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VII

Wstęp
Książka, którą Państwu prezentujemy, zawiera omówienie najistotniejszych zagad-

nień i problemów związanych z zaskarżeniem wyroku w sprawie karnej, czyli właści-
wym określeniem zakresu zaskarżenia, prawidłową redakcją zarzutów apelacyjnych 
i wniosków końcowych. Przy praktycznym omawianiu powyższych zagadnień zostały 
uwzględnione zmiany przepisów KPK uchwalone ustawą z 19.7.2019 r., które weszły 
w życie 5.10.2019 r. oraz ustawą z 20.4.2021 r., które weszły w życie 22.6.2021 r. – w aspek-
cie wpływu tych zmian na sposób konstrukcji petitum apelacji oraz w zależności od daty 
wniesienia środka zaskarżenia. Uwzględniono również zmiany Kodeksu karnego wpro-
wadzone ustawą z 19.6.2020 r., które weszły w życie z 24.6.2020 r. oraz wprowadzone usta-
wą z 20.4.2021 r., które weszły w życie 22.6.2021 r. Autor przedmiotowego opracowania, 
bazując na wieloletnim doświadczeniu orzeczniczym w postępowaniu odwoławczym, 
a także doświadczeniach związanych z pracą dydaktyczną na uniwersytecie i szkoleniem 
aplikantów, starał się w praktyczny i przystępny sposób przedstawić istotę wszystkich 
rodzajów zarzutów określonych w art. 438 i 439 KPK, jakie można postawić w apelacji 
wnoszonej zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego. 

Zaznaczyć należy, że najnowsze wydanie książki zawiera uaktualnione kazusy aktowe 
oraz „małe kazusy”, które uwzględniają wprowadzone w 2019 r.,  2020 r. i 2021 r. zmiany za-
równo w przepisach procedury karnej, jak również prawa karnego materialnego i które mają 
pomóc w zdobywaniu czy też pogłębianiu praktycznych umiejętności w zakresie sporządza-
nia apelacji karnych. Aby uczynić to w sposób prawidłowy i skuteczny, zgodny z zasadami 
sztuki prawniczej, należy przyswoić sobie dwie umiejętności. Pierwsza z nich to spostrze-
gawczość, tj. zdolność dostrzegania błędów i uchybień sądu czy też braków postępowania 
dowodowego, druga zaś to umiejętność zamiany dostrzeżonych uchybień na prawidłowe 
rodzajowo i właściwie zredagowane zarzuty. Prezentowana Państwu książka ma pomóc 
w należytym przyswojeniu obu tych umiejętności. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy 
obowiązujące przepisy prawa karnego procesowego stanowią, że w odniesieniu do apelacji 
wnoszonych przez podmioty profesjonalne sąd odwoławczy orzeka generalnie w granicach 
zaskarżenia i podniesionych zarzutów, a szerzej – tylko w ściśle określonych wypadkach.

Dla doświadczonych adwokatów i radców prawnych przedmiotowe opracowanie daje 
możliwość skonfrontowania posiadanych umiejętności praktycznych i ewentualnego ich 
skorygowania w taki sposób, aby sporządzane przez profesjonalne podmioty apelacje w ca-
łej rozciągłości respektowały obowiązujące przepisy procedury karnej, jak też by były zgodne 
z zasadami sztuki prawniczej, a tym samym bardziej skuteczne i pomocne sądowi odwoław-
czemu w dokonaniu pełnej i właściwej instancyjnej kontroli zaskarżanego orzeczenia. 

Warszawa, sierpień 2021 r. Zbigniew Kapiński
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