
KATEDRA PROCESU KARNEGO

1. Cele i zadania postępowania karnego.
2. Tryby ścigania przestępstw. 
3. Zasada skargowości i jej znaczenie w postępowaniu karnym.
4. Zasada domniemania niewinności i dyrektywy z niej wynikające.
5. Zasada legalizmu i oportunizmu w polskim procesie karnym.
6. Zasada prawdy materialnej i gwarancje jej przestrzegania.
7. Zasada swobodnej oceny dowodów. 
8. Zasada informacji prawnej.
9. Zasada prawa do obrony.
10. Pojęcie i rodzaje przesłanek procesowych oraz ich wpływ na prowadzenie postępowania

kanego. 
11. System sądów powszechnych i ich właściwość.
12. Prawa i obowiązki sędziego. Immunitet sędziowski.
13. Problem niezawisłości sędziego i niezależności prokuratora.
14. Zasady funkcjonowania prokuratury.
15. Uczestnicy postępowania karnego i ich rodzaje.
16. Pojęcie osoby podejrzanej, podejrzanego i oskarżonego oraz status tych podmiotów  w

postępowaniu karnym. 
17. Prawa i obowiązki oskarżonego.
18. Prawa i obowiązki pokrzywdzonego.
19. Pojęcie i pozycja procesowa oskarżyciela posiłkowego.
20. Charakterystyka terminów procesowych.
21. Formy dokumentowania czynności procesowych.
22. Pojęcie i rodzaje dowodów w postępowaniu karnym.
23. Sposoby wprowadzania dowodów do postępowania.
24. Prawa i obowiązki świadka.
25. Metodyka przesłuchania w świetle przepisów  k.p.k.
26. Wykorzystanie wariografu w postępowaniu karnym.
27. Zakazy dowodowe. 
28. Procesowa instytucja biegłego, zasady powoływania biegłych i wymogi opinii.
29. Oględziny jako czynność procesowa.
30. Charakterystyka i przebieg eksperymentu procesowego.
31. Okazanie i konfrontacja jako szczególne formy przesłuchania.
32. Charakterystyka i przebieg przeszukania.
33. Zatrzymanie osoby – pojęcie, warunki stosowania oraz uprawnienia osoby zatrzymanej.
34. Środki zapobiegawcze – pojęcie, cele stosowania, rodzaje.
35. Przesłanki stosowania środków zapobiegawczych.
36. Warunki prawne stosowania tymczasowo aresztowania. 
37. Charakterystyka nieizolacyjnych środków zapobiegawczych.
38. Cele postępowania przygotowawczego.
39. Formy postępowania przygotowawczego.



40. Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie.
41. Postępowanie sprawdzające.
42. Postępowanie w niezbędnym zakresie.
43. Przebieg postępowania przed sądem pierwszej instancji.
44. Warunki skazania bez rozprawy.
45. Dobrowolne poddanie się karze przez oskarżonego.
46. Warunkowe umorzenie postępowania karnego. 
47. Przesłanki apelacji w procesie karnym.
48. Przebieg postępowania przed sądem drugiej instancji.
49. Przesłanki kasacji w procesie karnym.
50. Wznowienie postępowania.


