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Rozdział XXXI Kodeksu Karnego - Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum

Art. 248.  Kto w związku z wyborami do Sejmu, do Senatu, wyborem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, wyborami do Parlamentu Europejskiego, wyborami organów 
samorządu terytorialnego lub referendum:

1) sporządza listę kandydujących lub głosujących, z pominięciem uprawnionych lub 
wpisaniem nieuprawnionych,

2) używa podstępu celem nieprawidłowego sporządzenia listy kandydujących lub 
głosujących, protokołów lub innych dokumentów wyborczych albo referendalnych,

3) niszczy, uszkadza, ukrywa, przerabia lub podrabia protokoły lub inne dokumenty wyborcze
albo referendalne,

4) dopuszcza się nadużycia lub dopuszcza do nadużycia przy przyjmowaniu lub obliczaniu 
głosów,

5) odstępuje innej osobie przed zakończeniem głosowania niewykorzystaną kartę do 
głosowania lub pozyskuje od innej osoby w celu wykorzystania w głosowaniu 
niewykorzystaną kartę do głosowania,

6) dopuszcza się nadużycia w sporządzaniu list z podpisami obywateli zgłaszających 
kandydatów w wyborach lub inicjujących referendum

- podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 249. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem przeszkadza:

1) odbyciu zgromadzenia poprzedzającego głosowanie,

2) swobodnemu wykonywaniu prawa do kandydowania lub głosowania,

3) głosowaniu lub obliczaniu głosów,

4) sporządzaniu protokołów lub innych dokumentów wyborczych albo referendalnych,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 250.  Kto, przemocą, groźbą bezprawną lub przez nadużycie stosunku zależności, 
wywiera wpływ na sposób głosowania osoby uprawnionej albo zmusza ją do głosowania lub 
powstrzymuje od głosowania, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
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Art. 250a. § 1. Kto, będąc uprawniony do głosowania, przyjmuje korzyść majątkową lub 
osobistą albo takiej korzyści żąda za głosowanie w określony sposób,podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto udziela korzyści majątkowej lub osobistej osobie 
uprawnionej do głosowania, aby skłonić ją do głosowania w określony sposób lub za 
głosowanie w określony sposób.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 4. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 albo w § 3 w związku z § 1 zawiadomił
organ powołany do ścigania o fakcie przestępstwa i okolicznościach jego popełnienia, zanim
organ ten o nich się dowiedział, sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet może
odstąpić od jej wymierzenia.

Art. 251. Kto, naruszając przepisy o tajności głosowania, wbrew woli głosującego zapoznaje 
się z treścią jego głosu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2.


