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Propozycja zagadnleri dla komisji ds. badania rekojmi kandydatow ubiegajacych si~

0

wpis ua Iist~ ndwokatow
1, Pozycja ustrojowa adwokata w swietle regulacji kpk
2. Podstawowe zalozeniawykonywania zawodu adwokata w swietle zbioru zasad etyki i
godnosci zawodu adwokata
3. Obronca, a pelnomocnik podobienstwa i roznice 'v swietle regulacji zbioru zasad etyki

i godnosci zawodu
4. Przyjecie sprawy przez adwokata -obr011C((, kluczowe regulacje etyczne i kodeksowe
5. Zasady wykonywania zawodu adwokata w swietle regulacji kodeksu etyki
6. Adwokat w procesie karnym, pomocnik procesowy czy przedstawiciel strony w
swietle regulacji kpk i zasad etyki
7. Etyczne i prawne uzasadnienie udzialu obroncy w procesie karnym
8. Pozycja obroncy wzgledem poszczegolnych organow procesowych 'v ujeciu etycznym

i procesowyrn (kpk)
9. Pozycja obroncy wzgledem klienta w procesie karnym

\V

swietle regulacji kpk

(samodzielnosc ezy podporzadkowanie)
10. Obronca a pelnomocnik w procesie karnym podobieustwa i roznice w swietle zbioru
zasad etyki

11. Tajemnica adwokacka znaczenie praktyczne
12. Tajemnica adwokacka -» ujeciu kodeksu etyki
13. Tajemnica adwokacka, a tajemnica obroncza -podobienstwa i roznice \v swietle kpk

14, Odmowa przyjecia sprawy przez adwokata -dopuszczalnosc w swietle zasad etyki

adwokackiej
15. Odpowiedzialnosc dyscyplinarna adwokata -zagadnienia wezlowe

°

16. Organy samorzadu adwokackiego W swietle regulacji ustawy prawo adwokaturze
17. Konflikt interesow w sprawie karnej -podstawowe zagadnienia
18. Pojecie i dopuszczalnosc obrony blokowej -ujecie praktyczne

19. Obronawsp61na -dopuszczalnosc i ograniczenia
20, Zagadnienie obrony konfliktowej -dopuszczalnosc \v swietle zbioru zasad etyki

adwokackiej
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21. Zagadnienie obrony konfliktowej -dopuszczalnosc Vl swietle regulacji kpk

22.Naduzycie prawa przez obronce, konsekwencje prawne i etyczne
23. Granice legalnej obrony lV swietle regulacji kpk
24. Granice legalnej obrony w swietleregulacji etycznych
25. Przedmiotowe i podrniotowe granice obrony 'v procesiekamym
26.Dopuszczalnosc konstruowania wersji obrony przez adwokata, a regulacje kpk i etyki
adwokackiej
27. Poplecznictwo

ewentualna odpowiedzialnosc adwokata za przygotowanie pism

procesowych
28. Aktywnosc dowodowa obroncy w procesie karnym w swietle regulacji kpk i etyki
adwokackiej
29. Ograniczenia zwiazane z przyjeciem i prowadzeniem spraw w swietle zasad etyki
adwokackiej
30. Laczenie r61 procesowych (obronca -swiadek) 'v swietleregulacji zbioru etyki i kpk
31. Kontakty adwokata z osoba pozbawiona wolnosci w swietle zasad etyki adwokackiej
32. Obronca i swiadkowie -zasady kontaktow W swietle kpk i zasad etyki adwokackiej
33. Adwokat, a organy procesowe -zasady utrzymywania kontaktow

swietle etyki

adwokackiej
34, Poza. procesowa aktywnosc obroncy w zakresie poszukiwania dowcdov..' -regulacja

kpk i zasad etyki
35. Podstawowe obowiazki adwokata wzgledem samorzadu adwokatury w swietle
regulacji kodeksu etyki adwokackiej

36,Podstawowe zasady zwiazane z relacjami wobec kolegow adwokat6w w swietle
zbioru zasad etyki i godnosci zawodu

37.0bowi'lzki adwokata wzgledem samorzadu
38, Warunki dopuszczalnosci wypowiedzenia przez adwokata pelnomocnictwa do

prowadzeniasprawy
39.Obowiazki adwokata wobec klienta w zwiazku z prowadzeniem sprawy
40. Granice Iegalnej obrony w swietle kpk i kodeksu etyki -zasadnicze rozbieznosci

nonnat)'\vne.

