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Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej - część ustna  
Specjalność: Nauki kryminologiczne 

 
I. Prawo karne materialne 

1. Konstytucyjne podstawy odpowiedzialności karnej 

2. Problematyka kolizji ustaw w czasie 

3. Normy sankcjonowane i sankcjonujące w prawie karnym 

4. Materialna cecha przestępstwa - aspekt jakościowy oraz ilościowy 

5. Poglądy doktryny prawa karnego na strukturę przestępstwa 

6. Odpowiedzialność „karna" podmiotów zbiorowych 

7. Typizacja czynu zabronionego oraz jej elementy 

8. Problematyka obiektywnego przypisania skutku 

9. Znaczenie przyczynowości w prawie karnym 

10. Miejsce umyślności i nieumyślności w strukturze przestępstwa 

11. Teorie winy w prawie karnym 

12. Podstawy wyłączania odpowiedzialności karnej - charakterystyka ogólna 

13. Kolizja obowiązków jako podstawa wyłączania odpowiedzialności karnej 

14. Kontratypy pozaustawowe 

15. Przekroczenie granic obrony koniecznej oraz jego prawnokarne konsekwencje 

16. Błąd co do znamion tworzących typ podstawowy oraz znamion modyfikujących  

17. Błąd co do kontratypu oraz okoliczności wyłączającej winę 

18. Błąd co do prawa a zasada „ignorantia iuris nocet" 

19. „Zawiniona" niepoczytalność oraz jej prawnokarne konsekwencje 

20. Usiłowanie nieudolne 

21. Problem skutkowości sprawczych i niesprawczych formy popełnienia czynu 

zabronionego 

22. Zasada odpowiedzialności indywidualnej w polskim prawie karnym 

23. Rzeczywisty zbieg przepisów ustawy oraz jego prawnokarne konsekwencje 

24. Pozorny a pomijalny zbieg przepisów ustawy 

25. Czyn ciągły a ciąg przestępstw 

26. Czyn ciągły a powaga rzeczy osądzonej 

27. Zbieg przestępstw oraz jego prawnokarne konsekwencje 

28. Środki rekcji prawnokarnej orzekane w interesie pokrzywdzonego 

29. Dyrektywy sądowego wymiaru kary 

30. Podstawy modyfikowania granic ustawowego zagrożenia 

31. Zbieg podstaw do nadzwyczajnego złagodzenia oraz obostrzenia kary 

32. Instytucja tzw. „małego świadka koronnego"  

33. Probacja w polskim prawie karnym 

34. Odpowiedzialność karna nieletniego 

35. Przesłanki oraz prawnokarne konsekwencje recydywy specjalnej 

36. Odpowiedzialność karna za przestępstwa popełnione za granicą 

37. Przedawnienie karalności przestępstwa 

38. Zabójstwo oraz jego typy zmodyfikowane 

39. Kradzież oraz jej typy zmodyfikowane 

40. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego - charakterystyka ogólna 

41. „Funkcjonariusz publiczny" jako znamię typu czynu zabronionego. Pojęcie „osoby 

pełniącej funkcję publiczną"  

42. Przestępstwa z narażenia na niebezpieczeństwo - charakterystyka ogólna 

43. Udział oraz kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą a zjawiskowe formy 

popełnienia czynu zabronionego  

44. Wolność jako przedmiot prawnokarnej ochrony 

45. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji - charakterystyka ogólna 

 

II. Prawo karne wykonawcze 

46. Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności 



47. Typy i rodzaje zakładów karnych 

48. Klasyfikacja skazanych 

49. System programowanego oddziaływania 

50. System terapeutyczny 

51. Obrona w postępowaniu karnym wykonawczym. 

52. Nadzór penitencjarny w/g kodeksu karnego wykonawczego 

53. Wykonywanie kary ograniczenia wolności 

54. Sposób i cele wykonywania kary pozbawienia wolności 

55. Osadzony niebezpieczny 

 

III. Prawo wykroczeń i prawo karne skarbowe 

56. Problematyka czynów przepołowionych i obszarów stycznych wykroczeń i 

przestępstw. 

57. Strona podmiotowa wykroczeń według zasady ekwiwalencji winy z art. 5 k.w. 

58. Idealny zbieg czynów karalnych według art. 10 k.w. i art. 61 k.p.w. 

59. Kary i środki karne za wykroczenia. 

60. Postępowanie mandatowe w sprawach o wykroczenia. 

61. Czynny żal w prawie karnym skarbowym. 

62. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym. 

63. Idealny zbieg czynów karalnych według art. 8 k.k.s.  

64. Kary i środki karne za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. 

65. Odpowiedzialność posiłkowa za przestępstwa skarbowe. 

 

IV. Postępowanie karne 

66. Cele procesu karnego 

67. Pojęcie i warunki rzetelnego procesu karnego 

68. Pojęcie i klasyfikacja naczelnych zasad procesowych 

69. Ciężar dowodu i ciężar dowodzenia 

70. Zasada swobodnej oceny dowodów 

71. Zasada bezpośredniości 

72. Zasada skargowości i ścigania z urzędu; Zasada kontradyktoryjności i zasada 

inkwizycyjności 

73. Zasada legalizmu 

74. Oportunistyczne instytucje procesu karnego 

75. Instytucje konsensualnego zakończenia procesu karnego 

76. Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki 

77. Pojęcie i rodzaje przesłanek procesowych 

78. Pojęcie i rodzaje czynności procesowych 

79. Pojęcie i kategorie uczestników procesu 

80. Pojęcie dowodu. Źródło dowodu i środek dowodowy 

81. Procesowe gwarancje prawdziwych ustaleń faktycznych 

82. Dowody pierwotne i pochodne, bezpośrednie i pośrednie; ścisłe i swobodne; 

dowody „prywatne"; dowody niekonwencjonalne 

83. Zatrzymanie rzeczy i przeszukanie. Podsłuch procesowy i pozaprocesowy 

84. Postępowanie w przedmiocie ustanowienia świadka koronnego  

85. Wprowadzanie do procesu karnego informacji z czynności operacyjno-

rozpoznawczych 

86. Pojęcie i rodzaje środków przymusu procesowego 

87. Funkcje i przesłanki środków zapobiegawczych 

88. Tymczasowe aresztowanie 

89. Funkcje i cele postępowania przygotowawczego 

90. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym 

91. Pojęcie i przebieg przewodu sądowego 

92. Europejski Nakaz Aresztowania jako instrument współpracy transgranicznej w 

ramach Unii Europejskiej 

93. Cechy, granice i kierunek środka odwoławczego 

 



V. Kryminalistyka 

94. Podział śladów. 

95. Oględziny osoby i rzeczy. 

96. Przesłuchanie podejrzanego. 

97. Okazanie. 

98. Konfrontacja. 

99. Ekspertyza 

100. Pojęcie dokumentu w kryminalistyce. 

 


