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I Zagadnienia ogólne. Zasady procesowe. Czynności procesowe. 

1. Przedmiot procesu karnego oraz podstawa jego wszczęcia. 

2. Cele procesu karnego. 

3. Formy procesu karnego. 

4. Rodzaje i tryby procesu karnego. 

5. Pojęcie postępowania karnego.  

6. Funkcje procesowe i funkcje przepisów prawa karnego procesowego. 

7. Gwarancje prawidłowego wymiaru sprawiedliwości.  

8. Tryby ścigania przestępstw. 

9. Pojęcie zasady prawa, zasady procesu karnego oraz naczelnej zasady procesu karnego. 

Klasyfikacja i systematyka naczelnych zasad procesu karnego.  

10. Zasada działania z urzędu. 

11. Zasada skargowości. 

12. Zasada udziału czynnika społecznego w procesie karnym. 

13. Zasada samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego. 

14. Zasada obiektywizmu. 

15. Zasada szybkości. 

16. Zasada kontradyktoryjności oraz inkwizycyjności. 

17. Zasada prawdy materialnej. 

18. Zasada prawa do obrony. 

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

20. Oświadczenia procesowe, spostrzeżenia procesowe i czynności realne. 

21. Wadliwość czynności procesowych. 

22. Decyzje procesowe (rozstrzygnięcia) w postępowaniu karnym. 

23. Wyrok. 

24. Postanowienia i zarządzenia. 

25. Uzasadnienie decyzji procesowych. 

26. Zaskarżalność decyzji procesowych. 

27. Rozprawa i posiedzenie. 

28. Zasady udziału stron i innych podmiotów w posiedzeniach sądu. 
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29. Ogłaszanie rozstrzygnięć procesowych. 

30. Prawomocność decyzji procesowych. 

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

32. Terminy procesowe. 

33. Przywrócenie terminu zawitego. 

34. Doręczenia w procesie karnym. 

35. Dokumentowanie czynności procesowych. 

36. Dostęp do akt postępowania przygotowawczego i sądowego. 

37. Odtwarzanie zaginionych lub zniszczonych akt (postępowanie renowacyjne). 

 

II Warunki dopuszczalności procesu (przesłanki procesowe). Uczestnicy postępowania 

karnego. 

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

39. Klasyfikacja przesłanek procesowych. 

40. Przesłanki procesowe ogólne i szczególne, negatywne i pozytywne. 

41. Przesłanki procesowe formalne, materialne i mieszane.  

42. Przesłanki procesowe względne i bezwzględne. 

43. Brak zezwolenia na ściganie i brak wniosku o ściganie jako negatywne przesłanki 

procesowe.  

44. Immunitety w procesie karnym. Pojęcie i klasyfikacja. 

45. Zbieg negatywnych przesłanek procesowych. 

46. Czynności zabezpieczające ślady i dowody przestępstwa. 

47. Pojęcie uczestnika postępowania karnego. Kategorie uczestników. 

48. Pojęcie i rodzaje organów postępowania karnego. 

49. Sąd jako organ postępowania karnego. 

50. Właściwość sądu. 

51. Właściwość miejscowa sądu. 

52. Właściwość rzeczowa sądu. 

53. Właściwość funkcjonalna sądu. 

54. Właściwość sądu z łączności spraw. 
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55. Właściwość sądu z delegacji. 

56. Spory o właściwość sądu. 

57. Skład sądu. 

58. Wyłączenie sędziego. 

59. Organy postępowania przygotowawczego. 

60. Prokurator jako organ postępowania przygotowawczego. 

61. Role procesowe prokuratora w postępowaniu karnym. 

62. Pojęcie strony postępowania karnego. Kategorie stron. 

63. Strony postępowania przygotowawczego. 

64. Strony postępowania sądowego. 

65. Oskarżyciel publiczny. 

66. Pokrzywdzony w procesie karnym. 

67. Oskarżyciel posiłkowy. 

68. Oskarżyciel posiłkowy uboczny. 

69. Oskarżyciel posiłkowy subsydiarny. 

70. Subsydiarny akt oskarżenia. 

71. Oskarżyciel prywatny. 

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

podejrzanej. 

73. Konsekwencje śmierci stron postępowania. 

74. Reprezentanci stron procesowych. 

75. Obrońca – pojęcie i zakres uprawnień. Stosunek obrończy. 

76. Obrona z wyboru a obrona z urzędu. 

77. Obrona obligatoryjna a obrona fakultatywna. 

78. Pełnomocnik w postępowaniu karnym. 

79. Przedstawiciel ustawowy w postępowaniu karnym. 

80. Rzecznicy interesu społecznego. 

81. Przedstawiciel społeczny. 

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

i właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem.  
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83. Kumulacja ról procesowych. 

 

III Dowody. 

84. Pojęcie i przedmiot dowodu. Udowodnienie i surogaty udowodnienia. Źródło 

dowodowe i środek dowodowy. 

85. Systematyka dowodów.  

86. Wprowadzanie dowodów do procesu karnego. 

87. Oskarżony jako osobowe źródło dowodów. 

88. Tryb przesłuchania świadka. 

89. Obowiązki świadka i skutki ich niedopełnienia.  

90. Uprawnienia niektórych kategorii świadków (odmowy składania zeznań, odpowiedzi 

na pytania, etc.). 

91. Świadek anonimowy. 

92. Szczególe tryby przesłuchania świadka (okazanie i konfrontacja). 

93. Przesłuchanie świadka małoletniego oraz pokrzywdzonego przestępstwami z art. 197-

199 k.k. 

94. Świadek koronny – pojęcie, przesłanki ustanowienia, tryb postępowania z jego 

udziałem. Tzw. mały świadek koronny.   

95. Biegły – powołanie, opinia, możliwość kwestionowania opinii biegłego.  

96. Opinia biegłego, opinia sądowo-psychiatryczna, obserwacja psychiatryczna. 

97. Tłumacze i specjaliści. 

98. Oględziny, otwarcie zwłok, eksperyment procesowy, wizja lokalna. 

99. Wywiad środowiskowy i badanie oskarżonego.  

100. Wrażliwe czynności dowodowe. 

101. Zatrzymanie rzeczy. 

102. Przeszukanie. 

103. Kontrola i utrwalanie rozmów telefonicznych. 

104. Zakazy dowodowe – pojęcie, podział, funkcje. 

105. Zakazy dowodzenia określonych faktów.  

106. Zakazy dowodzenia za pomocą określonych środków i źródeł dowodowych. 

107. Zakazy stosowania określonych metod dowodzenia. 
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108. Dowody nielegalne i zebrane w sposób sprzeczny z ustawą. 

109. Tak zwane dowody prywatne i ich znaczenie prywatne. Dopuszczalność 

wykorzystania w procesie karnym tzw. prywatnych opinii biegłych.  

 


