Otázky na test z predmetu: Trestné právo procesné
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Agent nesmie iniciatívne navádzať na spáchanie trestného činu; to neplatí, ak:
Agent prispieva k:
Ak bol dovolacím súdom zistený dôvod dovolania, dovolací súd:
Ak bol napadnutý rozsudok zrušený len v dôsledku odvolania podaného v prospech obžalovaného:
Ak bol obžalovaný právoplatne uznaný za vinného, je povinný nahradiť štátu:
Ak bol posudok predložený stranou a osoba podávajúca posudok nie je zapísaná v zozname znalcov,
tak:
Ak bola verejnosť vylúčená pre ochranu utajovaných skutočností, predseda senátu:
Ak bolo hlavné pojednávanie odročené na neurčito, treba nariadiť termín nového hlavného
pojednávania:
Ak dovolací súd zistí, že sú dané dôvody dovolania uvedené v návrhu a sú splnené podmienky na
jeho podanie, tak:
Ak je dôvod, na ktorého základe rozhodol odvolací súd v prospech niektorého obžalovaného, na
prospech aj ďalšiemu spoluobžalovanému:
Ak je poškodený pozbavený spôsobilosti na právne úkony, jeho práva vykonáva:
Ak je skutkový stav spoľahlivo preukázaný vykonanými dôkazmi, môže samosudca vydať trestný
rozkaz:
Ak má obvinený viacerých obhajcov v tej istej veci, tak:
Ak má poškodený splnomocnenca, upovedomí sa o hlavnom pojednávaní:
Ak nebol adresát zásielky zastihnutý na adrese, ktorú uviedol na účely doručovania, tak:
Ak nie je vyšetrovanie skončené v lehotách ustanovených Trestným poriadkom, tak policajt:
Ak obhajca obvineného oznámi policajtovi, že sa chce zúčastniť vyšetrovacieho úkonu, policajt:
Ak obvinený pri rozhodovaní súdu o návrhu na dohodu o vine a treste odpovedal na niektorú otázku
nie;, tak súd:
Ak obvinený vykonáva trest odňatia slobody uložený mu v pôvodnom rozsudku, rozhodne súd po
nadobudnutí právoplatnosti uznesenia, ktorým spolu s povolením obnovy konania zrušil výrok o
tomto treste nasledovne:
Ak obžalovaný uznal základ aj výšku škody poškodeným včas a riadne uplatneného nároku na
náhradu škody, vykoná sa ďalšie dokazovanie o výške škody:
Ak od odročenia hlavného pojednávania došlo k zmene samosudcu alebo sa zmenilo zloženie senátu,
tak:
Ak odpor podala neoprávnená osoba, samosudca:
Ak odvolací súd zruší hoci i len sčasti výrok o vine, tak:
Ak peňažný trest nebol zaplatený a ak neprichádza do úvahy upustenie od výkonu peňažného trestu,
odloženie výkonu peňažného trestu alebo povolenie splácania peňažného trestu po častiach, súd:
Ak policajt považuje vyšetrovanie za skončené, tak:
Ak pominie dôvod na prerušenie trestného stíhania, tak policajt:
Ak predseda senátu vyhovie námietke proti prípustnosti otázky položenej vypočúvajúcim, tak:
Ak prokurátor mieni skutok, pre ktorý bolo vznesené obvinenie posudzovať v obžalobe ako iný
trestný čin, tak:

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Ak prokurátor na hlavnom pojednávaní oznámi, že ustupuje od obžaloby v celom rozsahu, tak:
Ak prokurátor nerozhodne o schválení zmieru, tak zároveň:
Ak prokurátor zmier neschváli, hoci obvinený uskutočnil vyhlásenie, že spáchal skutok, pre ktorý je
trestne stíhaný:
Ak proti trestnému rozkazu podala oprávnená osoba v lehote odpor, tak:
Ak rozhodnutím alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo bol porušený zákon, generálny prokurátor:
Ak sa dovolanie podáva v neprospech obvineného, možno ho podať v lehote:
Ak sa má záznam telekomunikačnej prevádzky použiť v trestnom konaní ako dôkaz, tak:
Ak sa obvinený zdržiava v cudzine a ak je potrebné ho vyžiadať, vydá proti nemu predseda senátu
príslušného súdu:
Ak sa odsúdený v dôsledku okolností nezávislých od jeho vôle stal dlhodobo neschopným peňažný
trest alebo jeho zvyšok zaplatiť, súd uznesením:
Ak sa po záverečnej reči obhajcu alebo obžalovaného ujal slova znovu prokurátor, tak:
Ak sa pri vyhotovovaní obrazového, zvukového alebo obrazovo-zvukového záznamu zistí, že
obvinený komunikuje so svojím obhajcom tak:
Ak sa rozsudok oznamuje tak obžalovanému, ako aj jeho obhajcovi a zákonnému zástupcovi plynie
lehota na podanie odvolania:
Ak súd dohodu o vine a treste odmietne a po podaní obžaloby sa koná hlavné pojednávanie,
priznanie spáchania skutku obvineným v konaní o dohode o vine a treste:
Ak súd dohodu o vine a treste schváli, potvrdí to:
Ak súd potrebuje na rozhodnutie o ochrannom opatrení vykonať ešte ďalšie dokazovanie,ktoré
nemôže byť vykonané ihneď, vyhradí rozhodnutie o ochrannom opatrení:
Ak súd povolí obnovu konania, ktoré sa skončilo právoplatným uznesením súdu o zastavení
trestného stíhania:
Ak súd rozhodol o vylúčení verejnosti a hlavné pojednávanie je v dôsledku toho neverejné, tak:
Ak súd rozhodol, že vyhlásenie obžalovaného o tom, že je vinný prijíma, zároveň vyhlási, že
dokazovanie:
Ak súd v rámci rozhodovania na hlavnom pojednávaní podá návrh na začatie konania pred ústavným
súdom, tak trestné stíhanie:
Ak súd zrušil právoplatný rozsudok, ktorý bol vyhlásený na základe konania o dohode o vine a
treste, tak:
Ak to okolnosti prípadu vyžadujú, prokurátor pred rozhodnutím o schválení zmieru:
Ak tomu nebráni zákonná prekážka, súd uloží obžalovanému vždy povinnosť nahradiť neuhradenú
škodu:
Ak treba na neverejnom zasadnutí vykonať dôkaz, vykoná sa:
Ak uplatňuje práva poškodeného osoba, ktorej toto právo zjavne nepatrí:
Ak v konaní o zhabaní veci nemožno spoľahlivo zistiť vlastníka veci, ktorá sa má zhabať , ustanoví
mu predseda senátu:
Ak v priebehu vyšetrovania vyjde najavo skutočnosť, ktorá dostatočne odôvodňuje záver, že
obvinený spáchal ďalší skutok, na ktorý sa uznesenie o vznesení obvinenia nevzťahovalo, tak:
Ak vec, ktorá bola vydaná, odňatá alebo prevzatá, na ďalšie konanie nie je potrebná a ak neprichádza
do úvahy jej prepadnutie alebo zhabanie, tak:
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Ak znalec ešte nepodal vo veci písomný znalecký posudok v konaní pred súdom, predseda senátu
môže:
Ako posledný prednášajú záverečnú reč vždy:
Ako prvý prednáša záverečnú reč:
Či odvolanie smeruje v prospech alebo v neprospech obžalovaného musí byť zrejmé z odvolania:
Deň verejného zasadnutia, na ktorom sa bude rozhodovať o sťažnosti prokurátora proti uzneseniu o
nevzatí obvineného do väzby, oznámi obvinenému, jeho obhajcovi a prokurátorovi:
Do prísahy nemožno vziať svedka, ktorý:
Dohodou o treste sa rozumie aj:
Dohodu o vine a treste podpíše na znak súhlasu:
Dôkazy v trestnom konaní obstarávajú:
Domovú prehliadku možno vykonať:
Doručovanie do vlastných rúk:
Dôvody dovolania sú v Trestnom poriadku vymedzené:
Dôvody sťažnosti:
Dovolanie možno podať proti:
Dozor nad dodržiavaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní
vykonáva:
Duševný stav obvineného:
Extradičný trestný čin je:
Generálny prokurátor v konaní o zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní rozhoduje:
Hlasovanie o rozsudku:
Hlavné pojednávanie možno vykonať v neprítomnosti obhajcu obžalovaného:
Hlavné pojednávanie sa koná za stálej prítomnosti:
Hlavné pojednávanie vedie:
Hlavné pojednávanie začína predseda senátu:
Konanie pred orgánom, proti ktorého uzneseniu sťažnosť smeruje:
Konanie proti ušlému možno vykonať proti tomu:
Konanie proti ušlému:
Lehota väzby začína plynúť:
Len čo sa rozhodnutie, podľa ktorého sa má vykonať trest odňatia slobody, stalo vykonateľným, vydá
predseda senátu príkaz na zadržanie odsúdeného na účel jeho dodania do výkonu trestu odňatia
slobody a zároveň nariadi výkon trestu odňatia slobody a dodanie odsúdeného do výkonu trestu
odňatia slobody, ak:
Len čo sa rozsudok, ktorým bol uložený trest zákazu činnosti znalcovi, stal právoplatným, zašle
predseda senátu na zabezpečenie výkonu trestu zákazu činnosti rovnopis výroku rozsudku:
Medzi dôvody kolúznej väzby nepatrí, že obvinený:
Medzi dôvody neprípustnosti trestného stíhania zaraďujeme:
Medzi dôvody obmedzenia osobnej slobody podozrivej osoby patria:
Medzi dôvody povinnej obhajoby patria:
Medzi odchýlky, ktoré sa uplatňujú pri skrátenom vyšetrovaní nepatria:
Medzi oprávnenia obhajcu patria:
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Medzi oprávnenia obvineného patrí, že:
Medzi oprávnenia záujmového združenia občanov v trestnom konaní patria:
Medzi pomocné osoby zaraďujeme:
Medzi povinnosti obvineného patrí, že:
Medzi povinnosti ustanoveného obhajcu zaraďujeme:
Medzi záujmové združenia občanov na účely trestného konania zaraďujeme:
Miesto konania hlavného pojednávania je:
Minister spravodlivosti môže navrhnúť umiestnenie odsúdeného do detenčného ústavu po výkone
trestu odňatia slobody, ak odsúdený:
Minister spravodlivosti môže upustiť od výkonu trestu odňatia slobody alebo jeho zvyšku, ak:
Minister spravodlivosti podáva dovolanie len na:
Mladistvý musí mať obhajcu:
Na chyby, ktoré neboli odvolaním vytýkané odvolací súd:
Na hlavnom pojednávaní sa zúčastňujú náhradní sudcovia vtedy, ak:
Na konanie o dohode o vine a treste prokurátor predvolá:
Na neverejnom zasadnutí rozhoduje:
Na účely Trestného poriadku sa súdom rozumie:
Na verejnom zasadnutí konanom o odvolaní je povinná účasť:
Na verejnom zasadnutí rozhoduje súd, ak:
Nahradenie väzby peňažnou zárukou:
Náhradný obhajca je ustanovený:
Náhradný sudca sa zúčastňuje hlasovania:
Náležitosti výroku rozsudku:
Namiesto výsluchu svedka na hlavnom pojednávaní možno prečítať zápisnicu o jeho výpovedi alebo
jej podstatnú časť, ak:
Nárok poškodeného na náhradu škody môže poškodený uplatniť:
Návrh dohody o vine a treste na súde preskúma predseda senátu a podľa jeho obsahu:
Nedôvodné návrhy na ďalšie dôkazy, ktoré by bolo treba na budúce hlavné pojednávanie zadovážiť
súd:
O doplnení dokazovania so zreteľom na záverečné reči alebo pri záverečnej porade rozhodne súd:
O hlavnom pojednávaní sa upovedomuje:
O návrhu na povolenie obnovy konania, ktoré sa skončilo právoplatným uznesením prokurátora o
zastavení trestného stíhania rozhoduje:
O obžalobe koná a vo veci rozhoduje:
O odvolaní proti rozsudku okresného súdu rozhoduje:
O povinnosti na náhradu trov spojených s výkonom väzby rozhodne predseda senátu súdu prvého
stupňa po:
O právoplatnom uložení trestu zákazu pobytu upovedomí predseda senátu:
O väzbe koná a rozhoduje:
O výške odmeny a náhrady ustanoveného obhajcu rozhodne na návrh obhajcu:
O začatí trestného stíhania a vznesení obvinenia:
O zahladení odsúdenia rozhoduje predseda senátu súdu:
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O žiadosti cudzieho orgánu, aby trestné konanie, ktoré vedú tieto orgány, prevzali slovenské orgány,
rozhoduje:
Obhajca musí byť obvinenému ustanovený, ak:
Obhajca obvineného má v konaní proti ušlému:
Obhajca sa môže dať zastúpiť advokátskym koncipientom:
Obhajca, ktorý bol obvinenému ustanovený, má voči štátu nárok na odmenu a náhradu podľa tarify
určenej osobitným predpisom, ktorým je:
Obhajcom môže byť:
Obnova konania v neprospech obvineného je možná:
Obnova konania, ktoré sa skončilo právoplatným rozsudkom sa povolí, ak:
Obsah odvolania prokurátora:
Obvinený mladistvý smie byť vzatý do väzby za podmienok:
Obvineným sa rozumie ten:
Obžaloba sa môže podať len pre skutok:
Obžalovaný môže napadnúť rozsudok pre nesprávnosť:
Odborná činnosť:
Odborný konzultant:
Odklad výkonu trestu odňatia slobody je možný v prípadoch:
Odkladný účinok odvolanie:
Odmenu a náhradu hotových výdavkov priznaných ustanovenému obhajcovi vyplatí súd alebo orgán
činný v trestnom konaní ustanovenému obhajcovi v lehote najneskôr do:
Odpor proti trestnému rozkazu sa podáva na súde, ktorý trestný rozkaz vydal, a to v lehote:
Odročiť hlavné pojednávanie na neurčito možno:
Odsúdený, ktorému bola uložená povinnosť na náhradu škody, je povinný nahradiť poškodenému
trovy potrebné na účelné uplatnenie jeho nároku v trestnom konaní, ak poškodenému:
Odvolací súd odvolanie zamietne, ak:
Odvolací súd zruší napadnutý rozsudok, ak:
Odvolanie podané v prospech obžalovaného jeho obhajcom môže byť vzaté späť:
Odvolanie sa podáva v lehote:
Oprava vyhotovenia rozsudku a jeho rovnopisu a jej účinky:
Oprávnenie obvineného zvoliť si obhajcu zahŕňa, že:
Opravným prostriedkom proti rozsudku súdu prvého stupňa je:
Orgán, ktorému bola vec vrátená na nové prejednanie a rozhodnutie:
Osoba, ktorú na základe trestného oznámenia je potrebné vypočuť k okolnostiam nasvedčujúcim, že
mala spáchať trestný čin nemá právo:
Osobnú prehliadku vykonáva:
Po otvorení verejného zasadnutia návrh na dohodu o vine a treste prednesie:
Po otvorení verejného zasadnutia predseda senátu:
Po predložení spisov dovolaciemu súdu predseda senátu dovolacieho súdu najprv:
Po prednesení obžaloby predseda senátu poučí obžalovaného o jeho práve urobiť niektoré z
vyhlásení, že:
Po vykonaní dôkazov na verejnom zasadnutí udelí predseda senátu slovo na:
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Po vykonaní každého dôkazu sa treba opýtať, či sa chcú k nemu vyjadriť:
Po vykonaní všetkých dôkazov predseda senátu:
Po zrušení napadnutého rozhodnutia alebo jeho časti generálny prokurátor:
Počas posledného slova obžalovaného:
Počítanie lehôt v trestnom konaní:
Podmienečné zastavenie trestného stíhania nie je možné, ak:
Podmienečne zastaviť trestné stíhanie možno za podmienok:
Podmienečne zastaviť trestné stíhanie spolupracujúceho obvineného, ktorý bol objednávateľom
trestného činu, na ktorého objasnení sa podieľal:
Podmienky zadržania osôb sú:
Policajt môže v prípravnom konaní postúpiť vec inému orgánu, iba ak:
Policajt môže vstúpiť do obydlia, iných priestorov alebo na pozemok:
Policajt na účely Trestného poriadku:
Policajt preruší trestné stíhanie, ak:
Policajt vydá uznesenie o vznesení obvinenia, ak:
Poradie výsluchu svedkov určí predseda senátu spravidla tak, že:
Poškodeného treba v upovedomení o hlavnom pojednávaní upozorniť, že ak sa na hlavné
pojednávanie nedostaví, o jeho nároku na náhradu škody:
Poškodený:
Posudzovanie predbežných otázok orgánmi činnými v trestnom konaní znamená, že:
Povinnosť na vydanie veci a počítačových údajov sa vzťahuje:
Právnou pomocou sa rozumejú:
Právo na tlmočníka a prekladateľa má:
Právo nazerať do spisov:
Právo svedka odoprieť výpoveď:
Právoplatnosť a vykonateľnosť uznesenia:
Pred prerušením trestného stíhania treba urobiť:
Predbežné prejednanie obžaloby sa koná:
Predseda senátu môže rozhodnúť, že výsluch svedka vykoná sám, ak ide o svedka:
Predseda senátu nariadi predbežné prejednanie obžaloby:
Predseda senátu predvolá na verejné zasadnutie:
Predseda senátu udelí obžalovanému posledné slovo:
Predseda senátu umožní vyslúchnuť obžalovaného najprv:
Predstieraný prevod možno vykonať v trestnom konaní pre:
Prehliadka a pitva mŕtvoly:
Prehliadke tela je povinný sa podrobiť:
Pri predbežnom prejednaní obžaloby súd:
Pribratie znalca do trestného konania:
Príkaz na prehliadku iných priestorov a pozemkov:
Príkaz na zatknutie obvineného vydáva:
Prípustnosť a účinok sťažnosti:
Príslušnosť súdu na úkony pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní:
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Procesná exempcia znamená, že:
Prokurátor môže podmienečne zastaviť trestné stíhanie obvineného, ktorý sa významnou mierou
podieľal na objasnení:
Prokurátor môže vziať späť obžalobu až do:
Prokurátor môže začať konanie o dohode o vine a treste, ak:
Prokurátor môže zastaviť trestné stíhanie, ak:
Prokurátor rozhodne, že sa obvinený, ktorého trestné stíhanie bolo podmienečne zastavené osvedčil,
ak:
Prokurátor sa nemusí zúčastniť verejného zasadnutia, na ktorom sa koná:
Proti rozhodnutiu o dovolaní opravný prostriedok:
Rovnopis obžaloby sa nedoručuje:
Rozhodnúť o podmienečnom zastavení trestného stíhania na hlavnom pojednávaní súd:
Rozhodnúť o schválení zmieru a zastaviť trestné stíhanie môže prokurátor za podmienok:
Rozhodnutie vykonáva, prípadne jeho výkon v prípravnom konaní zariaďuje:
Rozhodovanie nadriadeného orgánu o sťažnosti:
Rozhodovať o väzbe:
Rozsudok sa doručuje:
Samosudca má rovnaké práva a povinnosti ako:
Samosudca preskúma obžalobu podanú na súde pre:
Samosudca vykonáva konanie o:
Schváliť zmier nemožno, ak:
Schváliť zmier:
Skôr ako predseda senátu hlavné pojednávanie odročí, zistí, či:
Skrátené vyšetrovanie sa vykonáva o:
Skutočnosť, že proti vydanej osobe nebude vedené trestné stíhanie pre iné trestné činy spáchané pred
jej vydaním než pre tie, pre ktoré bola vydaná je vyjadrením zásady:
Sledovanie zásielky sa ukončí:
Sledovaním osôb sa rozumie:
Späťvzatie odvolania je prípustné do času:
Špecializovaný trestný súd:
Spoločný zástupca poškodených je oprávnený :
Spôsoby rozhodovania súdu a orgánov činných v trestnom konaní:
Štát znáša trovy:
Štátne orgány, vyššie územné celky, obce a iné právnické osoby sú na účely trestného konania:
Sťažnosť proti rozhodnutiu o väzbe:
Sťažnosť:
Súd môže odoprieť prístup na hlavné pojednávanie:
Súd na hlavnom pojednávaní môže rozhodovať len o skutku:
Súd neodkáže poškodeného s jeho nárokom na náhradu škody na občianske súdne konanie v
prípadoch:
Súd oslobodí obžalovaného spod obžaloby v prípade:
Súd pri rozhodovaní na hlavnom pojednávaní :
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Súd prvého stupňa predloží spisy odvolaciemu súdu:
Súd rozhoduje o uložení ochranného opatrenia:
Súd rozhodujúci na hlavnom pojednávaní postúpi vec príslušnému súdu, ak:
Súd vráti vec prokurátorovi uznesením na došetrenie vtedy, ak počas hlavného pojednávania vyjde
najavo, že:
Súd vykoná i dôkaz, ktorý:
Súd zastaví trestné stíhanie, ak na hlavnom pojednávaní zistí, že:
Súd, ktorý rozhoduje znovu vo veci, v ktorej skorší rozsudok bol na základe odvolania zrušený len
čiastočne, uvedie v novom rozsudku:
Súhlas poškodeného s trestným stíhaním:
Súperenie strán vo forme sporu pred nestranným súdom je podstatou:
Svedok je povinný zložiť prísahu:
Svedok, ktorý má sluchovú alebo rečovú vadu vykoná pred svojím výsluchom prísahu tak, že:
Ten, koho dovolanie bolo zamietnuté:
Termín hlavného pojednávania určí predseda senátu tak, aby:
Toho, kto neuposlúchne výzvu predsedu senátu na opustenie pojednávacej siene, možno:
Trestné stíhanie pred súdom je možné:
Trestné stíhanie pred súdom sa koná len na podklade:
Trestné stíhanie sa začne:
Trestný poriadok upravuje:
Trestný rozkaz nie je možné vydať:
Trestný rozkaz:
Trestným rozkazom nemožno uložiť trest:
Trestným stíhaním rozumieme:
Trvanie väzby:
Účasť osôb pri výkone domovej prehliadky:
Ustanovenia dielu o konaní proti mladistvým sa nepoužijú:
Utajený svedok:
Uznané cudzie rozhodnutie má rovnaké právne účinky ako:
Uznať obžalovaného za vinného z trestného činu podľa prísnejšieho ustanovenia zákona, ako podľa
ktorého skutok posudzovala obžaloba, môže súd len vtedy, ak:
Uznesenie o začatí trestného stíhania neobsahuje:
Uznesenie treba oznámiť:
V konaní pred súdom je stranou:
V konaní pred súdom rozhodne súd rozsudkom o tom:
V neprítomnosti mladistvého nemožno konať:
V neprospech obžalovaného môže odvolací súd zmeniť napadnutý rozsudok:
V neprospech obžalovaného môže rozsudok napadnúť odvolaním:
V trestnom konaní pred súdom rozhoduje:
Väzba je trestnoprocesný inštitút, ktorý má charakter:
Vecná príslušnosť súdov:
Verejné zasadnutie sa koná za stálej prítomnosti:
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Verejnosť na hlavnom pojednávaní musí byť vylúčená, ak:
Vydanie osoby do cudziny povoľuje:
Vyhlásenie rozsudku:
Vyhlasovanie rozsudku v zmysle zásady verejnosti:
Vyhotovujú sa uznesenia, ktorými :
Výkon ochranného dohľadu nariadi predseda senátu súčasne s nariadením výkonu trestu odňatia
slobody s tým, že s výkonom ochranného dohľadu sa začne:
Výkon ochranného liečenia nariadi predseda senátu:
Výkon trestu vyhostenia zabezpečuje:
Vykonať rozhodnutie súdu iného štátu v trestnej veci, ktorým sa uložil trest, možno na území
Slovenskej republiky:
Vykonávanie dôkazov súdom z vlastnej iniciatívy:
Vymedzenie predmetu dokazovania v Trestnom poriadku:
Vyšetrenie duševného stavu svedka:
Vyšetrovací pokus sa nevykoná, ak:
Výsluch obvineného vykonáva orgán činný v trestnom konaní alebo súd tak, aby:
Výsluch obžalovaného môže predseda senátu prerušiť:
Výsluch svedka - osoby mladšej ako 18 rokov:
Vzťah zásady ne bis in idem a systému opravných prostriedkov spočíva v tom, že:
Z priebehu hlavného pojednávania môžu fyzické a právnické osoby vyhotovovať:
Z účasti na hlavnom pojednávaní nemožno vylúčiť:
Z vykonávania úkonov trestného konania je vylúčený sudca:
Zabezpečenie úschovy vydaných, odňatých a prevzatých vecí vykonáva:
Zabezpečiť svedka možno:
Zadržanie zásielok sa vykonáva na účely:
Zaistenie peňažných prostriedkov sa nemôže vzťahovať na:
Zaistenie výkonu trestu prepadnutia majetku sa vzťahuje:
Zákaz výsluchu svedka znamená, že:
Základná lehota väzby v prípravnom konaní je najviac:
Zámenu obsahu zásielok vykoná orgán poverený:
Zápisnica o výpovedi svedka alebo jej časť na hlavnom pojednávaní prečíta súd ak s tým súhlasí:
Zápisnica o výsluchu obvineného:
Zápisnica sa spisuje:
Zápisnicu o výpovedi svedka, ktorý na hlavnom pojednávaní využil svoje právo odoprieť výpoveď:
Zásada bezprostrednosti znamená, že:
Zásada legality znamená, že:
Zásada oficiality znamená, že:
Zásada prezumpcie neviny zahŕňa pravidlo
Zásada subsidiarity v oblasti právneho styku s cudzinou znamená, že:
Zasahovať do základných práv a slobôd osôb na účely trestného konania možno
Zastúpenie obvineného v konaní o dovolaní obhajcom:
Žiadať prokurátora o preskúmanie postupu policajta môže:
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Zjednodušený písomný rozsudok sa vyhotovuje v prípadoch:
Znalec nie je oprávnený v znaleckom posudku riešiť:
Zúčastnená osoba:
Zúčastnená osoba:

