
Były partner pani x od dłuższego czasu wysyła do niej obraźliwe sms-y, często dzwoni do 
niej w późnych godzinach nocnych, przyjeżdża pod jej dom i w inny sposób dokucza. W 
związku z tymi zachowaniami byłego partnera pani x dwa tygodnie złożyła na Policji 
zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa stalkingu. 

Pani x chciałaby się dowiedzieć, czy może również starać się o orzeczenie wobec byłego 
partnera zakazu zbliżania i kontaktowania się z nią.  

Zgodnie z art. 41a § 1 Kodeksu karnego, sąd może orzec zakaz przebywania w określonych 
środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do 
określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, jak również 
nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, w razie 
skazania (…) za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy, w tym zwłaszcza przemocy wobec 
osoby najbliższej. Zakaz lub nakaz może być połączony z obowiązkiem zgłaszania się do 
Policji lub innego wyznaczonego organu w określonych odstępach czasu, a zakaz zbliżania się 
do określonych osób - również kontrolowany w systemie dozoru elektronicznego. 

Zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, jak podkreśla prof. R. Stefański oznacza, iż 
podejrzany nie może nawiązywać i utrzymywać więzi z określonymi osobami. Chodzi tutaj o 
wszelkie formy, zarówno o kontaktowanie osobiste, jak i za pomocą środków technicznych, np. 
telefonu, poczty e-mailowej, przy czym nie wystarczy samo przebywanie w pobliżu tych osób. 
Ma to być czynność celowa, a nie przypadkowy kontakt. Omawiany zakaz może być połączony 
z obowiązkiem zgłaszania się na policję lub inny wyznaczony organ w określonych odstępach 
czasu, co ma wzmocnić skuteczność zakazu przez zwiększenie kontroli nad skazanym. 
Obowiązek zgłaszania się do odpowiedniego organu oznacza, iż ma on stawiać się w tym 
organie z częstotliwością określoną w wyroku, np. do komisariatu policji raz lub dwa razy na 
tydzień, gdzie odnotowywane są jego wizyty. Zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym i 
zbliżania się do niego, sąd orzeka w latach (od roku do 15 lat), przy czym w razie ponownego 
skazania za podobny czyn, można orzec zakaz dożywotnio. Sąd może również nakazać 
skazanemu opuszczenie lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, przy czym nakaz 
ten nie pozbawia sprawcy jego własności, a jedynie uniemożliwia czasowe (od roku do 10 lat) 
korzystanie z lokalu. 

Mając na uwadze powyższe, jeśli w sprawie byłego partnera zostanie skierowany do sądu akt 
oskarżenia, pani x będzie mogła wstąpić do sprawy jako oskarżyciel posiłkowy i wnosić o 
orzeczenie wobec byłego partnera zakazu zbliżania się do niej i kontaktowania w jakikolwiek 
sposób.  


