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Przestêpstwa natury seksualnej nie s¹ nowym zjawiskiem w naszym spo³eczeñstwie, jednak obserwuje siê w ostatnich latach dwie, uwa¿ane za przeciwstawne tendencje dotycz¹ce tego rodzaju przestêpstw. Z jednej strony podkrela
siê bardzo du¿y wzrost przestêpstw seksualnych, z drugiej natomiast diametralnie
zmienia siê nastawienie do osób takie czyny pope³niaj¹cych. Niejednokrotnie nie
uwa¿a siê przestêpców seksualnych za zdegenerowanych i próbuje siê raczej
ujmowaæ ich jako osoby pe³ne wewnêtrznych sprzecznoci, nieszczêliwych, cierpi¹cych wskutek czêsto niezale¿nych od nich wydarzeñ, które wpychaj¹ ich
w tak¹ formê odreagowania krzywd i urazów doznanych od innych ludzi.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e na kszta³towanie siê zjawisk patologicznych,
w tym zjawiska przestêpczoci seksualnej, istotny wp³yw maj¹ czynniki i uwarunkowania o charakterze szczegó³owym i ogólnym. Pierwsze zwi¹zane s¹ z indywidualnymi cechami ludzi uwik³anych w zachowanie patologiczne, w narastaj¹c¹
agresywnoæ, zachwianie równowagi psychicznej czy te¿ wynikaj¹ z przyswojenia negatywnych wzorców wystêpuj¹cych w okrelonej grupie wiekowej, spo³ecznej czy zawodowej. Drugie za o charakterze ogólnym wywieraj¹ wp³yw na
wzrost i trwa³oæ wielu zjawisk patologicznych. Zalicza siê do nich przede
wszystkim czynniki i uwarunkowania polityczne, ekonomiczne, spo³eczne i demograficzne, które bêdzie kszta³towa³a oraz okrela³a globalizacja.
Adres/Adresse/Anschrift: mgr Katarzyna Tracewicz, Katedra Teologii Moralnej i Etyki (doktorantka),
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, kasia.tracek@wp.pl
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Przestêpczoæ na tle seksualnym niepokoi nie tylko organy cigania karnego,
lecz tak¿e opiniê publiczn¹. Znajduje to wyraz w wielu publikacjach zamieszczanych zarówno na ³amach prasy fachowej, jak i codziennej. Zazwyczaj prezentowane informacje s³u¿¹ dostarczaniu odpowiedniej wiedzy, by w mniejszym lub
wiêkszym stopniu zapobiegaæ zamachom skierowanym przeciwko wolnoci osoby
w sferze ¿ycia seksualnego. W niniejszym artykule w celu przybli¿enia zjawiska
przestêpczoci seksualnej zostan¹ opisane czynniki i uwarunkowania o charakterze szczegó³owym. Autorka przedstawi definicjê przestêpczoci seksualnej, pewne wspólne teorie kryminologiczne dla wszystkich rodzajów przestêpstw ze
szczególnym wskazaniem na przestêpstwa seksualne oraz uka¿e rolê ofiary
w genezie przestêpstwa.

1. Definicja przestępstw seksualnych
Podobnie jak ka¿de inne zjawisko spo³eczne, przestêpstwo daje siê konkretnie zdefiniowaæ, bowiem mo¿na przypisaæ mu pewne okrelone znamiona, a tak¿e
okreliæ miejsce i czas jego zajcia. Z tej przyczyny wszelkie przemiany w zakresie iloci czynów przestêpczych, miejsca wystêpowania czy te¿ rozwój ich znamion zewnêtrznych budz¹ zainteresowanie wród badaczy1. Zanim przejdziemy
bezporednio do omawiania problematyki przestêpstw seksualnych, nawi¹¿emy
najpierw do tego, co powinnimy rozumieæ przez przestêpstwa seksualne.
W tym kontekcie warto zwróciæ uwagê, ¿e o przestêpstwach seksualnych
mówi siê bardzo czêsto, jednak cis³e zdefiniowanie takich przestêpstw nie jest
³atwe. Praktycznie nie ma bowiem przestêpstwa seksualnego samego w sobie.
W dzia³aniach sprawców pojawia siê doæ czêsto pierwiastek seksualny, jednak
niejednokrotnie ma on znaczenie niejako sk³adnika uzupe³niaj¹cego. Na ogó³ wyró¿nia siê przestêpstwa seksualne i przestêpstwa na pod³o¿u seksualnym. Do
pierwszych zalicza siê tylko te, które ju¿ w opisie ustawowym s¹ charakteryzowane okolicznociami natury seksualnej (np. zgwa³cenie, kazirodztwo), do drugich
natomiast wszystkie pozosta³e, w których przejawia siê dzia³anie czynników seksualnych w zachowaniu sprawcy przestêpstwa2.
Podobny podzia³ proponuje Juliusz Leszczyñski, wskazuj¹c na dwa kryteria
wyró¿niania przestêpstw seksualnych, a mianowicie: prawno-dogmatyczne i kryminologiczne. Doktryna przyjmuje, ¿e w pierwszym przypadku decyduj¹ce znaczenie ma wola ustawodawcy, wyra¿aj¹ca siê w systematyce ustawy karnej.
1
2

M. Podgajna-Kumierek, Pedofilia, Kraków 2003, s. 31.
T. Marcinkowski, Medycyna s¹dowa dla prawników, Szczytno 2010, s. 472.
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W drugim przypadku natomiast motywacja sprawcy, który d¹¿y do pobudzenia
lub zaspokojenia popêdu p³ciowego3.
Jaros³aw Warylewski wskazuje jednak, ¿e odwo³ywanie siê wy³¹cznie do
regulacji prawnej posiada tê wadê, ¿e niektórymi zachowaniami ludzkimi w sferze
seksualnoci prawo karne przesta³o siê ju¿ w zasadzie interesowaæ (np. zdrada
ma³¿eñska), a inne nie zosta³y jeszcze stypizowane (np. cyberseks). Zdarza siê
równie¿, ¿e systematyka ustawy mo¿e sugerowaæ dalszy podzia³ przestêpstw
seksualnych, np. na te, które s¹ zwrócone przeciwko wolnoci seksualnej i na te,
które godz¹ w obyczajnoæ. Na gruncie konkretnego systemu prawnego nie
mo¿na uznaæ za przestêpstwo seksualne takiego zachowania, które w danym
systemie nie jest okrelone4.
W podobnym brzmieniu wypowiada siê Leszek Lernell, który przestêpstwa
seksualne definiuje zarówno ze stanowiska prawniczego, jak i kryminologicznego.
Bior¹c pod uwagê system prawny, do przestêpstw seksualnych zalicza on takie
typy zachowañ ludzkich powi¹zanych z ¿yciem seksualnym cz³owieka, jakie s¹
zakazane przez ustawodawstwo karne. Zauwa¿a jednak, ¿e jest to okrelenie
z jednej strony bardzo w¹skie, z drugiej za bardzo szerokie. W¹skie w tym
sensie, ¿e obejmuje jedynie nieliczne kategorie przestêpstw, nie uwzglêdniaj¹c, ¿e
niemal ka¿de przestêpstwo mo¿e byæ pope³nione na tle seksualnym. Podkrela, ¿e
mo¿e nim byæ zabójstwo (mord z lubie¿noci), uszkodzenie cia³a, nadu¿ycie w³adzy (³apownictwo w postaci dostarczania rozkoszy seksualnej), kradzie¿e i rabunki. Trudno znaleæ typ przestêpstwa, którego sprawca nie móg³by kierowaæ siê
poci¹giem seksualnym5.
Wy¿ej przywo³any autor zauwa¿a równie¿, ¿e na p³aszczynie psychoanalitycznej koncepcji genezy przestêpstwa w ka¿dym niemal przestêpstwie mo¿na
doszukiwaæ siê pierwiastków libido6. Dlatego te¿ odwo³uje siê do podzia³u przestêpstw na przestêpstwa seksualne i przestêpstwa na pod³o¿u seksualnym. Podobnie jak Tadeusz Marcinkowski, do pierwszych zalicza jedynie te przestêpstwa,
w których opisie ustawowym wyranie s¹ wymienione okolicznoci natury seksualnej, do drugiej natomiast wszelkie inne przestêpstwa, w których dostrzegamy
dzia³anie czynników seksualnych w zachowaniu sprawcy7.
3 J. Leszczyñski, Przestêpstwa tzw. seksualne w projekcie polskiego kodeksu karnego (wersja
z grudnia 1991 r.), Palestra 910 (1992), s. 3031.
4 J. Warylewski, Przestêpstwa seksualne, Gdañsk 2001, s. 15.
5 L. Lernell, Przestêpczoæ seksualna. Zagadnienia prawne i kryminologiczne, w: K. Imieliñski (red.), Seksuologia spo³eczna, Warszawa 1977, s. 465.
6 Podobne stwierdzenie mo¿na znaleæ u Z. M³ynarczyka, który za przestêpstwa seksualne
uznaje te, które s¹ bezporednim przejawem popêdu p³ciowego i jednoczenie s¹ pope³niane w celu
zaspokojenia tego popêdu, tzw. motywowanie seksualne. Zob. Z. M³ynarczyk, Sprawy o przestêpstwa
seksualne w aktualnej praktyce wymiaru sprawiedliwoci, Nowe Prawo 5 (1969), s. 797.
7 Ibidem, s. 466.
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W¹tpliwoci w tych podzia³ach nasuwaj¹ siê podczas próby zaliczenia do
tych kategorii przestêpstwa mordu z lubie¿noci. Poniewa¿ czyn ten nie jest
jedynie przestêpstwem na pod³o¿u seksualnym, ale jest przestêpstwem w ca³ej
pe³ni seksualnym  prze¿ycie seksualne stanowi si³ê napêdow¹ i cel dzia³ania
sprawcy. Niemniej jednak nie mo¿na go zaliczaæ do przestêpstwa na tle seksualnym w znaczeniu takim, jakie mieci siê chocia¿by wyliczenie innych przestêpstw
seksualnych w cilejszym znaczeniu, np. zgwa³cenie czy kazirodztwo, gdy¿ tam
celem sprawcy jest stosunek seksualny. W przypadku natomiast morderstwa
z lubie¿noci sprawca osi¹ga zadowolenie seksualne w wyniku zadawania ofierze
potwornych urazów czy te¿ obserwowania agonii ofiary. W zwi¹zku z czym mord
z lubie¿noci stanowi osobn¹ kategoriê przestêpstwa i to w charakterze zbrodniczego wynaturzenia seksualnego8.
Ponadto warto równie¿ zauwa¿yæ, ¿e wed³ug Lecha Gardockiego wszystkie
przestêpstwa z rozdzia³u XXV Kodeksu karnego dotycz¹ sfery seksu, co stanowi ich wspólny mianownik, upowa¿niaj¹cy do stosowania nazwy przestêpstwa
seksualne9.
Marian Filar wskazuje, ¿e jest jeszcze mo¿liwy podzia³ na przestêpstwa
seksualne o charakterze obiektywnym i subiektywnym. Z perspektywy subiektywnej za przestêpstwa seksualne nale¿a³oby uznaæ te, przy pope³nieniu których
sprawca realizowa³ zamiar naruszenia wolnoci seksualnej ofiary, bez wzglêdu na
sposób realizacji swoich planów i skutku, jaki osi¹gn¹³. Nale¿y jednak podkreliæ,
¿e wa¿ne jest te¿ subiektywne odczucia ofiary o tym, ¿e dany czyn godzi w jej
wolnoæ seksualn¹. Obiektywnie natomiast seksualny charakter maj¹ wy³¹cznie
te zachowania, które ze wzglêdu na zachowanie sprawcy i jego skutek godz¹
w dobro prawne  zagra¿aj¹ mu lub je naruszaj¹. Zasadniczym kryterium tego
podzia³u jest wiêc charakter atakowanego dobra prawnego10.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e podejmowano wiele prób wyjanienia terminu
przestêpstwa seksualne. Ocenê proponowanych rozwi¹zañ utrudnia znacznie
fakt, ¿e wielu autorów jest niekonsekwentnych w wyjanianiu tej definicji. Boles³aw Popielski raz stwierdza, ¿e Przestêpstwa seksualne s¹ takimi czynami
przestêpnymi, których motywem jest chêæ zaspokojenia lub przynajmniej pobudzenia popêdu p³ciowego, a w innym miejscu, w jego rozumieniu, s¹ to przestêpstwa zwi¹zane z ¿yciem p³ciowym cz³owieka. Nie jest to bez znaczenia, bo
zakresy tych okreleñ nie s¹ identyczne11.
8
9
10
11

T. Marcinkowski, Medycyna s¹dowa dla prawników, Szczytno 2010, s. 472.
L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 1998, s. 243.
M. Filar, Przestêpstwa seksualne w polskim prawie karnym, Toruñ 1985, s. 1011.
J. Warylewski, Przestêpstwa seksualne, Gdañsk 2001, s. 16; por. B. Popielski, Przestêpstwa
seksualne, ich istota i dochodzenie, Problemy kryminalistyki 59 (1966), s. 7; idem, Medycyna i prawo,
Warszawa 1968, s. 54.
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Z powy¿szego widzimy, ¿e w ka¿dym z typów przestêpstw seksualnych,
³adunek seksualny jest ró¿norodny pod wzglêdem swego objawu i natê¿enia.
Podczas niektórych zachowañ doznania seksualne s¹ si³¹ napêdow¹ zachowania,
motywem pobudzaj¹cym do dzia³ania, np. obcowanie p³ciowe wymuszone, pedofilia. W innych natomiast motywem jest chêæ zysku, np. kuplerstwo, sutenerstwo,
przy czym w samym zachowaniu sprawcy nie spostrzegamy wcale doznañ erotycznych12.
Warto wskazaæ, ¿e w literaturze przedmiotu definicje przestêpstw seksualnych s¹ czysto formalne, okrelaj¹ce ten czyn jako zmierzaj¹cy do zaspokojenia
w³asnego popêdu seksualnego w sposób sprzeczny z zasadami spo³ecznymi
i zakazany przez prawo karne. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e definicje te prawie nic nie
mówi¹ o istocie i treci tych przestêpstw, a charakteryzuj¹ je jako sprzeczne
z pewnymi przyjêtymi zasadami. Rozumienie tego sformu³owania pozwala na
uwiadomienie, co siê za nim kryje, jednak pozostawia przy tym du¿e pole niepewnoci co do zakresu i treci. Dopiero okrelenie czy chodzi nam o przestêpstwa seksualne na gruncie konkretnego systemu prawa, w okrelonym czasie,
czy na przestrzeni dziejów, daje szansê na unikniêcie nieporozumieñ terminologicznych.

2. Teorie kryminologiczne przestępstw seksualnych
W wielu pañstwach w ostatnich latach nast¹pi³ wzrost przestêpczoci
i innych przejawów patologii spo³ecznej. Przestêpczoæ zaczê³a przybieraæ nowe,
groniejsze i skomplikowane formy. Walka z ni¹ i jej przejawami sta³a siê jednym
z podstawowych zadañ pañstw i spo³eczeñstw. Nauk¹, która wnikliwie bada
zagadnienia zwi¹zane z przestêpczoci¹ jest kryminologia. Termin kryminologia
pochodzi z greckiego crimem  przestêpstwo, zbrodnia oraz logos  nauka13.
W ujêciu Leona Tyszkiewicza kryminologia jest nauk¹, która bada przestêpstwo,
przestêpczoæ i przestêpcê oraz funkcjonowanie rodków przeciwdzia³ania przestêpczoci14.
Brunon Ho³yst zauwa¿a równie¿, ¿e kryminologia jest t¹ dziedzin¹ wiedzy,
która nie korzysta w sposób mechaniczny z metod badawczych wypracowanych
przez inne nauki, lecz adaptuje je do swoich celów. Kryminologia równie¿ opracowuje w³asne metody, np. typologii przestêpstw, prognostyczne, a tak¿e inicjuje
12
13
14

L. Lernell, Przestêpczoæ seksualna. Zagadnienia prawne i kryminologiczne, s. 467.
M. Kuæ, Kryminologia, Warszawa 2010, s. 1.
L. Tyszkiewicz, Kryminologia (Zarys systemu), Katowice 1983, s. 14.
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podjêcie badañ nad wykorzystaniem wyników ró¿nych nauk dla lepszego poznania przyczyn przestêpczoci i opracowania za³o¿eñ profilaktyki kryminologicznej15.
G³ównie, chodzi zatem o ustalenie bazy poznawczej, która ma byæ wykorzystywana do wyeliminowania tych zjawisk spo³ecznie niepo¿¹danych, które znajduj¹ siê w krêgu zainteresowañ kryminologii16.
Przechodz¹c natomiast do teorii przestêpczoci, nale¿y zaznaczyæ, ¿e
w literaturze jest ich bardzo wiele. Czêæ z nich zosta³a mniej lub bardziej dok³adnie opisana. Jednak wyró¿niæ mo¿emy trzy g³ówne grupy:
1) koncepcje biologiczne akcentuj¹ce g³ównie lub wy³¹cznie czynniki biofizyczne;
2) koncepcje psychologiczne odwo³uj¹ce siê przede wszystkim do rozmaitych czynników natury psychologicznej;
3) koncepcje socjologiczne, które przypisuj¹ mniejsz¹ lub wiêksz¹ rolê kryminogenn¹ g³ównie czynnikom spo³eczno-rodowiskowym17.
Uwzglêdniaj¹c teorie biologiczne jako przyczyny przestêpczoci, za punkt
wyjcia nale¿y przyj¹æ, ¿e za zachowanie przestêpcze odpowiedzialne s¹ w³aciwoci okrelonych struktur biologicznych organizmu. Autorzy poszczególnych
koncepcji nawi¹zywali kolejno do: budowy cia³a (antropologiczne i konstytucyjno-psychologiczne), w³aciwoci uk³adu wydzielania wewnêtrznego (koncepcje endokrynologiczne) oraz struktury chromosomów (koncepcje genetyczne). G³ówny
twórca teorii biologicznej, jakim by³ Cesare Lombrosa, w³oski psychiatra i antropolog, twierdzi³, ¿e istniej¹ specyficzne cielesne stygmaty przestêpcze, do których
zalicza³: cofniête w ty³ czo³o, deformacje czaszki, silnie rozwiniête szczêki i koci
policzkowe, bardzo ma³e lub du¿e odstaj¹ce uszy, anomalie uzêbienia i nazbyt
d³ugie ramiona. Obecnoæ piêciu tych cech wskazywa³a, wed³ug jego badañ, ¿e
skazany jest typem przestêpcy z urodzenia18.
W odniesieniu do teorii psychologicznych nale¿y zaznaczyæ, ¿e wszystkie
one odwo³uj¹ siê przy wyjanianiu przestêpczoci do rozmaitych zmiennych
psychologicznych, które uwa¿a siê za g³ówne przyczyny przestêpczoci, choæ
wiêkszoæ bierze pod uwagê tak¿e znaczenie czynników biologicznych i spo³ecznych. Do czynników psychologicznych odpowiedzialnych za przestêpczoæ
mo¿na zaliczyæ: ograniczon¹ sprawnoæ umys³ow¹, zaburzenia psychotyczne,
zaburzenia psychonerwicowe, okrelone cechy osobowoci lub ca³¹ osobowoæ. Kryminogenna rola zmiennych psychologicznych polega przede wszystkim
15
16
17
18

B. Ho³yst, Kryminologia, Warszawa 2007, s. 65.
L. Tyszkiewicz, Od naturalizmu do humanizmu w kryminologii, Katowice 1991, s. 13.
M. Ciosek, Psychologia s¹dowa i penitencjarna, Warszawa 2003, s. 69.
Ibidem, s. 70.
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nie na tym, ¿e zmienne te determinuj¹ zachowanie przestêpcze, ale na tym, ¿e
sprzyjaj¹ wyborowi takiego zachowania albo utrudniaj¹ wybór postêpowania w³aciwego19.
Pogl¹dy zwolenników orientacji socjologicznej w kryminologii s¹ bardzo ró¿norodne i w literaturze jest ich najwiêcej. Jedn¹ z takich teorii jest teoria zró¿nicowanych powi¹zañ Edwina Sutherlanda, która wyjania zachowania dewiacyjne,
jakimi jest przestêpczoæ w kilku stwierdzeniach: zachowanie przestêpcze jest
wyuczone, uczenie siê zachowania przestêpczego ma miejsce w drodze interakcji
z innymi osobami w ramach procesu komunikowania siê, zasadnicza czêæ uczenia siê przestêpczego zachowania dokonuje siê w grupach pierwotnych. Ponadto
zwraca uwagê, ¿e jednostka staje siê przestêpc¹ wskutek nadwy¿ki definicji
sprzyjaj¹cych naruszeniu przepisów prawa nad definicjami niesprzyjaj¹cymi naruszeniu prawa. Wskazuje tak¿e, ¿e uczenie siê zachowania przestêpczego obejmuje te same mechanizmy, które wystêpuj¹ w przypadku uczenia siê ka¿dego innego
zachowania, zachowanie przestêpcze jest wyrazem ogólnych potrzeb i wartoci.
Na gruncie tej teorii zachowanie przestêpcze wi¹zaæ nale¿y z uczeniem siê wzorów zachowañ przestêpczych. E. Sutherland uwa¿a³, ¿e zachowania przestêpczego nie da siê wyjaniæ specyfik¹ potrzeb sprawcy, który decyduj¹c siê na takie
zachowanie d¹¿y do ich zaspokojenia, poniewa¿ jest ono wyrazem ogólnych
potrzeb i wartoci20.
Na podstawie powy¿szego mo¿emy stwierdziæ, ¿e zjawisko przestêpczoci
w ujêciu kryminologicznym charakteryzuje siê wieloci¹ nurtów i pogl¹dów teoretycznych interpretuj¹cych i wyjaniaj¹cych poziom i dynamikê pope³niania przestêpstw, ich strukturê i specyfikê, a zw³aszcza wyjaniaj¹cych mechanizmy
i przyczyny przestêpczoci21.
W polu badawczym kryminologii przestêpstwa seksualne tak¿e znajduj¹
swoje miejsce, lecz publikacje na ten temat s¹ nieliczne i powiêcone g³ównie
gwa³tom indywidualnym lub zbiorowym dokonywanych na kobietach22. Pewne
przyczyny stosowania przemocy seksualnej s¹ takie same jak przemocy w ogóle,
inne s¹ specyficzne tylko dla niej23. Kryminolog w aspekcie przestêpstw seksualnych interesuje siê przede wszystkim dewiacjami seksualnymi, które posiadaj¹
bezporedni lub poredni zwi¹zek z przestêpstwem, np. zabójstwo z lubie¿noci.
19
20

Ibidem, s. 7172.
A. Siemaszko, Granice tolerancji. O teoriach zachowañ dewiacyjnych, Warszawa 1993,
s. 88131; por. B. Ho³yst, Kryminologia, s. 11171119.
21 M. Ciosek, Psychologia s¹dowa i penitencjarna, s. 69.
22 K. Marzec-Holka, Przemoc seksualna wobec dziecka. Studium pedagogiczno-kryminologiczne, Bydgoszcz 1999, s. 55.
23 M. Budyn-Kulik, Wybrane wiktymologiczne (i psychologiczne) aspekty zgwa³cenia, w: M. Mozgawa (red.), Przestêpstwo zgwa³cenia, Warszawa 2012, s. 245.
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Taki rodzaj badañ kryminologicznych ustala zwi¹zek miêdzy poziomem dewiacji
spo³ecznej  seksualnej a przestêpczoci¹24.
W patologii spo³ecznej przyjmuje siê, ¿e przestêpstwa seksualne (czyny
lubie¿ne) to rodzaj dewiacji spo³ecznej, czyli odchylenie od norm okrelonych
w danej zbiorowoci spo³ecznej, obowi¹zuj¹cych ze wzglêdu na przyjête zasady
spo³ecznej akceptacji i oceny, a odchylenie to wynika z odrzucenia okrelonych
norm i powoduje swoist¹ dysfunkcjonalnoæ danej zbiorowoci25.
W tym kontekcie wydaje siê konieczne, aby odnieæ siê jeszcze do behawiorystycznego26 ujêcia przestêpstw seksualnych, na którym równie¿ bazuje kryminologia. Istota tego ujêcia polega najogólniej mówi¹c na koncentrowaniu siê na
czynnikach zewnêtrznych, czyli na nagrodach i karach, jakimi nasze zachowania
s¹ warunkowane. Ca³okszta³t oddzia³ywañ pozytywnych i negatywnych porz¹dkuje wed³ug trzech rodzajów warunkowania, które zachodz¹ w przypadku powstawania dewiacyjnych form zachowania seksualnego, czyli wypaczonych odruchów seksualnych27.
Kazimierz Pospiszyl do tych trzech rodzajów warunkowania zalicza:
1. Warunkowanie klasyczne, najprostsze, które ma miejsce wtedy, kiedy
bodziec bezwarunkowy (podstawowy w sensie biologicznym, np. g³ód) poprzez
skojarzenie z bodcem obojêtnym przekazuje niejako sw¹ si³ê sprawcz¹ temu
obojêtnemu bodcowi, czyni¹c tym samym z niego bodziec warunkowy.
2. Warunkowanie instrumentalne, które jest bardziej z³o¿one, od klasycznego ró¿ni siê dwiema zasadniczymi cechami  do jego zaistnienia niezbêdna jest
spontaniczna aktywnoæ jednostki, podczas gdy do nabywania klasycznych odruchów warunkowych cz³owieka mog¹ zmusiæ warunki zewnêtrzne oraz przebiega
ono na innym, wy¿szym poziomie, w którym uwarunkowana staje siê reakcja.
3. Warunkowanie spo³eczne, które nazywane jest równie¿ zastêpczym, ma
miejsce wtedy, kiedy nagroda lub kara nie spotyka bezporednio ucz¹cego siê,
lecz osobê, któr¹ on obserwuje i z któr¹ w wiêkszym lub mniejszym stopniu siê
identyfikuje (np. bohaterowie filmów).
Warto podkreliæ, ¿e znajomoæ ich jest niezbêdna zarówno do wyjanienia
genezy tych dewiacji, jak i przede wszystkim do konstruowania skutecznych
programów resocjalizacyjnych28.
24

ne, s. 56.
25
26

K. Marzec-Holka, Przemoc seksualna wobec dziecka. Studium pedagogiczno-kryminologicz-

Ibidem, s. 52.
Zob. J. Bobryk, Behawioryzm, w: J. Wojnowski (red.), Wielka encyklopedia PWN, t. 3, Warszawa 2004, s. 364.
27 K. Pospiszyl, Przestêpstwa seksualne, Warszawa 2008, s. 20.
28 Ibidem, s. 2021.
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Warunkowaniem klasycznym jestemy w stanie wyt³umaczyæ nieskoñczone
bogactwo najsubtelniejszych doznañ erotycznych, czasami bardzo wysublimowanych, jak i najbardziej brutalne i wynaturzone formy zaspokojenia seksualnego.
Najszersze zastosowanie ma warunkowanie instrumentalne, które pozwala
na przeledzenie interakcji pomiêdzy wzajemnymi uk³adami ³añcuchów reakcji
na odbieranie wzmocnienia  kary b¹d nagrody. Znajomoæ tego warunkowania pozwala wyjaniæ tak wa¿ne zagadnienie w powstawaniu przestêpstw
seksualnych, jak wp³yw fantazji seksualnych na póniejsze realne dowiadczenia w tej sferze aktywnoci. Ostatnia postaæ warunkowania, czyli warunkowanie zastêpcze odgrywa du¿¹ rolê w powstawaniu i utrwalaniu dewiacji seksualnych29.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e mo¿na by wymieniæ jeszcze kilka teorii, które zas³uguj¹
w du¿ej mierze na uwagê ze wzglêdów merytorycznych, a czêæ ich podstawowych twierdzeñ jest nadal aktualna. Wspó³czesne badania naukowe z zakresu
patologii spo³ecznej i kryminologii ³¹cz¹ dwie lub wiêcej teorii w celu wyjanienia
skomplikowanych zjawisk spo³ecznych zagra¿aj¹cych innym cz³onkom grupy, którzy pozostaj¹ w zgodzie z przepisami prawa i normami obyczajowymi.

3. Rola ofiary w genezie przestępstwa
Koniecznoæ szerokiego spojrzenia na zagadnienia zwi¹zane z badaniem
przyczyn przestêpstwa zadecydowa³y o kierunku badañ wiktymologicznych30.
W literaturze polskiej, jak i wiatowej traktuje siê wiktymologiê b¹d jako dziedzinê kryminologii, b¹d jako samodzieln¹ naukê, której zakres nie sprowadza siê
tylko do problematyki ofiar przestêpstw. W tym drugim przypadku chodzi bowiem
o wszelkie formy pokrzywdzenia (przestêpstwo, wypadek, choroba, przeladowania religijne, polityczne, rasowe)31.
Przestêpstwem okrelamy taki rodzaj dzia³ania, który wyrz¹dza szkodê
uznan¹ za naruszenie zasad wspó³¿ycia i gospodarowania dobrami, i to tych
zasad, które s¹ chronione przez prawo. W tym kontekcie pojawia siê pojêcie
sprawcy i ofiary. Czyn przestêpny jest zatem wynikiem interakcji bezporedniej
b¹d poredniej miêdzy sprawc¹ i ofiar¹. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e jest to
29
30

Ibidem, s. 2122.
Wiktymologia  multidyscyplinarna dziedzina nauki, której zadaniem jest ca³ociowa analiza
zjawisk dysfunkcjonalnych i zapobieganie nieprawid³owym procesom i zjawiskom, których wynikiem s¹
ró¿norodne formy pokrzywdzenia. Szeroko zajmuje siê problematyk¹ ofiary przestêpstwa. Zob. Wielka
encyklopedia PWN, s. 314.
31 B. Ho³yst, Kryminologia, s. 1258.
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efekt konfliktu interesów polegaj¹cy na tym, ¿e jedna osoba lub grupa osób
w sposób zabroniony prawem atakuje, zagarnia b¹d niszczy wartoci przynale¿ne, wa¿ne i uprawnione innej osoby b¹d grupy32.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e o ile nauka o osobie przestêpcy rozwinê³a siê
o wiele wczeniej, przechodz¹c przez ró¿ne fazy interpretacji socjologicznych,
psychologicznych, genetycznych, o tyle nauka o osobie ofiary jest wci¹¿ jeszcze
m³od¹ dyscyplin¹ i dopiero wchodzi w pierwsz¹ fazê diagnostyki i interpretacji
opartej na statystycznej inwentaryzacji cech i osób poszkodowanych33.
W tym kontekcie nale¿y odnieæ siê jeszcze do pojêcia ofiary. Zdefiniowanie tego pojêcia nie jest zadaniem ³atwym, poniewa¿ w wiêkszoci ustawodawstw
prawnokarnych brakuje okrelenia tego terminu. Rodzi siê tak¿e dodatkowa trudnoæ wynikaj¹ca z rozbudowanego katalogu róde³ pokrzywdzenia. Jednak nale¿y
przyj¹æ, ¿e ofiara to osoba, która w wyniku jakiego zdarzenia dozna³a krzywd
i szkód, czyli zosta³a nim pokrzywdzona34.
W rozumieniu Polskiej Karty Praw Ofiary przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwoci wraz z instytucjami i organizacjami rz¹dowymi i pozarz¹dowymi w 1999 r., ofiar¹ jest osoba fizyczna, której dobro prawem chronione
zosta³o bezporednio naruszone lub zagro¿one przez przestêpstwo, a tak¿e jej
najbli¿si35. Widzimy, ¿e ofiara przestêpstwa to osoba pokrzywdzona przestêpstwem.
Z powy¿szymi zagadnieniami bezporednio ³¹czy siê problematyka winy
ofiary. Dla ustalenia rzeczywistego charakteru zdarzenia, kiedy mowa o przestêpstwach seksualnych, du¿e znaczenie ma zachowanie ofiary, przede wszystkim
w kontekcie wyra¿anej przez ni¹ zgody na odbycie stosunku seksualnego b¹d
braku tej¿e zgody36.
Znajdujemy na ten temat wiele opracowañ. B. Ho³yst wprowadzi³ pojêcie
potencja³ wiktymogenny, przez które rozumie taki system cech jednostki, grupy,
makrostruktury spo³ecznej, organizacji instytucjonalnej, organizacji pañstwowej
oraz cech warunków ¿ycia, które prowadz¹ do powstania zagro¿enia przestêpstwem. Sfery, na których potencja³ ten mo¿e wyst¹piæ, to m.in.:
1. Cechy kondycji biologicznej osób, np. obni¿ona sprawnoæ fizyczna. Do
tej kategorii nale¿eæ bêdzie tak¿e wiek osoby, w znacznym stopniu determinuj¹cy
mo¿liwoci obrony, a w przypadku osób m³odych determinuj¹cy równie¿ wiadomoæ zagro¿enia.
32
33
34
35
36

Ibidem, s. 1259.
Ibidem, s. 1266.
M. Kuæ, Wiktymologia, Warszawa 2010, s. 14.
E. Bieñkowska, L. Mazowiecka, Prawa ofiar przestêpstw, Warszawa 2009, s. 2526.
M. Budyn-Kulik, Wybrane wiktymologiczne (i psychologiczne) aspekty zgwa³cenia, s. 251.
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2. Cechy kondycji psychicznej, które mog¹ powodowaæ, ¿e osoba staje siê
ofiar¹ na skutek braku mechanizmów obronnych.
3. Cechy kondycji spo³ecznej, mog¹ce powodowaæ, ¿e ofiar¹ staje siê osoba, która budzi agresjê ze wzglêdu na osi¹gniêty wysoki status spo³eczny (b¹d
te¿ jego niski poziom  co w przekonaniu sprawcy gwarantuje bezkarnoæ czynu),
pochodzenie i kr¹g towarzyski.
4. Cechy kondycji ekonomicznej, w której to grupie mieci siê posiadanie
ró¿nego rodzaju dóbr, dysponowanie mo¿liwociami osi¹gania wy¿szego statusu
ekonomicznego37.
W odniesieniu do powy¿szego zagadnienia wydaje siê konieczne, by zaznaczyæ, ¿e pewne grupy osób s¹ szczególnie predestynowane do roli ofiary przestêpstw. Predestynacja ta mo¿e byæ zawiniona i niezawiniona, indywidualna lub
spowodowana przynale¿noci¹ do pewnej grupy spo³ecznej lub zawodowej. Osobami zatem szczególnie nara¿onymi na niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia, uszkodzenia cia³a, napadu rabunkowego s¹ zatem alkoholicy, prostytutki, a tak¿e kategoria
osób o awanturniczym usposobieniu, maj¹cych sk³onnoæ do brutalnego i niepohamowanego postêpowania38.
Warto zauwa¿yæ, ¿e zwi¹zek seksu z przemoc¹, zw³aszcza w naszym spo³eczeñstwie i kulturze, jest bezsprzeczny. Jedna z teorii g³osi, ¿e im wiêkszy antagonizm miêdzy mê¿czyzn¹ a kobiet¹, tym wiêksza tendencja do stosowania przemocy
w zwi¹zku z seksem. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e sfera zachowañ seksualnych,
podobnie jak inne sfery zachowañ cz³owieka, rz¹dzi siê pewnymi regu³ami.
W przeciwieñstwie jednak do innych sfer zachowania, w tym przypadku konkretyzacja regu³ nie jest wyranie okrelona. Mog¹ one zale¿eæ od wielu czynników
kulturowych, rodowiskowych czy obyczajowych. W zwi¹zku z tym mo¿e dojæ
do mylnego odczytania sygna³ów wysy³anych przez jedn¹ osobê (bez intencji
seksualnej z jej strony) jako sygna³u seksualnego, wiadcz¹cego o chêci nawi¹zania jakiej relacji intymnej czy te¿ odbycia stosunku seksualnego39.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e form¹ zawinionego postêpowania jest równie¿
nieostro¿noæ. Bardzo czêsto ofiary w wyniku braku zachowania rodków ostro¿noci stwarzaj¹ odpowiednie warunki do dokonywania przestêpstw. Mo¿emy tutaj
wyró¿niæ dwa rodzaje nieostro¿noci: incydentaln¹ i trwa³¹. Nieostro¿noæ incydentalna ma miejsce wtedy, kiedy ofiara jednorazowo i przypadkowo stwarza
sytuacjê niebezpieczn¹ dla swojego ¿ycia i zdrowia. Natomiast nieostro¿noæ
37 B. Ho³yst, Czynniki kszta³tuj¹ce podatnoæ wiktymologiczn¹, Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne 10 (1979), s. 2533.
38 B. Ho³yst, Kryminologia, s. 1272.
39 E. Bieñkowska, Wp³yw zachowania ofiary na rozstrzygniêcie sprawy o zgwa³cenie, Warszawa
1984, s. 67.
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trwa³a polega na uporczywym sprowadzaniu na siebie niebezpieczeñstwa, np.
utrzymywanie sta³ych kontaktów z niebezpiecznym rodowiskiem40.
W przypadkach zawinionego postêpowania ofiary najpowa¿niejsz¹ grupê
stanowi prowokacja. B. Ho³yst podkrela, ¿e Zakres i formy prowokacji s¹
bardzo ró¿ne. Mo¿e ona mieæ formê biern¹ lub czynn¹, a przebieg trwa³y b¹d
incydentalny. Uwzglêdniaj¹c czynnik intencjalnoci, mo¿na odró¿niæ prowokacjê
wiadom¹ i niewiadom¹. Z punktu widzenia moralnych i spo³ecznych kryteriów
nale¿y wyró¿niæ prowokacje maj¹ce cechy negatywne, pozytywne lub obojêtne41.
W literaturze psychologicznej wskazuje siê, ¿e ods³anianie siê kobiet prowokuje potencjalnych napastników do zaczepki, napaci i seksualnego gwa³tu.
W postêpowaniu s¹dowym o zgwa³cenia zbiorowe element prowokacyjnego zachowania ofiary (wiadomego b¹d niewiadomego) czy te¿ jej lekkomylnoæ s¹
okolicznociami ³agodz¹cymi dla sprawców42.
W przypadku wiadomego, jak i niewiadomego przyczynienia siê ofiary do
przestêpstwa seksualnego istnieje problem interpretacji zachowania ofiary przez
sprawcê. Chodzi tu przede wszystkim o wyra¿enie przez ofiarê braku zgody na
odbycie stosunku p³ciowego. Zachowanie ofiary mo¿e b³êdnie wskazywaæ, ¿e
sprawca nie spotka siê z oporem, podczas gdy ofiara w ogóle nie przewiduje
przeniesienia siê relacji na poziom relacji seksualnej. Ofiara mo¿e tak¿e wywo³aæ
u sprawcy b³êdne przekonanie, ¿e deklarowany przez ni¹ brak zgody jest jedynie
pewnym elementem gry seksualnej, w sytuacji gdy wyra¿a rzeczywist¹ wolê
ofiary43.
Bardzo wa¿nym elementem jest fakt, ¿e ofiara mo¿e byæ nieraz na tyle
zaskoczona, przestraszona, zdezorientowana czy nawet sparali¿owana, ¿e nie
ma czasu lub rzeczywistej mo¿liwoci wyra¿enia swego sprzeciwu. Powinien
on byæ co do zasady w jaki sposób, choæby werbalny, uzewnêtrzniony. Nie
mo¿na jednak wykluczyæ przypadków, w których ze wzglêdu na okolicznoci
towarzysz¹ce zdarzeniu, celowe bêdzie odwo³anie siê do domniemania braku
zgody44.
Niejednokrotnie zdarzaj¹ siê sytuacjê, ¿e osoba, która sta³a siê przedmiotem
czynnoci wykonawczej o charakterze seksualnym, mo¿e sama postrzegaæ siê
jako ofiarê zgwa³cenia, chocia¿ obiektywnie nie zosta³y spe³nione znamiona przestêpstwa (np. czuje siê oszukana, chocia¿ zachowanie sprawcy nie wype³nia
40
41
42
43
44

B. Ho³yst, Kryminologia, s. 1274.
Ibidem, s. 1272.
Ibidem, s. 1273.
M. Budyn-Kulik, Wybrane wiktymologiczne (i psychologiczne) aspekty zgwa³cenia, s. 253.
J. Warylewski, Przestêpstwa seksualne, Gdañsk 2001, s. 73.
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znamienia podstêpu, o którym mowa w art. 197 k.k.45). Sytuacja taka mo¿e
dzia³aæ równie¿ odwrotnie, kiedy to ofiara nie czuje siê pokrzywdzona, a obiektywnie rzecz bior¹c, zosta³y zrealizowane znamiona czynu zabronionego46.
W tym kontekcie nale¿y wspomnieæ równie¿ o koncepcji ofiary przypieszaj¹cej przestêpstwo, która wy³oni³a siê w badaniach prowadzonych nad zgwa³ceniami. Zgwa³cenie przypieszone ma miejsce wówczas, kiedy ofiara faktycznie
(lub tylko w domniemaniu sprawcy) zgodzi³a siê na odbycie stosunku p³ciowego,
lecz w ostatniej chwili wycofa³a siê b¹d nie zareagowa³a dostatecznie silnie na
tak¹ propozycjê, b¹d zachowywa³a siê w sposób, który móg³ zostaæ poczytany
jako zaproszenie do stosunku. Mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to koncepcja zawieraj¹ca wiele elementów ocennych. Warto zauwa¿yæ, ¿e próba udowadniania, ¿e
kobieta sama przyczyni³a siê do pope³nienia przestêpstwa seksualnego, jest prób¹
uwolnienia od winy mê¿czyzny, co powoduje, ¿e zgwa³cenie staje siê przestêpstwem bez sprawcy i ofiary47.
Jednoczenie nale¿y pamiêtaæ, ¿e w licznych przypadkach nie mo¿na przypisaæ ofiarom ¿adnej winy sprowadzenia dla w³asnego ¿ycia i zdrowia niebezpieczeñstwa. Zachowanie przestêpcze nie mo¿e byæ wyjanione tylko na podstawie
samej analizy cech sprawcy, cech ofiary czy te¿ reakcji obu stron. Wyjanienie to
wymaga ³¹cznego uwzglêdnienia wszystkich tych elementów.

Podsumowanie
Zwi¹zki uczuciowe, aktywnoæ seksualna i zaspokojenie popêdu seksualnego mog¹ rozwijaæ jednostkê, ale mog¹ j¹ te¿ degradowaæ. Bior¹c pod uwagê
przyjête obecnie normy zdrowia, aktywnoæ seksualn¹ ocenia siê jako patologiczn¹, gdy cz³owiek nie odczuwa potrzeb seksualnych i emocji erotycznych stosownie do rozwoju osobowego. Ponadto, gdy odczuwaj¹c tak¹ potrzebê, zmierza on
do przyjemnoci erotycznej, ale nie mo¿e zredukowaæ napiêcia p³ciowego i zaspokoiæ swych potrzeb w sposób okrelony normami praktyki ¿yciowej. Wówczas
wykorzystuje innych partnerów i techniki, czêsto wbrew przyjêtym normom
prawnym, dopuszczaj¹c siê przestêpstwa.
Przestêpstwa skierowane przeciwko wolnoci seksualnej wyj¹tkowo drastycznie godz¹ w integralnoæ cz³owieka, powoduj¹c silny uraz psychiczny. Zjawi45 Art. 197 k.k. § 1. Kto przemoc¹, grob¹ bezprawn¹ lub podstêpem doprowadza inn¹ osobê do
obcowania p³ciowego, podlega karze pozbawienia wolnoci od lat 2 do 12. Zob. Ustawa z dnia 6 czerwca
1997 r., Kodeks Karny (Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553).
46 M. Budyn-Kulik, Wybrane wiktymologiczne (i psychologiczne) aspekty zgwa³cenia, s. 244.
47 E. Bieñkowska, Wiktymologia. Zarys wyk³adu, Warszawa 2000, s. 35.
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ska przestêpcze s¹ wynikiem oddzia³ywania przeró¿nych, mo¿liwych bodców,
i nie sposób generalizowaæ przestêpców na podstawie wy³onienia przyczyn takiego czy innego ich zachowania. Klasyfikacja ta jest mo¿liwa jedynie na podstawie
rodzaju czynu przestêpczego, jakiego sprawca siê dopuci³. Niew¹tpliwie przestêpstwa seksualne nale¿y analizowaæ pod wzglêdem sposobów ich pope³niania.
Natura przestêpstwa seksualnego bardziej ni¿ innych rodzajów zachowañ
³ami¹cych prawo wi¹¿e siê prze¿yciami wewnêtrznymi cz³owieka, o wiele trudniej tê formê zachowania przestêpczego zracjonalizowaæ ni¿ np. kradzie¿, zabójstwo czy agresjê. Je¿eli uzna siê za prawdê twierdzenie, ¿e zachowanie cz³owieka zale¿y od tego, jakim on sam jest i od tego jak zachowuje siê jego otoczenie, to
wówczas uznaje siê równie¿ za niemo¿liwe wyjanienie zachowania sprawcy bez
analizy zachowania ofiar i odwrotnie.

FACTORS AFFECTING SEX CRIMES
(SUMMARY)

Criminological or victimological aspects of sex crimes cover a broad spectrum of issues. This
results from the fact that the problem is not uniform. This study presents various criminological
theories common to all kinds of crimes, particularly sex crimes, and shows the role of the victim in
the origin of a crime and defines a sexual crime itself. Crimes against sexual freedom are particularly
harmful to a persons integrity, resulting in serious mental trauma. Crimes are committed as a result
of a mixture of numerous stimuli and no generalisations can be made by identifying one or another
type of common behaviour. In an attempt to determine the real nature of an incident, it is very
important how the victim behaved, mainly in terms of whether she consented to the sexual intercourse or not. Criminal behaviour cannot be explained only by analysing the characteristics of the
perpetrator, the victim or the reactions of both parties. In order to provide an explanation, one has
to analyse all of these elements together.

DIE BEDINGTHEIT VON SEXUALDELIKTEN
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die kriminologischen und viktimologischen Aspekte von Sexualverbrechen umfassen ein
außergewöhnlich breites Spektrum von Fragestellungen. Dieses ergibt sich aus der Tatsache, dass
bereits die Erscheinungsform nicht einheitlich ist. Die vorliegende Abhandlung stellt bestimmte
gemeinsame kriminologische Theorien für alle Arten von Delikten vor - unter besonderer
Berücksichtigung von Sexualdelikten, zeigt die Opferrolle bei der Deliktsgenese auf und definiert
ferner den Begriff des Sexualdelikts selbst. Delikte, die sich gegen die sexuelle Selbstbestimmung
richten, bewirken einen außerordentlich drastischen Einfluss auf die Integrität des Menschen und
ziehen ein tief greifendes Trauma nach sich. Die Erscheinungsformen der Kriminalität sind das
Ergebnis von verschiedenartigen Einwirkungen aller möglichen mannigfaltigen Reize und lassen es
nicht zu, auf der Grundlage einer Ursachenzusammenstellung für das eine oder andere Verhalten des
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Täters diesem gegenüber Verallgemeinerungen anzustellen. Bei Sexualdelikten hat, um den tatsächlichen Ereignischarakter festlegen zu können, das Verhalten des Opfers eine große Bedeutung, vor
allem im Zusammenhang mit seiner Zustimmung bzw. seiner mangelnden Zustimmung zum Vollzug
des Geschlechtsverkehrs. Das kriminelle Verhalten darf nicht allein auf Grundlage einer ausschließlichen Analyse des Täterverhaltens, der Opfermerkmale oder auch der beiderseitigen Reaktionen
erklärt werden. Eine diesbezügliche Erklärung muss eine zusammenfassende Berücksichtigung aller
dieser Elemente in sich vereinen.

