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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
pierwszej 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 pierwszej 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
IX

Przedmowa

wadliwości, jakich dopuścił się sąd pierwszej 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.
Warszawa, wrzesień 2014 r.
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Rozdział 1. Wstęp
Kodeks postępowania cywilnego w zakresie zaskarżania wyroków sądowych przyjął zasadę skargowości. Zasada ta oznacza, że
postępowanie apelacyjne może być zainicjowane tylko przez wniesienie właściwego środka zaskarżenia (apelacji) przez uprawniony
do tego podmiot. W żadnym razie postępowanie odwoławcze nie
może być wszczęte z urzędu przez sąd. Ustawa procesowa cywilna
nie zawiera żadnych ograniczeń dopuszczalności apelacji od
orzeczeń sądów pierwszej instancji ze względu na:
1) rodzaj sprawy;
2) wartość przedmiotu sporu;
3) zakres zaskarżenia.
¬¬Zob. wzór 2. Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego.
Odmienne rozwiązanie zostało przyjęte w postępowaniu
kasacyjnym. Wniesienie skargi kasacyjnej jest wykluczone w niektórych rodzajach spraw oraz ograniczone ze względu na wartość
przedmiotu zaskarżenia. O tym, czy skarga kasacyjna zostanie przyjęta do rozpoznania, decyduje Sąd Najwyższy w trybie tzw. przedsądu.
Zasada skargowości oznacza, że podmiot inicjujący postępowanie apelacyjne decyduje zarówno o zakresie, jak i o przedmiocie
tego postępowania. Zasada ta jest wynikiem przyjęcia przez polski
system procedury cywilnej dwuinstancyjności postępowania sądowego, co wynika z art. 176 ust. 1 Konstytucji RP. Zgodnie z powołanym
przepisem postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne.
Natomiast art. 78 Konstytucji RP ustanawia prawo każdej ze
stron do zaskarżenia orzeczeń sądowych.
Zasada dwuinstancyjności polega na tym, że postępowanie
przed sądem cywilnym składa się z dwóch stadiów:

Postępowanie
apelacyjne

Ograniczenie
dopuszczalności
apelacji i skargi
kasacyjnej

Zasada
skargowości

Zasada
dwuinstancyjności
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Apelacja cywilna

Zasada formalizmu
procesowego

Odwołalność
czynności
procesowych
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Część I. Komentarz praktyczny

1) p
 ostępowania rozpoznawczego toczącego się przed sądem
pierwszej instancji;
2) postępowania apelacyjnego toczącego się przed sądem odwoławczym.
Zasada dwuinstancyjności postępowania nie obowiązuje w sądownictwie polubownym, w którym regułą jest postępowanie jednoinstancyjne.
Kodeks postępowania cywilnego oparł postępowanie apelacyjne na zasadzie formalizmu procesowego, co oznacza, że czynności podejmowane w postępowaniu apelacyjnym mają charakter
zorganizowany pod względem formalnym, w określonym czasie,
miejscu i formie. Zasada formalizmu procesowego oznacza również,
że raz dokonane czynności procesowe nie mogą być odwoływane,
chyba że ustawa procesowa na to zezwala. Przykładem czynności
procesowej dokonanej, która nie może być odwołana, jest postępowanie dowodowe, gdzie dopuszczone i przeprowadzone przez sąd
dowody nie mogą być odwołane. Natomiast czynnością procesową
dokonaną, która może być odwołana, jest np. cofnięcie pozwu lub
apelacji. Odwołalność czynności procesowych, oświadczeń woli
w postępowaniu apelacyjnym oznacza, że – w zależności od decyzji
strony – czynności te mogą być odwoływane lub nie. Odwołalność
czynności procesowych nie dotyczy sądu w postępowaniu apelacyjnym. Wadliwość wyroku sądowego może zostać usunięta wyłącznie
wskutek wszczęcia i przeprowadzenia postępowania apelacyjnego
zainicjowanego przez stronę. W ten sposób wyrok sądu pierwszej
instancji zostanie poddany kontroli instancyjnej odnośnie do zgodności z prawem i stanem faktycznym, i w konsekwencji może zostać
utrzymany w mocy, uchylony lub zmieniony w całości lub w części.
Wyłączenie odwołalności wyroków sądu pierwszej instancji wynika z zasady związania wyrokiem sądu, który go wydał. Zasada ta
oznacza, że sąd, który wydał wyrok, nie może go sam zmienić lub
uchylić. Dopuszczalna jest jedynie autopoprawka zapadłego wyroku
o charakterze technicznym w trybie art. 350 § 1 KPC, zgodnie z którym sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy
pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Zmiana lub uchylenie wyroku może nastąpić tylko w wyniku przeprowadzenia jego

Rozdział 1. Wstęp

kontroli na skutek złożenia apelacji. Dopiero postępowanie apelacyjne może wykazać, czy zaskarżony wyrok jest wadliwy, czy pomimo
opozycji drugiej strony procesu – prawidłowy (zob. W. Siedlecki,
Zaskarżalność orzeczeń w sądowym postępowaniu cywilnym, w: Studia z prawa postępowania cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci
Zbigniewa Resicha, pod red. M. Jędrzejewskiej, T. Erecińskiego, Warszawa 1985). Kodeks postępowania cywilnego – odmiennie niż KC
– nie przewiduje możliwości stwierdzenia nieważności wyroku z mocy
prawa. Wyrok sądu pierwszej instancji pozostaje ważny, mimo swych
wad, do momentu, w którym innym wyrokiem sądu nie zostanie
stwierdzona jego nieważność. Wobec tego nieważność postępowania jest tylko jedną z przyczyn uzasadniających zaskarżenie wyroku
w postępowaniu cywilnym (zob. T. Ereciński, Apelacja w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2010, s. 15).
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