ZOZNAM SKÚŠOBNÝCH OTÁZOK RIGORÓZNEJ SKÚŠKY
ŠPECIALIZÁCIA
TRESTNÉ PRÁVO

ŠTUDIJNÝ PREDMET: Trestné právo procesné
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Subjekty a strany v trestnom konaní a ich procesné postavenie
Základné zásady trestného konania a ich charakteristika
Pôsobnosť a príslušnosť súdov v trestnom konaní
Poškodený, jeho postavenie v trestnom konaní a adhézne konanie
Postavenie, práva a povinnosti obhajcu v trestnom konaní
Procesné úkony, ich druhy a procesné inštitúty procesných úkonov
Väzba – podmienky, procesný postup rozhodovania o väzbe a trvanie väzby
Zaistenie osôb pre účely trestného konania (okrem väzby)
Domová prehliadka, osobná prehliadka a prehliadky iných priestorov a pozemkov – dôvody
nariadenia prehliadky, procesný postup prehliadky a rozhodovanie o nariadení prehliadky
10. Zaistenie vecí dôležitých pre trestné konanie (okrem prehliadok)
11. Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky
12. Vyhotovovanie obrazových, zvukových a obrazovo – zvukových záznamov
13. Sledovanie osôb a vecí
14. Agent
15. Dôkazy a dôkazné prostriedky – vymedzenie pojmov a charakteristika
16. Výsluch svedka v trestnom konaní
17. Výsluch obvineného a obžalovaného v trestnom konaní
18. Postup pred začatím trestného stíhania – charakteristika, priebeh a rozhodnutia, ktorými končí
19. Prípravné konanie – charakteristika, spôsob začatia, priebeh a formy
20. Prípravné konanie – rozhodnutia, ktorými končí prípravné konanie
21. Odklony v trestnom konaní
22. Podanie, preskúmanie a predbežné prejednanie obžaloby
23. Hlavné pojednávanie – príprava, začatie a dokazovanie
24. Hlavné pojednávanie – záver a rozhodnutia, ktorými končí hlavné pojednávanie
25. Verejné a neverejné zasadnutie
26. Sťažnosť a odpor proti trestnému rozkazu
27. Odvolanie
28. Dovolanie
29. Zrušovanie rozhodnutí v prípravnom konaní a obnova konania
30. Osobitné spôsoby trestného konania
31. Výkon trestov a zahladenie odsúdenia
32. Trestné právo Európskej únie so zameraním na Európsky ochranný príkaz, Európsky
vyšetrovací príkaz a Európsky zatýkací rozkaz
33. Formy právnej pomoci vo vzťahu k cudzine
34. Extradícia a jej porovnanie s európskym zatýkacím rozkazom

