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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
  

Με επιστολή της η βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύη Κούτρα 
Κουκουμά ζήτησε την ετοιμασία από την Υπηρεσία Ερευνών, Μελετών και 
Εκδόσεων σημειώματος που να αφορά το καθεστώς της αγοράς σεξουαλικών 
υπηρεσιών που ισχύει στις υπόλοιπες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Συγκεκριμένα, η βουλευτής ζήτησε να διερευνηθούν τα ακόλουθα: 

 Υπάρχει στις υπόλοιπες χώρες μέλη της Ε.Ε. νομοθεσία που ποινικοποιεί 
την αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών και ποια η αποτελεσματικότητά της;  

 Το μέτρο της ποινικοποίησης της αγοράς σεξουαλικών υπηρεσιών επέφερε 
μείωση των περιπτώσεων εμπορίας προσώπων για παροχή σεξουαλικών 
υπηρεσιών;  

Στα πλαίσια των πιο πάνω στάλθηκε σχετικό ερωτηματολόγιο στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Κοινοβουλευτικής Τεκμηρίωσης.  

Στη συνέχεια παρατίθεται η ανάλυση-πόρισμα που προκύπτει από τη μελέτη των 
σχετικών απαντήσεων που διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία Ερευνών, Μελετών και 
Εκδόσεων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κοινοβουλευτικής Τεκμηρίωσης και 
αφορούν στα πιο πάνω ερωτήματα.  

Ακολούθως, παρατίθενται συνοπτικά ανά χώρα και ερώτημα όλες οι απαντήσεις των 
χωρών μελών της Ε.Ε.   
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ΑΝΑΛΥΣΗ-ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  

 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κοινοβουλευτικής Τεκμηρίωσης μας διαβίβασε τις 
απαντήσεις είκοσι (20) χωρών μελών της Ε.Ε. στα ερωτήματα που έθεσε η κ. 
Κουκουμά (ECPRD Request 3921). Από τις εν λόγω απαντήσεις προκύπτουν τα 
ακόλουθα:  

Α.  Ύπαρξη νομοθεσίας που ποινικοποιεί την αγορά σεξουαλικών 
υπηρεσιών 

1. Σε οκτώ (8) χώρες δεν υπάρχει νομοθεσία που ποινικοποιεί την αγορά 
σεξουαλικών υπηρεσιών. Οι απαντήσεις των χωρών αυτών εστιάζονται  στην 
ύπαρξη νομοθεσίας που ποινικοποιεί την πώληση σεξουαλικών υπηρεσιών, 
την ώθηση ενηλίκου στην πορνεία με βία, απάτη ή εξαναγκασμό ή άλλους 
τρόπους, την ώθηση ανηλίκου στην πορνεία, τη μαστροπεία, καθώς και τη 
σωματεμπορία. 

 
Οι χώρες αυτές είναι οι ακόλουθες: 
Αυστρία Ουγγαρία
Γερμανία Πολωνία
Ισπανία Πορτογαλία
Κροατία Τσεχία

 
2. Σε επτά (7) χώρες η αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών αποτελεί ποινικό αδίκημα, 

όταν στην άσκηση πορνείας εμπεριέχεται εκμετάλλευση, ασχέτως αν το 
πρόσωπο που λαμβάνει τις υπηρεσίες γνώριζε την εκμετάλλευση, ή όταν οι 
υπηρεσίες προσφέρονται από θύμα σωματεμπορίας.  
 
Οι χώρες αυτές είναι οι ακόλουθες: 
Ελλάδα Ρουμανία
Εσθονία Σλοβενία
Ηνωμένο Βασίλειο Φινλανδία
Λετονία  
 

3. Σε μόνο πέντε (5) χώρες έχει ποινικοποιηθεί η αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών.  
 
Οι χώρες αυτές είναι οι ακόλουθες: 
Γαλλία Σλοβακία
Λιθουανία Σουηδία
Λουξεμβούργο  
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Β. Αποτελεσματικότητα της ποινικοποίησης της αγοράς σεξουαλικών 
υπηρεσιών  

1. Στη Γαλλία η νομοθεσία δεν είναι αποτελεσματική, αφού ποσοστό 90% των 
εκπορνευομένων (20.000-40.000) είναι παράνομες πόρνες ή παράνομες 
μετανάστριες-εργάτριες και θύματα σωματεμπορίου με καταγωγή από τη 
Νιγηρία, Κίνα και Ρουμανία. Η αναποτελεσματικότητα της νομοθεσίας 
σχολιάστηκε και από τα ΜΜΕ. Επίσης, η οργάνωση «Γιατροί του Κόσμου» σε 
έκθεσή της αναφέρει ότι η συγκεκριμένη νομοθεσία είχε καταστροφικό 
αποτέλεσμα για τις εκπορνευόμενες, αφού κατέστησε τη θέση τους πιο 
επισφαλή.  
 

2. Στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας ως προς την καταστολή των φαινομένων 
σωματεμπορίας. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών επέκρινε την 
έλλειψη στοιχείων στην έκθεσή της για την πορνεία του 2016 σχετικά με την 
έκταση και τη φύση της πορνείας στην Αγγλία και την Ουαλία. 
 

3. Στο Λουξεμβούργο δεν υπάρχουν στοιχεία ως προς την αποτελεσματικότητα 
της νομοθεσίας λόγω της πρόσφατης ψήφισής της (Φεβρουάριος του 2018). 
 

4. Στη Σλοβακία, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Γραφείου του Γενικού 
Εισαγγελέα, το διάστημα 2011-2017 οι καταδίκες προσώπων για άσκηση 
πορνείας μειώθηκαν και οι καταδίκες προσώπων για σωματεμπορία 
αυξήθηκαν. Αυτό όμως δεν αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της 
νομοθεσίας. 
 

5. Στη Σλοβενία θέση κάποιων μη κυβερνητικών οργανώσεων είναι πως η 
ποινικοποίηση της αγοράς σεξουαλικών υπηρεσιών (θέση η οποία πηγάζει 
από την πεποίθηση ότι η πορνεία πάντοτε και σε όλες της τις μορφές 
ισοδυναμεί με βία κατά των γυναικών και συνεπώς πρέπει να εξαλειφθεί) 
μπορεί να επιδεινώσει τη θέση των προσώπων που ασκούν πορνεία, να 
αυξήσει το επίπεδο της περιθωριοποίησής τους και να έχει αντίκτυπο στην 
κοινωνική και εργασιακή τους θέση. Επίσης, πιθανόν πλέον να εκτεθούν σε 
βίαιες καταστάσεις, αφού θα αναγκαστούν να έχουν επαφές με τους πελάτες 
τους χρησιμοποιώντας παράνομα δίκτυα διοικούμενα από εγκληματικές 
οργανώσεις. 
 

6. Στη Σουηδία, σύμφωνα με την έκθεση «Απαγόρευση της Αγοράς Σεξουαλικών 
Υπηρεσιών: Αποτίμηση 1999-2008», η ποινικοποίηση της αγοράς 
σεξουαλικών υπηρεσιών είχε το σκοπούμενο αποτέλεσμα και συνέβαλε στην  
πρόληψη και στην καταπολέμηση της πορνείας και της σωματεμπορίας. Η 
έρευνα επισημαίνει ότι η πορνεία στη Σουηδία, συγκριτικά με άλλες χώρες, 
τουλάχιστον δεν έχει αυξηθεί μετά την ποινικοποίηση. Αντίθετα, η εκπόρνευση 
στους δρόμους έχει μειωθεί στη χώρα κατά το ήμισυ, γεγονός που μπορεί να 
θεωρηθεί ότι αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα της ποινικοποίησης. 

 
7. Στη Φινλανδία δεν είναι σαφές αν η ποινικοποίηση της αγοράς σεξουαλικών 

υπηρεσιών από θύμα σωματεμπορίας έχει μειώσει τη σωματεμπορία. Ωστόσο, 
η απαγόρευση της προσφοράς ή αγοράς σεξουαλικών υπηρεσιών σε δημόσιο 
χώρο έχει μειώσει την ορατή εκπόρνευση στους δρόμους. 
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ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
 

 Χώρες που έχουν ποινικοποιήσει την αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών. 
 Χώρες που έχουν ποινικοποιήσει την αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών, αν προέρχεται από θύμα σωματεμπορίας. 
 Χώρες όπου δεν υπάρχει ποινικοποίηση της αγοράς σεξουαλικών υπηρεσιών. 

 
ΧΩΡΑ Υπάρχει νομοθεσία που ποινικοποιεί την αγορά 

σεξουαλικών υπηρεσιών; 
Αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας ποινικοποίησης της 

αγοράς σεξουαλικών υπηρεσιών και συμβολή της στη 
μείωση των περιπτώσεων σωματεμπορίας  

  
ΑΥΣΤΡΙΑ 

 

Δεν υπάρχει.      -------  

  
ΓΑΛΛΙΑ 

Τον Απρίλιο του 2016 ψηφίστηκε σχετική τροποποίηση του 
Ποινικού Κώδικα, με βάση την οποία «Η επιδίωξη, αποδοχή ή 
σύναψη σεξουαλικών σχέσεων με πρόσωπο που εκπορνεύεται 
(ακόμα και περιστασιακά) έναντι αμοιβής, υπόσχεσης αμοιβής, 
παροχής σε είδος ή υπόσχεσης τέτοιας παροχής» τιμωρείται με 
πρόστιμο από €1.500 μέχρι €3.750. 
 
Ο νόμος αυτός επιτρέπει στη γαλλική κυβέρνηση να καταρτίσει 
πρόγραμμα, για να βοηθήσει τις εκπορνευόμενες να εξέλθουν 
από την πορνεία. 
 

Ο νόμος φαίνεται πως δεν είναι αποτελεσματικός, αφού 
ποσοστό 90% των εκπορνευομένων (20.000-40.000) είναι 
παράνομες πόρνες ή παράνομες μετανάστριες-εργάτριες και 
θύματα σωματεμπορίου με καταγωγή από τη Νιγηρία, Κίνα και 
Ρουμανία.  
 
Η οργάνωση «Γιατροί του Κόσμου» σε έκθεσή της αναφέρει 
ότι η συγκεκριμένη νομοθεσία είχε καταστροφικό αποτέλεσμα 
για τις εκπορνευόμενες, αφού κατέστησε τη θέση τους πιο 
επισφαλή. Τα ΜΜΕ στη Γαλλία σχολίασαν επίσης την 
αναποτελεσματικότητα του νόμου. 

 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία. Υπάρχει μόνο νομοθεσία που 
κατοχυρώνει τα δικαιώματα των εκδιδομένων και νομοθεσία που 
ποινικοποιεί την εκμετάλλευση ατόμων, την καταναγκαστική 
πορνεία και τη σωματεμπορία.  

Δε δόθηκε απάντηση. 

  
ΕΛΛΑΔΑ 

Σύμφωνα με τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα του 2002, αν ο 
πελάτης γνωρίζει ότι οι σεξουαλικές υπηρεσίες που λαμβάνει 
προέρχονται από άτομο που είναι θύμα σωματεμπορίας, είναι 
ποινικά υπεύθυνος και τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 
μηνών. 

Δεν υπάρχουν στοιχεία που συνδέουν την ποινικοποίηση της 
αγοράς σεξουαλικών υπηρεσιών με τη μείωση της 
σεξουαλικής διακίνησης. 

  
ΕΣΘΟΝΙΑ 

Η αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών από θύμα σωματεμπορίας 
τιμωρείται με φυλάκιση έως και πέντε έτη σε απλές περιπτώσεις ή 
με φυλάκιση δύο έως δέκα ετών σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις. 
(άρθρο 133 του Ποινικού Κώδικα).

Δε δόθηκε απάντηση. 



6 
 

ΧΩΡΑ Υπάρχει νομοθεσία που ποινικοποιεί την αγορά 
σεξουαλικών υπηρεσιών; 

Αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας ποινικοποίησης της 
αγοράς σεξουαλικών υπηρεσιών και συμβολή της στη 

μείωση των περιπτώσεων σωματεμπορίας  

 
ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Βάσει του περί Σεξουαλικών Παραπτωμάτων Νόμου του 2003 
(άρθρο 53Α), πρόσωπο που προβαίνει σε αγορά σεξουαλικών 
υπηρεσιών διαπράττει αδίκημα, όταν στην άσκηση πορνείας 
εμπεριέχεται εκμετάλλευση (π.χ. άσκηση βίας, απειλές ή 
δόλος/απάτη), ασχέτως αν το πρόσωπο γνώριζε ή όφειλε να 
γνωρίζει την εκμετάλλευση. Ο ένοχος τιμωρείται με πρόστιμο. 

Δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας ως προς την καταστολή 
των φαινομένων σωματεμπορίας. Η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών επέκρινε την έλλειψη στοιχείων στην 
έκθεση του 2016 σχετικά με την έκταση και τη φύση της 
πορνείας στην Αγγλία και την Ουαλία.  

   
ΙΣΠΑΝΙΑ 

Δε δόθηκε απάντηση ως προς την ύπαρξη νομοθεσίας που 
ποινικοποιεί την αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών. Δόθηκε 
απάντηση ως προς την πώληση σεξουαλικών υπηρεσιών. 

 
Η πορνεία και η παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών δεν 
απαγορεύονται. Ωστόσο, σήμερα η πορνεία τιμωρείται με 
πρόστιμο, αν διαπράττεται σε χώρους όπου δεν επιτρέπεται.  
 
Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα απαγορεύονται η 
ώθηση ενηλίκου στην πορνεία με βία ή εξαναγκασμό, η ώθηση 
ανηλίκου στην πορνεία και η αποκόμιση κέρδους από την 
εκμετάλλευση τρίτου προσώπου που ασκεί πορνεία.  

Δεν υπάρχουν στοιχεία. 

  
ΚΡΟΑΤΙΑ 

Δε δόθηκε απάντηση ως προς την ύπαρξη νομοθεσίας που 
ποινικοποιεί την αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών. Δόθηκε 
απάντηση ως προς την πώληση σεξουαλικών υπηρεσιών. 

 
Ο Ποινικός Κώδικας ορίζει την πώληση σεξουαλικών υπηρεσιών 
ως ποινικό αδίκημα. (Εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας και της 
Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας, Εμπορία Προσώπων, Ποινικά 
Αδικήματα κατά της Σεξουαλικής Ελευθερίας, Σεξουαλική 
Κακοποίηση και Εκμετάλλευση Παιδιών).  

Δεν έχουν γνώση. 

 

 
 ΛΕΤΟΝΙΑ 

Η αγορά ή η προσφορά σεξουαλικών υπηρεσιών δεν αποτελεί 
αδίκημα στη Λετονία.  
 
Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα πρόσωπο που εν 
γνώσει του λαμβάνει σεξουαλικές υπηρεσίες από θύμα 
σωματεμπορίας ή από ανήλικο εμπλεκόμενο σε πορνεία 
τιμωρείται με φυλάκιση έως πέντε έτη ή με προσωρινή στέρηση  
ελευθερίας ή  με επιβολή κοινωνικής υπηρεσίας ή με πρόστιμο. 

Δε δόθηκε απάντηση. 
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ΧΩΡΑ Υπάρχει νομοθεσία που ποινικοποιεί την αγορά 
σεξουαλικών υπηρεσιών; 

Αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας ποινικοποίησης της 
αγοράς σεξουαλικών υπηρεσιών και συμβολή της στη 

μείωση των περιπτώσεων σωματεμπορίας  

  
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 

Η αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών τιμωρείται με πρόστιμο €90-140 
ή €140-300 σε περίπτωση κατ’ επανάληψη διάπραξης του 
αδικήματος.  
 
Επιπλέον, μπορεί να επιβληθούν και άλλα μέτρα, όπως π.χ. 
υποχρέωση συμμετοχής σε προγράμματα για την πρόληψη του 
αλκοολισμού και της τοξικομανίας. 

Δε δόθηκε απάντηση. 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα, που ψηφίστηκε τον 
Φεβρουάριο του 2018, με σκοπό την ενίσχυση του αγώνα κατά 
της εκμετάλλευσης της πορνείας, της μαστροπείας και της 
σωματεμπορίας, ποινικοποιεί την αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών 
στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 Αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών από πρόσωπο που εξωθείται 

στην πορνεία. 
 Αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών από ανήλικο. 
 Αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών από ευάλωτο άτομο 

(ευρισκόμενο σε παράνομο ή αβέβαιο/επισφαλές καθεστώς 
απέναντι στη διοίκηση, ασταθή/επισφαλή κοινωνική 
κατάσταση, εγκυμοσύνη, ασθένεια, αδυναμία, σωματική ή 
νοητική αναπηρία). 
  

Λόγω της πρόσφατης ψήφισης της νομοθεσίας δεν υπάρχουν 
στοιχεία ως προς την αποτελεσματικότητά της.  

  
ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

Στις προστατευόμενες ζώνες η αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών, 
είτε υπό τη μορφή επιδίωξής της είτε υπό τη μορφή αποδοχής 
της, αντιμετωπίζεται ως μικροαδίκημα. 
 Το 1993 η πορνεία έπαψε να αποτελεί ποινικό αδίκημα. Από 

το 1993 μέχρι το 1999 η πορνεία αντιμετωπιζόταν ως 
μικροαδίκημα. Το 1999 θεσπίστηκε νομοθεσία που 
νομιμοποιεί την πορνεία. Σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο οι 
απασχολούμενοι στον τομέα σεξουαλικών υπηρεσιών 
αντιμετωπίζονται ως αυτοεργοδοτούμενοι. 

 Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών 
επιτρέπεται σε δημόσιους χώρους μόνο εκτός των 
προστατευόμενων ζωνών.  

 Η παροχή ή η αποδοχή σεξουαλικών υπηρεσιών αποτελεί 
μικροαδίκημα, όταν διαπράττεται κατά παράβαση των όρων 
και προϋποθέσεων του νόμου και μπορεί να τιμωρηθεί από το 
δικαστήριο με κράτηση από 1-60 ημέρες.

Δε δόθηκε απάντηση. 
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 Η ώθηση ατόμου στην πορνεία και η μαστροπεία αποτελούν 

ποινικά αδικήματα. 

  
ΠΟΛΩΝΙΑ 

Δε δόθηκε απάντηση ως προς την ύπαρξη νομοθεσίας που 
ποινικοποιεί την αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών. Δόθηκε 
απάντηση ως προς την πώληση σεξουαλικών υπηρεσιών. 
 
Η πορνεία δεν είναι παράνομη. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ποινικό 
Κώδικα απαγορεύονται η ώθηση ενηλίκου στην πορνεία με βία, 
απάτη ή εξαναγκασμό, η μαστροπεία, η ώθηση ανηλίκου στην 
πορνεία, το αποζείν από κέρδη πορνείας και κάθε μορφής 
εμπορία προσώπων. 

Δε δόθηκε απάντηση. 

 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Δε δόθηκε απάντηση ως προς την ύπαρξη νομοθεσίας που 
ποινικοποιεί την αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών. Δόθηκε 
απάντηση ως προς την πώληση σεξουαλικών υπηρεσιών. 

 
Η πορνεία δεν είναι παράνομη και δε ρυθμίζεται νομοθετικά. 
Ωστόσο, είναι παράνομη η άσκηση πορνείας ως επιχείρηση. Κατά 
συνέπεια, απαγορεύονται όλες οι μορφές οργανωμένης πορνείας, 
όπως η λειτουργία οίκων ανοχής, οι ομάδες πορνείας ή άλλες 
μορφές μαστροπείας. 

Δε δόθηκε απάντηση. 

 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα (τροποποίηση του 2009 που 
τέθηκε σε εφαρμογή το Φεβρουάριο του 2014) η χρήση 
σεξουαλικών υπηρεσιών από άτομο που ο χρήστης γνωρίζει ότι 
είναι θύμα σωματεμπορίας ή εμπορίας ανηλίκων τιμωρείται με 
ποινή φυλάκισης από 6 μήνες έως και 3 έτη ή με χρηματική ποινή, 
εκτός αν η πράξη συνιστά πιο σοβαρό αδίκημα. 
 
Σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα απαγορεύεται η σωματεμπορία. 
Για τους παραβάτες προβλέπονται ποινές φυλάκισης 3-15 ετών. 
 
 
 

Δε δόθηκε απάντηση. 
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ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

Η αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών αποτελεί ποινικό αδίκημα στις 
περιπτώσεις: 

 όπου πρόσωπο εκμισθώνει, επιζητεί, αποπλανεί, 
προκαλεί ή προτείνει σε άλλον να εμπλακεί στην πορνεία 
ή επιτρέπει την άσκηση πορνείας (ποινή φυλάκισης μέχρι 
3 έτη), 

 όπου πρόσωπο γνωρίζει ότι χρησιμοποιεί υπηρεσίες από 
θύμα σωματεμπορίας (ποινή φυλάκισης από 4 έως 10 
έτη). 
 

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Γραφείου του Γενικού 
Εισαγγελέα το διάστημα 2011-2017 οι καταδίκες προσώπων 
για άσκηση πορνείας μειώθηκαν και οι καταδίκες προσώπων 
για σωματεμπορία αυξήθηκαν. 
Σχόλιο ερευνητών: Αυτό δεν αποδεικνύει την 
αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας. 

  
ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

Η χρήση υπηρεσιών πορνείας δεν τιμωρείται, εκτός από τις 
περιπτώσεις όπου ένα άτομο γνωρίζει ότι χρησιμοποιεί υπηρεσίες 
από θύμα σωματεμπορίας. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να 
επιβληθεί ποινή φυλάκισης μέχρι 3 έτη και πρόστιμο (Ποινικός 
Κώδικας, άρθρο 113). 
 
Μας πληροφορούν όμως για τη θέση κάποιων μη κυβερνητικών 
οργανώσεων στη χώρα, οι οποίες πιστεύουν ότι η ποινικοποίηση 
της αγοράς σεξουαλικών υπηρεσιών (θέση η οποία πηγάζει από 
την πεποίθηση ότι η πορνεία πάντοτε και σε όλες της τις μορφές 
ισοδυναμεί με βία κατά των γυναικών και συνεπώς πρέπει να 
εξαλειφθεί) μπορεί να επιδεινώσει τη θέση των προσώπων που 
ασκούν πορνεία, να αυξήσει το επίπεδο της περιθωριοποίησής 
τους και να έχει αντίκτυπο στην κοινωνική και εργασιακή τους 
θέση. Επίσης, πιθανόν πλέον να εκτεθούν σε βίαιες καταστάσεις, 
αφού θα αναγκαστούν να έχουν επαφές με τους πελάτες τους 
χρησιμοποιώντας παράνομα δίκτυα διοικούμενα από 
εγκληματικές οργανώσεις. 

Δεν είναι σε θέση να δώσουν στοιχεία. 
 

  
ΣΟΥΗΔΙΑ 

Η αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών ποινικοποιήθηκε το 1999. Η 
σύναψη εφήμερης σεξουαλικής σχέσης με αντάλλαγμα χρηματική 
αμοιβή ή άλλους τρόπους, όπως αλκοόλ ή ναρκωτικά, τιμωρείται 
με πρόστιμο ή φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος.  
Η αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών έστω και για μία φορά είναι 
αρκετή για απόδοση ποινικής ευθύνης. Περαιτέρω, η υπόσχεση 
ανταλλάγματος το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την παροχή 
της υπηρεσίας είναι αρκετή για να αποδοθεί ποινική ευθύνη.   
Ποινικό αδίκημα διαπράττεται, έστω και αν κάποιος άλλος από το 

Σύμφωνα με την έκθεση «Απαγόρευση της Αγοράς 
Σεξουαλικών Υπηρεσιών: Αποτίμηση 1999-2008», η 
ποινικοποίηση της αγοράς σεξουαλικών υπηρεσιών είχε το 
σκοπούμενο αποτέλεσμα και συνέβαλε στην  πρόληψη και 
στην καταπολέμηση της πορνείας και της σωματεμπορίας.  
Η έρευνα επισημαίνει ότι η πορνεία στη Σουηδία, συγκριτικά με 
άλλες χώρες, τουλάχιστον δεν έχει αυξηθεί μετά την 
ποινικοποίηση. Αντίθετα, η εκπόρνευση στους δρόμους έχει 
μειωθεί στη χώρα κατά το ήμισυ, γεγονός που μπορεί να 
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μείωση των περιπτώσεων σωματεμπορίας  
πρόσωπο που κάνει χρήση της σεξουαλικής υπηρεσίας έχει 
παράσχει ή υποσχεθεί αποζημίωση. 

θεωρηθεί ότι αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα της ποινικοποίησης. 

  
ΤΣΕΧΙΑ 

Η αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα.  
Σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα, πρόσωπο διαπράττει ποινικό 
αδίκημα, εφόσον «διευθετεί, μισθώνει ή δελεάζει άλλο πρόσωπο 
με σκοπό την άσκηση πορνείας ή επωφελείται από πορνεία που 
ασκείται από άλλο πρόσωπο και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης 
από 6 μήνες έως 4 έτη, απαγόρευση δραστηριότητας ή 
κατάσχεση αντικειμένων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων».  Σε 
σοβαρότερες περιπτώσεις επιβάλλονται αυστηρότερες ποινές. 

Δε δόθηκε απάντηση. 

        
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 

Αποτελεί ποινικό αδίκημα μόνο η αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών 
από ανήλικο ή θύμα σωματεμπορίας. Επιπλέον, σύμφωνα με τον 
περί Δημόσιας Τάξης Νόμο, απαγορεύεται η προσφορά επί 
πληρωμή ή η αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών σε δημόσιο χώρο. 
 
Η ποινικοποίηση της αγοράς σεξουαλικών υπηρεσιών έχει 
επανειλημμένα αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας συζήτησης. Το 
2005 η κυβέρνηση υπέβαλε πρόταση για ποινικοποίηση της 
αγοράς σεξουαλικών υπηρεσιών σύμφωνα με το σουηδικό 
πρότυπο, η οποία δεν εγκρίθηκε από την Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνταγματικού 
Δικαίου έκρινε την προτεινόμενη απαγόρευση αγοράς 
σεξουαλικών υπηρεσιών προβληματική, γιατί, κατά την άποψή 
της, περιόριζε την ερωτική ζωή του ατόμου. Ως συμβιβαστική 
λύση, ποινικοποιήθηκε η αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών, όταν 
εμπεριείχε σωματεμπορία, πρόνοια που τέθηκε σε ισχύ το 2006. 
Το 2015, η διάταξη του Ποινικού Κώδικα για την αγορά 
σεξουαλικών υπηρεσιών από θύμα σωματεμπορίας  κατέστη 
αυστηρότερη, καθώς έγινε αξιόποινη πράξη, ακόμη και αν 
διαπράττεται από αμέλεια. 

Δεν είναι σαφές αν η ποινικοποίηση της αγοράς σεξουαλικών 
υπηρεσιών από θύμα σωματεμπορίας έχει μειώσει τη 
σωματεμπορία. Η απαγόρευση της προσφοράς ή αγοράς 
σεξουαλικών υπηρεσιών σε δημόσιο χώρο έχει μειώσει την 
ορατή εκπόρνευση στους δρόμους. 
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