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Prostytucja w aspekcie prawnym i jej skutki psychiczno-społeczne 
 

 

STRESZCZENIE 

Zgodnie z art. 203 Kodeksu karnego zabronione jest uprawianie prostytucji. Jednakże 

prostytucja jest to powszechnie istniejące zjawisko – fakt społeczny. Istnieje wiele czynników, dzięki 

którym dziewczyny decydują się na taki, a nie inny sposób zarabiania pieniędzy. Obecnie także 

pojawiła się nowa jego forma, a mianowicie sponsoring. Prostytucja jako zjawisko nie jest społecznie 

szkodliwa. Problem pojawia się, gdy nasilają się przyczyny tego stanu rzeczy, m.in. zanikanie silnych 

więzi społecznych, głębokiej emocjonalności czy utrata poczucia tożsamości. Seks niewątpliwie jest 

dziedziną życia człowieka. O sposobie zaspokojenia popędowych napięć seksualnych, a także o 

poziomie osiąganej przy tym satysfakcji nie decydują funkcje narządów płciowych, a cała osobowość. 

Seks pełni różne funkcje, a mianowicie psychologiczną, społeczną i biologiczną. 

Społeczeństwa były różnie nastawione do zjawiska prostytucji. Przez jednych była ona 

społeczne akceptowana, zaś przez drugich surowo represjonowana. Prostytucja w świetle prawa 

karnego oznacza nierząd prowadzony w celu osiągnięcia zysku. Także w związku z prostytucją jest 

karalne stręczycielstwo, kuplerstwo i sutenerstwo.  

Następstwa prostytucji mogą być psychologiczne i psychiatryczne. Pierwsze z nich polegają 

na tym, że młoda kobieta nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji jakie mogą być po zdecydowaniu się 

na taką formę pracy, nie ma świadomości jak obciąża swoją psychikę. Kobiety mają do czynienia z 

przemocą i brutalnością w tym zawodzie, są upokarzane i wyszydzane przez klientów. Drugie 

natomiast polegają na tym, że kobieta sama do siebie traci szacunek, a potem zaczyna nawet siebie 

nienawidzić. Nawet jeśli kobieta z tym zerwie, pozostaje w niej poczucie winy i trauma wstydliwej 

przeszłości. Istnieją natomiast międzynarodowe regulacje prawne związane ze zjawiskiem prostytucji. 

Jedną z nich jest Konwencja ONZ w sprawie Eliminacji Wszelkich form Dyskryminacji Kobiet i 

druga Konwencja ONZ w sprawie Zwalczania Handlu Ludźmi i Eksploatacji Prostytucji. 
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