
6. Alessandra: a case of stalking / Алесандра: случай с 
преследване 
Алесандра е ученичка четвърта година в гимназия. Тя е единствено дете в семейство от 
средната класа, което е особено внимателно към нуждите на дъщеря си. Бащата и майката 
работят в малка частна фирма.  
През третата година от нейното обучение, Алесандра започва връзка със съученик – Мауро – 
лошо момче с поведение клонящо към неправомерно. Мауро много харесва техно музика и 
работи като DJ в дискотека през уикендите.  
През лятото Алесандра се запознава със Стефано, който е пета година ученик в училище в друга 
провинция. Влюбват се и прекарват чудесно лято. През септември започва новата учебна 
година: Мауро повтаря четвърти клас и тъй като посещава същото училище, Алесандра 
неизбежно го среща. Алесандра е много открита и обяснява за чувствата си към Стефано, но 
заради това Мауро започва да я тормози. Той събира банда, на която става лидер и започва да 
следи Алесандра. Спотайва се пред дома й, изпраща анонимни писма до родителите и 
приятелите й, принуждава приятелите си да правят неприлични и клеветнически телефонни 
обаждания, които сериозно нараняват психиката на Алесандра и формират в нейното семейство 
климат на нервност и напрежение. Анонимните и заплашителни телефонни обаждания и sms са 
постоянни и много чести през първите месеци на учебната година.  
Постъпката, освен всички останали действия на тормоз и клевети, които извършва Мауро, която 
предизвиква твърда ответна реакция от страна на Алесандра е изпращането на анонимен имейл 
до Стефано, който тя вижда на неговия компютър, пълен с обидни думи и снимки.  
През феваураи Алесандра докладва в полицията за тормоз и незачитане на личното й 
пространство.  
Алесандра споделя със своя класен ръководител, който я съветва да докладва на властите. 
Полицията установява кой е изпращача на анонимния имейл: един от приятелите на Мауро, 
принуден от последния. Оплакването за „тормоз и незачитане на лично пространство” е 
направено във връзка с член 660 от Наказателния кодекс, който казва: всеки, който открито на 
публични места, или на места, които са публично достъпни, или чрез телефон, или други 
средства причинява индивидуален тормоз или притеснение на друго лице се наказва със затвор 
до шест месеца или с глоба…”. 
 


