
Środki zaskarżenia w procesie karnym: 
księga pamiątkowa ku czci prof. Zbigniewa 
Dody / pod red. Andrzeja Gaberle, Stanisława 
Waltosia ; aut.: A. Gaberle [et al.] 

Adres wydawniczy Kraków: Zakamycze, 2000 

Opis fizyczny         500, [1] s., [1] k. tabl. ; 21 cm 

ISBN          83-88551-12-4 

ISBN          8388551132 (twarda oprawa) 

 

 

 

 

 

Spis treści: 

Andrzej Gaberle, Stanisław Waltoś 

Prof. dr hab. Zbigniew Doda (1943-1999)……………………………………………………..9 

Lech Gardocki, Lech Paprzycki 

Profesor Zbigniew Doda – Sędzia – Prezes Sądu Najwyższego……………………………...15 

Zagadnienia ogólne…………………………………………………………....21 

Andrzej Gaberle 

Funkcje kontroli instancyjnej w procesie karnym (zagadnienia podstawowe)……………….23 

Kazimierz Marszał 

Zasadnicze składniki granic środka odwoławczego w procesie karnym……………………..47 

Zofia Świda 

System skarg i odwołań według k.k.w. z 1997 r……………………………………………...57 

Jan Woleński 

Epistemologiczne aspekty środków odwoławczych……………………………………….…71 

 



Apelacja……………………………………………………………………….81 

Karl Heinz Gossel 

Die Uberprufung tatsachlicher Feststellungen im Rechtsmittelzug des deutschen 

Strafverfahrens………………………………………………………………………………..83 

Lech K. Paprzycki 

Obraza przepisów postępowania dotyczących przeprowadzania dowodu z opinii biegłego - 

jako podstawa wniesienia środka odwoławczego, ze szczególnym uwzględnieniem opinii 

psychiatryczno-psychologicznej…………………………………………………………….107 

Andrzej Wąsek 

Prawo oskarżonego pozbawionego wolności do udziału w rozprawie odwoławczej……….129 

Thomas Weigend 

Das Rechtsmittel der Appellation Anmerkungen aus deutscher Sicht………………………147 

 

Nadzwyczajne środki zaskarżenia……………………………………….…173 

Piotr Kruszynski 

Podstawy kasacji w nowym k.p.k……………………………………………………..…….175 

Andrzej Murzynowski 

Prawomocność orzeczeń sądowych jako przesłanka kasacji………………………………..191 

Dobrosława Szumiło-Kulczycka 

Prawne warunki dopuszczalności wznowienia postępowania sądowego…………………...213 

Andrzej Światłowski 

Odwołanie zeznań lub wyjaśnień pomawiających jako przyczyna wznowienia postępowania 

karnego………………………………………………………………………………………237 

 

Nieważność z mocy samego prawa 

Zbigniew Gostyński 

Z problematyki zakazu reformationis in peius w związku z nieważnością orzeczenia……..251 

 



Piotr Hofmański, Stanisław Zabłocki 

Nieważność orzeczeń - wybrane problemy………………………………………………….265 

Romuald Kmiecik 

Przedmiot i kontrola formalna wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia z mocy prawa 

(art. 102 § 2 k.p.k.)…………………………………………………………………..………309 

Stanisław Waltoś 

Nieważność ipso iure, czyli przyczynek do hipertrofii środków zaskarżenia w polskim 

procesie karnym……………………………………………………………………………..325 

 

Sprzeciwy 

Ireneusz Nowikowski 

Kwestia częściowego cofnięcia sprzeciwów w procesie karnym……………………..…….345 

Kazimier Zgryzek 

Warunki dopuszczalności wniesienia sprzeciwu od nakazu karnego……………………….367 

 

Inne zagadnienia 

Walter Gropp 

Rechtsschutz gegen Durchsuchungen und Beschlagnahmen im Ermittlungsverfahren…….389 

Tomasz Grzegorczyk 

Odwołanie w systemie karno-procesowych środków zaskarżenia……………………...…..407 

Barbara Nita 

Skarga konstytucyjna jako środek prawny umożliwiający korektę prawomocnego orzeczenia 

wydanego w postępowaniu karnym………………………………………………………....427 

Edward Skrętowicz 

Zażalenie na postanowienie kończące postępowanie karne…………………………………449 

Ryszard A. Stefański 

Zaskarżalność postanowień w przedmiocie środka zapobiegawczego……………………...455 

 



Marianna Korcyl-Wolska 

Kilka uwag na temat zaskarżania postanowienia inicjującego postępowanie w sprawach 

nieletnich przed sądem rodzinnym………………………………....……………….………479 

Wykaz publikacji Profesora Zbigniewa Dody……………………………………...…….489 

 

 

 

 


