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SPOSOBY ROZSTRZYGANIA ZBIEGU PRZEPISÓW USTAWY

IDEALNY ZBIEG PRZESTĘPSTW 
(CZYNÓW KARALNYCH)

ELIMINACYJNY ZBIEG 
PRZEPISÓW

KUMULATYWNY ZBIEG 
PRZEPISÓW

- ten sam czyn realizujący znamiona kilku typów 
czynów karalnych prowadzi do przypisania sprawcy 
kilku przestępstw,
- odzwierciedlane są wszystkie istotne cechy 
wartościowanego czynu, 
- art. 8 k.k.s., art. 10 k.w. – konstrukcja idealnego 
zbiegu przestępstw z modyfikacją na płaszczyźnie 
wykonania kary – wielokrotne przypisanie 
odpowiedzialności sprawcy tego samego czynu
i wymierzenie tylu kar, ile znamion typu czynu 
zabronionego sprawca zrealizował tym samym czynem 
a wykonanie najsurowszej z kar,
- regulacja zawarta w art. 8 k.k.s odnosi się 
do jednoczynowgo zbiegu przepisów określających 
przestępstwo lub wykroczenie powszechne oraz 
przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe 
i nakazuje przypisać sprawcy zarówno przestępstwo 
powszechne i skarbowe lub przestępstwo skarbowe 
i wykroczenie powszechne albo wykroczenie 
powszechne i przestępstwo skarbowe lub wykroczenie 
skarbowe i wykroczenie powszechne,
- regulacja zawarta w art. 10 k.w. odnosi się 
do jednoczynowego zbiegu przepisów określających 
przestępstwo i wykroczenie i nakazuje przypisać 
sprawcy zarówno przestępstwo, jak i wykroczenie

- ten sam czyn może stanowić tylko jedno 
przestępstwo - zakaz multiplikacji 
przestępstw przez multiplikację ocen,

- eliminacja przepisów konkurujących 
co do oceny tego samego czynu 
i pozostawienie tylko jednego z nich jako 
podstawy kwalifikacji prawnej 
przewidującego najsurowszą karę, 

- nie odzwierciedla pełnej zawartości 
kryminalnopolitycznej czynu w podstawie 
przypisania odpowiedzialności karnej,

- art. 9 k.w. – jeśli czyn wyczerpuje
znamiona więcej niż jednego 
wykroczenia, stosuje się przepis 
przewidujący najsurowszą karę

- art. 11 k.k. - ten sam czyn może stanowić 
tylko jedno przestępstwo - zakaz multiplikacji 
przestępstw przez multiplikację ocen,

- uwzględnia w kwalifikacji prawnej 
wszystkie znamiona czynu zabronionego 
przewidziane w pozostających w realnym 
zbiegu przepisach, 

- nie przesądza o potrzebie przypisania 
sprawcy wielu czynów wielości przestępstw,

- odzwierciedla pełną zawartość 
kryminalnopolityczną czynu w podstawie 
przypisania odpowiedzialności karnej,

- prowadzi do zbudowania nowego typu 
czynu zabronionego, który powstaje 
w oparciu o znamiona zawarte we wszystkich 
zbiegających się przepisach – kumulacja cech 
zaczerpniętych ze zbiegających się przepisów
→ jednokrotna i kumulatywna kwalifikacja 
tego samego czynu


