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Przedmowa
Niniejsza książka przeznaczona jest dla prawników praktyków
i aplikantów. Celem, jaki postawił sobie Autor, było przedstawienie
konkretnych problemów, z którymi zetknąć się mogą prawnicy przy
sporządzaniu apelacji cywilnych i karnych. Wobec tego opracowanie
niniejsze zostało oparte w głównej mierze na dorobku najnowszego
orzecznictwa sądów z uwzględnieniem poglądów doktryny. Należy
pamiętać, że sporządzenie apelacji w sprawach cywilnych i karnych
jest dość trudnym zadaniem. Z jednej strony, autor apelacji będący
adwokatem lub radcą prawnym musi podołać dość wysokim wymaganiom formalnym, jakie przewidują w tym zakresie KPC i KPK.
Z drugiej strony, apelacja jest sporządzana w wyniku przegranego
procesu i stanowi właściwie ostatnią szansę na zaprezentowanie
argumentów sądowi, ale już w reżimie postępowania odwoławczego.
Bez wątpienia apelacja jest sztuką przedstawiania argumentów.
Jednakże dzieje się to w wyniku przegranego procesu przed sądem
I instancji. Dlatego też niezwykle istotne znaczenie ma dobór argumentów, jak i ich przedstawienie, a także układ typograficzny pisma.
Prawidłowo sporządzona apelacja powinna określać zakres zaskarżenia, zarzuty stawiane rozstrzygnięciu, wnioski i uzasadnienie.
Mając na uwadze polemiczny charakter pisma procesowego,
jakim jest apelacja, należy wystrzegać się dość często popełnianego
błędu. Chodzi mianowicie o referowanie przebiegu postępowania
przed sądem I instancji i omówienie zapadłego wyroku. Z punktu
widzenia sztuki prezentacji argumentów nie jest to wskazane. Po
pierwsze, sąd odwoławczy zna sprawę i nie ma potrzeby jej referowania. Po drugie, sędzia zapoznający się z taką apelacją będzie znużony
jej czytaniem i rzetelne argumenty utoną w powodzi niepotrzebnych
informacji. Prawidłowa apelacja przedstawia sądowi wadliwości,
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jakich dopuścił się sąd I instancji, wydając zaskarżony wyrok. Chodzi
o naprowadzenie od razu sędziego na problemy, jakie dostrzegł
pełnomocnik lub obrońca w zaskarżonym wyroku.
Praktyczny charakter niniejszej książki podkreślają załączone
do niej wybrane orzecznictwo i przykładowe wzory pełnomocnictw,
apelacji cywilnych i karnych oraz innych pism procesowych związanych z postępowaniem apelacyjnym.
Publikacja uwzględnia najnowszy stan prawny.
Warszawa, listopad 2020 r.
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