Dokazovanie v trestnom konaní
Sylaby
1. Zákonnosť, zachovanie práv a slobôd a základných zásad pri dokazovaní v trestnom
konaní
 zasahovanie z pohľadu trestnoprocesného do základných práv a slobôd;
 delenie dôkazov, pojmy a zásady dokazovania;
 zákonné prostriedky; zásada primeranosti, zásada špeciality a ostatné zásady trestného
konania vo vzťahu k dokazovaniu;
 judikatúra ESĽP, ÚS SR a NS SR, Európsky dohovor a iné medzinárodné dokumenty,
ktorými je SR právne viazaná a vymedzujú možnosti a obmedzenia vo vzťahu
k rešpektovaniu integrity, majetku a súkromia dotknutých osôb v trestnom konaní.

2. Subjekty dokazovania z právnych, etických a psychologických aspektov
 orgány činné v trestnom konaní;
 obvinený, obhajca, poškodený, zúčastnená osoby a ich splnomocnenci a spoločenský
zástupca;
 svedok, znalec, pomocné osoby - zapisovateľ, tlmočník, osoby so samostatnými
obhajovacími právomocami (zákonný zástupca, orgán starostlivosti o deti a mládež).
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Proces a priebeh dokazovania
zákonitosti vzniku, zániku dôkazov a druhy dôkazov;
štádia trestného konania vo vzťahu k dokazovaniu;
vyhľadávanie a obstarávanie dôkazov;
vykonávanie dôkazov;
previerka dôkazov. Hodnotenie dôkazov;
aktuálne poznatky o niektorých problémoch dokazovania na hlavnom pojednávaní.

Predmet a rozsah dokazovania
povinnosť dokazovať a dôkazné bremeno ;
osobitosti dokazovania v jednotlivých štádiách trestného konania;
neprípustnosť dôkazu získaného donútením
vplyv zásady oportunity na alternatívy v procese a priebehu dokazovania v trestnom
konaní;
 podmienečné zastavenie trestného stíhania, zmier ako alternatívy z hľadiska priebehu
dokazovania;
 osobitosti dokazovania pri odklonoch v trestnom konaní;
 priebeh dokazovania pri zrýchlenom trestnom konaní.
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Dôkazy, dôkazné prostriedky a ich vzťah k procesným úkonom
výsluch obvineného a výsluch obžalovaného;
svedok v trestnom konaní;
výsluch svedka;
výpoveď svedka;
zákaz výsluchu svedka a právo svedka odoprieť výpoveď;
teoretické a praktické problémy pri dokazovaní trestnej zodpovednosti obvinených
mladších ako pätnásť rokov;
znalec a odborník v trestnom konaní;
znalecký posudok v trestnom konaní;
polygraf ako dôkazný prostriedok;
niektoré úskalia písmoznaleckého skúmania v trestnom konaní.

6. Dôkazné prostriedky a ich efektívne využívanie v justičnej trestnej praxi
 konfrontácia. Rekognícia, rekonštrukcia a vyšetrovací pokus;
 obhliadka, prehliadka tela a iné podobné úkony, prehliadka a pitva mŕtvoly a jej
exhumácia;
 vyšetrenie duševného stavu;
 vecné a listinné dôkazy;
 výsluch agenta ako dôkazný prostriedok;
 obrazovo-zvukový záznam ako dôkazný prostriedok v trestnom konaní;
 odpočúvanie a záznam telefonických hovorov ako dôkaz v trestnom konaní.
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Dokazovanie v niektorých európskych právnych systémoch
angloamerický v. kontinentálny model dokazovania;
akuzačný, inkvizičný a zmiešaný model dokazovania;
osobitne k dokazovaniu v trestnom konaní v USA, Veľkej Británii, Nemecku a pred
Medzinárodným súdnym dvorom.

K problematika dokazovania v osobitných prípadoch
zákaz donútenia k sebeobviňovaniu (nemo tenetur se ipsum accusare);
vybrané problémy dôkazných prostriedkov v zákone o správe daní a poplatkov;
špecifiká dokazovania trestného činu falšovania a pozmeňovania peňazí;
osobitosti dokazovania niektorých foriem trestnej činnosti (ekonomickej, násilnej,
terorizmu);
 dokazovanie – súčasnosť a smerovanie.
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