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Wstęp

Przedmiotowa monografia jest zbiorem rozważań nad polskim postępowaniem od-
woławczym z uwzględnieniem historycznego rysu tej instytucji.

Rozdział pierwszy publikacji traktuje ogólnie o polskim procesie karnym, jego de-
finicji stworzonej na potrzeby teorii i praktyki oraz jego szerokim lub wąskim rozu-
mieniu. Ponadto ta część pracy zawiera refleksje na temat źródeł prawa karnego pro-
cesowego i rozważania na temat uczciwego procesu w świetle polskiego postępowania
karnego.

Drugi rozdział niniejszej dysertacji omawia tendencje i formy rozwojowe procesu
karnego. Autorka skupia tu myśl na omówieniu korzeni współczesnego procesu kar-
nego i zamieszcza rys historyczny współczesnego procesu karnego z uwzględnieniem
modelu obowiązującego w okresie Polski Ludowej, modelu z 1969 r. oraz modelu pro-
cesu karnego obowiązującego w okresie trzeciej Rzeczpospolitej. Rozwiązania wybra-
nych systemów prawnych dotyczące uregulowań apelacji są przedmiotem rozważań
ujętych w Rozdziale trzecim przedmiotowej dysertacji. Ta część pracy obejmuje reflek-
sje na temat rozumienia pojęcia apelacja oraz zawiera przykładowe omówienie europej-
skich systemów prawnych w kontekście problemów procedury apelacyjnej. W tej czę-
ści publikacji mieszczą się także rozważania o transformacji regulacji procedury ape-
lacyjnej.

Rozdział czwarty stanowi zbiór poglądów oraz refleksji o cechach środka odwoław-
czego w postaci apelacji, dopuszczalności jej wnoszenia. Niektóre uwagi Autorki sta-
nowią swoistą analizę uzasadnienia wniesienia apelacji.

W Rozdziale piątym publikacji zawarto przemyślenia dotyczące postępowania
przed sądami odwoławczymi w ogólności. Autorka podejmuje się próby omówienia
przebiegu postępowania apelacyjnego, rozprawy apelacyjnej oraz postępowania dowo-
dowego i dopuszczalności dowodów w rozumieniu procedury apelacyjnej.

Rozdział szósty książki feruje rodzaje wyroków wydanych w postępowaniu apela-
cyjnym. Omówiono zatem rozstrzygnięcia sądów odwoławczych na kanwie orzeczeń
wydanych po rozpoznaniu środka odwoławczego. W tej części pracy Autorka omówiła
także proces wyrokowania i jego przebieg na rozprawie apelacyjnej.

W ostatnim siódmym Rozdziale monografii zawarto rozważania dotyczące kształtu
procedury apelacyjnej w aspekcie współczesnych procesów karnych oraz wnioski koń-
cowe Autorki dotyczące omawianego zagadnienia.

Apelacja od wyroku sądu rejonowego jest niewątpliwie zasadna, jeżeli w sposób
rzetelny prezentuje uchybienia sądu, które miały bezpośredni wpływ na treść orzecze-
nia. Analizując dokonane przez organ postępowania ustalenia należy dokonać praw-
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nej oceny tych ustaleń na podstawie – co oczywiste – stanu prawnego obowiązującego
w dniu zdarzenia. Należy zaprezentować utrwaloną linię orzecznictwa Sądu Najwyż-
szego, a także przypomnieć głosy doktryny prezentowane przez autorytety w przed-
miotowym zakresie.


