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Kryminalistyka jest nauką integralnie związaną z postępowaniem karnym, 
którego zasady wyznaczają ramy dla czynności kryminalistycznych. Niemniej 
jednak postępowanie karne miałoby wyłącznie teoretyczny charakter, gdyby nie 
praktyczne rozwiązania kryminalistyki dostarczające „swoistych środków” po-
zwalających na realizację postępowania karnego. Prezentacja owych środków 
kryminalistycznych, ujmowanych w ramach zbiorczych pojęć techniki i taktyki, 
niezbędnych dla zrozumienia postępowania karnego, stanowi cel tego leksyko-
nu. Charakter leksykonu determinuje sposób omawianych w nim zagadnień, 
które prezentowane są w pewnym uproszczeniu, w sposób uogólniony, nie-
mniej jednak na tyle wyczerpująco, by umożliwić poznanie i zrozumienie naj-
ważniejszych pojęć kryminalistyki. 

Ograniczony pod względem objętości do 100 haseł leksykon zmusił do doko-
nania selekcji materiału i wyboru zagadnień, z jednej strony, najważniejszych, 
z drugiej, odpowiadających zapotrzebowaniu na najbardziej elementarne wiado-
mości z zakresu kryminalistyki. Hasła zostały uporządkowane według kolejności 
alfabetycznej, co ma ułatwić dotarcie do zawartych w nich treści. Z uwagi na po-
znawczy wymiar leksykonu, w prezentowanych hasłach zrezygnowano z powo-
ływania przypisów, ograniczając się do wskazania źródeł stanowiących podstawę 
ich opracowania na końcu każdego hasła. Leksykon nie aspiruje do miana wy-
czerpującego opracowania; został przygotowany w oparciu o znajdujące się od lat 
w naukowym obiegu i cieszące się wielką popularnością, wielokrotnie wznawia-
ne, wartościowe pozycje, wśród których większość należy do kanonu literatury 
kryminalistycznej. Wystarczy tylko przywołać niektóre z nich, takie jak: T. Hanau-
sek, Kryminalistyka. Zarys wykładu, Warszawa 2009; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-
-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki 
śledczo-sądowej, Toruń 2009; B. Hołyst, Kryminalistyka, Warszawa 2010; E. Gruza, 
M. Goc, M. Moszczyński, Kryminalistyka – czyli rzecz o metodach śledczych, War-
szawa 2011; J. Widacki (red.), Kryminalistyka, Warszawa 2012. 

W leksykonie autorzy starali się połączyć założenia teoretyczne z ich prak-
tyczną realizacją. Leksykon spełnia założenia programu dydaktycznego stu-
diów wyższych i z powodzeniem może być stosowany w procesie kształcenia, 
jako doskonałe repetytorium zawierające najważniejsze zagadnienia z zakresu 
kryminalistyki i postępowania karnego. Nie ogranicza się tylko do osób zgłębia-
jących omawiane zagadnienia w ramach studiów wyższych, ale adresowany jest 
do szerokiego grona odbiorców – przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i or-
ganów ścigania, a także wszystkich, którzy chcą zapoznać się z podstawowymi 
zagadnieniami techniki i taktyki kryminalistycznej. 
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