Trestné právo procesné II.
Sylaby
1. Priebeh trestného konania:
 pojem trestné konanie, štádium trestného konania a trestné stíhanie,
 štádiá trestného konania – prierez jednotlivými štádiami,
 postup pred začatím trestného konania – pojem a priebeh,
 rozhodnutia prijímané na konci postupu pred začatím trestného konania.
2. Prípravné konanie:
 pojem prípravné konanie,
 začiatok prípravného konania,
 vznesenie obvinenia,
 vyšetrovanie a jeho formy,
 skončenie prípravného konania.
3. Rozhodnutia prípravného konania:
 vymedzenie rozhodnutí prípravného konania,
 odklony v trestnom konaní,
 jednotlivé rozhodnutia prípravného konania – podmienky a procesný postup ich
prijímania.
4. Preskúmanie a predbežné prejednanie obžaloby:
 pojem a účel preskúmania obžaloby,
 podmienky preskúmania obžaloby,
 rozhodnutia prijímané po preskúmaní obžaloby,
 pojem a účel predbežného prejednania obžaloby,
 podmienky predbežného prejednania obžaloby,
 rozhodnutia prijímané po predbežnom prejednaní obžaloby.
5. Hlavné pojednávanie:
 pojem hlavné pojednávanie,
 príprava hlavného pojednávania,

 priebeh hlavného pojednávania,
 rozhodnutia prijímané na konci hlavného pojednávania.
6. Verejné a neverejné zasadnutie:
 pojem verejné zasadnutie,
 priebeh verejného zasadnutia,
 rozhodnutia prijímané na konci verejného zasadnutia,
 pojem neverejné zasadnutie,
 špecifiká neverejného zasadnutia,
 osobitná forma neverejného zasadnutia (väzobné rozhodovanie).
7. Opravné konanie:
 rozdelenie opravných prostriedkov,
 zásady opravného konania,
 riadne opravné prostriedky – odvolanie, odpor proti trestnému rozkazu a sťažnosť.
8. Mimoriadne opravné prostriedky:
 charakteristika mimoriadnych opravných prostriedkov,
 zrušovanie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní,
 dovolanie,
 obnova konania.
9. Osobitné spôsoby konania:
 pojem a typy osobitných spôsobov trestného konania podľa Trestného poriadku,
 jednotlivé osobitné spôsoby trestného konania:
 konanie o dohode o vine a treste,
 konanie proti mladistvým,
 konanie pred sudcom pre prípravné konanie a konanie pred samosudcom,
 konanie proti ušlému
10. Vykonávacie konanie:
 zásady pre výkon trestov,
 výkon trestov,

 zahladenie odsúdenia,
 udelenie milosti
11. Právny styk s cudzinou a justičná spolupráca v trestných veciach:
 formy právneho styku s cudzinou,
 extradícia – extradičné podmienky a procesný postup extradície podľa Trestného
poriadku,
 Európsky zatýkací rozkaz a rozdiely s extradíciou,
 ostatné formy právneho styku s cudzinou - prierez

