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EL DELICTE DE STALKING A LA LLUM DEL
TRIBUNAL SUPREM
Comentari de la sentència 324/2017, de 8 de maig, del Tribunal Suprem, sobre els
elements del tipus penal de l’assetjament de manera continuada que poden causar en
la víctima un desassossec suficient per obligar-la a modificar la seva forma de vida.

Lluís Batlló Buxó-Dulce
Col·legiat núm. 18.605

D

es de fa temps es venia reclamant la
tipificació de la conducta consistent en
l’assetjament de manera continuada a
força de fets que, presos en conjunt, poguessin produir en la víctima un desassossec suficient per obligar-la a modificar la seva forma
de vida.
Aquest comportament va ser finalment recollit en
l’article 172 ter del Codi Penal, que es va incloure en la
reforma d’aquest text legal, operada per Llei 1/2015 de
30 de març.
Aquest nou tipus penal assenyala que serà castigat
amb les penes de presó de tres mesos a dos anys o
multa de sis a vint-i-quatre mesos a qui assetja a una
persona duent a terme, de forma insistent i reiterada,
alguna de les següents conductes: 1. - la vigili, la persegueixi o busqui la seva proximitat física, 2.- Estableixi o
intenti establir contacte amb ella a través de qualsevol
mitjà de comunicació, o per mitjà de terceres persones, 3.- Mitjançant l’ús indegut de les seves dades
personals, adquireixi productes o mercaderies, o contracti serveis, o faci que terceres persones es posin en
contacte amb ella, 4.- Atempti contra la seva llibertat o
contra el seu patrimoni, o contra la llibertat o patrimoni
d’una altra persona propera a ella.
Assenyala el mateix precepte que aquestes conductes
han d’alterar greument el desenvolupament de la vida
quotidiana de la víctima.

L’apartat tercer de l’article 172 disposa que les penes
previstes s’han d’imposar sense perjudici de les que
puguin correspondre als delictes en què s’haguessin concretat els actes d’assetjament, permetent
- d’aquesta manera - que els fets comesos puguin
comportar una resposta penal encara més greu.
Fins a la data, però, el Tribunal Suprem no havia entrat
en la interpretació d’aquest delicte, tenint en compte,
a més a més, que el mateix era sempre enjudiciat
davant els jutjats penals i que no ha estat fins a la reforma de la Llei d’enjudiciament criminal (Llei 41/2015
de 5 d’octubre) quan s’ha permès al nostre Alt Tribunal
conèixer dels recursos de cassació per infracció de
llei, ex article 849.1 de la LECrim, el que ha comportat
poder conèixer els requisits que alberga el tipus penal
comentat, per la seva concurrència, gràcies a la novíssima STS 324/2017 de 8 de maig.
En aquesta resolució, el Tribunal Suprem va considerar, per admetre la cassació, que “estem davant d’una
norma penal en fase de rodatge (...) sent cert que ens
enfrontem a una matèria a resoldre cas per cas” però
que també “cas per cas, es poden anar teixint uns
traços orientatius que vagin confirmant els contorns
d’aquesta tipicitat en la qual es troba a faltar la desitjable, encara que de vegades no assolible, taxativitat “.
Dels fets provats de la sentència resulten quatre episodis diferents: 1.- Una sèrie de trucades telefòniques
realitzades entre la tarda i la matinada d’un dia con-
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cret, que inclouen fotografies de l’avantbraç de l’acusat
sagnant, amb advertència d’un propòsit de suïcidi si no
se li respon, 2.- Intent d’accedir al domicili de la víctima
mitjançant la crida insistent als diferents timbres o
intèrfons del seu domicili, actitud aquesta que només
finalitza quan apareix la policia, passant aquest succés immediatament després de l’anterior, 3.- Retorn al
domicili de la víctima, una setmana després, proferint
crits des de fora i 4.- L’endemà d’aquest últim fet, acostament de l’acusat a la víctima al centre on tots dos treballaven i exigència de la devolució d’un objecte.
Per aquests fets l’acusat va ser condemnat per un delicte de coaccions en l’àmbit familiar, de l’article 172.3
del Codi Penal, a la pena de 16 dies de treballs en
beneficis de la comunitat i a altres penes, com les de
prohibició d´aproximar-se a la víctima, o comunicar-se
amb ella, durant sis mesos.
Va ser la víctima qui va interposar recurs de cassació,
en considerar que el tipus penal aplicable era el de
l’article 172 ter del Codi Penal, que recull el comunament denominat delicte de stalking.
El Tribunal Suprem sosté, però, que no es desprèn
dels fets provats “una vocació de persistència o una
intencionalitat explícita capaç de pertorbar els hàbits o
la forma de vida de la víctima”. Es tracta, diu l’Alt Tribunal, “de fets que no arriben al relleu suficient, especialment per no haver-se dilatat en el temps”.
Per aquesta raó, es confirma la sentència de l’Audiència Provincial, que al seu torn alhora, va confirmar la
sentència del Jutjat Penal, sobre la base a la qual es
va condemnar a l’acusat per un delicte de coaccions,
ja referit.
D’aquesta manera, s’ha d’entendre que el que ve a
exigir el Tribunal Suprem, per la concurrència del delicte de stalking, és una certa prolongació en el temps
o, almenys, que sigui apreciable aquesta voluntat de
perseverar en aquestes accions intrusives, sense que
es puguin percebre com quelcom purament episòdic.
Concreta la sentència que, globalment considerada,
no s’aprecia en aquesta seqüència de conductes,
emmarcada en una setmana, la idoneïtat per obligar la
víctima a modificar la seva forma de vida i, per aquesta raó, considera que el retret penal “s’esgota en
l’aplicació del tipus de coaccions” ja al·ludit.
El Tribunal Suprem posa exemples del que podria
constituir l’”alteració greu de la vida quotidiana”, com
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podrien ser la necessitat de canviar el número de telèfon, la modificació de rutes o l’abandonament de llocs
d’oci als quals s’ha solgut concórrer.
La resolució sosté que per valorar la idoneïtat de l’acció caldrà, també, atendre a l’estàndard de l “home
mitjà”, encara que sense deixar de banda les circumstàncies concretes que puguin envoltar la víctima,
com ara la seva vulnerabilitat o fragilitat psíquica.
Per valorar la “prolongació en el temps”, la sentència també posa exemples, - recollits a partir de
perspectives sociològiques i psicològiques - com
podria ser el període no inferior a un mes i, almenys, deu intrusions durant aquest període, encara
que aquests exemples no es manifestin més que en
forma d’obiter dictum.
En definitiva, la sentència intenta no establir un nombre mínim d’actes intrusius, però la veritat és que insisteix en la vocació de certa perdurabilitat, que acabi
comportant la modificació de la conducta de la víctima, qüestió aquesta que es revela com a fonamental i
que de fet ja recull el tipus penal.
El Tribunal Suprem condemna en costes a la recurrent,
per exigència de l’article 901 de la Llei d’enjudiciament criminal. No obstant això, la sentència subratlla
la importància d’admetre aquest recurs per infracció
de llei, en considerar el tribunal que, en el cas que ens
ocupa, hi ha un interès cassacional, per poder aportar
algunes pautes orientadores que il·luminin a l’hora
d’enjudiciar altres supòsits que mai seran iguals però
sí que poden presentar semblances.
No obstant això, la mateixa resolució també assenyala
que «un obiter dictum seguirà sent un obiter dictum
encara que aparegui en una sentència”, volent significar amb aquesta frase que no existeix, en aquesta
resolució, una ràtio decidendi que pugui crear veritable jurisprudència.
Tot i això, l’anàlisi detallada del tipus penal que comentem, dut a terme en aquesta resolució, i més
enllà que pugui ser merament orientatiu, ens serà útil
per interpretar el tipus penal de stalking.
En qualsevol cas, el que sí que sembla una qüestió
pacífica és que la perdurabilitat de les accions en el
temps i la necessitat que la víctima es vegi compel·lida a modificar la seva manera de vida, són elements
del tipus que hauran de concórrer preceptivament per
la seva existència.

STALKING O ASSETJAMENT PSICOLÒGIC
Què és, què persegueix i en quins àmbits es desenvolupa aquest assetjament i
quina simptomatologia pateixen les persones assetjades són alguns dels temes que
desenvolupa l’especialista

Miguel Perlado Recacha
Psicòleg clínic i psicoterapeuta

L’

anglicisme “stalking” prové del verb “to
stalk”, que significa “seguir, aguaitar o
perseguir amb sigil a algú”. Es tracta d’un
comportament depredador, intrusiu, obsessiu i reiteratiu, realitzat en contra de
la voluntat de l’altre amb el resultat més probable de
generar pànic o terror davant el perill real o potencial
que pogués arribar a suposar tal assetjament.
Es tracta d’un patró de característiques que, individualment considerades, poden no tenir un efecte
intrusiu, però que realitzat de forma insidiosa i amb
certa seqüència o temporalitat, acaben provocant una
sensació d’angoixa, intranquil·litat o por que afecten
la vida quotidiana de manera significativa (p.ex., haver
de canviar de residència, veure’s obligat a canviar els
horaris habituals, no atrevir-se a sortir de casa, canviar
el número de telèfon, etc.).

ra que l’experiència clínica i forense, així com diversos estudis realitzats, ens mostren que es tracta d’un
funcionament psíquic que pot aparèixer en diversos
contextos interpersonals.
D’aquesta manera, podem trobar-nos amb funcionaments assetjadors en l’àmbit escolar o fins i tot universitari (bullying), en l’entorn de treball (mobbing), en
entorns virtuals (ciberbullying, grooming) o en entorns
veïnals o immobiliaris (blocking), així com en contextos pretesament espirituals (comportaments sectaris
i/o sectes destructives) o pseudoterapèutics (abús
terapèutic); però també poden donar-se formes d’assetjament variades en entorns esportius, carceraris
o fins i tot en les vendes (assetjament telefònic, per
exemple), sense oblidar el que pot desplegar-se sobre
els menors d’edat o la gent gran.

El stalking pot presentar-se a través de les paraules
dites pel mateix assetjador (stalker) o per terceres
persones, però sobretot a través de comportaments
de persecució obsessiu - paranoides tals com vigilar
el domicili o la feina, seguir pel carrer, enviar cartes o
regals no desitjats, bombardejar amb trucades de telèfon o correus electrònics, enviament de paquets amb
continguts desagradables o ofensius, expressions
verbals de xantatge emocional, denúncies infundades
davant la policia o el jutjat, missatges via mail de tipus
intimidatori, etc.

A la pràctica, hi ha una àrea d’intersecció entre
l’abús psicològic (assetjament moral) en sentit ampli
i l’assetjament psicològic en sentit estricte. L’assetjament psicològic pot ser el desenllaç final d’una
relació abusiva en contextos de relació entre dues o
més persones. Ara bé una característica distintiva del
stalking en relació a altres dinàmiques abusives que
poden derivar en assetjament, rau en el fet que el que
es persegueix és desestabilitzar la víctima i infondre
por i inseguretat, no tant humiliar o excloure-la d’una
dinàmica de grup com pogués ser el cas del bullying o
el moobing, per exemple.

En general, tendim a pensar en l’assetjament com a
fenomen reduït a l’àmbit de la relació de parella, enca-

L’assetjament psicològic o stalking constitueix així
un tipus de relació de depredació, dominació i con-
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trol que tendeix a provocar alteracions significatives
sobre la vida quotidiana de la persona. Es tracta d’un
fenomen d’enorme complexitat clínica i jurídica, de
manera que un dels paràmetres essencials a l’hora
d’objectivar l’assetjament serà que aquestes situacions no constitueixin fets aïllats, sinó que es perllonguin al llarg del temps i tendeixin a generar un dany
significatiu.
L’assetjament psicològic és resultat de tot un procés
que es desplega de manera moltes vegades silenciosa al llarg del temps. Per això, no és infreqüent trobar
víctimes de situacions d’assetjament que van començar amb molèsties passatgeres fins
CARACTERÍSTICA a arribar a convertir-se
en una veritable invaDISTINTIVA DEL
sió no desitjada de la
vida personal i social.
STALKING RAU

EN QUÈ ES PERSEGUEIX DESESTABILITZAR LA
VÍCTIMA I INFONDRE-LI POR
I INSEGURETAT,
NO TANT HUMILIAR O EXCLOURE-LA D’UNA
DINÀMICA DE
GRUP

La persona assetjada pot desenvolupar
diversa simptomatologia psíquica i psicosomàtica relacionada
amb aquesta situació
de “terror psicològic”, com per exemple, nivells variables
d’ansietat, trastorns
de l’estat d’ànim,
por intensa, repulsió,
col·lapse psicològic,
acte culpabilitzacions,
danys en l’autoestima
i pèrdua de confiança
en les relacions i en el
propi criteri. En alguns casos, la pressió emocional resultant pot ser de tal envergadura que poden donar-se
comportaments autolesius o ideació suïcida.
Les conseqüències traspassen l’esfera pròpiament
psíquica, de tal manera que poden aparèixer igualment repercussions físiques com estats de fatiga per
trobar-se sempre en alerta, símptomes físics derivats
d’un estrès crònic, fluctuacions en el pes a causa de
la mateixa angoixa viscuda, increment d’alcohol o drogues per tolerar l’impacte de l’assetjament o altres.
Finalment, l’assetjament psicològic pot incidir també
sobre la vida laboral o els estudis (abandonament,
baixes continuades, deteriorament del rendiment,
etc.) i en la vida social (inseguretat, dificultat per con-
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fiar en els altres, evitació de certes activitats, canvi de
residència, etc.).
En la meva experiència professional treballant amb familiars i víctimes directes d’assetjament en diversos contextos, la víctima triga a demanar ajuda especialitzada
a causa de diferents factors, entre ells: una actitud negadora conforme es pretén que no passa res, o perquè
creuen que podran canviar la situació per si sols, amb
por de ser jutjats negativament pels altres, temors sobre
el com respondrà l’assetjador davant l’intent de demanar
ajuda, un fort sentiment de solitud i incomprensió que
els porta a sentir que ningú els podrà entendre, a part
de les possibles dificultats econòmiques que poguessin
tenir per accedir a una ajuda destact: professional.
Quan la situació surt de la consulta per traslladar-se
al jutjat, serà recomanable en primer lloc recopilar tot
element que pogués servir de prova: missatges escrits,
comprovants de decisions preses per l’assetjador, gravacions i qualsevol altre document o material que pogués
aportar valor documental a l’ respecte (baixes laborals,
receptes mèdica etc.).
En segon lloc, serà important que el denunciant disposi
de testimonis que puguin secundar les diverses formes
d’assetjament o control que haguessin pogut donar-se
en la relació.
En tercer lloc, serà central la pròpia narració dels fets
davant del jutge amb el màxim de detall possible. La
reconstrucció de la pròpia història viscuda portarà el seu
temps, en tant que una de les conseqüències de l’assetjament sol ser un patró traumàtic complex que inclou
danys en la memòria derivats d’alts nivells d’ansietat.
Finalment, per la meva experiència en tribunals, és
important que el lletrat disposi d’una bona valoració
psicològic - pericial d’un especialista en la matèria que
pugui avaluar la consistència i credibilitat del testimoni,
però també que identifiqui les estratègies d’assetjament
i els possibles danys derivats mitjançant entrevistes clíniques i proves psicològiques ad hoc que puguin objectivar igualment les alteracions quotidianes derivades.
És important que el lletrat disposi d’una bona valoració
psicològic - pericial d’un especialista en la matèria que
pugui avaluar la consistència i credibilitat del testimoni,
però també que identifiqui les estratègies d’assetjament i els possibles danys derivats mitjançant entrevistes clíniques i proves psicològiques ad hoc que
puguin objectivar igualment les alteracions quotidianes derivades.

