Conference: Violence against Women and Prostitution
28 Νοεμβρίου 2012, ςτο Σπίτι τησ Ευρωπαϊκθσ Ένωςησ

Νομοιετικθ ρφιμιςη τησ πορνείασ ςτην Κφπρο

Σο ηιτθμα τθσ πορνείασ αποτελοφςε πάντα αντικείμενο ζντονων ςυηθτιςεων και
τοποκετιςεων με δφο βαςικζσ ςχολζσ ςκζψθσ. Η πρϊτθ κεωρεί τθν πορνεία ωσ μια
ξεκάκαρθ μορφι βίασ εναντίον των γυναικϊν και εμπορευματοποίθςθσ τθσ
γυναικείασ ςεξουαλικότθτασ θ οποία κα πρζπει να απαγορευκεί, και θ δεφτερθ, ωσ
ζνα ακόμα επάγγελμα που πθγάηει από το δικαίωμα του κάκε ατόμου ςτθν
αυτοδιάκεςθ, το οποίο, ωςτόςο, κα πρζπει να διζπεται από ςαφείσ ρυκμίςεισ που
ςτόχο κα ζχουν, μεταξφ άλλων, τθ διαςφάλιςθ των δικαιωμάτων των εκδιδόμενων
γυναικϊν.
Όπωσ αναφζρει θ φιλόςοφοσ και φεμινίςτρια Katherine Mc Kinnon “όταν θ πορνεία
ορίηεται ωσ ςεξουαλικι εργαςία (sex work), ςυνικωσ γίνεται αντιλθπτι ωσ το
«αρχαιότερο επάγγελμα», ζνα παγκόςμιο πολιτιςμικό φαινόμενο, ςυναινετικι
επειδι πλθρϊνεται, ςτιγματιςμζνθ όταν είναι παράνομθ, μια δουλειά «ςαν όλεσ τισ
άλλεσ» ακόμθ και ωσ μία μορφι ςεξουαλικισ απελευκζρωςθσ. Οι εκδιδόμενεσ
γυναίκεσ παρουςιάηονται να «αυτοδιακζτουν» ελεφκερα τον εαυτό τουσ. Ο όροσ
αυτοδιάκεςθ -αν και ςυχνά τον χρθςιμοποιοφν αποφεφγοντασ να ορίηουν το
περιεχόμενό του- ςθμαίνει μεταξφ άλλων ελευκερία βοφλθςθσ, ορκολογικι
απόφαςθ μεταξφ διακζςιμων επιλογϊν, απόρριψθ παραδοςιακϊν όψεων τθσ
κθλυκότθτασ και ωσ αντίςταςθ ςε θκικιςτικά ςτερεότυπα. Από τθν άλλθ, ςφμφωνα
με τθν προςζγγιςθ τθσ ςεξουαλικισ εκμετάλλευςθσ, θ πορνεία γίνεται αντιλθπτι ωσ
θ αρχαιότερθ μορφι ςεξουαλικισ εκμετάλλευςθσ, ωσ μια κεςμοποιθμζνθ μορφι
ςεξουαλικισ ανιςότθτασ, ωσ μια διαδικαςία ςταδιακισ «απανκρωποποίθςθσ» των
ανκρϊπων που ςυμμετζχουν ς' αυτι”.
τθν Κφπρο, τα ηθτιματα που ςχετίηονται με τθν πορνεία ρυκμίηονται ςτον Ποινικό
Κϊδικα. Πρόκειται για νομοκζτθμα που τζκθκε ςε ιςχφ το 1959, δθλαδι, επί
αποικιοκρατίασ, το οποίο, βεβαίωσ, ζχει υποςτεί πζραν των 40 τροποποιιςεων ςε
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επί μζρουσ άρκρα του μζχρι ςιμερα. Οι ςχετικζσ με τθν πορνεία διατάξεισ
περιζχονται ςτο Κεφάλαιο IV που φζρει τον τίτλο Αδικιματα που Παραβλάπτουν το
Κοινό, και, ειδικότερα, ςτο υποκεφάλαιο του Κεφαλαίου IV με τίτλο Ποινικά
Αδικιματα κατά των Ηκϊν. Αυτι θ υπαγωγι των ανκρϊπινων ςυμπεριφορϊν που
ςχετίηονται με τθν εκπόρνευςθ των γυναικϊν ςτα αδικιματα που ενοχλοφν το
κοινό και παραβιάζουν τα θιη,

δείχνει ευκφσ εξαρχισ και τθν ιδεολογικι

προςζγγιςθ του νομοκζτθ ςτο ηιτθμα τθσ πορνείασ. Όχι ωσ ζνα ηιτθμα βίασ κατά
των γυναικϊν και ςεξουαλικισ εκμετάλλευςθσ, αν όχι και ωσ ηιτθμα παραβίαςθσ
του δικαιϊματοσ τουσ ςτθ ςωματικι ακεραιότθτα, ηωι και ελευκερία, αλλά ωσ
ςυμπεριφορά που παραβλάπτει τθν κοινωνικι τάξθ και τθν θκικι.
Όςον αφορά τα επί μζρουσ άρκρα του Ποινικοφ Κϊδικα που ςχετίηονται με το υπό
ςυηιτθςθ κζμα, ζχουμε τισ εξισ ρυκμίςεισ:
Σο άρκρο 156 ορίηει ότι όποιοσ διατθρεί, διευκφνει, ςυμμετζχει ι βοθκά ςτθ
διεφκυνςθ οίκου ανοχισ είναι ζνοχοσ πλθμμελιματοσ. Ζνοχοσ πλθμμελιματοσ,
ςφμφωνα με το ίδιο άρκρο, είναι και ο ενοικιαςτισ κακϊσ και ο εκμιςκωτισ ι
ιδιοκτιτθσ, εάν εν γνϊςει τουσ επιτρζπουν τθ χρθςιμοποίθςθ του υποςτατικοφ ωσ
οίκου ανοχισ ι χϊρου όπου αςκείται ςυςτθματικά πορνεία.
Δυνάμει του άρκρου 157, όποιοσ προάγει γυναίκα που ζχει θλικία κάτω των είκοςι
ενόσ χρόνων ςε παράνομθ ςαρκικι επαφι ι προάγει γυναίκα ςε κοινι πορνεία είτε
ςτθ δθμοκρατία είτε αλλοφ, ι προάγει γυναίκα να εγκαταλείψει τθ δθμοκρατία με
ςκοπό να γίνει τρόφιμθ ςε οίκο ανοχισ αλλοφ, ι προάγει γυναίκα να γίνει για
ςκοποφσ άςκθςθσ πορνείασ τρόφιμθ ςε οίκο ανοχισ ςτθ Δθμοκρατία ι αλλοφ, είναι
ζνοχοσ πλθμμελιματοσ και υπόκειται ςε φυλάκιςθ που δεν υπερβαίνει τα πζντε
ζτθ.
το άρκρο 162 ορίηεται ότι, όποιοσ κατακρατεί γυναίκα χωρίσ τθ κζλθςθ τθσ με
ςκοπό να ζρκει ςε παράνομθ ςυνουςία με αυτι οποιοςδιποτε άνδρασ, ι όποιοσ
κατακρατεί γυναίκα χωρίσ τθ κζλθςθ τθσ ςε οίκο ανοχισ, είναι ζνοχοσ
πλθμμελιματοσ και υπόκειται ςε φυλάκιςθ που δεν υπερβαίνει τα πζντε ζτθ.
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φμφωνα με το άρκρο 164, όποιοσ εν γνϊςει του ηει από κζρδθ πορνείασ που
αςκείται μεταξφ προςϊπων είτε του ίδιου είτε διαφορετικοφ φφλου ι επιδίδεται ςε
άγρα πελατϊν για ανικικουσ ςκοποφσ είναι ζνοχοσ πλθμμελιματοσ και υπόκειται
ςε ποινι φυλάκιςθσ που δεν υπερβαίνει τα πζντε ζτθ.
Και τζλοσ, ςφμφωνα με το άρκρο 165, όταν αποδεικνφεται ότι γυναίκα, για ςκοπό
κζρδουσ, αςκοφςε ζλεγχο ςτισ κινιςεισ, κακοδθγοφςε ι επθρζαηε τισ κινιςεισ
πόρνθσ, με τρόπο που να φανερϊνει ότι παρακινοφςε ι εξανάγκαηε τθν άςκθςθ
πορνείασ από τθν άλλθ γυναίκα, είναι ζνοχθ πλθμμελιματοσ.
Από τισ πιο πάνω διατάξεισ προκφπτει ότι, ςτθν κυπριακι ζννομθ τάξθ
ςτοιχειοκετοφν ποινικό αδίκθμα θ διατιρθςθ οίκου ανοχισ, θ προαγωγι γυναικϊν
ςτθν πορνεία, ο εξαναγκαςμόσ ςτθν πορνεία και το αποηείν από κζρδθ πορνείασ
(μαςτροπεία). Η ίδια θ πορνεία δεν αποτελεί ποινικό αδίκθμα.
Η μθ ποινικοποίθςθ τθσ πορνείασ, προςωπικά με βρίςκει ςφμφωνθ. Και τοφτο γιατί
τυχόν ποινικοποίθςθ τθσ κα μετζτρεπε το κφμα, τθν εκδιδόμενθ, δθλαδι, γυναίκα,
ςε εγκλθματία. Κάκε εκδιδόμενθ γυναίκα είναι κφμα, το ελάχιςτο, κακοποίθςθσ,
εκμετάλλευςθσ, ανελευκερίασ και επαναλαμβανόμενου βιαςμοφ. Η επιλογι εν
πάςθ, περιπτϊςει, του νομοκζτθ μθ ποινικοποίθςθσ τθσ πορνείασ είμαι ςίγουρθ ότι
δεν

προςεγγίςκθκε μϋαυτό το ςκεπτικό, αλλά βαςίςκθκε ςτθν ευρζωσ

διαδεδομζνθ, τουλάχιςτον ςτον τόπο μασ, αντίλθψθ, ότι θ πορνεία είναι κοινωνικά
αναγκαίο κακό και γιϋαυτό αποδεκτό.
ε ςχζςθ με τισ πιο πάνω ρυκμίςεισ του Ποινικοφ Κϊδικα κζλω να επιςθμάνω,
επιπρόςκετα, ότι, όπωσ προανζφερα, τα αδικιματα διατιρθςθσ οίκου ανοχισ,
προαγωγισ γυναικϊν ςτθν πορνεία, εξαναγκαςμοφ άςκθςθσ πορνείασ και αποηείν
από κζρδθ πορνείασ αντιμετωπίηονται για ςκοποφσ ποινικισ δίωξθσ ωσ
πλθμμελιματα και όχι ωσ κακουργιματα με χαμθλζσ ποινζσ. Σο εντυπωςιακό, δε,
είναι ότι ςτο ίδιο κεφάλαιο του Ποινικοφ Κϊδικα, που αναφζρεται ςτα αδικιματα
κατά των θκϊν, θ κτθνοβαςία, θ ςυνουςία, δθλαδι, με ηϊο, ορίηεται ωσ
κακοφργθμα.
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ε ςχζςθ με το νομοκετικό πλαίςιο που αφορά τθν πορνεία, αναφορά πρζπει να
γίνει και ςτο άρκρο 6 του περί Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ Νόμου, ςτο οποίο
ορίηεται ότι, οι πόρνεσ και τα άτομα που ηουν από κζρδθ πορνείασ είναι
απαγορευμζνοι μετανάςτεσ, των οποίων απαγορεφεται θ είςοδοσ ςτθν Κφπρο. Και
βεβαίωσ ο νομοκζτθσ αναφζρεται εδϊ ςτισ αλλοδαπζσ πόρνεσ. Σο οξφμωρο είναι
ότι, ενϊ θ εκδιδόμενθ γυναίκα, ανεξάρτθτα από τθν εκνικι τθσ καταγωγι, δεν
υπόκειται δυνάμει των προνοιϊν του Ποινικοφ Κϊδικα ςε ποινικι δίωξθ, εάν
αλλοδαπι γυναίκα ςυλλθφκεί να αςκεί πορνεία, απελαφνεται και κθρφςςεται
απαγορευμζνθ μετανάςτρια, με ταχφτατεσ διοικθτικζσ διαδικαςίεσ, χωρίσ καν,
ςυνικωσ, να εξετάηεται κατά πόςον υπιρξε κφμα εμπορίασ προςϊπων για ςκοποφσ
ςεξουαλικισ εκμετάλλευςθσ. Αναπόφευκτα, καταλιγω, ότι ζνα από τα κριτιρια
αυτισ τθσ πρακτικισ είναι θ εκνικι καταγωγι τθσ εκδιδόμενθσ γυναίκασ.

χετικι με αυτό το κζμα ιταν θ παρζμβαςθ τθσ Αρχισ κατά των Διακρίςεων του
Γραφείου μου, το 2010, μετά από τθν υποβολι ςυγκεκριμζνθσ καταγγελίασ, για
μαηικι και με ςυνοπτικζσ διαδικαςίεσ απζλαςθ γυναικϊν κινεηικισ υπθκοότθτασ,
των οποίων θ ενοχοποίθςθ ζγινε κατόπιν παγίδευςισ από μζλθ τθσ αςτυνομίασ που
τελοφςαν υπό κάλυψθ. Καμία δικαςτικι διαδικαςία δεν προθγικθκε τθσ απζλαςισ
τουσ, καμία ζρευνα δεν ζγινε για να διακριβωκεί κατά πόςο οι γυναίκεσ αυτζσ ιταν
κφματα εμπορίασ. Αντίκετα, οι γυναίκεσ, ανάμεςα ςτισ οποίεσ υπιρχαν και
αιτιτριεσ αςφλου, απελάκθκαν μαηικά επειδι κεωρικθκε ότι αςκοφςαν πορνεία
και ιταν «επικίνδυνεσ» για τα δθμόςια ικθ.

Παρά τθ νομοκετικι ρφκμιςθ του άρκρου 6 του περί Αλλοδαπϊν και
Μετανάςτευςθσ Νόμου, ςφμφωνα με τθν οποία οι (αλλοδαπζσ) πόρνεσ είναι
απαγορευμζνεσ μετανάςτριεσ, οι μεταναςτευτικζσ αρχζσ, για δφο τουλάχιςτον
δεκαετίεσ, χορθγοφςαν μαηικά άδειεσ ειςόδου ςε νεαρζσ γυναίκεσ που προζρχονταν
από φτωχζσ χϊρεσ για να εργαςκοφν ςτθν Κφπρο ωσ «καλλιτζχνιδεσ», και αυτό
παρά το ότι ιταν γνωςτό ότι προορίηονταν για τθν πορνικι αγορά. Πολλζσ από
αυτζσ τισ γυναίκεσ, αν όχι και οι περιςςότερεσ, ιτανε κφματα εμπορίασ για ςκοποφσ
ςεξουαλικισ εκμετάλλευςθσ. Η παρζμβαςθ του Γραφείου μου το 2003, με τθν
γνωςτι πλζον αυτεπάγγελτθ ζρευνα που είχε διενεργιςει, κακϊσ και θ διεκνισ
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κατακραυγι που ακολοφκθςε μετά τθ δθμοςιοποίθςθ τθσ, οδιγθςε ςτο να
λθφκοφν ςυγκεκριμζνα μζτρα για τθν πάταξθ τθσ εμπορίασ γυναικϊν και τθν
καταπολζμθςθ αυτοφ του διαςυνοριακά οργανωμζνου εγκλιματοσ. τα πλαίςια
αυτά, αναφζρω πολφ ςυνοπτικά, ότι δθμιουργικθκε ςτθν αςτυνομία ειδικό τμιμα
καταπολζμθςθσ τθσ εμπορίασ προςϊπων, καταργικθκαν ςταδιακά οι λεγόμενεσ
«βίηεσ για καλλιτζχνιδεσ», διαφοροποιικθκε θ πολιτικι ειςόδου εργαηομζνων ςε
νυχτερινά κζντρα, λειτοφργθςε Πολυκεματικι Ομάδα και ετοιμάςτθκε

Εκνικό

χζδιο Δράςθσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ προςϊπων. τα ίδια πάντα
πλαίςια, το 2007, τζκθκε ςε ιςχφ ο περί τθσ Καταπολζμθςθσ τθσ Εμπορίασ και τθσ
Εκμετάλλευςθσ προςϊπων και τθσ Προςταςίασ των Θυμάτων Νόμοσ.

Θα πρζπει εδϊ να διευκρινίςω ότι άλλο πράγμα είναι θ πορνεία και άλλο θ εμπορία
προςϊπων για ςκοποφσ ςεξουαλικισ τουσ εκμετάλλευςθσ, παρά το ότι ζχουν ζνα
κοινό παρονομαςτι, τθν άςκθςθ εντζλει πορνείασ. τον Ποινικό Κϊδικα δεν
περιζχεται οριςμόσ του όρου «πορνεία». φμφωνα εν πάςθ, περιπτϊςει, με τον
πλζον γενικά αποδεκτό οριςμό, πορνεία ςθμαίνει το να εκδίδεται κάποιοσ ι κάποια
ζναντι αμοιβισ με τθ «ςυναίνεςθ» του. Αντίκετα, θ

εμπορία προςϊπων για

ςκοποφσ ςεξουαλικισ εκμετάλλευςθσ, ςφμφωνα με τον οριςμό του Palermo,
ςυνοψίηεται ςε ςτρατολόγθςθ του κφματοσ, μετακίνθςθ του από τθ χϊρα
προζλευςθσ ςτθ χϊρα προοριςμοφ με ςκοπό τθν εκμετάλλευςθ του, θ οποία
ςυντελείται με τθ διοχζτευςθ και ζνταξθ του ςτθν πορνικι αγορά.

φμφωνα με τον περί τθσ Καταπολζμθςθσ τθσ Εμπορίασ και τθσ Εκμετάλλευςθσ
Προςϊπων και τθσ Προςταςίασ των Θυμάτων Νόμο, εμπορία προςϊπων νοείται θ
«ςτρατολόγθςθ, μεταφορά, μεταβίβαςθ, υπόκαλψθ ι παραλαβι προςϊπου,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ανταλλαγισ ι μεταβίβαςθσ του ελζγχου επί του
προςϊπου, μζςω απειλϊν ι χριςθσ βίασ ι άλλων μορφϊν εξαναγκαςμοφ,
απαγωγισ, δόλου, εξαπάτθςθσ, κατάχρθςθσ εξουςίασ ι εκμετάλλευςθσ τθσ
ευάλωτθσ κζςθσ του ι παροχισ ι λιψθσ πλθρωμϊν ι ωφελθμάτων για
εξαςφάλιςθσ τθσ ςυγκατάκεςθσ του προςϊπου που αςκεί ζλεγχο επί άλλου
προςϊπου με ςκοπό τθν εκμετάλλευςθ αυτοφ».
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Βάςει του ίδιου νόμου, θ ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ περιλαμβάνει:
-

«Τον εξαναγκαςμό προςϊπου ςε πορνεία ι ςε ςυμμετοχι ςε πορνογραφικζσ
παραςτάςεισ ι τθν κερδοςκοπία ι κακ’ οιονδιποτε τρόπο εκμετάλλευςθ
προςϊπου για παρόμοιουσ ςκοποφσ

-

Τθν ειςαγωγι ι εξϊκθςθ ι παρότρυνςθ ι ςτρατολόγθςθ ι οργάνωςθ ι
κατεφκυνςθ προςϊπου ςτθν πορνεία ι ςε ςυμμετοχι ςε κεάματα
πορνογραφίασ

-

Τθ ςεξουαλικι δραςτθριότθτα με πρόςωπο όταν (i) γίνεται χριςθ
εξαναγκαςμοφ, βίασ ι απειλισ( ii) γίνεται κατάχρθςθ αναγνωριςμζνθσ κζςθσ
εξουςίασ ι επιρροισ επί του προςϊπου ι τθσ κθδεμονίασ ι φφλαξθσ
προςϊπου».

τον ίδιο Νόμο ορίηεται ότι θ εμπορία ενθλίκων προςϊπων είναι κακοφργθμα και
τιμωρείται με ποινι φυλάκιςθσ που δεν υπερβαίνει τα 15 ζτθ (άρκρο 5). Η
ςεξουαλικι

εκμετάλλευςθ

ενθλίκων

ατόμων,

επίςθσ,

αντιμετωπίηεται

ωσ

κακοφργθμα και τιμωρείται με ποινι φυλάκιςθσ που δεν υπερβαίνει τα δζκα ζτθ
(άρκρο 9). Ζχουμε μια ςαφι, δθλαδι, αυςτθροποίθςθ των ποινϊν. Επιπρόςκετα,
προνοείται ότι το δικαςτιριο μπορεί να διατάξει, ςε οποιοδιποτε, μάλιςτα, ςτάδιο
τθσ ποινικισ διαδικαςίασ, τθν προςωρινι ι και μόνιμθ απαγόρευςθ άςκθςθσ
επαγγελματικϊν δραςτθριοτιτων με αφορμι τισ οποίεσ διεπράχκθ το αδίκθμα τθσ
εμπορίασ προςϊπου, το προςωρινό ι μόνιμο κλείςιμο υποςτατικϊν που
χρθςιμοποιικθκαν για τθ διάπραξθ του αδικιματοσ και τθ διμευςθ αντικειμζνων
που χρθςιμοποιικθκαν για τον ίδιο ςκοπό (άρκρο 17). Με βάςθ πάντα τον ίδιο
Νόμο, το κφμα εμπορίασ ζχει κεςμικό αγϊγιμο δικαίωμα διεκδίκθςθσ
αποηθμιϊςεων όχι μόνο από τον δράςτθ τθσ εμπορίασ αλλά και από το ίδιο το
Κράτοσ, υπό προχποκζςεισ (άρκρα 22 και 23). Σζλοσ, ςτο Μζροσ ΙΙΙ του Νόμου
περιζχονται ιδιαίτερα ςθμαντικζσ ρυκμίςεισ που αφοροφν τθν αναγνϊριςθ και τθν
προςταςία των προςϊπων που είναι κφματα εμπορίασ, με αναλυτικι αναφορά ςτα
δικαιϊματά τουσ.

τθ γνωςτι υπόκεςθ Rantseva vs Κφπρου και Ρωςίασ, θ οποία κεωρείται ορόςθμο
ςτθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ προςϊπων, το Ευρωπαϊκό Δικαςτιριο
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Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, δζχκθκε ότι θ εμπορία προςϊπων, παρόλο που δεν
αναφζρεται ρθτά ςτθν Ευρωπαϊκι φμβαςθ των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου
(ΕΔΑ), εμπίπτει ςτο πεδίο εφαρμογισ του άρκρου 4 τθσ ΕΔΑ που απαγορεφει τθ
ςκλαβιά, τθ δουλεία και τθν καταναγκαςτικι εργαςία. Σο Δικαςτιριο, το οποίο
καταδίκαςε τθν Κφπρο για παραβίαςθ του άρκρου 4 λόγω τθσ παράλειψισ τθσ να
λάβει μζτρα για πάταξθ τθσ εμπορίασ προςϊπων γενικά αλλά και ειδικά για τθν
περίπτωςθ τθσ Rantseva, υπογράμμιςε τθν ευκφνθ των κρατϊν απζναντι ςτα
κφματα του trafficking.

θμαντικό είναι να αναφερκεί και το ότι θ Κφπροσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία
ενςωμάτωςθσ ςτθν εκνικι ζννομθ τάξθ τθσ νζασ Οδθγίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
κατά τθσ Εμπορίασ προςϊπων (2011/36/EΕ) θ οποία προνοεί εκτενϊσ για τθν
προςταςία των κυμάτων. Η Οδθγία 2011/36/EΕ αναγνωρίηει ότι θ εμπορία
ανκρϊπων ςυνιςτά ςοβαρό ζγκλθμα, το οποίο διαπράττεται ςυχνά ςτο πλαίςιο του
οργανωμζνου εγκλιματοσ και ςυνιςτά κατάφωρθ παραβίαςθ των κεμελιωδϊν
ανκρωπίνων δικαιωμάτων. τθν Οδθγία αναγνωρίηονται οι ιδιαιτερότθτεσ ανά φφλο
του φαινομζνου τθσ εμπορίασ και ότι ςυχνά θ εμπορία γυναικϊν και ανδρϊν
διεξάγεται για διαφορετικοφσ ςκοποφσ . Για το λόγο αυτό, θ ςυνδρομι και τα μζτρα
ςτιριξθσ κα πρζπει, όπου είναι δυνατόν, να ςχεδιάηονται με βάςθ το φφλο.

Παρά τισ όποιεσ κετικζσ εξελίξεισ, ςε νομοκετικό τουλάχιςτον επίπεδο, τα
παράπονα που ςυνεχίηουν να υποβάλλονται ςτο Γραφείο μου, καταδεικνφουν ότι
πολλά μζνουν για να γίνουν, κυρίωσ όςον αφορά ςτον τομζα τθσ καταπολζμθςθσ
τθσ εμπορίασ και τθσ ςτιριξθσ των κυμάτων. Δυςτυχϊσ, οι περιςςότερεσ υποκζςεισ
δεν καταλιγουν ςε καταδίκεσ με βάςθ τον περί Καταπολζμθςθσ τθσ Εμπορίασ
Προςϊπων Νόμο, αλλά με βάςθ τισ διατάξεισ του Ποινικοφ Κϊδικα που
αναφζρκθκαν πιο πάνω. Ζτςι, θ διάςταςθ τθσ ςτρατολόγθςθσ, διακίνθςθσ και
εκμετάλλευςθσ και εξαναγκαςμοφ δεν λαμβάνεται κακόλου υπόψθ. χετικι και
ενδεικτικι των προβλθμάτων είναι και θ ζκκεςθ τθσ Ομάδασ Ειδικϊν Ενάντια ςτθν
Εμπορία Προςϊπων του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ (GRETA- Group of Experts on
Action Against Trafficking in Human Beings) θ οποία ςτον πρϊτο γφρο αξιολόγθςθσ
τθσ Κφπρου, το 2011, αναγνϊριςε μεν τισ ςθμαντικζσ νομοκετικζσ εξελίξεισ, αλλά
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υπογράμμιςε ότι αναφορικά με τθν πρόλθψθ του trafficking οι κυπριακζσ αρχζσ δεν
ζχουν λάβει επαρκι μζτρα για τθν αποκάρρυνςθ τθσ ηιτθςθσ των υπθρεςιϊν από
τα άτομα που είναι κφματα εμπορίασ.
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