Zagadnienia na eg amin pr edmiotu Post powanie karne dla student w III r. prawa
stacjonarnego w roku akademickim 2020/2021
D ia I Pr epis wst pne
1.

Pojęcie procesu karnego.

2.

Funkcje prawa karnego procesowego.

3.

ródła prawa karnego procesowego.

4.

Obowiązywanie prawa karnego w miejscu.

5.

Obowiązywanie prawa karnego w czasie.

6.

Pojęcie procesu karnego.

7.

Przedmiot procesu karnego.

8.

Tendencje rozwoju procesu karnego.

9.

Pojęcie, cechy i znaczenie naczelnych zasad procesu karnego oraz zasady ich
wyodrębniania.

10.

Zasada abstrakcyjna a zasada konkretna.

11.

Podział naczelnych zasad procesu karnego.

12.

Charakterystyka poszczególnych naczelnych zasad procesu karnego: pojęcie, zakres
obowiązywania, gwarancje realizacji zasady, zasada przeciwna, wyjątki na rzecz
zasady przeciwnej (zasady: legalizmu, oportunizmu,

cigania z urzędu

(oficjalno ci), skargowo ci, kontradyktoryjno ci, inkwizycyjno ci, swobodnej
oceny dowodów, prawdy, bezpo rednio ci, po rednio ci, prawa oskar onego do
obrony, domniemania niewinno ci, informacji, lojalno ci organu procesowego,
obiektywizmu,

jawno ci,

ustno ci,

ciągło ci

rozprawy,

niezmienno ci

i

niepodzielno ci przedmiotu procesu karnego).
13.

Przesłanki procesu karnego – pojęcie, znaczenie, podział, charakterystyka
poszczególnych przesłanek pozytywnych i negatywnych.

D ia II S d
1.

Sądy rozpatrujące sprawy w I instancji i w II instancji.

2.

Składy sądu na rozprawie.

3.

Składy sądu na posiedzeniu.

4.

Ró nice pomiędzy składami sądu w I i w II instancji.

5.

Rola Sądu Najwy szego w procesie karnym – pozycja, kompetencje.
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6.

Wła ciwo ć sądu – pojęcie, rodzaje, charakterystyka poszczególnych rodzajów
wła ciwo ci sądu.

7.

Kryteria okre lania wła ciwo ci miejscowej.

8.

Wła ciwo ć ruchoma z łączno ci spraw.

9.

Rozpoznawanie sporów o wła ciwo ć.

10.

Wyłączenie sędziego – iudex inhabilis a iudex suspectus.

11.

Procedura wyłączenia sędziego.

12.

Udział ławnika w procesie karnym.

13.

Udział referendarza sądowego w procesie karnym.

D ia III Stron , obro c , pe nomocnic , pr edstawiciel spo ec n , podmiot obowi any,
w a ciciel pr edsi biorstwa agro onego pr epadkiem
1. Pojęcie i kategorie stron procesowych.
2. Pojęcie i rodzaje funkcji procesowych.
3. Reprezentanci stron procesowych. Pojęcie i rodzaje.
4. Obrońca w procesie karnym. Zakres działania obrońcy.
5. Obrońca a pełnomocnik. Ró nice i podobieństwa.
6. Pokrzywdzony w procesie karnym. Definicja ustawowa. Pozycja pokrzywdzonego w
procesie karnym.
7. Oskar ony, podejrzany, osoba podejrzana (definicja, prawa i obowiązki).
8. Favor defensionis (pojęcie, rodzaje czynno ci zaliczanych do tego pojęcia)
9. Oskar yciel posiłkowy. Podział, definicja.
10. Przesłanki uzyskania statusu oskar yciela posiłkowego subsydiarnego.
11. Oskar ony posiłkowy uboczny. Definicja, warunki udziału w postępowaniu sądowym.
12. Pozycja oskar yciela prywatnego. Definicja, warunki udziału oskar yciela prywatnego
w postępowaniu sądowym.
13. Ingerencja prokuratora w sprawy cigane z oskar enia prywatnego.
14. Oskar yciel publiczny. Definicja, rodzaje, zakres uprawnień.
15. Rola przedstawiciela społecznego w procesie karnym. Podmioty uprawnione do
występowania

jako

przedstawiciel

społeczny.

Uprawnienia

przedstawiciela

społecznego. Warunki udziału przedstawiciela społecznego w procesie karnym.
16. Podmiot zobowiązany do zwrotu korzy ci – uprawnienia wynikające z Kodeksu
postępowania karnego.
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17. Prawa przysługujące wła cicielowi przedsiębiorstwa zagro onego przepadkiem oraz
jego pozycja w procesie karnym.

D ia IV C nno ci procesowe
1. 1.Pojęcie i rodzaje czynno ci procesowych.
2. 2.O wiadczenia imperatywne w procesie karnym.
3. Warunki niewadliwo ci czynno ci procesowych.
4. Następstwa naruszenia warunków niewadliwo ci czynno ci.
5. Kwestia odwołalno ci czynno ci procesowych.
6. Forma czynno ci procesowych.
7. Pojęcie i rodzaje terminów w Kodeksie postępowania karnego.
8. Utrwalenie przebiegu czynno ci karnoprocesowych.
9. Doręczenie i znaczenie tej czynno ci dla prawidłowego przebiegu procesu.
10. Prawomocno ć decyzji procesowych.
11. Zagadnienie konwalidacji i konwersji czynno ci karnoprocesowych.
D ia V Dowod
1. Pojęcia: dowód, prawo dowodowe, przeprowadzenie dowodu, ródło dowodowe i
rodek dowodowy.
2. Przedmiot dowodzenia w procesie karnym (fakt główny a fakt uboczny).
3. Udowodnienie a uprawdopodobnienie.
4. Podział dowodów (ze względu na rodzaj ródła dowodowego; ze względu na tre ć
rodka dowodowego; ze względu na sposób przeprowadzania i utrwalania dowodu, ze
względu na odległo ć ródła dowodu od organu procesowego przeprowadzającego
dowód; ze względu na stosunek dowodu do faktu głównego).
5. Poszlaka i proces poszlakowy.
6. Dowód cisły a dowód swobodny.
7. Postępowanie dowodowe (sposoby ustalania faktów w procesie karnym: notoryjno ć,
udowodnienie, uprawdopodobnienie, domniemanie).
8. Wprowadzenie dowodów do procesu (inicjatywa dowodowa poszczególnych
uczestników procesu karnego, tre ć wniosku dowodowego, oddalenie wniosku
dowodowego).
9. Zakazy dowodowe.
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10. Reguły przesłuchania osobowych ródeł dowodowych.
11. Wariograf i jego wykorzystanie w procesie karnym.
12. Oskar ony jako osobowe ródło dowodowe (uprawnienia oskar onego jako ródła
dowodowego, pojęcie wyja nień oskar onego, składanie wyja nień na pi mie,
obowiązki oskar onego jako osobowego ródła dowodowego).
13. wiadek jako osobowe ródło dowodowe (przesłanki do bycia wiadkiem w procesie
karnym, prawa i obowiązki wiadka, kategorie wiadków a warunki i tryb ich
przesłuchania).
14. Biegły (pojęcie biegłego, rodzaje biegłych, sposób powoływania biegłego, rodzaje
opinii biegłego, prawa i obowiązki biegłego, ocena dowodu z opinii biegłego).
15. Opinia prywatna w procesie karnym.
16. Rola specjalisty w procesie karnym.
17. Oględziny rzeczy (podstawa prawna, sposób przeprowadzenia, organy uprawnione do
przeprowadzania oględzin).
18. Oględziny osoby (podstawa prawna, sposób przeprowadzenia, organy uprawnione do
przeprowadzania oględzin).
19. Oględziny zwłok i otwarcie zwłok (podstawa prawna, sposób przeprowadzenia, organy
uprawnione do przeprowadzania oględzin).
20. Oględziny miejsca (wizja lokalna, podstawa prawna, sposób przeprowadzenia, organy
uprawnione do przeprowadzania oględzin).
21. Eksperyment procesowy.
22. Dokument jako ródło dowodowe w procesie karnym.
23. Badania osobopoznawcze i wywiad rodowiskowy.
24. Poszukiwawcze czynno ci dowodowe (przeszukanie miejsca, osoby, rzeczy).
25. Kontrola i utrwalanie rozmów.
26. Problem dowodów „nielegalnych” (dopuszczalno ć, przesłanki wykorzystania. pojęcie
„owoców zatrutego drzewa”).
D ia VI rodki pr musu
1. Pojęcie i systematyka rodków przymusu.
2. Istota i rola rodków zapobiegawczych w systemie rodków przymusu.
3.

rodki przymusu a prawa człowieka i obywatela.

4. Charakterystyka zatrzymania procesowego i nieprocesowego.
5. Obowiązki organu zatrzymującego i prawa osoby zatrzymanej.
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6. Charakterystyka poszczególnych rodków przymusu ze szczególnym uwzględnieniem
rodków zapobiegawczych, kar porządkowych, listu

elaznego i zabezpieczenia

majątkowego (istota, rodzaj obowiązków, czas trwania).
7. Przesłanki stosowania rodków zapobiegawczych.
8. Reguły stosowania rodków zapobiegawczych i postępowanie w przedmiocie ich
zastosowania.
9. Charakterystyka posiedzenia w przedmiocie tymczasowego aresztowania, w tym
kwestia dostępu do akt postępowania karnego w związku z wnioskiem o zastosowanie
lub przedłu enie tymczasowego aresztowania.
10. Podmioty uprawnione do stosowania rodków zapobiegawczych i innych rodków
przymusu.
11. Skutki naruszenia obowiązków nało onych w ramach rodka zapobiegawczego.
12. Za alenie na postanowienie w przedmiocie rodka zapobiegawczego a wniosek o jego
zmianę lub uchylenie.
13. Terminy tymczasowego aresztowania.
14. Tymczasowe aresztowanie a Europejski Nakaz Aresztowania (ENA).
15. Zaliczanie rodków zapobiegawczych na poczet kary i rodków karnych.
16. Rodzaje kar porządkowych i podmioty, wobec których kary te są stosowane.
17. Charakterystyka pozakodeksowych kar porządkowych.
18. Znaczenie listu elaznego i jego stosowanie.
19. Poszukiwanie oskar onego i list gończy (tre ć i forma listu gończego).
20. Podstawy zabezpieczenia majątkowego.
21. Sposoby wykonania zabezpieczenia majątkowego.
22. Tymczasowe zajęcie mienia.
D ia VII Post powanie pr gotowawc e
1. Funkcje postępowania przygotowawczego.
2. Cele postępowania karnego a cele postępowania przygotowawczego.
3. Naczelne zasady procesu karnego odnoszące się do postępowania przygotowawczego.
4. Organy prowadzące postępowanie karne.
5. Stadia postępowania przygotowawczego.
6. Formy prowadzenia postępowania przygotowawczego.
7. Dochodzenie a ledztwo.
8. Strony postępowania przygotowawczego.
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9. Powierzenie ledztwa.
10. Czynno ci podejmowane przed wszczęciem postępowania przygotowawczego.
11. Czynno ci sprawdzające.
12. Czynno ci w niezbędnym zakresie.
13. Wszczęcie postępowania przygotowawczego.
14. Zaskar alno ć decyzji o odmowie wszczęcia oraz umorzeniu postępowania
przygotowawczego.
15. Przedstawienie zarzutów.
16. Czynno ci niepowtarzalne.
17. Udział stron w czynno ciach postępowania przygotowawczego (inicjowanie
czynno ci, udział w czynno ciach niepowtarzalnych i innych czynno ciach, wpływ
stron na sposób zakończenia postępowania przygotowawczego).
18. Dostęp do akt postępowania przygotowawczego.
19. Sposoby zakończenia postępowania przygotowawczego.
20. Zawieszenie postępowania przygotowawczego
21. Zamknięcie postępowania przygotowawczego.
22. Konsensualne sposoby zakończenia postępowania przygotowawczego.
23. Umorzenie ledztwa i dochodzenia.
24. Warunkowe umorzenie postępowania karnego.
25. Obowiązki prokuratora związane z umorzeniem postępowania.
26. Umorzenie zwyczajne.
27. Umorzenie rejestrowe.
28. Umorzenie absorpcyjne.
29. Podjęcie i wznowienie postępowania przygotowawczego.
30. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym.
31. Czynno ci sądu w postępowaniu przygotowawczym (rodzaje, rola prokuratora w
sądowych czynno ciach postępowania przygotowawczego.
32. Subsydiarny akt oskar enia.
33. Pojęcie skargi, rodzaje skarg procesowych inicjujących postępowanie przed sądem I
instancji.
34. Akt oskar enia.
35. Funkcje aktu oskar enia.
36. Szczególne postacie aktu oskar enia.
37. Substytuty aktu oskar enia.
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D ia VIII Post powanie pr ed s dem I instancji
1. Nurty rozpoznawania sprawy na rozprawie przed sądem I instancji (konfrontacyjny,
konsensualny – cechy charakterystyczne).
2. Kontrola formalna aktu oskar enia i jej wyniki.
3. Mo liwe formy konsensualne przed wyznaczeniem rozprawy.
4. Przesłanki do skierowania sprawy na posiedzenie w ramach merytorycznej kontroli aktu
oskar enia (oddanie przez sąd pod sąd).
5. Procedura warunkowego umorzenia postępowania.
6. Przekazanie sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia ledztwa lub dochodzenia.
7. Posiedzenie mające na celu przygotowanie do rozprawy (posiedzenie wstępne).
8. Posiedzenie wyrokowe (pojęcie, cechy, charakterystyka).
9. Udział publiczno ci w rozprawie i na posiedzeniu.
10. Udział mediów w procesie karnym.
11. Przesłanki i skutki wyłączenia jawno ci rozprawy.
12. Dostęp do akt postępowania sądowego.
13. Rola prokuratora w zakresie wyłączenia jawno ci rozprawy.
14. Rola i zadania przewodniczącego składu orzekającego.
15. Etapy rozprawy głównej.
16. Postępowanie dowodowe na rozprawie (przebieg czynno ci, charakterystyka).
17. Obecno ć oskar onego na rozprawie.
18. Zasady obecno ci stron i osobowych ródeł dowodowych na rozprawie głównej.
19. Zasady udziału wiadków w rozprawie.
20. Etapy rozprawy głównej.
21. Dobrowolne poddanie się karze podczas rozprawy.
22. Redukcja postępowania dowodowego na rozprawie.
23. Odczytywanie protokołów z przesłuchania na rozprawie.
24. Zmiana kwalifikacji prawnej czynu na rozprawie.
25. Rozszerzenie zarzutów oskar enia podczas postępowania przed sądem (proces
wpadkowy).
26. Przerwa i odroczenie rozprawy jako wyjątki od zasady ciągło ci.
27. Zamknięcie przewodu sądowego i trwało ć tej decyzji.
28. Zasady wypowiedzi w ramach głosów końcowych i ich znaczenie.
29. Etapy wyrokowania (charakterystyka poszczególnych etapów wyrokowania).
7

30. Zasady głosowania podczas narady (rodzaje głosowania, kolejno ć głosowania, rodzaje
większo ci głosów, sztuczna większo ć głosów i sposoby jej uzyskiwania).
31. Naruszenie zasady ciągło ci w odniesieniu do wydania wyroku.
32. Tre ć i forma wyroku, znaczenie podpisu pod wyrokiem.
33. Zasady ogłoszenia wyroku.
34. Formy i znaczenie uzasadnienia wyroku sądu I instancji; terminy sporządzenia
uzasadnienia i skutki ich naruszenia.
35. Elementy pisemnego uzasadnienia wyroku.
D ia IX Post powanie odwo awc e
1. Pojęcie i rodzaje rodków zaskar enia.
2. Cechy poszczególnych rodków zaskar enia.
3. Wymogi formalne rodków zaskar enia
4. Formalna kontrola rodka odwoławczego w sądzie I i II instancji.
5. Przyczyny odwoławcze
6. Cofnięcie rodków zaskar enia.
7. Zakres kontroli odwoławczej.
8. Postępowanie apelacyjne.
9. Rodzaje wyroków wydawanych przez sąd II instancji.
10. Postępowanie za aleniowe.
11. Dwuinstancyjno ć postępowania karnego.
12. Podział rodków zaskar enia.
13. rodki zaskar enia niebędące rodkami odwoławczymi.
14. Rodzaje rodków odwoławczych.
15. Zakres i kierunek zaskar enia.
16. Cechy rodków odwoławczych.
17. Zakaz reformationis in peius.
18. Gravamen.
19. Pozostawienie rodka odwoławczego bez rozpoznania.
20. Orzekanie sądu odwoławczego poza zakresem zaskar enia.
21. Dobrodziejstwo cudzego rodka odwoławczego jako wyj cie poza zakres zaskar enia.
22. Podstawy odwoławcze.
23. Względne podstawy odwoławcze.
24. Bezwzględne podstawy odwoławcze.
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25. Ra ąca niesprawiedliwo ć orzeczenia – art. 440 k.p.k.
26. Rodzaje rozstrzygnięć sądu odwoławczego.
27. Przymus adwokacko-radcowski w postępowaniu karnym.
28. Podmioty uprawnione do wniesienia apelacji, termin do jej wniesienia.
29. Cechy apelacji.
30. Zakres zaskar enia w apelacji.
31. Przebieg postępowania apelacyjnego.
32. Reguła ne peius.
33. Rodzaje decyzji procesowych podlegających zaskar eniu poprzez za alenie.
34. Termin i podmioty uprawnione do wniesienia za alenia.
35. Cechy za alenia jako rodka odwoławczego.
36. Za alenia rozpoznawane przez organ inny ni sąd.
37. Za alenia na bezczynno ć organu procesowego.
D ia X Post powania s c eg lne
1. Istota i znaczenie pojęciowe ,,postępowania szczególnego” a tryb szczególny.
2. Definicja i przedmiot postępowań szczególnych.
3. Cel uruchomienia trybu szczególnego.
4. Przesłanki procesowe warunkujące rozpoznanie sprawy w trybie szczególnym.
5. Zakres przedmiotowy spraw uzasadniający rozpoznanie sprawy w trybie szczególnym.
6. Postępowanie w sprawach z oskar enia prywatnego - ogólna charakterystyka
postępowania.
7. Posiedzenie pojednawcze a mediacja (podobieństwa, ró nice, skutki, pojęcie i rodzaje
ugód procesowych).
8. Przedawnienie przestępstw z oskar enia prywatnego.
9. Rodzaje przestępstw prywatnoskargowych wyszczególnionych w czę ci szczególnej
Kodeksu karnego.
10. Strony postępowania prywatnoskargowego.
11. Skarga wzajemna (istota, przesłanki wniesienia, skutki zło enia skargi wzajemnej oraz
skutki ingerencji prokuratora w postępowanie zainicjowane skargą wzajemną).
12. Prywatny akt oskar enia a skarga zło ona Policji.
13. Ingerencja prokuratora w trybie art., 60 k.p.k.
14. Przebieg postępowania prywatnoskargowego.
15. Postępowanie nakazowe - charakterystyka postępowania.
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16. Przesłanki postępowania nakazowego.
17. Przebieg postępowania nakazowego.
18. Wyrok nakazowy i jego zaskar enie.
19. Skutki procesowe wniesienia sprzeciwu.
20. Jawno ć wyroku nakazowego.
21. Postępowanie przyspieszone.
22. Przesłanki pozytywne postępowania przy pieszonego.
23. Przesłanki negatywne postępowania przy pieszonego.
24. Zatrzymanie sprawcy i doprowadzenie do dyspozycji sądu a odstępstwa od
przymusowego doprowadzenia sprawcy do sądu.
25. Przebieg postępowania przygotowawczego i jego formalizm.
26. Wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym - istota, charakter,
elementy formalne wniosku.
27. Przebieg postępowania przed sądem I instancji.
28. Terminy zaskar enia wyroku w postępowaniu przyspieszonym.
29. Postępowanie po wydaniu wyroku – ró nice względem postępowania zwykłego.
D ia XI Nad w c ajne rodki askar enia
1. Pojęcie nadzwyczajnych rodków zaskar enia i ich miejsce w systemie rodków
zaskar enia.
2. Cechy i rodzaje nadzwyczajnych rodków zaskar enia.
3. Kasacja stron – zakres przedmiotowy, podmiotowy, podstawy kasacyjne.
4. Kasacja nadzwyczajna – zakres przedmiotowy, podmiotowy, podstawy kasacyjne.
5. Tryb wnoszenia kasacji przez stronę (terminy, forma czynno ci, przymus adwokackoradcowski).
6. Kasacja stron i kasacja nadzwyczajna – podobieństwa i ró nice.
7. Postępowanie kasacyjne.
8. Rodzaje rozstrzygnięć Sądu Najwy szego w postępowaniu kasacyjnym
9. Podstawy wznowienia postępowania sądowego na wniosek.
10. Wła ciwo ć sądu uprawnionego do rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania
sądowego
11. Przebieg postępowania wznowieniowego.
12. Wznowienie postępowania sądowego z urzędu (charakterystyka, podstawy, skutki
wznowienia postępowania).
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13. Rodzaje rozstrzygnięć sądu orzekającego w przedmiocie wznowienia postępowania
14. Skarga na wyrok sądu odwoławczego – geneza instytucji, zakres przedmiotowy,
podmiotowy, podstawy, tryb wnoszenia.
15. Postępowanie po wniesieniu skargi na wyrok sądu odwoławczego.
16. Skarga nadzwyczajna do Sądu Najwy szego – geneza instytucji, zakres
przedmiotowy, podmiotowy, podstawy, tryb wnoszenia.
17. Postępowanie po wniesieniu skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwy szego.
18. Rodzaje rozstrzygnięć Sądu Najwy szego w przedmiocie skargi nadzwyczajnej.
D ia XII Post powanie po uprawomocnieniu si or ec enia
1. Przesłanki podjęcia postępowania warunkowo umorzonego.
2. Wła ciwo ć sądu podejmującego decyzję o podjęciu postępowania warunkowo
umorzonego.
3. Podmioty uprawnione do udziału w posiedzeniu w sprawie podjęcia postępowania
warunkowo umorzonego.
4. Skutki podjęcia postępowania warunkowo umorzonego.
5. Odszkodowanie a zado ćuczynienie – podobieństwa i ró nice.
6. Przypadki uprawniające do dochodzenia odszkodowania i zado ćuczynienia na gruncie
przepisów rozdziału 58 k.p.k.
7. Podmioty uprawnione do zgłoszenia ądania odszkodowania lub zado ćuczynienia z
tytułu niewątpliwie niesłusznego zatrzymania.
8. Przesłanki niezbędne dla dochodzenia odszkodowania za niesłuszne skazanie.
9. Przebieg postępowania odszkodowawczego przed sądem okręgowym. Termin dla
dochodzenia roszczeń objętych rozdziałem 58 k.p.k.
10. Podmioty legitymowane do wniesienia pro by o ułaskawienie.
11. Okoliczno ci oceniane przez sąd przy rozpoznawaniu pro by o ułaskawienie.
12. Tryby postępowania ułaskawieniowego.
13. Postępowanie ułaskawieniowe z urzędu.
14. Postępowanie ułaskawieniowe wszczęte na podstawie pro by o ułaskawienie.
15. Skład sądu rozpoznający pro bę o ułaskawienie.
16. Sąd wła ciwy do rozpoznania pro by o ułaskawienie.
17. Okoliczno ci uzasadniające wstrzymanie wykonania kary do czasu zakończenia
postępowania o ułaskawienie.
18. Istota instytucji ułaskawienia
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19. Istota wyroku łącznego.
20. Przesłanki wydania wyroku łącznego. Konsekwencje wydania wyroku łącznego.
21. Sposoby wszczęcia postępowania o wydanie wyroku łącznego.
22. Wniosek o wydanie wyroku łącznego.
23. Wła ciwo ć sądu do wydania wyroku łącznego.
24. Przebieg postępowania przed sądem pierwszej instancji w przedmiocie wydania wyroku
łącznego.
25. Uczestnicy postępowania w przedmiocie wydania wyroku łącznego.
26. Umorzenie postępowania o wydanie wyroku łącznego.
27. rodki odwoławcze od orzeczeń wydanych w postępowaniu w przedmiocie wyroku
łącznego.
D ia XIII Post powanie w sprawach karn ch e stosunk w mi d narodow ch
1.

ródła prawa regulujące międzynarodową pomoc prawną i ich wzajemny stosunek do
siebie (zasada subsydiarno ci przepisów działu XIII k.p.k., pierwszeństwo umów
międzynarodowych)

2. Rozwój współpracy międzynarodowej (klasycznej i europejskiej) – rys historyczny.
3. Wybrane zasady współpracy międzynarodowej (wzajemnego uznawania, wzajemno ci,
podwójnej karalno ci, specjalno ci).
4. Ró nice pomiędzy współpracą międzynarodową z państwami spoza UE (klasyczna
współpraca) a współpracą w ramach UE.
5. Immunitet dyplomatyczny i konsularny – zakres podmiotowy i przedmiotowy,
podobieństwa i ró nice.
6. Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych (na podstawie rozdziału 62 k.p.k.) –
pojęcie, zakres, organy uprawnione do udzielania pomocy prawnej i występowania z
wnioskami o pomoc prawną.
7. Quasi list elazny.
8. Wspólne zespoły ledcze.
9. Przejęcie i przekazanie cigania – przesłanki, organy, tryb postępowania.
10. Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania – przesłanki, organy, tryb postępowania.
11. Ekstradycja - pojęcie i cele ekstradycji, unormowania kodeksowe i konstytucyjne
dotyczące ekstradycji.
12. Europejski Nakaz Aresztowania - pojęcie i cele instytucji, aspekty konstytucyjne
związane z wprowadzeniem ENA, przesłanki wydania ENA przez sąd polski, kwestie
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proceduralne związane z wydaniem ENA przez sąd polski, kwestie proceduralne
związane z wydaniem ENA przez sąd państwa obcego, przesłanki odmowy wykonania
nakazu.
13. Europejski Nakaz Dochodzeniowy – przesłanki wydania END, uprawnione organy,
zagadnienia proceduralne związane z wydaniem END; organy uprawnione do
wykonania END, przesłanki odmowy wykonania END, kwestie proceduralne związane
z wykonaniem END.
14. Europejski Nakaz Ochrony – przesłanki wystąpienia o wykonanie nakazu, uprawnione
organy, kwestie proceduralne, wykonanie nakazu – uprawnione organy, przesłanki
odmowy wykonania, kwestie proceduralne.
15. Zatrzymanie dowodów i zabezpieczenie mienia w ramach współpracy pomiędzy
państwami członkowskimi UE – przesłanki, zakres zastosowania, uprawnione organy i
kwestie proceduralne związane z wystąpieniem do państwa członkowskiego UE,
wykonanie orzeczenia przez organy polskie, przesłanki odmowy wykonania, kwestie
proceduralne związane z wykonaniem orzeczenia.
16. Wykonanie rodka zapobiegawczego oraz orzeczenia wydanego w celu zapewnienia
prawidłowego toku postępowania – przesłanki, uprawnione organy, kwestie
proceduralne.
17. Wykonanie orzeczeń o charakterze pienię nym i o kosztach postępowania – przesłanki,
uprawnione organy, tryb postępowania, przesłanki odmowy wykonania orzeczenia.
18. Wykonanie orzeczenia w przedmiocie przepadku – przesłanki, uprawnione organy, tryb
postępowania, przesłanki odmowy wykonania orzeczenia.
19. Wykonanie orzeczenia o karze pozbawienia wolno ci – przesłanki, uprawnione organy,
tryb postępowania, przesłanki odmowy wykonania orzeczenia.
20. Wykonanie orzeczenia karnego związanego z poddaniem sprawcy próbie – przesłanki,
uprawnione organy, tryb postępowania, przesłanki odmowy wykonania.
21. Międzynarodowy Trybunał Karny – zakres kompetencyjny, struktura, unormowania
kodeksowe dotyczące współpracy z MTK.
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