
Mam problem z sąsiadem. Od wielu lat pozostajemy w konflikcie,  jednak od niedawna jego
zachowanie wobec mnie przybrało na sile. Sąsiad nęka mnie telefonami w nocy, grozi, że mnie
zabije, wyzywa wulgarnie podczas przypadkowych spotkań na klatce schodowej czy na ulicy.
Czy mogę coś z tym zrobić, ponieważ zaczynam się obawiać o swoje życie i zdrowie?

Wyżej  opisane  zachowania  wyczerpują  znamiona  przestępstw z  art.  190  §  1  k.k.  (groźba
karalna), z art. 190a § 1 k.k. (uporczywe nękanie) oraz z art. 216 § 1 k.k. (zniewaga). 

Zgodnie z art. 190 § 1 k.k., kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub
szkodę  osoby  najbliższej,  jeżeli  groźba  wzbudza  w  zagrożonym  uzasadnioną  obawę,  że  będzie
spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Z kolei, kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej
uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3 (art. 190a § 1 k.k.). 

Ściganie obu w/w przestępstw następuje na wniosek pokrzywdzonego. 

Zgodnie z art. 216 § 1 k.k., kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej
nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie
albo karze ograniczenia wolności.

Ściganie przestępstwa zniewagi odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Powinien  Pan  złożyć  zawiadomienie  o  podejrzeniu  popełnienia  przestępstwa  (w  formie
pisemnej  lub ustnie do protokołu organu) wraz z wnioskiem o ściąganie sprawcy.  Zawiadomienie
może Pan złożyć w dowolnej jednostce Policji. 

Co ważne, czyn ścigany z oskarżenia prywatnego (w tym przypadku przestępstwo zniewagi)
może być objęty przez prokuratora, jeżeli wymaga tego interes społeczny (art. 60 k.p.k.). 

Składając zawiadomienie powinien Pan przedstawić organom ścigania dowody świadczące o
popełnieniu przez sąsiada w/w czynów, np. przedstawienie świadków, nagrań audio/video, bilingów
połączeń telefonicznych, wydruków wiadomości sms itd. 
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