
I Zagadnienia wstępne. Zasady procesowe. 

1. Przedmiot procesu karnego oraz podstawa jego wszczęcia. 

2. Cele procesu karnego. 

3. Przebieg procesu karnego (stadia). 

4. Strony postępowania przygotowawczego i jurysdykcyjnego. 

5. Formy procesu karnego.  

6. Rodzaje i tryb procesu karnego. 

7. Postępowanie renowacyjne (postępowanie w przedmiocie odtworzenia zaginionych 

lub zniszczonych akt sprawy). 

8. Źródła prawa karnego procesowego. 

9. Tryby ścigania. 

10. Wniosek o ściganie. 

11. Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych. 

12. Sądy i prokuratury w Polsce. 

13. Zasada prawa i zasada procesowa. 

14. Zasady abstrakcyjne i konkretne. 

15. Zasady dyrektywy i zasady reguły. 

16. Zasady naczelne procesu karnego. 

17. Kolizja zasad procesu karnego. 

18. Zasada prawdy materialnej.  

19. Zasada kontradyktoryjności i inkwizycyjności. 

20. Zasada działania z urzędu. 

21. Zasada skargowości. 

22. Zasada udziału czynnika społecznego w procesie karnym. 

23. Zasada samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego. 

24. Zasada obiektywizmu. 

25. Zasada prawa do obrony. 

 

 

 



II Warunki dopuszczalności procesu. 

1. Przesłanki procesowe – pojęcie, funkcje, znaczenie, rodzaje. 

2. Klasyfikacja przesłanek procesowych. 

3. Przesłanki procesowe negatywne i pozytywne. 

4. Przesłanki procesowe formalne i materialne. Przesłanki mieszane. 

5. Przesłanki procesowe względne i bezwzględne. 

6. Zbieg negatywnych przesłanek procesowych. 

 

III Uczestnicy postępowania karnego. 

1. Pojęcie uczestnika postępowania karnego. Kategorie uczestników. 

2. Pojęcie i rodzaje organów postępowania karnego. 

3. Sąd jako organ postępowania karnego. 

4. Właściwość sądu. 

5. Właściwość miejscowa sądu. 

6. Właściwość rzeczowa sądu. 

7. Właściwość funkcjonalna sądu. 

8. Właściwość sądu z łączności spraw. 

9. Właściwość sądu z delegacji. 

10. Spory o właściwość sądu. 

11. Skład sądu. 

12. Wyłączenie sędziego. 

13. Organy postępowania przygotowawczego. 

14. Prokurator jako organ postępowania przygotowawczego. 

15. Role procesowe prokuratora w postępowaniu karnym. 

16. Pojęcie strony postępowania karnego. Kategorie stron. 

17. Strony postępowania przygotowawczego. 

18. Strony postępowania sądowego. 

19. Oskarżyciel publiczny. 

20. Pokrzywdzony w procesie karnym. 



21. Oskarżyciel posiłkowy. 

22. Oskarżyciel posiłkowy uboczny. 

23. Oskarżyciel posiłkowy subsydiarny. 

24. Subsydiarny akt oskarżenia. 

25. Oskarżony, podejrzany, osoba podejrzana. Obowiązki oskarżonego i osoby 

podejrzanej. 

26. Oskarżyciel prywatny. 

27. Konsekwencje śmierci stron postępowania. 

28. Reprezentanci stron procesowych. 

29. Obrońca – pojęcie i zakres uprawnień. 

30. Obrona z wyboru a obrona z urzędu. 

31. Obrona obligatoryjna a obrona fakultatywna. 

32. Pełnomocnik w postępowaniu karnym. 

33. Przedstawiciel ustawowy. 

34. Rzecznicy interesu społecznego. 

35. Osobowe źródła dowodowe, pomocnicy organów procesowych, podmiot zobowiązany 

i właściciel przedsiębiorstwa.  

36. Kumulacja ról procesowych. 

 

IV Czynności procesowe. 

1. Pojęcie i rodzaje czynności procesowej. Czynność procesowa a zdarzenie procesowe. 

2. Oświadczenia procesowe, spostrzeżenia procesowe i czynności realne. 

3. Wadliwość czynności procesowych. 

4. Decyzje procesowe (rozstrzygnięcia) w postępowaniu karnym. 

5. Wyrok. 

6. Postanowienia i zarządzenia. 

7. Uzasadnienie decyzji procesowych. 

8. Zaskarżalność decyzji procesowych. 

9. Rozprawa i posiedzenie. 

10. Zasady udziału stron i innych podmiotów w posiedzeniach sądu. 



11. Ogłaszanie rozstrzygnięć procesowych. 

12. Prawomocność decyzji procesowych. 

13. Sposoby komunikowania się stron (innych osób) z organami procesowymi. 

14. Terminy procesowe. 

15. Przywrócenie terminu zawitego. 

16. Doręczenia w procesie karnym. 

17. Dokumentowanie czynności procesowych. 

18. Dostęp do akt postępowania przygotowawczego i sądowego. 

19. Odtwarzanie zaginionych lub zniszczonych akt. 

 


