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O zjawisku stalkingu zacz o si

mówi

g

liw
o

Wst p

no w latach osiemdziesi tych gdy

niebezpieczne, agresywne zachowania prze ladowców dotkn y znane osoby ze
wiata artystycznego, doprowadzaj c do powa nego zagro enia ich bezpiecze stwa

ycia. Ofiarami stalkerów padli m.in. John Lennon (Mark David

ied

lub nawet utraty

Chapman ledzi ka dy krok uwielbianego artysty, by zastrzeli go w ko cu na ulicy
przed domem) 1, aktorka Rebeka Schäffer (Robert Bardo ledzi ofiar przez trzy lata,
na planie filmowym)

(prze ladowca utrzymywa ,

2

, czy miss Polski Agnieszka Kotlarczyk

raw

nachodz c j

e miss by a jego ksi

niczk , a on za

jej

krasnoludkiem)3. John Hinckley (junior) ledzi aktork Jodie Foster, zabiegaj c o jej
wzgl dy. Po odmowie, dokona nieudanego zamachu na prezydenta Ronalda

Amerykanów b

mnie – b

Sp

Reagana wysy aj c przedtem list, w którym pisa : ”B dziesz ze mnie dumna. Miliony
nas kocha ”.4

Wymienione powy ej zdarzenia da y impuls do prowadzenia bada naukowych nad
nienie zjawiska wzbudzi o niepokój spo eczny, co z kolei

aru

zjawiskiem stalkingu. Nag

przyczyni o si do wydania prawa antystalkingowego m.in. we wszystkich 50 stanach

1

ym
i

USA, w Kanadzie, Australii i dziewi ciu pa stwach Unii Europejskiej5.

F. Pakes, J. Winstone: “Psychology and Crime”, Willan Publishing, 2007 r., str. 116

2

ut
W

A. Szkot: “Jak psychofani prze laduj
gwiazdy”, na stronie internetowej dziennik.pl,
http://www.dziennik.pl/magazyn-dziennika/article385272/Jak_psychofani_przesladuja_gwiazdy.html,
lipiec 2009 r.
3

ze strony internetowej: http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=282, lipiec 2009 r.

4

B. Ho yst: „Psychologia kryminalistyczna”; Lexis Nexis, Warszawa 2004 r., str. 736

5

Omawiaj c problematyk ustawodawstwa antystalkingowego w Europie korzystam z opracowania:
„Protecting women from the New crime of stalking: a comparison of legislative approaches within the
European Union”. Jest to opracowanie, które powsta o dla Komisji Europejskiej w wyniku realizacji
projektu DAPHNE
05-1/125/W. Raport ko cowy dost pny jest na stronie internetowej:
http://stalking.medlegmo.unimo.it/RAPPORTO_versione_finale_011007.pdf.
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W latach 2006-2007 jako przedstawicielka Polski bra am udzia w opracowaniu ww. raportu
przedstawiaj c prawne mo liwo ci walki ze zjawiskiem stalkingu w Polsce. Redaktorami raportu byli
profesorowie z Uniwersytetu w Modenie, dzia aj cy w Modena Group of Stalking. Wiosn 2009 r.
Modena Group of Stalking przygotowuj c si do realizacji kolejnego projektu przeprowadzi a
konsultacje w ród przedstawicieli wszystkich pa stw UE bior cych udzia w sporz dzeniu
poprzedniego raportu, zwracaj c si z zapytaniem czy od czasu publikacji raportu w ich
ustawodawstawach krajowych mia y miejsce jakie zmiany legislacyjne dotycz ce stalkingu. W

ci

Naturalnie nie ka dy przypadek prze ladowania na tle emocjonalnym ko czy si tak

pokazuj ,

liw
o

dramatycznie jak powy ej wspomniane historie, jednak wyniki ró nych bada
e ofiarami stalkerów pada od kilku do kilkunastu procent ludzi.6 W

ostatnim roku media szeroko komentowa y spraw warszawskiej dentystki And eliki

Krupskiej, która przez ponad rok by a dr czona przez by ego pacjenta, który natr tnie
wyznawa jej swoj mi

, ale tak e grozi jej znajomym, próbowa wtargn

Czym jest stalking?

Stalking tym ró ni si

raw

1.

ied

domu i uszkodzi samochód znajomego.

do jej

od admiracji, e jest zachowaniem, którego ofiara sobie nie

yczy. W j zyku polskim nie ma wyra enia, które by oby adekwatnym t umaczeniem

„zdecydowane, dumne lub pe ne z

Sp

angielskiego s owa stalking. S ownik angielski t umaczy czasownik to stalk jako
ci kroczenie d ugimi krokami” oraz (co zapewne

jest znaczeniem bardziej adekwatnym w kontek cie zachowania stalkera): „ciche
tropienie cz owieka lub zwierz cia w celu schwytania go lub zabicia”7. M. Szpond
e w oxfordzkim s owniku czasownik to stalk odnosi si

jedynie do

aru

wskazuje,

zwierzyny8, s ownik Langmana wskazuje wyra nie tak e na cz owieka jako ofiar
tropienia.

mo na tak e wyja nienie s owa stalking jako

ym
i

W s owniku Langmana tak e znale

„przest pstwo polegaj ce na ledzeniu kogo przez jaki czas w celu zmuszenia tej
osoby do seksu lub zabicia jej” oraz s owa stalker jako „przest pcy, który

ledzi

ut
W

kobiet przez jaki czas w celu zmuszenia jej do seksu albo zabicia jej”9. Te dwie

porównaniu z rokiem 2007 jedyn zmian by o wej cie w ycie przepisu kryminalizuj cego stalking we
oszech, co zosta o uwzgl dnione w niniejszym opracowaniu.
6

Ins
tyt

W USA stwierdzono, e ofiarami stalkerów pada 8% kobiet i 2% m czyzn (za: Brunon Ho yst:
„Psychologia kryminalistyczna”, str. 732), we W oszech mówi si , e przest pstwo to dotkn o 20%
badanych, za jedyne badania pilota owe w Polsce pokaza y, e ofiarami stalkingu pad o 12,5%
Polaków.
(ze
strony
internetowej
Observatorio
Nationale
Stalking:
http://www.stalking.it/page.php?area=6&sez=28, lipiec 2009 r.)
7

Longman Dictionary of Contemporary English, Third Edition, Longman Group Ltd, 1995, str. 1395

8

M. Szpond: „Kryminologiczna problematyka stalkingu”. Niepublikowana praca magisterska w
posiadaniu autorki, str. 3.
9

Longman Dictionary…, str. 1395

2

ci

ostatnie definicje s ownikowe nie oddaj w pe ni istoty zjawiska stalkingu, definiuj c

Ameryka ski s ownik prawniczy10 definiuje stalking jako „1. Akt
ukradkiem 2. Przest pstwo polegaj ce na ledzeniu lub kr

liw
o

je znacznie p ycej ni prawo czy psychologia.
ledzenia kogo

eniu w pobli u (loitering)

jakiej osoby, zazwyczaj ukradkiem, w celu zdenerwowania lub n kania tej osoby lub

ied

pope nienia kolejnego przest pstwa, np. napa ci lub pobicia.”
Z kolei s ownik angielsko-polski mówi,

e to stalk oznacza „tropi , podchodzi ,

raw

ledzi , prze ladowa ”, a stalker przet umaczony zosta jako „prze ladowca”11.
Wydaje si , e s owo stalking zaczyna wchodzi do j zyka polskiego niet umaczone,
wymawiane jednak po polsku. Jest to podyktowane zapewne tym,
precyzyjny polski odpowiednik jest znacznie d

e jakikolwiek

szy, a wi c trudniejszy do u ywania

Sp

w potocznym j zyku. M. Szpond proponuje s owo „osacza ” (opisywane w
„S owniku j zyka polskiego”: otacza , okr

ze wszystkich stron, uniemo liwiaj c

wydostanie sie; wp dza kogo w zasadzk , w matnie)12 albo te s owo „n ka ”
(wed ug „S ownika j zyka polskiego”: „ustawicznie dr czy , tropi , niepokoi (czym )

oddawa

istot

aru

kogo ; dokucza komu , nie dawa chwili spokoju”13. S owa owe wydaja si trafnie
stalkingu, jednak w j zyku polskim oznaczaj

szersze spektrum

zachowa i adne z nich nie definiuje precyzyjnie rozwa anego zjawiska.

ym
i

W odniesieniu do zjawiska stalkingu spotka

mo na si

tak e z okre leniami

„przemoc emocjonalna”14 (co jest bardzo szerokim poj ciem),

„n kanie na tle

emocjonalnym”, „uporczywe n kanie”15, „prze ladowanie na tle emocjonalnym”.
ciej jednak jest to s owo

ut
W

W Europie zjawisko stalkingu ma ró ne nazwy, najcz

stalking (w krajach anglosaskich) oraz s owa, które w danym j zyku odpowiadaj

10
11

Black’s Law Dictionary, West Group, St. Paul, Minn, 2000 r., str. 1135

Wielki s ownik polsko-angielski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Oxford University Press, 2002 r., str.
1138
M. Szpond: „Kryminologiczna problematyka...”, str. 4.
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12
13

tam e, str. 4.

14

N. Osica: „O stalkingu szerzej”; w: Niebieska Linia 3/56/2008, str. 9-11

15

M. Szpond: „Stalking – n kanie”, strona internetowa: http://www.kobietaiprawo.pl/stalking-nekanie.html z dnia 10.03.2009 r.
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ci

znaczeniu s owa stalking (np. w Austrii, Belgii, Danii, Francji, Holandii, S owenii czy

mianem

liw
o

Szwecji). Druga grupa to kraje, w których stalking okre la si

„prze ladowania/n kania” (harrasment) w j zyku narodowym (Cypr, Czechy, Estonia,
Finlandia, Niemcy, Grecja, W gry, W ochy, Litwa, Luksemburg, Malta, Portugalia,
owacja i Hiszpania).16

ied

Stalking podobnie jak przemoc w rodzinie i mobbing, zalicza si do tzw. „przemocy
emocjonalnej”. Jest to „ingerencja (dzia anie lub zaniechanie) w psychik

drugiej

osoby, skierowana przeciwko jej emocjom, wywo uj ca negatywne dla niej skutki

raw

(zarówno jednorazowe, jak i odsuni te w czasie)”17. Przemoc emocjonalna nie ma
nigdy charakteru jednorazowego.
Stalking najcz

ciej wyra a si w takich zachowaniach, jak:

Sp

wydzwanianie, g uche telefony, wydzwanianie po nocach,
kr cenie si w okolicy domu ofiary,

nawi zywanie kontaktu za pomoc osoby trzeciej,
wypytywanie o ofiar w jej otoczeniu,

aru

stanie pod drzwiami/domem/prac ,

wysy anie listów, maili, smsów, prezentów,
sk adanie w czyim imieniu zamówie np. pocztowych,

ym
i

milcz ce wystawanie,

pozostawianie wiadomo ci pod drzwiami/na poczcie g osowej,
ledzenie/ kontrolowanie ofiary,
oszczerstwa (rozsy anie fa szywych informacji, plotek),

ut
W

w amania do domu/samochodu ofiary,
kradzie rzeczy nale

cych do ofiary

n kanie rodziny i przyjació ofiary

Ins
tyt

napa ci i pobicia rodziny i przyjació ofiary.

16

„Protecting women…”; str. 10-11.

17

G. Wrona: „Definicja przemocy emocjonalnej w aspekcie prawnym i psychologicznym”, w: „Przemoc
emocjonalna”, Materia y z konferencji z okazji Mi dzynarodowego Dnia Ofiar Przest pstw, Bytów, 22
lutego 2008 r., Ministerstwo Sprawiedliwo ci, Warszawa 2008 r., str. 26-27
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ci

ówny problem z zapewnieniem ofierze stalkera odpowiedniej ochrony prawnej

liw
o

polega na tym, e niektóre z wy ej wymienionych zachowa s przest pstwami, a
niektóre (np. wystawanie pod domem czy zasypywanie ofiary niechcian
korespondencj ) nie s

przeciwdzia

nios

dla

ofiary

dotkliwe

konsekwencje,

którym

nie

mo na

na drodze prawa karnego. Tragedia ofiar stalkingu polega na tym,

e prze ladowca mo e je zastraszy , zmusi

do zmiany zwyczajów, planów,

ycia w nieustannym l ku oraz spowodowa

ied

wielokrotnie

przez prawo zakazane, tym niemniej powtarzane

ogromne nieraz cierpienia

raw

psychiczne poprzez dzia ania, które s prawnie indyferentne.
Istotne jest tak e (o czym b dzie mowa tak e w dalszej cz
stalkera w istocie wcale nie musz

by

ci raportu), e dzia ania

podyktowane z

dokuczenia ofierze (w wielu ustawodawstwach z

liwo ci

czy ch ci

liwy zamiar stalkera jest

Sp

warunkiem sine qua non kryminalizacji stalkingu). Czasami prze ladowca dzia a z
dobrymi intencjami (ch

zdobycia mi

ci ukochanej osoby), a tym niemniej

zachowanie stalkera jest przera aj ce dla ofiary.

Psychologowie, prawnicy i kryminolodzy badaj cy zjawisko stalkingu pos uguj si

aru

wieloma jego definicjami. Wed ug definicji ameryka skiego psychologa J. Reid
Meloy’a stalking jest form
dokuczania

drugiej

z

liwego i powtarzaj cego si

osobie,

przy

czym

zachowanie

prze ladowania i
to

wzbudza

w

ym
i

pokrzywdzonym poczucie zagro enia.18 M. Szpond w swojej pracy przywo uje
tak e inne definicje ameryka skie: w badaniach dotycz cych przemocy wobec
kobiet19 zjawisko stalkingu zosta o zdefiniowane jako „ci g dzia
przeciw okre lonej osobie, cechuj cy si

lub

18

zauwa aln , fizyczn

blisko ci ,

danym komunikowaniem si czy te werbalnie wyra onymi, pisemnymi

ut
W

niepo

, skierowanych

dorozumianymi

gro bami

albo

uwidoczniaj cego

si

kombinacj
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F. Winter: „”Stalking” – nowe zjawisko? Jak pomaga pokrzywdzonym starkingiem? Model
rozwi za systemowych z Brem /Niemcy”, Materia y z konferencji z okazji Mi dzynarodowego Dnia
Ofiar Przest pstw, Bytów, 22 lutego 2008 r., Ministerstwo Sprawiedliwo ci, Warszawa 2008 r., str. 60

19

Stalking and Domestic Violence : The Third Annual Report to Congress under the Violence Against

Women Act, Violence Against Women Grants Office, Office of Justice Programs, U.S. Department of
Justice, pobrane ze strony http://www.ojp.usdoj.gov/vawgo, pa dziernik 2005, za: Marcin Szpond:
„Kryminologiczna problematyka...”, str. 8
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ci

wymienionych wy ej zachowa , który wywo uje strach u rozs dnej osoby”20;

sprawca w sposób powtarzalny i niepo

liw
o

Lambèr Royakkers twierdzi, e „stalking jest forma psychicznej napa ci, w której
dany przez ofiar , burz c jej spokój,

wdziera si do sfery prywatno ci tej e osoby, z która nic go nie
nie

czy) z pobudek wskazuj cych na uczuciowe pod

czy (albo ju

e dzia

”21; D.

Westrupp, mówi, e „stalking jest zbiorem zachowa (constellation of behavior),

b) postrzegane s przez ni (cel) jako niepo

ied

które: a) s powtarzalnie i bezpo rednio kierowane do okre lonej osoby (celu);
dane i natr tne; c) wyzwalaj u

raw

kanej osoby niepokój lub strach”.22

Doktryna niemiecka z kolei, opisuje zjawisko stalkingu poprzez wskazanie na szereg
jego cech:
1. Pierwsz

cech

jest powtarzalno

okre lonych zachowa

Sp

pokrzywdzonego. Pojedyncze zachowanie mo e nie wywo

sprawcy wobec

poczucia zagro enia

u osoby, wobec której jest ono podejmowane. Dopiero po wielokrotnym wyst pieniu
tego rodzaju zachowa osoba ta mo e czu si zagro ona.

si

aru

2. Drugim znamieniem stalkingu jest reakcja osoby pokrzywdzonej na zachowanie
wobec niej stalkera. Aby mówi

o stalkingu, konieczne jest by dzia ania

podejmowane przez sprawc wywo ywa y u ofiary l k, obaw , poczucie zagro enia.

ym
i

3. Kolejnym elementem modus operandi stalkera jest kontekst, który jednocze nie
jest zasadniczym motywem jego dzia ania. Stalking jest zjawiskiem, które cz sto

“a course of conduct directed at a specific person that involves repeated visual or physical proximity,

ut
W

20

nonconsensual communication, or verbal, written or implied threats, or a combination thereof, that
would cause a reasonable person fear”, t umaczenie na j zyk polski za: Marcin Szpond:
„Kryminologiczna problematyka...”, str. 8
21

“a form of mental assault, in which the perpetrator repeatedly, unwantedly, and disruptively breaks

into the life-world of the victim, with whom he has no relationship (or no longer has), with motives that

Ins
tyt

are directly or indirectly traceable to the affective sphere.” t umaczenie na j zyk polski za: Marcin
Szpond: „Kryminologiczna problematyka...”, str. 9
22

D. Westrupp , Applying Functional Analysis to Stalking Behavior, [w:] The Psychology of Stalking :

Clinical and Forensic Perspectives, pod red. J. Reid’a Meloy’a, Academic Press, San Diego 1998,
s. 276-277, za: Marcin Szpond: „Kryminologiczna problematyka...”, str. 9
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ci

towarzyszy stosunkom mi dzy by ymi ma onkami, partnerami, narzeczonymi, po

przemocy domowej. Znane s

przypadki stalkingu w miejscu pracy i w kr gach

znajomych. Cz stym motywem dzia ania stalkera jest zazdro
, zdrada ma

ska, zaburzenia psychiczne.23

Skala zjawiska i konsekwencje dla ofiar

2.1.

Skala zjawiska

raw

2.

, nieodwzajemnieni

ied

uczu , z

c elementem

liw
o

rozpadzie zwi zku. Mo e wyst powa w rodowisku rodzinnym, b

Wyniki bada maj cych na celu oszacowanie skali zjawiska stalkingu ró ni si w

na t rozbie no
dobór i wielko

Sp

poszczególnych pa stwach, gdzie takie badania by y prowadzone. Zapewne wp yw
ma przyj ta przez badaczy definicja stalkingu, metodologia bada ,
próby, ale tak e ró ny temperament mieszka ców tych pa stw.

B. Ho yst podaje, e w USA na 245 milionów mieszka ców rocznie 1,4 miliona osób

aru

staje si ofiarami stalkerów, z czego 1 milion to kobiety. Ryzyko stania si ofiar w
czyzn 2%.24

ci gu ycia wynosi dla kobiet 8%, a dla m

W Anglii i Walii 12% badanych przyzna o,

e do wiadczyli powtarzaj cego si

ym
i

kania, a w Szwecji odsetek ten wyniós 9%, z czego trzy czwarte stanowi y
kobiety.25 Inne brytyjskie badania pokaza y,

24

czyzn.26

F. Winter: „Stalking” – nowe zjawisko? ...”, str. 61

Ins
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23

19%

ut
W

badanych kobiet i 12% badanych m

e ofiarami stalkingu czu o si

B. Ho yst: „Psychologia kryminalistyczna”, str. 732

25

„Stalking in Sweden. Prevalence and prevention”, The Swedish National Council for Crime
Prevention, Edita Norstedts, 2006 r., str. 8-9.
26

F. Pakes, J. Winstone: “Psychology…”, str. 120
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ci

W Niemczech 11,6% respondentów o wiadczy o,

e byli ofiarami stalkingu co

sprawcy n kali by ych partnerów lub po rozpadzie ich zwi zku.27

liw
o

najmniej raz w yciu. Ok. 85-87% ofiar by o kobietami, a w po owie przypadków

Badania w oskie pokaza y, e 20 % badanych do wiadcza lub do wiadczy o aktów
charakteryzuj cych stalking. W 80 % ofiar jest kobieta. W 90 % przypadków istnieje

jest partner (m

ied

relacja znajomo ci mi dzy ofiar a napastnikiem. W 50 % przypadków napastnikiem
, narzeczony, kochanek, sympatia) lub by y partner.

prze ladowania wynosi 1,5 roku28.

redni okres

raw

W Polsce zosta y przeprowadzone jedne tylko wi ksze badania w 2006 r.29 Okaza o
si , e 12 % badanych jest lub by o ofiar aktów stalkingu. W 88% przypadków
istnieje relacja znajomo ci mi dzy napastnikiem a ofiar
napastnikiem by

partner/ka).

(w 58% przypadków

W tym miejscu nale y podnie

kwesti

aby rzetelnie oceni

Sp

konieczno ci przeprowadzenia szerszych bada nad tym zjawiskiem w Polsce,
jego skal , charakterystyk

czasie borykania si

pokrzywdzonych, ich postaw

w

z problemem n kania (czy szukali pomocy prawnej, czy

podejmowali jakiekolwiek dzia ania nieformalne), ewentualnie rodzaj otrzymanego
cigania, a tak e specyfik

stalkerów w Polsce.

aru

wsparcia od organów

dzia

podejmowanych przez

Z powy szych bada wynikaj tak e dwa spostrze enia, jednakowe we wszystkich

ym
i

krajach, gdzie prowadzono badania: ofiarami stalkingu padaj
czy ni, a ponadto zjawisko stalkingu najcz
blisko ze sob

cz

ciej kobiety ni

ciej ma miejsce mi dzy osobami

zwi zanymi emocjonalnie: aktualnymi lub by ymi partnerami (ok.

po owy przypadków)30. Nie mo na zapomina ,

e z tego wzgl du istnieje silny

ut
W

zwi zek mi dzy n kaniem na tle emocjonalnym, a przemoc domow , a wiele cech
charakteryzuj cych ofiary i sprawców jest wspólne dla obu tych zjawisk. Ponadto

27
28

„Protecting women…”, str. 87.

Ins
tyt

ze
strony
internetowej
Observatorio
http://www.stalking.it/page.php?area=6&sez=28, lipiec 2009 r.
29

Justyna Skar

Nationale

Stalking:

ska-Sernaglia: „Stalking w Polsce – wyst powanie i charakterystyka zjawiska”

ze strony internetowej Psychologia.net: http://psychologia.net.pl/artykul.php?level=415 sierpie 2009 r.
(próba 2000 osób).
30

F. Pakes, J. Winstone: “Psychology…”, str. 121

8

w

odej cia od

nie kontynuowania przez niego przemocy w formie

stalkingu.

liw
o

sprawcy, l kaj c si

ci

wiele kobiet cierpi cych z powodu przemocy domowej obawia si

Poza kryterium p ci, w grupie ryzyka stania si ofiar stalkingu znajduj si przede
wszystkim osoby m ode, samotne, studenci31 oraz osoby zawodowo spotykaj ce si

Konsekwencje dla ofiar

Analiza rozwi za

raw

2.2.

ied

z wieloma osobami, takie jak lekarze, prawnicy, nauczyciele.32

legislacyjnych dotycz cych zjawiska stalkingu nie pozostawia

miejsca na refleksje o wp ywie n kania na tle emocjonalnym na psychik

ofiary.

Jednak e niezmiernie istotne jest wspomnienie pokrótce o tym, jak wielkie

nie dopuszcza si

Sp

spustoszenia w psychice pokrzywdzonych czyni dzia ania stalkera. Nawet, gdy ten
adnych czynów zakazanych przez prawo, ale nieustannie otacza

swoj niechcian uwag ofiar , powoduj c, e staje si ona zaszczuta i przera ona.

aru

Dla przyk adu badania niemieckie33 wskazuj , e:

90% ofiar stalkingu zmienia swoje zachowanie w relacjach z innymi lud mi;
83% ofiar stalkingu wykazuje podwy szony poziom l ku;

ym
i

70% ofiar stalkingu opowiada o zmianach w yciu prywatnym;
ponad 50% ofiar zmienia miejsce pracy lub w ogóle przestaje pracowa ;
ponad 33% ofiar odczuwa skutki traumatycznych prze
oraz zaburzenia nimi wywo ane;

tj. ci

ar psychiczny

ut
W

25% ofiar stalkingu szuka pomocy lekarza albo terapeuty;
25% ofiar stalkingu ma powa ne my li samobójcze;

20% ofiar stalkingu ze wzgl dów zdrowotnych musia o przesta pracowa ;

tam e, str. 120

Ins
tyt

31
32

B. Ho yst: „Psychologia kryminalistyczna”, str. 733

33

badania przeprowadzone w pó nocnozachodnich Niemczech przez Franka Wintera z Taeter-Opfer-

Ausgleich w Bremie (TOA Bremen).

9

W literaturze brytyjskiej zwraca si

uwag

na to,

ci

liw
o

39% ofiar stalkingu w wyniku bezradno ci zmienia miejsce zamieszkania.

e ofiara stalkingu

yje w

nieustannym strachu nie tylko o w asne bezpiecze stwo, ale tak e o bezpiecze stwo
osób najbli szych. Ci

a obawa rzuca cie na ca e ycie pokrzywdzonego i odwraca

badanych deklarowa o,

e zacz li unika

ied

jej uwag i energi od innych istotnych spraw yciowych, a nawet traci prac . 59%
pewnych miejsc i osób, 35% rzadziej

wychodzi o z domu, a 42% podj o dzia ania w celu zwi kszenia w asnego
bezpiecze stwa. Je eli chodzi o skutki psychiczne to u 77% badanych w Wielkiej

zwi zane ze stanami depresyjnymi i ci
Autorka polskich bada

J. Skar

raw

Brytanii ofiar stalkingu zdiagnozowano zaburzenia psychiczne, przede wszystkim
ym l kiem.34

ska-Sernaglia podaje,

ycie i zdrowie, wywo uj c

Sp

do wiadczenie stalkingu wp yn o negatywnie na ich

e „u 62% ofiar

poczucie zagro enia, niepokój, zaburzenia psychosomatyczne i problemy w
relacjach interpersonalnych (skutki psychiczne i relacyjne), w tym: zaburzenia
niepokoju (ataki paniki, fobie itp.) – u 49% ofiar, zaburzenia snu, zaburzenia

aru

od ywiania itp. – u 22% ofiar, zmiany lub trudno ci w kontaktach interpersonalnych –
u 57 % ofiar”35.

Stalking w ustawodawstwie innych pa stw

Analizuj c

ym
i

3.

prawn

definicj

stalkingu

w

pa stwach,

ustawodawstwo antystalkingowe zauwa a si

ogromn

w

których

rozpi to

kryteriów

wykorzystywanych dla opisu tego zjawiska. Trudno jest tak e mówi

ut
W

istnieje

o jakim

dominuj cym wzorcu. Definicje w poszczególnych ustawodawstawach ró nie
okre laj

(b

powtarzalno

niekiedy w ogóle nie bior

czynów

subiektywnych uczu

sprawcy,

pod uwag ) takie kryteria jak liczba i

intencje

i

zamiar

stalkera,

czy

kwesti

ofiary (np. odczuwanie l ku czy obawy). Analizie zosta o

Ins
tyt

poddane ustawodawstwo Stanów Zjednoczonych, Kanady, oraz dziewi ciu pa stw

34

F. Pakes, J. Winstone: “Psychology…”, str. 121-122

35

Justyna Skar

ska-Sernaglia: „Stalking w Polsce...”
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ci

cz onków Unii Europejskiej, które posiadaj

tego rodzaju regulacje prawne.

liw
o

Ustawodawstwo antystalingowe istnieje tak e w Australii36 (nie zosta o omówione w
niniejszym opracowaniu ze wzgl du na to, e w ka dym z o miu stanów istnieje

odr bne ustawodawstwo, jednak koncepcje tych ustawodawstw nie wnosz ju nic
nowego w stosunku do omówionych w opracowaniu konstrukcji prawnych) i od 2000
r.

w Japonii37. W Europie ustawodawstwo antystalkingowe istnieje w dziewi ciu

ied

pa stwach: Austrii, Belgii, Danii, Niemczech, Irlandii, na Marcie, w Holandii, w
Wielkiej Brytanii i we W oszech.

Austria38

raw

3.1.

W Austrii stalking jest penalizowany w artykule 107a Kodeksu karnego, który

Sp

obowi zuje od 1 lipca 2006 r.

Konieczne jest wyst powanie uporczywo ci zachowania. Prawo nie okre la jednak
minimalnej liczby zachowa . Wa ny jest ogólny zamiar sprawcy (dolus eventualis),
by kontynuowa

swoje zachowanie. Gdy dowiedziony zostaje zamiar, nawet

aru

jednorazowe zachowanie mo e by karalne.

Dla zaistnienia przest pstwa nie ma znaczenia jaki wp yw zachowanie
stalkera mia o na ofiar ani te jej reakcja. O ile tylko mo na racjonalnie powiedzie ,
nieakceptowalny wp yw na

ym
i

e zachowanie mog o mie

styl

ycia ofiary, mo na

stosowa art. 107a k.k.

Prawo karne penalizuje cztery formy uporczywego nachodzenia (pursuit - pogo ,

ut
W

po cig)

Ins
tyt

1. szukanie blisko ci/kontaktu z ofiar ;

36

E. Ogielvie: „Stalking: Legislative, Policing and Prosecution Patternsin Australia, Australian Institute
of Criminology Research and Public Policy Series No. 34, 2000 r.
37

http://en.wikipedia.org/wiki/Stalking, lipiec 2009 r.

38

„Protecting women…”, str. 41-42.
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ci

2. kontaktowanie si z ofiar za pomoc

rodków telekomunikacji, innych rodków

liw
o

komunikacji albo poprzez osob trzeci ;
3. zamawianie towarów lub us ug na rzecz ofiary korzystaj c z jej danych
osobowych;

ied

4. nak anianie innych osób do kontaktów z ofiar poprzez korzystanie z jej danych
osobowych;
Sprawca podlega karze pozbawienia wolno ci do roku.

raw

Z chwil zg oszenia policji przest pstwa stalkingu post powanie toczy si z urz du,
jednak e w wypadkach gdy sprawca kontaktuje si
telekomunikacji, innych

z ofiara za pomoc

rodków komunikacji lub poprzez osob

trzeci ,

rodków
ciganie

Sp

mo e zosta podj te wy cznie na wniosek pokrzywdzonego.

Zgodnie z prawem austriackim ofiara stalkingu mo e korzysta równolegle z ochrony
prawa karnego i cywilnego. Na drodze procesu cywilnego pokrzywdzony mo e
wydania nakazu powstrzymania si sprawcy od pewnych dzia

da

. Nakaz wi

e

aru

sprawc , a jego przestrzeganie mo e by egzekwowane przez policj .
W celu ochrony ofiar stalkingu przed wtórn
post powania

karnego

zapewnia

wiktymizacj

mo liwo

austriacki Kodeks

udzielenia

im

wsparcia

Niemcy39

ut
W

3.2.

ym
i

psychologicznego i pomocy prawnej.

W Niemczech stalking jest penalizowany w artykule 238 Kodeksu karnego, który
obowi zuje od wiosny 2007 r. W prawie niemieckim mo liwe jest tak e
przeciwdzia anie

stalkingowi

za

pomoc

prawa

cywilnego:

przeciwdzia aniu przemocy”, która obowi zuje od 1 stycznia 2002 r.

Ins
tyt

Stalking jest:

39

tam e, str. 49-50.
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ustawy

„O

dzia aniem

sprawcy,

charakteryzuj cym

si

ci

1. Umy lnym

zamiarem

liw
o

bezpo rednim;
2. ci giem czynów podejmowanych w okresie co najmniej jednego miesi ca;

3. w ramach dzia ania sprawcy dochodzi do co najmniej 10 czynów o
podobnym charakterze i nat

eniu;

4. skutkiem dzia ania sprawcy jest stosowna reakcja psychofizyczna osoby

5. zachowanie stalkera ma okre lone pod

ied

pokrzywdzonej (odczuwanie zagro enia, l ku);

e emocjonalne wobec osoby

pokrzywdzonej, kontekst i motyw dzia ania.

raw

Niemieckie prawo karne nie wspomina jednak nic o zamiarze sprawcy.
Karalne jest n kanie poprzez:

Sp

1. Szukanie blisko ci fizycznej;

2. U ywanie rodków telekomunikacyjnych, innych rodkach komunikacji albo osób
trzecich w celu nawi zania kontaktu;

aru

3. u ywanie danych osobowych ofiary w celu zamawiania na rzeczy i us ug oraz
nak anianie innych osób do kontaktowania si z ofiar .
4. gro enie utrat

ycia, zdrowia, wolno ci ofiary b

osobistej ofiary.

innego porównywalnego zachowania

ym
i

5. dopuszczenie si

osób jej bliskich;
i naruszania wolno ci

Sprawca podlega karze grzywny albo karze pozbawienia wolno ci do 3 lat.

ut
W

Gdy sprawca powoduje ci

kie obra enia cia a lub zagro enia ycia ofiary lub osób

jej najbli szych kara pozbawienia wolno ci do 10 lat.
Gdy sprawca powoduje

mier

ofiary lub osoby najbli szej – podlega karze

pozbawienia wolno ci od lat 3.
Przest pstwo mo e by

cigane z urz du w razie zagro enia interesu publicznego.

Ins
tyt

Wprowadzona wcze niej ustawa „O przeciwdzia aniu przemocy” daje ofierze

stalkingu mo liwo

wnioskowania do s du cywilnego o nakaz powstrzymania si

sprawcy od kontaktów osobistych, telefonicznych i za pomoc

innych

rodków

telekomunikacyjnych, w sytuacji, gdy „osoba bezprawnie i umy lnie niepokoi inn
13

ledzenie jej albo kontaktowanie si za

rodków telekomunikacyjnych”. W sytuacji istnienia regulacji prawnej w

liw
o

pomoc

ci

osob wbrew jej woli przez powtarzaj ce si

prawie cywilnym, penalizacja stalkingu mia a na celu umocnienia pozycji zarówno

ofiary jak i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwo ci (policji, prokuratorów, s dziów) w

3.3.

ied

dowej walce ze stalkerami.

Belgia40

raw

W Belgii stalking jest penalizowany w artykule 442 bis Kodeksu karnego, który
obowi zuje od grudnia 1998 r., z pó niejszymi zmianami w latach 2002 i 2003.
Zachowanie mo e by jednorazowe lub wielokrotne. Termin belaging (t umaczony
na angielski jako harrasment) mo e odnosi

si

do jednorazowego zachowania,

Sp

powtarzaj cych si zachowa tego same rodzaju, b

zachowa . Bierze si pod uwag takie elementy jak z
naruszenie spokoju.

powtarzaj cych si ró nych
liwe intencje (zamiar) oraz

aru

Brzmienie przepisu:
Kto n ka osob , gdy wie lub powinien wiedzie ,

e poprzez swoje zachowanie

powa nie zak óca jej spokój, podlega karze.

ym
i

Zagro enie kar :

Sprawca podlega karze grzywny od 50 do 300 euro oraz karze pozbawienia wolno ci
od 15 dni do 2 lat albo jednej z tych kar.

ut
W

Przest pstwo jest cigane na wniosek pokrzywdzonego.
W Belgii nie ma nakazu powstrzymania si
odnosi by si

od okre lonego zachowania, który

jedynie do zapobie enia dzia aniom stalkera. Tym niemniej na

podstawie przepisów ogólnych nakaz taki mo e zosta wydany jako ostrze enie dla
sprawcy albo przy wniesieniu sprawy do s du. Ofiara mo e

Ins
tyt

zaniechania kontaktów ze strony prze ladowcy czy zbli ania si .

40

„Protecting women…”, str. 43-44.

14

da

na przyk ad

ci

W praktyce w tpliwo ci mo e budzi bardzo ogólne okre lenie: „powa nie zak óca

tym okre leniem rozumie
tak e na wiadomo

liw
o

spokój”, które daje bardzo szerokie pole do interpretacji s dziom, którzy mog pod
zarówno l k jak i niepokój. Ponadto przepis wskazuje

stalkera, który wie lub powinien wiedzie , e jego zachowanie

mo e zak óca spokój ofiary.

ied

Problemem praktycznym w Belgii jest kwestia oferowania sprawcy specjalistycznej
terapii. Zarówno federalny Kodeks karny jak i wydawane na poziomie regionów
rekomendacje w sprawie przemocy domowej zach caj do kierowania sprawców na

raw

terapi , jednak zorganizowanie dost pu do pomocy terapeutycznej le y w gestii
samorz dów lokalnych, a te nie zawsze decyduj si na finansowe wspieranie tego
typu inicjatyw.

Sp

Dania41

3.4.

W Danii stalking jest penalizowany w artykule 265 Kodeksu karnego, który

aru

obowi zuje od 1933 r., z pó niejszymi zmianami w latach 1965 i 2004.
kanie powinno mie zazwyczaj miejsce przez pewien okres czasu. Zazwyczaj
jednorazowy incydent nie b dzie wystarczaj cy, aby sprawca otrzyma ostrze enie.
Bierze si pod uwag takie elementy jak wywo anie przez sprawcy niepokoju, obawy
liwe intencje.

ym
i

oraz z

Brzmienie przepisu:

Kto narusza spokój innej osoby poprzez niepokojenie jej, ciganie za pomoc listów

ut
W

lub przeszkadzaj c jej w podobny sposób, mimo ostrze

policji, podlega karze.

Zagro enie kar :

Sprawca podlega karze grzywny albo karze pozbawienia wolno ci do 2 lat. Ukaranie
mo liwe jest dopiero po uprzednim ostrze eniu policji. Ostrze enie obowi zuje

Ins
tyt

przez 5 lat.

41

„Protecting women…”, str. 46-47.
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ci

Przez „niepokojenie” w prawie du skim rozumie si takie zachowania, jak: gro enie,

obdarzanie uwag , np. cz ste wysy anie niechcianych kwiatów.

liw
o

zniewa anie, wdzieranie si /przeszkadzanie, ale mo e tak e oznacza bezustanne

Przed skierowaniem sprawy na drog s dow nale y wyst pi do policji z wnioskiem

si

od okre lonych dzia

enie na sprawc nakazu powstrzymania

. Procedura na

enia na sprawc

takiego nakazu lub

ied

o udzielenie sprawcy ostrze enia lub na

udzielenie mu ostrze enia obejmuje przes uchanie pokrzywdzonego oraz, w miar
mo liwo ci, sprawcy. Kodeks karny nie okre la szczegó owo wymogów wydania
tak

podejmuje policja korzystaj c ze swej

raw

nakazu lub ostrze enia, decyzj

dyskrecjonalnej w adzy. Tym niemniej w praktyce przes anki na
nast puj ce:

enia nakazu b

a) n kanie czy molestowanie musz si powtarza , aczkolwiek to jak cz ste musz

Sp

by zachowania zale y tak e od tego jak bardzo s powa ne.
b) w celu identyfikacji danych osobowych sprawcy maj
zasady post powania karnego.
c) N kanie musi trwa

zastosowanie ogólne

przez pewien okres czasu. Dla wydania ww. nakazu lub

aru

ostrze enia nie jest jedna konieczne wcze niejsze zg aszanie spraw na policji
(przed wnioskowaniem o ich wydanie).

d) musi istnie uzasadnione podejrzenie, e n kanie b dzie kontynuowane, je eli

Policja nie mo e odmówi
dzia

ony nakaz lub ostrze enie.

ym
i

na sprawc nie zostanie na

na

enia nakazu powstrzymania si

je li sprawca by uprzednio karany za zgwa cenie, powa

od okre lonych
napa

albo

stosowanie powa nych gró b. Ponadto ka da decyzja o zastosowaniu nakazu lub

Ins
tyt

ut
W

odmowie jego zastosowania musi by uzasadniona.

16

ci

Irlandia42

liw
o

3.5.

W Irlandii stalking jest penalizowany w artykule 10 Ustawy o przest pstwach
przeciwko osobie nie skutkuj cych mierci (Non-Fatal Offences Against the Person
Act), która obowi zuje od 1997 r.

ni

jeden

czyn.

Konieczne

jest

ied

W przepisach u yte jest s owo „uporczywie”, co oznacza, e musi wyst pi wi cej
spowodowanie

u

innej

osoby

trwogi/pop ochu/niepokoju (alarm), cierpienia albo krzywdy.

raw

Przest pstwo jest definiowane nie poprzez zamiar stalkera, ale poprzez skutek jakim
jest wywo anie negatywnych odczu u ofiary (strachu, cierpienia, krzywdy). Oprócz
jednak ww. elementu subiektywnego ustawodawca dodaje drugie kryterium
obiektywne: stanowi,

e zachowanie stalkera mo e wywo

takie reakcje u

Sp

cej osoby43. Ma to zapobiec by prawo antystalkingowe by o

racjonalnie my

nadu ywane poprzez osoby nadwra liwe i o chc ce si na kim zem ci .
Brzmienie przepisu:

narzucanie si

poprzez uporczywe

aru

Kto prze laduje osob

ledzenie, podgl danie, natr tne

(pestering), dr czenie/nie dawanie spokoju (besetting) albo

komunikowanie si ni

jest winnym przest pstwa.

ym
i

kanie jest definiowane jako umy lne lub lekkomy lne (recklessly) powa ne
zak ócanie czyjego

spokoju i prywatno ci lub powodowanie u innej osoby

trwogi/pop ochu/niepokoju (alarm), cierpienia albo krzywdy.

ut
W

Zagro enie kar :

Sprawca podlega karze grzywny nie przekraczaj ca 1905 euro i/lub karze
pozbawienia wolno ci do 7 lat.
d ma prawo wyda nakaz powstrzymywania si

od kontaktów z ofiar razem z

Ins
tyt

orzeczeniem kary lub zamiast orzekania kary. Co wi cej, s d mo e orzec ww. nakaz

42

„Protecting women…”, str. 52-53.

43

“the conduct would cause a reasonable person to suffer distress”.

17

ci

tak e w sytuacji, gdy dowody przeciwko oskar onemu s niewystarczaj ce do jego

3.6.

liw
o

skazania.

Malta44

ycie w 2005 r. Przepisy znajduj

si

ied

Stalking penalizowany jest w artyku ach 251A-C Kodeksu karnego, które wesz y w
w dziale Kodeksu karnego po wi conemu

gro eniu, przemocy domowej i n kaniu.

zjawisk jak niepokój, strach i spodziewanie si

raw

Wystarczaj ce jest jednorazowe zachowanie. Konieczne jest wyst pienie takich
przemocy. Prawo nie odnosi si

w

aden sposób do intencji sprawcy, jednak stanowi, e sprawca zdaje sobie spraw

Strach/niepokój ofiary podlegaj

Sp

lub powinien zdawa sobie spraw z tego, jaki skutek przynosi jego zachowanie.
nie tylko subiektywnym, ale tak e obiektywnym

kryteriom: zachowanie stalkera musi wzbudza

Brzmienie przepisu:

cej

aru

osoby” (reasonable person)45.

niepokój u „racjonalnie my

Art. 251A. Kto dopuszcza si

post powania stanowi cego n kanie drugiej osoby,

przy czym jest lub powinien by

wiadomy, e takie post powanie stanowi n kanie

ym
i

takiej drugiej osoby, jest winny czynu zabronionego na mocy niniejszego artyku u.
Artyku 251B. Kto dopuszcza si

post powania, które wzbudza w drugiej osobie

obaw przed u yciem przemocy wobec niej lub jej mienia lub wobec jej wst pnych,

ut
W

zst pnych, rodze stwa lub innej osoby wymienionej w artykule 221(1) lub wobec ich
mienia.

Artyku 251C. W art. 251A i 251B poprzez n kanie rozumie si takie zachowania jak
wzbudzanie l ku i cierpienia.

Ins
tyt

Zagro enie kar :

44

tam e, str. 55-56.

45

tam e, str. 103.
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ci

Sprawca podlega karze grzywny i karze pozbawienia wolno ci do 6 miesi cy.

liw
o

W prawie malta skim zarówno na gruncie prawa karnego jak i cywilnego mo na
wnosi o wydanie nakazu zabezpieczaj cego (protection order). Nakazem tym s d
oskar onemu

zobowi zania: zakaza b
pokrzywdzony b

ledzenie ofiary oraz narzuci

innego rodzaju

ograniczy oskar onemu dost p do miejsc, w których

inna osoba wymieniona w nakazie, mieszkaj

Nakaz taki obowi zuje maksymalnie na sze

miesi cy b

czy pracuj .

do momentu wydania

ied

mo e zakaza

wyroku. S d mo e utrzyma nakaz zabezpieczaj cy w wyroku oraz inne nakazy, np.

3.7.

raw

poddania si terapii.

Holandia46

obowi zuje od 12 lipca 2000 r.

Sp

W Holandii stalking penalizowany jest w artykule 258b Kodeksu karnego, który

Prawna definicja zak ada wielokrotne dzia anie. By zaistnia o przest pstwo stalker
musi dzia

z zamiarem zmuszenia ofiary do podj cia okre lonych czynno ci,

Brzmienie przepisu:

aru

zaniechania dzia ania lub z zamiarem wzbudzenia u ofiary strachu.

Kto bezprawnie, wielokrotnie, umy lnie narusza czyj

prywatno

z zamiarem

ym
i

zmuszenie jej do okre lonej czynno ci lub zaniechania okre lonej czynno ci albo
wzbudzenia w niej strachu.
Zagro enie kar :

ut
W

Sprawca podlega karze grzywny do 11.250 Euro i karze pozbawienia wolno ci do 3
lat. Mo liwe jest tak e orzeczenie kary ograniczenia wolno ci.
Na gruncie prawa cywilnego mo liwe jest tak e wydanie nakazu powstrzymania si
od pewnych dzia

. Nakaz ten mo e by

tak e orzeczony w razie skazania z

zawieszeniem wykonania kary. Kara nie jest wówczas wykonywana dopóki sprawca

Ins
tyt

powstrzymuje si od n kania swojej ofiary.

46

„Protecting women…”, str. 58-59.

19

ci

Sprawca, który jest chory psychicznie mo e by

tak e poddany obowi zkowemu

Wielka Brytania47

Poniewa

w Wielkiej Brytanii istnieje odr bne ustawodawstwo dla Anglii i Walii,

ied

3.8.

liw
o

leczeniu psychiatrycznemu.

Szkocji, Pó nocnej Irlandii i Wyspy Man, ustawodawstwa antystalkingowe w tych
cz

ciach Wielkiej Brytanii ró ni si nieco od siebie. Ustawodawstwo penalizuj ce

raw

stalking obowi zuje w Anglii i Walii, Szkocji i Irlandii Pó nocnej od 1997 r., w postaci
Ustawy o ochronie przed n kaniem48. Na wyspie Man ustawa o tym samym tytule
obowi zuje od 2000 r.
Zdarzenie musi si

powtórzy

co najmniej dwukrotnie. Konieczne s

w

Sp

przypadkach mniejszej wagi wzbudzenie niepokoju i strachu, a w przypadkach
wi kszej wagi strach przed u yciem przemocy (z zastrze eniem,
stalkera powinno wzbudzi takie odczucia u „rozs dnie my

cej osoby”). W adnym

liwy zamiar.

aru

z tych przypadków przes ank nie jest z

e zachowanie

W Szkocji jest tylko jedno kryterium: l k lub strach.
W Anglii i Walii, Irlandii Pó nocnej i Wyspa Man wyró nione s

dwa stadia

ym
i

przest pstwa. Pierwszym jest n kanie. Oznacza ono wzbudzanie niepokoju i
cierpienia. Drugim jest wzbudzanie w ofierze l ku przed u yciem przemocy.
W Szkocji jest tylko jedno stadium: n kania.

ut
W

W Anglii i Walii, Irlandii Pó nocnej i Wyspa Man za sprawca n kania ponosi kar
grzywny i/lub kar pozbawienia wolno ci do 3 lat. Wzbudzanie w ofierze l ku przed
yciem przemocy jest zagro one kar

grzywny (5000 £) lub kar

pozbawienia

wolno ci do 5 lat.

Ins
tyt

W Szkocji mo na tak e zas dzi odszkodowanie za straty na drodze cywilnej.

47

tam e, str. 62-63.

48

Angli i Walia, Szkocja i Wyspa Man maj „The Protection from Harassment Act”, natomiast Irlandia
Pó nocna: “Protection from Harassment Order, Statutory Instrument No. 1180 (N.I.9).

20

ci

W Anglii i Walii, Szkocji i Irlandii Pó nocnej nakaz powstrzymania si

od pewnego

liw
o

dzia ania (restraining order) jest orzekany przez s d karny wraz z kar . W Szkocji, na
Wyspie Man oraz w Irlandii Pó nocnej s d karny mo e orzec tak e rodki cywilne
adekwatne do sytuacji stalkingu.

W ochy49

ied

3.9.

We W oszech przest pstwo stalkingu zdefiniowane jest w artykule 612bis Kodeksu

raw

karnego.

Konieczne jest dzia anie wielokrotne w celu wywo ania trwa ego stanu niepokoju
lub obawy albo wywo anie uzasadnionej obawy ofiary o jej osobiste bezpiecze stwo
lub bezpiecze stwo innych osób, z którymi ta osoba jest zwi zana emocjonalnie, a

Sp

tak e zmuszanie swoim zachowaniem ofiary do zmiany jej zwyczajów.
Brzmienie przepisu:

Pod warunkiem, e pope niony czyn nie stanowi powa niejszego przest pstwa, kto
dzia anie n ka drug

osob

aru

przez swoje powtarzaj ce si

lub grozi jej w celu

wywo ania trwa ego stanu niepokoju lub obawy lub wywo uje uzasadnion

obaw

takiej drugiej osoby o jej osobiste bezpiecze stwo lub bezpiecze stwo innych osób, z

zwyczajów.

do zmiany jej

ym
i

którymi ta osoba jest zwi zana emocjonalnie, lub zmusza ofiar

Zagro enie kar :

Sprawca podlega karze pozbawienia wolno ci na okres od sze ciu miesi cy do

ut
W

czterech lat.

Kara podlega zwi kszeniu, je eli sprawc przest pstwa jest by y partner ofiary.
Kara podlega zwi kszeniu maksymalnie o po ow , je eli ofiar jest nieletni, kobieta w
ci

y lub osoba niepe nosprawna wymieniona w artykule 3 ustawy 104 z 1992 r., lub

Ins
tyt

je eli czyn pope niono z u yciem broni lub przez osob z zaburzeniami.

49

ze
strony
internetowej
w oskiego
http://www.pariopportunita.gov.it/, lipiec 2009 r.
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Ministerstwa

ds.

Równych

Szans:

enia wniosku wynosi

miesi cy. Post powanie wszczyna si z urz du w przypadku, gdy ofiar jest

liw
o

sze

ci

Przest pstwo podlega karze na wniosek ofiary. Termin z

nieletni lub osoba niepe nosprawna wymieniona w artykule 3 ustawy 104 z 1994 r.,
lub je eli czyn pope niono w zwi zku z innych przest pstwem, które podlega trybowi

ied

cigania z urz du.

3.10. Stany Zjednoczone

raw

W Stanach Zjednoczonych stalking jest przest pstwem federalnym, a tak e
stanowym w ka dym z 50 stanów, w Dystrykcie Kolumbia i pozosta ych terytoriach
Stanów Zjednoczonych. W zale no ci od stanu prawo antystalkingowe nieco si
ró ni. W ustawodawstwie poszczególnych stanów przepisy ró ni

si

takimi

Sp

elementami jak wywo anie o ofiary l ku i cierpienia psychicznego, a tak e w kwestii
zamiaru sprawcy. Przepisy niektórych stanów stanowi , e ofiara musi odczuwa l k,
podczas gdy w innych istotne jest nie subiektywne odczucie ofiary, a obiektywna
ocena,

e zachowanie stalkera wzbudzi oby l k u „racjonalnie my

cej osoby”.

aru

Ró nice dotycz tak e poziomu l ku, który musi zaistnie , by uznano zachowanie
stalkera za przest pstwo: w niektórych stanach musi to by

l k dotycz cy utraty

ycia lub powa nego uszkodzenia cia a, w niektórych do uznania dzia ania

ym
i

prze ladowcy za stalking wystarczy, e ofiara odczuwa cierpienie emocjonalne50.
Pierwszym stanem, który dokona kryminalizacji stalkingu by a w 1990 r. Kalifornia.
Artyku 646.9 kalifornijskiego Kodeksu karnego ustanowi w USA pierwsz

legaln

definicj

stanów,

stalkingu,

która

sta a

si

wzorem

zarówno

dla

innych

„kto

ut
W

ustawodawstwa federalnego jak i niektórych pa stw europejskich. Przepis ten brzmi:
wiadomie, z

liwie i wielokrotnie

ledzi lub

wiadomie n ka inna osob

i

Ins
tyt

kieruje pod jej adresem wiarygodne gro by z zamiarem wywo ania u tej osoby

50

„Stalking Victimization in the United States”, Special Report, Bureau of Justice Statistics, U.S.
Department of Justice, January 2009 (NCJ 224527), str. 3.
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ci

uzasadnionych obaw o jej bezpiecze stwo lub bezpiecze stwo cz onków jej

liw
o

najbli szej rodziny, jest uznawany za winnego przest pstwa stalkingu(…)”51.
Brzmienie przepisu:

Na poziomie ustawodawstwa federalnego stalking jest penalizowany w Tytule 18
(Crimes and Criminal Procedure), § 2261A52: „Kto przemieszcza si

pomi dzy

ied

stanami (…) z zamiarem zabicia, zranienia, n kania lub obserwuje/ inwigiluje w celu

zabicia, zranienia, n kania lub zastraszenia innej osoby, w wyniku czego osoba ta
do wiadcza uzasadnionego l ku o swoje ycie, zdrowie albo powa nego cierpienia

raw

psychicznego albo l ku o ycie, zdrowie, powa ne cierpienie psychiczne cz onka
najbli szej rodziny (…), ma onka lub partnera yciowego albo
(...)

ywaj c poczty, us ug komputerowych lub jakichkolwiek rodków komunikacji

mi dzystanowej powoduje powa ne cierpienie psychiczne tej osoby lub wywo uje

(…), ma onka lub partnera yciowego.

51

Sp

uzasadniony l k o ycie i zdrowie w asne lub psychiczne cz onka najbli szej rodziny

Whoever—

ym
i

52

aru

Any person who willfully, maliciously, and repeatedly follows or willfully and maliciously harasses
another person and who makes a credible threat with the intent to place that person in reasonable fear
for his or her safety, or the safety of his or her immediate family is guilty of the crime of stalking,
punishable by imprisonment in a county jail for not more than one year, or by a fine of not more than
one thousand dollars ($1,000), or by both that fine and imprisonment, or by imprisonment in the state
prison.

ut
W

(1) travels in interstate or foreign commerce or within the special maritime and territorial jurisdiction of
the United States, or enters or leaves Indian country, with the intent to kill, injure, harass, or place
under surveillance with intent to kill, injure, harass, or intimidate another person, and in the course of,
or as a result of, such travel places that person in reasonable fear of the death of, or serious bodily
injury to, or causes substantial emotional distress to that person, a member of the immediate family
(as defined in section 115) of that person, or the spouse or intimate partner of that person; or
(2) with the intent—

(A) to kill, injure, harass, or place under surveillance with intent to kill, injure, harass, or intimidate, or
cause substantial emotional distress to a person in another State or tribal jurisdiction or within the
special maritime and territorial jurisdiction of the United States; or
(B) to place a person in another State or tribal jurisdiction, or within the special maritime and territorial
jurisdiction of the United States, in reasonable fear of the death of, or serious bodily injury to—

Ins
tyt

(i) that person;

(ii) a member of the immediate family (as defined in section 115 of that person; or
(iii) a spouse or intimate partner of that person;
uses the mail, any interactive computer service, or any facility of interstate or foreign commerce to
engage in a course of conduct that causes substantial emotional distress to that person or places that

23

ci

Zagro enie kar :

20 lat pozbawienia wolno ci, je li

liw
o

Sprawca podlega karze: do ywotniego wi zienia, je li skutkiem jest mier ofiary; do
skutkiem jest spowodowanie

ci

kiego

uszkodzenia cia a lub choroby zagra aj cej yciu; do 10 lat pozbawienia wolno ci,
je li powa ne uszkodzenie cia a nast pi o w wyniku u ycia przez sprawc
albo karze grzywny wraz z kar pozbawienia wolno ci53.
Osoba, która n kaj c ofiar

ied

niebezpiecznego narz dzia; do 5 lat pozbawienia wolno ci w innych przypadkach

narusza czasowy lub trwa y nakaz lub zakaz s du

cywilnego lub karnego, nakaz powstrzymania si

od pewnych dzia

, zakaz

Niemal wszystkie stany kwalifikuj

raw

kontaktowania si lub inne podlega karze pozbawienia wolno ci od roku.
stalking jako zbrodni

(felony) w sytuacji, gdy

sprawca dzia a w warunkach recydywy (w zale no ci od stanu: pope nia

okoliczno ci obci

wchodz

dodatkowe

Sp

przest pstwo po raz drugi lub trzeci) oraz gdy w gr

aj ce, takie jak posiadanie broni, naruszenie nakazu s dowego

aru

lub n kanie ofiary, która nie ma sko czonych 16 lat54.

53

ym
i

person in reasonable fear of the death of, or serious bodily injury to, any of the persons described in
clauses (i) through (iii) of subparagraph (B);
A person who violates this section or section 2261A shall be fined under this title, imprisoned—

(1) for life or any term of years, if death of the victim results;
(2) for not more than 20 years if permanent disfigurement or life threatening bodily injury to the victim
results;

ut
W

(3) for not more than 10 years, if serious bodily injury to the victim results or if the offender uses a
dangerous weapon during the offense;
(4) as provided for the applicable conduct under chapter 109A if the offense would constitute an
offense under chapter 109A (without regard to whether the offense was committed in the special
maritime and territorial jurisdiction of the United States or in a Federal prison); and
(5) for not more than 5 years, in any other case,
or both fined and imprisoned.

Ins
tyt

(6) Whoever commits the crime of stalking in violation of a temporary or permanent civil or criminal
injunction, restraining order, no-contact order, or other order described in section 2266 of title 18,
United States Code, shall be punished by imprisonment for not less than 1 year.
54

Ze
strony
internetowej
Ministerstwa
http://www.cops.usdoj.gov/default.asp?Item=1073, lipiec 2009 r.
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Sprawiedliwo ci

USA:

ci
liw
o

3.11. Kanada55

W Kanadzie stalking jest kryminalizowany od 1993 r. w artykule 264 kanadyjskiego
Kodeksu karnego,56 pod nazw „przest pczego n kania” (criminal harassment).
Brzmienie przepisu:

ied

Karalne jest wzbudzanie u innej osoby uzasadnionej obawy o jej bezpiecze stwo
lub bezpiecze stwo znanych jej osób poprzez wielokrotne

ledzenie tej osoby,

bezpo rednie lub po rednie komunikowanie si , obserwowanie miejsc gdzie ta

raw

osoba bywa, mieszka lub pracuje albo podejmowanie aktywno ci wzbudzaj cych
strach u tej osoby lub cz onka jej rodziny.

Kanadyjskie Ministerstwo Sprawiedliwo ci informuje jednak,

e w przypadku, gdy

dzia anie stalkera wzbudza przera enie w oczywisty sposób (overtly threatening) ju
za bezprawne n kanie. Przyjmuje si ,

Sp

jednorazowy incydent mo na uzna

przest pstwo ma miejsce tak e wtedy, gdy stalker nie dzia

e

z zamiarem wywo ania

Zagro enie kar :

aru

u ofiary l ku, a mimo tego jego zachowanie wzbudzi o l k u pokrzywdzonego.

Sprawca podlega karze do dziesi ciu lat pozbawienia wolno ci. Mo na w stosunku
do niego ustanowi dozór kuratorski wraz ze zobowi zaniem do powstrzymania si

ym
i

od kontaktów z pokrzywdzonym, mo liwe jest tak e orzeczenie grzywny.
Wobec prze ladowcy s d karny mo e orzec tak e obowi zuj ce do 12 miesi cy
zobowi zanie do zachowania spokoju (peace bond) polegaj ce np. na zakazie
odwiedzania, kontaktowania si

z pokrzywdzonym i cz onkami jego rodziny czy

ut
W

zakazie noszenia broni. Pokrzywdzony mo e tak e domaga si w s dzie rodzinnym
wydania nakazu powstrzymania si od pewnych dzia

55

(restraining order), który w

Ins
tyt

na podstawie informacji z publikacji „Stalking is a crime called criminal harassment”, Departnent of
Justice Canada, 2003 r., dost pnej na stronie internetowej kanadyjskiego Ministerstwa
Sprawiedliwo ci: http://www.justice.gc.ca/eng/pi/fv-vf/pub/har/har_e-har_a.pdf , lipiec 2009 r. oraz ze
strony internetowej Duhaime.org: http://www.duhaime.org/LegalResources/CriminalLaw/LawArticle95/Stalking.aspx, lipiec 2009 r.
56

kanadyjski
Kodeks
karny
dost pny
jest
na
stronie
internetowej:
http://www.canlii.com/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-c-46/latest/rsc-1985-c-c-46.html, lipiec 2009 r.
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ci

swojej konstrukcji jest podobny do peace bond jednak inne s

skutki jego

liw
o

naruszenia.

3.12. Podsumowanie

ied

Bior c pod uwag powy ej przedstawione definicje prawne mo na wydzieli szereg
problemów zwi zanych z legaln definicj przest pstwa stalkingu:

a) czy dla uznania, e mamy do czynienia ze zjawiskiem stalkingu konieczna jest

zachowa

pewnych zachowa stalkera (a je li tak to czy wystarczy „kilka”

raw

powtarzalno

czy nale y precyzyjnie okre li

dzia anie jednorazowe?

ich liczb ), czy te

wystarczy

b) czy konieczne jest okre lenie okresu trwania n kania czy te nie jest istotne

Sp

jak d ugo ono trwa?

c) czy istotna jest motywacja/zamiar sprawcy przest pstwa i jaki mia by on by
(z

liwe intencje, naruszenie spokoju, zamiar zmuszenia ofiary do podj cia

okre lonych czynno ci, zaniechania dzia ania lub z zamiarem wzbudzenia u

aru

ofiary strachu, wywo ania trwa ego stanu niepokoju lub obawy, zmiana
zwyczajów)?

d) czy dla zaistnienia przest pstwa konieczne jest wyst pienie skutku w postaci
wywo ania u pokrzywdzonego jakiejkolwiek reakcji (odczuwanie zagro enia,

Rozwa

te

ym
i

ku, niepokoju lub trwogi, cierpienia albo krzywdy, obawa przed przemoc )?
nale y szereg kwestii zwi zanych z ustawow

reakcj

na

a)

ut
W

przest pstwo stalkingu:

kwestia ostrze enia policyjnego przed podj ciem cigania sprawcy;

b) wysoko
c)

kary, w tym kary pozbawienia wolno ci;

kwestia trybu

cigania przest pstwa stalkingu: z urz du albo na wniosek

pokrzywdzonego;

d) wprowadzenie prawnej mo liwo ci na

Ins
tyt

powstrzymywania si od pewnych dzia

mo liwo

enia na sprawc (oskar onego) nakazu
: kwestia czy w ogóle wprowadza tak

, a je li tak to jakimi kryteriami powinna by ona obwarowana, na jakim

etapie post powania i w czyjej gestii by oby na

prokurator, s d)?
26

enie nakazu (policja,

ci

e)

czy ustawodawca powinien gwarantowa

ofierze wsparcie psychologiczne i

liw
o

pomoc prawn , a sprawcy terapi ?
Do powy szych kwestii, podobnie jak do problemu prawnego definiowania zjawiska
stalkingu, ustosunkuj si w cz

ci 6 dotycz cej rekomendacji dla wprowadzenia w

4.

ied

Polsce ustawodawstwa antystalkingowego.

Prawne mo liwo ci walki ze zjawiskiem stalkingu w

raw

polskiego

wietle prawa

Zjawisko stalkingu w Polsce niew tpliwie istnieje. Jedyne przeprowadzone w Polsce
badania jego skali pokaza y,

e ofiar

n kania na tle emocjonalnym by o 12%

badanych.57 W doniesieniach prasowych coraz cz

ciej spotka

kim zranieniem

Sp

przypadków stalkingu o dramatycznym przebiegu i ko cz ce si ci

mo na opis

lub mierci ofiar albo cz onków ich rodzin, w których prze ladowanie trwa o d

szy

czas, a policja i prokuratora ignorowa a doniesienia ofiar nie podejmuj c
post powania lub bardzo szybko je umarzaj c.58 Tak e prze ledzenie ró nych for

aru

internetowych pokazuje nie tylko wyst powanie owego zjawiska (w formie
niekoj cych, nieustannych, g uchych telefonów59, nachodzenia w pracy i w domu,
gró b pope nienia samobójstwa60 czy upublicznienia informacji o orientacji
seksualnej prze ladowanego61), ale tak e ogromn
62

ym
i

prze ladowania. U ytkownicy ww. forów najcz

57

zdaj c sobie spraw

ciej radz

i zagubienie ofiar

by ignorowa dzia ania

z niemo no ci podj cia skutecznych i

ut
W

stalkera , ale te

bezradno

Justyna Skar
ska-Sernaglia: „Stalking w Polsce...” Wyniki owych bada s podane w niniejszym
raporcie na str. 8.
58
59

na przyk ad: Polityka - nr 37 (2671) z dnia 13-09-2008; s. 24
10.03.2009

r.

czy

http://forum.gejowo.pl/viewtopic.php?t=2787&sid=147afba394dd55b6b9aa8f4ffd96de5a
10.03.2009 r.

z

dnia

Ins
tyt

na przyk ad: http://forum.photoblog.pl/index/topic/tid/5030 z dnia
http://www.forum.halohalo.pl/viewtopic.php?p=2569 z dnia 10.03.2009 r.
60

http://www.forum.prawnikow.pl/viewtopic.php?t=297% z dnia 17.03.2009 r.

61

62

http://forum.photoblog.pl/index/topic/tid/5030 z dnia 10.03.2009 r.
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ci

szybkich dzia

prawnych niejednokrotnie zach caj do u ycia przemocy przeciwko

Przepisy prawa materialnego

Odpowiadaj c na pytanie o konieczno
nale y dokona

kryminalizacji zjawiska stalkingu w Polce

ied

4.1.

liw
o

prze ladowcy63, co jest sytuacj , do której pa stwo prawne nie powinno dopuszcza .

analizy istniej cych przepisów (zarówno prawa karnego jak i

cywilnego) i zastanowi

si

czy mog

da

one skuteczn

ochron

ofiarom tego

czy istnieje mo liwo

raw

zjawiska. Przede wszystkim za na jakie zachowania stalkera prawo reaguje oraz
zapobiegania zjawisku stalkingu ochrony w postaci

zobowi zania sprawcy do okre lonego zachowania, przede wszystkim za
powstrzymania si od kontaktów z ofiar .

do

107 Kodeksu wykrocze

Sp

W prawie polskim jedyny przepis, który mo na nazwa „antystalkingowym” to art.
64

:

Kto w celu dokuczenia innej osobie z

liwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolno ci, grzywny do

aru

sposób z

liwie wprowadza j w b d lub w inny

1.500 z otych albo karze nagany.

Wydaje si , e powy szy przepis mia by zastosowanie do dokuczliwych telefonów

niew tpliw

zalet

ym
i

czy innych zachowa stalkera, które same w sobie s prawnie indyferentne. Jego
jest katalog kar, które maj

na celu bardziej zdyscyplinowanie

sprawcy ni wyrz dzenie mu powa nej dolegliwo ci. Wydaje si , e mo e to by
skuteczny rodek w stosunku do sprawców, którzy n kaj

swoje ofiary w skutek

ut
W

chwilowego odczuwania bardzo gwa townych emocji (np. tu
których nagana czy grzywna b

po rozstaniu), i dla

wystarczaj cymi rodkami by zaniechali n kania.

Z drugiej jednak strony, ze wzgl du na konstrukcj omawianego przepisu nie ma on

Ins
tyt

zastosowania do bardzo wielu przypadków stalkingu. Powodem tego s

63

http://forum.gejowo.pl/viewtopic.php?t=2787&sid=147afba394dd55b6b9aa8f4ffd96de5a z
10.03.2009
r.
http://forum.gejowo.pl/viewtopic.php?t=2787&sid=147afba394dd55b6b9aa8f4ffd96de5a
z
10.03.2009 r.
64

Kodeks wykrocze , z dnia 20 maja 1971 r., (Dz. U. nr 109, poz. 756 z 2007 r. – tekst jednolity)
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takie

dnia
czy
dnia

liwo

.

pope nione wy cznie umy lnie w formie zamiaru

liw
o

Wykroczenie to mo e by

ci

znamiona tego wykroczenia jak cel dzia ania sprawcy i motyw jakim jest z

bezpo redniego, a warunkiem odpowiedzialno ci sprawcy jest udowodnienie mu

liwo ci.65 Samo stwierdzenie umy lno ci dzia ania jest niewystarczaj ce do
zaistnienia wykroczenia.66 M. Bojarski i W. Radecki pisz

tak e,

e „znami

liwo ci cechuje szczególnie ustawienie podmiotowe, którego istot

z równowagi itp.”67 Przyjmuj c te komentarze

ied

dokuczanie, wyprowadzenie kogo

jest np.

nale y uzna , e przepis ten móg by mie zastosowanie do zachowania stalkera,
który prze laduje swoj ofiar z takich powodów jak niech

czy by ego partnera), jednak raczej nie mo na go

raw

(np. by ego pracodawc

, zemsta czy nienawi

zastosowa w takich sytuacjach, gdy motywem dzia ania stalkera jest desperacka
ch

pozyskania czyich wzgl dów, mi

ci, wymuszenie powrotu do zerwanego

zwi zku. Stalker niejednokrotnie podejmuje dzia ania, które nie tylko s indyferentne

akceptowalnym zabieganiu o czyje

Sp

prawnie, ale tak e w powszechnym rozumieniu mieszcz

si

w kulturowo

wzgl dy (np. wysy anie prezentów, kwiatów,

listów mi osnych). Mimo e intensyfikacja dzia

prze ladowcy budzi u ofiary l k i

burzy jej poczucie bezpiecze stwa, to trudni tu mówi o z

liwo ci dzia ania sprawcy

aru

i ch ci dokuczenia ofierze. Co wi cej: jak by o ju wspomniane powy ej w po owie
przypadków stalkingu mi dzy sprawc a ofiar istnia o wcze niej uczucie czy nawet
pozostawali ze sob

w zwi zku. Sprawca wie,

e kiedy

nie by swojej ofierze

ym
i

oboj tny i wszelkimi sposobami stara si zach ci j do powrotu, licz c, w swoim
mniemaniu zasadnie, e jego cierpliwo

zostanie wynagrodzona.

Je eli chodzi o przeciwdzia anie stalkingowi na gruncie prawa karnego, to naturalnie
mo liwe jest skorzystanie z przepisów kodeksu karnego w sytuacji, gdy zachowanie

ut
W

prze ladowcy wype nia znamiona przest pstwa. Bior c pod uwag
sposoby dzia ania stalkera istnieje mo liwo

najcz stsze

zastosowania m.in. art. 156 k.k. (ci

ki

uszczerbek na zdrowiu), art. 157 k.k. ( redni i lekki uszczerbek na zdrowiu, rozstrój

Ins
tyt

zdrowia), art. 158 k.k. (udzia w bójce lub pobiciu), art. 189 k.k. (pozbawienie

65

W. Kotowski: „Kodeks wykrocze . Komentarz”, Zakamycze, 2004 r., str. 416

66

M. Bojarski, W. Radecki: „Kodeks wykrocze . Komentarz”, wydanie 4, Wydawnictwo C.H. Beck,
Warszawa 2006 r., str. 637-638
67

tam e, str. 638
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ci

wolno ci)68, art. 190 k.k. (gro ba karalna), art. 191 k.k. (zmuszanie)69, 193 k.k.

liw
o

(naruszenie miru domowego), art. 202 k.k. (prezentowanie tre ci pornograficznych),
art. 212 k.k. (znies awienie), art. 216 k.k. (zniewaga), art. 217 k.k. (naruszenie

nietykalno ci cielesnej), art. 267 k.k. (naruszenie tajemnicy korespondencji) czy art.
288 (zniszczenie lub uszkodzenie cudzej rzeczy). Podnie
okre lone ww art. 212, 216 i 217 k.k.

cigane s

nale y, e przest pstwa

z oskar enia prywatnego, co

ied

wymaga od ofiary du ego zaanga owania osobistego i samodzielnego gromadzenia
dowodów.

raw

W niektórych sytuacjach ofiara prze ladowcy mog aby tak e chroni swoje interesy
wykorzystuj c bardzo „pojemne” artyku y 51 k.w. (zak ócanie porz dku) albo 140 k.w.
(nieobyczajny wybryk).

aden z wymienionych wy ej przepisów nie b dzie mia zastosowania w sytuacji,

poprzez swoj
obaw

kumulacj

Sp

gdy stalker podejmuje powtarzaj ce si dzia ania indyferentne prawnie, które jednak
i czas wyst powania powoduj

u ofiary niepokój, l k,

o bezpiecze stwo w asne i najbli szych osób i czyni

spustoszenie w jej

psychice. Co wi cej, brak istnienia przepisu kryminalizuj cego stalking powoduje, e

eskalacj dzia

sprawcy.

aru

policja odmawia interwencji na wczesnym etapie prze ladowania, czekaj c na

Przyk adem przest pstwa, na które sk ada si

szereg ró nych czynów trwaj cych

ym
i

przez pewien okres czasu jest przest pstwo zn cania si , stypizowane w art. 207

68

69

ut
W

przedmiotem ochrony art. 189 k.k. jest wy cznie wolno
w sensie fizycznym, w znaczeniu
swobody ruchów i mo liwo ci zmiany miejsca przebywania. (por. A. Zoll (red.): „Kodeks karny.
Komentarz”, t. 2, Zakamycze 1999 r., str. 458 oraz R. Góral: „Kodeks karny. Praktyczny komentarz”,
Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 1998 r., str. 258.) Nie ma zatem mo liwo ci
zastosowania tego przepisu w sytuacji gdy stalker swoim zachowaniem zastrasza ofiar do tego
stopnia, e ta unika wychodzenia z domu czy jest zmuszona do zmiany miejsca zamieszkania.

Ins
tyt

Art. 191 k.k. („Kto stosuje przemoc wobec osoby lub gro
bezprawn w celu zmuszenia innej
osoby do okre lonego dzia ania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolno ci do
lat 3) móg by mie w niektórych wypadkach mie zastosowanie do dzia
stalkera maj cych na celu
zmuszenie ofiary do zaniechania pewnych czynno ci (np. spotykania okre lonych osób) czy podj cia
okre lonego zachowania (np. zgody na spotkania ze stalkerem) . Niedoskona ci tego przepisu w
odniesieniu do efektywno ci przeciwdzia ania zjawisku stalkingu jest fakt, e art. 191 do znamion
okre laj cych czynno
sprawcz zalicza wy cznie u ycie przemocy lub stosowanie gro by
bezprawnej (por. A. Zoll (red.): „Kodeks karny. Komentarz”, str. 468, R. Góral: „Kodeks karny.
Praktyczny komentarz”, str. 260 oraz J. Kosi ska: „Prawnokarna problematyka stalkingu”, Prokuratura
i Prawo nr 10, 2008 r.), podczas gdy niejednokrotnie sprawca zmusza ofiar do okre lonego dzia ania,
zaniechania lub znoszenia, jednak za pomoc innych rodków ni wymienione w art. 191 k.k.

30

ci

k.k.70 Artyku 207 k.k. móg by by stosowany w niektórych przypadkach stalkingu,
cz onkami rodziny71, prze ladowc a osob pozostaj

liw
o

jednak tych bardziej drastycznych i przede wszystkim maj cych miejsce mi dzy
w stosunku zale no ci od

sprawcy albo osob ma oletni . Wyklucza to tym samym stosowanie art. 207 k.k. do

sytuacji, gdy ofiara stalkera jest osob zupe nie nieznajom (np. osob publiczn ),
znajom , ale nie zwi zan

z prze ladowc

emocjonalnie (np. lekarz, nauczyciel,

sytuacji gdy sprawc i ofiar

ied

urz dnik z którym prze ladowca mia kontakt), ale tak e nie dotyczy najcz stszych

czy y wi zy uczuciowe, jednak nie mieszcz si one w

granicach dyktowanych przez art. 115 § 11 k.k. W rozumieniu tego przepisu osob

raw

najbli sz nie s : by y ma onek, by y partner, przyjaciel czy obecny lub by y partner
homoseksualny72.

Poj cie „zn cania si ” jest przez komentatorów rozumiane jako „dzia anie lub

cierpie

Sp

zaniechanie polegaj ce na umy lnym zadawaniu bólu fizycznego lub dolegliwych
moralnych, powtarzaj cych si

albo jednorazowych, lecz intensywnych i

rozci gni tych w czasie (bicie, gro enie, zniewa anie, zniszczenie mienia,
odmawianie po ywienia czy leczenia osobie chorej)”73, a tak e takie zachowania jak

aru

dr czenie psychiczne w postaci l enia, wyszydzania, straszenia, zadawania
ustawow

definicj

przemocy domowej75 mo na

ym
i

cierpie .74 Nawet posi kuj c si

70

„Art. 207. § 1. Kto zn ca si fizycznie lub psychicznie nad osob najbli sz lub nad inn osob
pozostaj
w sta ym lub przemijaj cym stosunku zale no ci od sprawcy albo nad ma oletnim lub
osob nieporadn ze wzgl du na jej stan psychiczny lub fizyczny,
podlega karze pozbawienia wolno ci od 3 miesi cy do lat 5.

ut
W

§ 2. Je eli czyn okre lony w § 1 po czony jest ze stosowaniem szczególnego okrucie stwa, sprawca
podlega karze pozbawienia wolno ci od roku do lat 10.
§ 3. Je eli nast pstwem czynu okre lonego w § 1 lub 2 jest targni cie si pokrzywdzonego na w asne
ycie, sprawca podlega karze pozbawienia wolno ci od lat 2 do 12.”
71

W rozumieniu art. 115 § 11 k.k. osob najbli sz jest ma onek, wst pny, zst pny, rodze stwo,
powinowaty w tej samej linii lub stopniu osoba pozostaj ca w stosunku przysposobienia oraz jej
ma onek, a tak e osoba pozostaj ca we wspólnym po yciu.
72

Ins
tyt

Kwestia czy partner homoseksualny jest osob najbli sz w rozumieniu Kodeksu
karnego pozostaje kwesti w doktrynie sporn .
73

OSNKW (uchw. Izby Karnej) 86/76, za: R. Góral: „Kodeks karny. Praktyczny komentarz”, str. 279.

74

A. Zoll (red.): „Kodeks karny. Komentarz”, str. 612

75

Ustawa o przeciwdzia aniu przemocy w rodzinie stanowi, e:
„Art. 2. Ilekro w ustawie jest mowa o:
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wymienionych we wcze niejszej cz

ci

spostrzec, e szereg zachowa

ci tej analizy

liw
o

jako charakterystyczny dla zachowa stalkera nie b dzie mie ci si w zachowaniach
definiowanych jako zn canie si czy przemoc domowa.
Je eli chodzi o konstrukcj

art. 207 k.k. to wydaje si ,

e niektóre rozwi zania

zastosowane w tym przepisie warto by oby zastosowa per analogiam kryminalizuj c

Z jednej strony zn canie si

ied

do nich m.in76.:

zjawisko stalkingu. Nale

to zachowanie sk adaj ce si

z jedno- lub

wieloczynowych pojedynczych czynno ci naruszaj cych ró ne dobra i
powtarzaj cych. Ca

post powania okre lona jest

raw

systematycznie si

zbiorowo i cho poszczególne fragmenty mog wype nia znamiona ró nych
wyst pków, to jednak zn canie si

stanowi odmienny, odr bny typ

przest pstwa77. Wydaje si , e podobn

konstrukcj

nale

oby przyj

Sp

przy ewentualnym tworzeniu przepisu kryminalizuj cego zjawisko
stalkingu.
Dla uznania,

e mia o miejsce przest pstwo zn cania si

nie jest

wystarczaj ce subiektywne przekonanie o tym pokrzywdzonego. Konieczne

aru

jest wyst pienie tak e czynnika obiektywnego, jakim jest „hipotetyczne
odczucie wzorcowego obywatela, tzn. cz owieka o w
socjalizacji i wra liwego na krzywd
ustawodawstwach

drugiej osoby”. W wielu omawianych

antystalingowych

istnieje

konstrukcja

ym
i

wy ej

ciwym stopniu

nakazuj ca, aby l k odczuwany przez pokrzywdzonego by uzasadniony;

ut
W

1) (...) cz onku rodziny - nale y przez to rozumie osob najbli sz w rozumieniu art. 115 § 11
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z pó n. zm.1)), a tak e inn
osob wspólnie zamieszkuj
lub gospodaruj
;
2) przemocy w rodzinie - nale y przez to rozumie jednorazowe albo powtarzaj ce si umy lne
dzia anie lub zaniechanie naruszaj ce prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1, w
szczególno ci nara aj ce te osoby na niebezpiecze stwo utraty ycia, zdrowia, naruszaj ce ich
godno , nietykalno
cielesn , wolno , w tym seksualn , powoduj ce szkody na ich zdrowiu
fizycznym lub psychicznym, a tak e wywo uj ce cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkni tych
przemoc .”

Ins
tyt

76

Omówienie konstrukcji art. 207 k.k. za: A. Zoll (red.): „Kodeks karny. Komentarz”, str. 611-617

77

uchwa a
wy szego z dnia
poz. 86

9

pe nego
czerwca

sk adu
1976 r.,

VI
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Izby
KZP

Karnej
13/75, OSNKW

S du
1976,

z.

Naj7-8,

ci

by zachowanie stalkera wywo ywa o l k u „racjonalnie my

cej osoby”.

liw
o

Takie rozwi zanie wydaje si by uzasadnione.
Z jednej strony S d Najwy szy w swoim wyroku stwierdzi ,

e poj cie

„zn cania si ” zawiera w sobie istnienie przewagi sprawcy nad osob

pokrzywdzon . Nie jest mo liwe wzajemne zn canie si nad sob ma onków
w tym samym czasie78. Orzeczenie to jest jednak krytykowane przez

ied

doktryn .79 W mojej opinii przest pstwo stalkingu, jako mieszcz ce si w

szerokich granicach tzw. „przemocy emocjonalnej” tak e wymaga
istnienia przewagi sprawcy nad ofiar (nie tylko w sensie fizycznym, ale

raw

tak e emocjonalnym). Wydaje si , e trudno jest mówi o stalkingu, gdy
dwie osoby n ka yby si wzajemnie, aczkolwiek nale y wzi

pod uwag

tpliwo ci doktryny co do s uszno ci takiej konstrukcji.

§ 3 art. 207 to typ kwalifikowany i przest pstwo skutkowe: kara jest zaostrzona

Sp

w sytuacji gdy ofiara na skutek dzia ania sprawcy targnie si na swoje ycie.
W mojej opinii przepis kryminalizuj cy stalking powinien mie podobny
zapis.

Zakaz zbli ania si , nakaz powstrzymania si od okre lonych dzia

aru

4.2.

Niemal we wszystkich omawianych przeze mnie ustawodawstwach, w których
wyst pienia na gruncie

ym
i

istnieje prawo antystalkingowe, istnieje tak e mo liwo

prawa karnego lub cywilnego o orzeczenie nakazów lub zakazów chroni cych ofiar ,
zarówno po zapadni ciu wyroku s du karnego, jak i w trakcie trwania post powania
(ang. restraining order i protection order). Prawo polskie daje ofiarom stalkingu

na

ut
W

bardzo niewiele mo liwo ci ochrony przed dzia aniami stalkera w formie zobowi za
onych na sprawc . Przed wszcz ciem sprawy karnej i w jej trakcie (o ile

oczywi cie zachowanie stalkera daje podstaw

do wszcz cia post powania przy

Ins
tyt

wykorzystaniu istniej cych przepisów karnych) ofiara mo e skorzysta

78

jedynie z

wyrok S du Najwy szego z dnia 4 czerwca 1990 r. V KRN 96/90, OSP 1992, z. 4, poz. 78

79

por. M. Mozgawa, Wojskowy Przegl d Prawniczy 1993/1/56; A. W sek: „Kodeks Karny. Cz
Szczególna, t. 1”, Wydawnictwo C.H. Beck, 2006 r.
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ci

drogi, jaka daje prawo cywilne. Artyku 23 k.c80. gwarantuje ochron dóbr osobistych,

cudzym dzia aniem mo e
roszczenia niepieni

liw
o

natomiast art. 24 k.c.81 stanowi, e osoba której dobro osobiste zosta o naruszone
da zaniechania tego dzia ania. W celu zabezpieczenia

nego s d mo e udzieli zabezpieczania w ka dy sposób, jaki

uzna za odpowiedni. Na podstawie art. 755 § 1 pkt. 1 K.p.c.82 mo e orzec tak e

ied

zakaz kontaktowania si .

W prawie karnym nie jest mo liwe orzeczenie zakazu zbli ania si
prawomocnym rozstrzygni ciem sprawy. Zakaz mo na bowiem na

przed

jedynie na

osob , która zosta a uznana za winn pope nienia przest pstwa. S d mo e to zrobi
onego przez s d jest penalizowane w art. 244 k.k.85

Sp

k.k.)84. Naruszenie zakazu na

raw

zawieszaj c wykonanie kary (art. 72 § 1 k.k.)83 albo orzekaj c rodek karny (art. 39

80

Art. 23 k.c.: Dobra osobiste cz owieka, jak w szczególno ci zdrowie, wolno , cze , swoboda
sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalno mieszkania,
twórczo
naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostaj pod ochron prawa
cywilnego niezale nie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.
81

aru

Art. 24. § 1 k.c.: Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagro one cudzym dzia aniem, mo e
da
zaniechania tego dzia ania, chyba e nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia mo e
on tak e da , a eby osoba, która dopu ci a si naruszenia, dope ni a czynno ci potrzebnych do
usuni cia jego skutków, w szczególno ci a eby z
a o wiadczenie odpowiedniej tre ci i w
odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie mo e on równie
da
zado uczynienia pieni nego lub zap aty odpowiedniej sumy pieni nej na wskazany cel spo eczny.
szkoda

maj tkowa,

ym
i

§ 2. Je eli wskutek naruszenia dobra osobistego zosta a wyrz dzona
poszkodowany mo e da jej naprawienia na zasadach ogólnych.

§ 3. Przepisy powy sze nie uchybiaj uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w
szczególno ci w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.
82

Art. 755. § 1 k.p.c.: Je eli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieni ne, s d udziela
zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczno ci uzna za odpowiedni, nie wy czaj c
sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszcze pieni nych. W szczególno ci s d mo e:

83

ut
W

1) unormowa prawa i obowi zki stron lub uczestników post powania na czas trwania
post powania;(...)
Art. 72. § 1. Zawieszaj c wykonanie kary, s d mo e zobowi za skazanego do:(...)

7a) powstrzymywania si
sposób,

od kontaktowania si

z pokrzywdzonym lub innymi osobami w okre lony

8) innego stosownego post powania w okresie próby, je eli mo e to zapobiec pope nieniu ponownie
przest pstwa.
Art. 39 k.k.. rodkami karnymi s :(...)

Ins
tyt

84

2b) obowi zek powstrzymania si od przebywania w okre lonych rodowiskach lub miejscach, zakaz
kontaktowania si z okre lonymi osobami lub zakaz opuszczania okre lonego miejsca pobytu bez
zgody s du,(...)

85

Art. 244 k.k.: Kto nie stosuje si do orzeczonego przez s d zakazu zajmowania stanowiska,
wykonywania zawodu, prowadzenia dzia alno ci, prowadzenia pojazdów lub obowi zku

34

ci

5.

Opinia o wprowadzeniu do polskiego porz dku prawnego przepisów

liw
o

kryminalizuj cych zjawisko stalkingu

L. Gardocki przywo uje koncepcj Birnbauma, wedle której „ustawodawca podejmuje
decyzj

o kryminalizacji na podstawie spostrze enia,

e jakie

dobro prawnie

chronione doznaje uszczerbku lub jest zagro one uszczerbkiem ze strony pewnego

ied

rodzaju zachowania”.86 Autor rozwa aj c zagadnienia teorii kryminalizacji odnosi si

tak e do kwestii zysków i strat towarzysz cych uznaniu danego zachowania za
przest pstwo oraz zwraca uwag na przyj

wspó cze nie zasad subsydiarno ci
o wyra onej w art. 31 ust. 3

raw

prawa karnego87. Nie wolno tak e zapomnie

Konstytucji88 zasadzie proporcjonalno ci. Powy sze problemy nale y wzi
uwag rozwa aj c zasadno

pod

kryminalizacji zjawiska stalkingu w Polsce.

Sp

J. Bentham odradza stosowanie represji karnych, gdy szkodom spo ecznym mo na
zapobiec w ta szy sposób. Przez powszechnie dzi przyj
prawa karnego rozumie si
niepo

to,

e nie powinno si

zasad subsydiarno ci
kryminalizowa

pewnych

danych spo ecznie zjawisk, je eli wystarczaj ce dla ich zwalczenia s

rodki

aru

przewidziane w innych dziedzinach prawa. Tak e sfera wolno ci obywatelskiej
powinna by chroniona przed nadmiern ingerencj prawa karnego.89
Zasada proporcjonalno ci wymaga, by kryminalizacja by a zawsze poprzedzona

Frase podaje,

cych si z ni korzy ci oraz strat i zagro

ym
i

rachunkiem wi

e kryminalizuj c jakie

86

ut
W

powstrzymania si
od przebywania w okre
kontaktowania si z okre lonymi osobami lub
bez zgody s du albo nie wykonuje zarz dzenia
przewidziany, podlega karze pozbawienia wolno ci

. L. Gardocki90 za R.

zjawisko nale y uwzgl dni

koszty

lonych rodowiskach lub miejscach, zakazu
zakazu opuszczania okre lonego miejsca pobytu
s du o og oszeniu orzeczenia w sposób w nim
do lat 3.

L. Gardocki: „Zagadnienia teorii kryminalizacji”, Pa stwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa,
1990 r., str. 45
87
88

tam e, str. 109 i 127.

Ins
tyt

Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolno ci i praw mog by ustanawiane tylko
w ustawie i tylko wtedy, gdy s konieczne w demokratycznym pa stwie dla jego bezpiecze stwa lub
porz dku publicznego, b
dla ochrony rodowiska, zdrowia i moralno ci publicznej, albo wolno ci i
praw innych osób. Ograniczenia te nie mog narusza istoty wolno ci i praw. (art. 31 ust. 3 Konstytucji
RP)
89

L. Gardocki: „Zagadnienia...”, str. 127-129

90

L. Gardocki: „Zagadnienia...”, str. 109-116.
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ci

funkcjonowania organów pa stwowych, koszty ponoszone przez osoby prywatne

dobra

oraz

rozwa

czy

nie

istnieje

liw
o

(np. adwokackie i procesowe), utrat przez ukaran jednostk wolno ci lub innego
lepszy,

niekryminalny

mechanizm

wyegzekwowania zakazu. Do pozytywnych stron kryminalizacji nale y zaliczy

prewencyjne oddzia ywanie prawa karnego, efekt sprawiedliwo ciowy oraz efekt
symboliczny, podkre laj cy znaczenie pewnych warto ci. Przypatrzy

kryminalizacja zjawiska stalkingu,

jak i zagro eniem, które niesie taka decyzja.

Zalety kryminalizacji stalkingu

Licz c si

raw

5.1.

zatem

ied

nale y zarówno korzy ciom jakie niesie ze sob

si

z wymienionymi ni ej zagro eniami, jakie niesie kryminalizacja zjawiska

kryminalizacja

zjawiska

jest

Sp

stalkingu, nale y podnie , e koncepcja ta ma szereg zalet:
nie

tylko

bardzo

wyra nym

symbolem

nieakceptowania przez pa stwo okre lonego zachowania, ale tak e

rodkiem

ochrony interesów i bezpiecze stwa ofiar, przede wszystkim daje szans

aru

przeprowadzenia wczesnej interwencji.

uczynienie stalkingu przest pstwem daje podstaw

do reagowania organów

cigania w sytuacji, gdy zachowania stalkera s prawnie indyferentne, a które
doprowadzeniem ofiary do

ym
i

poprzez ich ca okszta t i czas trwania skutkuj

przera enia, zmiany planów yciowych i ycia w nieustannym stresie.
kryminalizacja omawianego zachowania zdecydowanie buduje
spo eczn i wiadomo

wiadomo

policjantów i prokuratorów. Najgorsza sytuacja, z któr

ut
W

dzi w Polsce spotykaj si ofiary stalkingu szukaj ce pomocy na policji to rady
funkcjonariuszy by umówi si z prze ladowc na kaw i stwierdzenie, e bez
eskalacji dzia

stalkera przyjmuj cych posta

innych kryminalizowanych

zachowa policja jest bezradna.
wiadomo

,

e stalking jest przest pstwem, spowoduje z czasem wzrost

Ins
tyt

wiadomo ci obywateli, e pomocna mo e by interwencja organów cigania.

Niew tpliwie

niebezpieczna

dla

porz dku

prawnego

jest

sytuacja

gdy

pokrzywdzeni nie znajduj cy prawnej drogi rozwi zania swoich problemów,
powodowani strachem i zm czeni sytuacj , w jakiej si
36

znale li sami usi uj

sytuacj

uciekaj c si

ci

rozwi za

czasami do dzia

niezgodnych z prawem

istnienie przest pstwa stalkingu daje

mo liwo

liw
o

(zastraszenie prze ladowcy, pobicie).
wezwania sprawcy na

przes uchanie, pouczenie go przez policjanta, e jego zachowanie jest niezgodne
z prawem czy ostrze enie91, a to w niektórych przypadkach mo e by

mo liwo

, by sprawca zaniecha swych dzia

skazania sprawcy na kar

.

z warunkowym zawieszeniem jej

ied

interwencj wystarczaj

wykonania by aby tak e bardzo pomocna dla ofiary, o ile tylko zawieszeniu
kary

powstrzymania

towarzyszy oby

si

od

na

nachodzenia

enie

na

ofiary,

jej

skazanego
przyjació

raw

wykonania

zobowi za :

czy

rodziny,

zastosowanie dozoru elektronicznego czy poddanie si terapii.
Zagro enia zwi zane z kryminalizacj stalkingu

Sp

6.2.

We wszystkich pa stwach, w których istnieje ustawodawstwo antystalkingowe przed
jego wprowadzeniem w

ycie toczy a si

dyskusja przeciwników i zwolenników

kryminalizacji tego zjawiska. Powo uj c argumenty przemawiaj ce na rzecz
racji przeciwników tego rozwi zania. I tak

aru

penalizacji stalkingu nie sposób pomin

jako s abe strony kryminalizacji stalkingu wymienia si :
si ganie do prawa karnego, jako do najsurowszego sposobu reagowania na

ym
i

zachowanie dewiacyjne, i rezygnacja z innych, mniej opresyjnych, a by mo e
skuteczniejszych rodków reakcji.
trudno ci z precyzyjnym sformu owaniem definicji stalkingu, tak by obowi zuj cy
przepis nie by ani za w ski, ani zbyt ogólny. Wszelkie niedoskona

ut
W

sformu owania przepisu wp yn niew tpliwie na efektywno
ewentualn niech

czy si z analiz szczegó ów ycia

prywatnego pokrzywdzonego (ten argument wydaje si

Ins
tyt
91

jego stosowania.

ofiar stalkingu do zg aszania tego przest pstwa, poniewa

prowadzenie post powania niejednokrotnie

poniewa

ci

pomocy prawnej szukaj

jednak nieco chybiony,

osoby wyj tkowo zdeterminowane i

Taka forma reakcji policji powinna zosta specjalnie przewidziana w przepisach o stalkingu.
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znalaz y; same rozwa aj

ci

um czone sytuacj , w jakiej si

plusy i minusy

trudno ci z gromadzeniem dowodów, jako

liw
o

czenia organów cigania do swojego ycia prywatnego).
e zachowania stalkera cz stokro

maj miejsce w sytuacji gdy jest on sam na sam z ofiar i nie ma adnych innych
wiadków przest pstwa. Zeznanie przeciwko innemu zeznaniu jest cz sto
niewystarczaj cym

przy zjawisku przemocy domowej (te w tpliwo ci tak e wydaj

uzasadnione jedynie cz
nie mnogo

si

ied

zreszt

rodkiem dowodowym. Taka sama sytuacja wyst puje

ciowo. Dla zjawiska stalkingu charakterystyczna jest

form, w jakich dzia a stalker, a wiele z nich mo e zosta
wiadkowie gró b, nachodzenia czy

raw

udowodnionych: np. wys ane listy,
ledzenia).
Najpowa niejszym zagro eniem wi

cym si

z kryminalizacj

zjawiska

stalkingu jest moim zdaniem fakt, e podobnie jak z innymi przest pstwami, gdy
trudno ci dowodowe, a g ównym dowodem s

pokrzywdzonego

(np.

Sp

istniej

molestowanie

ma oletniego,

szczególno ci, gdy przest pstwo sk ada si
istnieje ogromne niebezpiecze stwo,

cz sto zeznania

zn canie

si ),

a

w

z szeregu drobniejszych czynów,

e przest pstwo to mo e by

zg aszane

czy

by y

zwi zane

aru

przez osoby, które chc komu dokuczy czy wymóc co na osobie, z któr s
(niebezpiecze stwo

to

mo na

zmniejszy

poprzez

zastosowanie konstrukcji nakazuj cej, by l k odczuwany przez ofiar

same zeznania osoby

ym
i

uzasadniony oraz gromadz c tak e inne dowody ni

by

pokrzywdzonej).

Rozwa aj c przedstawione powy ej korzy ci p yn ce z kryminalizacji zjawiska
stalkingu, jak i niebezpiecze stwa z tego wynikaj ce, wydaje si , e penalizacja w

ut
W

Polsce stalkingu by aby jednak wskazana. S d Najwy szy wydaj c postanowienie
dotycz ce przest pstwa gro by karalnej92 bardzo m drze podniós ,

e jest to

przest pstwo „skierowane jest przeciwko wolno ci cz owieka w sferze psychicznej, tj.
poczuciu bezpiecze stwa, rozumianego jako wolno

od strachu i obawy o

Ins
tyt

naruszenie innych jego – lub osób mu najbli szych – dóbr.” Dalej SN wypowiada si

92

postanowienie SN z dnia 15 lutego 2007 r. (IV KK 273/06 Prok i Prawo 2007/7-8/7), za: G. Wrona:
„Definicja przemocy emocjonalnej...”
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ci

o wolno ci od uczucia strachu, zagro enia. Te same warto ci powinny

Tym

niemniej

nale y

bardzo

ostro nie

zastanowi

liw
o

przy wieca kryminalizacji stalkingu.
si

nad

konstrukcj

proponowanego przepisu, a zw aszcza zminimalizowa ryzyko wykorzystania go do

Odwo uj c si
nale y rozwa

.

ied

sk adania fa szywych oskar

do opisanych w niniejszej analizie ró nych rozwi za
nast puj ce kwestie:

katalog powinien by zamkni ty?

kryminalizowane? Czy ich

raw

a) jakiego rodzaju zachowania stalkera powinny by

prawnych,

W mojej opinii nie jest konieczne sporz dzanie jakiegokolwiek katalogu czynów
podejmowanych przez stalkera. Do

dobra wydaje mi si
osob

lub grozi jej w celu

Sp

konstrukcja przepisu w oskiego: „kto n ka drug

bardzo ogólna

wywo ania trwa ego stanu niepokoju lub obawy lub wywo uje uzasadnion obaw
takiej drugiej osoby o jej osobiste bezpiecze stwo lub bezpiecze stwo innych
osób, z którymi ta osoba jest zwi zana emocjonalnie, lub zmusza ofiar
prób

stworzenia katalogu czynów

aru

zmiany jej zwyczajów.” Je eli by podj

do

sk adaj cych si na przest pstwo stalkingu, to powinien by on otwarty.
b) czy dla uznania, e mamy do czynienia ze zjawiskiem stalkingu konieczna jest
pewnych zachowa

stalkera (a je li tak to czy wystarczy „kilka”

ym
i

powtarzalno

zachowa czy nale y precyzyjnie okre li ich liczb ), czy te wystarczy dzia anie
jednorazowe?

Wydaje si , e konieczne by oby wielokrotne (a wi c co najmniej dwukrotne) lub

ut
W

uporczywe zachowanie si prze ladowcy (niepokoj ce, aczkolwiek niekoniecznie
tego samego rodzaju).
c) czy konieczne jest okre lenie okresu trwania n kania czy te nie jest istotne jak
ugo ono trwa?

Je eli zachowanie nie mia oby by

jednorazowe, wobec tego powinno trwa

Ins
tyt

przez pewien okres czasu (raczej bez dok adnego sprecyzowania tego okresu)

lub by „uporczywe”. To ostatnie okre lenie tak e sugeruje, e niepokojenie jest

roz

one w czasie. Trzeba tak e pami ta ,

Najwy szy uzna ,

e odno nie art. 207 k.k. S d

e „wyj tkowo za zn canie si
39

mo na uzna

równie

ci

post powanie ograniczone wprawdzie do jednego zdarzenia zwartego czasowo i
intensywno ci

fizycznych lub psychicznych, a zw aszcza z
rozci gni tych w czasie.”93 Interpretacj t
wyj tku od regu y,

one z wielu aktów wykonawczych

per analogiam (a wi c na zasadzie

e prze ladowanie musi by

wielokrotne) mo na by tak e

do przest pstwa stalkingu.

ied

odnie

w zadawaniu dolegliwo ci

liw
o

miejscowo, lecz odznaczaj ce si

d) czy istotna jest motywacja/zamiar sprawcy przest pstwa i jaka mia yby one by
(z

liwe intencje, naruszenie spokoju, zamiarem zmuszenia ofiary do podj cia

raw

okre lonych czynno ci, zaniechania dzia ania lub z zamiarem wzbudzenia u
ofiary strachu, wywo ania trwa ego stanu niepokoju lub obawy, zmiana
zwyczajów)?

W mojej opinii kryterium intencji sprawcy dla zaistnienia przest pstwa stalkingu

dowodowe (w
podj cia dzia

Sp

nie powinno by brane pod uwag . Przemawiaj za tym z jednej strony trudno ci
ciwie trudno rzetelnie ustali , co motywowa o sprawc
), z drugiej za fakt, e wielu stalkerów nie dzia a ze z

do

liwych

pobudek i nie ma zamiaru przestraszenia czy zaniepokojenia ofiary, a jedynie
czy sympati .

aru

pragnie zdoby jej mi

e) czy dla zaistnienia przest pstwa konieczne jest wyst pienie skutku w postaci
wywo ania u pokrzywdzonego jakiejkolwiek reakcji (odczuwanie zagro enia, l ku,

ym
i

niepokoju lub trwogi, cierpienia albo krzywdy, obawa przed przemoc )?
Zdecydowanie opowiada abym si

za tym, by do zaistnienia przest pstwa

stalkingu zachowanie sprawcy wywo ywa o odczucie zagro enia, l ku. Móg by to
by

g ówny czynnik odró niaj cy przest pstwo stalkingu od wykroczenia

ut
W

stypizowanego w art. 107 k.w. W mojej opinii zasadne by oby zachowanie art.
107 k.w. (mo e nale

oby rozwa

kwesti

z

liwych intencji sprawcy i

motywacj w postaci ch ci dokuczenia i rozszerzy przepis tak e na zdarzenia,
gdy dzia anie stalkera jest dokuczliwe, ale nie podyktowane z
przest pstwo stalkingu stypizowa

liwo ci ), a

poprzez w czenie takich znamion jak

Ins
tyt

nie wzbudzenia u ofiary strachu, wywo ania trwa ego stanu niepokoju

lub obawy czy zmuszenie jej do zmiany zwyczajów. Adekwatna wydaje si te

93

OSNKW 1976, z. 7, poz. 86
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ci

agodna reakcja na wykroczenie (nale y mie nadziej , e w wielu wypadkach
na stalkera dostatecznie odstraszaj co, by

liw
o

nagana czy grzywna podzia aj

) i surowsza na przest pstwo.94

zaniecha on swych dzia

f) kwestia ostrze enia policyjnego przed podj ciem cigania sprawcy

e korzystne by oby wprowadzenie konstrukcji, która umo liwia aby

podj cia

cigania stalkera dopiero po uprzednim upomnieniu przez policj

ied

dz ,

ukaraniu z art. 107 k.w.95 (zdarzenia te musia yby zosta
Pozwala oby to unikn

odnotowane).

wszczynania post powania w sytuacji, gdy stalker jest

jedynie niewielkiej reakcji dla zaniechania swojej dzia alno ci.

raw

osob wymagaj

jako

lub

W przypadkach, gdy zachowanie stalkera, by oby rzeczywi cie gro ne dla ofiary,
istnia aby zawsze mo liwo

skorzystania z innych przepisów k.k. (np. gro ba

g) wysoko

kary

Z ca

pewno ci

mo liwo

na

Sp

karalna czy naruszenie czynno ci narz du cia a).

poza kar

pozbawienia wolno ci przepis powinien zak ada

enia na sprawc grzywny lub kary ograniczenia wolno ci wraz ze

rodkiem karnym w postaci zakazu kontaktowania si z pokrzywdzonym i innymi

aru

osobami. Wobec sprawcy przest pstwa stalkingu mo na by rozwa

tak e

stosowanie dozoru elektronicznego.
h) kwestia trybu

cigania przest pstwa stalkingu: z urz du czy na wniosek

Poniewa

ym
i

pokrzywdzonego?

w mojej opinii przest pstwo stalkingu powinno by

okre lone tak e

poprzez subiektywne odczucie pokrzywdzonego w postaci odczuwania l ku czy

ut
W

obawy, powinno zatem by

cigane na wniosek pokrzywdzonego.

i) problem wprowadzenia prawnej mo liwo ci na
nakazu powstrzymywania si

Warto jednak zauwa

Ins
tyt

94

enia na sprawc (oskar onego)

od pewnych dzia

, ze taka konstrukcja b dzie wywo ywa

: kwestia czy w ogóle

spory co do tego czy dane

zachowanie by o wykroczeniem czy przest pstwem z daleko id cymi konsekwencjami dla sprawno ci

post powania.

95

Tym niemniej wydaje si , e nie zawsze zachowanie stalkera b dzie wyczerpywa
znamiona wykroczenia a potem przest pstwa.
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najpierw

tak

mo liwo

, a je li tak to jakimi kryteriami powinna by

nakazu (policja, prokurator, s d)?
Wydaje si ,

e ofiara powinna mie

ona
enie

liw
o

obwarowana, na jakim etapie post powania i w czyjej gestii by oby na

ci

wprowadza

prawo do zagwarantowania jej poczucia

bezpiecze stwa zanim zostanie rozpoznana prawa karna. Bior c pod uwag , e

oskar onego,

a

tak e

rozwi zaniem by oby
powstrzymania si

w

by oby

rodkiem

wielu

przypadkach

wprowadzenie

niezmiernie

dotkliwym

nieuzasadnionym,

ied

aresztowanie

dla

dobrym

rodka zapobiegawczego

w postaci

z osoba pokrzywdzon

czy innymi

od kontaktowania si

wskazanymi we wniosku osobami.
j) czy ustawodawca powinien gwarantowa
pomoc prawn , a sprawcy terapi ?

raw

tymczasowe

ofierze wsparcie psychologiczne i

Sp

Podobnie jak we wszystkich przest pstwach wyj tkowo traumatycznych dla
ofiary, minimalnym zadaniem wymiaru sprawiedliwo ci jest niepowodowanie
wiktymizacji wtórnej. Wzmocnienie osoby pokrzywdzonej poprzez wsparcie
psychologiczne jest po

dane tak samo jak wspieranie w ten sposób innych ofiar

aru

przemocy emocjonalnej, np. przemocy domowej.

Je li za chodzi o sprawców, to istniej ró ne typy stalkerów. Cz
zaburzenia

osobowo ci

lub

boryka

Je eli u podstaw dzia

z

e zaczynaj

ym
i

psychicznymi, które powoduj ,

si

stalkera le

innego

rodzaju

oni prze ladowa

z nich ma
problemami
swoje ofiary.

zaburzenia, to ukaranie go nawet

najsurowsz kar pozbawienia wolno ci nie uwolni go od sk onno ci do n kania
tej samej lub innej ofiary po opuszczeniu zak adu karnego. Podobnie jak w

ut
W

przypadku chocia by pedofilii czy zn cania si
aby sk oni

sprawc

kara musi by wsparta terapi ,

do zaniechania swojej dzia alno ci. Inaczej problem

pozostanie nierozwi zany. Zobowi zanie do podj cia terapii mog oby by tak e
jednym ze zobowi za

nak adanych na skazanego w przypadku warunkowego

zawieszenia wykonania kary.

Ins
tyt

Aby kryminalizacja zjawiska stalkingu przynios a pok adane w niej nadzieje poza

wnikliwym rozwa eniem powy ej poruszonych problemów nale

uwag

oby tak e zwróci

na obj cie szkoleniem przedstawicieli wymiaru sprawiedliwo ci:

policjantów, prokuratorów i s dziów w celu uwra liwienia ich na istnienie zjawiska,
42

ci

wiadomienie im jego powagi i nauczenia prawid owych sposobów wspierania

liw
o

osoby pokrzywdzonej i skutecznego gromadzenia dowodów (np. poprzez istnienie
wype nianych po ka dym zdarzeniu kart na podobie stwo tzw. „niebieskich kart”
stosowanych w przypadku przemocy domowej).
Drugim koniecznym dzia aniem powinno by

przeprowadzenie ogólnopolskiej

broni

oraz informacji,

ied

akcji informacyjnej, dostarczaj cej wiedzy czym jest stalking, jak si

przed nim

e n kanie na tle emocjonalnym jest zachowaniem

nieakceptowanym przez pa stwo i podlega karze.

raw

Kryminalizacja powinna zosta poprzedzona przeprowadzeniem aktualnych bada
na reprezentatywnej próbie, aby rzetelnie oceni skal zjawiska, charakterystyk
pokrzywdzonych, ich postaw

w czasie borykania si

z problemem n kania (czy

szukali pomocy prawnej, czy podejmowali jakiekolwiek dzia ania nieformalne),

podejmowanych przez stalkerów w Polsce.
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