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W XIX tomie „Problemów Współczesnej Kryminalistyki” znajdują się opracowania znanych i uznanych autorytetów w nauce i praktyce kryminalistycznej, jak i tradycyjnie napisane przez
uczestników seminarium doktorskiego prowadzonego w Katedrze Kryminalistyki Uniwersytetu
Warszawskiego.
Zgodnie z przyjętą zasadą teksty prezentowane są w porządku alfabetycznym nazwisk ich
Autorów. Jest to kolejny tom „Problemów Współczesnej Kryminalistyki”, w którym prace do druku
są kwalifikowane, a podstawą tej kwalifikacji są pozytywne opinie dwóch recenzentów, powołanych przez redaktorów naukowych periodyku.
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