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Kryminalistyka od ponad 105 lat ma status samodzielnej nauki, niezwykle dynamicznie
rozwijającej się i coraz bardziej ekspansywnie wkraczającej nie tylko do procesu karnego, ale
i cywilnego. Wiedza o technice kryminalistycznej, metodach przeprowadzania oględzin śledczych
miejsca zdarzenia czy pracy biegłych sądowych często jest motywem przewodnim filmów, powieści czy programów publicystycznych. W doniesieniach medialnych odkrywane są tajniki pracy operacyjnej policji, dziennikarze prowadzą tzw. śledztwa dziennikarskie wykorzystując prowokacje,
nagrywanie rozmówców w sposób niejawny czy zdobywając informacje i dokumenty metodami
określanymi często jako „przecieki”. Obok tego publicznego i nie zawsze wiarygodnego przekazu o
metodach kryminalistycznych rozwija się - czasami na uboczu - kryminalistyka naukowa, pozbawiona fikcji, okupiona wysiłkiem i ciężką pracą ekspertów i naukowców.
Działania kryminalistyków zawsze są uregulowane normami prawnymi, jednak niekiedy
prawo nie tylko nie wspomaga ich w pracy, ale poprzez zbyt ogólne unormowania, niejasne przepisy czy wręcz błędne definiowanie pewnych pojęć, utrudnia lub uniemożliwia sprawne działanie.
Przykłady można by mnożyć. Wiele zastrzeżeń formułowanych jest np. w odniesieniu do ustawy
o broni i amunicji, regulacji dotyczącej biegłych czy czynności operacyjno-rozpoznawczych. Kryminalistycy wskazują na nowe metody popełniania przestępstw, na wykorzystywanie Internetu,
komputerów do kreowania rzeczywistości przestępczej, a także umiejętne i nie pozbawione sprytu
wyszukiwanie luk w prawie umożliwiających działania na pograniczu dozwolonych norm. W tym
kontekście krytyczne uwagi można skierować pod adresem wymiaru sprawiedliwości, a zwłaszcza
prokuratorów prowadzących postępowania, oraz sędziów orzekających, których wiedza kryminalistyczna często jest niewystarczająca by zrozumieć i prawidłowo wykorzystać dowody przedstawiane przez kryminalistyków. Postępowania są przewlekłe, a brak rzetelnej wiedzy kryminalistycznej
utrudnia sprawne funkcjonowanie szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości.
Na rynku wydawniczym pojawia się wiele ciekawych publikacji poświęconych kryminalistyce, metodom śledczym, opracowań szczegółowo prezentujących np. konkretne czynności procesowo-kryminalistyczne. Niewiele jest jednak opracowań prezentujących różne, niekiedy pozornie
sprzeczne ze sobą stanowiska i opinie naukowe kryminalistyków i procesualistów. Inspiracją do
wydania niniejszej publikacji była tematyka poruszona w wystąpieniach uczestników V sympozjum
zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne pod znamiennym tytułem „Kryminalistyka mity a rzeczywistość”. W oddawanej do rąk czytelników monografii można znaleźć arty-

kuły dotykające bardzo różnych kwestii i problemów. Są opracowania krytyczne wobec rzeczywistości polskich sal sądowych, obowiązującego ustawodawstwa, a także takie, które pokazują kierunki rozwoju tej nauki, opisują niekwestionowane sukcesy i osiągnięcia polskiej nauki.
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