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Prostitucija v zadnjih desetletjih postaja vse pogostejši predmet preučevanja številnih
znanstvenih panog, med njimi tudi pravne. Tej temi je namenjeno tudi to delo, v katerem avtor
obravnava odnos vsakokratnih oblasti do prostitucije preko analize postavljenih pravnih pravil
in dejanskih ukrepov, namenjenim zatiranju, omejevanju in pregonu prostitucije v
obravnavanih časovnih obdobjih. Delo je zasnovano kronološko, od prvih visokih kultur do
današnjega dne, prostor preučevanja pa je geografsko osredotočen na Evropo, z izjemo prvega
poglavja, ki obravnava Mezopotamijo. Zaradi obsežnosti časovnega ter geografskega okvira
predmeta preučevanja so v vsakem izbranem obdobju in prostoru predstavljeni le tisti pravni
akti in ukrepi, ki so po avtorjevem mnenju, glede na obravnavano tematiko, najbolj zaznamovali
dotično obdobje ali imeli daljnosežnejši vpliv na pravno urejanje prostitucije.
Ker gre pri prostituciji za družbeni pojav, so v tem delu v posameznih poglavjih
predstavljene tudi nekatere zgodovinske družbene okoliščine, ki so v danem obdobju
pomembno vplivale na oblikovanje prava v odnosu do prostitucije.
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SUMMARY

Title: Historic overview of criminal law prosecution of prostitution
Author: Dane Berger
Mentor: Marko Kambič, PhD, Associate Professor

During the last decades prostitution has become a frequent subject of research of many
different fields, including law. This thesis, in which the author addresses a certain authority’s
relationship to prostitution, also deals with the topic through analysis of legal rules and actual
measures intended for oppression, limitation and prosecution of prostitution in a certain
period. The thesis is set chronologically: from the first civilizations to present day.
Geographically, its focus is on Europe, with the exception of the first chapter, which
addresses Mesopotamia. Due to the vast geographical and time frame of the subject of study,
the author introduces only the acts and measures that, according to the author’s opinion,
influenced a certain period the most or had the most long-term influence on legal regulation of
prostitution.
Since prostitution is a social phenomena, certain chapters also introduce some historic
social circumstances, that had an important influence on law-making in relationship to
prostitution.
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1. UVOD
Prostitucija je izredno star in razširjen pojav ter kot taka predmet številnih literarnih del,
tako strokovnih kot bolj poljudnih. Gre za kompleksno temo, na katero je mogoče gledati skozi
prizmo različnih znanosti kot so psihologija, sociologija, zgodovina ali pravo. V tej nalogi se
bom osredotočil na zgodovinski ter pravni vidik, natančneje na odnos vsakokratnih oblasti do
prostitucije, v smislu postavljanja pravnih pravil, namenjenih zatiranju pregonu ali reguliranju
prostitucije, ter na njihovo izvajanje. Že na tem mestu je potrebno omeniti, da je v praksi
pogosto prihajalo do velike razlike med postavljenim pravom ter dejanskim izvajanjem teh
pravil.
Glede na to, da je prostitucija že pregovorno star pojav, čeprav znano reklo, da gre za
»najstarejšo obrt« skoraj gotovo ni resnično,1 ali pa za to vsaj ni zadostnih dokazov, bom v tej
nalogi poskusil zajeti čim daljše časovno obdobje. Kljub temu bom velik del človeške
zgodovine, to je obdobje pred nastankom prvih civilizacij, namenoma izpustil, saj se iz tega
obdobja ni ohranilo dovolj arheoloških virov za resno preučevanje prostitucije v tistem času. Iz
tega razloga ta naloga obsega obdobje od nastanka prvih civilizaciji do današnjih dni.
Glede na skoraj univerzalno razširjenost prostitucije je na tem mestu potrebno omejiti
tudi geografski prostor predmeta preučevanja. Osredotočil se bom predvsem na evropski
geografski prostor, z izjemo začetka naloge, ki se ukvarja s prvimi visokimi kulturami.
V komentarju kazenskega zakonika iz leta 2002 dr. Mitja Deisinger prostitucijo
opredeljuje kot »dejavnost žensk, ki spolno občujejo ali opravljajo druga spolna dejanja z
nedoločenim številom oseb zaradi zadovoljitve njihovih spolnih zahtev, za denarno ali drugo
materialno korist«.2 Ta definicija je sicer nekoliko pomanjkljiva, glede na dejstvo, da se s
prostitucijo lahko, in tudi se, ukvarjajo tudi moški. Kljub temu je primerna za uporabo v tej
nalogi, saj se v njej skoraj izključno ukvarjam s problematiko ženske prostitucije. Kadar bo v
poglavju govor o moški prostituciji, bo to zato posebej poudarjeno. Poleg predstavitve samih
pravnih pravil, ki so bila v vsakem obravnavanem časovnem obdobju in prostoru namenjena
urejanju prostitucije, bom poskušal ugotoviti, kaj povzroča spremembe, ki jih je mogoče zaznati

1
2

Lerner, The Origin of Prostitution in Ancient Mesopotamia (1986), str. 245.
Deisinger, Kazenski zakonik: s komentarjem. Posebni del (2002), str. 271-272.
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na področju kazenskopravnega pregona prostitucije v nekaterih obdobjih ter poiskati vzorce, ki
se pri pravnem urejanju prostitucije ponavljajo skozi zgodovino.

2. MEZOPOTAMIJA
Mezopotamija je ime za antično regijo med rekama Evfrat in Tigris, ki se nahaja
južno od Anatolije ter zahodno od Iranske planote.3 Omejena je s pogorjem Zagros ter
Arabsko planoto ter danes geografsko večinoma ustreza sodobnemu Iraku ter delu Irana,
Sirije in Turčije. Arheološke najdbe nakazujejo, da je bilo to območje poseljeno že od okoli
10.000 pr. n. št., vendar pa je za namen te naloge pomembno obdobje od začetka Sumerske
civilizacije proti koncu 4. tisočletja pr. n. št. do padca Babilona ter s tem zatona
Novobabilonskega kraljestva leta 539 pr. n. št.4
Znotraj omenjenega časovnega obdobja se je na območju Mezopotamije zvrstilo več
pomembnih civilizaciji, vsaka s svojo specifično kulturo, ki pa jih povezujejo nekatere skupne
značilnosti, zato bodo v tej nalogi predstavljene kot celota.
2.1. Sveta prostitucija

Izraz sveta prostitucija označuje prodajo spolnih uslug pod okriljem vere ali Boga. 5
Kako daleč ta pojav sega, je sicer težko določiti. Največ podatkov je na voljo iz obdobja
Starobabilonskega kraljestva, zametki pa so nastali že bistveno prej. Verjetno so že pred letom
3000 pr. n. št. v Sumerskem mestu Uruk poznali t.i. svete poroke, kjer sta se združila boginja
Innana, ki jo je predstavljala svečenica ter visoki svečenik ali kralj, ki je predstavljal boga
Dumuzija. Ta simbolična združitev naj bi vplivala na rodovitnost ljudi in zemlje, ki je bila, v
skladu s takratnim verovanjem, odvisna od čaščenja spolnosti boginje plodnosti Inanne.6
Kot že omenjeno, je največ podatkov o sveti prostituciji na voljo iz obdobja
Starobabilonskega kraljestva, kjer je religija igrala izredno pomembno vlogo v družbi. Templji
niso predstavljali le simboličnega, temveč dejansko domovanje bogov. Z bogoslužjem so se

Mesopotamia: Overview and Summary, URL: https://www.historyonthenet.com/mesopotamia.
Mark, Mesopotamia. Ancient History Encyclopedia, URL: https://www.ancient.eu/Mesopotamia/.
5
Silver, Temple/Sacred Prostitution in Ancient Mesopotamia Revisited, URL:
https://www.academia.edu/2360254/Temple_Sacred_Prostitution_in_Ancient_Mesopotamia_Revisited.
6
Lerner, The Origin of Prostitution in Ancient Mesopotamia (1986), str. 240.
3
4
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ukvarjali tako svečeniki in svečenice razdeljeni v različne razrede, kot tudi navadni delavci ter
sužnji. Bogoslužje je med drugim vključevalo pripravo obrokov, oblek, obredno umivanje ter
čaščenje. 7 V nekaterih primerih je čaščenje bogov pomenilo tudi nudenje spolnih storitev, kar
je pripeljalo do razvoja posebnega razreda tempeljskih prostitutk. Spolni akti v imenu bogov so
veljali za koristne in svete, kar je povezano s plodnostjo, ki je bila ključnega pomena za
preživetje družbe v tistem času.8 Obseg svete prostitucije v mezopotamskih kulturah se je
spreminjal, eden izmed najbolj citiranih virov, ki nakazuje na razširjenost te prakse, pa je grški
zgodovinar Herodot, ki je poročal, da mora v Babilonu vsaka ženska vsaj enkrat v življenju
počastiti boginjo Milito s tem, da v njenem templju spolno občuje s kakšnim tujcem. Prejeti
denar je ženska nato poklonila svetišču. 9 Razlog, da Herodota ter njegove navedbe na tem mestu
posebej omenjam je v tem, da je bilo njegovo poročanje izjemno pogosto citirano v zvezi s
sveto prostitucijo v Mezopotamiji in je ob branju literature o tej temi skoraj nemogoče ne
naleteti nanj. Ob tem je potrebno poudariti, da je Herodot Babilon obiskal v 5. st. pr. n. št., ko
je bil ta že del Perzije. Podobnost Babilona njegovega časa s tistim izpred enega ali dveh
tisočletji je vprašljiva, poleg tega pa do danes arheologi niso našli dokazov, ki bi to prakso
potrjevali. 10
2.2. Razvoj komercialne prostitucije

Kdaj točno je v Mezopotamiji prišlo do razvoja komercialne prostitucije ni mogoče
natančno določiti, iz lingvističnih dokazov pa je mogoče sklepati, da je ta obstajala in bila precej
razširjena najkasneje okoli leta 2400 pr. n. št., saj se sumersko ime za žensko prostitutko
»kar.kid« pojavlja na listi poklicev iz tega obdobja. 11 Komercialna prostitucija se je v veliki
meri pojavljala v bližini templjev, kar postavlja vprašanje povezanosti med sakralno ter
komercialno prostitucijo. Ti dve vrsti prostitucije sta bili nedvomno povezani v geografskem
smislu, kar je, glede na vlogo ki so jo mezopotamski templji z okolico igrali v tedanji družbi,
razumljivo. Templji v mezopotamskih mestih namreč niso bili le verska središča. Med
njihovimi najpomembnejšimi funkcijami je bila skrb za gradnjo ter vzdrževanje namakalnih
sistemov, na njihovem območju se je shranjevalo komercialno blago ter žito, opravljali pa so

7

Ringdal, LOVE FOR SALE: A WORLD HISTORY OF PROSTITUTION (2004), str. 18.
Lerner, The Origin of Prostitution in Ancient Mesopotamia (1986), str. 239.
9
Scott, NAJSTAREJŠA OBRT (1969), str. 52.
10
Ditmore, ENCYCLOPEDIA OF PROSTITUTION AND SEX WORK (2006), str. 418.
11
Lerner, The Origin of Prostitution in Ancient Mesopotamia (1986), str. 245.
8
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tudi pomembno finančno vlogo v obliki pobiranja davkov, določanja obrestih mer, ter
upravljanja s sistemom cen. V njihovi neposredni bližini so nastajale tržnice, kjer je potekala
tudi večina komercialne dejavnosti12, kar pomeni tudi veliko število potencialnih strank za
prostitutke.13
Manj jasno pa je, ali se je komercialna prostitucija razvila neposredno iz sakralne.
Mnenja avtorjev glede tega vprašanja so deljena. Ta delitev gre tako daleč, da nekateri avtorji
ne zanikajo le obstoja neposredne povezave med komercialno ter sakralno prostitucijo, temveč
tudi obstoj sakralne prostitucije v celoti.14 Enoznačnega odgovora na to vprašanje torej ni
mogoče podati. Vendar pa glede na to, da je bilo nudenje spolnih storitev v okviru sakralne
prostitucije pogosto poplačano z donacijami templju, obstaja možnost, da so nekateri služabniki
templja del donaciji zadržali zase. V vsakem primeru pa je verjetno, da sta tako sakralna kot
komercialna prostitucija v določenem obdobju obstajali istočasno. 15
2.3. Asirska pravna knjiga

Najbolj znano zakonodajno delo iz obdobja Mezopotamije je nedvomno Hamurabijev
zakonik. Ta priznava obstoj prostitucije in jo omenja v petih členih, vendar pa nasploh o njej
pove precej malo. 16 S tega vidika je bolj zanimiva asirska pravna knjiga. 17 Podobno kot
Hamurabijev zakonik tudi asirska pravna knjiga samega dejanja prostitucije ne določa kot
kaznivo, kar pa ne pomeni, da ta ni bila deloma regulirana. To je razvidno iz 40. člena, ki se
nanaša na zakrivanje obraza. Ta člen nam nasploh pove veliko o položaju žensk v družbi ter o
različnih družbenih razredih, na katere so bile razdeljene.
Prostitutke so glede pravil o zastiranju obraza postavljene v podoben položaj kot ženske
sužnje. Zakrivanje obraza je obema skupinama v celoti prepovedano, razlikujejo se le glede
sankciji, predpisanih za kršitev te določbe. V primeru prostitutk je predpisana kazen 50 udarcev

12

Bibian, The Role of Temples in Ancient Mesopotamija, URL: https://stmuhistorymedia.org/the-role-of-templesin-ancient-mesopotamia-2/.
13
Lerner, The Origin of Prostitution in Ancient Mesopotamia (1986), str. 244.
14
Assante, The kar.kid/harimtu, Prostitute or Single Woman? A Reconsideration of the Evidence (1998), str 8-9.
15
Lerner, The Origin of Prostitution in Ancient Mesopotamia (1986), str. 244.
16
Vincent, The Laws of Hammurabi (1904), str. 745.
17
Angleški avtorji večinoma govorijo o srednje asirskem pravu (MAL), sam uporabljam izraz asirska pravna
knjiga kot ga uporablja dr. Viktor Korošec v svojem delu. (Korošec, Položaj žene po pravu asirske pravne
knjige, URL: https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-NMHDVZZB/4f73cc91-5495-469e-96ac5144cdeddf98/PDF).
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s palico ter zlivanje vroče smole na glavo. Na pomembnost zakrivanja obraza nakazuje tudi
nadaljevanje 40. člena. Ne samo, da je bilo zakrivanje prostitutkam prepovedano, zakon
vsakemu moškemu zapoveduje tudi ravnanje v primeru, da vidi zakrito prostitutko, ter sankcijo
v primeru, da ne ravna v skladu s to določbo. Zakrito prostitutko je bilo potrebno prijeti,
zagotoviti priče ter jo pripeljati pred palačo. Kdor je zakrito prostitutko prijel, je lahko vzel
njena oblačila, ne pa tudi njenega nakita. To je verjetno povezano s tem, da so prostitutke nakit
potrebovale za opravljanje svojega poklica, 18 čeprav ga, glede na preostalo kazen, ki jih je
čakala, nekaj časa gotovo niso mogle opravljati. Predpisana kazen v primeru kršitve te določbe
je še bolj stroga kot za prostitutke same. Kršitelj je prav tako prejel 50 udarcev s palico, njegova
ušesa pa so preluknjali ter skoznje speljali vrvico, povezano za njegovim vratom. Poleg tega je
moral en mesec opravljati dela v kraljevi službi, pri čemur gre dejansko za prisilno delo. 19
Zakrivanje obraza žensk, ali njim podobni ukrepi, so v sistemu, kjer se ženske delijo na
več različnih družbenih razredov pomembni, saj omogočajo hitro razlikovanje. Strogost sankcij
predpisanih za moške, ki zakritih prostitutk ne prijavijo je težje razumljiva, vendar nakazuje na
možnost težav pri samem uveljavljanju zakona v praksi, ter s tem potrebo po uveljavitvi norm
preko strožjih sankcij. 20 Tudi nasploh so sankcije predpisane za kršitev 40. člena skladne s
celotnim zakonodajnim delom. Asirska pravna knjiga je sicer približno pol tisočletja mlajša kot
Hamurabijev zakonik, vendar predpisuje precej več, tudi več strožjega telesnega kaznovanja
kot slednji. Poleg tega telesne kazni v asirski pravni knjigi, v nasprotju s Hamurabijevim
zakonikom, kjer so telesne kazni večinoma predpisane v primerih kaznivih dejanj zoper telo in
življenje, razen določenih izjem, niso neposredno povezane s storjenim dejanjem. 21

3. ANTIČNE ATENE
Prostitucija v antičnih Atenah (tako v arhaični kot klasični dobi) je bila pogost in na
splošno sprejet pojav. Razloge za to je mogoče najti v tedanji družbeni ureditvi. Moški so se
običajno poročali okoli 30. leta starosti, torej precej pozno, spolni stiki z ženskami, ki so bili
pod varstvom atenskih državljanov, pa najsi je šlo za poročene ženske ali neporočena dekleta,

18

Lerner, The Origin of Prostitution in Ancient Mesopotamia (1986), str. 249.
Jastrow, An Assyrian Law Code (1921), str. 37.
20
Lerner, The Origin of Prostitution in Ancient Mesopotamia (1986), str. 251.
21
Jastrow, An Assyrian Law Code (1921), str. 7-8.
19
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pa so bili izjemno tvegani, saj so bile zanje predpisane stroge sankcije. 22 Moški so se zato
pogosto zatekali k prostitutkam, ki so bile po večini sužnje ali tujke. Niso pa vse prostitutke
uživale enakega statusa. Najnižje med njimi so bile običajne prostitutke (pornai), ki so svoj
poklic opravljale na ulicah ter v bordelih. 23 Precej boljši status so uživale hetere. Te so bile
dobro izobražene in izurjene v veščinah, ki so jim pomagale pri opravljanju njihovega poklica,
najemali pa so jih tako za družabništvo kot za spolne storitve. Temu primerno so za svoje
storitve zahtevale višje plačilo. Najuspešnejše med njimi so na ta način obogatele, kar jih je
postavljalo v edinstven položaj med ženskami v atenski družbi, saj so za razliko od poročenih
žensk lahko same razpolagale s svojim premoženjem.24
3.1 Pravna regulacija prostitucije

Prostitucija v antičnih Atenah je bila delno regulirana. Najpomembnejša obveznost, ki
jo je postavila država v zvezi z opravljanjem prostitucije, je bila obveznost plačevanja davkov.
Davek so plačevale tako svobodne prostitutke, ki so se s prostitucijo ukvarjale individualno,
kot tudi zvodniki, ki so denar služili s prostituiranjem nesvobodnih sužnjev. Zanimivo je, da se
je v nasprotju z večino drugih davkov v antičnih Atenah davek na prostitucijo pobiral
neposredno, kar kaže na nekoliko poseben odnos države do tega poklica. 25
V zvezi z omejitvijo prostitucije na določene dele mesta je v primeru Aten mogoče
ugotoviti, da država posebne prostorske omejitve ni predpisovala. Prostitucija je bila sicer
skoncentrirana na določene predele mesta, na primer pristanišče Pirej ter lončarsko četrt
(keramikos), vendar gre pri tem za posledico goste poseljenosti ter velike pretočnosti ljudi, ter
s tem potencialnih strank, ne za neposredno regulacijo s strani države. 26
Eno izmed pomembnejših ter zanimivejših pravnih pravil glede prostitucije se nanaša
na prostituiranje svobodnih moških državljanov. Ti so v primeru dokazanega prostituiranja
izgubili državljanske pravice (atimia). S tem so med drugim izgubili možnost postati eden od
devetih arhontov, nastopiti katerokoli javno funkcijo, podajati predloge skupščini, biti poslani
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kot glasnik ali postati svečenik. Zagrožena kazen v primeru kršitve te določbe je bila smrt.27
Razlogi za strogost te določbe, sploh glede na to, da prostitucija sama po sebi ni bila
inkriminirana, niso povsem jasni. Verjetno je, da je vlogo pri tem igrala zaskrbljenost glede
značajskih pomanjkljivosti moških, ki so se bili pripravljeni prostituirati.28 Obstajala je bojazen,
da se bo pohlep po denarju izkazan s prostituiranjem presnel v politični prostor ter s tem povečal
možnost sprejemanja podkupnin in korupcije, na kar nakazujejo nekatera druga dejanja, ki so
se prav tako kaznovala z atimio, kot so sprejemanje podkupnin, dolgovanje denarja državi ter
zapravljanje družinskega premoženja.29

4. RIMSKI IMPERIJ
Odnos rimske družbe do prostitucije skozi dolgo zgodovino obstoja rimske civilizacije
ni bil enoten. V tem poglavju se bom osredotočil na obdobje zadnjih dveh stoletij rimske
republike ter prvih dveh stoletij rimskega cesarstva. V tem obdobju so bili namreč sprejeti
nekateri pravni akti, ki so pomembno vplivali na prostitucijo ter odnos rimske družbe do nje.
4.1 Pravni položaj prostitutk v času republike

Glede pravnega položaja prostitutk je že na tem mestu potrebno poudariti, da ne v času
republike ne kasneje ni obstajal zakon, ki bi se nanašal le na prostitucijo in to tematiko celovito
urejal. Prostitucija je bila urejena parcialno, preko pravnih pravil, ki so pokrivala številna
pravna področja in prostitucijo omenjajo ali se nanjo nanašajo. 30
Prva pomembna pravna posledica, ki je zadela prostitutke zaradi opravljanja njihovega
poklica je bila infamia. Ta je poleg prostitutk zaradi njihovega poklica doletela tudi zvodnike,
gladiatorje ter nekatere druge, ki so se ukvarjali z javnim zabavljaštvom kot so igralci, pevci in
plesalci. Poleg tega je bila infamia posledica nečastnega odpusta iz vojske ter obsodbe v
primeru nekaterih nečastnih ali kaznivih dejanj, vendar pa je za razliko od slednjih pri
prostitutkah infamia veljala za vse življenje. Ta oznaka, ki je v osnovi pomenila sramoto ali
27
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Lanni, The Expressive Effect of the Athenian Prostitution Laws (2010), str. 56.
29
Dighton, The Problem with Pornoi: Male Prostitution and the Law in Classical Athens, URL:
https://www.researchgate.net/publication/255852386_The_Problem_with_Pornoi_Male_Prostitution_and_the_L
aw_in_Classical_Athens.
30
McGinn, PROSTITUTION, SEXUALITY AND THE LAW IN ANCIENT ROME (2003), str. 18.
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izgubo časti, je predvsem v času republike poleg socialnih imela tudi pomembne pravne
posledice.31 Infames so izgubili nekatere pomembne državljanske pravice, 32 kar je glede na
siceršnjo omejenost žensk pri nastopanju v javnem življenju imelo večjo vlogo pri moških
prostitutih ter ostalih moških zaznamovanih z infamio.33
4.2 Lex Iulia et Papia

Ime lex Iulia et Papia označuje dva zakona sprejeta v času vladanja Avgusta. Prvi, lex
Iulia de maritandis ordinibus se nanaša na spodbujanje sklepanja zakonske zveze, drugi, lex
Papia Poppaea pa na rojevanje otrok. Pri tem slednji zakon prvega deloma nadomešča ter
dopolnjuje, zato večina avtorjev oba zakona obravnava kot enega, to je lex Iulia et Papia, čemur
bom v tej nalogi sledil tudi sam. 34
Lex Iulia et Papia je določil dve kategoriji glede prepovedi sklepanja zakonske zveze.
Prva se nanaša na senatorje, njihove sinove in hčere ter ostale moške potomce v moški liniji do
vključno petega kolena. Tej skupini ljudi se je bilo prepovedano poročiti ali se zaročiti z
osvobojenimi moškimi ali ženskami, igralci ali igralkami ter komerkoli, kogar oče ali mati sta
bila igralec ali igralka. Druga kategorija so bili vsi svobodno rojeni rimski državljani. Tem se
je bilo prepovedano poročati ali zaročiti se s prostitutkami, zvodniki ali ženskami, ki so bile
obsojene za prešuštvo ali ujete pri samem dejanju prešuštva. To je seveda veljalo tudi za osebe
iz prve kategorije. Zakon je temeljil na sistemu privilegijev ter kazni. Najpomembnejša sankcija
predvidena za kršilce zakona je bila nemožnost dedovanja po oporoki, z izjemo oseb do
vključno šestega kolena krvnega sorodstva. Pri tem je zanimivo, da je zakonska zveza,
sklenjena v nasprotju z določbami zakona kljub kršitvi ostala veljavna. 35
V skladu z določbami zakona lex Iulia et Papia so se prostitutke lahko poročale le z
osvobojenci. O zakonskih zvezah prostitutk, ki bi nasprotovale določbam tega zakona, viri ne
poročajo. Glede na to, da je zakon temeljil na globoko ukoreninjenih socialnih normah, to ni
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presenetljivo. 36 Kljub temu pa je bilo prostitutkam z uveljavitvijo tega zakona napredovanje po
družbeni lestvici tudi formalno oteženo.
4.3 Lex Iulia de adulteriis coercendis

Zakon lex Iulia de adulteriis coercendis (v nadaljevanju lex Iulia) je bil sprejet v času
vladanja Avgusta le nekaj mesecev po sprejetju zakona lex Iulia de maritandis ordinibus.
Namen zakona je bilo ukrepanje zoper oblike spolnega vedenja, ki jih je rimska družba štela
kot nesprejemljive, v prvi vrsti zakonsko nezvestobo. Pred sprejetjem tega zakona je večina
sankcij v primeru neprimernega spolnega vedenja spadala v privatno sfero, novi zakon pa je v
takih primerih predvidel sojenje pred stalnimi kazenskimi sodišči (quaestiones perpetuae de
adulteriis).37
Zakon Lex Iulia je pomemben za odnos rimskih državljanov do prostitucije, saj so bile
prostitutke izvzete iz kroga ljudi, na katerega se je zakon nanašal. S tem zakonom so se
družbene razlike med prostitutkami in ostalimi državljani še poglobile. Medtem ko se je od
ostalih državljanov pričakovalo, da se bodo vrnili k starejšem, po Avgustovem mnenju bolj
moralnem načinu življenja, to za prostitutke ni veljalo. Glede na stigmo, ki so jo prostitutke
nosile že prej, zanje to sicer ni moglo imeti večjih posledic. Po drugi strani pa je zakon, s tem
ko prostitucije ni prepovedal, ter prostitutk ni podvrgel sistemu sankcij, ki jih je predvideval,
prispeval k sprejemanju prostitucije kot legitimnega poklica.38
4.4 Obdavčitev prostitutcije

Kljub prisotnosti ter razširjenosti prostitucije v rimski družbi ta ni bila obdavčena vse
do leta 40 n. št., ko je cesar Kaligula uvedel davek na prostitucijo. Za pobiranje davka so bili
sprva zadolženi publicani, 39 kasneje pa je dolžnost pobiranja davkov v Rimu prevzela
pretorijska straža, v provincah pa rimska vojska. S tem se je učinkovitost pobiranja davka
drastično povečala, saj je vojska zagotavljala številčnost in varnost potrebno za učinkovito
pobiranje denarja kljub zlorabam, do katerih je pri tem prihajalo s strani vojakov. 40 Na
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ekonomsko uspešnost davka na prostitucijo nakazuje dejstvo, da v nasprotju z večino ukrepov
sprejetih v času vladanja Kaligule, Klavdij, ki je Kaligulo nasledil, tega davka ni odpravil.
Pravzaprav se je davek na prostitucijo ohranil vse do leta 498 n. št., kljub temu da je v vmesnem
času državna religija v Rimu postala krščanstvo, ki je imelo do prostitucije odklonilen odnos. 41

5. PROSTITUCIJA V ČASU JUSTINIJANA
5.1 Odnos rimskih cesarjev do prostitucije pred Justinijanom

Od Konstantina, kot prvega rimskega cesarja, ki se je spreobrnil v krščanstvo naprej, je
krščanstvo začelo pridobivati vse močnejšo vlogo v rimski družbi. Kljub temu so bile
spremembe v odnosu do prostitucije postopne, kar je razvidno iz ukrepov, ki so jih v zvezi s
prostitucijo sprejemali rimski cesarji.
Konstantin je v svojem novem glavnem mestu Konstantinoplu omejil dejavnost
prostitutk na določen del mesta. Teodozij II. je šel dlje ter omejil pravico očetov ter lastnikov
suženj do siljenja njihovih hčera oziroma suženj v prostitucijo ter pooblastil škofe, da
posredujejo v primerih, kjer so prostitutke želele prenehati s prisilno dejavnostjo v bordelih.
Nasploh je za odnos rimskih cesarjev do prostitucije, od sprejetja krščanstva naprej, značilna
mešanica socialnega prezira, moralnega obsojanja ter tolerance v praksi, kar je vključevalo
posamezne poskuse pomoči v primerih, ko so prostitutke želele prenehati opravljati svojo
dejavnost.42
5.2 Corpus Iuris Civilis

Justinijana na tem mestu posebej omenjam zaradi pomembnosti njegovega
zakonodajnega dela za pravo nasploh. Njegov odnos do prostitucije je bil sicer podoben odnosu
njegovih predhodnikov, s tem, da je v primerjavi z njimi sprejel nekatere dodatne ukrepe.
Od leta 531 n. št. naprej je bilo tako ženske sužnje prepovedano siliti v prostitucijo. V
nasprotnem primeru je sužnja postala svobodna, lastnik pa je izgubil vse pravice v zvezi z njo.
Leta 534 n. št. je Justinijan od škofov zahteval, da preprečijo siljenje suženj v prostitucijo ali
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igralstvo. V primeru, da so škofi, na ozemlju svojih škofij, takšne sužnje našli, so jih morali
osvoboditi ter jim dovoliti poroko v primeru, da so to želele. Še strožji je bil Justinijan do
zvodnikov. Ti so bili izgnani iz Konstantinopla, bordeli so bili prepovedani, lastnikom bordelov
pa je grozila huda denarna kazen. Justinijanovi pravni ukrepi so bili v prvi vrsti usmerjeni zoper
osebe, ki so zaradi izkoriščanja prostitucije imele denarne koristi. Za same prostitutke je bil
nasproti mesta, na drugi strani Bosporske ožine, zgrajen poseben »samostan spokoritve«. Ta
naj bi služil kot zatočišče za prostitutke, ki so želele prenehati opravljati svoj poklic, čeprav po
navedbah Prokopija vse prostitutke v samostanu tam niso bile po svoji volji.43

6. SREDNJI VEK
Obdobje od propada zahodnega dela Rimskega cesarstva do druge polovice 15. stoletja,
ki se najpogosteje uporablja kot časovna opredelitev srednjega veka, bom uporabil tudi sam,
saj sovpada z dvema pomembnima dogodkoma v zvezi z odnosom do prostitucije. Prvi je vzpon
krščanstva ter vpliva Cerkve drugi pa izbruh sifilisa konec 15. stoletja. V tem obdobju bom v
več podpoglavjih predstavil odnos Cerkve do prostitucije ter primere ukrepov več evropskih
vladarjev, ki kažejo na odnos takratnih oblasti do prostitucije.
6.1. Zgodnji srednji vek

Priseljevanje v veliki večini germanskih ljudstev na območje zahodnega dela Rimskega
cesarstva od konca 4. st. naprej, je do začetka 6. st. pripeljalo do ustanovitve številnih
germanskih kraljestev, ki so nadomestila prej enotno rimsko oblast. Germanski priseljenci so s
seboj prinesli svoje običaje in pravo, ki je obstajalo sočasno z rimskim pravom. Le-to je še
naprej veljalo za latinsko govorečo populacijo prej enotnega cesarstva. Sčasoma je prišlo do
prehajanja elementov enega pravnega sistema v drugega, kar je sprva vodilo v poenostavitev
ter kasneje, sploh po prenehanju delovanja rimskih pravnih šol, do vulgarizacije rimskega
prava. 44
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6.2. Vizigotski zakonik

Pred koncem petega in začetkom šestega stoletja se je pravo pri germanskih ljudstvih
prenašalo ustno, iz roda v rod, v začetku 6. st. pa so v germanskih kraljestvih, na prejšnjem
ozemlju rimskega cesarstva, začele nastajati kodifikacije germanskega prava. Večina od njih o
prostituciji ne govori, z izjemo Vizigotskega zakonika, ki jo obravnava precej podrobno. 45 Za
razliko od tolerantnega pristopa ter regulacije v rimskem pravu je Vizigotski zakonik mnogo
strožji ter represivnejši.
Vizigotski zakonik je v primeru prostitucije za svobodne ženske določal kazen 200
udarcev46 v javnosti ter izgon iz mesta, pod pogojem, da se takšno vedenje ne ponovi v
prihodnje, ter da se takšna ženska nikoli več ne vrne v mesto. V primeru vrnitve v mesto je bila
predpisana kazen dodatnih 300 udarcev ter prodaja v suženjstvo, obsojenki pa je bilo poleg tega
prepovedano sprehajati se po mestu. Za starše prostitutke je bila predpisana kazen 100 udarcev
v primeru, da so za vedenje svoje hčere vedeli in je verjetno, da je njeno vedenje posledica
njihove slabe vzgoje.47
V primeru, da je bila za prostitucijo obsojena sužnja, je Vizigotski zakonik predvideval
300 udarcev v javnosti, poleg tega so ji obrili glavo ter jo vrnili lastniku, ta pa je moral
zagotoviti, da se ne bo več vrnila v mesto, s tem, da jo proda ali sam premesti dovolj daleč od
mesta. V primeru, da lastnik tega ni storil, ter se je obsojena prostitutka vrnila v mesto, je lastnik
prejel 50 udarcev, obsojeno sužnjo pa so dali novemu lastniku, ki je moral zagotoviti, da se ne
bo vrnila v mesto. Če je sužnja trdila, da je na ta način delovala s privolitvijo lastnika ter mu s
tem prinašala denarno korist in je bil lastnik spoznan za krivega takšnega dejanja, mu je grozila
kazen sicer zagrožena obsojeni ženski sužnji (torej 300 udarcev). Poleg tega je zakonik
predvideval tudi kazen za sodnike, ki niso bili pripravljeni preiskovati, preganjati ali izreči
primerne kazni v primeru prostitucije. Predpisana kazen je bila 100 udarcev ter plačilo denarne
kazni. 48
Kot že rečeno, večina zakonikov, ki so nastali v germanskih kraljestvih v 6. st. o
prostituciji ne govori. Zelo verjetno je to posledica dejstva, da se je z izginjanjem večjih mest
45
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ter ponovno agrarizacijo tudi obseg prostitucije v stoletjih, ki so sledila zatonu zahodnega dela
rimskega cesarstva, znatno zmanjšal. 49
6.3. Visoki srednji vek

Zahodnoevropska družba je med letom 1000 ter 1150 doživela korenite spremembe. V
tem času je prišlo do skokovite rasti prebivalstva, ponovne rasti mest ter pomembnih
ekonomskih sprememb.
Okoli leta 1000 so bila večja mesta v Evropi redka, velika večina prebivalstva pa je
živela v vaseh ter se ukvarjala s kmetijstvom. London je v tem času tako štel le okoli 8000
prebivalcev, Rim pa okoli 30.000. Največja mesta so se v tem času nahajala na Iberskem
polotoku na čelu s Cordobo z okoli 90.000 prebivalci. Do sredine 12. stoletja je hitra rast
prebivalstva pripeljala do naraščanja števila prebivalcev obstoječih mest ter do ustanavljanja
številnih novih. V urbaniziranih središčih sta obrt in trgovina nadomestili kmetijstvo kot glavno
sredstvo preživljanja. 50 V teh okoliščinah se je povečal tudi obseg prostitucije, kar je sprožilo
odzive takratnih evropskih monarhov, ki bodo predstavljeni v naslednjih poglavjih.
6.4. Friderik I. Barbarossa

Cesar Rimsko-Nemškega cesarstva, Friderik I. Barbarossa je leta 1158 izdal zakon Lex
Pacis Castrensis (pri čemer gre bolj za vrsto odlokov, ki se nanašajo na vojsko).51 Sprejemu
tega predpisa je botrovala stalna prisotnost prostitutk med vojaškimi pohodi. Zakon je
predpisoval telesne kazni tako za prostitutke kot za njihove stranke. Kazen za prostitutke je bila
odrezan nos, kar naj bi jim zaradi iznakaženosti tudi v prihodnje onemogočilo opravljanje
poklica. Zaradi težav pri izvrševanju tega zakona v praksi je bil ta sicer kmalu opuščen.52
6.5. Alfonso IX.

Alfonso IX., ki je vladal v španskih kraljevinah Galiciji ter Leonu med letoma 1188 ter
1230, se pri svojem poskusu omejevanja prostitucije za razliko od Barbarosse ni osredotočil na
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preganjanje prostitutk, temveč na osebe, ki so imele od prostitucije največje finančne koristi.
Te je razdelil na pet skupin in za vsako izmed njih določil sankcije.
Za tiste, ki so se ukvarjali s trgovanjem s prostitutkami je določil izgon, medtem ko je
najemodajalcem, ki so nepremičnine oddajali prostitutkam grozila zaplemba premoženja ter
plačilo denarne kazni. Za lastnike bordelov je bila kazen odvisna od tega, ali so prostituirali
sužnje ali svobodne ženske. V primeru suženj so jih morali osvoboditi, v primeru svobodnih
žensk pa zagotoviti primerno doto, da so imele možnost najti primernega moža, sicer jim je
grozila usmrtitev. Za može, ki so prostituirali svoje žene je bila predpisana usmrtitev. Zvodnike
so ob prvi obsodbi prebičali, če s svojo dejavnostjo niso prenehali, pa so jih kot obsojence
poslali veslat na galeje.53
6.6. Ludvik IX.

V Franciji je proti prostituciji najostreje nastopil Ludvik IX. (vladal od 1226-1270). Leta
1254 je s kraljevim ediktom ukazal izgon vseh prostitutk ter oseb, ki so se okoriščale s
prostitucijo, kot so lastniki bordelov. Ta ukrep se je za kratek čas sicer izkazal za učinkovitega,
vendar pa dolgoročno ni prinesel želenih rezultatov. Javno prostitucijo je nadomestila prikrita
in v dveh letih je bil edikt odpravljen. Z novim ediktom iz leta 1256 so bile prostitutke omejene
na določen del Pariza, prepovedano jim je bilo nositi nakit, poleg tega pa so bile postavljene
pod nadzor posebnih državnih uradnikov (le roi des ribauds), zadolženih za nadzorovanje
izvrševanja edikta. Ludvik IX. je leto dni pred smrtjo svojega sina in naslednika Filipa spomnil
na edikt iz leta 1254 ter mu naročil, naj še enkrat ostreje nastopiti proti prostituciji. 54
6.7. Pozni srednji vek

Ob koncu 14. ter začetku 15. stoletja je prišlo do radikalne spremembe v družbenem ter
posledično pravnem odnosu do prostitucije. Poskusi zatiranja prostitucije preko kazenskega
prava so skoraj v celoti izginili, nadomestil pa jih je nov val regulacionizma. To je bilo najbolj
očitno v južni Evropi, kjer je prišlo do aktivnega vmešavanja mestnih oblasti v lastništvo ter
vodenje bordelov. 55
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Prostitutke v tem obdobju je mogoče razdeliti na več različnih kategorij glede na kraj
zaposlitve. V najboljšem položaju so bile prostitutke zaposlene v javnih bordelih. Ti so bili v
lasti mesta ter pod nadzorom javnih uslužbencev, kar je prostitutkam omogočalo največjo
varnost. V slabšem položaju so bile prostitutke zaposlene v bordelih v zasebni lasti, v
najslabšem pa tiste, ki so se s svojim poklicem ukvarjale individualno. Slednje so bile namreč
pogosto žrtev zlorab zvonikov, pod nadzorom katerih so delovale. 56
Večina pravnih omejitev glede prostitucije v tem obdobju se nanaša na prostorsko
omejevanje gibanja ter delovanja prostitutk na določen del mesta ter reguliranja videza
prostitutk, predvsem preko prepisovanja barve ali vrste oblačil. Poleg teh omejitev, ki so
značilna za večino srednjeveških mest v poznem srednjem veku, so nekatera mesta predpisovala
posebne omejitve. V Benetkah so se prostitutke tako lahko zadolžile le do določenega zneska,
poleg tega pa niso smele jesti ali piti na javnih mestih. V Nimesu prostitutke niso smele hoditi
po ulici med svetim tednom, sicer jim je grozila globa, v Todiju pa jim je bilo sprehajanje po
ulicah prepovedano vse dni v tednu, razen sobote. Kazen v primeru kršitve je bila javno
bičanje. 57
6.8. Cerkev in prostitucija

Odnos Rimokatoliške cerkve, kot največje in daleč najmočnejše institucije ter
povezovalnega elementa evropske družbe v srednjem veku, do prostitucije, je bil
ambivalenten. Po eni strani je večina kanonistov prostitucijo obsojala kot moralno
nesprejemljivo ter zavržno s teološkega stališča ter se strinjala, da bi jo bilo potrebno zatreti.
Po drugi strani pa je bil odnos Cerkve do prostitucije v praksi, skozi večino srednjega veka,
presenetljivo toleranten. Zametke takšnega odnosa do prostitucije je mogoče najti že pri
svetem Avguštinu (354-430), ki je prostitucijo označil kot »nujno zlo«, potrebno za ohranitev
obstoječih vzorcev odnosov med spoloma. Po njegovem mnenju je prostitucijo bolje tolerirati,
kot tvegati posledice, ki bi jih prinesla odsotnost prostitucije. 58 Podobno stališče je v svojem
delu Summa Theologiae zavzel tudi Tomaž Akvinski.59
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Kljub toleriranju prostitucije v praksi ter priznavanju nujnosti njenega obstoja si je
Cerkev prizadevala za odvrnitev prostitutk od opravljanja njihovega poklica ter njihovo
spreobrnitev v življenje bolj skladno s cerkvenim naukom. Ta prizadevanja so bila najbolj
očitna v 12. ter 13. stoletju. Najpogostejši način spreobrnitve je bila opustitev prostitucije ter
pridružitev redovnicam. Ta prizadevanja so dosegla vrhunec leta 1227, ko je papež Gregor IX.
odobril ustanovitev reda svete Marije Magdalene, namenjenega bivšim prostitutkam, ki so
prestopile v redovništvo ter posledičnim ustanavljanjem samostanov tega reda v več evropskih
mestih. Kljub spremembam v odnosu do prostitucije, ki so bile predstavljene v prejšnjem
poglavju, je ta red užival podporo papeštva še globoko v 14. stoletju. 60

7. 16. IN 17. STOLETJE
16. in 17. stoletje sta prinesla radikalno zaostritev v odnosu do prostitucije, čemur je
botrovalo več dejavnikov. Najpomembnejša med njimi sta bila pojav sifilisa v Evropi in začetek
reformacijskega ter protireformacijskega gibanja.61
O tem kako je sifilis prišel v Evropo obstaja več teorij. Največjo podporo med
znanstveniki uživa Kolumbova teorija, ki pravi, da so sifilis v Evropo prinesli Kolumb ter
njegova posadka ter evropski raziskovalci, ki so jim sledili. Sifilis, kot neznano in do tedaj še
ne videno bolezen sta zaznala že Fernandez de Oviedo in Ruy Diaz de Isla, dva španska
zdravnika, ki sta delala s Kolumbom in njegovo posadko neposredno po njihovi vrnitvi. Ne
glede na to, kako je bolezen dejansko prišla v Evropo, je do prvega resnega izbruha sifilisa
prišlo leta 1494 v Neaplju, bolezen pa se je kmalu razširila po večini kontinenta.62
Drugi pomemben dejavnik, ki je prispeval k spremembi odnosa do prostitucije, je bila
reformacija ter odziv katoliške cerkve nanjo. Protestanti so od samega začetka ostro nastopili
proti oblikam izven zakonskih spolnih odnosov kot sta prešuštvo ter prostitucija. 63 Ob nagli
širitvi protestantizma je tudi katoliška cerkev do zunaj zakonskih spolnih odnosov sprejela
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strožje stališče, kar je postalo posebej očitno po Tridentinskem koncilu (1545-1563). Nova
moralna klima je imela, v kombinaciji s hitro širitvijo sifilisa po Evropi, posebej hude posledice
za prostitucijo. Novi pogledi tako protestantskih kot katoliških pridigarjev na prostitucijo ter
njihovo vse večje obsojanje mestnih oblasti glede lastništva bordelov ter vpletenosti v njihovo
dejavnost je naposled pripeljalo do spremembe javnega mnenja, do tedaj naklonjenega
toleriranju prostitucije, ter vala kriminalizacije širom Evrope.64
7.1. Kriminalizacija prostitucije v Evropi

Prva posledica spremenjenega odnosa oblasti ter družbe do prostitucije v začetku 16.
stoletja je bilo zapiranje bordelov po Evropi. Do tega je sprva prišlo v deželah, kjer je imel
protestantizem največji vpliv. Bordel v Augsburgu je bil zaprt že leta 1523, sledili so mu Basel
leta 1534, Ulm leta 1537 ter Regensburg leta 1553.65 V Angliji so bili bordeli sprva začasno
zaprti že leta 1506, vendar so jih večino kmalu ponovno odprli, dokončno pa jih je zaprl Henrik
VIII. leta 1546.66 V Parizu je bordele ukazal zapreti Karel IX. leta 156067, v Španiji pa Filip IV.
leta 1623.68
Zapiranju bordelov so kmalu sledili tudi drugi ukrepi usmerjeni proti prostituciji.
Odloku Karla IX. je leta 1588 sledil novi odlok, ki ga je izdal Henrik III. Ta je potrjeval odlok
iz leta 1560, poleg tega pa določal, da morajo vse prostitutke zapustiti Pariz v štiriindvajsetih
urah. Strogost ukrepov se je stopnjevala do leta 1635 ter odloka, s katerim je bilo vsem moškim
vpletenim v trgovanje s prostitucijo zagroženo dosmrtno veslanje na galejah, samim
prostitutkam pa bičanje ter dosmrtni izgon brez formalnega sojenja. 69
V Rimu je leta 1566 papež Pij V. prostitutkam ukazal zapustiti mesto. Podoben odlok
je leta 1592 sprejel papež Klemen VIII. s tem, da je dal prostitutkam na voljo možnost izgona
ali preselitve v drugo mestno četrt, bolj oddaljeno od mestnega jedra. 70
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Ukrepi usmerjeni proti prostitutkam so pripeljali do ustanavljanja posebnih ženskih
zaporov v protestantskih deželah, za katere sta bila značilna trda disciplina ter delo. V Londonu
je bil zapor Bridewell ustanovljen leta 1553 v Amsterdamu pa Spinhuis leta 1598. V katoliških
deželah so po drugi poti prišli do podobnega rezultata. Večina redov, kot je bil red svete Marije
Magdalene, namenjenih prostitutkam, ki so bile pripravljene opustiti svoj poklic, je bila do
začetka 16. stoletja v zatonu, ali pa je popolnoma izginila. Proti koncu 16. ter v 17. stoletju so
jih nadomestili novi katoliški redi71, ki so ustanavljali samostane, namenjene spokoritvi ter
odvračanju prostitutk od njihovega poklica. V praksi se te ustanove niso dosti razlikovale od
zaporov ustanovljenih v protestantskih deželah. Trdo delo, disciplina in molitev so bile norma,
poleg tega pa se jim večina prostitutk ni pridružila prostovoljno, temveč jih je na to obsodila
sekularna oblast.72

8. 18. STOLETJE
8.1. Francija

Prostitucija v Franciji je bila sicer uradno prepovedana vse od leta 1560, vendar pa je
bil odlok iz leta 1560 večinoma le mrtva črka na papirju, saj se je obseg prostitucije do 18.
stoletja kljub kriminalizaciji povečeval skupaj z naraščanjem števila prebivalstva. Poleg tega je
policija (sicer neuradno) nadzirala obstoječe bordele. V teh okoliščinah je takratni francoski
monarh Ludvik XIV. sprejel dodatne ukrepe namenjene boju proti prostituciji. 73
Prva sprememba zakonodaje iz leta 1684 je omogočila ustanavljanje zaporov,
namenjenih pridržanju prostitutk, ter pooblastila policijo za njihovo pridržanje, medtem ko je
druga sprememba iz leta 1713 prinesla razlikovanje v postopku obravnave žensk, ki so sicer
živele razuzdano življenje, vendar niso bile prostitutke, ter dejanskih prostitutk. Obe vrsti žensk
sta bili sicer lahko postavljeni pred sodišče na podlagi kršenja javne spodobnosti, vendar pa se
je sam postopek obravnave pred sodiščem med tema vrstama kršiteljic bistveno razlikoval.
Medtem ko so razuzdane ženske, ki niso bile prostitutke, uživale vse pravice, ki so sicer
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pripadale obtoženim osebam, vključno z možnostjo pritožbe, je bilo prostitutkam sojeno po
hitrem postopku, za spoznanje krivde pa je bilo potrebno zelo nizko dokazno breme. Kazen za
prostitutke je bila izgon, zaporna kazen ali redkeje bičanje ali britje las, medtem ko so bile
ženske, ki niso bile prostitutke, najpogosteje obsojene na plačilo denarne kazni. 74
Naslednja sprememba zakonodaje je sledila leta 1778 z novim odlokom (Lenoir
ordinance). Ta odlok je bil namenjen zatiranju cestne prostitucije, ki jo je odlok prepovedoval,
kot kazen pa je bilo zagroženo britje las, bičanje in zapor. Prepovedano je bilo tudi oddajanje
hiš in sob prostitutkam, za kar je bila zagrožena denarna kazen. Ta odlok se v praksi ni izkazal
za uspešnega, poleg tega pa je po francoski revoluciji nova republikanska oblast do tedaj
veljavno zakonodajo nadomestila z novo. V njej prvotno prostitucija sploh ni bila omenjena,
kar je privedlo do znatnega povečanja števila prostitutk na francoskih ulicah. 75
8.2. Habsburška monarhija

V Habsburški monarhiji osemnajstega stoletja je do najresnejšega ter sistematičnega
pregona prostitucije prišlo v času vladanja Marije Terezije. Ta se je pregona lotila na dva načina.
Prvi je bil z ustanovitvijo posebne t.i. »komisije za čistost« (Keuschheitskommission) leta 1751.
Ta ni bdela le nad prostitucijo, ampak nad več vrstami za tisti čas nezaželena spolnega vedenja,
kot sta homoseksualnost ter zunajzakonski spolni odnosi. 76 Kazni za takšno vedenje so bile
globe, zapor ali telesne kazni. Poleg tega je Komisija poskušala odpraviti domnevne vzroke
spornega spolnega obnašanja, kar je vključevalo prepoved nošenja kratkih oblek, zaposlovanja
natakaric ter racije kavarn in biljardnic. Komisija je delovala, dokler je ni v prvih letih vladanja
odpravil Jožef II.77
Poleg preganjanja s strani Komisije so bile prostitutke predmet obravnave tudi v leta
1768 sprejetem novem kazenskem zakoniku (Constitutio Criminalis Theresiana). Zagrožena
kazen za prostitutke, ki bi svoje stranke oropale ali jih okužile s sifilisom, je bila britje glave,
polivanje s smolo ter zatem še javno bičanje pred cerkvijo. Nekatere prostitutke so bile v času
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vladanja Marije Terezije zaprte, poslane v norišnice ali deportirane v Banat.78 Slednjih naj bi
bilo po nekaterih ocenah med letoma 1744 in 1768 okrog 3000.79
8.3. Anglija

Podobno kot v Franciji, se je tudi v Angliji osemnajstega stoletja število prebivalstva
hitro povečevalo, še posebej v Londonu. Hitro komercializacija, širjenje mest in naraščanje
števila prebivalstva je prineslo tudi povečanje obsega prostitucije, kljub temu da je ta skozi
celotno 18. stoletje ostala ilegalna ter bila kot taka podvržena ukrepom oblasti, ki so jo
poskušale zatreti.80
Tekom osemnajstega stoletja so bili tako sprejeti pravni akti, (Watch Acts, Disorderly
Houses Acts) ki naj bi povečali učinkovitost boja proti prostituciji preko razširitve pooblastil
organov, zadolženih za njen pregon. Kljub zakonodajnim naporom se je preganjanje prostitucije
izkazalo za težavno, prostitutke pa so bile v praksi večkrat obsojene za dejanja, pogosto
povezana z ulično prostitucijo, kot sta kraja ali rop, kot za samo prostitucijo. V primerih
aretacije in obsodbe za prostitucijo so bile prostitutke običajno obsojene na zaporno kazen
enega meseca ali zdravljenje v bolnišnici v primeru bolezni. V primeru prve obsodbe so bile ob
obljubi poboljšanja pogosto izpuščene. 81
Poleg uradnih oblasti so proti prostituciji ostro nastopila razna društva 82, ki so si v luči
naraščajočega libertinizma prizadevala za ohranitev moralnih vrednot, značilnih za z verskim
ekstremizmom prežeti 16. in 17. stoletje. Ta društva, ki so si prizadevala za moralno ter
duhovno obnovo, so sčasoma postala osredotočena na preganjanje prostitucije kot najbolj
očitnega ter v tistem času izredno pogostega primera nemoralnega vedenja. Njihova dejavnost
je obsegala pomoč pri organiziranju aretacij prostitutk ter zapiranju bordelov, pri čemer so bila
ob podpori oblasti sprva uspešna, vendar pa so kasneje, zaradi pogosto ekstremnih metod, padla
v nemilost javnosti ter so do leta 1730 skoraj popolnoma zamrla. 83
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9. 19. STOLETJE
Prostitucijo v evropskem prostoru devetnajstega stoletja sta zaznamovala izjemno
povečanje obsega tega pojava, kot posledica družbenih sprememb v tistem času, ter
regulacionistični pristop k urejanju prostitucije, ki se je iz Francije tekom stoletja razširil čez
večino evropskega kontinenta.
Pomemben dejavnik pri povečanju obsega prostitucije v 19. stoletju so bile družbene
spremembe, do katerih je privedla industrijska revolucija v Evropi. Urbanizacija je ob skokoviti
rasti števila prebivalstva največjih mest v zahodni Evropi pripeljala tudi do revščine,
brezposelnosti ter težkih bivalnih razmer dela prebivalstva. 84 Nizke plače velike večine žensk
v primerjavi s potencialno dobičkonosnostjo prostitucije, veliko povpraševanje nastalo na
podlagi večanja števila potencialnih strank ter bogatenja dela prebivalstva so pripeljali do
povečanja obsega prostitucije do še ne videnih razsežnosti.85
9.1. Francoski model regulacije prostitucije

Za pravno analizo prostitucije v devetnajstem stoletju je nujno podrobneje predstaviti
t.i. »Francoski model«. Gre za obsežen sistem pravil, namenjenih reguliranju prostitucije, ki je
nastal v Franciji v času Konzulata.86 Seveda to ni prvi primer regulacionističnega pristopa k
urejanju prostitucije v zgodovini, kar je razvidno tudi iz prejšnjih poglavji te naloge, vendar pa
gre v primerjavi s prejšnjimi poskusi regulacije za veliko bolj organiziran ter obsežen sistem
pravil. Poleg obsega in podrobnosti je ta model pomemben zaradi dejstva, da ni bil omejen le
na državo izvora, torej Francijo, temveč je bil, ob upoštevanju posebnosti posameznih pravnih
redov evropskih držav, implementiran v večini evropskih držav tistega časa.87
Glavna institucija, zadolžena za nadziranje prostitucije v Franciji, je bil leta 1802 v
Parizu ustanovljeni Biro za javno moralo (Bureau des Moeurs), ki je skrbel tudi za registracijo
prostitutk. Podobne institucije so po vzoru pariškega Biroja nastale tudi v drugih francoskih
mestih. Sam postopek registracije se je začel s predstavijo kandidatke, ki je morala sprva navesti
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osebne podatke ter zatem odgovarjati na vprašanja o osebnem življenju ter motivih, ki so jo
pripeljali do odločitve postati prostitutka. Medtem ko so člani Biroja preverjali točnost njenih
navedb med prvotno predstavitvijo, so žensko poslali na obvezni zdravniški pregled in v
primeru ugotovljene bolezni (strah pred sifilisom je bil še vedno močno prisoten) nemudoma
na zdravljenje v bolnišnico Saint-Lazare. Tudi po uspešno opravljenem zdravniškem pregledu
in preverjanju danih podatkov se ženska še ni mogla uradno registrirati kot prostitutka, temveč
si je Biro aktivno prizadeval za odvrnitev kandidatke od te dejavnosti. Če je imela ženska
sorodnike, ki so jo bili pripravljeni sprejeti, je bilo to storjeno na javne stroške (kar se je sicer
dogajalo redko). V primeru, da je bila kandidatka mladoletna ali devica, so jo poslali v cerkveno
ustanovo. Če po vsem tem kandidatke še vedno ni bilo mogoče odvrniti od prostitucije, se je
lahko uradno registrirala. Registrirane prostitutke so po registraciji svojo dejavnost lahko
opravljale samostojno, če so imele dovolj finančnih sredstev za najem in opremo lastnega
stanovanja, v nasprotnem primeru pa so se zaposlile v enem od javnih bordelov. 88
Regulacija prostitucije se ni končala z zapletenim postopkom registracije, temveč je
država določala nadaljnja pravila glede delovanja javnih hiš ter prostitutk. Bordeli tako niso
smeli stati v neposredni bližini vojašnic ali cerkva, okna so morala biti zaprta, vstop je bil
mogoč le skozi dvojna vrata, bili pa so tudi predmet rednih inšpekcij s strani oblasti. Prostitutke,
ki so bile zaposlene samostojno, niso smele obiskovati gledališč, kavarn ali gostiln. Zelo
specifična so bila pravila glede nagovarjanja potencialnih strank na ulici. To je bilo mogoče le
med sedmo in enajsto uro zvečer, pri čemer se prostitutke niso smele zadrževati na enem mestu,
kar je preprečevalo združevanje v skupine, ki bi lahko bile moteče za naključne mimoidoče. Ob
nagovarjanju strank na ulici prostitutke niso smele nositi pokrival. Pri tej določbi gre dejansko
le za star model razločevanja prostitutk na podlagi predpisovanja določenih elementov
zunanjega videza, le da v nekoliko bolj diskretni obliki. 89
9.2. Abolicionizem kot kritika francoskega modela regulacije

Abolicionistično gibanje se je pojavilo v drugi polovici devetnajstega stoletja kot kritika
regulacionističnih sistemov urejanja prostitucije, ki so se s posnemanjem francoskega modela
razširili po vsej Evropi. Glavna kritika abolicionistov se je nanašala na način, na katerega so
88
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regulacionistični sistemi obravnavali prostitutke. Ta je bil po mnenju kritikov že v osnovi
zatiralski do samih prostitutk, poleg tega pa je pomagal širiti prostitucijo ter kršil dostojanstvo
prostitutk. Nekateri abolicionisti so zavzeli stališče, da lahko ženska s svojim telesom počne
kar koli želi in da bi ji to moralo biti omogočeno brez vmešavanja države. Glavna organizacija
povezana z abolicionizmom je bila British Continetal and General Ferderation for the
Abolition of Regulated Prostitution, ki jo je leta 1875 ustanovila Josephine Butler. Organizacija
je imela podružnice v več evropskih državah, leta 1877 pa se je na Ženevskem Kongresu
preimenovala v International Abolitionist Federation against Regulated Prostitution (IAF).
Vsem svojim prizadevanjem navkljub IAF ni bila pretirano uspešna pri svojih poskusih odprave
regulacionizma v evropskih državah, ki so bile v tem razmerju nasprotnik z veliko več moči,
poleg tega pa so IAF slabila tudi notranja nasprotja med posameznimi vejami organizacije. 90
Kljub težavam IAF-a je ta organizacija ter abolicionistično gibanje v celoti dobilo nov
zagon ob koncu devetnajstega stoletja, ob odkritju trgovine z belim blagom, ki je potekala med
nekaterimi evropskimi državami. V nasprotju s prostitucijo se je takšna trgovina, ki je
vključevala najranljivejše ženske, še posebej mladoletnice, zdela nesprejemljiva. Abolicionisti
so trdili, da trgovina z belim blagom obstaja primarno za zadovoljevanje potreb bordelov, ter
ob vse močnejših pritiskih javnosti začeli dosegati spremembe na zakonodajnem področju. Do
tega je sprva prišlo v posameznih državah, kasneje pa tudi na mednarodni ravni. 91

10. 20. STOLETJE
Analizo kazenskopravnega pregona prostitucije v 20. stoletju bi bilo glede na dostopnost
virov mogoče opraviti za večino evropskih držav, sam pa sem se, glede na to, da so to stoletje
v veliki meri zaznamovali totalitaristični režimi, odločil to poglavje posvetiti analizi odnosa
oblasti do prostitucije v nacistični Nemčiji ter v Sovjetski zvezi.
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10.1. Nemčija v obdobju Weimarske republike

V obdobju Weimarske republike je bila prostitucija v Nemčiji sicer načeloma nelegalna,
vendar pa so nekatera mesta tolerirala registrirane prostitutke na način, podoben francoskemu
modelu, predstavljenem v prejšnjem poglavju. Registrirane prostitutke so bile tako podvržene
rednim medicinskim pregledom, za potovanje so morale dobiti dovoljenje oblasti, za njihov
nadzor pa je skrbela posebna enota policije, t.i. moralna policija (Sittenpolizei). Ta sistem je bil
deležen številnih kritik zaradi prevelike arbitrarnosti moralne policije ter neuspeha pri zajezitvi
širjenja spolno prenosljivih bolezni. Neregistrirane prostitutke so po številu namreč močno
presegale registrirane, zaradi njihovega statusa pa niso mogle poiskati zdravniške pomoči.
Poleg tega so v dvajsetih letih dvajsetega stoletja politično moč pridobivala feministična
gibanja, ki so regulacionističnemu sistemu nasprotovala zaradi načina, na katerega je
obravnaval ženske, glede moških strank, nujnih za obstoj komercialne prostitucije, pa sistem ni
določal nobenih pravil. V teh okoliščinah je bil leta 1927 sprejet Zakon za boj proti spolno
prenosljivim boleznim (Reichsgesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten). Zakon je
ukinil moralno policijo, prepovedal regulirane državne bordele ter dekriminaliziral prostitucijo,
z izjemo prepovedi cestne prostitucije v krajih z manj kot 15 000 prebivalci ali v bližini cerkva
ali šol.92
10.2. Ukrepi proti prostituciji ob nacističnemu prevzemu oblasti

Leta 1927 sprejeti Zakon za boj proti spolno prenosljivim boleznim je bil že takoj po
uvedbi deležen hudih kritik določenega dela javnosti. Policija je zakonu ostro nasprotovala, saj
je lahko po novem proti prostitutkam posredovala le, če so te javno nagovarjale stranke na
način, ki je bil v nasprotju z moralo, javno spodobnostjo ali je nadlegoval druge.93 Ob
restriktivni razlagi te določbe s strani sodišč je bila policija v boju proti prostituciji precej
nemočna. Poleg policije so zakonu močno nasprotovale skupine tako katoliških kot luteranskih
verskih konservativcev, ki so organizirali pobude za sprejem strožjih ukrepov proti prostituciji.
Ob tem se zdi, da so te skupine imele tudi podporo širše javnosti, saj so v anketi, ki jo je leta
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1928 opravil Svet nemških mest (Deutscher Städtetag), le 3 od 24ih mest poročala o pozitivnih
odzivih javnosti na leto prej sprejeti zakon. 94
Med številnimi kritiki ureditve prostitucije v Weimarski republiki po letu 1927 so bili
tudi nacisti. Hitler je neuspeh Weimarske republike pri poskusih zajezitve širjenja spolno
prenosljivih bolezni kritiziral že v delu Mein Kampf. Po njegovem mnenju ukrepi niso bili
uspešni, ker niso odpravljali temelja problema, kar so bili marksisti in Židje, ki naj bi imeli
največje koristi od obstoja prostitucije in širjenja spolno prenosljivih bolezni. Nacistična
stranka se je postavila v vlogo varuha javne morale, pomemben del tega pa je bila tudi napoved
boja proti prostituciji, kar je takoj po prevzemu oblasti tudi storila. Tako je bil že maja 1933
spremenjen 361/6 člen kazenskega zakonika, ki je po novem dejansko kriminaliziral ulično
prostitucijo, sočasno pa so bile prostitutke podvržene množičnim aretacijam. Te so bile mogoče
na podlagi Izrednega dekreta za zaščito ljudi in države, izdanega 28. februarja 1933.95
10.3. Nacistična regulacija prostitucije

Boj proti prostituciji, ki so ga nacisti obljubljali in v prvih mesecih vladanja tudi
izpeljali, ni trajal dolgo. V Essnu so že jeseni leta 1933 policisti začeli registriranim
prostitutkam prepovedovati gibanje na javnih mestih ter jih omejevati na določene hiše. To je
bilo sicer v direktnem nasprotju s 17. členom Zakona za boj proti spolno prenosljivim boleznim
iz leta 1927, ki se enostavno ni več upošteval in je pomenil začetek novega, tokrat nacističnega,
regulacionizma. Tako luteranske kot katoliške skupine, ki so ukrepe nacistov proti prostituciji,
sprejete ob začetku njihovega vladanja, pozdravile, so ponovnemu odpiranju bordelov ter
njihovi regulaciji ostro nasprotovale. Kljub temu pa ob usihajoči moči cerkev v drugi polovici
tridesetih let dvajsetega stoletja ter naraščajoči moči policije njihova prizadevanja za
preprečitev ponovne uvedbe regulacionizma niso bila uspešna. Poleg tega je obstoj regulirane
prostitucije, zaradi zajezitve spolno prenosljivih bolezni ter krepitve morale med njenimi
pripadniki, podpirala tudi vojska. Širjenje državnih bordelov se je po začetku druge svetovne
vojne še okrepilo, tako da so od 9. septembra 1939 mesta morala imeti bordel, tudi če so temu
nasprotovala. Poleg tega so nacisti uvedli nekatere novosti pri regulaciji bordelov v skladu z
nacistično ideologijo. Tako so bordeli v mestih z večjim številom tujcev morali imeti določeno
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število prostitutk, ki niso bile Nemke, saj tem spolni odnosi s tujci niso bili dovoljeni.
Prostitutke židovskega porekla so bile popolnoma prepovedane, nezaželen je bil tudi
sadomazohizem in prepovedani nekateri spolni pripomočki. Najbolj pa so bile po začetku vojne
na udaru ulične prostitutke, ki so jih ob kršitvah policijske ure ali drugih pravil pogosto pošiljali
v koncentracijska taborišča. 96
10.4. Ureditev prostitucije v Rusiji pred oktobrsko revolucijo

Prostitucija v Rusiji je bila od leta 1843 urejena na tipično regulacionistični način. Od
takrat naprej so se bile prostitutke prisiljene registrirati, posebna pozornost pa je bila zaradi
skokovitega naraščanja spolno prenosljivih bolezni namenjena ukrepom, ki naj bi zajezili
njihovo širjenje. Ti ukrepi so vključevali obvezno umivanje s hladno vodo, menjanje oblačil po
vsakem spolnem odnosu, prepoved nudenja storitev med menstruacijo ter tedenske zdravniške
preglede. V primeru ugotovljene venerične bolezni so bile prostitutke nemudoma prisilno
hospitalizirane. Poleg tega so prostitutke namesto internega potnega lista, potrebnega za najem
stanovanja ali pridobitev zaposlitve, dobile medicinski dokument, t.i. »rumena karta«, kar je
zaradi stigme, ki jo ta dokument nosil, otežilo njihovo iskanje drugačne zaposlitve in omejilo
izbiro pri najemu stanovanj. 97
10.5. Odnos do prostitucije po oktobrski revoluciji

Socialistični pisci (med njimi Lenin) so prostitutke sprva videli kot žrtve
kapitalističnega sistema in predvidevali, da bo prostitucija z odpravo kapitalizma ter
vzpostavitvijo socialističnega sistema izginila. Regulacionistični sistem je bil odpravljen kmalu
po letu 1917, prostitucija pa je bila uradno dekriminalizirana v novem kazenskem zakoniku iz
leta 1922. Problem širjenja spolno prenosljivih bolezni je bil seveda še vedno prisoten,
komunistična oblast pa ga je poskušala zajeziti z obsežnim izobraževalnim programom, ki je
preko izobešanja letakov svaril pred spolno prenosljivimi bolezni. Pri tem so ljudi pozivali k
individualni odgovornosti za spolno zdravje ter jih obveščali, da se venerične bolezni večinoma
širijo s prostitucijo. Ta, v primerjavi s prejšnjim režimom, prizanesljiv odnos do prostitutk se je
kmalu začel zaostrovati. V letih Nove ekonomske politike (NEP, 1921-1928) se je obseg
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prostitucije zaradi težkih ekonomskih razmer, ki so še posebej prizadele ženske, močno
povečal, prostitutke pa so vse pogosteje začeli prikazovati kot sovražnike, saj niso opravljale
»druženo koristnega dela«, kar se je lahko kaznovalo s prisilnim delom v delovnih taboriščih.
Komunistična oblast je na to sicer poskušala odgovoriti z ustanavljanjem posebnih delovnih
klinik, namenjenim prostitutkam. Te klinike naj bi pomagale prostitutkam pri opustitvi
njihovega poklica ter jih preusmerile k opravljanju »produktivnih« del, s tem da jim je bila ob
koncu programa obljubljena služba. Ob nezadostnih zmogljivostih, glede na število prijavljenih
ter premajhni finančni podpori, je bil uspeh teh delovnih klinik omejen. Zaradi neuspeha pri
boju proti veneričnim obolenjem so oblasti leta 1926 spremenile kazenski zakonik, ki je po
novem v 150. členu predvideval kazensko odgovornost za vse, ki so širili spolno prenosljive
bolezni, kar so bile najpogosteje prostitutke.98
10.6. Obdobje od Stalina do razpada Sovjetske zveze

O prostituciji v Sovjetski zvezi po koncu prve petletke leta 1932 do leta 1986 je na voljo zelo
malo podatkov, saj naj ta uradno ne bi obstajala. Nekatere prostitutke so bile v času prve
petletke poslane v delovna taborišča, s čimer je bil problem odpravljen, po zatrjevanju oblasti
pa ponoven pojav prostitucije v Sovjetski zvezi zaradi odprave socialnih in ekonomskih
razlogov, ki omogočajo njen nastanek, ni bil več mogoč.99 Prostitucija je tudi v času, ko je v
Sovjetski zvezi uradno ni bilo, seveda obstajala, je pa verjetno, da v precej manjšem obsegu kot
v mestih zahodne Evrope v istem časovnem obdobju. Razlog za to ni ideologija, temveč
delovanja sovjetskega gospodarstva, ki z nizkimi plačami ter omejenim trgom dobrin ni
omogočalo razvoja prostitucije v širšem obsegu. 100 O prostituciji se je v Sovjetski zvezi začelo
ponovno govoriti ob rahljanju cenzure kmalu po Gorbačovovem imenovanju na mesto
generalnega sekretarja. Ob vse bolj množičnih pozivih h kriminalizaciji prostitucije je bila ta
sredi leta 1987 opredeljena kot prekršek, ki se kaznuje s 100, ali v primeru ponovitve v roku
enega leta, z 200 rublji globe. 101
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11. 21. STOLETJE
11.1. Ureditev prostitucije v državah Evropske unije

Pravno urejanje prostitucije je v Evropski uniji (EU) prepuščeno državam članicam102,
temu primerne pa so tudi razlike med ureditvijo tega pojava v pravnih redih posameznih držav
članic. Glede na modele ureditve prostitucije, ki so bili do sedaj predstavljeni v tej nalogi, je
države EU mogoče razvrstiti v naslednje skupine držav z regulacionističnim, abolicionističnim
ter prohibitivnim modelom ureditve:103
- regulacionistični model: Nemčija, Avstrija, Nizozemska, Grčija;
- abolicionistični model: Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Madžarska,
Irska, Italija, Latvija, Luksemburg, Poljska, Portugalska, Slovenija, Slovaška, Španija in
Združeno Kraljestvo;
- prohibitivni model: Hrvaška, Litva, Malta, Romunija;
- posebnost sta Švedska in od leta 2016 Francija s t.i. »Nordijskim modelom«.
11.2. Švedska

Posebnost Švedskega, oziroma, od leta 2009, ko sta podoben način urejanja prostitucije
sprejela Norveška in Islandija104, t.i. »nordijskega« načina urejanja prostitucije je v tem, da
kriminalizira kupovanje spolnih storitev, ne pa tudi nudenja le teh. Švedska je sicer že v zadnjih
desetletjih 20. stoletja prostitucijo obravnavala kot socialni problem ter izvajala ukrepe
namenjene izkoreninjanju prostitucije, kot so svetovanje ter pomoč pri usposabljanju prostitutk
za drugo delo. Omenjeni model je na Švedskem stopil v veljavo 1. januarja 1999 z glavnim
namenom zmanjševanja števila ljudi v spolni industriji ter spodbujanja teh ljudi k
prezaposlitvi. 105
Za kupovanje spolnih storitev je v švedskem kazenskem zakoniku predvidena denarna
kazen ali do 6 mesecev zaporne kazni. Ista sankcija je zagrožena tudi v primeru, da plačilo
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obljubi ali izvede tretja oseba, kar je bilo v zakonik dodano leta 2005. Nadalje oddelek 12
poglavja 6 določa zaporno kazen do največ 4 leta za vsakogar, ki podpira (na primer z vodenjem
bordela, nudenjem pomoči kupcu pri iskanju oseb, ki se prostituirajo ali prepuščanjem
nepremičnin za namen uporabe pri prostituciji), spodbuja ali z namenom materialnega
okoriščanja zlorablja spolne odnose, v katere je ob obljubi plačila vstopila druga oseba.
Kvalificirana oblika tega dejanja se kaznuje z najmanj dvema in največ osmimi leti zapora.106
Učinek švedskega modela je bil viden takoj po uvedbi, saj se je drastično zmanjšalo
število prostitutk, ki jih je bilo mogoče zaznati, kar pa ni nujno posledica dejanskega zmanjšanja
števila prostitutk, temveč bolj diskretne organizacije zaradi izogibanja posledicam nove
zakonodaje. V prvih devetih mesecih po sprejetju so bili na podlagi novega zakona sicer
obsojeni le trije ljudje. 107 Učinki tega modela danes, torej dve desetletji po njegovi uvedbi, so
predmet številnih polemik. Zanesljivih empiričnih podatkov o učinku zakona na obseg
prostitucije na Švedskem še ni, je pa mogoče trditi, da se je na Švedskem zmanjšal obseg ulične
prostitucije.108
11.3. Slovenija

Trenutna ureditev prostitucije v Sloveniji nas uvršča med države z abolicionističnim sistemom
urejanja prostitucije, kamor sodi večina evropskih držav. Prostitucija ni kazniva, so pa kaznive
nekatere dejavnosti, ki jo pogosto spremljajo. 109
Prostitucija je bila kot prekršek v slovenski zakonodaji opredeljena do leta 2003. Takrat
veljavni Zakon o prekrških zoper javni red in mir je za vdajanje prostituciji v 5. točki 10. člena
določal zaporno kazen do 60 dni. 110 S spremembo zakona o prekrških zoper javni red in mir iz
leta 2003 je bil spremenjen 5. člen, s čimer vdajanje prostituciji ni bilo več opredeljeno kot
prekršek.111 Ponujanje spolnih uslug na vsiljiv način in na javnem kraju je sicer še vedno
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opredeljeno kot prekršek, vendar le, če takšno dejanje koga moti ali povzroča vznemirjanje ali
zgražanje ljudi. 112
Kar se tiče kaznivih dejanj povezanih s prostitucijo, sta bili v Kazenskem zakoniku do
leta 2004 dve, in sicer Zvodništvo, opredeljeno v 185. členu takrat veljavnega Kazenskega
zakonika, ter Posredovanje pri prostituciji, opredeljeno v 186. členu. Po noveli Kazenskega
zakonika iz leta 2004 je bil 186. člen črtan, 185. člen pa se je po novem imenoval Zloraba
prostitucije.113 Pri tem ni šlo za dekriminacijo kaznivih dejanj zvodništva ter posredovanja pri
prostituciji temveč za združitev obeh kaznivih dejanj. 114 V sedaj veljavnem Kazenskem
zakoniku je zloraba prostitucije opredeljena v 175. členu. Ta v prvem odstavku določa zaporno
kazen v razponu od treh mesecev do petih let za vsakogar, ki zaradi izkoriščanja sodeluje pri
prostituciji druge osebe ali drugo osebo pridobi ali spodbudi k prostituciji z uporabo sile,
grožnje ali preslepitve. Drugi odstavek istega člena se nanaša na zlorabo prostitucije
mladoletnih oseb, za kar je predpisana kazen od enega do desetih let zapora, tretji pa na
izvajanje dejanj iz prvih dveh odstavkov proti več osebam ali v hudodelski združbi, kar se
kaznuje z zaporom od enega do dvanajstih let. 115
V nasprotju z nordijskim modelom v Sloveniji uporaba prostitucije ni kazniva, izjema
je le 4. odstavek 113. člena Kazenskega zakonika, ki določa zaporno kazen do treh let in
denarno kazen za osebe, ki uporabljajo prostitucijo, pri čemer vedo, da so osebe, ki se
prostituirajo žrtve trgovine z ljudmi. 116
11.4. Prostitucija in trgovina z ljudmi

Trgovina z ljudmi je obsežen in kompleksen pojav, njeni obravnavi pa je namenjenih
več strokovnih del. 117 Ker pa je trgovina z ljudmi pogosto tesno povezana s prostitucijo, bom
na tem mestu predstavil nekaj najpomembnejših pravnih aktov, ki naslavljajo trgovino z ljudmi
v povezavi s prostitucijo in so pomembni tudi za Slovenijo.
Na mednarodni ravni je poleg univerzalnih pravnih aktov (Ustanovna listina OZN,
Univerzalna deklaracija o človekovih pravicah, Mednarodni pakt o državljanskih in političnih
112

3. točka 7. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1), Ur. l. RS, št. 70/2006.
Pajnik, Kavčič, Sodne prakse, povezane s trgovanjem z ljudmi in prostitucijo v Sloveniji (2008), str. 143.
114
Vrhovno sodišče RS, št. I Ips 378/2005, 7. september 2006.
115
175. člen Kazenskega zakonika (KZ-1E), Ur. l. RS, št. 22/2017.
116
4. odstavek 113. člena člen Kazenskega zakonika (KZ-1E), Ur. l. RS, št. 22/2017.
117
Glej na primer Pajnik: Prostitucija in trgovanje z ljudmi (2008).
113

35

pravicah ter Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah) za obravnavano
tematiko najpomembnejša Konvencija o zatiranju trgovanja z ljudmi in izkoriščanje prostitucije
drugih, ki je bila sprejeta 21. 3. 1950, veljati pa je pričela 25. 6. 1951. Konvencija je pomembna,
ker se v primerjavi s starejšimi akti, ki jih nadomešča, ukvarja tudi s prostitucijo, ne samo s
trgovanjem ljudi. Cilj konvencije je prepoved izkoriščanja prostitucije, ne pa prepoved same
prostitucije, ki jo sicer šteje za dejavnost nezdružljivo s človeškim dostojanstvom. Med
pomembnejše akte spada še Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk , ki je pričela
veljati 3.9. 1981 ter ustanovila Odbor za odpravo diskriminacije žensk in Konvencija proti
mednarodnem organiziranem kriminalu (t.i. Palermski protokol, 2000) ter Protokol o
preprečevanju, zatiranju in kaznovanju trgovanja z ljudmi, zlasti žensk in otrok (2000), ki prej
omenjeno Konvencijo dopolnjuje in se nanaša tudi na prisilno prostitucijo. 118
Najpomembnejši akt sprejet v okviru Sveta Evrope na tem področju je Konvencija o
ukrepanju proti trgovanju z ljudmi (2005). Konvencija je v obsegu širša od Palermskega
protokola ter določa 3 elemente (ravnanje, sredstvo, namen izkoriščanja), ki morajo biti
kumulativno izpolnjeni, da gre za trgovino z ljudmi po tej Konvenciji. 119
Na ravni EU so poleg primarnih pravnih aktov (Konvencija o izvajanju Schengenskega
sporazuma, sporazum v Maastrichtu, Pogodba o ustanovitvi Europola, Amsterdamska pogodba,
Listina o človekovih pravicah EU) za tematiko trgovine ljudi in prostitucije pomembni še
nekateri sekundarni pravni akti. Med njimi so pomembni zlasti Resolucija Evropskega
parlamenta o izkoriščanju prostitucije drugih in trgovini z ljudmi (1989), ki obravnava
trgovanje z ljudmi in prostitucijo kot kršitev človekovih pravic, Resolucija Evropskega
parlamenta o trgovanju z ljudmi (1995) ter Okvirni sklep Sveta o boju zoper trgovanje z ljudmi
(2002).120 Med novejšimi pravnimi akti velja omeniti direktivo 2011/36/EU evropskega
parlamenta in sveta z dne 5. aprila 2011 o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter
zaščiti njenih žrtev in o nadomestitvi okvirnega sklepa sveta 2002/629/PNZ. Ta določa
minimalna pravila glede opredelitve kaznivih dejanj in kazni na področju trgovine z ljudmi,
poudarjeni pa sta tudi pomoč in zaščita žrtvam trgovine z ljudmi. 121
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Slovenija je svojo kazensko zakonodajo z mednarodnimi pravnimi akti uskladila leta
2004, ko je bil v novelo Kazenskega zakonika vključen člen 387a. V njem je bilo prvič
opredeljeno kaznivo dejanje trgovine z ljudmi,122 ki je v trenutno veljavnem Kazenskem
zakoniku urejeno v 113. členu.123
Na morebitne smernice razvoja urejanja prostitucije v Evropi kaže Resolucija
Evropskega parlamenta z dne 26. februarja 2014 o spolnem izkoriščanju in prostituciji ter
njunem vplivu na enakost spolov. Ta v točkah 26, 27, 29, 31 in 34 precej nedvoumno sporoča,
da je nordijski način urejanja prostitucije najbolj zaželen model ureditve, medtem ko
prohibicionistični in regulacionistični pristop ni primeren. 124 Resolucija Evropskega parlamenta
sicer ni zavezujoči pravni akt, vendar pa že dejstvo, da je leta 2016 tudi Francija sprejela
nordijski model, kaže na naraščanje priljubljenosti nordijskega modela. Glede na trenutno
dostopne podatke sicer še ni mogoče trditi, da je nordijski model posebno učinkovit pri
zmanjševanju celotnega obsega prostitucije, o čemer sem pisal v prejšnjem poglavju, kar pa se
tiče preprečevanja trgovine z ljudmi z namenom prostitucije, sta po trenutno dostopnih podatkih
najučinkovitejša nordijski model ter prohibicionistični model, sledi jima aboliscionistični
model, najmanjši, odvračilni učinek pa ima regulacionistični model. 125 Pri tem je potrebno
poudariti, da je ugotavljanje korelacije med modelom ureditve prostitucije in trgovine z ljudmi
težavno, na kar nakazujejo tudi velike razlike med državami istega modela. Ugotovljeno število
žrtev trgovine z ljudmi je na primer višje v državah, kjer je dobro poskrbljeno za njihovo zaščito
ter podporo, saj so se žrtve v teh državah prej pripravljene izpostaviti in posredovati informacije
oblastem kot v državah, ki jim te podpore ne zagotavljajo. 126
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12. SKLEP
V zgodovini pravnega urejanja prostitucije je mogoče zaslediti tri prevladujoče modele,
ki se v različnih modalitetah, prilagojenih značilnostim posameznega obdobja, ponavljajo skozi
zgodovino. To so abolicionistični, regulacionistični ter prohibicionistični model.
Razlogi, ki pripeljejo do menjave omenjenih modelov, so običajno povezani z globljimi
družbenimi spremembami ali širšimi zgodovinskimi okoliščinami. To je še posebej očitno v
primeru prohibicionističnega modela, kateremu je namenjena večina te naloge. Kot najboljši
primer tega bi izpostavil spremembe v pravnem urejanju prostitucije, do katerih je v Evropi
prišlo ob začetku novega veka. Kombinacija pojava sifilisa ter novih verskih nazorov, ki so
zavzeli strožji odnos do prostitucije, je privedla do skoraj popolnega preobrata v pravnem
urejanju prostitucije v relativno kratkem časovnem obdobju. Kazenskopravno urejanje
prostitucije je bilo sicer prisotno že pred tem, vendar običajno kot posledica odločitev
posameznih vladarjev, kar je imelo precej manjše učinke kot celoviti zasuk, ki se je zgodil v
16. in 17. stoletju.
Spolne bolezni, pri čemer je v zgodovinski luči daleč najpomembnejši sifilis, so igrale
pomembno vlogo, in jo še danes, tudi v drugih modelih urejanja prostitucije, kar je razvidno iz
obveznih zdravniških pregledov in drugih zdravstvenih ukrepov, značilnih za večino
regulacionističnih sistemov. Vera pa je bila pomembna za odnos do prostitucije skozi večji del
zgodovine, kar izhaja že iz prvega poglavja o nastanku prostitucije, najbolj pa pred nastankom
sekularnih držav. Pri tem kljub načelnemu moralnemu obsojanju prostitucije vera ni vedno
vodila v kazenskopravni pristop, kot se je zgodilo v 16. stoletju, kar je razvidno iz tolerantnega
pristopa do prostitucije v 14. in 15. stoletju.
Poleg spolnih bolezni ter vere je bila (in v določeni meri še vedno je) pomemben
dejavnik kazenskopravnega načina urejanja prostitucije morala. Pomembnost obravnavanja
prostitucije kot nemoralnega dejanja je potrebno razumeti v luči zgodovinskih razmer. Največje
obsojanje javnosti na račun nemoralnosti je bila prostitucija deležna v obdobjih večjega obsega
ulične prostitucije. Ulična prostitucija v Evropi obstaja tudi danes, vendar pa je mnogo redkejša,
sploh v Sloveniji, kjer je praktično ni. Moralnost je bila sicer zgodovinsko tesno povezana z
vero, vendar pa tudi v sistemih, kjer vera ne igra pomembnejše vloge moralno obsojanje
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prostitucije lahko vodi v njeno kriminalizacijo, kar se je zgodilo v 80ih letih 20. stoletja v
Sovjetski zvezi.
Raznolikost kazenskih sankcij zagroženih za ukvarjanje s prostitucijo je glede na
časovno obdobje, ki ga obravnava ta naloga, pričakovana. Med najpogostejšimi sankcijami so
bile telesne kazni, v nekaterih primerih namenjene iznakaženju videza ali sramotitvi, v skladu
z dojemanjem prostitucije kot sramotnega in nemoralnega poklica, izgon ter denarne in zaporne
kazni. Poleg prostitucije so bile predmet kazenskopravnega urejanja pogosto dejavnosti
povezane s prostitucijo, kot je zvodništvo, kar velja tudi v današnjem času.
Med sodobnimi razlogi za kazenskopravni pregon prostitucije je pomemben novi nazor,
na katerem temelji nordijski model, to je, da je vsaka prostitucija nasilje nad ženskami ter
problematika trgovine z ljudmi. V Evropi sicer večina držav zaenkrat ohranja abolicionistični
model urejanja prostitucije, se je pa število držav z nordijskim modelom od ene, leta 1999, do
danes povzpelo na štiri. Glede na nekatere akte, sprejete na mednarodni ravni, je mogoče
pričakovati, da se bo za ta sistem odločila še kakšna evropska država, sploh če se bo v primerjavi
z drugimi sistemi urejanja prostitucije izkazal za učinkovitejšega v boju proti trgovini z ljudmi.
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