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1/ Pojęcie przedmiotu procesu karnego.
2/ Funkcje i system zasad procesu karnego.
3/ Zasada prawdy materialnej.
4/ Zasada legalizmu.
5/ Zasada ścigania z urzędu.
6/ Zasada domniemania niewinności.
7/ Zasada bezstronności (obiektywizmu).
8/ Zasada swobodnej oceny dowodów.
9/ Zasada samodzielności jurysdykcyjnej sądu.
10/ Zasada bezstronności.
11/ Zasada jawności i ustności.
12/ Zasada bezpośredniości.
13/ Zasada informacji (lojalności procesowej).
14/ Zasada prawa do obrony.
15/ Zasada kontroli.
16/ Zasada udziału czynnika społecznego.
17/ Zasada skargowości.
18/ Zasada kontradyktoryjności.
19/ Pojęcie i klasyfikacja przesłanek procesowych.
20/ Istota kontradyktoryjności a rola sądu w postępowaniu karnym
20/ Instytucje konsensualne w procesie karnym
22/ Terminy zawite a terminy porządkowe.
23/ Dokumentacja czynności procesowych.
24/ Wniosek dowodowy.
25/ Rodzaje i systematyka dowodów w procesie karnym.
26/ Pojęcie świadka i jego obowiązki w procesie karnym.
27/ Świadek koronny.

28/ Świadek anonimowy (incognito).
29/ Przesłuchanie małoletniego świadka.
29/ Biegły w procesie karnym.
30/ Rola oskarżyciela publicznego w procesie karnym.
31/ Pozycja oskarżyciela posiłkowego w procesie karnym.
32/ Obrońca z urzędu.
33/ Zatrzymanie osoby jako środek przymusu.
34/ Poręczenie majątkowe jako środek zapobiegawczy.
35/ Przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania.
36/ Obserwacja psychiatryczna.
37/ Istota i funkcje zabezpieczenia majątkowego.
37/ Wszczęcie i przebieg śledztwa lub dochodzenia.
38/ Znaczenie końcowej fazy postępowania przygotowawczego.
39/ Czynności sądu w fazie poprzedzającej rozprawę główną.
40/ Istota instytucji skazania bez rozprawy.
41/ Rozpoznanie wniosku oskarżonego o dobrowolne poddanie się karze.
42/ Granice podmiotowe i przedmiotowe rozpoznania sprawy przez sąd I instancji.
43/ Bezpośrednie i pośrednie przeprowadzanie dowodów w procesie karnym.
44/ Udział oskarżonego w rozprawie głównej.
45/ Odszkodowanie i zadośćuczynienie w procesie karnym.
46/ Charakterystyka zażalenia jako środka odwoławczego.
47/ Granice orzekania sądu odwoławczego.
48/ Zakaz reformationis in peius a reguły ne peius.
49/ Bezwzględne i względne przyczyny odwoławcze.
50/ Rodzaje orzeczeń sądu po rozpoznaniu apelacji.
51/ Podmioty uprawnione do wniesienia kasacji i terminy jej wniesienia.
52/ Podstawy kasacji.
53/ Przebieg postępowania kasacyjnego.
54/ Podstawy
orzeczeniem.

wznowienia

postępowania

55/ Skarga na wyrok sądu odwoławczego.

sądowego

zakończonego

prawomocnym

56/ Wydanie a wykonanie Europejskiego Nakazu Aresztowania.
57/ Wykonanie środka zapobiegawczego pomiędzy państwami członkowskimi UE.
58/ Wniosek o zatrzymanie dowodów lub zabezpieczenie mienia pomiędzy państwami
członkowskimi UE.
59/ Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania.
60/ Eskstradycja.

