
Informacje nt. prawa o przestępstwach 
na tle seksualnym (Jersey), 2018.



Na Jersey wprowadzono w życie nowe prawo, które uaktualnia i wyjaśnia 
definicje wielu przestępstw na tle seksualnych, jak również zapewni 
ochronę ofiarom każdej płci.

Otrzymanie wyroku skazującego za pewne przestępstwa na tle seksualnym oznacza 
automatyczne wpisanie do rejestru przestępców seksualnych zgodnie z prawem o 
przestępcach seksualnych (Jersey) 2010 (patrz punkt 11). Oto główne zmiany:

1. Wyrażenie zgody.

Prawo mówi, że wyrażenie zgody oznacza dobrowolną zgodę.

Osoba nie wyraża zgody, kiedy:
 
  jest pogrążona we śnie
  jest nieprzytomna
  nie jest w stanie wyrazić zgody z powodu bycia pod wpływem alkoholu lub  
  innej substancji
  nie jest zdolna do wyrażenia zgody (zgodnie z prawem o zdolności i   
  samookreśleniu Jersey 2016)

Dobrowolna zgoda nie jest udzielona, kiedy:
 
  zastosowano przemoc lub grożono
  osoba jest trzymana bezprawnie w niewoli
  oszukano osobę, co do tego, na co udzieliła zgody
  wprowadzono ją w błąd, co do tego, kim jest inna osoba

Wyrażenie zgody powinno być udzielone na konkretne działanie.
Wyrażenie zgody nie może być udzielone przez kogoś innego.
Wyrażenie zgody może być cofnięte w każdej chwili przed lub w trakcie działania. Jeżeli 
działanie dalej ma miejsca lub jest kontynuowane; jest to bez wyrażenia zgody.
Nieletni w wieku 15 lat lub młodszym nie może wyrazić zgody.

2. Uzasadnione przekonanie

Jeżeli oskarżony potrafi wykazać, że:
 
  podjął kroki, aby wyrażenie zgody zostało udzielone dobrowolnie
  wierzył, że nie nastąpiło wykorzystanie
  i potrafi wykazać, że takie kroki zostały podjęte

Wówczas, dla pewnych przestępstw można zastosować obronę o „uzasadnionym 
przekonaniu.



3. Przestępstwa bez przyzwolenia drugiej strony

Zgwałcenie i penetracja seksualna bez wyrażenia zgody:
 
 • ofiarą zgwałcenia może być osoba każdej płci
 • jest to specyficzne przestępstwo dokonane przez kogoś, kto posiada penisa 
  (włącznie ze sztucznie skonstruowanym penisem)
 • penetracja seksualna bez wyrażenia zgody może być dokonana przez osobę każdej  
  płci na innej osobie każdej płci albo za pomocą części ciała albo przedmiotu

Innymi przestępstwami bez przyzwolenia drugiej strony wg prawa są:

 • dotykanie seksualne bez wyrażenia zgody
 • spowodowanie aktu seksualnego bez wyrażenia zgody

4. Przestępstwa dokonane przez dorosłych w stosunku do nieletnich. 

Młodzi nieletni

Przestępstwa seksualne dokonane przez dorosłych w stosunku do dzieci w wieku 12 lat 
lub młodszych są przestępstwami o odpowiedzialności całkowitej.

Oznacza to, że wyrażenie zgody przez nieletniego jest nieistotne, jak i przekonanie 
dorosłego, że nieletni był starszy.

Takimi przestępstwami są:
 
 • penetracja przy pomocy penisa, penetracja seksualna lub dotykanie seksualne  
  młodego nieletniego
 • powodowanie lub inicjowanie aktu seksualnego z młodym nieletnim

Starsi nieletni

W przestępstwach seksualnych dokonanych przez dorosłych w stosunku do dzieci w 
wieku 13, 14 lub 15 lat, wyrażenie zgody przez nieletniego jest również nieistotne, ale 
można wnieść obronę o „uzasadnionym przekonaniu” (Punkt 2).

Takimi przestępstwami są:

 • bezprawny stosunek seksualny z seksualną penetracją/ lub dotykanie seksualne  
  starszego nieletniego
 • powodowanie lub inicjowanie aktu seksualnego ze starszym nieletnim



5. Inne przestępstwa przeciwko nieletnim w wieku 15 lat lub 
młodszym

Prawo również określa przestępstwa seksualne niepełnoletnich, kiedy oboje 
uczestniczący są nieletnimi. Przyjęto, że rola prawa karnego polega w tej kwestii na 
zabezpieczeniu przed: agresywnymi związkami z nieletnimi lub pomiędzy nimi; ryzykiem 
ciąży nieletnich; przenoszeniem infekcji przenoszonych drogą seksualną.  

Podczas gdy prawo określa bezprawny stosunek seksualny pomiędzy nieletnimi poniżej 
16 lat, władze będą z dyskrecją odnosić się i unikać uznania za niezgodne z prawem 
postępowanie młodych ludzi, tam, gdzie to nie leży to w interesie publicznym.

Innymi przestępstwami są:

 • powodowanie przez dorosłego, aby nieletni w wieku 15 lat lub młodszym oglądał akt  
  seksualny, lub był obecny podczas aktu seksualnego
 • uwodzenie seksualne nieletniego w wieku 15 lat lub młodszego przez 
  osobę dorosłą
 • płacenie przez osobę (w każdym wieku) za usługi seksualne nieletniego
 • powodowanie, inicjowanie lub kontrolowanie prostytucji lub pornografii z udziałem  
  nieletnich przez osobę (w każdym wieku), gdziekolwiek na całym świecie

6. Nadużywanie zaufania

Prawo reguluje przestępstwa seksualne przeciwko nieletnim w wieku 16 lub 17 lat, kiedy 
dorosły nadużywa ich zaufania.

Stanowisko (wymagające) zaufania jest zdefiniowane przez prawo i obejmuje:1

 • dorosłego, który regularnie bierze udział w opiece, nauczaniu, szkoleniu, czy jest  
  odpowiedzialny za nieletnich na pewnym obiekcie (np. nauczyciel odpowiedzialny  
  za uczniów w jednej szkole jest na stanowisku zaufania dla wszystkich uczniów we  
  wszystkich szkołach na Jersey)
 • dorosłego, który regularnie bierze udział w opiece, nauczaniu, szkoleniu, czy jest  
  odpowiedzialny za indywidualnego nieletniego
 • dorosłego, który ma regularny nienadzorowany kontakt z nieletnim
 • dorosłego, który nie jest członkiem rodziny i bierze udział, w sposób profesjonalny  
  lub ochotniczo,  w wydawaniu instrukcji, kierowaniu, lub szkoleniu nieletniego w  
  zakresie sportu, hobby, kariery lub konkurencji wyczynowej

1.Część 6, art. 19 prawa o przestępstwach seksualnych (Jersey) 2018



7. Prostytucja

Prostytucja, sama w sobie nie jest przestępstwem karnym. Jednakże prawo uznaje za 
niezgodne z prawem pewne działalności związane z prostytucją.
 
Prawo definiuje usługi w dziedzinie seksu jako oznaczające akt seksualny wykonywany 
przez osobę z drugą osobą i pobieranie za to opłaty. Ustalono, że aby zapewnić 
bezpieczeństwo tym świadczącym usługi w dziedzinie seksu, pozwala się na obecność 
w tym samym pomieszczeniu do dwóch osób oferujących te usługi, bez popełnienia 
przestępstwa.

Przy zajmowaniu się kwestią „burdelmam” i „sutenerów”, którzy mogliby wykorzystywać 
prostytutki dla osobistego zysku, prawo zezwala osobie na kontrolowanie lub ułatwienie 
wejścia do pomieszczenia używanego do prostytucji gdzie ta osoba jest jedną z ludzi 
oferujących usługi.

Przestępstwami związanymi z prostytucją są:

 • płacenie za usługi w dziedzinie seksu wykonywane przez osobę wykorzystywaną.  
  (Zachowanie eksploatacyjne jest zdefiniowane jako oszustwo lub przymus, które  
  mogą oznaczać przymus i groźby)
 • oferowanie i szukanie usług w dziedzinie seksu na ulicy lub w miejscu publicznym. 
 • reklamowanie usług w dziedzinie seksu w (lub w bezpośrednim sąsiedztwie)  
  budynku, który może być dostępny niepełnoletnim w wieku 15 lat lub młodszym.
 • powodowanie, inicjowanie lub kontrolowanie usług w dziedzinie seksu, 
  w oczekiwaniu osiągnięcia zysku przez kogokolwiek (gdziekolwiek na  
  całym świecie)
 • kontrolowanie lub ułatwienie wejścia do pomieszczeń, wiedząc (lub zamierzając), że  
  osoba wchodzi w celu otrzymania lub wykonywania usług w dziedzinie seksu
  - chyba że osoba sama wykonuje usługi w dziedzinie seksu
  - chyba że osoba jest jedną z dwóch ludzi wykonujących usługi w dziedzinie seksu
 • wynajmowanie pomieszczeń dla wykonywania usług w dziedzinie seksu lub   
  niezapobieżenie temu



8. Klitoridektomia (okaleczenie żeńskich narządów płciowych)

Klitoridektomia (okaleczenie żeńskich narządów płciowych) jest obecnie osobnym 
przestępstwem. 

Przestępstwa związane z klitoridektomią to:
 
 • przeprowadzanie klitoridektomii
 • pomaganie przy klitoridektomii
 • niezabezpieczenie nieletniego w wieku 15 lat lub młodszym od ryzyka związanego 
  z klitoridektomią
 • prawo oczekuje od poniżej wymienionych profesjonalistów zgłaszanie o 
  oczywistej klitoridektomii

Obejmuje to:

 • nauczycieli
 • pracowników socjalnych
 • lekarzy
 • położne
 • pielęgniarki
 • osoby zarejestrowane jako wykonujące przekłucia ciała i tatuaże2

Nakaz zabezpieczenia przed klitoridektomią – Zgodnie z prawem w celu ochrony 
ludzi przed klitoridektomią sąd może wydać nakaz sądowy. Jeżeli ktoś złamie taki nakaz 
popełnia przestępstwo.

9. Różnorodne przestępstwa na tle seksualnym
 
Seks penetracyjny z krewnym przez ludzi w wieku lat 16 lub starszych

Prawo definiuje krewnych jako dziadków, ciotkę, wujka, rodzica, siostrę, brata, siostrę 
przyrodnią, brata przyrodniego, nieletniego, kuzynkę, kuzyna lub wnuka; chyba że, 
pokrewieństwo wynika w rezultacie małżeństwa, związku partnerskiego czy adopcji.

Przestępstwo to nie odnosi się do grupy wiekowej poniżej 16 lat, jako że przestępstwa 
przeciw nieletnim są rozpatrywane w innych dziedzinach prawa.

Obnażanie się

Przestępstwem jest obnażanie penisa, moszny, lub pochwy z intencją upokorzenia, 
zaniepokojenia lub sprawienia bólu komuś, kto to może zobaczyć, lub uzyskania 
seksualnego zadowolenia, bez uzasadnionego przekonania, że wszystkie osoby, które 
mogą to zobaczyć wyraziły na to zgodę.

2.Część 8, art. 31 prawa o przestępstwach seksualnych (Jersey) 2018. Spis ten może być poprawiony, kiedy 

“uregulowana działalność” zostanie zdefiniowana zgodnie z prawem regulacji opieki (Jersey) 201 4



Podglądanie

Prawo definiuje, gdzie osoba może sensownie oczekiwać, aby mieć prywatność 
i określa, że celem podglądania jest uzyskiwanie zadowolenia seksualnego bez 
wyrażenia zgody osoby podglądanej.

Przestępstwa odnośnie podglądania to:

 • osoba obserwuje inną osobę wykonującą prywatny akt
 • operuje sprzętem lub nagrywa obraz bez zezwolenia
 • operuje sprzętem lub nagrywa obraz, pod pozorem bycia inną osobą
 • konstruuje strukturę i instaluje sprzęt w celu popełnienia przestępstwa

Penetracja zwierzęcia lub przez zwierzę.

Podawanie substancji w celu otępienia lub obezwładnienia osoby w celu seksualnym.

Popełnienie przestępstwa z zamiarem popełnienia przestępstwa na tle seksualnym.

Przestępstwa na tle seksualnym poza Jersey.

Rezydent Jersey, który popełnia przestępstwo poza Jersey, które wg nowego prawa jest 
przestępstwem może być ścigany sądownie na Jersey. Jeśli obywatel brytyjski popełni 
przestępstwo w miejscu, gdzie wg prawa nie jest ono przestępstwem, to i tak może 
być ścigany sądownie na Jersey, jeśli nie jest on obywatelem brytyjskim nie będzie on 
ścigany sądownie na Jersey.

10. Różne warunki, uchylenia i poprawki

Dowody w historii seksualnej.

Na procesie o przestępstwie seksualnym sąd może określić jak historia seksualna może 
być przytoczona jako dowód i czy mogą być zadane pytania strony przeciwnej.

Państwo Jersey ma prawo do ustalenia pewnych ograniczeń, które sąd musi wziąć pod 
uwagę, kiedy  zadecyduje czy historia seksualna może być przytoczona jako dowód.

11. Konsekwencje bycia skazanym za popełnienie przestępstwa 
na tle seksualnym

Po skazaniu osoby wymagane jest, aby była ona umieszczona w rejestrze przestępców 
na tle seksualnym zgodnie z prawem o przestępcach seksualnych na Jersey z 2010. 
Oznacza to, że odpowiednie władze będą w stanie kontrolować na bieżąco miejsca 
pobytu przestępców seksualnych  skazanych za „odpowiednie przestępstwo na tle 
seksualnym”.

Taka kontrola zapobiegnie temu, żeby byli przyjęci do pracy w pewnych dziedzinach 
zatrudnienia i da odpowiednim władzom automatyczne prawo do przeszukania i wejścia 
do miejsca zamieszkania sprawcy przekroczenia.
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