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PRZEDMOWA

Na początku września 2019 r. miała miejsce w Warszawie debata
pt. „Seksualna recesja”. Jej inicjatorem było środowisko związane
z miesięcznikiem „Nowa konfederacja”. Na początku spotkania
prowadzący ją dziennikarz, Jan Wróbel zwrócił uwagę, iż słowo „seks”
posiada na świecie unikalne znaczenie. Mało jest bowiem innych
zwrotów, które wzbudzałyby równie dużo emocji. To z całą pewnością
trafne spostrzeżenie w sposób automatyczny kieruje nas w stronę pytania:
O jakie emocje w tym miejscu chodzi? Choć odpowiedź na nie zależna
jest od indywidualnych doświadczeń, to jednocześnie, analizując
wskazane pytanie trzeba dojść do generalnego wniosku, zgodnie
z którym: seks jest zjawiskiem społecznym, które ukazuje nam z jednej
(pozytywnej) strony np. osobę, która doświadcza szczęścia dzieląc się
cielesną bliskością z drugą osobą, a z drugiej (negatywnej) może kojarzyć
nam się z cierpieniem, jakie stało się udziałem np. brutalnie
wykorzystanego dziecka. Emocje jakie w tym obszarze nam towarzyszą
mogą skierować nas w stronę innego z istotnych zjawisk społecznych,
jakim jest prawo. Seksualność człowieka wiąże się bowiem
z pojawieniem się pytania: Czy mogę podjąć podobne działanie, którego
np. pragnę? Może także wystąpić żądanie dotyczące karania określonych
zachowań o seksualnym charakterze. Leon Petrażycki przed laty zwracał
uwagę, iż prawo jest szczególnym obszarem życia psychicznego
i społecznego człowieka. Konkretne przepisy w sposób wyraźny
wywołują w nas określone reakcje, pozytywne bądź też negatywne. Gdy
do powyższego obrazu dołączymy wątek ludzkiej seksualności ukaże
nam się lista zjawisk, jakie także w polskiej debacie publicznej możemy
obserwować od dłuższego czasu.
W ciągu ostatnich kilku lat regularnie w krajowych dyskusjach
powraca wątek np. swobodnego dostępu do środków antykoncepcyjnych.
Przez wiele tygodni trwały w ostatnich miesiącach dyskusje dotyczące
edukacji seksualnej w szkołach. Co pewien czas powracają debaty
związane z funkcjonowaniem w społeczeństwie np. homoseksualistów,
biseksualistów oraz transseksualistów. Podobne tematy wiążą się
najczęściej z pojawieniem się określonych postulatów, których celem jest
uzyskanie przez np. określoną grupę konkretnych uprawnień. Polska
dyskusja dotycząca seksu posiada również negatywną odsłonę. Mowa
tutaj przede wszystkim o ściganiu osób podejrzanych o popełnienie
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takich czynów, jak: zgwałcenie, rozpowszechnienia w sieci pedofilii, czy
też wykorzystanie seksualne osób małoletnich. Zwłaszcza ostatni z ww.
tematów w ostatnim czasie spotkał się z silnym zainteresowaniem
związanym z premierą filmu dokumentalnego pt. „Tylko nie mów
nikomu”, w którym bardzo dokładnie opisane zostały przypadki czynów
pedofilskich popełnianych przez osoby duchowne. Dyskusja społeczna
jaka miała miejsce następnie przyczyniła się do intensyfikacji
legislacyjnych działań związanych z ochroną praw dzieci, w tym
zwłaszcza praw osób, które mogły paść ofiarą przestępstwa o charakterze
seksualnym. Z jednej strony możemy w tym kontekście dostrzec zmianę
przepisów prawa karnego, które chroniąc najmłodszych nie tylko
wprowadza surowsze sankcje za przestępstwa seksualne kierowane
względem dzieci, ale również porządkuje zasady dotyczące denuncjacji,
a więc powiadamiania określonych władz o określonym karalnym
czynie1. Działania te podjęte zostały kilka lat temu. Z drugiej, bardziej
aktualnej perspektywy, pojawiają się próby zmiany standardów ochrony
najmłodszych poprzez utworzenie specjalnej państwowej komisji, której
zadaniem byłoby kompleksowe podjecie tematu pedofilii, w tym jej:
przeciwdziałania oraz reagowania na brak działań organów do tego
powołanych2.
Seksualność człowieka nie posiada (co oczywiste) jedynie
negatywnego oblicza. Pragnienie bliskości, a także chęć doświadczania
relacji fizycznej to szczególne elementy związane z rozwojem osobowym
człowieka. Społeczna dyskusja prowokuje w tym aspekcie postawienie
kluczowych pytań dotyczących autonomii życia seksualnego każdego
człowieka. Pytania te, wraz z rozwojem nauk społecznych oraz
medycznych stają się coraz bardziej precyzyjne. Na początku XXI w.
mało kto zapewne zastanawiał się nad problemem transseksualizmu.
Część osób być może myliła podobny stan z np. transwestytyzmem.
Uznawano, iż np. mężczyzna odczuwający, że jest kobietą zapewne
pragnie mieć możliwość zakładania żeńskich strojów. Współczesna
wiedza medyczna zwraca nam uwagę na złożoność wskazanego zjawiska.
Sfera biologiczna, psychiczna i społeczna w sposób intensywny
1

Mowa tutaj o nowelizacji treści art. 240 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
2
Mowa tutaj o treści Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do
spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności
seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (Dz. U. poz. 1820).
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wpływają na jednostki, które czasem w okresie rozwojowym odkrywają
inną niż zakładali w okresie ich wychowania orientację seksualną, bądź
też płeć psychiczną. Każda z powyższych kwestii posiada swoje
odzwierciedlenie w dyskusji dotyczącej prawa.
Seksualność człowieka może interesować karnistę, który podda
analizie np. przepisy dotyczące przestępstwa zgwałcenia. Badając
poszczególne części kodeksu karnego można zastanawiać się również
nad znaczeniem unormowań związanych z dzieciobójstwem, prostytucją,
kazirodztwem, lub też ubezpłodnieniem.
Cywilista rozważać może w seksualnym kontekście np. problem
możliwości zawarcia związku małżeńskiego przez osoby doświadczające
zaburzeń psychotycznych (choroby psychicznej). Specjalizując się w tej
gałęzi prawa można w pewnym momencie natrafić na problematykę
transkrypcji aktu urodzenia dziecka rodziców jednopłciowych, a także
relacji istniejącej między konstytucyjnymi standardami ukazującymi
władzę rodzicielską, a pojęciem dobra dziecka, które np. chce uzyskać
wiedze dotyczącą swojej seksualności na zajęciach w szkole, bądź też
chce zmienić płeć.
Seks interesować może historyka prawa. Wszak w dziejach np.
polskiego prawa dostrzec można, iż zgwałcenie współmałżonka nie
zawsze było penalizowane. Sięgnięcie do czasów minionych może być
również przydatne przy analizie zjawiska sterylizacji, którą masowo
wykonywano w III Rzeszy, co zaskakujące bazując na bardzo
precyzyjnych przepisach prawa (niestety nie uwzględniających godności
uczestników postępowania).
Zaskakującym może być, iż seks jako zjawisko może
zainteresować również specjalistę prawa podatkowego. Pojawia się
bowiem pytanie: Czy osoba świadcząca usługi seksualne może (powinna)
wejść w rolę podatnika? Podobne pytanie może również zainteresować
teoretyka prawa. Filozof prawa zastanawiać się może bowiem, czym
dzisiaj jest wolność seksualna? Z kolei socjolog prawa może rozważyć:
jaka jest wzajemna relacja między: społeczeństwem, prawem i seksem?
Tożsame obszary badawcze znalazły się w blisko czterdziestu
artykułach składających się na poniższe książkowe opracowanie. Autorzy
reprezentujący większość polskich uniwersytetów, a także liczne inne
znakomite jednostki naukowe, podjęli szczególnie aktualne zagadnienia
dotyczące:
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przestępstw seksualnych,
terapii sprawców podobnych czynów,
psychopatologicznych kontekstów funkcjonowania osób
określanych mianem pedofilów,
społecznego postrzegania seksu,
historycznego spojrzenia na seksualne zachowania człowieka,
dyskryminacji osób o określonej orientacji seksualnej, czy też
etycznego i społecznego postrzegania rozwoju seksualnego
dzieci i młodzieży.

Poniższa publikacja jest jednym z pierwszych na polskim rynku
wydawniczym materiałów badawczych, w którym autorzy podjęli próbę
połączenia dwóch kluczowych zjawisk społecznych: ludzkiej
seksualności oraz prawa. Nie ulega wątpliwości, iż próba ta zakończyła
się sukcesem, o czym mamy nadzieję przekonają się czytelnicy.

Redaktor naukowy
Dr hab. n. prawn. Błażej Kmieciak
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