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OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI

Seria „Postępy kryminalistyki” zawiera informacje o ostatnich osiągnięciach tej nauki, przydatne zarówno w praktyce, jak w dydaktyce.
Każdy tom składa się z trzech części:
– artykułów,
– recenzji książek i opracowań wybranych artykułów z zagranicznych czasopism kryminalistycznych,
– nowości techniki kryminalistycznej.

Artykuły
Oszustwa za pomocą kart płatniczych (Counterfeit card frauds) [5]
Możliwości wykorzystania cech charakterystycznych ucha (małżowiny usznej) jako dowodów w sprawach karnych
(The possibilities of using earimpressions as evidence in criminal cases) [24]
Recenzje książek i opracowania wybranych artykułów z zagranicznych czasopism kryminalistycznych
R. Pitschas, Policja a prywatne służby bezpieczeństwa (Polizei und sicherheitsgewerbe) [43]
B. A. J. Fisher, Technika badania miejsca zdarzenia (Technics of crime scene investigation) [55]
S. Einstein, M. Amir, Korupcja w Policji: paradygmaty, modele i koncepcje – wyzwania dla krajów rozwijających się
(Police corruption: paradigms, models and concepts – challenges for developing countries) [75]
N. Köller, K. Nissen, M. Riess, E. Sadorf, Probabilistyczne wnioski w ekspertyzach pisma ręcznego (Probabilistische
schulussfolgerungen in schriftgutachten) [93]
R. R. Jaeger, Przestępczość w dziedzinie informacji i komunikacji – nowym wyzwaniem dla kompetentnych
kryminalistyków (BKA-jahrestagung-informations-und komunikations-kriminalität, eine neue herausforderung
für kompetentne kriminalisten) [99]
Ch. Busch, H. Daum, Biometria – stan aktualny i perspektywy (Biometrie – sachstand und ausblick) [104]
L. Schwarz, Zabezpieczanie śladów daktyloskopijnych na papierze termicznym (Spurensicherung auf
thermopapier) [109]
O. Lenerts, S. Schonborn, Odciski palców na ludzkiej skórze (Fingerspuren auf menschlicher haut) [113]
K. Asano i in., Chemiczny skład odcisków palców w określaniu płci osoby (Chemical composition of fingerprints for
gender determination) [117]
U. Amerkamp, Zdejmowanie taśm klejących (Ablösen von klebebändern) [119]
E. Liedyens, Euro na celowniku fałszerzy (Der euro im fadenkreuz der fälscher) [120]
H. H. Körner, Przestępczość związana z dopingiem (Dopingkriminalität) [124]
P. Lopianecki, Narkotyki w ruchu drogowym (Drogen im strassenverkehr – antworten der polizei) [127]
G. A. Walsh i in., Potencjalna metalograficzna technika badania bomb rurowych (A potential metallographic
technique for the investigation of pipe bombings) [132]
Nowości techniki kryminalistycznej
Dynalite – niezależne od sieci źródło oświetlenia miejsc oględzin [135]
Technika laserowa na miejscu zdarzenia [138]
Wczesne ostrzeganie o złej widoczności w ruchu drogowym [140]
„Elektroniczne kajdanki” na nogę [142]
Nowy system wykazywania nadużycia narkotyków przez kierowców [145]
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