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Kryminalistyka jest nauką stosowaną, działającą przede wszystkim na gruncie procesu
karnego oraz cywilnego. Postęp technologiczny oraz. zmiany w prawie, szczególnie procesowym,
powodują z jednej strony konieczność wprowadzania nowych metod i technik badawczych do kryminalistyki, z drugiej zaś strony nauka ta musi sprostać zwiększającym się wymaganiom stawianym
przez ustawodawcę i wymiar sprawiedliwości. Stąd konieczność ciągłego modyfikowania aktualnych
kierunków oraz metod badać kryminalistycznych, które odpowiadają współczesnym wymogom proceduralnym Również ważny jest poziom kwalifikacji biegłych. System szkolenia biegłych, ekspertów i techników kryminalistyki to zagadnienie pierwszoplanowe, od którego zależy jakość i wykonywanych ekspertyz, a pośrednio także poziom orzecznictwa sadowego.
Zmiany prawa procesowego oraz materialnego, a także wprowadzanie nowych metod
badawczych, powodują potrzebę ciągłej wymiany wiedzy oraz upowszechniania doświadczeń własnych prawników i kryminalistyków. Jest to szczególnie ważne w kontekście obowiązującej od
l lipca 2015 r. nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, zmieniającej radykalnie model polskiego
procesu karnego w kierunku znaczącego zwiększenia jego kontradyktoryjności. Od wielu lat trwają
też prace (niestety bez oczekiwanych efektów) nad ustawą o biegłych, w związku z tym powyższa
tematyka, zwłaszcza w kontekście wspomnianej nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, która
zmienia uprawniania dowodowe stron procesu, wymaga nowego spojrzenia na rolę, pozycje i status
biegłego. Zmienia się także rola tzw. opinii prywatnych.
Od pewnego czasu w kraju oraz na forum międzynarodowym toczy się dyskusja na temat
statusu naukowego poszczególnych, dziedzin kryminalistyki, co przekłada się. na ocenę wartości
dowodowej m.in. takich ekspertyz, jak ekspertyza pisma ręcznego i podpisów, ekspertyza daktyloskopijna, traseologiczna, mechanoskopijna, broni polnej i innych.
Problematyka ta, jak również inne zagadnienia aktualne dla teorii i praktyki kryminalistycznej, takie jak nowe trendy dotyczące przestępczości i metod działania sprawców, zwłaszcza w
zakresie cyberprzestrzeni, przestępczości gospodarczej, przestępstw przeciwko dokumentom, przestępstw o zasięgu trans granicznym, rodzą potrzebę cyklicznej wymiany doświadczeń i poglądów.
Były to główne kierunki obrad plenarnych i dyskusji podczas międzynarodowej konferencji, której głównym organizatorem było Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne. Konferencja
odbyła się w Toruniu w dniach 24-26 czerwca 2015 r. jako VI Sympozjum Kryminalistyczne
pt,: „Kryminalistyka - jedność nauki i praktyki". W założeniu organizatorów miała się przyczynić do
podniesienia wiedzy i kwalifikacji uczestników, dzięki bezpośrednim kontaktom praktyków
z przedstawicielami nauki umożliwić przeniesienie na grunt działań wykrywczych i dowodowych

osiągnięć naukowych. Wybrane spośród ponad 60 referatów i prezentacji porterowych, wystąpienia
uczestników konferencji złożyły się na zasadniczy trzon niniejszej publikacji, której struktura tematyczna koresponduje z problematyką sympozjum i obejmuje następujące zagadnienia:
1) aktualne kierunki i metody badań kryminalistycznych,
2) kryminalistyka w ramach nowego modelu procesu karnego,
3) dowody naukowe a kryminalistyka,
4) biegły w procesie sądowym,
5) kryminalistyczna problematyka współczesnej przestępczości.
W oddawanej do rąk Czytelników monografii wieloautorskiej znalazły się więc zróżnicowane tematycznie opracowania stanowiące, zgodnie z tytułem publikacji, połączenie w jednym
dziele zagadnień ilustrujących rzeczywistość funkcjonowania polskich i zagranicznych instytucji
procesowe-kryminalistycznych oraz aktualnych trendów i osiągnięć naukowych wyznaczających
kierunki rozwoju kryminalistyki.


* 
Spis treści
Wstęp

7

Rozdział I
Aktualne kierunki i metody badań kryminalistycznych

9

Henry C. Lee, Elaine Pagliaro
Ślady kryminalistyczne i badanie miejsca zdarzenia (Forensic Evidence and Crime Scene
Investigation)

11

Krystyn Łuszczuk, Mieczysław Goc, Andrzej Łuszczuk
E-pismo. Możliwości badań identyfikacyjnych i porównawczych

33

System operacyjny czy edytor tekstu? Co decyduje o kształcie czcionki?

43

Ewelina Mazurkiewicz, Mikołaj Łyskowski
Zastosowanie metody georadarowej do badania miejsc pochówków na terenach zurbanizowanych

45

Dariusz Wilk
Nowe dzieła Vermeera i Leonarda. Kryminalistyka w badaniach autentyczności dzieł sztuki

53

Tadeusz Widła
Daty w sygnaturach

65

Wojciech Kasprzak, Jesyka Wysocka
Problem zabezpieczania śladów cyfrowych wyzwaniem dla współczesnej kryminalistyki

81

Tomasz Dziedzic
Biometryczny podpis elektroniczny

93

Rozdaiał II
Kryminalistyka w ramach nowego modelu procesu karnego

103

Anna Koziczak, Marta Janocha
Ekspertyzy kryminalistyczne w nowym modelu procesu karnego

103

Bogusław Sygit, Damian Wąsik
Biegli sądowi w nowych realiach procesu karnego na przykładzie opiniowania sądowolekarskiego w sprawach o tzw. błędy w sztuce lekarskiej

115

Joanna Koczur
Wiedza adwokatów w zakresie techniki oraz taktyki przesłuchania świadków oraz podejrzanych (oskarżonych) w procesie karnym – w świetle własnych badań ankietowych przeprowadzonych na obszarze apelacji katowickiej

127

Tim J. Wilson
Nauki sądowe a system kontradyktoryjny w okresie neoliberalnego eksperymentowania i
oszczędności (Forensic Science in an Adversarial System during a Period of Neo-Liberal
Experimentation and Fiscal Austerity)

141

Rozdział III
Dowody naukowe a kryminalistyka

163

Henryk Malewski
Tendencje rozwoju kryminalistyki - utrwalanie modelu „narodowego” czy współtworzenie europejskiej przestrzeni kryminalistycznej?

165

Jarosław Moszczyński
Dylematy identyfikacji indywidualnej i grupowej

179

Snieguolė Matulienė
Kryminalistyczne cechy przestępstw: nowoczesna interpretacja problemów teoretycznych
(The Criminalistics Crime Characteristic: Modern Interpretation of Theoretical Problems)

223

Ryszard Jaworski
Ustalenie zleceniodawcy zabójstwa, pomocnika lub świadka za pomocą ekspertyzy poligraficznej

223

Dorota Zienkiewicz
Dokument w prawie cywilnym

231

Rozdział IV
Biegły w procesie sądowym

241

Ewa Gruza
Mało „biegła” ustawa o biegłych sądowych

243

Marek Leśniak, Sylwia Ławrentjew
Przesłanki wpisu na listę biegłych oraz kontrola jakości ich opinii w świetle oczekiwań nieprawników

255

Katarzyna Rydz-Sybilak
Opiniowanie biegłych z zakresu ruchu drogowego i znaczenie tych opinii w procesach karnych

259

Ewa Stępka, Leszek Stępka
Niekompetencja biegłego „medyka” sądowego podczas ustalania przyczyny śmierci w wyniku postrzału

271

Rozdział V
Kryminalistyczna problematyka współczesnej przestępczości

283

Remigiusz Lewandowski
Bezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo dokumentów publicznych i banknotów

285

Ewelina Jakielaszek
Dokument tożsamości w aspekcie współczesnej przestępczości

299

Piotr Herbowski
O niektórych przyczynach małej efektywności ścigania zorganizowanej przestępczości gospodarczej w Polsce

307

Adam Taracha
Wykorzystanie w procesie karnym materiałów operacyjnych uzyskanych w wyniku tzw. wideoobserwacji (rejestracji obrazu i dźwięku w miejscach publicznych)

321

Marek Bełdzikowski
Prawna i kryminalistyczna problematyka oszustw w zakresie podatku akcyzowego ze szczególnym uwzględnieniem paliw silnikowych, alkoholu i tytoniu

333

Małgorzata Hrehorowicz
Kryminalistyczne ślady przestępstwa oszustwa kredytowego

351

Sylwia Goździewicz
Prawny wymiar kryminogennych zachowań w cyberprzestrzeni. Zjawisko sekstingu w badaniach osób nieletnich

369

Elżbieta Żywucka- Kozłowsa, Kazimiera Juszka
Prawno - kryminalistyczne aspekty wypadku morskiego

383



*



