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ZAŻALENIE I APELACJA PO NOWELIZACJI Z 4 LIPCA 2019 r. 

 – ZAGADNIENIA WYBRANE 

 

 Wprowadzenie 
 

 Zażalenie 

 „Przebudowa” dopuszczalności zażalenia 

 Zażalenie klasyczne a zażalenie poziome – zasada a wyjątek 

 Luki w dopuszczalności zażalenia 

 Zażalenie na zwrot pisma wniesionego jako pozew – przykład „zbędnej” 

konstrukcji 

 Zażalenie a problemy organizacyjno-kadrowe sądów 

 Zażalenie a nadużycie prawa procesowego 

o klauzula generalna nadużycia prawa procesowego 

o zażalenie wniesione wyłącznie dla zwłoki 

o niedopuszczalność zażalenia a pozostawienie w aktach sprawy 

o sankcje finansowe związane z naruszeniem prawa na tle zażalenia 

o zastosowanie sankcji finansowych a zaskarżenie  
 

 Apelacja 

 Zakres i charakter zmian a formalne utrzymanie modelu apelacji pełnej  

 Treść apelacji 

o powołanie nowości 

o kwestionowanie faktów ustalonych przez sąd 

 Wniesienie apelacji – likwidacja tzw. apelacji wprost 

 Badanie wstępne apelacji – marginalizacja roli sądu a quo 



 Odrzucenie apelacji a skład sądu 

 Rozpoznanie apelacji 

o (nie)jawność postępowania odwoławczego 

o bezpośredniość a zlecenie przeprowadzenia dowodu 

 Orzekanie kasatoryjne a skład sądu 
 

 Podsumowanie / dyskusja 
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