
Przemoc seksualna wobec  
mężczyzn a prawo 

Z punktu widzenia prawa, zjawisko przemocy seksualnej wobec mężczyzn można podzielić 
na dwie kategorie: przemoc wobec dzieci oraz przemoc wobec dorosłych. 

Przemoc wobec dzieci 

Przemoc wobec dzieci (do 16. roku życia) na ogół określana jest jako wykorzystywanie seksualne dzieci (ang. CSA) 

i opisywana jest jako sytuacja, w której dorośli lub młodzież starsza wykorzystują dzieci lub młodzież młodszą w 

celu stymulacji seksualnej. 

Wykorzystywanie seksualne dzieci może przyjąć różne formy, takie jak: prośby lub nakłanianie dziecka do 

podjęcia czynności seksualnych (bez względu na wynik), obnażanie narządów płciowych przy dziecku, 

odtwarzanie na jego oczach materiałów pornograficznych, faktyczny kontakt seksualny z dzieckiem, kontakt 

fizyczny z narządami intymnymi dziecka, podglądanie narządów intymnych dziecka bez kontaktu fizycznego lub 

wykorzystywanie dziecka do tworzenia pornografii. 

Przemoc wobec dorosłych 

Przemoc seksualna wobec dorosłych dzieli się na następujące obszerne kategorie: 

 Gwałt 

Na mocy brytyjskiej Ustawy o przestępstwach seksualnych z roku 2003 (ang. Sexual Offences Act 2003), 

za naruszenie prawa uważa się sytuację, w której mężczyzna dokonuje penisem penetracji pochwy, 

odbytu lub ust kobiety lub mężczyzny bez uzyskania ich zgody. Gwałt na mężczyźnie został uznany za 

przestępstwo w 1994 roku, jednak ustawa z roku 2003 określiła grupę ofiar gwałtu jako neutralną w 

odniesieniu do płci. 

 Napaść poprzez penetrację 

Odnosi się do sytuacji, w której mężczyzna lub kobieta dokonuje penetracji pochwy lub odbytu innej 

osoby bez uzyskania jej zgody. Za naruszenie prawa uważa się penetrację poprzez użycie części ciała (np. 

palca) lub dowolnego innego przedmiotu z zamiarem seksualnym. 

 Napaść seksualna 

Odnosi się do sytuacji, w której mężczyzna lub kobieta celowo oraz z zamiarem seksualnym dotyka inną 

osobę bez uzyskania jej zgody. 

Jak zdefiniować „zgodę”? 

W uproszczeniu, zgoda powinna mieć charakter przyzwolenia (lub uzgodnienia). Te zasady powinny być jasno 

sprecyzowane pomiędzy dwojgiem ludzi zanim dojdzie do jakiegokolwiek aktu lub zachowania na tle seksualnym 

oraz powinny dopuszczać możliwość zmiany zdania w każdej chwili. 

Opcje warte rozważenia 

Bez względu na to, czy jesteś ofiarą czy też jej przyjacielem lub inną bliską jej osobą, jeśli zjawisko przemocy 

seksualnej wobec mężczyzn miało na Ciebie jakiś wpływ i masz ochotę z kimś o tym porozmawiać, zrób pierwszy 

krok i wypróbuj nasz czat SMS-owy lub czat internetowy. 

http://survivorsuk.wpengine.com/wp-admin/%5bhomeurl%5d/ways-we-can-help/sms-chat/
http://survivorsuk.wpengine.com/wp-admin/%5bhomeurl%5d/ways-we-can-help/web-chat/


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości podjęcia działań prawnych w następstwie przemocy 

seksualnej wobec mężczyzn, przydatne mogą być informacje na temat roli niezależnego doradcy ds. seksualnych 

(ISVA). 

http://survivorsuk.wpengine.com/wp-admin/%5bhomeurl%5d/ways-we-can-help/isva/

