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WPROWADZENIE. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

 
Rozpad Związku Radzieckiego w 1991 roku i powstanie w jego miejsce 

niezawisłych republik bałtyckich oraz Wspólnoty Niepodległych Państw         

z Ukrainą i Rosją na czele, uznawane jest za jedno z najważniejszych wyda-

rzeń politycznych XXI wieku. Po zmianach geopolitycznych, na Litwie, Łot-

wie i w Estonii nowy ustrój demokratyczny zdążył okrzepnąć na tyle, że po-

zwoliło to m.in. na ich włączenie w szereg państw członkowskich Unii Euro-

pejskiej. U podstaw ustrojowych odrodzonych państw bałtyckich legły cztery 

charakterystyczne dla demokracji zachodnich zasady ustrojowe: zwierzchnic-

twa narodu, przedstawicielstwa, podziału władzy oraz republikańskiej formy 

państwa, które z powodzeniem znajdują zastosowanie na gruncie demokracji 

tych państw
1
. Z drugiej jednak strony w Rosji, na Ukrainie i na Białorusi wy-

bory parlamentarne i prezydenckie każdorazowo budzą napięcia polityczne      

i społeczne, generując zarzuty pod adresem obowiązujących w tych pań-

stwach unormowań jako stwarzających możliwości nieograniczonego mani-

pulowania przebiegiem wyborów i zniekształcenia ich wyników. Można spot-

                                                 
∗ Dr, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  
1 J. Z i e l i ń s k i, Systemy konstytucyjne Łotwy, Estonii i Litwy, Warszawa 2000, s. 22.  
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kać się z opiniami, że o ile Rosja i Ukraina starają się chociażby stwarzać po-

zory zachowania większości demokratycznych reguł wyboru przedstawicieli 

najważniejszych organów państwa, o tyle na Białorusi nadużycia wyborcze są 

oficjalnie legalizowane przez autorytarne władze. 

Niezależnie od sytuacji politycznej wspomnianych państw prawo każdego 

z nich penalizuje zachowania zakłócające właściwy przebieg wyborów. Tym-

czasem ocenę prawidłowości przebiegu wyborów i ich prawnego zabezpie-

czenia przed nadużyciami należy traktować jako jeden z najważniejszych 

mierników stopnia demokratyzacji społeczeństwa. Po rozpadzie Związku Ra-

dzieckiego wszystkie wspomniane państwa bardziej lub mniej otwarcie dekla-

rowały chęć odejścia od systemu prawa socjalistycznego, które na płaszczyź-

nie społecznej cechowało się daleko posuniętą negacją podstawowych praw     

i wolności obywatelskich, w szczególności wolności słowa i zrzeszania się
2
. 

Podkreślano przy tym zamiar demokratyzacji życia społecznego, polegającej 

m.in. na przywróceniu wyborom ich rzeczywistego znaczenia i zapewnienia 

obywatelom możliwości swobodnej realizacji praw wyborczych. Tym bar-

dziej pożądane staje się poszukiwanie możliwych przyczyn, decydujących      

o zróżnicowaniu kierunku polityki karnej państw obszaru postsowieckiego, 

wyrażającym się także w normowaniu problematyki prawnokarnej ochrony 

wyborów. Zasadniczym celem publikacji jest zatem zwrócenie uwagi na róż-

ne modele ochrony prawnokarnej wyborów i referendów w państwach pozo-

stających niegdyś pod wpływem systemu prawa socjalistycznego, a także 

wskazanie determinantów tych uregulowań, zarówno w przedmiocie typizacji 

nadużyć wyborczych, jak i kształtowania zagrożenia karnego. 

 

 
1. UNORMOWANIA PRAWNOKARNE W USTAWODAWSTWACH 
PAŃSTW NADBAŁTYCKICH 

 
1.1. ZJAWISKO PRZESTĘPCZOŚCI WYBORCZEJ NA LITWIE, ŁOTWIE  
I W ESTONII 
 

Mówiąc o przestępczości wyborczej na Litwie, Łotwie i w Estonii należy 

zwrócić uwagę na dwie kwestie: przestępstwa przeciwko wyborom i referen-

dum są tam popełniane, jednakże skala problemu nie jest na tyle duża, by 

mówić o realnym zagrożeniu dla ustrojów politycznych tych państw. Kraje 

                                                 
2 L. M o r a w s k i, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2004, s. 78–79. 
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nadbałtyckie charakteryzuje stosunkowo niewielka liczba stwierdzanych prze-

stępstw fałszowania dokumentacji wyborczej i wyników głosowania
3
. Odno-

towywane są tam jednakże przypadki korupcji wyborczej, powodujące niekie-

dy konieczność powtórzenia głosowania w wybranych obwodach i okręgach 

wyborczych
4
. Poza jednostkowymi przypadkami naruszeń prawa o podłożu 

rasistowskim i ksenofobicznym (dotyczy to zwłaszcza Litwy oraz dyskrymi-

nacji tamtejszej polonii), atmosfera kampanii wyborczych jest stonowana. 

Organizacje międzynarodowe obserwujące przebieg wyborów na Litwie, Łot-

wie i w Estonii nie mają obiekcji co do zapewnienia obywatelom tajności gło-

sowania, a jeśli już takowe są formułowane, dotyczą w większości kwestii or-

                                                 
3 Jedną z poważniejszych spraw o fałszowanie dokumentacji wyborczej przez urzędnika 

państwowego był proces przeciwko J. Boldansowi, przewodniczącemu władz samorządowych 
Kubuli (powiat Balvi) i kandydatowi do łotewskiej Saeimy w wyborach parlamentarnych w ro-
ku 2007, podejrzanemu o nakłanianie członków lokalnej komisji wyborczej do przerabiania od-
danych w wyborach głosów. Zob. Republic of Latvia Parliamentary Elections 7 October 2006 
OSCE/ODIHR Limited Election Observation Mission Final Report, Warsaw 8 February 2007, 
s. 15; http://www.osce.org/odihr/elections/latvia/23954.  

4 Skala korupcji wyborczej w Estonii jest niewielka. Do najpoważniejszych jak dotąd in-
cydentów, doszło w trakcie wyborów do estońskiego parlamentu Riigikogu w 2007 r. (podej-
rzenie przekupstw wyborczych w obwodzie wyborczym Tartu i okręgu Jõgeva). Zdarzenia te 
miały jednak charakter jednostkowy i nie rzutowały na ostateczny wynik wyborów. Zob. 
Republic of Estonia Parliamentary Elections 4 March 2007 OSCE/ODIHR Election Assess-
ment Mission Report, Warsaw 28 June 2007, s. 24; http://www.osce.org/odihr/elections/estonia/ 
25925. Oceny ryzyka ewentualnego kupowania głosów i fałszowania wyników wyborów w wy-
borach do łotewskiej Saeimy dokonano w dniu 20.09.2010 r. Impulsem do sporządzenia ra-
portu były rzekome nieprawidłowości wyborcze w regionie Łatgalii. Przygotowano specjalną 
linię telefoniczną, gdzie wyborcy mogli donosić o ewentualnych naruszeniach prawa. W ciągu 
tygodnia od zakończenia wyborów wpłynęło 20 zgłoszeń, jednakże organy ścigania nie po-
twierdziły żadnego przypadku popełnienia przestępstwa. Zob. Latvia Parliamentary Elections 2 
October 2010 OSCE/ODIHR Limited Election Observation Mission Final Report, Warsaw 10 
December 2010, s. 18; http://www.osce.org/odihr/elections/latvia/74785. Na Litwie najpoważ-
niejsze jak dotąd zdarzenia miały miejsce po zakończeniu wyborów do Seimasu w 2012 r. Do 
organów wyborczych wpłynęły 343 skargi, z których 150 przekazano do zbadania organom ści-
gania. W związku z tym, że większość z nich dotyczyła rzekomych przypadków korupcji wy-
borczej, Prezydent Litwy i przywódcy partii politycznych wchodzących w skład nowo wybra-
nego Seimasu, wystąpili do Trybunału Konstytucyjnego o przeanalizowanie wpływu tych zda-
rzeń na wyniki wyborów. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 10.11.2012 r. stanął na sta-
nowisku, że skala zjawiska nie była na tyle duża, by unieważnić wyniki wyborów, jednakże 
głosowanie w jednym z okręgów wyborczych powinno być powtórzone (okręg wyborczy nr 48). 
W wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego przedterminowo wygaszono mandaty człon-
kom litewskiej Centralnej Komisji Wyborczej z powodu „zatwierdzenia nierzetelnych wyni-
ków wyborów”. Zob. Republic of Lithuania Parliamentary Elections 14 October 2012 OSCE/ 
ODIHR Election Assessment Mission Report, Warsaw 3 January 2013, s. 20, 22; http://www. 
osce.org/odihr/98586.  
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ganizacyjnych, zwracając uwagę na potencjalne zagrożenia naruszenia tajem-

nicy wyborów niż na konkretne przypadki łamania prawa
5
. 

 
 
1.2. PRAWNOKARNA OCHRONA WYBORÓW I REFERENDÓW  
W LITEWSKIM KODEKSIE KARNYM  
 

Kodeks karny Litwy z 26 września 2000 roku – Baudziamojo kodekso
6
, 

przestępstwom wyborczym poświęca rozdział XXVI, zatytułowany Przestęp-

stwa przeciwko prawom wyborczym i procedurze wyboru Prezydenta Repub-

liki Litewskiej, wyborów do Sejmu, wyborów do Parlamentu Europejskiego, 

wyborów władz samorządowych i procedurze przeprowadzania referendum.  

Art. 172 Baudziamojo kodekso penalizuje przeszkadzanie w wykonywa-

niu praw wyborczych, polegające na utrudnianiu uprawnionemu, przy użyciu 

przymusu psychicznego, przekupstwa lub oszustwa, wykonywania czynnego   

i biernego prawa wyborczego oraz uczestnictwa w referendum. Czyn ten za-

grożony jest karą pracy społecznej, karą grzywny, karą ograniczenia wol-

ności, karą aresztu lub karą pozbawienia wolności do lat 3.  

Przestępstwo podrabiania dokumentów wyborczych oraz posługiwania się 

podrobionymi dokumentami wyborczymi, przewiduje przepis art. 173 ust. 1   

i 2 Baudziamojo kodekso. W tych sytuacjach karom pracy społecznej, grzyw-

ny, ograniczenia wolności, aresztu lub pozbawienia wolności do lat 2 podlega 

sprawca, który z zamiarem wpłynięcia na wyniki wyborów lub referendum, 

podrabia listy wyborców, listy uprawnionych do głosowania w referendum, 

protokoły głosowania lub karty do głosowania, fałszuje duże ilości kart do 

głosowania albo używa sfałszowanych dokumentów wyborczych. Warto zau-

ważyć, że ust. 2 omawianego przepisu przewiduje kwalifikowaną formę prze-

stępstwa – spowodowanie nieważności wyborów lub referendum albo zna-

czące wpłynięcie w inny sposób na ich wyniki. Sprawca podlega wówczas ka-

rze pozbawienia wolności do lat 3.  

Przepis art. 174 ust. 1 Baudziamojo kodekso zabrania pod groźbą kary 

pracy społecznej, grzywny, ograniczenia wolności, aresztu lub pozbawienia 

wolności do lat 2 zamierzonego nieprawidłowego liczenia głosów. Strona 

przedmiotowa przestępstwa obejmuje zamierzone wpływanie na wyniki wy-

borów lub referendum przez nieprawidłowe liczenie lub protokołowanie licz-

by oddanych głosów. Kwalifikowana forma tego przestępstwa obejmuje spo-

                                                 
5 Por. Republic of Latvia Parliamentary Elections 7 October 2006 OSCE/ODIHR Limited 

Election Observation Mission Final Report, Warsaw 8 February 2007, s. 18; http://www.osce. 
org/odihr/elections/latvia/23954.  

6 Zob. litewska internetowa baza aktów prawnych: http://www3.lrs.lt. 
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wodowanie nieważności wyborów lub referendum albo znaczące wpłynięcie 

w inny sposób na zniekształcenie ich rzeczywistych wyników, zagrożone 

karami aresztu lub pozbawienia wolności do lat 3 (art. 174 ust. 2 Baudziamojo 

kodekso).  

Ostatni z przepisów rozdziału XXVI Baudziamojo kodekso, art. 175, prze-

widuje karalność niszczenia, uszkadzania, nieuprawnionego przyjmowania 

lub ukrywania dokumentów wyborczych. Sprawca działający w jeden z wy-

mienionych sposobów z zamiarem wpłynięcia na sporządzenie lub pozosta-

wianie w obrocie prawnym list wyborców, list uprawnionych do udziału w re-

ferendum, kart do głosowania lub protokołu głosowania, powodujący nieważ-

ność wyborów lub referendum albo wpływający w istotny sposób na ich wy-

niki, podlega karom pracy społecznej, grzywny, ograniczenia wolności, aresz-

tu lub pozbawienia wolności do lat 2.  

 
 
1.3. UNORMOWANIA ŁOTEWSKIEJ USTAWY KARNEJ – 
KRIMINALLIKUMS 
 

Kodeks karny Republiki Łotewskiej z 17 czerwca 1998 roku – Krimi-

nallikums
7
, umiejscawia przestępstwa wymierzone w legalność wyborów i re-

ferendum w rozdziale X zatytułowanym Przestępstwa przeciwko państwu. 

Przestępstwa wyborcze są skatalogowane wraz z takimi zbrodniami, jak np. 

zamach stanu (§ 81), szpiegostwo (§ 85), narażenie zdrowia i życia prezy-

denta Republiki Łotewskiej, członków Saeimy oraz członków rządu, a także 

dopuszczanie się aktów terrorystycznych i finansowanie terroryzmu (§ 88 i 88 

(1)).  

Przepis § 90 Kriminallikums obejmuje karalnością bezprawne, zamierzo-

ne naruszenie swobodnego wykonywania praw wyborczych oraz prawo do 

niezakłóconego udziału w referendum ogólnopaństwowym, popełnione z wy-

korzystaniem przemocy, oszustwa, gróźb, przekupstwa etc. Sprawca podlega 

w tych sytuacjach karom pozbawienia wolności do lat 3, pracy społecznej lub 

grzywny w wysokości do sześćdziesięciokrotnego miesięcznego minimalnego 

wynagrodzenia za pracę.  

Przepis § 92 Kriminallikums przewiduje karalność trzech typów prze-

stępstw godzących w prawidłowy przebieg wyborów i referendów. Ustawo-

dawca sankcjonuje w nim fałszowanie dokumentów wyborczych, nadużycia 

przy liczeniu głosów oraz naruszenie tajności głosowania. Fałszowanie doku-

mentacji wyborczej, zamierzone nieprawidłowe liczenie głosów lub świado-

me naruszenie tajność głosowania, gdy czyny te popełnione są przez urzęd-

                                                 
7 Zob. internetowa baza aktów prawnych: legislationline.org.  
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nika państwowego lub członka komisji wyborczej, podlegają karze pozba-

wienia wolności do lat 4, pracy społecznej lub karze grzywny nieprzekra-

czającej wysokości osiemdziesięciokrotnego minimalnego miesięcznego wy-

nagrodzenia.  

Warto zauważyć, że do niedawna jeszcze Kriminallikums w § 91 pena-

lizował świadome rozpowszechnianie i publikowanie fałszywych informacji 

na temat kandydatów na posłów do Saeimy. Czyn zabroniony był pod groźbą 

kary pozbawienia wolności do lat 3 lub kary grzywny w wysokości nieprze-

kraczającej pięćdziesięciokrotnego miesięcznego minimalnego wynagrodze-

nia za pracę. Przepis ten zniesiono m.in. pod wpływem sugestii OBWE, który 

na kanwie tzw. skandalu ulotkowego z 2002 roku krytykował łotewskie roz-

wiązania prawne w zakresie ochrony dóbr osobistych uczestników wyborów    

i proponował regulację tego zagadnienia w sferze cywilnoprawnej
8
. 

 
 
1.4. PRAWNOKARNE GWARANCJE PRAWIDŁOWOŚCI ORGANIZACJI 
WYBORÓW I REFERENDÓW W ESTOŃSKIM KARISTUSSEADUSTIK 
  

Kodeks karny Republiki Estońskiej z dnia 6 czerwca 2001 roku – Karis-

tusseadustik
9
 ujmuje katalog przestępstw wyborczych w dziale 3 – Przestę-

pstwa przeciwko swobodzie wyborów rozdziału X – Przestępstwa przeciwko 

prawom politycznym i obywatelskim.  

W przepisie § 160 Karistusseadustik ustawodawca estoński zdefiniował 

pojęcie wyborów, do których odnoszą się przepisy ustawy karnej, wyszcze-

                                                 
8 Tzw. „skandal ulotkowy” dotyczył aresztowania działaczy partii Latvijas Ceļš na 5 dni 

przed wyborami do Saeimy w 2002 r. Rządząca Tautas partija, korzystając z obowiązujących 
unormowań prawnokarnych, od dłuższego czasu oskarżała Latvijas Ceļš o planowaną pro-
dukcję i kolportaż ulotek wyborczych, zawierających oszczerstwa względem działaczy Tautas 
partija. Na 5 dni przed wyborami dwóch pracowników ryskiego biura Latvijas Ceļš zostało za-
trzymanych. W wyniku przeszukania pojazdu, którym poruszali się zatrzymani, ujawniono du-
żą ilość ulotek wyborczych ostro krytykujących członków Tautas partija, wyprodukowanych 
rzekomo na zlecenie Latvijas Ceļš. Akcja policyjna przeprowadzona w trakcie burzliwej kam-
panii wyborczej odebrana została jako nieuprawnione wykorzystywanie organów ścigania do 
celów politycznych. Ostatecznie „skandal ulotkowy” doprowadził do dymisji ówczesnego 
ministra spraw wewnętrznych Łotwy, M. Seglinsa. Zob. Republic of Latvia Saeima Elections   
5 October 2002, OSCE/ODIHR Final Report, Warsaw 20 November 2002, s. 11–12.;http:// 
www.osce.org/odihr/elections/latvia/16249. Warto zauważyć, że problem prawnokarnych gra-
nic dozwolonej krytyki był poruszany również na Litwie w 2012 r. przy okazji sprawy dzien-
nikarza D. Radzeviciusa, przewodniczącego Związku Dziennikarzy, skazanego na wysoką karę 
grzywny za wpisy na stronie internetowej na temat rzekomo skorumpowanych polityków li-
tewskich. Zdaniem OBWE taka sytuacja może prowadzić ograniczania niezależności mediów    
i do cenzury politycznej. Republic of Lithuania Parliamentary Elections 14 October 2012, s. 20.  

9 Zob. internetowa baza aktów prawnych: legislationline.org. 
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gólniając wśród nich wybory do Riigikogu, wybory do organów samorządu 

terytorialnego oraz wybory do Parlamentu Europejskiego. 

Przepis § 161 estońskiej ustawy karnej przewiduje zagrożone karą pienię-

żną lub karą pozbawienia wolności do roku, przestępstwo bezprawnej ingere-

ncji w przebieg wyborów i referendum, polegające na niezgodnym z prawem 

wpływaniu na ustalanie lub ogłaszanie ich wyników. Kwalifikowana forma 

czynu obejmuje działanie sprawcy z wykorzystaniem przemocy i zagrożona 

jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 5. 

Karistusseadustik w przepisie § 162 określa przestępstwo naruszenia 

swobody wyborów i aktu głosowania, przejawiające się w uniemożliwianiu 

uprawnionemu korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego oraz 

głosowania w referendum przy nadużywaniu przez sprawcę stosunku zależ-

ności, w szczególności ekonomicznej i materialnej. Sprawca tego czynu pod-

lega karze pieniężnej lub pozbawienia wolności do roku.  

Wielowymiarowe przestępstwo fałszerstwa wyborczego zostało spenali-

zowane w przepisie § 163 Karistusseadustik. Przyjmuje ono formę niszczenia, 

uszkadzania, usuwania lub fałszowania dokumentacji wyborczej, a także 

umyślnego nieprawidłowego liczenia głosów. Sprawca tego przestępstwa 

podlega karze pieniężnej lub karze pozbawienia wolności do roku.  

Estońska ustawa karna przewiduje karalność przekupstwa wyborczego     

w przepisie § 164. Polega ono na udzielaniu lub oferowaniu korzyści ma-

terialnych uprawnionemu, z zamiarem powstrzymania go od korzystania        

z przysługujących mu praw wyborczych lub celem nakłonienia go do skorzy-

stania z prawa wyborczego w sposób sugerowany przez przekupującego. 

Przekupstwo wyborcze jest zagrożone karą pieniężną lub karą pozbawienia 

wolności do roku.  

Oszustwo wyborcze Karistusseadustik penalizuje w przepisie § 165, sta-

nowiąc, iż kto głosuje więcej niż jeden raz albo bierze udział w wyborach lub 

referendum nie będąc uprawnionym do głosowania lub oddaje głos za inną 

osobę uprawnioną, podlega karze do 300 jednostek grzywny lub karze aresz-

tu. Karalność nie obejmuje dokonywania przez uprawnionego korekty błędnie 

oddanego głosu w głosowaniu elektronicznym. 

Karalność naruszenia tajności głosowania przewiduje przepis § 166 Ka-

ristusseadustik ustanawiając za popełnienie tego czynu karę do 100 jednostek 

grzywny lub karę aresztu.  

Dwa ostatnie przestępstwa skodyfikowane w Karistusseadustik dotyczą 

przebiegu kampanii wyborczej i referendalnej. Przepis § 167 estońskiej usta-

wy karnej wprowadza karalność przeszkadzania w prowadzeniu legalnej kam-

panii poprzedzającej wybory lub referendum, przy czym czyn ten zagrożony 

jest karą do 300 jednostek grzywny lub karą aresztu. Przepis § 168 kodeksu 
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karnego penalizuje naruszenie ciszy wyborczej i wszelkie formy agitacji        

w dniu wyborów lub referendum, przewidując w odniesieniu do tego czynu 

karę do 200 jednostek grzywny lub karę aresztu. Na uwagę zasługuje fakt, że 

w sytuacji, gdy sprawcą czynu jest osoba prawna, grzywna obejmuje kwotę 

do 20 000 koron estońskich. 

 

 
2. UREGULOWANIA PRAWNOKARNE DOTYCZĄCE WYBORÓW 
I REFERENDÓW W KODEKSACH KARNYCH ROSYJSKIM, 
UKRAIŃSKIM I BIAŁORUSKIM 

 
2.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PATOLOGII WYBORCZYCH W ROSJI 
ORAZ NA UKRAINIE I BIAŁORUSI  
 

Systemy polityczne Ukrainy i Rosji klasyfikowane według kryterium me-

tody rządzenia, zobowiązują do zaliczenia tych państw do tzw. „szarej strefy” 

politycznej – swoistego „korytarza” pomiędzy ustrojem demokratycznym        

a autorytarnym. Charakterystyczne jest to, że państwa tego obszaru walczą      

z różnymi problemami, z reguły gospodarczymi, a przy radzeniu sobie z nimi 

sięgają zamiennie po praktyki związane z demokratycznym i autorytarnym 

sposobem rządzenia. Dzieje się tak prawdopodobnie z powodu braku wcześ-

niejszych doświadczeń z demokracją, niedoboru elit politycznych gotowej do 

radykalnej zmiany systemowej, jak również niskiego poziomu świadomości 

politycznej społeczeństwa. Do najistotniejszych cech charakteryzujących pań-

stwa przebywające w „szarej strefie” należy zaliczyć koncentrację władzy      

w rękach prezydenta pochodzącego z rywalizacyjnych wyborów, wyborczą 

dominację „partii władzy”, pozbawienie wyborów do parlamentu realnego 

znaczenia politycznego, zablokowanie możliwości ukształtowania się opozy-

cji oraz uchybienia w przestrzeganiu praw człowieka
10

. Uwagi te można od-

nieść również do Białorusi, gdzie ze względu na sytuację polityczną tego pań-

stwa obowiązujący tam ustrój nazywany jest powszechnie reżimem Aleksan-

dra Łukaszenki. 

                                                 
10 W. Ż e b r o w s k i, Współczesne systemy polityczne. Zarys teorii i praktyka w wybra-

nych państwach świata, Olsztyn 2007, s. 49–50. Warto zauważyć, że analizując kierunek zmian 
w prawie wyborczym Rosji były szef rosyjskiej Centralnej Komisji Wyborczej A. Wiesznia-
kow już w 2006 r. ostrzegał, że niebezpiecznie zbliżają się one do sowieckiego modelu wybo-
rów, gdzie wszystko musiało być regulowane i nadzorowane, a kandydaci nieakceptowani 
przez władzę nie mieli szans na start w wyborach. Zob. C. R o s s, Local Politics and Democra-

tization in Russia, London 2009, s. 197.  
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Skala przestępczości wyborczej w Rosji, na Ukrainie, a w szczególności 

na Białorusi, jest diametralnie różna niż w państwach bałtyckich. Podkreślić 

należy, że obserwowane tam nadużycia wyborcze stanowią poważny problem 

destabilizujący działalność polityczną organizacji pozostających w opozycji 

do ugrupowań rządzących. Co jest szczególnie niepokojące, zjawisku typowej 

przestępczości wyborczej, rozumianej jako czyny przestępne wymierzone      

w prawidłowość organizacji i przebiegu wyborów, towarzyszą niekiedy za-

bójstwa, pobicia i zastraszanie uczestników wyborców, polityków i urzędni-

ków administracji publicznej
11

. Wspomniane przestępstwa niewątpliwie łączy 

                                                 
11 Wśród najbardziej drastycznych zbrodni zakłócających wybory na Ukrainie uwagę 

zwraca sekwencja przestępstw wymierzonych w życie i wolność uczestników wyborów parla-
mentarnych w 1998 r.: a) w sierpniu 1997 r. zastrzelono B. F. Derewianko, redaktora gazety 
„Vechernyaya Odessa”, krytykującego urzędujące władze miejskie, b) 15.02.1998 r. postrze-
lono L. Kapelusznego – dziennikarza i przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej           
w Odessie, c) 28.02.1998 r. uprowadzono I. Swobodę, członka Rady Miasta, a jego kierowcę 
dotkliwie pobito, d) 11.03.1998 r. z niewyjaśnionych przyczyn wezwano w nocy do komisa-
riatu miejscowej milicji S. Korinewa, członka Rady Miasta Odessy celem jego przesłuchania, 
e) 15 marca 1998 r. śmiertelnie postrzelono B. Anikejczyka, świadka w aferze korupcyjnej jed-
nego z wpływowych polityków ukraińskich, f) w nocy z 22 na 23.03.1998 r. doszło do nie-
oczekiwanego szturmu milicji na siedzibę Rady Miasta Odessy. W wyborach na Krymie zagi-
nął lider opozycyjnej Partii Odrodzenia Gospodarczego W. Shevyov, 23.02.1998 r. w wyniku 
ran odniesionych na skutek zamachu bombowego zmarł O. Saftonsev, pierwszy zastępca krym-
skiej Rady Ministrów, a w marcu 1998 r. aresztowano szereg polityków ukraińskich: S. Voron-
kowa, W. Szpylkina, J. Podkopajewa (krymskiego ministra edukacji) oraz V. Lutyeva. Co wię-
cej, w marcu 1998 r. dotkliwie pobito za krytykowanie lokalnego burmistrza Partii Sojusz – 
Trunova, 24.03.1998 r. w Symferopolu wybuchły krwawo stłumione zamieszki wywołane przez 
ludność tatarską spowodowane dyskryminacją w udzielaniu jej praw wyborczych, a w dniach 
25 i 28.03.1998 r. aresztowano z nieznanych powodów polityków P. Vyalova i S. Kontratiew-
skiego. Zob. Republic of Ukraine Parlimentary Elections 29 March 1998, ODIHR, s. 14–16; 
http://www.osce.org/odihr/elections/ukraine/15030. W trakcie wyborów parlamentarnych w ro-
ku 2006 donoszono o śmiertelnych niekiedy pobiciach polityków (m.in. A. Symonenko), jed-
nakże władze negowały związki zajść z kampanią wyborczą. Zob. Ukraine Parliamentary Elec-
tions 26 March 2006 OSCE/ODIHR Election Observation Mission Report, Warsaw 23 June 
2006, s. 14; http://www.osce.org/odihr/elections/ukraine/19595. W trakcie drugiej tury wybo-
rów prezydenckich w 2010 r. odnotowano m.in. 12 alarmów bombowych. Zob. Ukraine Presi-
dential Election 17 January and 7 February 2010 OSCE/ODIHR Election Observation Mission 
Final Report, Warsaw 28 April 2010, s. 19; http://www.osce.org/odihr/elections/ukraine/ 67844. 
Do wzrostu liczby incydentów ponownie doszło w trakcie kampanii wyborczej do parlamentu 
ukraińskiego w 2012 r., kiedy to jeden z kandydatów do parlamentu został zasztyletowany       
w Kijowie, zgłaszano przypadki pobicia kandydatów i członków komitetów wyborczych w Ki-
jowie, Połtawie oraz w Odessie, w obwodach wyborczych Ternopil i Czerkasy stwierdzono 
dwa przypadki zaatakowania domów kandydatów z wykorzystanie materiałów wybuchowych, 
a w obwodzie donieckim kandydatka i jej mąż zostali zaatakowani z użyciem broni palnej. Zob. 
Ukraine Parliamentary Elections 28 October 2012 OSCE/ODIHR Election Observation 
Mission Final Report, Warsaw 3 January 2013, s. 15–16, 22; http://www. osce.org/odihr/98578. 
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 ich podłoże polityczne i niewyjaśniona rola w tych zdarzeniach przedstawi-

cieli partii rządzących. Jeśli bowiem okoliczności nie wskazują wprost na in-

spirację władz w dokonywanych przestępstwach, pewną poszlaką może być tu 

swoisty oportunizm w ściganiu sprawców i wyjaśnianiu zdarzeń
12

. Mówiąc     

o naruszaniu praw wyborczych na Białorusi dość często zestawia się je z prze-

śladowaniem dziennikarzy, brakiem niezależnych białoruskich mediów i cen-

zurą polityczną
13

. Tożsamymi dla Rosji, Ukrainy i Białorusi formami nadużyć 

wyborczych są m.in. zakłócanie zgromadzeń wyborczych kandydatów partii 

opozycyjnych i niezależnych
14

, bezprawne wpływanie na swobodę gło-

sowania
15

, fałszowanie dokumentacji wyborczej  i  jej  nieprawidłowe  prowa- 

                                                 
12 Por. uwagi na temat rosyjskiego systemu wyborczego: M.S. Fish, Democracy Derailed in 

Russia: the Failure of Open Politics, Cambridge 2005, s. 28. 
13 Por. E. K o r o s t e l e v a, The Emergence of a Party System, [w:] S. W h i t e, E. K o -

r o s t e l e v a, J. L o w e n h a r d t (eds.), Postcommunist Belarus, Oxford 2005, s. 50;              
S. O a t e s, Post-Soviet Political Communication, [w:] H.A. S e m e t k o, M. S c a m e l l (eds.), 
The SAGE Handbook of Political Communication, London 2012, s. 467. 

14 Np. w trakcie wyborów prezydenckich na Ukrainie w 1999 r., 2.10. 1999 r. kandydatka 
na prezydenta N. Michailiwna-Vitrenko i jej zwolennicy zostali zaatakowani granatami pod-
czas spotkania w obwodzie Dniepropietrowsk przez dwóch obywateli rosyjskich (w wyniku 
zdarzenia rannych zostało 30 osób), a 14.10.1999 r. V. Khara, zwolennik kandydatury P. Sy-
monenki, został zaatakowany i dotkliwie pobity przez trzech sprawców. Zob. Ukraine Presi-
dential Elections 31 October and 14 November 1999 Final Report…, s. 11–12. 

15 Przykładem nadużyć wyborczych stosowanych na szeroką skalę są wydarzenia w trak-
cie kontrowersyjnego referendum konstytucyjnego w Czeczeni w 2003 r., kiedy to dochodziło 
do licznych zatrzymań i aresztowań ludności czeczeńskiej, niewyjaśnionych porwań oraz przy-
padków naruszania miru domowego i praw pracowniczych. W związku z tymi sytuacjami        
w trakcie referendum i po jego zakończeniu do organów odpowiedzialnych za jego przepro-
wadzenie wpłynęło ponad 2100 skarg, w wyniku których wszczęto ponad 450 postępowań 
wyjaśniających. Zob. Russian Federation Chechen Republic Referendum of 23 March 2003 
Joint Assessment Mission Preliminary Statement, s. 3–4; http://www.osce.org/odihr/elections/ 
russia/16263. Akty przemocy względem kandydatów i wyborców w Czeczenii powtórzyły się 
przy okazji wyborów do Dumy w 2003 r. (m.in. zginął członek jednej z komisji wyborczych). 
Zob. Russian Federation Elections to the State Duma 7 December 2003 OSCE/ODIHR Election 
Observation Mission Report, Warsaw 27 January 2004, s. 20; http://www.osce.org/odihr/ 
elections/russia/66928. W trakcie wyborów do rosyjskiej Dumy w 2003 r. notowano liczne 
przypadki zastraszania pracowników przez pracodawców i groźby utraty pracy w przypadku 
przystąpienia do głosowania (np. wybory w Saratowie i Republice Baszkirii oraz represje sto-
sowane względem pracowników tamtejszych zakładów chemicznych i rafinerii ropy naftowej). 
Zob. Russian Federation Elections to the State Duma 7 December 2003…, s. 13. Źródło: http:// 
www.osce.org/odihr/elections/russia/66928. Do analogicznych zdarzeń dochodzi na Białorusi. 
Zob. Presidential Election, Republic of Belarus – 19 March 2006, International Election Obser-
vation Mission, Warsaw 7 June 2006, s. 2–3, 8–9; http://www.osce.org/odihr/ elections/belarus/ 
19395. 



Prawnokarna ochrona wyborów i referendów...                                               123 
 

 

dzenie
16

, naruszanie tajemnicy głosowania
17

, przypadki przekupstw wybor-

czych
18

, a także dyskryminację partii opozycyjnych w dostępie do środków 

masowego przekazu i uniemożliwianie im prowadzenia kampanii wyborczej 

na tych samych zasadach co przedstawiciele ugrupowań rządzących
19

.  

 
 
 

                                                 
16 Szczególnie uciążliwą nieprawidłowością podczas wyborów prezydenckich na Ukrainie 

w 1999 r. było figurowanie w spisach wyborców tzw. „martwych dusz”, co wskazywało na nie-
rzetelne przygotowanie dokumentacji wyborczej (okręgi wyborcze w Połtawie i Dniepropie-
trowsku). Fałszowanie dokumentacji inspirowane było wówczas zwłaszcza przez rządzących 
(np. sfałszowanie wyników głosowania w obwodzie wyborczym w Żytomierzu oraz w okręgu 
nr 63 w szpitalu w Kijowie, oba pod wpływem nacisków obserwatorów urzędującego prezy-
denta L. Kuczmy). Zob. Ukraine Presidential Elections 31 October and 14 November 1999 
Final Report…, s. 25–28. Do unieważniania wyborów dochodziło m.in. po wyborach parla-
mentarnych w 2002 r. (okręg wyborczy Dniepropietrowsk). Zob. Ukraine Parliamentary Elec-
tions 31 March 2002 Final Report, ODIHR, Warsaw 27 May 2002, s. 26; http://www.osce.org/ 
odihr/elections/ukraine/14947. W trakcie wyborów burmistrza Mukaczewa (południowo-za-
chodnia Ukraina) w kwietniu 2004 r. zniknęła oryginalna dokumentacja głosowania ze wszyst-
kich obwodów wyborczych, a obserwatorzy OBWE wskazywali na niejasną rolę w zdarzeniu 
miejscowej milicji, mającej zapewniać ochronę lokalów wyborczych. Zob. Ukraine Presidential 
Election 31 October, 21 November and 26 December 2004 OSCE/ODIHR Election Observa-
tion Mission Final Report, Warsaw 11 May 2005, s. 9–10; http://www.osce.org/odihr/elections/ 
ukraine/14674.  

17 Zarzuty fałszowania wyborów pojawiały się np. po rosyjskich wyborach parlamentar-
nych w 2003 r. w Republice Baszkirii, a także po wyborach prezydenckich w 2004 i w 2012 r., 
gdzie sprzyjało temu ograniczenie możliwości tajnego głosowania oraz słabe zabezpieczenie 
urn do głosowania i kart z ważnie oddanymi głosami. Zob. Russian Federation Elections to the 
State Duma 7 December 2003…, s. 13–14; Russian Federation Presidential Election 14 March 
2004 OSCE/ODIHR Election Observation Mission Report, Warsaw 2 June 2004, s. 22–24; 
http://www.osce.org/odihr/elections/russia/33101; Russian Federation Presidential Election 4 
March 2012 OSCE/ODIHR Election Observation Mission Final Report, Warsaw 11 May 2012, 
s. 20; http://www.osce.org/odihr/elections/90461.  

18 W trakcie ukraińskich wyborów parlamentarnych w 2007 r. OBWE odnotowała m.in. 
żądanie przez sekretarza obwodowej komisji wyborcze nr 146 w Połtawie wręczenia korzyści 
skierowane do przewodniczącego komisji w zamian za udział w procedowaniu komisji, a także 
dwie sprawy karne o przekupstwa wyborcze, wszczęte przeciwko Socjalistycznej Partii Ukra-
iny. Zob. Ukraine Pre-term Parliamentary Elections 30 September 2007 OSCE/ODIHR Elec-
tion Observation Mission Report, Warsaw 20 December 2007, s. 21; http://www.osce.org/ 
odihr/elections/ukraine/early_parliamentary_2007.  

19 W wyborach do rosyjskiej Dumy w 2011 r. szczególną formą utrudniania swobodnego 
wyrażania poglądów politycznych były ataki na media i liczne akcje hakerów skierowane prze-
ciwko oficjalnym witrynom internetowym „Echa Moskwy”, „Kommiersanta”, „The New 
Times”, Golos i slon.ru. Russian Federation Elections to the State Duma 4 December 2011 
OSCE/ODIHR Election Observation Mission Final Report, Warsaw 12 January 2012, s. 19; 
http://www.osce.org/odihr/elections/86959. 
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2.2. PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEBIEGU WYBORÓW I REFERENDÓW JAKO 
PRZEDMIOT OCHRONY UKRAIŃSKIEGO KODEKSU KARNEGO 
 

Kodeks karny Ukrainy z 2001 roku
20

 wyszczególnia przestępstwa prze-

ciwko wyborom i referendum w rozdziale X zatytułowanym Przestępstwa 

przeciwko prawom wyborczym, pracowniczym i innym prawom obywatelskim 

oraz prawom człowieka i obywatela.  

Przepis art. 157 ukraińskiego kodeksu karnego, przewidujący karalność 

uniemożliwiania swobodnego wykonywania praw wyborczych, stanowi         

w ust. 1, że utrudnianie obywatelom swobodnego korzystania z czynnego        

i biernego prawa wyborczego w wyborach na urząd prezydenta Ukrainy,       

w wyborach deputowanych do Rady Najwyższej Ukrainy, w wyborach depu-

towanych do Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Krymu, w wybo-

rach deputowanych rad lokalnych lub wiejskich, osiedlowych, przewodniczą-

cego rady miejskiej oraz utrudnianie uczestnictwa i prowadzenia kampanii 

wyborczej w wyżej wymienionych wyborach, dokonane z użyciem przemocy, 

oszustwa, groźby, przekupstwa lub innych niedozwolonych form działania, 

podlega karze ograniczenia wolności w wymiarze od 3 do 5 lat lub karze 

pozbawienia wolności na okres od 2 do 4 lat. Omawiany przepis przewiduje 

również kwalifikowane formy wskazanego przestępstwa, polegające na jego 

popełnieniu przez grupę osób działających w porozumieniu, członka komisji 

wyborczej lub innego urzędnika nadużywającego przysługujących mu z mocy 

prawa uprawnień oraz na wpływaniu przez sprawców bezprawnymi działa-

niami na wyniki głosowania lub wyborów
21

. W pierwszym przypadku czyny 

wymienione w ustawie zagrożone są karą pozbawienia wolności od 3 do 5 lat, 

w drugim natomiast od 7 do 12 lat pozbawienia wolności. 

Przepis art. 158 ukraińskiego kodeksu karnego przewiduje karalność nie-

legalnego posługiwania się kartami do głosowania, fałszerstwa dokumentacji 

wyborczej, zamierzonego nieprawidłowego obliczania głosów oraz ogłaszania 

nieprawdziwych wyników głosowania. Pierwsze ze wskazanych zachowań 

przestępczych polega na wydawaniu przez członka komisji wyborczej kart do 

głosowania osobom nieujętym na listach wyborców lub wydawaniu kart do 

głosowania bez weryfikacji, czy osoba ta już wzięła udział w głosowaniu  

                                                 
20 Zob. internetowa baza aktów prawnych: legislationline.org (tekst w języku angielskim). 
21 Przestępstwa określone w przepisach art. 157 ust. 1 i 2 kodeksu karnego Ukrainy są 

przestępstwami formalnymi, które uważa się za dokonane z chwilą rozpoczęcia działania utrud-
niającego realizację praw wyborczych, niezależnie od osiągnięcia przez sprawcę celu. Dla kwa-
lifikacji czynu nie ma znaczenia również motyw działania. Zob. S. Ł y c h o w a, Odpowiedzial-

ność karna za naruszenie praw wyborczych obywateli Ukrainy (według Kodeksu karnego Ukra-

iny z 2001 roku), [w:] P. S t e c i u k, J. B u c z k o w s k i (red.), Reformy prawa wyborczego    

w Polsce i na Ukrainie, Przemyśl 2004, s. 311–312. 
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(ust. 1). Czyn ten zagrożony jest karą ograniczenia wolności w wymiarze od   

3 do 5 lat lub karą pozbawienia wolności do lat 3. Fałszowanie dokumentacji 

wyborczej (ust. 2) polega na wytwarzaniu nielegalnych, niemających charak-

teru oficjalnego lub urzędowego, dokumentów wyborczych, wytwarzaniu ich 

z pominięciem przewidzianych do tego procedur prawnych, świadomym 

umieszczaniu w dokumencie informacji nieprawdziwych, a także fałszowaniu 

dokumentów wyborczych w inny, niewymieniony wyżej sposób. Karalne na 

podstawie tego samego przepisu jest również świadome posługiwanie się sfał-

szowanym dokumentem wyborczym lub jakimkolwiek innym dokumentem 

wytworzonym w sposób niezgodny z prawem. Czyn ten podlega karze pozba-

wienia wolności na okres od 3 do 5 lat. Warto zauważyć, że zgodnie z prze-

pisem art. 158 ust. 3, jeżeli któregokolwiek z czynów związanych z fałszowa-

niem dokumentacji wyborczej dopuścił się członek komisji wyborczej lub in-

ny urzędnik, podlega on karze pozbawienia wolności od 5 do 8 lat z obli-

gatoryjnym orzeczeniem środka karnego w postaci zakazu zajmowania sta-

nowisk i pełnienia określonych funkcji publicznych na okres do lat 3. Tej sa-

mej karze podlega sprawca umyślnego nieprawidłowego liczenia głosów lub 

podawania nieprawdziwych wyników głosowania. 

Ukraiński kodeks karny przewiduje w art. 159 przestępstwo umyślnego 

naruszenia tajności głosowania w czasie wyborów, popełnionego przez człon-

ka komisji wyborczej lub innego urzędnika z nadużyciem przyznanych mu 

kompetencji i uprawnień, zagrożonego karą grzywny w wysokości od 500 do 

1000-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę lub karą pozbawienia 

wolności do lat 3 z obligatoryjnym orzeczeniem środka karnego w postaci za-

kazu zajmowania stanowisk i pełnienia określonych funkcji na okres do lat 3.  

Prawnokarna ochrona instytucji referendum wyraża się w art. 160 ukraiń-

skiej ustawy karnej. Przepis ten w ust. 1 przewiduje penalizację czynu pole-

gającego na utrudnianiu obywatelowi swobodnego korzystania z prawa ucze-

stnictwa w referendum bądź powstrzymania się od udziału w nim, poprzez 

wpływanie na decyzję uprawnionego za pomocą przemocy, oszustwa, groźby, 

przekupstwa i innych bezprawnych metod. Czyn ten zagrożony jest karą 

grzywny w wysokości do 50-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

karą pracy poprawczej na okres do 2 lat lub karą pozbawienia wolności do lat 

3. Te same czyny popełnione przez członka komisji do spraw przeprowadze-

nia referendum, innego urzędnika lub grupy osób działających w porozumie-

niu, na mocy ust. 2 przepisu, podlegają karze grzywny w wysokości do 50-      

-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, karze pracy poprawczej na 

okres do 2 lat lub karze pozbawienia wolności do lat 5. Ponadto ustawodawca 

ukraiński w przepisie art. 160 ust. 3 objął dodatkową ochroną dokumentację 

referendalną, penalizując zachowania polegające na bezprawnym wytwarza-
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niu dokumentów referendalnych, fałszowaniu protokołów lub umyślnym nie-

prawidłowym obliczaniu głosów, a także ustanowił karalność naruszenia za-

sady tajności głosowania przez członków komisji i innych urzędników. 

Sprawcy mogą być skazani w powyższych sytuacjach na karę grzywny w wy-

sokości do 50-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, karę pracy 

poprawczej na okres do 2 lat lub karę pozbawienia wolności od roku do lat 5. 

 
 
2.3.OCHRONA WYBORÓW W ROSYJSKIM PRAWIE KARNYM 
 

Niekiedy podkreśla się, że system polityczny Rosji reprezentuje jedyny   

w swoim rodzaju przykład monizmu prezydenckiego. Wszystkie kluczowe 

dla państwa decyzje spoczywają bowiem w rękach prezydenta, a uprawnienia 

parlamentu i rządu są skromne właśnie z uwagi na rozbudowaną władzę gło-

wy państwa
22

. Kodeks karny Federacji Rosyjskiej z dnia 13 czerwca 1996 

roku reguluje problematykę prawnokarnej ochrony wyborów i referendów w 

przepisach art. 141–142.1 rozdziału 19 Przestępstwa przeciwko prawom 

konstytucyjnym oraz prawom człowieka i obywatela
23

.  

Przeszkadzanie w korzystaniu z praw wyborczych oraz utrudnianie prac 

komisji wyborczych przewiduje art. 141 rosyjskiego kodeksu karnego, stano-

wiący, iż utrudnianie obywatelowi swobodnego korzystania z jego praw wy-

borczych lub prawa wzięcia udziału w referendum, pogwałcenie tajności gło-

sowania, jak i utrudnianie prac komisji wyborczych lub referendalnych albo 

pracy członka komisji wyborczej lub referendalnej, połączone ze zwolnieniem 

z wykonywania przez niego obowiązków ustawowych, podlegają karze 

grzywny w wysokości do 40 tysięcy rubli, w wysokości tygodniowego lub 

miesięcznego wynagrodzenia za pracę albo innego dochodu osoby skazanej 

na okres do trzech miesięcy, lub karze przymusowej pracy w wymiarze od 

120 do 180 godzin, lub karze pracy resocjalizacyjnej na okres do jednego ro-

ku. Te same działania połączone z przekupstwem, oszustwem, stosowaniem 

przymusu, użyciem przemocy lub groźby jej użycia, dokonane z nadużyciem 

sprawowanej funkcji lub w porozumieniu z innymi osobami albo w warun-

kach zorganizowanej grupy przestępczej podlegają karze grzywny w wyso-

kości do 200 tysięcy rubli albo w wysokości tygodniowego lub miesięcznego 

wynagrodzenia za pracę albo innego dochodu osoby skazanej na okres do 

osiemnastu miesięcy, karze prac resocjalizacyjnych na okres od roku do lat 2, 

karze aresztu na okres do 6 miesięcy, lub karze pozbawienia wolności na 

okres do lat 5.  

                                                 
22 M. B a n k o w i c z, Demokracja. Zasady, procedury, instytucje, Kraków 2006, s. 121. 
23 Zob. internetowa baza aktów prawnych: legislationline.org. 
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Przeszkadzanie w realizacji praw wyborczych może ponadto polegać na 

bezprawnej ingerencji w czynności urzędowe komisji wyborczych lub refe-

rendalnych, dokonane z nadużyciem posiadanych uprawnień lub pełnionych 

funkcji, w celu wpłynięcia na ich decyzje w zakresie zgłaszania kandydatów, 

list kandydatów, bloków wyborczych, liczenia głosów wyborców lub uczest-

ników referendum, jak i innych spraw należących do wyłącznej kompetencji 

komisji wyborczych lub referendalnych, a także bezprawnej ingerencji w fun-

kcjonowanie państwowego zautomatyzowanego systemu informacyjnego 

„Wybory” Federacji Rosyjskiej. Czyny te zagrożone są karą grzywny w wy-

sokości od 100 tysięcy do 300 tysięcy rubli, w wysokości tygodniowego lub 

miesięcznego wynagrodzenia za pracę, lub innego dochodu osoby skazanej na 

okres od roku do lat 2, karze pozbawienia wolności na okres do lat 4 połą-

czonej z grzywną w wysokości do 80 tysięcy rubli, w wysokości tygodnio-

wego lub miesięcznego wynagrodzenia za pracę lub innego dochodu osoby 

skazanej na okres do sześciu miesięcy lub bez takiego skazania.  

Specyficzne przestępstwo ujęte w przepisie art. 141.1 rosyjskiego kodek-

su karnego można określić jako naruszenie zasad finansowania kampanii wy-

borczej kandydatów, komitetów wyborczych i koalicji wyborczych oraz reguł 

finansowania działalności grup uczestników referendum lub stowarzyszeń, 

inicjujących przeprowadzenie referendum. Przejawia się ono przede wszyst-

kim w udzielania w znacznym zakresie finansowego (materialnego) wsparcia 

kampanii wyborczej prowadzonej przez konkretnego kandydata, komitet wy-

borczy lub koalicję wyborczą. Wsparcie polegać może np. na produkowaniu 

lub rozpowszechnianiu materiałów wyborczych, opłaconych z środków niepo-

chodzących z funduszu wyborczego albo wyprodukowanych po znacznie za-

niżonych cenach, sponsorowaniu produkcji i akcji rozpowszechniania ma-

teriałów wyborczych, przekazywaniu środków pieniężnych i korzyści mająt-

kowych bez ponoszenia przewidzianych kosztów transakcji lub po ich znacz-

nym zaniżeniu, a także wykazywaniu darowizn od fikcyjnych osób dokony-

wanych rzekomo na rzecz kandydatów, komitetów wyborczych i koalicji 

wyborczych. Wymienione okoliczności odnoszą się w równym stopniu do 

finansowania kampanii referendalnej, przy czym osobą odbierającą korzyść 

jest z reguły członek grupy inicjującej referendum lub upoważniony przez 

grupę pełnomocnik. Niedopuszczalne jest finansowanie kampanii referendal-

nej w sposób wyżej wskazany, „opłacanie” procesu inicjowania referendum 

czy też inne formy finansowego wspierania bezprawnych dążeń do uzyskania 

wyniku zamierzonego przez sprawcę. Sprawcy nadużyć związanych z finan-

sowaniem kampanii wyborczej lub referendalnej podlegają karze podlega ka-

rze grzywny w wysokości od 100 do 300 tysięcy rubli, w wysokości tygod-

niowego lub miesięcznego wynagrodzenia za pracę lub innego dochodu osoby 
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skazanej na okres od roku do 2 lat, karze pracy przymusowej w wymiarze do 

180 godzin, karze prac resocjalizacyjnych na okres do jednego roku, lub karze 

pozbawienia wolności na okres do roku.  

Przepis art. 141.1 ust. 2 rosyjskiej ustawy karnej przewiduje ponadto kwa-

lifikowaną formę popełnienia powyższego przestępstwa z uwagi na osobę 

sprawcy i sposób finansowania działalności wyborczej i referendalnej. Czyn 

zagrożony jest karą grzywny w wysokości od 100 tysięcy do 500 tysięcy rubli 

lub w wysokości tygodniowego lub miesięcznego wynagrodzenia za pracę, 

lub innego dochodu osoby skazanej na okres od roku do 3 lat, zakazu zajmo-

wania określonych stanowisk lub pełnienia określonych funkcji przez okres 

od roku do 5 lat, karze pracy przymusowej w wymiarze od 180 do 240 go-

dzin, karze prac resocjalizacyjnych na okres od jednego roku do 2 lat lub 

karze pozbawienia wolności na okres do 2 lat w przypadku, gdy sprawcą 

przestępstwa jest kandydat w wyborach, jego pełnomocnik do spraw finanso-

wych, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego lub koalicji wyborczej, 

pełnomocnik finansowy grupy inicjującej referendum lub innych grup uczest-

ników referendum. Zagrożenie karne przybiera identyczny wymiar w sytuacji, 

gdy kandydat, komitet wyborczy, koalicja wyborcza lub wymienione w usta-

wie zorganizowane grupy uczestników referendum wydatkują w kampanii 

środki pochodzące ze źródeł zabronionych lub odprowadzają środki poza fun-

dusz wyborczy i referendalny na specjalnie utworzone w tym celu rachunki 

bankowe. Inną okolicznością generującą zaostrzoną odpowiedzialność karną 

jest dopuszczanie się nadużyć w związku z finansowaniem kampanii wybor-

czej na znaczną skalę, przez co rozumieć należy obrót finansowy kwoty (su-

my pieniędzy, wartości majątku lub korzyści majątkowych), przekraczającej 

jedną dziesiątą maksymalnej kwoty wydatków funduszu wyborczego kandy-

data, komitetu wyborczego, koalicji wyborczej lub funduszu referendalnego  

w chwili popełnienia czynu, równego przynajmniej 1 milionowi rubli.  

W przepisie art. 142 kodeksu karnego ustawodawca rosyjski spenalizował 

fałszowanie dokumentów wyborczych. Przepis ten, wśród potencjalnych 

sprawców czynu wskazuje członków komisji wyborczych i referendalnych, 

mężów zaufania komitetów wyborczych i ich koalicji, grupy obywateli inicju-

jącej referendum lub inne zorganizowane grupy uczestników referendum        

i ustala zagrożenia karne w wymiarze kary grzywny w wysokości do 300 ty-

sięcy rubli lub w wysokości tygodniowego wynagrodzenia za pracę lub in-

nego dochodu osoby skazanej na okres do 2 lat lub karze pozbawienia wol-

ności na okres do 4 lat. Co więcej, ww. przepis penalizuje czyny polegające 

na fałszowaniu podpisów obywateli na listach poparcia dla określonej kandy-

datury, komitetu wyborczego, koalicji wyborczej lub inicjatywy przeprowa-

dzenia referendum, a także poświadczaniu przez sprawcę prawdziwości 
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umyślnie sfałszowanych podpisów (spisu wyborców) po uprzednim porozu-

mieniu z innymi osobami lub dokonanego w warunkach zorganizowanej gru-

py przestępczej albo w wyniku działania połączonego z użyciem przekupstwa, 

przymusu, przemocy lub groźby jej użycia, odebrania (zniszczenia) majątku 

lub groźby jego odebrania, lub popełnionego w sposób pociągający za sobą 

istotne naruszenie praw i interesów obywateli oraz organizacji publicznych 

lub istotnych interesów państwa. Przestępstwo to zagrożone jest karą grzywny 

w wysokości od 100 tysięcy do 500 tysięcy rubli lub w wysokości tygodnio-

wego albo miesięcznego wynagrodzenia za pracę lub innego dochodu osoby 

skazanej na okres od roku do lat 3, zakazem zajmowania określonych stano-

wisk lub pełnienia określonych funkcji przez okres od 2 do 5 lat lub karą po-

zbawienia wolności do lat 3.  

W przepisie art. 142 ust. 3 zabroniono pod groźbą kary grzywny w wyso-

kości od 100 tysięcy do 500 tysięcy rubli lub w wysokości tygodniowego lub 

miesięcznego wynagrodzenia za pracę albo innego dochodu osoby skazanej 

na okres od roku do lat 3, lub kary pozbawienia wolności na okres do lat 3, 

nielegalnego wytwarzania, przechowywania i rozprowadzania kart do głoso-

wania w wyborach i referendum.  

Wielowymiarowe przestępstwo fałszowania wyników głosowania zostało 

przewidziane w przepisie art. 142.1 rosyjskiego kodeksu karnego. Ustawo-

dawca rosyjski do czynów składających się na to przestępstwo zalicza przede 

wszystkim: uwzględnienie w liczbie wykorzystanych w wyborach kart do 

głosowania kart niezarejestrowanych, umyślne przedkładanie sfałszowanych 

danych wyborców i uczestników referendum, umyślne niepoprawne sporzą-

dzanie list wyborców, umieszczanie na wykazie inicjatorów referendum osób 

nieposiadających czynnego prawa wyborczego, prawa uczestnictwa w refe-

rendum lub osób fikcyjnych, fałszowanie podpisów wyborców i uczestników 

referendum na listach wyborców i listach uczestników referendum, uszkadza-

nie złożonych kart do głosowania w sposób skutkujący ich nieważnością, 

umyślnie nieprawidłowe liczenie głosów oddanych przez wyborców lub 

uczestników referendum, podpisywanie przez członków komisji wyborczej 

lub komisji referendalnej protokołu wyników głosowania in blanco przed 

przystąpieniem do liczenia głosów lub ustalania wyników głosowania, umyś-

lnie niepoprawne i nieodzwierciedlające prawdziwych wyników głosowania 

sporządzanie protokołu głosowania, zamierzone bezpodstawne zgłaszanie za-

strzeżeń do protokołu wyników głosowania po jego sporządzeniu, a także 

umyślnie niepoprawne ustalenie wyników głosowania, wyników wyborów lub 

referendum. Sprawca, który swoim zachowaniem wypełnił przesłanki jednego 

z powyższych czynów podlega karze grzywny w wysokości od 100 tysięcy do 

300 tysięcy rubli lub w wysokości tygodniowego albo miesięcznego wynagro-
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dzenia za pracę lub innego dochodu osoby skazanej na okres od roku do 2 lat, 

lub karze pozbawienia wolności na okres do 4 lat. 

 
 
2.4. GWARANCJE PRAWIDŁOWOŚCI PRZEBIEGU WYBORÓW  
I REFERENDÓW W BIAŁORUSKIM KODEKSIE KARNYM 
 

Białoruski kodeks karny z dnia 9 lipca 1999 r. problematykę prawnokar-

nej ochrony wyborów i referendum normuje w rozdziale 9 zatytułowanym 

Przestępstwa przeciwko prawom politycznym, pracowniczym, prawu pobytu 

oraz innym prawom obywatelskim. 

Art. 130 białoruskiej ustawy karnej zakazuje pod groźbą kary grzywny, 

kary pracy poprawczej do lat 2 lub kary pozbawienia wolności do lat 2 jakich-

kolwiek form uniemożliwiania swobodnego wykonywania obywatelom Bia-

łorusi czynnego lub biernego prawa wyborczego w wyborach prezydenckich, 

parlamentarnych lub swobodnego prowadzenia kampanii wyborczej, a jako 

przykładowe formy działania sprawcy ustawodawstwa wymienia stosowanie 

przemocy, groźby i oszustwa. Jednocześnie ten sam przepis zabrania pod 

groźbą kary grzywny, kary pracy poprawczej do lat 2 lub kary pozbawienia 

wolności do lat 3 publikowania lub jakichkolwiek innych form rozpowszech-

niania fałszywych informacji, zniesławiających kandydatów na urząd Prezy-

denta Białorusi lub kandydatów do parlamentu. Jeśli zniesławienie zbiega się 

z popełnieniem przez sprawcę innego przestępstwa, wówczas zagrożone jest 

karą pozbawienia wolności do lat 5
24

. 

Art. 131 białoruskiego kodeksu karnego przewiduje odpowiedzialność 

karną członków komisji wyborczej lub urzędników administracji publicznej 

za fałszowanie dokumentacji wyborczej, zamierzone nieprawidłowe liczenie 

głosów oraz naruszanie tajności głosowania. Przestępstwa te zagrożone są ka-

rą grzywny, kara pracy poprawczej do lat 2 lub kara pozbawienia wolności do 

lat 3. 

Prawidłowy przebieg referendum jest przedmiotem ochrony art. 131
1
 bia-

łoruskiej ustawy karnej. Zgodnie z tym przepisem zabronione pod groźbą 

kary grzywny, karą pracy poprawczej do lat 2 lub karą pozbawienia wolności 

                                                 
24 Przepis zakazujący zniesławiania kandydatów wyborach jest w rzeczywistości instru-

mentem, po który rządzący chętnie sięgają celem zwalczania wszelkich form okazywania nie-
zadowolenia z powodu sytuacji politycznej na Białorusi. Warto wskazać, że hasła nie muszą 
być wymierzone imiennie w któregokolwiek z kandydatów, czego przykładem jest konfiskata 
w trakcie kampanii prezydenckiej w 2001 r. koszulek jednej z partii opozycyjnych, z nadru-
kiem: „Nie dla głupców”. Zob. Republic of Belarus Presidential Election 9 September 2001 
OSCE/ODIHR Limited Election Observation Mission Final Report, 4 October 2001 (Revised) 
Warsaw, s. 14; http://www.osce.org/odihr/elections/belarus/14459. 
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do lat 5, jest uniemożliwianie obywatelom Białorusi swobodnego udziału        

w referendum. Jako formy bezprawnego zachowania ustawodawca białoruski 

wymienia przemoc, oszustwo, groźby i przekupstwa. W tym samym przepisie 

przewidziano karalność członków komisji do spraw przeprowadzenia referen-

dum, urzędników administracji publicznej, przedstawicieli przedsiębiorstw      

i organizacji oraz członków grupy inicjującej referendum za fałszowanie do-

kumentacji związanej z referendum, zamierzone nieprawidłowe liczenie gło-

sów i naruszenie tajności głosowania. 

Przedmiotem ochrony art. 131
2 

kodeksu karnego Białorusi jest zapewnie-

nie jednolitych warunków prowadzenia kampanii wyborczej dla wszystkich 

kandydatów. Przepis ten stanowi, że karze grzywny, karze pracy poprawczej 

do lat 2 lub karze pozbawienia wolności do lat 3 podlega umyślne stwarzanie 

kandydatom w wyborach nierównych zasad dostępu do środków finansowych 

zgromadzonych na cele związane z kampanią wyborczą oraz innych zagad-

nień z nią związanych. W tym drugim pojęciu, biorąc pod uwagę ratio legis 

przepisu, mieści się m.in. dostęp do mediów, miejsc reklamowych na bilbor-

dach, miejsc publicznych, w których dopuszczalne jest rozpowszechnianie 

materiałów wyborczych, udostępnianie pomieszczeń na cele związane z orga-

nizacją spotkań z wyborcami etc.
25

 

 

 

 

                                                 
25 Przepis ten, zważywszy na obecny ustrój polityczny Białorusi, ma charakter wyłącznie 

fasadowy. Świadczy o tym m.in., mające miejsce w trakcie kampanii wyborczej w wyborach 
prezydenckich w 2001 r., ok. 100 potwierdzonych aktów zastraszania kandydatów i wyborców, 
arbitralnych zatrzymań i aresztowań, konfiskat sprzętu biurowego etc. (np. ingerencja milicji    
w kampanię wyborczą V. Goncharika, próba włamania się przez milicję do siedziby komitetu 
wyborczego tego kandydata w Mohylewie, zatrzymanie w dniu 22.08. 2001 r. 6 członków Ab-
jadnanajej hramadzianskajej partyji Biełarusi podczas rozdawania materiałów opozycyjnych 
etc., czasowe zamknięcie drukarni „Magic”, która drukowała materiały opozycyjne i „odgórna” 
wymiana jej dyrekcji, aresztowania dziennikarzy sprzyjających opozycjonistom). Zob. Repub-
lic of Belarus Presidential Election 9 September 2001…, s. 14, 16. W trakcie wyborów prezy-
denckich w 2006 r. uwaga białoruskich służb bezpieczeństwa skupiła się na kandydatach opo-
zycyjnych A. Milinkiewiczu i A. Kazulinie. Rozbijano spotkania wyborcze kandydatów, kon-
fiskowano materiały agitacyjne, a w przypadku drugiego z kandydatów posunięto się nawet do 
zatrzymania i zastraszania rodziny polityka. Zob. OSCE/ODIHR Election Observation Mission 
Presidential Election Belarus 2006 Interim Report 1, 8–24 February 2006, s. 2–3; http://www. 
osce.org/odihr/elections/belarus/18273. W trakcie kampanii prezydenckiej represje dotknęły 
m.in. kandydatów A. Sannikowa, M. Statkiewicza i W. Nieklajewa oraz członków ich sztabów 
wyborczych. Zob. Republic of Belarus Presidential Election 19 December 2010 OSCE/ODIHR 
Election Observation Mission Final Report, s. 10, Warsaw 22 February 2011; http://www.osce. 
org/odihr/elections/75713.  
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WNIOSKI 

  
Wydaje się, że wśród czynników decydujących o kierunku polityki karnej 

w obrębie ochrony wyborów i referendów państw obszaru postsowieckiego 

wskazać można m.in. zaawansowanie procesu demokratyzacji państwa, roz-

miary przestępczości wyborczej i jej rzeczywisty stopień szkodliwości spo-

łecznej, a także powiązany z tym poziom świadomości politycznej obywateli 

danego państwa. Truizmem jest twierdzenie, iż skala przestępczości wybor-

czej (w tym również ciemna liczba tego typu przestępstw) jest wyższa w Rosji 

oraz na Ukrainie i Białorusi, gdzie sprzyja temu bezpardonowa niekiedy ry-

walizacja polityczna. Zachowania wypełniające znamiona czynów zabronio-

nych z jednej strony mogą być wówczas „zakamuflowanymi” środkami utrzy-

mania władzy, z drugiej natomiast stanowić przejaw protestu przedstawicieli 

opozycji wobec istniejącej sytuacji politycznej. Jednocześnie wspomnieć 

trzeba o innych czynnikach sprzyjających popełnianiu przestępstw wybor-

czych, wśród których wymienić trzeba istotny przy motywacji sprawców 

czynów korupcyjnych wysoki poziom bezrobocia i zubożenia mieszkańców 

(cechujące zwłaszcza społeczeństwa rosyjskie, ukraińskie i białoruskie), kon-

flikty na tle narodowościowym i religijnym (Rosja) lub głęboko zakorzenione 

podziały polityczne i światopoglądowe (Ukraina)
26

.  

W przedmiocie systematyki części szczególnej kodyfikacji karnych nale-

ży zwrócić uwagę, że jedynie kodeks karny Litwy przewiduje oddzielny roz-

dział poświęcony przestępstwom przeciwko wyborom i referendum. W po-

zostałych kodeksach przestępstwa przeciwko wyborom i referendum trakto-

wane są jako czyny godzące ogólnie w prawa polityczne i obywatelskie (Es-

tonia), w prawa konstytucyjne oraz prawa człowieka i obywatela (Rosja), 

przestępstwa przeciwko państwu (Estonia) lub zestawiono je z przestępstwa-

mi przeciwko prawom pracowniczym, obywatelskim i prawom człowieka 

(Ukraina i Białoruś).  

Co do zasady wszystkie katalogi przestępstw wyborczych obejmują takie 

czyny jak bezprawne przeszkadzanie w swobodnym wykonywaniu praw wy-

borczych, fałszowanie dokumentacji wyborczej oraz szeroko pojęte nadużycia 

przy przyjmowaniu i obliczaniu głosów. Uwagę zwraca jednakże różne trak-

towanie przekupstwa wyborczego, które częściej niż odrębny czyn zabronio-

ny (por. § 164 estońskiego Karistusseadustik), stanowi sposób popełnienia in-

                                                 
26 Gdy wybory przyjmują rangę samostanowienia o sprawach danej grupy etnicznej, wy-

znaniowej etc. na określonym terytorium, przy najbardziej zaognionych sporach podsycanych 
np. nieprawidłowościami wyborczymi, w skrajnych przypadkach mogą one przybrać formę 
aktów terroryzmu (np. zamachy bombowe w lokalach wyborczych, szantaż i wywieranie presji 
na urzędnikach wyborczych). 
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nego przestępstwa (np. przeszkadzania uprawnionym w swobodnej realizacji 

praw wyborczych; art. 172 litewskiej ustawy karnej, § 90 łotewskiego Kri-

minallikums, art. 157 ukraińskiej ustawy karnej, art. 141 rosyjskiego kodeksy 

karnego). Dostrzegalne jest także wprowadzenie kwalifikowanych typów 

przestępstw ze względu na skutek działania, polegający na spowodowaniu 

nieważności głosowania lub wyborów (por. 173–175 litewskiego Baudzia-

mojo kodekso) lub ze względu na osobę sprawcy. W tym drugim przypadku 

chodzi m.in. o działania urzędników wyborczych, przy czym o ile np. w pra-

wie łotewskim dotyczy to tylko jednego przepisu (§ 92 Kriminallikums), w 

ukraińskiej ustawie karnej jest to niemalże reguła w odniesieniu do wszyst-

kich przestępstw
27

. W odróżnieniu od regulacji państw bałtyckich, strona 

przedmiotowa niektórych przestępstw ujętych w ustawach karnych ukra-

ińskiej i rosyjskiej obejmuje popełnianie przestępstw wyborczych w porozu-

mieniu z innymi osobami (art. 157 ukraińskiej ustawy karnej, art. 141 rosyj-

skiej ustawy karnej) lub w warunkach zorganizowanej grupy przestępczej (art. 

141 ustawy karnej Rosji)
28

. Ustawodawca rosyjski do katalogu przestępstw 

wyborczych włącza wiele zachowań związanych z działalnością poprzedza-

jącą wybory (np. niezgodne z prawem finansowanie partii politycznych i pro-

wadzenie kampanii wyborczych). Warto też zwrócić uwagę na karalność nie-

uzasadnionego zgłaszania zastrzeżeń do protokołów wyborczych w prawie 

rosyjskim (art. 142.1), natomiast w prawie białoruskim karalne zniesławienie 

kandydata (art. 130). 

Stwierdzenie, że o modelu ustawodawstwa danego państwa decydują       

w dużej mierze aktualne uwarunkowania społeczno-polityczne, znajduje swo-

je uzasadnienie również w przedmiocie zagrożenia karnego w państwach by-

łego Związku Radzieckiego.  

                                                 
27 W Rosji, na Ukrainie i Białorusi ma to dwojaką wymowę. Zasadniczo okoliczność ta 

powinna stanowić swego rodzaju zapewnienie społeczeństwa przez ustawodawcę, że w sposób 
szczególny dba on o prawidłowość przebiegu wyborów i legalność działania administracji pub-
licznej. Z drugiej jednak strony A. Wieszniakow, do niedawna jeszcze szef aparatu wyborczego 
Rosji, wskazuje, że do częstych przypadków należy skazywanie urzędników sprzyjających wła-
dzom rosyjskim na niskie kary grzywny za popełnienie przestępstw wyborczych, w tym fał-
szowanie ich wyników, a nawet umarzanie postępowań karnych prowadzonych w tym spra-
wach. Zob. C. R o s s, Local Politics…, s. 197. Okoliczności te pozwalają domniemywać, że ce-
lem wprowadzenia przepisów o odpowiedzialności karnej urzędników wyborczych było „dys-
cyplinowanie” pracowników administracji i „motywowanie” ich sprzyjania tylko jednej ze 
stron w zamian za ewentualne liberalne podejście do popełnionego czynu zabronionego.  

28 W Rosji de facto często obserwowana jest działalność zorganizowanych grup prze-
stępczych na usługach polityków i urzędników administracji wyborczej, wykazujących szcze-
gólną i skuteczną aktywność w korupcyjnym procederze w trakcie wyborów. Zob. C.K. 
G a n d h i r a j a n, Organised crime, New Delhi 2004, s. 35–36. 
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W krajach bałtyckich, gdzie jak sygnalizowano ustrój demokratyczny jest 

solidnie ugruntowany a przestępczość wyborcza nie odgrywa znaczącej roli   

w statystykach policyjnych, ustawodawcy – wzorem państw Europy Zachod-

niej – przyjęli prewencyjną funkcję kary i jako wystarczające dla ochrony 

wyborów i referendów uznali na ogół maksymalnie 3-letnią karę pozbawienia 

wolności, z alternatywą zasądzenia kary nieizolacyjnej
29

. 

W prawie karnym rosyjskim i ukraińskim celowości wysokiego w wielu 

przypadkach zagrożenia karnego, przewidzianego za popełnienie przestępstw 

wyborczych, należy natomiast poszukiwać w nadaniu przez tamtejszych usta-

wodawców prymatu represyjnemu elementowi sankcji karnej. Przyczyna tego 

stanu rzeczy może być dwojaka. Pierwsze założenie obejmuje rzeczywistą, 

poważną skalę tego typu przestępstw w ww. państwach i próbę zniechęcenia 

w ten sposób potencjalnych sprawców od popełniania czynów zabronionych 

wymierzonych w przebieg wyborów i referendów. Łagodzenie polityki karnej 

w sytuacji bezpardonowej niekiedy rywalizacji politycznej byłoby z punktu 

widzenia rządzących zwyczajnie nieracjonalne. Niestety, z drugiej strony, su-

rowe sankcje karne mogą i jak pokazuje praktyka, często są wykorzystywane 

do walki politycznej z opozycją. Należy pamiętać, że wysokie kary mogą być 

instrumentem skutecznej, długotrwałej eliminacji oponentów politycznych, 

jak również znajdują swój oddźwięk propagandowy w sfingowanych, pokazo-

wych procesach karnych
30

.  

Paradoksem w tym względzie, gdy wziąć pod uwagę autorytarny charak-

ter sprawowania władzy przez Aleksandra Łukaszenkę, jest białoruski kodeks 

karny, który nie przewiduje wysokich kar za popełnianie przestępstw przeciw-

ko wyborom i referendum. Podkreślenia wymaga jednak, że działania opozy-

cjonistów, nawet gdy w najdalej posuniętej wykładni można im przypisać 

znamiona przestępstw wyborczych, często kwalifikowane są przez sądy bia-

łoruskie jako inne, poważniejsze przestępstwa (np. szpiegostwo), a oskarżeni 

skazywani są w pokazowych procesach na wysokie kary pozbawienia wol-

ności. 
 

 
 

                                                 
29 Kary pozbawienia wolności mogą być nieznacznie wyższe w wyjątkowych sytuacjach, 

związanych na ogół z bezprawną ingerencją w wyniki głosowania, por. §92 Kriminallikums      

i §160 Karistusseadustik.  
30 Ma to znaczenie np. przy wykładni takich zwrotów jak „bezprawna ingerencja”, „prze-

szkadzanie w przeprowadzaniu wyborów”, gdzie jako wypełniające znamiona tych czynów 
mogą być zaliczone np. stanowcze protesty mężów zaufania partii opozycyjnych przeciwko na-
ruszeniom wyborczym.  
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CRIMINAL LAW PROTECTION OF ELECTIONS AND REFERENDUM  
IN SELECTED POST SOVIET COUNTRIES LEGISLATION 
(summary) 

  
The aim of this publication is to highlight the different models of criminal law protection 

of elections and referendum in selected post-soviet countries. The author points out sources of 
legislation, especially by typing electoral abuses and their criminal sanctions. Legislation 
analyzed in this publication focuses on Lithuania, Latvia, Estonia, Russia, Ukraine and Belarus. 
The basis of main conclusions are also results of the Organization for Security and Co-opera-
tion in Europe (OSCE) – Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) ele-
ction reports. In support of theses contained in the study, the author recalls specific cases of 
electoral abuses that took place in countries mentioned above.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


