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Wymiar kary przy zbiegu przestępstw  

w prawie karnym kanonicznym  
i kara łączna w polskim prawie karnym 

 
S t r e s z c z e n i e 

 
Zbieg przestępstw w prawie karnym kanonicznym oraz polskim prawie karnym traktowany jest 

w sposób równoważny. Wymiar kary przy zbiegu przestępstw w prawie karnym kanonicznym 
opiera się na zasadzie kumulacji kar za przestępstwa, od której możliwe jest fakultatywne 
złagodzenie sumy kar ze względu na ich wielkość. Możliwość zmniejszania skumulowanych kar 
jest wyłącznie w zakresie ferendae sententiae. Polskie prawo karne wymiar kary przy zbiegu 
przestępstw określa mianem kary łącznej. Jest ona syntezą wszystkich kar za przestępstwa 
pozostające w zbiegu i wymierzeniem jednolitej kary łącznej w ramach przewidzianych przez 
ustawodawcę. 
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The penalty in the confuence of crime  
in criminal canonical law  

and the total penalty Polish criminal law 
 

S u m m a r y 
 
Coincidence of crime in the canonical law and in the Polish penal law is treated in the 

equivalent manner. The term of imprisonment with such coincidence, in Canon Criminal Law, is 
based on the rule of punishment accumulation for crimes, from which there is a possibility of 
facultative punishment remission on account of their scale. The possibility of reduction of 
accumulated punishment is only in the scope of ferendae sententiae. Polish Criminal Law defines 
the term of imprisonment with the crimes coincidence as combined punishment. It is the synthesis 
of all punishments for the crimes abiding/remaining in the coincidence and inflicting the unified 
punishment within the range predicted by the legislator. 
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