
STALKING



Określenie stalking pojawiło się pod koniec lat 80. 
Wtedy zaczęto tak określać nowe zjawisko 
społeczne - obsesyjne podążanie fanów za 
gwiazdami filmowymi
W polskim kodeksie karnym stalking - 6 czerwca 
2011r. (zdefiniowany jako uporczywe, złośliwe 
nękanie mogące wywołać poczucie zagrożenia) 
stanowi przestępstwo zagrożone karą
pozbawienia wolności.



STALKER – (ang. – natręt, osoba śledząca podkradająca się)

STALKING – typ przestępstwa jest jednym z najnowszych

w polskim prawie karnym.

STALKING -fizyczne lub wirtualne zbliżanie się do osoby 

(prześladowanej), natrętne komunikowanie się z nią wbrew 

woli, formułowanie gróźb, składanie niepożądanych 

propozycji, deklaracji, często także nachodzenie rodziny

i bliskich.



Obecnie określenie "stalking" rozumiane jest jako:
złośliwe i powtarzające się nagabywanie, naprzykrzanie 

się, które wywołać może u innej osoby poczucie 
zagrożenia. 

zachowanie polegające na obsesyjnym śledzeniu, 
obserwowaniu albo kontaktowaniu się z inną osobą
wbrew jej woli, które w efekcie prowadzi u niej do 
strachu o swe bezpieczeństwo.



Art. 190a kk stanowi:
§. 1.

Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej 
wzbudza uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie 
narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§. 2.
Tej samej karze podlega ten kto, podszywając się pod inna osobę, 

wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu 
wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

§. 3.
Jeżeli następstwem czynu określonego w par. 1 lub 2 jest targnięcie się
pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia 

wolności od roku do lat 10.
§. 4.

Ściganie przestępstwa określonego w par. 1 lub 2 następuje na wniosek 
pokrzywdzonego.



Osoba, która dopuszcza się przemocy 
emocjonalnej, trafi do więzienia maksymalnie na 
trzy lata.
Jeśli z powodu nękania poszkodowany będzie 
próbował popełnić samobójstwo, stalker zostanie 
skazany na karę do 10 lat pozbawienia wolności.



• zakaz przebywania w określonych miejscach lub 
środowiskach
• zakaz zbliżania się do konkretnych osób



Osoba, która w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją
w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi podlega karze 
ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany 
(art. 107 kw). Ściganie odbywa się w postępowaniu 
wykroczeniowym.

- wprowadzenie w błąd - poprzez podawanie danych, informacji 
niezgodnych z rzeczywistością, aby adresat wysnuł z nich błędne 
wnioski, 

- złośliwe niepokojenie, obejmuje wszelkie działania, zachowania, 
mające na celu zakłócenie spokoju lub wprowadzenie stanu 
nieprzyjemności, np.: dokuczliwe wydzwanianie do drzwi,
telefonowanie bez potrzeby,
dzwonie w nocy, 
dokuczliwe wydzwanianie domofonem bez potrzeby, 
straszenie osoby itd. 



W przypadku jeżeli sprawca stalkingu
dopuszcza się w ramach swojego działania 
naruszenia dóbr osobistych, takich jak: wolność, 
cześć, nazwisko, wizerunek, tajemnica 
korespondencji, nietykalność mieszkania - (art. 
23 kc) pokrzywdzony może poszukiwać
ochrony również na drodze procesu cywilnego 
(art. 24 kc).



obecny w kodeksie wykroczeń zapis o karaniu osób, 
które złośliwie niepokoją innych, dziś już nie 
adekwatny do obecnej rzeczywistości.
Stalkerzy nie ograniczają się jedynie do tego by 
dokuczyć ofierze 
motywem ich zachowania bardzo często jest chęć
adorowania nękanej osoby. Przeciwieństwem do tzw. 
złośliwego niepokojenia, które często ma jednorazowy 
charakter, stalking wyróżnia powtarzalność działań. 
Zwykle prześladowanie na tle emocjonalnym 
wywołuje również poczucie lęku i zagrożenia 
u poszkodowanego.



Zazwyczaj zaczyna się dość niewinnie: poznajemy kogoś
przez INTERNET, 
Rozmawiamy, 
Bywa, że się spotykamy. 
Później nasz "adorator" nęka nas setkami telefonów czy 
smsów, a bywa też, że godzinami "czeka" na nas pod 
naszym domem.
Prześladowanie może trwać całymi miesiącami, a nawet 
latami, a ofiara stalkera, by wrócić do równowagi i móc 
nawiązywać normalne kontakty z ludźmi, potrzebuje 
pomocy psychologa. "Wielbiciel" zaburza bowiem całe jej 
życie. Niezależnie od tego, czy wysyła jedynie smsy, 
dzwoni, czy też przesiaduje przed domem, wzbudza lęk, 
że może posunąć się dalej.



to osoba całkowicie pozbawiona empatii, nie 
rozumiejąca, że ktoś może czuć się osaczony 
ciągłymi próbami nawiązania kontaktu lub 
okazywaniem uczucia. Niestety próbując zdobyć
lub odzyskać "ukochaną" - jej zdaniem - osobę, 
gotowa jest robić coraz więcej - częściej dzwonić, 
wysyłać więcej sms-ów czy np. kwiatów.



Może polegać na uporczywym nawiązywaniu 
kontaktu z pokrzywdzonym za pomocą:
telefonu,
Internetu,
bądź tradycyjnych listów, 

również nagminne przebywanie w okolicy domu
lub pracy pokrzywdzonego, śledzenie, 
rozsiewanie plotek o nim lub fizyczna napaść na 
nękaną osobę – TO STALKING.



Stalking polega także na:
szantażowaniu, 

niszczeniu rzeczy będących własnością ofiary, 
uporczywym wykonywaniu zdjęć
poszkodowanemu bez jego zgody,
uporczywym nękaniem, (nagminne wysyłanie 
SMS-ów wbrew woli adresata, obdarowywanie 
licznymi, niechcianymi prezentami, śledzenie 
poszkodowanego, głuche telefony lub rozsiewanie 
plotek o ofierze).



nękaniem będzie także: podszywanie się pod 
daną osobę przy wykorzystaniu jej wizerunku i 
danych osobowych. 
Nie muszą być to jednak zachowania, które się
notorycznie powtarzają. 



Mogą to być pojedyncze czynności, takie jak np.: 

tworzenie na internetowych portalach społecznych 
(Nasza-Klasa, Facebook) kont danych osób bez ich 
zgody i wiedzy, 
zamieszczanie w sieci zdjęć osób poszkodowanych
pisanie komentarzy na ich temat. 



W grę wchodzi również zamawianie na koszt 
ofiary towarów i usług oraz inne czynności 
polegające na przywłaszczeniu czyjejś tożsamości.
Celem takiego zachowania ma być
wyrządzenie osobie krzywdy.



Najważniejsze jest zachowanie zdrowego rozsądku. 

Jeśli jest to możliwe, nie nawiązujmy bliższych 
znajomości np. poprzez portale społecznościowe
czy komunikatory, a także nie mówmy nowo 
poznanym osobom wszystkiego o sobie.



Jeśli padniemy ofiarą stalkingu, nie 
wahajmy się, zgłośmy to do najbliższej 

jednostki policji!!!







W zjawisku stalkingu nie są ważne 
pojedyncze działania sprawcy, ale 
psychologiczny stosunek sprawcy i ofiary, 
konieczność odróżnienia działań, które 
mieszczą się w tzw. granicach normy, a 
które już nie. 



Przykład:

Zwykła znajomość, kiedy np. mężczyzna wysyła 
nowo poznanej kobiecie SMS-y czy kwiaty, 
starając się nawiązać kontakt. 
Jak to ocenić? 
Który SMS będzie nękaniem i kiedy?



Przyjęte określenia znamion tego przestępstwa 
takie jak:
„uporczywe nękanie”

„poczucie zagrożenia”
„istotne naruszenie prywatności”

To pojęcia nieostre, wywołujące trudności 
interpretacyjne
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