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Το ∆εκέµβριο του 2013 το Ανώτατο ∆ικαστήριο του Καναδά στην υπόθεση Bedford
[2013] 3 SCR 1101 έκρινε αντισυνταγµατικές όλες τις διατάξεις του Ποινικού
Κώδικα που αφορούσαν την πορνεία [βλ. Ενδεικτικά τις υποθέσεις του Καναδικού
Ανωτάτου ∆ικαστηρίου Ηutt v. R [1978] 2 SCR 476 µε ανάλυση στο Α. Μαγγανάς
«Θέµατα Εγκληµατολογίας και Ποινικού ∆ικαίου», Αθήνα, Νοµική Βιβλιοθήκη
1999, R.v. Skinner [1990] 1 SCR 476 R.v. Downey [1992] 2 SCR 1001 µε ανάλυση
στο Α. Μαγγανάς «Το εγκληµατικό Φαινόµενο στην πράξη», Αθήνα, Νοµική
Βιβλιοθήκη 2004 και R. v. Labaye, [2005] 3 SCR 728 µε ανάλυση στο Α. Μαγγανάς
στο «Ιδιαίτερα ζητήµατα Ποινικού ∆ικαίου και Ποινικής ∆ικονοµίας»] δεδοµένου ότι
δεν εξασφάλιζαν την υγεία και ασφάλεια των εκδιδοµένων και ζήτησε από την
Κυβέρνηση να ψηφίσει νέα νοµοθεσία που να διασφαλίζει τις εκδιδόµενες µέσα σε
ένα χρόνο. Οι εκδιδόµενες του Καναδά (και όχι µόνο) χαιρέτισαν µε ενθουσιασµό
την απόφαση αυτή. Η Κυβέρνηση προετοίµασε (πολύ γρήγορα σχετικά µε τη
δυσκολία και λεπτότητα του θέµατος και για να σεβασθεί το χρονοδιάγραµµα που
έθεσε το Ανώτατο ∆ικαστήριο) το νέο Σχέδιο Νόµου (Bill c-36) το οποίο έχει
συναντήσει πολλές αντιδράσεις αφού τη µόνη ουσιαστική αλλαγή που φαίνεται να
επιφέρει είναι ότι απαλείφει τον ορό πορνεία από όλα τα άρθρα του Κώδικα.
Σύµφωνα µε τις δηλώσεις του Υπουργού η γυναίκα θεωρείται θύµα και στόχος είναι
να χτυπηθεί η ζήτηση µε απώτερο στόχο να εξαλειφθεί η πορνεία. Η γυναίκα είναι
ελεύθερη να εξασκεί το επάγγελµα εκείνος όµως που δηµοσιεύει τις αγγελίες της
(στον Τύπο η µέσω face book) καθώς και ο πελάτης κινδυνεύουν να διωχθούν [!!!!]
Εκτός του ότι οι ρυθµίσεις αυτές ουδεµία σχέση έχουν µε το πνεύµα της απόφασης
Βedford (ratio decidendi) oύτε οι ίδιες οι εκδιδόµενες δεν φαίνονται ικανοποιηµένες
(Βλ. σχετικά δηµοσιεύµατα ηλεκτρονικά και στον έντυπο Τύπο)
Στη συνέχεια παρατίθενται τρεις καναδικές αποφάσεις (µε προσθήκη σχολίων) που
δείχνουν καθαρά τις δυσκολίες αντιµετώπισης αυτού του δυσεπίλυτου κοινωνικού
προβλήµατος.
1) Μια κλασσική περίπτωση προαγωγού
R .c. Derisca, C.Q, 28/2/2011, no 500-01-021141-095
Kατηγορίες:
Προαγωγεία, σεξουαλική
επίθεση, απειλές, σωµατικές βλάβες, παράνοµη
κατακράτηση, παράνοµη οπλοφορία.
Κατά του κατ/νου απαγγέλθηκαν δέκα κατηγορίες για το ότι µε βία ή απειλή
εξώθησε την Χ, κάτω των 18 χρόνων, σε έκδοση και ότι ζούσε από τα προϊόντα της
πορνείας (αρθ. 212(2.1) Καν.Π.Κ., για σεξουαλική επίθεση κατά της Χ, για απειλές

θανάτου κατά της ΜΓ, της ΖΤ και της Χ, για σωµατικές βλάβες και παράνοµη
κατακράτηση της Χ και για παράνοµη οπλοφορία.
Σύµφωνα µε τα στοιχειά η καταγγέλλουσα-θύµα Χ γεννήθηκε το 1991 ήταν,
εποµένως, κάτω των 18 χρόνων όταν έγιναν τα αδικήµατα. Το 2007 συνάντησε τον
κατ/νο τον οποίο αναγνωρίζει µε το όνοµα Allan, όνοµα που γνωρίζουν και οι άλλοι
µάρτυρες. Αφού σχετίσθηκε για ένα µικρό διάστηµα µαζί του, σταµάτησαν να
βλέπονται την άνοιξη του 2008. Τέλος Αυγούστου έρχεται εκ νέου σε επαφή µε τον
Allan, φεύγει από το πατρικό της σπίτι και µένει σε διάφορα µοτέλ τα οποία
πληρώνει ο κατ/νος. Μετά από λίγες εβδοµάδες ο τελευταίος πείθει την Χ να χορέψει
σε ένα club για να του επιστρέψει τα χρήµατα που είχε δώσει για εκείνην. Ένας
σωφέρ οδηγεί την Χ σε ένα µπαρ κοντά στο Η, το οποίο το θύµα περιγράφει ως «club
a gaffes” ή «club A+”, που σηµαίνει ένα κέντρο όπου οι γυµνές χορεύτριες
προσφέρουν στους πελάτες σεξουαλικές υπηρεσίες που περιλαµβάνον πεολειχίες,
αυτοϊκανοποιήσεις και πλήρεις σεξουαλικές σχέσεις επί χρήµασι. Τις δύο µέρες που
δούλεψε εκεί «κέρδισε» 2000 δολ. περίπου και αν αφαιρέσουµε ένα ποσόν που της
έκλεψαν έδωσε επιστρέφοντα ς στον κατ/νο 1500 δολ. που θα χρησιµοποιηθούν για
να πληρωθεί το µοτέλ Ε για ένα διάστηµα. Στο ίδιο µοτέλ δέχθηκε πελάτες επί
αµοιβή για δυο ηµέρες. Τη µια οι πελάτες βρέθηκαν από αγγελία µέσω ίντερνετ και
την άλλη η ίδια βρήκε τους πελάτες που τους «ψάρεψε» στο µπαρ του µοτέλ Τα
χρήµατα χρησίµευσαν για να πληρωθεί το µοτέλ. Από το ∆εκέµβριο του 2008 µέχρι
το Μάρτιο του 2009 η Χ εργάζεται κατά διαστήµατα στο µπαρ Φ ως γυµνή
χορεύτρια. Πρόκειται για χορούς µε επαφή διαρκείας 4 λεπτών περίπου που εκτελεί
µπροστά στον πελάτη για 15 δολ. ο οποίος πελάτης µπορεί να αγγίξει το στήθος την
πλάτη ή τους µηρούς της χορεύτριας όχι όµως την ηβική περιοχή. Κερδίζει µεταξύ
300 και 700 δολ για κάθε ηµέρα εργασίας χρήµατα που δίνει στον Allan ο οποίος της
αφήνει 40 έως 60 δολ για έξοδα και φαγητό στο µοτέλ. Κατά το διάστηµα εκείνο
«φιλοξενείται» από τον ΡΤ, ιδιοκτήτη του µπαρ όπου χορεύει. Από το τέλος
Φεβρουαρίου 2009 έως τις 25/3/2009 διαµένει σε ένα διαµέρισµα που βρήκε εκείνη
αλλά ο Allan πλήρωσε το ενοίκιο και πήρε τα κλειδιά. Στο χώρο αυτό δέχθηκε 10
πελάτες περίπου για σεξ περιλαµβανοµένων ολοκληρωµένων σχέσεων για 120 έως
140 δολ. ανά πελάτη. Τα χρήµατα δίνονται στον κατ/νο ο οποίος παραµένει εκεί
κοντά είτε στην είσοδο του διαµερίσµατος είτε µέσα στο αυτοκίνητό του.
Μετά από ένα δείπνο στους γονείς της τα Χριστούγεννα του 2008, το «σκάει» από
τον Αllan και µένει σε ένα µοτέλ µε κάποιον 2SHINE. Εκδίδεται για δύο µέρες και ο
τελευταίος κρατά τα χρήµατα. Στη συνέχεια επιστρέφει στο µπαρ Φ µε τον
καινούργιο φίλο όπου βρίσκεται ο Allan. Μια αρκετά έντονη συζήτηση γίνεται
µεταξύ των δυο ανδρών και η Χ βλέπει τον Allan να σηµαδεύει µε όπλο τον
αντίζηλο. Τελικά θα µείνει µε τον Allan και θα συνεχίσει να εργάζεται στο µπαρ Φ.
Επιπρόσθετα, η Χ καταθέτει ότι ο κατ/νος δεν δίσταζε να την χτυπήσει όταν του
αντιµιλούσε ή δεν τον υπάκουε ή δεν έκανε αυτά που της έλεγε. Αναφέρει ένα
συγκεκριµένο γεγονός στο µοτέλ Ε το φθινόπωρο του 2008, όταν, παρουσία κάποιου
άλλου της έσφιξε το λαιµό για µερικά δευτερόλεπτα και τη χαστούκισε µερικές
φορές. Αναφέρει και άλλα παρόµοια περιστατικά. Στις 25/3/2009, ο κατ/νος την
εξαναγκάζει να του κάνει µια πεολειχία πράγµα που εκείνη δεν θέλει εκφράζοντας
καθαρά την άρνησή της. Τότε ο Allan της σφίγγει δυνατά το µπράτσο υποχρεώνοντάς
την να υπακούσει. ∆εν ήταν η πρώτη φορά που αναγκάσθηκε να κάνει σεξ µαζί του.
∆υο τρεις µέρες πριν, ο κατ/νος της είχε δώσει µια γροθιά στα οπίσθια και τη µέρα
της σύλληψής του µια γροθιά στο πρόσωπο στο διαµέρισµα που είχαν νοικιάσει. 7 ή

10 µέρες πριν τη σύλληψή του ο Allan την απείλησε λέγοντας ότι αν του φύγει θα τη
βρει και θα τη σκοτώσει όπως και ζωογονείς της. Η Χ προσθέτει ότι όλα τα χρήµατα
που πήρε από τους χορούς επαφής στα µπαρ και τις σεξουαλικές σχέσεις στο
διαµέρισµα τα έδωσε στον κατ/νο ο οποίος πλήρωνε για το µοτέλ και το διαµέρισµα
και της άφηνε 40 ή 60 δολ. για τα έξοδα και τις ανάγκες της τις µέρες που χόρευε ως
γυµνή χορεύτρια. Αποδέχεται, ακόµη, ότι κατ’ αυτή την περίοδο έκανε εµπόριο
ναρκωτικών µε τον Allan.
Στη συνέχεια κατέθεσε η ΜΓ, µητέρα της Χ η οποία ανέφερε ότι γνώρισαν µε το
σύζυγό της για πρώτη φορά τον Allan το ∆εκέµβριο του 2008. Ένα µήνα πριν τις
25/3/2009, όπως δεν είχε νέα της κόρης της για 8 µέρες, τηλεφώνησε στον κατ/νο
αφήνοντας µήνυµα ότι θα ειδοποιούσε την αστυνοµία αν δεν είχε νέα του Allan ή της
κόρης της τις επόµενες ώρες. Λίγα λεπτά αργότερα ο Allan της τηλεφώνησε για να τη
βεβαιώσει ότι η κόρη της ήταν καλά. Η Χ είχε τη συνήθεια να πηγαίνει στους γονείς
της δυο φορές την εβδοµάδα για ένα ντους και κάθε φορά συνοδευόταν από τον Allan
ο οποίος την περίµενε στο αυτοκίνητό του και καλούσε συχνά για να της µιλήσει.
Στις 25/3/2009 η Χ παρουσιάζεται στο σπίτι των γονιών της γύρω στις 21.00. Είναι
νευρική και ταραγµένη και ζητά να καλέσουν την αστυνοµία γιατί ο κατ/νος
περιµένει κάτω και εκείνη δεν θέλει πια να ξαναγυρίσει κοντά του. Πληροφορεί τους
αστυνοµικούς ότι είναι πιθανόν οπλισµένος και ότι κρύβει ένα όπλο κάτω από το
κάθισµα του οδηγού. Η µητέρα της Χ παρατηρεί επίσης εκχυµώσεις στο σώµα της
κόρης της η οποία λέει ότι τις προκάλεσε ο κατηγορούµενος µε τα χτυπήµατά του.
Η Υ µια φίλη της Χ αναφέρει ένα περιστατικό όταν πήγε να επισκεφθεί τη φίλη της
στο µοτέλ Ε. Ο Αllan µπήκε απότοµα, διέταξε την Χ να βγει σπρώχνοντας την.
Κατόπιν άκουσε θόρυβο από χτυπήµατα και την Χ να κλαίει. Όταν ο κατ/νος ανοίγει
την πόρτα η Χ κλαίει και έχει τα µάγουλα κόκκινα. Όταν του σηκώνει τη φωνή, ο
Allan την πιάνει από το λαιµό δίνοντάς της δυο δυνατά χαστούκια στο πρόσωπο που
άφησαν σηµάδια στα µάγουλα. Η Υ και η Χ θέλουν να φύγουν αλλά ο κατ/νος
αρνείται να τις αφήσει προειδοποιώντας τις «αν καλέσετε την αστυνοµία δεν ξέρετε
τι µπορώ να σας κάνω» και µετά έφυγε.
Ο ΡΤ που καταθέτει στη συνέχεια είναι ιδιοκτήτης 2 κλαµπ µε γυµνές χορεύτριες
όπου «δούλευε» η Χ. Αν και κέρδιζε 300 µε 400 δολ. κάθε φορά δεν είχε ποτέ
χρήµατα µιας και είχε έξοδα (η Χ). Στο κλαµπ την πήγαινε ο Allan ή ο σοφέρ του ∆Τ.
Είναι ο κατ/νος που έκλεινε τηλεφωνικά το πότε θα πήγαινε η Χ για «δουλειά»
Τέλος, ο ∆Τ αναφέρει τα ιδία γεγονότα για τον άλλο άνδρα και τον τσακωµό µε τον
Allan και ότι παρενέβη για να τους ηρεµίσει.
Οι αστυνοµικοί που κατέθεσαν ανέφεραν για το τηλεφώνηµα που δήχθηκαν στις 25
Μαρτίου. Όταν έφθασαν στο σηµείο ζήτησαν να ερευνήσουν, χωρίς ένταλµα, το
αυτοκίνητο του Allan, εκείνος προσπάθησε να ξεφύγει τρέχοντας, τον συνέλαβαν
αλλά δεν βρήκαν όπλο στο όχηµα µόνο 4 κάλυκες. Το όπλο βρέθηκε, τελικά, στο
υπόγειο όπου κατοικούσαν ο Allan µε τη φίλη του ∆Λ, η οποία, καταθέτοντας στη
συνέχεια, αρνήθηκε την ύπαρξη όπλου.
Ο κατ/νος στην κατάθεση του αναφέρει ότι συνάντησε την Χ το Νοέµβριο του 2007
καθώς και τις Υ και Ρ. Ήξερε οι και οι τρεις δούλευαν σαν «κορίτσια συνοδείας» δηλ.
στην πορνεία. Για ένα διάστηµα η Χ πουλούσε ναρκωτικά για λογαριασµό του µέχρι
που συνελήφθη την άνοιξη του 2008. Στο δικαστήριο Ανηλίκων από όπου πέρασε η
Χ έµαθε ότι ήταν κάτω των 18 χτενών. Στη συνεχεία δεν είχε καµία επαφή µαζί της
µέχρι τον Αύγουστο 2008 όταν εκείνη επικοινώνησε µαζί του. Η Χ έµενε τότε µε την
Υ και µαζί δεχόταν τους πελάτες ως «συνοδεία». Ο κατ/νος δέχθηκε να πουλά πάλι

ναρκωτικά η Χ γι’ αυτόν υπό τον ορό ότι δεν θα έµενε µε την Υ για να µην κινήσουν
υποψίες στην αστυνοµία. Για λίγες εβδοµάδες η Χ πουλά ναρκωτικά χωρίς , όµως, να
του δίνει όλα τα χρήµατα που βγάζει από το εµπόριο σταµατά µάλιστα να του δίνει
νέα της. Tον Οκτώβριο δέχεται µια κλήση από την Χ που παραπονιέται ότι τη
χτύπησαν και την έκλεψαν. Πηγαίνει να την πάρει από το µοτέλ Λ και την µεταφέρει
στο µοτέλ Ε όπου ο κατ/νος έχει πελάτες χρήστες ναρκωτικών µε τους οποίους
πρέπει ν α ασχοληθεί η Χ. Το Νοέµβριο του 2008 δέχεται µια νέα κλήση από την Χ
που είναι µαζί µε την Υ και έναν προαγωγό που του ζητά ένα ποσό χρηµάτων Ο
κατ/νος πληρώνει στο άτοµο αυτό 3000 δολ για να αφήσει την Χ να φύγει. Κατόπιν
έχει µια κουβέντα µε την Χ η οποία του φωνάζει «∆ε µας παρατάς» (ta gueule).
Θυµώνει παρασύρεται και τη χαστουκίζει και µετά φεύγει. Τέλος Νοεµβρίου/αρχές
∆εκεµβρίου 2008 την ξαναείδε οπότε αυτή του ζήτησε να την µεταφέρει στο µπαρ
του ΡΤ τον οποίο δεν γνωρίζει. Ο κατ/νος την οδηγεί και της αφήνει 300 δολ για να
πληρώσει το δωµάτιό της.
Στις 24/12 ξαναείδε την Χ σε ένα δείπνο στους γονείς της και έκτοτε δεν είχε νέα της
για µερικές µέρες. ∆έχεται τηλεφωνήµατα από τη µητέρα της Χ, η οποία ανησυχεί
και επικοινωνεί µε τον ΡΤ για να µάθει πού είναι η Χ. Εκείνος του απαντά ότι την
εµπιστεύθηκε σε έναν άνδρα για να την «σπρώξει» στη δουλειά. Ζητά τότε να του
φέρει ο άνδρας την Χ και ακολουθεί ο καυγάς που αναφέραµε πιο πάνω. Τελικά
παίρνει την Χ και την οδηγεί σ’ ένα µοτέλ όπου πουλά ναρκωτικά για λογαριασµό
του.
Το Φεβρουάριο του 2009, η Χ δεν θέλει πλέον να πουλά ναρκωτικά στο κέντρο της
πόλης και ξαναγυρίζει στο µπαρ Φ για να δουλέψει πάλι ως χορεύτρια. Στη συνέχεια
η κατάσταση χειροτέρεψε όπως και η σχέση τους. Τότε ζήτησε από την Χ να του
επιστρέψει χρήµατα πρώτα 4000 δολ. µετά20000 και τέλος 36000 . Τον ίδιο µήνα µε
τα χρήµατα που του επέστρεψε η Χ νοίκιασε το διαµέρισµα. Αναφορικά µε τις
συζητήσεις που είχε µε την Χ, λέει ότι ήθελε να την αποτρέψει να χορεύει γυµνή ή να
εκπορνεύεται και να την πείσει να επιστρέψει σε κείνον και να πουλά ναρκωτικά.
∆ηλώνει ότι ουδέποτε είχε στην κατοχή του όπλο και δεν ξέρει πως βρέθηκε το όπλο
στο υπόγειο που κατοικούσε µε τη φίλη του. Είναι µετά τη σύλληψή του που έµαθε
για τους κάλυκες που βρεθήκαν στο αυτοκίνητό του
Στη συνέχεια η εισαγγελία κατέθεσε τα κείµενα µηνυµάτων που αντάλλαξαν µε το
κινητό του ο κατ/νος µε την Χ
Η δικαστική κρίση
Κατ’ αρχάς ο δικαστής ασχολείται µε την έννοια του όρου πορνεία. ∆εδοµένου ότι ο
νοµοθέτης δεν προσδιόρισε την έννοια, χρησιµοποιώντας προηγούµενες δικαστικές
αποφάσεις καταλήγει ότι πρόκειται γ ια την προσφορά από ένα άτοµο σεξουαλικών
υπηρεσιών µε χρηµατικό αντάλλαγµα (Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1 (1) c)
du Code criminel (Man.), (1990) 1 R.C.S. 1123 , à la page 1159) Εξάλλου δεν είναι
απαραίτητη η ύπαρξη σωµατικής (φυσικής) επαφής Μετά από µια διεξοδική
ανάλυση της νοµολογίας ως προς το αν οι «χοροί-επαφές» από τις γυνές χορεύτριες
συνιστούν πράξη πορνείας, ο δικαστής εκτιµά ότι πράγµατι πρόκειται για πράξη
πορνείας αφού η χορεύτρια (στην περίπτωση του µπαρ Φ και a fortiori στα µοτέλ
και το διαµέρισµα) επέτρεπε τους πελάτες, έναντι χρηµατικού ανταλλάγµατος, να
την αγγίξουν στο στήθος, τα οπίσθια κι το υπόλοιπο σώµα πλην της ηβικής περιοχής.

Όσον αφορά τον ισχυρισµό του κατ/νου ότι η έρευνα στο αυτοκίνητο του έγινε
παράνοµα και χωρίς ένταλµα ο δικαστής, αφού εξέτασε τη σχετική νοµολογία,
κατέληξε ότι η έρευνα δεν ήταν παράνοµη αφού ο κατ/νος είχε, ουσιαστικά,
εγκαταλείψει το όχηµα του όταν βγήκε και άρχισε να τρέχει.
Τελικά ο δικαστής ,στηριζόµενος στις καταθέσεις αλλά και κυρίως στα µηνύµατα που
αντάλλαξαν και τα οποία παρατίθενται λεπτοµερώς όπου φαίνεται καθαρά ο έλεγχος
που ασκούσε ο κατ/νος στα ωράρια, τους πελάτες και τα χρήµατα της Χ, δεν πιστεύει
τους ισχυρισµούς του κατ/νου και τον κρίνει ένοχο για τα περισσότερα αδικήµατα
πλην εκείνων ότι εξώθησε την Χ στην πορνεία και ότι την κατακράτησε παράνοµα
Ποινή 29 µήνες για κάθε κατηγορία µείον 55 µήνες προφυλάκισης.

Σχόλια Αντώνη Μάγγανα
Πρέπει να τονισθεί (βγαίνει από άλλη περίπτωση όπου ο κατ/νος είδε την αίτηση του
για παροχή άσυλου στον Καναδά να απορρίπτεται) ότι ο κατ/νος είναι Αϊτινός γεννηθείς
το1980 που ζήτησαν µε τη µητέρα του παραµονή στον Καναδά το 1999. Έχει τελέσει
σωρεία αδικηµάτων εκτός από τα παρόντα και θεωρήθηκε τελικά ότι συνιστά κίνδυνο
για την καναδική κοινωνία.
Εν προκειµένω πρόκειται για µια περίπτωση που ανήκει στο «κλασσικό» τρίπτυχο του
οργανωµένου εγκλήµατος. Πορνεία, ναρκωτικά, προστασία. Εντύπωση προξενεί το
γεγονός ότι ο κατ/νος δέχτηκε πρόθυµα ότι είχε συνεργάτη την Χ στο εµπόριο
ναρκωτικών µήπως αποφύγει την καταδίκη για τα άλλα πιο σοβαρά αδικήµατα . Όσον
αφορά την κοπέλα είναι, δυστυχώς, φαινόµενο των καιρών της επιδίωξης τη υλικής
απόλαυσης.
Εντύπωση µου προκάλεσε ο ρόλος της µητέρας. Το ότι κάλεσαν το «φίλο» και
προαγωγό της κόρης της στις 24/12, το ότι του τηλεφώνησε για να µάθει τι κάνει η κόρη
της αλλιώς θα ειδοποιούσε την αστυνοµία δηλώνει ή ότι ήταν πολύ αφελής ή ότι ήταν
µια συνηθισµένη κατάσταση ή, τέλος ότι η κατάσταση αυτή τους βόλευε ποιος ξέρει
µπορεί να είχαν και εκείνοι κάποια οικονοµικά οφέλη
*
Σχόλια Πάνου Πρωτοπαππά
Οι λεπτοµέρειες κυρίως ενδιαφέρουν σε µια τέτοια υπόθεση. Αυτές είναι που
καταλήγουν στο πρωτεύον. Φαντάσου να έχουµε µπροστά µας µια τεράστια
αναγεννησιακή τοιχογραφία ενός δάσκαλου της ζωγραφικής. Τα θέµατα είναι συνήθως
τα ίδια, τετριµµένα. Ακόµα και τα τοπία µοιάζουν. Το ίδιο και τα χτενίσµατα, τα ρούχα,
τα χαµόγελα. Αυτό που σε µαγνητίζει είναι να πλησιάσεις, και - αν δεν σε αποµακρύνει
ο φύλακας - να παρατηρήσεις από κοντά µια επιδέξια πινελιά, µια φουντωτή ουρά
κάποιου σκύλου, ένα ξυλαράκι που πλέει στο νερό, και να δώσεις ζωή µε τη φαντασία
σου σε µια ιστορία που άρχισε και τελείωσε εκατοντάδες χρόνια πριν.
Εδώ έχουµε την ίδια τοιχογραφία. Μόνο που δεν περικλείει τοπία, αλλά τη δυστυχία της
αστικής κοινωνίας, τη µοναξιά, το αδιέξοδο της υλιστικής ζωής που µας σπρώχνουν
όλες οι δυνάµεις να ακολουθήσουµε και να την πιούµε µέχρι την τελευταία γουλιά αν
και κατά βάθος ξέρουµε πως θα µας οδηγήσει στην απόγνωση. Κι όµως, ακόµα κι

αυτές οι πρωτόγονες µορφές των ανθρώπων που απεικονίζονται στην τοιχογραφία της
ιστορίας, όσο κι’ αν δεν φαίνεται από την απόσταση προσέγγισης που επιτρέπουν τα
µουσεία, αν ξεφύγουµε τελικά από τον «φύλακα» και καταφέρουµε να πλησιάσουµε τον
πίνακα τόσο ώστε να δεχτούµε τα χνώτα των ταπεινών ανθρώπων που απεικονίζονται
και δεν έχουν καµία φιλοδοξία αθανασίας, θα νιώσουµε όλη την απελπισία τους που
κρύβεται µε επιµέλεια κάτω από το προσωπείο του ρόλου τους. Ίσως εδώ δεν έχουµε να
κάνουµε µε φύλακα που µας εµποδίζει να πλησιάσουµε και να βυθιστούµε στα µυστικά
του πίνακα και των λυτρωτικών λεπτοµερειών του. Με τη συνήθεια και τον εθισµό που
µας δηµιούργησαν µάθαµε να καταπίνουµε αµάσητα όσα µας δίνει η «κρατούσα
άποψη». Αυτός ο διανοητικός φύλακας του εθισµού µας, η αδιαφορία, είναι που κάνει
τελικά τους «άλλους» τόσο απόµακρους και εχθρικούς.
Σηµείωσα µια καθοριστική λεπτοµέρεια από την αφήγηση της κοπέλας:
«∆ύο φορές τη βδοµάδα πήγαινε να κάνει µπάνιο στο σπίτι των γονιών της».
∆εν πήγαινε γιατί δεν είχε µπάνιο στα µοτέλ ή στα σπίτια που έµενε. Για κάποιον άλλο
λόγο αναζητούσε αυτά τα αχνά σπαράγµατα της αθωότητάς της. Αυτό το ελάχιστο που
είχε αποµείνει κι’ έσβηνε στο πατρικό της σπίτι. Αυτή η απελπισµένη αναζήτηση των
ηµερών της αγνότητάς της µέσα από ένα απλό µπάνιο, έχει κάτι το µεγαλειώδες και
ελπιδοφόρο. Όσο και να έψαξα στο µυαλό µου δεν βρήκα άλλη εξήγηση. Ένα άτοµο να
αναζητά το χαµένο χρόνο της καλοσύνης µέσα από µια τακτική επίσκεψη στο πατρικό
του, δεν είναι καταδικασµένο. Αν βρισκόταν κάποιος να καταλάβει την αγωνία της,
είµαι σίγουρος πως θα σωνόταν. Αλλά βλέπεις κανέναν δεν είναι πρόθυµος στον κόσµο
µας. Κανένας φύλακας της έκθεσης δεν είναι πρόθυµος να σκύψει και ν’ ακούσει, να
ψάξει µες’ τη λεπτοµέρεια.
Τώρα θα ήθελα να θίξω το νοµικό ζήτηµα. Γράφει το κείµενο: «∆εδοµένου ότι ο
νοµοθέτης δεν προσδιόρισε την έννοια του όρου πορνεία, χρησιµοποιώντας
προηγούµενες δικαστικές αποφάσεις καταλήγει ότι πρόκειται για την προσφορά από ένα
άτοµο σεξουαλικών υπηρεσιών µε χρηµατικό αντάλλαγµα.»
∆εν συµφωνώ. Αν ήταν έτσι απλό, ο κόσµος µας είναι γεµάτος µε πόρνες και χιλιάδες
εκδίδονται κάθε µέρα χωρίς και οι ίδιες να το έχουν συνειδητοποιήσει. Παραδείγµατα
υπάρχουν άπειρα και θα αυξάνονταν σε µεγάλο βαθµό αν υπολογίζαµε και άλλα
υποκατάστατα του ρευστού χρήµατος δεκάδες υλικά ανταλλάγµατα. Η αποπλάνηση
ενισχύεται ύπουλα από τα χαρτονοµίσµατα, αλλά και από άλλα µέχρι που γίνεται
εθισµός στην ευµάρεια. Κι ας µην πήραν ποτέ στη ζωή τους αυτές οι γυναίκες µετρητά.
Αυτό που πιστεύω πως ξεχωρίζει καθοριστικά την πορνεία από τα σεξουαλικά
συµβάντα είναι η συστηµατική άσκησή της, η διάρκειά της. ∆εν θα µπορούσα να
προσδιορίσω χρονικά πότε πρέπει να θεωρείται συστηµατική η άσκησή της, αλλά ένα
µήνας ίσως θα ήταν ένα δίκαιο ορόσηµο. Αυτό συζητείται ανάλογα και µε την
ωριµότητα του ατόµου. Ας µην ξεχνάµε δεκάδες υποθέσεις ανηλίκων όπως η Χ ή και
µικρότερες που χρηµατίζονται για παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών, αλλά δεν µπορεί
κανείς λογικός άνθρωπος να τους κολλήσει τη ρετσινιά της πορνείας.
Κάτι άλλο που θέλω να σχολιάσω είναι πως: «Εξάλλου δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη
σωµατικής (φυσικής) επαφής».

Σε αυτή την περίπτωση δεν νοµίζω πως θα προλάβαιναν τα δικαστήρια να ασχολούνται
µε άκρως αµφιλεγόµενες υποθέσεις πορνείας. Θα έπρεπε δε αναµφισβήτητα να
καθιερωθούν κλίµακες πορνείας. Πόσο πορνεία δηλαδή θεωρείται η ψηλάφηση του
µηρού και πόσο της γάµπας; Νοµίζω πως κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε χάος αλλά θα
ήταν και πρακτικώς ανεφάρµοστο.
Όσο για το ότι το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για τα περισσότερα αδικήµατα πλην
εκείνων ότι εξώθησε την Χ στην πορνεία και ότι την κατακράτησε παράνοµα, το
βρίσκω ακατανόητο από τη στιγµή που την απείλησε επανειληµµένα πως θα µετάνιωνε
αν έφευγε και µερικές φορές υπό την απειλή όπλου.
Προσωπικά δεν µου προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι ο κατηγορούµενος
δέχθηκε πρόθυµα ότι είχε συνεργάτη την Χ στο εµπόριο ναρκωτικών µήπως αποφύγει
την καταδίκη για την εκπόρνευσή της. Από την αφήγηση προκύπτει ένα άτοµο βίαιο µεν
και πιθανότατα επιρρεπές σε µελλοντικά βαρύτερα εγκλήµατα, αλλά επί του παρόντος
δείχνει να έχει ορισµένες ηθικές αρχές, όπως ο σεβασµός του στην οικογένεια της
κοπέλας, που του επιτρέπουν να ελέγχει την παραβατικότητά του, να ιεραρχεί την
βαρύτητα των παραβάσεών του, και να αποφεύγει – επί του παρόντος επαναλαµβάνω –
τα ακόµα χειρότερα. Το γιατί θεωρεί τα ναρκωτικά ελαφρύτερο αδίκηµα από την
πορνεία είναι κάτι που εγώ δεν καταλαβαίνω (το αντίθετο πιστεύω).
Το ποια είναι η αλήθεια για το ποιόν των δύο πρωταγωνιστών δεν χρειάζεται και
µεγάλη φιλοσοφία. Αλλά το ψάξιµο τής µεγάλης τοιχογραφίας µε τον µεγεθυντικό φακό
φέρνει µια αποκάλυψη. Όσα κρύβονταν από την αφήγηση της κοπέλας, φωτίζονται από
την αφήγηση του Αϊτινού και το αντίστροφο. Το γεγονός γίνεται ξαφνικά πιο
ανθρώπινο, πιο ανακουφιστικό, λιγότερο αγριευτικό.
Αν ωφελεί σε τίποτα µέσα στον ορυµαγδό παρόµοιων περιστατικών που αναπαράγει ο
δυτικός πολιτισµός και δεν απασχολούν κανέναν, αµφιβάλλω. Η λύση είναι τόσο
φανερή που απορώ µε τον πολιτισµό µας: Μια βουτιά στον σκληρό τοίχο της
αδιαφορίας και µια ανάδυση κρατώντας στο χέρι, σωσµένη, την πιο ταπεινή αχιβάδα.
Αλλά για να πετύχουµε στις βαθιές καταδύσεις στη λεπτοµέρεια της ζωής, χρειάζεται
πρώτα να απαλλαγούµε από τα βαρίδια της ύλης. Και υπάρχουν πολλοί που σκύβουν
σήµερα στην ύλη. Οι συντριπτικά περισσότεροι δηλαδή.
*

Σχόλια Πατέρα Χριστόδουλου Χατζηθανάση
∆ιάβασα µε πολύ προσοχή την περίπτωση της Χ και του Αλλεν(;), και όπως γράφεις κι
εσύ στο σηµείωµα σου, πρόκειται για µια " κλασσική" περίπτωση του χώρου αυτού. Η
αλήθεια είναι ότι µου γεννήθηκαν αρκετά ερωτηµατικά, πού όµως σπάνια τα απαντούν
τα δικαστήρια και που όµως θα µπορούσαν ίσως να τα βοηθήσουν να καταλήξουν σε
πιο " ολοκληρωµένες" αποφάσεις. Θα απαριθµήσω πρώτα µερικά από τα
ερωτηµατικά:
1) Γιατί δεν κλητεύθηκε και ο πατέρας της Α , δεν είχε καµία ευθύνη και συµµετοχή;
2) Τι γινόταν µέσα στο σπίτι της Α, πριν τα 16 της και ποια τα παιδικά της χρόνια;
3) Υπήρχαν άλλα µικρότερα αδέλφια της Α και το δικαστήριο έλαβε κάποια πρόνοια γι
αυτά;

4) Ποιό είναι το ( έστω λίγο) λεπτοµερέστερο παρελθόν του κατηγορουµένου;
5) Πουθενά δεν αναφέρεται η τυχόν χρήση ναρκωτικών από τούς εµπλεκόµενους. ∆εν
υπήρχε;
6) Έγινε έρευνα και αποδόθηκαν κατηγορίες στα µπαρ, που είχαν ανήλικες χορεύτριες;
Αυτά είναι µερικά ερωτήµατα και ίσως µπορούν να προστεθούν και άλλα. Όσον αφορά
στην ουσία της υποθέσεως, κατά τη γνώµη µου, παρ' όλο που η υπόθεση ξεκίνησε όταν
η Α ήταν ανήλικη, φαίνεται ότι την συνέχισε όταν ενηλικιώθηκε. Άρα έχει κάποιες
ευθύνες και αυτή (όταν ενηλικιώθηκε) και οι γονείς, τουλάχιστον για την περίοδο που
ήταν ανήλικη. Πού βρίσκονταν οι γονείς και τι προσπάθησαν να κάνουν, όταν το
ανήλικο παιδί τους χανόταν από το σπίτι; Σε ποιές κοινωνικές υπηρεσίες
απευθύνθηκαν για βοήθεια, ή ποιές καταγγελίες έκαναν στην αστυνοµία;
Έχω πάντοτε µία απορία, γιατί ένα παραβατικό άτοµο το βοηθάµε και ενδιαφερόµαστε
γι αυτό, µέχρι τα 18 παρά µια µέρα και στα 18 και µία µέρα το εγκαταλείπουµε ως
ενήλικο; Άραγε αυτή η 18χρονη, δεν χρειάζεται βοήθεια για να σώσουµε ότι γίνεται να
σωθεί; Το δικαστήριο ή κάποια άλλη υπηρεσία έλαβε κάποια µέριµνα; Τα µικρότερα
αδέλφια, θ' ακολουθήσουν το δρόµο της µεγάλης αδελφής; Γιατί συνήθως έτσι
συµβαίνει. Την πιθανότατη χρήσεως ναρκωτικών γιατί την παραβλέπουµε και στους
δύο; Ο άνδρας στη φυλακή, µπορεί να είναι σε καλλίτερη µοίρα, ως προς την κοπέλα
που µένει ελεύθερη, ως προς τα ναρκωτικά.
Μετά από αυτά τα λίγα, δεν θα ήθελα να επεκταθώ στο τεράστιο θέµα, του τι εµείς όλοι
και ο καθένας ξεχωριστά κάνουµε ώστε να µην επαναλαµβάνονται ή και συνεχίζονται
τέτοια ή παρόµοια περιστατικά.
Α) Ευθύνη έχουµε για το ποιούς στέλνουµε στη Βουλή, στο µέτρο του δυνατού.
Β) Ευθύνη έχουµε για το πως και ποιούς επιλέγουµε για δικαστές και εκπαιδευτικούς,
όλων των βαθµίδων.
Γ) Ευθύνη έχουµε τέλος όλοι µας, για το πως διαπαιδαγωγούµε τα παιδιά µας και τι
κάνουµε, όταν περιπτώσεις σαν του Αλλεν και της Α, πέφτουν στην αντίληψη µας.
Αλήθεια, όταν αντιληφθούµε κάτι παρόµοιο προσπερνάµε σφυρίζοντας αδιάφορα,
προσπαθούµε να κάνουµε ότι περνάει από το χέρι µας, ζητάµε βοήθεια από όποιον
µπορεί να βοηθήσει και τέλος πάντων, όταν δεν µπορούµε να κάνουµε τίποτα, κάνουµε
έστω λίγη προσευχή γι αυτούς;

2. Ποινικοποίηση της συµπεριφοράς του πελάτη πόρνης
R. c. Gagne, Cour Municipale
20/8/2009, Νο 20070548

(∆ηµοτικό ∆ικαστήριο της πόλης του Κεµπέκ),

Προσέγγιση (communication, sollicitation) µε σκοπό την πορνεία (ποινικοποίηση
πελάτη πόρνης). Ο Gagne κατηγορείται ότι ήλθε σε επικοινωνία µε ένα άτοµο µε
σκοπό να ζητήσει τις σεξουαλικές υπηρεσίες από κάποιον που επιδίδεται στην
πορνεία (αρθ. 213 (1) c) Καν.Π.Κ.
Πραγµατικά περιστατικά
Σύµφωνα µε την εισαγγελία στις 20 Ιουνίου 2007, γύρω στις 17.00, η αστυνοµία της
πόλης του Κεµπέκ εκτελεί µια επιχείρηση που στοχεύει στη σύλληψη πιθανών
πελατών της πορνείας του δρόµου στην οδό St-Vallier [Είναι σηµαντικό να τονισθεί
ότι πρόκειται για υποβαθµισµένη περιοχή του Down Town της πόλης και εδώ

πρέπει να γίνει ο σύνδεσµος µε τη δηµοσίευση του βιβλίου
«Θέµατα
Εγκληµατολογίας και Ποινικού ∆ικαίου» αναφορικά µε τα αστυνοµικά τεχνάσµατα
σε µια περίπτωση εµπορίας ναρκωτικών.]
H αστυνοµικός Κ. προσποιείται µια πόρνη ντυµένη µε παλιά ρούχα, ένα jean και ένα
t-shirt. Τα µαλλιά της είναι ξέπλεκα, η συµπεριφορά της ανέµελη σαν να µην έχει
τίποτα να κάνει και να περιµένει. ∆υο µελή του περιπολικού, δυο ανακριτές και ένας
ντετέκτιβ [!!!!!] συµµετέχουν επίσης σ’ αυτή την επιχείρηση. Οι τελευταίοι
παρακολουθούν από απόσταση τις συζητήσεις που µπορεί να κάνει η Κ. η οποία
στέκεται στη γωνία δυο δρόµων και, χαζεύοντας, µετακινείται ελαφρά. Οι οδηγίες
που της έχουν δοθεί είναι να έχει ύφος ξενοιαστώ και να µην κάνει πρώτη τις
επαφές µε τους πιθανούς υπόπτους. Είχαν µάλιστα συµφωνήσει για το σινιάλο που θα
τους έκανε αν η επικοινωνία είχε ποπό τις σεξουαλικές υπηρεσίες. Θα ανασήκωνε το
πανταλόνι της από τις πιέτες. Γύρω στις 17 και 40 ένα αυτοκίνητο Intrepid µπλε
σκούρο σταµατά στην απέναντι πλευρά από όπου είναι η αστυνοµικός και κορνάρει,
Η Κ δεν κινείται καθόλου. Το αµάξι µένει στη θέση αυτή για τρία τέσσερα λεπτά κα
µετά φεύγει. Tριάντα δεύτερα αργότερα το αυτοκίνητο επιστρέφει από την αντίθετη
πλευρά του δρόµου. Περνά µπροστά από εκεί που στεκόταν η Κ και ακινητοποιείται
στα τρία µετρά από την αστυνοµικό. Εκείνη βλέπει το πίσω µέρος του οχήµατος. ∆εν
κάνει τίποτα. Το αυτοκίνητο παραµένει στο σηµείο αυτό για 3-4 λεπτά οπότε κάνει
όπισθεν για να τοποθετηθεί τρία µέτρα από την αστυνοµικό ακριβώς απέναντί της.
Εκείνη βλέπει το µπρος µέρος του αυτοκινήτου χωρίς να διακρίνει τον οδηγό. Μετά
από 30 δευτερόλεπτα, ο οδηγός αναβοσβήνει τα φώτα κατεβάζοντας το τζάµι της
πόρτας του συνοδηγού. Η Κ δεν αντιδρά, ο οδηγός-κατηγορούµενος σκύβει προς το
παράθυρο. Με τη σειρά της η Κ σκύβει για να τον δει. Είναι 17 και 45 περίπου και
ακολουθεί η παρακάτω συνοµιλία:
«Κατ. Πόσο χρεώνεις για µια π…. (Πεολειχία)?
Κ. 20 δολ.
Κατ Είσαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρεις? Φαίνεσαι αρκετά «φευγάτη».
Κ: Ναι, ναι δεν υπάρχει πρόβληµα. Έλα να µε βρεις στο χώρο στάθµευσης.»
Στο σηµείο αυτό τελειώνει η συνοµιλία.. Ταυτόχρονα, η Κ. υποδεικνύει στον οδηγό
να πάει στο γειτονικό χώρο δηµοτικής στάθµευσης στην απέναντι πλευρά του
δρόµου. Ο κατ/νος πάει κατ’ ευθείαν εκεί. Τότε η αστυνοµικός κάνει το σινιάλο
ανεβάζοντας το πανταλόνι της. Οι συνάδελφοι της, µεταξύ των οποίων ο Ρ.
βρίσκονται στο χώρο στάθµευσης. Ο Ρ βλέπει ένα όχηµα µάρκας Intrepid µπλε
σκούρο να σταµατά στο ύψος της Κ. Η τελευταία συνοµιλεί µε κάποιον επιβαίνοντα
και/ στη συνέχεια κάνει το σινιάλο. Τότε το όχηµα πάει στο πάρκιν και σταθµεύει 20
µέτρα από το αυτοκίνητο µε συµβατικές πινακίδες του Ρ ο οποίος µετακινεί το όχηµά
του πίσω από το Intrepid. ∆υο ντετέκτιβ προσεγγίζουν το αυτοκίνητο του κατ/νου,
του ζητούν να κλείσει τη µηχανή και να κατέβει. Όταν εκείνος ανοίγει την πόρτα έχει
στο αριστερό του χέρι ένα χαρτονόµισµα των 20 δολ. το οποίο αφήνει να πέσει στο
πάτωµα µεταξύ καθίσµατος και πόρτας του οδηγού. Ο Ρ τον ρωτά τότε γιατί άφησε
να «πέσει» το χαρτονόµισµα και εκείνος απαντά ότι έψαχνε ,απλά, τις τσέπες του.
Όταν ο ντετέκτιβ Γ προβαίνει στη σύλληψη του κατ/νου, ο τελευταίος του δηλώνει
ότι είναι ιδιωτικός ανακριτής, Ότι έχει συνεργαστεί στο παρελθόν τόσο µε την

Οµοσπονδιακή όσο και µε την Αστυνοµία της Επαρχίας του Κεµπέκ, ότι το «κορίτσι»
έδινε την εντύπωση τοξικοµανή και ότι εκείνος δουλεύει για να τη βοηθήσει, ότι
εργάζεται για ένα µη κερδοσκοπικό οργανισµό που βοηθά τους απόρους και ότι όλα
αυτά ανήκουν στο λειτούργηµά του να "ψαρεύει" (solliciter) τέτοια άτοµα στο
δρόµο. Συγχαίρει, µάλιστα, τους αστυνοµικούς για τη δουλειά που κάνουν. Η
σύλληψη του κατ/νου ήταν µια από τις 7-8 που έγιναν εκείνη την «επιχείρηση» της
αστυνοµίας και η µόνη όπου η αστυνοµικός Κ έπαιξε το ρόλο της πόρνης. Μετά από
κάθε σύλληψη η Κ συντάσσει Έκθεση σχετικά µε την επικοινωνία µε τον ύποπτο.
Από την πλευρά της η υπεράσπιση καταθέτει ότι ο κατ/νος δεν είναι από την πόλη
του Κεµπέκ. ∆ιαµένει σε ξενοδοχείο σε προάστιο της πόλης. Πριν από τα επίµαχα
γεγονότα είχε αποσύρει χρήµατα από ένα ΑΤΜ στην Άνω Πόλη και προσπαθούσε να
βρει την κεντρική αρτηρία που έψαχνε διασχίζοντας την Κάτω Πόλη. Στο σηµείο της
σύλληψης είδε µια γυναίκα ακίνητη στη γωνία δυο δρόµων τους οποίους δεν
γνωρίζει. Η γυναίκα δεν έχει καµία επικοινωνία µε τους περαστικούς, πεζούς ή
αυτοκινητιστές. Φαίνεται να βρίσκεται στον «κόσµο» της γεγονός που δηµιουργεί
ερωτηµατικά στον κατ/νο. Νοµίζει ότι µπορεί να χρειάζεται βοήθεια. Περιµένοντας
το φανάρι στη διασταύρωση παρατηρεί τη συµπεριφορά της γυναίκας για µερικά
λεπτά. Μόλις άναψε πράσινο ο κατ/νος διασχίζει το δρόµο και σταθµεύει λίγο πιο
κάτω. Παρακολουθεί ακόµη τη γυναίκα για λίγα λεπτά. Τοποθετεί τον καθρέφτη έτσι
ώστε να τη βλέπει. ∆εν θυµάται να κορνάρισε. Εκείνη παραµένει πάντα ακίνητη στη
γωνία. Ο κατ/νος πιστεύει ότι έχει ψυχιατρικά προβλήµατα. Πρόθεσή του είναι να τη
βοηθήσει. Αν πράγµατι έχει ανάγκη από βοήθεια σκοπεύει να καλέσει το 911 ώστε να
την αναλάβει η αστυνοµία. Φεύγει από το σηµείο που είχε σταµατήσει και συνεχίζει
την πορεία του. Λίγο πιο πέρα κάνει στροφή επί τόπου και επιστρέφει από την
αντίθετη πλευρά για να έλθει σε επαφή µε αυτή τη γυναίκα και να πάρει πληροφορίες
για την «κατάσταση» της. Όταν επιστρέφει η γυναίκα βρίσκεται στο ίδιο σηµείο.
Τότε σταµατά το όχηµά του στο ύψος της για 5-30 δευτέρα µέχρι να κάνει όπισθεν
και να σταµατήσει σε απόσταση 3 αυτοκινήτων από την Κ. Για 3-4 λεπτά, ακόµη,
παρατηρεί τη συµπεριφορά της. Της κάνει σήµα µε τα φώτα του για να δει πώς θα
αντιδράσει. Εκείνη προχωρά και τον κοιτάζει. Παρουσιάζει νευρικά τικ. Ξύνει τα
χέρια της δεν φαίνεται να έχει, όµως, σηµάδια στα µπράτσα ούτε µελανιές από
σύριγγα . Ο κατ/νος αναρωτιέται αν έχει ψυχιατρικά ή άλλα προβλήµατα υγείας, αν
είναι µια πόρνη ή τίποτε από όλα αυτά. Κατά την άποψή του η συµπεριφορά της δεν
είναι φυσιολογική. ∆εν ανταποκρίνεται εκείνην που συναντάµε στις εκδιδόµενες.
Καταθέτοντας στο δικαστήριο τονίζει ότι πίστευε ότι είχε ψυχιατρικά προβλήµατα.
Εξεταζόµενος, όµως, κατ’ αντιπαράθεση, αναφέρει ότι µάλλον επρόκειτο για
τοξικοµανή αποκλείοντας την περίπτωση να ήταν εκδιδόµενη. Όταν τον πλησιάζει,
κατεβάζει το παράθυρο της πόρτας του συνοδηγού και στρέφεται προς την Κ που
είχε λυγίσει τα γόνατα και ακουµπούσε στην πόρτα. Ακολουθεί, τότε, η ακόλουθη
συνοµιλία.
« Κατ Είσαι καλά. ¨όλα είναι εντάξει?
Κ. Ναι, Ναι, όλα καλά
Κατ. Τι κάνεις εδώ?
Κ. Εξαρτάται τι θέλεις

Κατ. Τι χρεώνεις για µια π…?
Κ. 20 δολ. Έλα να τα πούµε στο πάρκιν.
Η γυναίκα του δείχνει το γειτονικό χώρο στάθµευσης και εκείνος κατευθύνεται προς
τα εκεί. Η Κ, που µέχρι τότε παρέµενε βασικά ακίνητη, αρχίζει να τρέχει προς το
πάρκιν. Για τον κατ/νο ούτε αυτή η συµπεριφορά φαίνεται φυσιολογική. Μια
εκδιδόµενη θα επιβιβαζόταν στο αυτοκίνητο και δεν θα άφηνε ένα πελάτη» να φύγει
πράγµα που τον κάνει να πιστεύει ότι δεν πρόκειται για πόρνη.
Ως προς την επικοινωνία που είχε µαζί της, ο κατ/νος την εξηγεί από την επιθυµία του
να δει τι σκεφτόταν και πώς εξηγείτο η συµπεριφορά της. ∆εδοµένου ότι στη δουλειά
του υιοθετεί µια άµεση προσέγγιση των πελατών τη επιχείρησης, χρησιµοποίησε την
ίδια προσέγγιση για να διαγνώσει τα προβλήµατα τη Κ ρωτώντας για το πόσο
στοιχίζει µια πεολειχία. Εξηγεί, ακόµη, ότι οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση λιγότερο
άµεση θα οδηγούσε τη γυναίκα να µην αποκαλύψει την κατάσταση στην οποία
βρισκόταν. Ακόµη και αν δεν πιστεύει ότι είναι πόρνη µιλά για το κόστος της
σεξουαλικής υπηρεσίας γιατί ορισµένοι τοξικοµανείς προσφεύγουν και στην
πορνεία. Σκόπευε να αλλάξει την προσέγγισή του στη συνέχεια. Το αν δέχθηκε να
πάει στο πάρκιν είναι γιατί ήθελε να κουβεντιάσει µαζί της και ο χώρος στάθµευσης
φαινόταν αρκετά «εµφανής» και άνετος δηµιουργώντας µια αίσθηση ασφάλειας αφού
µπορούσε κάποιος να δει τι γινόταν στο χώρο αυτό. Σταµάτησε το ‘όχηµα δίπλα σε
ένα φράχτη παράλληλο του πεζοδροµίου. Το αυτοκίνητό του είναι ορατό από το
δρόµο όπως δείχνουν οι φωτογραφίες που τράβηξε ο κατ/νος. Στάθµευσε στο σηµείο
αυτό για να τον βλέπουν οι αστυνοµικοί µήπως χρειασθεί να τους καλέσει. Αν ήθελε
να κρυφθεί θα είχε σταθµεύσει πιο παράµερα. Εκεί που είχε σταµατήσει ό,τι γινόταν
µέσα στο αυτοκίνητο ήταν ορατό από τους περαστικούς αφού τα µπροστινά
παράθυρα του οχήµατος δεν έχουν µια σκούρα απόχρωση. Εκείνη την ώρα του
βραδινού πολλοί διαβάτες κυκλοφορούν και εποµένως ο κατ/νος είναι θεατός. Μόλις
σταµάτησε θέλησε να βγει από το αυτοκίνητο βλέποντας τη γυναίκα να τρέχει. Του
είπαν, τότε, να µείνει στη θέση του διότι τελεί υπό σύλληψη. Ο κατ/νος τονίζει ότι
έβγαλε το 20δόλαρο από τη δεξιά τσέπη από ένα πακέτο 200 δολ. που µόλις είχε
αποσύρει από το ΑΤΜ. Πρόθεσή του ήταν να χρησιµοποιήσει τα χρήµατα για να
ωθήσει τη γυναίκα να µιλήσει µαζί του. Ξανακαθίζοντας στο κάθισµα όπως του
ζήτησαν οι αστυνοµικοί το χαρτονόµισµα γλίστρησε από το χέρι του όταν
προσπαθούσε να πιάσει το τιµόνι. Βεβαιώνει ότι, στο παρελθόν, έχει παρέµβει
πολλές φορές σε άτοµα σε δυσκολία, σε πλάνητες, τοξικοµανείς ή ανθρώπους µε
ψυχολογικά προβλήµατα έχει, όµως, κάνει λίγα για τις εκδιδόµενες. Συγκεκριµένα το
2006 παρενέβη 3 ή 4 φορές. Τα 10 περίπου τηλεφωνήµατα στο 911 που
καταγράφηκαν στο κινητό του δείχνουν ότι καλούσε την αστυνοµία σε τέτοιες
περιπτώσεις. Προσθέτει ότι κάνει, εδώ και 30 χρόνια παρόµοιες παρεµβάσεις.
Είναι διοικητικό στέλεχος µιας επιχείρησης έχοντας εξειδικευθεί στις έρευνες. Η
επιµόρφωσή του είναι στη διοίκηση επιχειρήσεων και την επικοινωνία. Υπήρξε
ιδιωτικός ντετέκτιβ και συνεργάσθηκε µε την αστυνοµία για 15 χρόνια περίπου. ∆εν
έχει καµία κατάρτιση στην ψυχιατρική, την ψυχολογία ή την τοξικοµανία ούτε ως
κοινωνικός λειτουργός. Ισχυρίζεται, όµως, ότι έχει λάβει πρόσθετη επιµόρφωση στην
ερµηνεία της ανθρώπινης συµπεριφοράς. Ο εργοδότης του κατ/νου ασχολείται µε
πελατεία από την οποία ορισµένα άτοµα αντιµετωπίζουν παρόµοιες δυσκολίες µε
αυτές που πιστεύει ότι αντιµετώπιζε η Κ στις 20/6/2007. Ένας συνεργάτης του

εργοδότη του παρεµβαίνει στους τοξικοµανείς και ο ίδιος κάνει αυτή τη δουλεία
κατευθύνοντας τους παρεµβαίνοντες της πρώτης γραµµής. Κατέθεσε, µάλιστα, στο
δικαστήριο, έγγραφα που βεβαιώνουν αυτούς τους ισχυρισµούς του. Καλύπτουν,
όµως την περιοχή της πόλης του Μόντρεαλ και όχι του Κεµπέκ. Παρουσιάζει ακόµη
το βιογραφικό του καθώς και έγγραφα που βεβαιώνουν την ενασχόλησή του µε
διεθνή ανθρωπιστικά έργα και φωτογραφίες του µε διάφορες προσωπικότητες. ∆εν
παρουσιάζει, όµως, φωτογραφίες από την καθηµερινή του δράση και στο σηµείο αυτό
ο κατ/νος απαντά ότι οι διασηµότητες φωτογραφίζονται ευκολότερα από την
ανθρώπινη µιζέρια
Τη µέρα που είχε ορισθεί, αρχικά, για την ακρόαση, ο κατ/νος κατέθεσε πρόσθετα
στοιχεία ως προς το ότι υποφέρει από διαβήτη εδώ και 9 χρόνια πράγµα που
δηµιουργεί προβλήµατα στη στύση. Τα φάρµακα δεν τον βοήθησαν και τελικά ένας
γιατρός του έδωσε ενέσεις που λειτουργούν δυο στις 3 φορές και τις οποίες κάνει εδώ
και 5 χρόνια. Στις 20/6/2007 ο κατ/νος δεν έκανε την ένεση όπως έπρεπε άρα δεν
µπορούσε να έχει στύση πράγµα που, κατ’ εκείνον αποκλείει να ζήτησε σεξουαλικές
υπηρεσίες.
Η δικαστική απόφαση
Συµφώνα µε το δικαστή το αδίκηµα της επικοινωνίας για σεξουαλικές υπηρεσίες που
προβλέπει το αρθ. 213 1) c) Kαν.Π.Κ. περιλαµβάνει τρία στοιχεία
•
•

•

Το δηµόσιο χώρο ή χώρο ορατό από το κοινό
Μια συµπεριφορά ήτοι το να σταµατήσεις κάποιον ή να επικοινωνήσεις µαζί
του ή ακόµη να αποπειραθείς να προβείς σε κάποια από τις ενέργειες που
αναφέρονται στο άρθρο και
Την ειδική πρόθεση [πρόκειται για αδίκηµα ειδικού δόλου], στην περίπτωση
κάποιου που επιδίδεται στην πορνεία να προβεί σε πορνική σχέση µε τον
«πελάτη» και στην περίπτωση ατόµου που δεν επιδίδεται στην πορνεία να έχει
σεξουαλικές υπηρεσίες από κάποιον άλλο (R. c. Pake, (1995) 103 C.C.C. (3d)
524, par. 17 ss. (C.A. Alb.).

Ο δικαστής υιοθετεί την άποψη ότι στην περίπτωση ατόµου που δεν επιδίδεται στη
πορνεία δεν είναι απαραίτητο το πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται η επικοινωνία
να εκδίδεται. Η πρόθεση που λαµβάνεται υπ’ όψιν είναι εκείνη του προσώπου που
προβαίνει στην επικοινωνία και όχι εκείνου που τη δέχεται (Ruest c. La Reine, (1991)
67 C.C.C. (3d) 476 (C.A.Q.); Zandnowbari c. La Reine, R.J.P.Q. 1989-154 (C.S.).
Ο δικαστής εκτιµά ότι πράγµατι ο κατ/νος επικοινώνησε µε την αστυνοµικό όντας σε
δηµόσιο χώρο για να έχει σεξουαλικές υπηρεσίες επί πληρωµή. Το ζήτηµα είναι αν
είχε την ειδική πρόθεση που απαιτείται. Εκείνος το αρνείται ισχυριζόµενος ότι ήθελε
να βοηθήσει την Κ πράγµα όµως που δεν πείθει το δικαστή και δεν δηµιουργεί µια
εύλογη αµφιβολία για την ενοχή του για τους ακόλουθους λόγους
Ο κατ/νος λόγω της εµπειρίας του ως ανακριτής (ντετέκτιβ) και της µόρφωσής του
δεν µπορεί να αγνοεί τι σήµαιναν τα λόγια που αντάλλαξε µε την αστυνοµικό. Άρα
πρόκειται για επικοινωνία µε στόχο την πορνεία. Παραδόξως αν και είχε συµπεράνει
ότι δεν πρόκειται για πόρνη την προσεγγίζει ως τέτοια. Με την εµπειρία που
ισχυρίζεται ότι έχει αν επρόκειτο για τοξικοµανή ή διαταραγµένο άτοµο η

προσέγγιση έπρεπε να ήταν διαφορετική. Επιπρόσθετα ο κατ/νος βγάζει το 20δόλαρο
που αντιστοιχεί στην τιµή που του πρότεινε η Κ. Ο ισχυρισµός του ότι ήθελε έτσι να
την κάνει να µιλήσει δεν φαίνεται αξιόπιστος. Ούτε και τα ότι το χαρτονόµισµα του
γλίστρησε από τα χέρια µπορεί να γίνει πιστευτό. Το γεγονός ότι δεν βρέθηκε στο
πάτωµα το νόµισµα αλλά µεταξύ πόρτας και καθίσµατος αποδεικνύει ότι σκόπιµα το
άφησε να «πέσει». Χωρίς σηµασία για το δικαστή είναι το γεγονός ότι το αυτοκίνητο
ήταν ορατό από το δρόµο ούτε και το ότι γνώριζε άτοµα στην πόλη του Κεµπέκ που
επιτελούσαν το ίδιο έργο. Η παρουσία έξαλλου του κατ/νο σε ένα δρόµο της Κάτω
Πόλης άσχετο µε το δροµολόγιο που έπρεπε να διαλέξει για να πάει στο ξενοδοχείο
του δηµιουργεί απορίες. Το στοιχείο της προηγούµενης καλής «συµπεριφοράς» είναι
ο ίδιος που το προβάλλει και, σύµφωνα µε το δικαστή, έχει πολύ λίγο βάρος σε
παρόµοιες περιπτώσεις αφού, γενικά, οι πράξεις πορνείας τελούνται σε ιδιωτικούς
χώρους µακριά από τα βλέµµατα του κόσµου, Όσον αφορά το επιχείρηµα του
ιατρικού προβλήµατος που παρουσιάζει ο κατ/νος δεν έχει τις γνώσεις για να
αποφανθεί και όφειλε νε έχει παρουσιάσει εµπειρογνώµονα. Έξαλλου, η στύση και η
εκσπερµάτωση δεν είναι απαραίτητες για να υπάρξουν σεξουαλικές υπηρεσίες.
Εποµένως οι «απίθανες» εξηγήσεις που έδωσε ο κατ/νος δεν είναι ικανές να
δηµιουργήσουν µια εύλογη αµφιβολία ως προς την ειδική πρόθεση που απαιτεί το
άρθρο 213 κι ο κατηγορούµενος κρίνεται ένοχος.
Σχόλια Αντώνης ∆. Μαγγανάς
Νέα προσπάθεια του Ποινικού ∆ικαίου να επιβάλλει την κοινωνική «ηθική».
Το 1978, σε µια προσπάθεια του Καναδά να πατάξει την πορνεία του πεζοδροµίου µε
ό,τι αυτό συνεπάγεται (οχλήσεις για τους περιοίκους, Κινδύνους για τη δηµόσια υγεία
κοκ), το Ανώτατο ∆ικαστήριο του Καναδά είχε βάλλει ένα φρένο στις διώξεις
εκδιδοµένων µε την υπόθεση Hutt, απαιτώντας η προσέγγιση (το «ψάρεµα») από την
πλευρά της πόρνης να είναι «πιεστικό και επίµονο» (pressing and persistent). Η
απάντηση του Καναδού Νοµοθέτη ήλθε το 1983 όταν µέσα στο σύνολο των
µεταρρυθµίσεων που αφορούσαν τα σεξουαλικά αδικήµατα θέλησε να ποινικοποιήσει
και τη συµπεριφορά του πελάτη θεωρώντας, υπό την πίεση των φεµινιστικών
κινηµάτων κυρίως, ότι ο κύριος υπεύθυνος για τη διαιώνιση του φαινοµένου είναι ο
πελάτης και όχι η εκδιδόµενη. Το αδίκηµα δεν είναι σοβαρό αφού δικάζεται µε τη
συνοπτική διαδικασία (summary conviction), Όµως το στίγµα της ποινικής καταδίκης
είναι σηµαντικός παράγων για άτοµα που µπορεί να είναι «ευυπόληπτα» ή υπεράνω
υποψίας.
Το ότι ο δικαστής, στην περίπτωση που ο/η αποδέκτης της πρόσκλησης δεν εκδίδεται
αρκείται στην πρόθεση του κατ/νου να επιτύχει σεξουαλικές υπηρεσίες από κάποιον
άσχετα αν εκδίδεται ή όχι, δηµιουργεί προβλήµατα. Φαίνεται λοιπόν να ποινικοποιείται
το απλό γεγονός ότι ζητά κάποιος από κάποιον άλλο σεξουαλικές υπηρεσίες. Η
πρόθεση όµως του νοµοθέτη ήταν να ποινικοποιήσει τη συµπεριφορά του πελάτη
«πόρνης»

3. Εκµετάλλευση πόρνης
R. c Giguere, C Q, 2/5/08, no 2008 QCCQ 3113

Προσδιορισµός ποινής
Ο κατ/νος παραδέχθηκε την ενοχή του για το ότι µεταξύ 1999 και 2005 ζούσε από τα
χρήµατα του κυκλώµατος πορνείας που είχε οργανώσει, για το ότι βρέθηκαν στην
κατοχή του 87000 δολ προϊόντα της εκµετάλλευσης του κυκλώµατος, για το ότι είχε
στην κατοχή του 2.1 γρ. κοκαΐνη και είχε στην κατοχή του παράνοµα δυο πυροβόλα
όπλα. Η εισαγγελία ισχυρίζεται ότι για έξι χρόνια εκµεταλλεύθηκε ένα σηµαντικό
δίκτυο πορνείας αποκοµίζοντας µεγάλα κέρδη. Από την πλευρά του, ο κατ/νος
υποστηρίζει ότι µε αφέλεια και αγνοώντας τη σχετική νοµοθεσία λειτούργησε ένα
µικρό κύκλωµα γυναικείας πορνείας που του απέφερε ισχνά κέρδη και ενιοτε
χρηµατικές ζηµιές.
Τα στοιχεία που παρουσίασε η εισαγγελία
Tο Σεπτέµβριο του 2004 η λοχαγός-ντετέκτιβ ΝΛ της Οµάδας ∆ίωξης ναρκωτικών
και εγκληµάτων κατά των ηθών της Αστυνοµίας της πόλης του Κεµπέκ, µετά από µια
καταγγελία και πληροφορίες, ανέλαβε µια µεγάλη έρευνα για ένα σηµαντικό δίκτυο
πορνείας που λειτουργούσε για πολλά χρόνια στην περιοχή του Κεµπέκ. Τα
αποδεικτικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι µεταξύ 1999 και 2005 ο κατ/νος που
χρησιµοποιούσε το όνοµα “Roberto”, πλήρωνε για τη δηµοσίευση µικρής αγγελίας
στην εφηµερίδα του Κεµπέκ, σε τακτική βάση , στη σελίδα που αφορούσε τις
υπηρεσίες «συνοδείας», όπου προσφέρονταν οι σεξουαλικές υπηρεσίες που
περιγράφονταν ως ακολούθως «κορίτσια, αγόρια, τραβεστί, αφρικανές, ζευγάρια,
µεγάλη επιλογή, 24 ώρες» και αναφέρονταν ο αριθµός τηλεφώνου που αντιστοιχούσε
µε τη γραµµή που χρησιµοποιούσε ο κατ/νος για τη λειτουργία του δικτύου πορνείας.
Σε άλλο σηµείο της εφηµερίδας δηµοσίευε αγγελίες για τη στρατολόγηση
«εργατριών του σεξ», τονίζοντας το σηµείο ότι πρόσφερε καλλίτερους όρους
εργασίας απ’ ότι άλλοι. Η ανάλυση των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του κατ/νου
έδειξε ότι για 60 µέρες µόνο, το ∆εκ. του 2004 και τον Ιαν. του 2005 υπήρξαν 21211
επικοινωνίες µεταξύ του ίδιου, που απαντά προσωπικά στο ν αριθµό τηλ. που
δίνονταν στην αγγελία, και τους πελάτες, δυο σωφέρ, 10 εκδιδόµενες/ους, άνδρες
και γυναίκες λευκούς και µαύρους, 49 ξενοδοχεία εκ των οποίων 4 βρίσκονταν στη
Λεωφόρο Η, όπου προσφέρονται ενοικιάσεις ΑΑ µικρής διάρκειας.
Μετά την εξάρθρωση του δικτύου το Μάρτιο του 2005 οι ανακριτές συνέδεσαν 3-4
ακόµη εκδιδόµενα άτοµα που δούλευαν για τον κατ/νο το ίδιο διάστηµα. Σύµφωνα
µε την ανακρίτρια ΝΛ, που έχει 15 χρόνια εµπειρία στο χώρο, 21211 τηλεφωνικές
επικοινωνίες σε 60 µέρες, πράγµα που αντιστοιχεί µε 350 κλήσεις την ηµέρα «…
δεν έχει ξαναγίνει» και θα προσθέσει µάλιστα ότι «ακόµη και οι µηχανόβιοι δεν το
κάνουν αυτό». Μπροστά στην έκταση ενός τέτοιου δικτύου η αστυνοµία αποφάσισε
να αναλάβει µεγάλη έρευνα µε πολλά µέσα για να το εξαρθρώσει. Kατά τη σύλληψή
του, ο κατ/νος είχε στην κατοχή του 53 δελτία µε περιγραφές εκδιδοµένων ατόµων εκ
των οποίων τα 27 ήταν στην άµεση κατοχή του. Στα δελτία υπήρχαν το όνοµα, οι
διευθύνσεις, το «παρατσούκλι», οι διαστάσεις- ακόµη και του πέους- , το χρώµα των
µαλλιών και των µατιών, η φυλή και οι σεξουαλικές υπηρεσίες που πρόσφεραν.
Η Εισαγγελία κατέδειξε τον τρόπο λειτουργίας αυτού του κυκλώµατος καθώς και
τη συµµετοχή του κατ/νου στις καθηµερινές δραστηριότητες και το ρόλο του ως
προαγωγού µε βάση τις εκθέσεις ων διπλών πρακτόρων, αυτών που

παρακολουθούσαν τον κατ/νο για 16 µέρες και τις καταθέσεις δύο κοριτσιών που
εκδόθηκαν για λογαριασµό του αυτή την περίοδο.
Συγκεκριµένα ο κατ/νος ρυθµίζει τα ραντεβού στέλνει τους σωφερ και επικοινωνεί
µε τις κοπέλες και τους πελάτες. Η ταρίφα ποικίλλει µεταξύ 120 και 200 δολ κατά
µέσο όρο ανάλογα µε τις υπηρεσίες και τις µετακινήσεις. Ο οδηγός κρατά 20 δολ. και
τα υπόλοιπα µοιράζονται στα δύο µεταξύ εκδιδόµενου ατόµου και κατ/νου. Σύµφωνα
µε µια κοπέλα κέρδιζε, κατά µέσο ορό, 300 δολ την εβδοµάδα για 5-6 σεξουαλικές
υπηρεσίες.. Οι αποδείξεις που κατασχέθηκαν από την εφηµερίδα δείχνουν ότι ο
κατ/νος πλήρωσε γύρω στις 200 000 δολ. µετρητά για τη δηµοσίευση των αγγελιών
αυτό το διάστηµα. Στα έξοδα αυτά πρέπει να προστεθούν τα ποσά για τα τηλέφωνα,
τα αυτοκίνητα και τις µετακινήσεις. Τα στοιχεία από τις τραπεζικές καταθέσεις του
κατ/νου δείχνουν µεταφορά πολλών χιλιάδων δολαρίων σε ρευστά, στη σύζυγό του
καθώς και την πληρωµή 97 000 δολ. για την υποθήκη ενός κτιρίου που αγόρασε.
Επιπρόσθετα την ηµέρα της έρευνας στο σπίτι του, η αστυνοµία βρήκε 86 980 δολ σε
ρευστά, ένα αυτοκίνητο πολυτελείας Lincoln 2,1 γρ. κοκαΐνη και δύο πυροβόλα όπλα
και όλ' αυτά κατασχέθηκαν. Τελικά, ο δικαστής µε βάση τα στοιχεία, εκτιµά ότι ο
κατηγορούµενος κέρδιζε το χρόνο 200 000 µε 250 000 δολ από τις παράνοµες του
δραστηριότητες και την εκµετάλλευση του κυκλώµατος πορνείας.
Από την πλευρά της η υπεράσπιση παρουσιάζει τα ακόλουθα στοιχεία. Ο κατ/νος
είναι 64 χρόνων χωρίς ποινικό µητρώο. Ξεκίνησε την «επιχείρησή του το 1977 µετά
από µια χρεωκοπία και µετά από την προτροπή µιας «δεσποινίδας» της οποία όµως ,
παρά την ανάκριση, ισχυρίζεται ότι αγνοεί το όνοµα µιας και την είχε συναντήσει
τυχαία σε ένα µπαρ. και της είχε προτείνει να ξεκινήσουν µαζί ένα κύκλωµα πορνείας
Έξαλλου επιµένει ότι δεν είναι κάποιος που συχνάζει στα µπαρ. ∆ιευκρινίζει ότι, στη
συνέχεια, αφού πήρε την θετική απάντηση ως προς τη νοµιµότητα της επιχείρησης
από δυο υπαλλήλους της εφορίας τόσο οµοσπονδιακής όσο και επαρχιακής ξεκίνησε
µε καλή πίστη το πρακτορείο «συνοδείας» του οποίου δηλώνει τα εισοδήµατα ως
αυτόνοµος επαγγελµατίας όπως δηλώνει στη φορολογική του δήλωση. Καταθέτει,
επίσης, ότι µόνο 5-6 κοπέλες δούλευαν για λογαριασµό του που /η κάθε µια
χρησιµοποιούσε 10-12 διαφορετικά ονόµατα και κρατούσε διαφορετικά δελτία για
κάθε µία. ∆εν είναι σε θέση να προσδιορίσει, µε ακρίβεια, τα εισοδήµατα από αυτή
την επιχείρηση. Ενίοτε περνούσαν πέντε µέρες χωρίς τηλεφώνηµα ενώ έπρεπε να
πληρώνει τις αγγελίες. Επιµένει σε ορισµένα χαρακτηριστικά που είχαν οι
δραστηριότητές του. ∆εν υπήρχε εµπορία ναρκωτικών, δεν υπήρχε µοτέλ
νοικιασµένο από το πρακτορείο, δεν υπήρχε κακοµεταχείριση απέναντι στα
εκδιδόµενα άτοµα , δεν ήταν υποχρεωµένα να εκδίδονται ούτε τα παρότρυνε κάποιος
να εκπορνευθούν, είχαν καλές συνθήκες εργασίας καθώς και απόλαυες και τέλος δεν
υπήρχαν ανήλικες ούτε χώρος συγκέντρωσης. Αυτά που ισχυρίζεται ο κατ/νος τα
επιβεβαιώνει και µια εκδιδόµενη που κατέθεσε και είχε δουλέψει µαζί του για χρόνια.
Η κόρη του κατ/νου που κατέθεσε στο δικαστήριο ανέφερε ότι ο πατέρας της
επηρεάστηκε παρά πολύ από τη σύλληψη και την αρνητική επίδραση στη φήµη του
που ήρθε σαν συνέπεια. Είναι ένας καλός πατέρας και ήλθε πιο κοντά στα παιδιά και
τα εγγόνια του µετά από τις δικαστικές διαδικασίες χωρίς να υπάρχει, πλέον,
κίνδυνος υποτροπής
Στην έκθεση για την επιβολή της ποινής, ο αξιωµατικός επιτήρησης αναφέρει,
καταρχάς, ότι είναι απίθανο να λειτούργησε ο κατ/µνος ένα τόσο σηµαντικό κύκλωµα

χωρίς να συνειδητοποιήσει τον παράνοµο χαρακτήρα του. Παρ’ όλ' αυτά υιοθετεί µια
αµφιλεγόµενη/η συµπεριφορά. Προσπαθώντας να µειώσει την ευθύνη του εµφανίζει
τον εαυτό του ως θύµα του µηχανισµού της ∆ικαιοσύνης δείχνοντας πολύ µικρή
κοινωνική υπευθυνότητα. Παρ’ όλ’ αυτά συνεργάστηκε πλήρως για την προετοιµασία
της έκθεσης, δεν παρουσιάζει εγκληµατική ή αντικοινωνική συµπεριφορά και η
δράση του εντάσσεται µέσα στο γενικότερο πλαίσιο κοινωνικών αξιών επηρεασµένη
από µια ηθική «λειτουργική». ∆ιαθέτει ένα δυναµικό για επιχειρήσεις και άρχισε ήδη
να ασχολείται στην αγορά εργασίας πράγµα που του εξασφαλίζει ένα επαρκές
εισόδηµα ενώ ταυτόχρονα παραµένει ένας κάλος οικογενειάρχης διατηρώντας
δεσµούς µε τα παιδιά και τα εγγόνια του. Τέλος ο κίνδυνος υποτροπής είναι µικρός.
Η δικαστική κρίση
Ο δικαστής δεν πιστεύει τον κατ/νο ούτε κατάφερε να του δηµιουργήσει µια εύλογη
αµφιβολία. Κατουράς η κατάθεση του υπήρξε ασαφής, απίθανη και αντιφατική. Τα
στοιχεία εξάλλου είναι συντριπτικά ως προς το µέγεθος της επιχείρησής του. Ούτε
µπορεί και εκείνος να πιστέψει ότι έδρασε από αφέλεια.. Ως προς τις ελαφρυντικές
περιστάσεις που αναφέρει ο συνήγορος του κατ/νου ο δικαστής περιορίζεται να
απαντήσει ότι στα µάτια του νόµου δεν υπάρχει «κάλος προαγωγός» Ακόµη και αν η
πορνεία δεν αποτελεί αδίκηµα όταν ασκείται ατοµικά η προαγωγεία, ήτοι το να ζει
κάποιος εν όλω ή εν µέρει από τα χρήµατα που αποφέρει η εκπόρνευση ενός άλλου
προσώπου αποτελεί αδίκηµα για το οποίο ο Καναδός νοµοθέτης προβλέπει µέγιστη
ποινή 10 χρόνων κάθειρξη. (αρθ. 212 (1) (j) Καν.Π.Κ. Το ότι αποδέχθηκε την ενοχή
του δεν σηµαίνει και πολλά πράγµατα αφού υποβαθµίζει τη σηµασία της πράξης του
µη έχοντας συνειδητοποιήσει πραγµατικά τη σηµασία της. Η απουσία ποινικού
µητρώου δεν µπορεί να ληφθεί υπ’ όψιν αφού η συµπεριφορά του αυτή κράτησε 6
χρόνια. Μένουν, λοιπόν, ως ελαφρυντικοί παράγοντες η σταθερή εργασία, ο χαµηλός
κίνδυνος υποτροπής κυρίως λόγω της προχωρηµένης ηλικίας, ο αποτρεπτικός
χαρακτήρας της δικαστικής διαδικασίας και οι συναισθηµατικοί δεσµοί µε την
οικογένειά του που διευκολύνουν την κοινωνική επανένταξη του κατ/νου.
Ως προς τους επιβαρυντικούς παράγοντες ο δικαστής υπογραµµίζει την απουσία
αυθορµητισµού, τη µη συνειδητοποίηση της βαρύτητας της πράξης, τον
προµελετηµένο σχεδιασµό, και τη διάρκεια. Εν κατακλείδι ο κατ/νος για 6 χρόνια
καρπώθηκε τα κέρδη µιας εγκληµατικής δραστηριότητας που είχε ο ίδιος σχεδιάσει
και µελετήσει προσεκτικά.
Αφού αναφέρει ο δικαστής τις παραµέτρους που πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του βάσει
της καναδικής νοµοθεσίας για την επιβολή της ποινής υπογραµµίζει ότι ο
σεξουαλικός χαρακτήρας των πράξεων που περιλαµβάνει η προαγωγεία κινδυνεύει
να προκαλέσει κάποια σύγχυση ως προς τους λόγους επιβολής µιας ποινής σε
παρόµοιες περιπτώσεις πράγµα που ζητά από το δικαστήριο να αποσαφηνίσει τη
διάκριση µεταξύ ηθικής ευθύνης στο ποινικό δίκαιο και θρησκευτικής ηθικής. Στην
υπόθεση Labaye{πρόκειται για την υπόθεση που επέτρεψε ουσιαστικά τη λειτουργία
των κλαµπ για «οµαδικό σεξ»} το Ανώτατο ∆ικαστήριο τόνισε ότι η ποινική ευθύνη
δεν στηρίζεται στις προσωπικές αντιλήψεις του καθενός ούτε στις, συνταγµατικά
κατοχυρωµένες, θρησκευτικές πεποιθήσεις αλλά αναφέρεται στην παραβίαση κοινών
αξιών τις οποίες ενστερνίσθηκε το σύνολο της καναδικής κοινωνίας µέσα από τα
κείµενα του Συντάγµατος και του Ποινικού Κώδικα. Για να επιβληθεί µια ποινή
βάσει του ποινικού δικαίου, ο κατ/νος πρέπει να έχει προσβάλλει αυτές τις κοινωνικές

αξίες που έχουν αναγνωρισθεί επίσηµα. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η καταδίκη
κάποιου που προσέβαλλε τις αξίες ορισµένων ατόµων ή οµάδων.
Μια προσεκτική εξέταση των υποθέσεων όπου επιβλήθηκαν ποινές για προαγωγεία
δείχνει ότι υπάρχουν µεγάλες διαφορές ανάλογα µε τις περιπτώσεις. Πάντως, η
καναδική νοµολογία θεωρεί την προαγωγεία ως σοβαρό αδίκηµα για το οποίο ,
καταρχάς, πρέπει να επιβληθεί ποινή κάθειρξης. Τα δικαστήρια πρέπει να δώσουν
έµφαση στην καταγγελία της πράξης και την αποτροπή, ιδίως όταν πρόκειται για
εκτεταµένη εµπορική επιχείρηση και άσχετα από την µη ύπαρξη ποινικού µητρώου ή
άλλων επιβαρυντικών παραγόντων.
Εν προκειµένω ο δικαστής εκτιµά ότι πρέπει να δοθεί έµφαση στην αποδοκιµασία και
καταγγελία της πράξης καθώς και στην αποτροπή χωρίς βέβαια να παραµερισθεί ο
παράγοντας τα κοινωνικής επανένταξης. Για όλους αυτούς τους λόγους δεν µπορεί να
δεχθεί την πρόταση της υπεράσπισης για αναστολή η για έκτιση της ποινής στην
κοινότητα και επιβάλλει ποινή φυλάκισης 2 χρόνων.

Σχόλια Α. Μαγγανά
Όταν είσαι µόνος σε ένα ξενοδοχείο µακριά από την οικογένειά σου, ο πειρασµός να
σχηµατίσεις στο καντράν το τηλέφωνο ενός γραφείου «συνοδείας» είναι µεγάλος. Οι
αγγελίες υπάρχουν άφθονες και «διακριτικά» προκλητικές σε σπιρτόκουτα ή στον
κατάλογο του ξενοδοχείου στο κοµοδίνο δίπλα στο κρεβάτι. Οι λόγοι που σε σπρώχνουν
να το κάνεις είναι πολλοί. Ο φόβος της µοναξιάς, η έλξη του απαγορευµένου, του
αγνώστου και της περιπέτειας χωρίς αναγκαστικά να αποζητάς σεξουαλικές υπηρεσίες.
Το αν θα το κάνεις τελικά εξαρτάται από τις ηθικές σου αντιστάσεις. Όµως για να
υπάρξουν αυτά τα γραφεία χρειάζεται να υπάρχουν και οι «επιχειρηµατίες που θα
λειτουργήσουν αυτές τις επιχειρήσεις. Πού χαράζει τα όρια µεταξύ νόµιµου και
παράνοµου η σηµερινή υπερκαταναλωτική κοινωνία µας µόνο η Πυθία µπορεί να το
προβλέψει µε κριτήριο πάντοτε το χρηµατικό κέρδος και επικάλυψη ή πρόφαση τις
κοινωνικές και ηθικές αξίες.
Η παρούσα υπόθεση ενέχει ορισµένες ιδιαιτερότητες. Καταρχάς δεν πρόκειται για
«κλασσικό» προαγωγό ο οποίος
είναι, συχνά µέλος του υποκόσµου,
κακοµεταχειρίζεται την /τις κοπέλα/λες αποτελώντας ένα βασικό κρίκο στην αλυσίδα
του trafficking. Πρόκειται για έναν οικογενειάρχη 60 χρόνων ο όποιος µετά από µια
εµπορική χρεωκοπία σκέφτηκε (αφελώς η όχι δεν ενδιαφέρει) ότι µέσα στην
καταναλωτική κοινωνία που ζούµε και δεδοµένου ότι η «ιδιωτικού χαρακτήρα»
πορνεία δεν απαγορεύεται θ α µπορούσε να λειτουργήσει ένα γραφείο «συνοδείας»
όπως άλλοι επιχειρηµατίες εκµεταλλεύονται τα µπαρ µε γυµνές χορεύτριες όπου οι
κοπέλες προσφέρουν νόµιµα τις ίδιες σεξουαλικές υπηρεσίες κάτω από πολύ χειρότερες
συνθήκες από ότι εν προκειµένω. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι ο κατ/νος φρόντιζε για την
ασφάλεια και τις συνθήκες εργασίας αυτών που δούλευαν για λογαριασµό του. Ένας
δικός του σωφέρ τις οδηγούσε σε συγκεκριµένο ξενοδοχείο
και τα «έσοδα»
µοιράζονταν. Οι κοπέλες όλες ενήλικες δούλευαν µε τη θέλησή τους Ποιος λοιπόν είναι
ο λόγος της επιβολής ποινής εγκλεισµού σε έναν «σύγχρονου» επιχειρηµατία που
εκµεταλλεύεται τις ¨δυνατότητες» που του προσφέρει ένα νοµικό
σύστηµα που έχει µεγάλες δυσκολίες να προσδιορίσει τι είναι νόµιµο και τι παράνοµο
σε ένα χώρο όπου η κοινωνική ηθική εµπλέκεται µε το ∆ίκαιο. ∆εδοµένου ότι από αυτά

που αναφέρθηκαν φαίνεται ότι η υπόθεση ξεκίνησε µετά από καταγγελία ίσως κάποιος
επαγγελµατικός «αντίζηλος’ δεν έβλεπε µε καλό µάτι τα κέρδη που έκανε ο κατ/νος από
την επιχείρησή του και προέβη στην καταγγελία. Είναι σίγουρο ότι στα περιβάλλοντα
αυτά (και όχι µόνον) ο ανταγωνισµός δεν γίνεται µε βάση τους κανόνες του fair play.
Πολλές φορές µάλιστα το δίκαιο και ιδιαίτερα το ποινικό αποτελεί έναν ισχυρό
σύµµαχο για να βγουν από τη µέση ορισµένοι που αποτέλεσαν αντικείµενο φθόνου.
Πρόσφατα ο Σύλλογος για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των «εργατριών του
σεξ» του Βανκούβερ καθώς και η Κα Ε µε 30 χρόνια εργασίας και εµπειρίας στο χώρο
ζήτησαν από τα καναδικά δικαστήρια να αναγνωρίσουν ότι έχουν έννοµο συµφέρον για
να προσβάλλουν ως αντισυνταγµατικά όλα τα άρθρα του Καναδικού Ποινικού Κώδικα
που αναφέρονται στην πορνεία µεταξύ αυτών και το άρθρο που µας απασχόλησε
παραπάνω
ως αντιβαίνοντα σε βασικές διατάξεις του Χάρτη ∆ικαιωµάτων
(Συντάγµατος) του Καναδά. Το Ανώτατο ∆ικαστήριο τους δικαίωσε [Canada
(Procureur général) c. Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence
Society 2012] 2 R.C.S. 524]. Είναι, λοιπόν, πιθανό σύντοµα να κριθούν τα άρθρα
αντισυνταγµατικά και, ουσιαστικά, να καταργηθούν και να ανοίξει ο δρόµος και για τον
Καναδά για τη νοµιµοποίηση της πορνείας ως ελεύθερου επαγγέλµατος. Στην
περίπτωση αυτή επιχειρήσεις όπως εκείνη του κατ/νου θα είναι νόµιµες.
*
Σχόλια Πάνου Πρωτοπαππά
Κράτησα στις σηµειώσεις µου τα εξής οικονοµικά στοιχεία από τη δικογραφία:
Kατά τη σύλληψή του, ο κατηγορούµενος είχε στην κατοχή του 53 δελτία µε περιγραφές
εκδιδοµένων ατόµων από τα οποία τα 27 δικά του. Η «ταρίφα» ποικίλλει µεταξύ 120
και 200 δολ κατά µέσο όρο. Ο οδηγός κρατά 20 δολ. και τα υπόλοιπα µοιράζονται στα
δύο µεταξύ εκδιδοµένου ατόµου και κατηγορουµένου. Σύµφωνα µε µια κοπέλα κέρδιζε,
κατά µέσο όρο, 300 δολ την εβδοµάδα. Ο κατηγορούµενος πλήρωσε γύρω στις 200 000
δολ. µετρητά για τη δηµοσίευση των αγγελιών. Στα έξοδα αυτά πρέπει να προστεθούν
τα ποσά για τα τηλέφωνα, τα αυτοκίνητα και τις µετακινήσεις. Με βάση αυτά τα
στοιχεία, ο δικαστής εκτιµά ότι ο κατηγορούµενος κέρδιζε το χρόνο 200 000 µε 250
000 δολ. από τις παράνοµες του δραστηριότητες και την εκµετάλλευση του κυκλώµατος
πορνείας. Σύµφωνα µε τους δικούς µου υπολογισµούς ο κατηγορούµενος είχε κέρδος
περί τα 140 δολάρια από κάθε εκδιδόµενο προ διαφήµισης και εφορίας. Με έναν
πρόχειρο υπολογισµό βρίσκω λογικό να του έµενε ένα 20%. Εποµένως από κάθε
δουλειά είχε κέρδος 28 δολ το πολύ. Αριθµός που οποίο προσεγγίζει σηµαντικά προς τα
κάτω το ποσόν που υπολόγισε ο δικαστής και όχι η ανακρίτρια, της οποίας το
συµπέρασµα βρίσκω τελείως εξωπραγµατικό και εµπαθές. Ο ίδιος ο κατηγορούµενος
ισχυρίζεται όµως πως πολλές φορές είχε «χασούρα». Με βάση το χαρακτήρα του, τον
πιστεύω. Πρέπει να παραδεχτώ πως σε µια τόσο ανορθόδοξη επιχείρηση είναι πολλοί
οι αστάθµιστοι παράγοντες, και το συνολικό κέρδος µακροχρονίως πολύ µικρότερο.
Από την πλευρά της η υπεράσπιση παραδέχεται πως ο κατηγορούµενος δεν είχε ποινικό
µητρώο, διέθετε µια νόµιµη επιχείρηση που κατοχύρωσε τη νοµιµότητα της µε την
οµοσπονδιακή όσο και την επαρχιακή εφορία, και ξεκίνησε µε καλή πίστη το
πρακτορείο «συνοδείας» του οποίου δήλωνε τα εισοδήµατα ως αυτόνοµος
επαγγελµατίας όπως φαίνεται και από τη φορολογική του δήλωση. Επιπλέον
παραδέχονται πως δεν υπήρχε εµπορία ναρκωτικών, δεν υπήρχε κακοµεταχείριση

απέναντι στα εκδιδόµενα άτοµα, τα οποία δεν ήταν υποχρεωµένα να εκδίδονται, ούτε τα
παρότρυνε να εκπορνευθούν, είχαν καλές συνθήκες εργασίας καθώς και απολαβές και
τέλος δεν υπήρχαν ανήλικες ούτε χώρος συγκέντρωσης. Σηµειώνω όµως ότι βρέθηκε
όπλο στην κατοχή του. Από τον χαρακτήρα του εικάζω πως το κατείχε για δική του
προστασία, αφού είναι γνωστοί οι κίνδυνοι αυτού του επαγγέλµατος και µάλιστα όταν
ασκείται από έναν αλλόκοτο και ουρανοκατέβατο στο επάγγελµα που εφάρµοζε τους
δικούς του κανόνες σούπερ µάρκετ, αδιαφορώντας για τους νόµους του υποκόσµου τον
οποίο αγνοούσε προκλητικά.
Η κόρη του κατέθεσε στο δικαστήριο ότι ο πατέρας της επηρεάστηκε πάρα πολύ από τη
σύλληψη και την αρνητική επίδραση στη φήµη του που ήλθε σαν συνέπεια. Είναι ένας
καλός πατέρας και ήλθε πιο κοντά στα παιδιά και τα εγγόνια του µετά από τις
δικαστικές διαδικασίες χωρίς να υπάρχει, πλέον, κίνδυνος υποτροπής. Αντιθέτως ο
αξιωµατικός επιτήρησης αναφέρει ότι είναι απίθανο να λειτούργησε ο κατηγορούµενος
ένα τόσο σηµαντικό κύκλωµα χωρίς να συνειδητοποιήσει τον παράνοµο χαρακτήρα
του.
Αναρωτιέµαι για ποιόν παράνοµο χαρακτήρα πρόκειται. Από όλους τους µάρτυρες δεν
προκύπτει παρανοµία. Μερικές φορές σκέπτοµαι πως ορισµένα άτοµα είναι εξαιρετικά
επιρρεπή στην πλύση εγκεφάλου µιας κοινωνίας που λειτουργεί µε κλισέ και συνθήµατα
σαν τον Παυλόφ και τα σκυλιά του.
Παρ’ όλα αυτά παραδέχονται πως συνεργάστηκε πλήρως για την προετοιµασία της
έκθεσης, δεν παρουσιάζει εγκληµατική ή αντικοινωνική συµπεριφορά και η δράση του
εντάσσεται µέσα στο γενικότερο πλαίσιο κοινωνικών αξιών επηρεασµένη από µια ηθική
«λειτουργική». ∆ιαθέτει ένα δυναµικό για επιχειρήσεις και άρχισε ήδη να ασχολείται
στην αγορά εργασίας πράγµα που του εξασφαλίζει ένα επαρκές εισόδηµα ενώ
ταυτόχρονα παραµένει ένας καλός οικογενειάρχης διατηρώντας δεσµούς µε τα παιδιά
και τα εγγόνια του. Τέλος ο κίνδυνος υποτροπής είναι µικρός.
Ο δικαστής από τη µεριά του δεν πιστεύει τον κατηγορούµενο, ούτε κατάφερε να του
δηµιουργήσει µια εύλογη αµφιβολία διότι η κατάθεση του υπήρξε ασαφής, απίθανη και
αντιφατική. Τα στοιχεία εξάλλου λέει πως είναι συντριπτικά ως προς το µέγεθος της
επιχείρησής του. Απορώ για πολλά από τα συµπεράσµατα του δικαστή. Το ότι δεν
πιστεύει τον κατηγορούµενο αλλά δεν αποδεικνύει το συλλογισµό του είναι µια
αυθαιρεσία. Εξάλλου ο ίδιος ο δικαστής προσδιόρισε το µέγεθος της επιχείρησης του.
Πώς τώρα τα αµφισβητεί; Λέει επίσης ο δικαστής πως ακόµη και αν η πορνεία δεν
αποτελεί αδίκηµα όταν ασκείται ατοµικά, η προαγωγεία, ήτοι το να ζει κάποιος εν όλω
ή εν µέρει από τα χρήµατα που αποφέρει η εκπόρνευση ενός άλλου προσώπου αποτελεί
αδίκηµα.
Αυτός ο νόµος αξίζει να σχολιασθεί γιατί αν ερµηνευτεί στενά µπορεί να οδηγήσει σε
αδικίες. Πιστεύω πως η φράση: «το να ζει κάποιος εν όλω ή εν µέρει από τα χρήµατα
που αποφέρει η εκπόρνευση ενός άλλου προσώπου αποτελεί αδίκηµα» επικεντρώνεται
στη λέξη εκπόρνευση. Η εκπόρνευση εµπεριέχει υποχρεωτικά το στοιχείο του
εξαναγκασµού ή της παραπλάνησης – αποπλάνησης. Αναφέρεται δηλαδή στους
γνωστούς προαγωγούς που χρησιµοποιούν βία ή δόλο για να εξωθήσουν άτοµα στην
πορνεία. Ο νοµοθέτης δεν είχε στο µυαλό του µια ιδιόρρυθµη περίπτωση σαν αυτή όπου
ουσιαστικά υπάρχει µια επί ίσοις όροις σχέση κοπέλας και γραφείου, πελάτη και
πράκτορα. ∆εν εκπορνεύει ο πράκτορας, αλλά η κοπέλα τον εαυτό της. Ο πράκτορας τη

διευκολύνει στην εξεύρεση καλής και ασφαλούς εργασίας διαλέγοντας τους παρτενέρ
της και εξασφαλίζοντας της ένα πολιτισµένο περιβάλλον (οδηγός, αυτοκίνητα κλπ).
Πράγµα εξαιρετικά σηµαντικό στο επικίνδυνο αυτό επάγγελµα. Πρόκειται για µια
ιδιάζουσα περίπτωση µεσιτικού γραφείου ευρέσεως εργασίας όπου οι ασκούσες αυτή
την επικίνδυνη εργασία την επέλεξαν χωρίς χρήση βίας και από την οποία µπορούν
όποτε το θελήσουν να αποχωρήσουν.
Ως προς τους επιβαρυντικούς παράγοντες ο δικαστής υπογραµµίζει την απουσία
αυθορµητισµού, τη µη συνειδητοποίηση της βαρύτητας της πράξης, τον προµελετηµένο
σχεδιασµό, και τη διάρκεια.
Ο αυθορµητισµός θα ήταν δύσκολο να υπάρχει σε ένα άτοµο αυτής της ψυχοσύνθεσης
και αυτής της µεθοδικότητας που κρατάει σε αρχείο ακόµα και το µήκος του πέους των
πελατών του. Την βαρύτητα της πράξης δεν την συνειδητοποιεί γιατί δεν υπάρχει στη
µορφή που ασκεί αυτό το επάγγελµα. Η διάρκεια δείχνει απ’ εναντίας έναν άνθρωπο
που δεν κρυβόταν ούτε από τις φορολογικές αρχές µε τις οποίες είχε άριστες σχέσεις, σε
αντίθεση πιθανόν µε πολλούς συναδέλφους του δικαστή. Γι αυτό και µακροηµέρευσε.
Τέλος, ο προµελετηµένος σχεδιασµός αποτελεί και αυτός απόδειξη της επιχειρηµατικής
του µεθοδικότητας που δεν θα του επέτρεπε ψυχολογικά να προβεί σε
παρακινδυνευµένες παράνοµες πράξεις.
Στην υπόθεση Labaye{πρόκειται για την υπόθεση που επέτρεψε ουσιαστικά τη
λειτουργία των κλαµπ για «οµαδικό σεξ»} το Ανώτατο ∆ικαστήριο τόνισε ότι η ποινική
ευθύνη δεν στηρίζεται στις προσωπικές αντιλήψεις του καθενός ούτε στις, συνταγµατικά
κατοχυρωµένες, θρησκευτικές πεποιθήσεις αλλά αναφέρεται στην παραβίαση κοινών
αξιών τις οποίες ενστερνίσθηκε το σύνολο της καναδικής κοινωνίας. Για να επιβληθεί
µια ποινή βάσει του ποινικού δικαίου, ο κατηγορούµενος πρέπει να έχει προσβάλλει
αυτές τις κοινωνικές αξίες που έχουν αναγνωρισθεί επίσηµα. Με τον τρόπο αυτό
αποφεύγεται η καταδίκη κάποιου που προσέβαλλε τις αξίες ορισµένων ατόµων ή
οµάδων.
Η ελεύθερη αγορά, τους κανόνες της οποίας ακολουθεί και ο Καναδάς, δέχεται την
κοινή συναινέσει σύναψη συµφωνίας παροχής ερωτικών υπηρεσιών. Η ελευθερία της
συµφωνίας περιορίζεται µόνο από τη στιγµή που παρεισφρέουν θρησκευτικές
πεποιθήσεις. Αλλά το Ανώτατο ∆ικαστήριο τόνισε ότι η ποινική ευθύνη δεν στηρίζεται
στις συνταγµατικά κατοχυρωµένες, θρησκευτικές πεποιθήσεις. Εν τοιαύτη περιπτώσει
δεν τίθεται θέµα. Αλλά ακόµα και αν ετίθετο πιστεύω πως πολύ λίγοι θρησκευόµενοι
δεν θα προτιµούσαν µια τέτοια σχέση εργαζόµενου - µεσολαβητή από την βαρβαρότητα
του παλαιού τύπου προαγωγού. Ακόµα και αυτοί οι λίγοι δεν θα αντιδρούσαν στην
ορθότητα της σχέσης, αλλά στο επάγγελµα αυτό καθεαυτό. Όµως ακόµα και αυτό το
καθαρά Χριστιανικό θέµα έχει λυθεί προ αιώνων από τον ίδιο τον Χριστό µε τη
συγχώρηση της πόρνης και τη ρήση ο αναµάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω.
Πάντως, η καναδική νοµολογία θεωρεί την προαγωγεία ως σοβαρό αδίκηµα για το
οποίο, κατ’ αρχάς, πρέπει να επιβληθεί ποινή κάθειρξης. Τα δικαστήρια πρέπει να
δώσουν έµφαση στην καταγγελία της πράξης και την αποτροπή, ιδίως όταν πρόκειται
για εκτεταµένη εµπορική επιχείρηση και άσχετα από την µη ύπαρξη ποινικού µητρώου ή
άλλων επιβαρυντικών παραγόντων.

Προσωπικά, δεν είδα να αναφέρεται πουθενά εκτεταµένη εµπορική επιχείρηση, στρατός
µπράβων ή άλλων ένοπλων υπαλλήλων, για να δικαιολογηθεί ο όρος προαγωγεία. Η
ύπαρξη οικονοµικής οργάνωσης είναι θετική γιατί αποδεικνύει τον εµπορικό τρόπο
που λειτουργούσε ο κατηγορούµενος και ενισχύει την άποψη πως πίστευε πως η
επιχείρηση του ήταν νόµιµη, όπως και πράγµατι ήταν παρά τα ψελλίσµατα της
ανακρίτριας και κάποιων ακόµα που έχω την υποψία πως δεν ελαύνονται από
ανιδιοτελείς σκέψεις αλλά µάλλον από ιδεοληψίες.
Για όλους αυτούς τους λόγους δεν µπορεί να δεχθεί την πρόταση της υπεράσπισης για
αναστολή η για έκτιση της ποινής στην κοινότητα και επιβάλλει ποινή φυλάκισης 2
χρόνων.
Η αλήθεια είναι πως πολύ πριν φτάσω στην ανάλυσή σου Αντώνη, είχα καταλήξει στα
ίδια συµπεράσµατα µ’ εσένα. ∆εν µου κάνει εντύπωση, γιατί σκέφτεσαι ανεξάρτητα, έξω
από την «καθεστηκυία άποψη» που ευθύνεται για την παρακµή µας. Εδώ έχουµε να
κάνουµε για µια ακόµα φορά µε το θρίαµβο της υποκρισίας και της εκτέλεσης νόµων
που δεν υφίστανται, αλλά το περιδεές δικαστικό σώµα είδε γραµµένους στον ουρανό της
ασφάλειάς του. Όσο δεν απαλλασσόµαστε από παρόµοια σύνδροµα, τόσο θα
βυθιζόµαστε. Μερικές φορές έχω την εντύπωση πως όλα κινούνται σαν να υπακούουν
σε µελλοντικές εντολές που ακόµα δεν ειπώθηκαν. Το περίεργο είναι πως όλοι τις
ακούνε. Εκτός από πολύ λίγους. Και αυτό συµβαίνει ακόµα και σε ελάσσονα θέµατα της
καθηµερινής ζωής. Για να συνηθίζουν άραγε στην τυφλή πειθαρχία τα υποζύγια;
Το πορτρέτο του Giguere αποτυπώνει έναν ιδιόρρυθµο άνθρωπο, ο οποίος ξεφεύγει
σηµαντικά από τις νόρµες. Είναι ένας ευυπόληπτος µέσος οικογενειάρχης και
επιχειρηµατίας. Παρ΄ όλα αυτά όταν χρεοκοπεί, αντί να παραιτηθεί και να αφεθεί στη
µοίρα του όπως κάνουν οι περισσότεροι, αγωνίζεται να βγάλει τα προς το ζην. Με
τελείως ανορθόδοξο τρόπο: Οργανώνει µια επιχείρηση – νόµιµο πορνείο µε δικούς του
κανόνες οι οποίοι δεν διαφέρουν από τους κανόνες οποιασδήποτε επιχείρησης, εκτός
από πορνείο. Από µπακάλης – νταβατζής, θα έλεγε το λαδικό της γειτονιάς. Και όµως
καταφέρνει µέσα από τον ορυµαγδό της πτώσης του να αναστηθεί σαν εκπεσών άγγελος
που δεν απαρνείται το ήθος παρ’ όλες τις κακοδαιµονίες που του έτυχαν. Πρόκειται για
µια εντυπωσιακή µετάλλαξη ενός συνήθους αστού σε κάτι το τελείως ασυνήθιστο και
πρωτοφανές, θα έλεγα. Οργανώνει το πορνείο του άκρως επαγγελµατικά και τα
κορίτσια του νιώθουν για πρώτη φορά στη ζωή τους χαρά όταν ασκούν το ταπεινό τους
επάγγελµα. Τους εξασφαλίζει έναντι ασυνήθιστων µέχρι τότε για το χώρο οικονοµικών
θυσιών, ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, καλές αµοιβές και σοφέρ. Κατά κάποιο τρόπο
ο Giguere είναι ένας φιλεύσπλαχνος πρωτοπόρος.
∆εν θα αναφερθώ εδώ στα στερεότυπα των – ενίοτε - καλών κοριτσιών που
παραστράτησαν. Όλοι τα ξέρουµε. Θα αναφερθώ όµως σε κάποιες προσωπικές
εµπειρίες από τα χρόνια που υπηρετούσα την show biz. Εκεί γνώρισα ανθρώπους που
δεν θα συναναστρεφόµουν ποτέ µε ιδίαν βούληση. Άλλωστε ήταν απόβλητοι του
κύκλου. Ο ένας τη δεκαετία του ’70, πειρατής στα µεσαία, επαγγελµατίας όµως, έβγαζε
πολλά λεφτά από πωλήσεις οικοπέδων µέσω των παράνοµων ραδιοφωνικών
διαφηµίσεων του ερασιτεχνικού σταθµού του. Ήταν όµως και νταβατζής στο
πανελλήνιο επίκεντρο της διαφθοράς, την Οµόνοια. Είχε πολλά κορίτσια κι έβγαζε και
από εκεί πολύ πιο πολύ χρήµα. Αναρριχήθηκε ταυτόχρονα µ’ εµάς, από άλλο δρόµο
βέβαια, αλλά δεν κατάφερε να αποκτήσει τη φήµη του Jeronιmo Groovy. Έµεινε στη Γ’
κατηγορία όπως πάντα ∆εν το έβαλε κάτω, παρ’ όλο που έβγαζε τόσα χρήµατα από τις

άλλες «επιχειρήσεις» του ώστε να µην τον ενδιαφέρει η εµπορική πλευρά της show biz.
Είχε, απλούστατα το ψώνιο του ραδιοφωνατζή, του δηµιουργού, του καλλιτέχνη. Τον
ενδιέφερε να εκπέµπει, να λέει µε καµάρι πως ήταν κι αυτός «ερασιτέχνης», παρ’ όλο
που δεν ήταν. Αγωνιζόταν µε πάθος να εκπέµπει, να θεωρεί τον εαυτό του κανονικό
άνθρωπο, µε χόµπι, ηθικές αξίες και φυσιολογική ζωή. Όταν εµείς πήραµε την άδεια
εκποµπής, αυτός συνέχισε να εκπέµπει χωρίς άδεια και χωρίς ελπίδα. Ποιός θα
τολµούσε να δώσει άδεια σ’ έναν νταβατζή της Οµόνοιας; Η τελευταία ανάµνησή µου
είναι από τον Υµηττό, την δεκαετία του ‘90 µια νύχτα που χιόνιζε, όταν έµεινε το
αυτοκίνητό του κοντά στην κορυφή λίγο πριν τις κεραίες. Ήταν πάλι µόνος σαν τον
λύκο και προσπαθούσε να ξεκολλήσει το αυτοκίνητό του από τα χιόνια για να φτάσει
στις κεραίες. Τον ρώτησα αν θέλει βοήθεια. Θυµάµαι το χαµόγελό του και την ευγενική
του άρνηση. Πέθανε λίγο αργότερα. Ακόµα όµως σκέφτοµαι συχνά τον Λουµούµπα, τον
διαβόητο πειρατή – νταβατζή της Οµόνοιας που έτρεµε ακόµα και η αστυνοµία.
Από τότε κατάλαβα πως ακόµα και οι νταβατζήδες δεν είναι πάντα αυτό που φαίνονται.
Τέλος δεκαετίας του ’80. Κοντός, στρουµπουλός, µάλλον αδέξιος και λίγο ντροπαλός.
∆εν σου γέµιζε το µάτι. Ούτε και ο τηλεοπτικός σταθµός του έκανε σπουδαία πράγµατα,
παρ’ όλο το πάθος τού Νικήτα στο εκπέµπειν. Από αλλού είχε αντλήσει την τεράστια
περιουσία του. Ήταν εδώ και πολλά χρόνια παραγωγός πορνογραφικών ταινιών,
ιδιοκτήτης κινηµατογραφικών αιθουσών πορνογραφικού περιεχοµένου και εταιριών
τηλεφωνικού σεξ. Τον γνώρισα καλύτερα µε τα χρόνια. Ήταν οικογενειάρχης και
µάλιστα καλός οικογενειάρχης. Αγαπούσε τα δύο παιδιά του, ακόµα και τη γυναίκα του
παρ΄ όλο που ήξερε «καλά» όλες τις σταρ του Ελληνικού σινεµά, όχι µόνο του
πορνοσινεµά.... Επειδή οι άλλοι του κυκλώµατος δεν τον έκαναν και πολύ παρέα, είχα
την ευκαιρία να ακούσω τις εκ βαθέων εξοµολογήσεις του και να δω έναν άνθρωπο µε
ενδιαφέρον και ευαισθησία. Ήταν περήφανος για τις παραγωγές του. Τις έβλεπε σαν
επιχείρηση, αλλά και σαν 7η Τέχνη. ∆εν ήξερε τίποτα άλλο να κάνει, αλλά αυτό που
έκανε το αγαπούσε σαν τις εκποµπές της αποτυχηµένης τηλεόρασής του. Ήταν φυσικά
και παλιός, (αποτυχηµένος κι’ εδώ) ερασιτέχνης του ραδιοφώνου. Μόνο στα πορνό
διέπρεψε στη ζωή του. Από τον Νικήτα, έµαθα όµως να µην περιφρονώ τις κατώτερες
µορφές της Τέχνης, κατ’ επέκταση και της ζωής. Έµαθα να σέβοµαι και να εκτιµώ την
προσπάθεια των ανθρώπων που τις θεραπεύουν. Μπορώ να σου πως έµαθα να
ξεχωρίζω τις κοινές από τα αριστουργήµατα του είδους,. Το µεγαλείο των υπαίθριων
πλάνων, ιδίως των πλάνων µε Ελληνικά καλοκαίρια. Μου κάνει εντύπωση που όλες οι
σχετικές διαφηµίσεις τονίζουν: Always summer!
Έτσι δεν δυσκολεύοµαι να διακρίνω τις κρυφές αρετές του ταπεινόφρονα κυρίου
Giguere. Ιδίως αν τις συγκρίνω µε τους φοβισµένους δικαστές και τις ιδεοληπτικές
ανακρίτριες. Αργότερα συνειδητοποίησα πως ήταν πάρα πολλοί οι µεγάλοι καλλιτέχνες
και λογοτέχνες που ασχολήθηκαν επαγγελµατικά µε την πορνογραφία χωρίς να έχουν
ανάγκη από χρήµατα, µόνο από αγάπη στο είδος, και χωρίς καθόλου να ντρέπονται για
τα δηµιουργήµατά τους. Σου θυµίζω τον Guillaume Apollinaire, τον Εµπειρίκο, να µη
πω και τον Lewis Carol (Αλίκη στη Χώρα των Θαυµάτων), ο οποίος ήταν και µεγάλος
φωτογράφος της εποχής του, που σκανδάλισε τον κόσµο µε τις «φωτογραφίες των
κοριτσιών».
Αυτές τις µέρες γνωστοποιήθηκε πως ο µεγαλύτερος κατά πολλούς ποιοτικός
σκηνοθέτης της εποχής µας, ο Lars von Trier Χρυσός Φοίνικας στο Φεστιβάλ των
Κανών κλπ), ετοιµάζει την επόµενη επίσηµη ταινία του. Είναι ένα καθαρόαιµο πορνό.

Έχει ήδη έτοιµο υλικό 8 ωρών (!) και δηλώνει ενθουσιασµένος µε το νέο του έργο.
Φυσικά έχει ήδη ξεσπάσει σάλος στους γαντζωµένους της διανόησης. Μετά από αυτό, τι
να µας πει ο δικαστής και η ανακρίτρια για τον καηµένο τον Giguere...
*
Σχόλια Καθ. Γεωργίας Καλαπόδη
Στη συγκεκριµένη υπόθεση θα ήθελα να κάνω τις εξής παρατηρήσεις:
Νοµίζω ότι κατανοούµε όλοι ότι κάποιος που ασχολείται για έξη συνεχή χρόνια µε
δίκτυο πορνείας που αποφέρει κέρδη (µικρά ή µεγάλα δεν έχει σηµασία εφόσον
αναφερόµαστε σε εµπορική επιχείρηση) δε δρα µε αφέλεια, ούτε έχει άγνοια
νόµου. Παρά το ότι η προαγωγεία αποτελεί σοβαρό ποινικό αδίκηµα στο καναδικό
Π.Κ η ποινή που επιβάλλεται από το δικαστή είναι ήπια αναγνωρίζοντας ως
ελαφρυντικούς λόγους αυτούς που αναφέρεις, και σωστά κατά την άποψή µου πράττει.
Το ζήτηµα που εδώ τίθεται δεν είναι µόνο η τιµωρία ενός δράστη, αλλά τι τελικά
θεωρείται νόµιµο και παράνοµο ειδικά όταν πρόκειται για σεξουαλικά αδικήµατα,
όπως η πορνεία, η προαγωγεία, ο βιασµός κ.λ.π.
Πιστεύω ότι οι δράσεις που τιµωρούνται από το νόµο δεν σχετίζονται µόνο µε τη
κοινωνική ηθική (όπου πολλές φορές τα όρια της µε τις νόµιµες δράσεις είναι
δυσδιάκριτα) αλλά και µε το ότι ο νόµος είτε είναι αρκετές φορές σχεδιασµένος µε
ανδροκρατικά και ρατσιστικά κριτήρια, ή κατά την απονοµή της ποινικής δικαιοσύνης
τέτοια κριτήρια ενυπάρχουν στις δικαστικές αποφάσεις. Μπορούµε άραγε να µιλάµε για
"αφελή και ανώδυνη προαγωγεία" ή για "ηθεληµένη", "ασφαλή" και "χαρούµενη"
πορνεία? Ο "µεγάλος πειρασµός" της πορνικής συνεύρεσης (θα συµφωνήσω µαζί
σου) ότι υπάρχει στον άνδρα, το ερώτηµα είναι γιατί αδυνατεί να βιώσει ολοκληρωµένα
τον ερωτισµό του και αποζητά τη πορνική σχέση. Εδώ νοµίζω ότι πέρα από τους
ατοµικούς λόγους ( που µπορεί να είναι αυτοί που αναφέρεις, ή πολλοί άλλοι) πρέπει να
εξετάσουµε τις σχέσεις των δύο φύλων ως ένα αυτόνοµο ζήτηµα για να αποδώσουµε
την πραγµατικότητα των εγκληµατικών συµπεριφορών που σχετίζονται µε τη πορνεία.

Επίµετρο
Το ιδιαίτερα παράδοξο είναι ότι οι θέσεις του Υπουργού ∆ικαιοσύνης του Καναδά
(Μέλους της συντηρητικής Κυβέρνησης) ευθυγραµµίζονται µε τις απόψεις των
ριζοσπαστικών» φεµινιστριών που στοχεύουν την κατάργηση της πορνείας το να
θεωρηθεί η γυναίκα ως θύµα και να ποινικοποιηθεί η ζήτηση. Στο σηµείο αυτό και
εν είδει επιµέτρου θα παραθέσουµε το πορτραίτο των τριών γυναικών που ζήτησαν
να κηρυχθούν αντισυνταγµατικά τα άρθρα. Αυτό δείχνει ότι δεν θεωρούν όλες οι
εκδιδόµενες τον εαυτό τους θύµα σε µια υπερκαταναλωτική κοινωνία όπου το σεξ
έχει ευτελισθεί και εµπορικοποιηθεί µαζί µε τόσες άλλες αξίες.

Terri Jean Bedford est née en 1959 à Collingwood, en Ontario. En 2010, elle se
prostituait depuis 14 ans et avait travaillé dans différentes villes canadiennes. Elle a
été tour à tour prostituée dans la rue, employée de salon de massage, escorte,
propriétaire et directrice d’une agence d’escortes, puis dominatrice. Elle a connu une
enfance et une adolescence difficiles pendant lesquelles elle a subi divers types de

violence. Elle a également été victime d’actes de violence pendant ses années de
prostitution, surtout, a-t-elle expliqué, lorsqu’elle travaillait dans la rue. Elle en
conclut que la prostitution pratiquée à l’intérieur est moins risquée que la prostitution
dans la rue, même si elle reconnaît que la sécurité à l’intérieur peut varier d’un lieu à
l’autre. Mme Bedford a été déclarée coupable d’avoir tenu et habité une maison de
débauche, deux infractions qui lui ont valu des amendes et une peine
d’emprisonnement de 15 mois.
Lorsqu’elle dirigeait un service d’escortes dans les années 1980, Mme Bedford prenait
diverses mesures de sécurité, dont les suivantes. Assurer la présence sur place d’une
autre personne lors de la visite d’un nouveau client; faire en sorte que la prostituée
soit amenée au lieu de rendez-vous, puis en soit ramenée par son petit ami, son mari
ou un chauffeur; appeler l’hôtel où le rendez-vous est donné pour vérifier le nom du
client et le numéro de sa chambre; composer le numéro de téléphone du client pour
s’assurer que c’était le bon lorsque la rencontre avait lieu chez le client; refuser tout
rendez-vous à un client qui semblait intoxiqué; s’assurer que le numéro de carte de
crédit correspondait au nom du client. Pour autant qu’elle sache, aucune de ses
employées n’a été victime d’actes de violence de la part de clients pendant cette
période. À un certain moment au cours des années 1990, Mme Bedford a ouvert le
« Bondage Bungalow» où elle a offert des services de dominatrice. Elle y a
également pris des mesures de sécurité et n’a connu qu’un seul incident de
[TRADUCTION] « violence véritable » (décision de première instance, par. 30).
Pour l’heure, Mme Bedford ne se livre pas à la prostitution. Elle aimerait reprendre ses
activités de dominatrice dans un lieu sûr, à l’intérieur, mais elle craint d’engager alors
sa responsabilité criminelle. Elle ajoute ne pas vouloir non plus que ses
collaborateurs s’exposent à des accusations de proxénétisme.
Née en 1979 à Montréal, Amy Lebovitch a grandi dans une famille stable et a
fréquenté le cégep et l’université. Elle se livre actuellement à la prostitution. Elle a
commencé vers 1997 et a travaillé dans plusieurs villes du Canada. Elle s’est d’abord
prostituée dans la rue, puis comme escorte et, enfin, dans une maison fétichiste. Elle
s’estime chanceuse de n’avoir jamais été victime de violence au cours des années où
elle a travaillé dans la rue. Elle a quitté ce milieu pour devenir escorte après avoir vu
les blessures infligées à d’autres prostituées de la rue et avoir entendu le récit des
actes de violence commis à leur endroit. Mme Lebovitch soutient qu’elle se sent
davantage en sécurité lorsqu’elle se livre à la prostitution à l’intérieur. Selon elle, les
incidents qui s’y produisent malgré tout sont essentiellement attribuables à une
mauvaise gestion. Elle n’a connu qu’un seul cas de violence digne de mention, qu’elle
n’a toutefois pas dénoncé de crainte d’attirer l’attention de la police sur ses activités et
d’être accusée au criminel.
À l’heure actuelle, Mme Lebovitch se prostitue essentiellement chez elle, de manière
autonome. Elle prend diverses précautions, dont s’assurer que le numéro de téléphone
du client n’est pas masqué, refuser un client qui semble ivre, intoxiqué ou par ailleurs
rebutant, s’enquérir au départ des attentes du client, lui demander son nom au complet
et vérifier son identité à l’assistance annuaire, obtenir des références d’un client fiable
et appeler un tiers ― son « ange gardien » ― à l’arrivée du client et peu avant qu’il
ne parte. Mme Lebovitch craint d’être accusée et déclarée coupable de tenir une
maison de débauche et que sa demeure soit confisquée en conséquence. Elle affirme

que la peur d’être accusée au criminel l’a parfois amenée à travailler dans la rue. Elle
craint également que son conjoint ne soit accusé de proxénétisme. Elle n’a jamais fait
l’objet d’accusations au pénal. Elle est porte-parole bénévole de l’organisme Sex
Professionals of Canada (« SPOC ») et consigne par ailleurs les incidents que lui
signalent des prostituées victimes de violence ou de vol de la part de clients.
Mme Lebovitch dit aimer son travail et n’entend pas en changer dans un avenir
prévisible.
Née en 1958 à Moncton, au Nouveau-Brunswick, Valerie Scott est actuellement
directrice administrative de SPOC. Elle ne travaille plus comme prostituée, mais elle
l’a fait, à l’intérieur, chez elle ou dans des chambres d’hôtel, dans la rue et dans des
salons de massage. Elle a aussi dirigé une petite agence d’escortes. Elle n’a jamais
été accusée de la moindre infraction criminelle. Lorsqu’elle travaillait chez elle, elle
soumettait tout nouveau client à une évaluation préalable lors d’une rencontre dans un
lieu public. Elle n’a alors jamais eu d’ennuis graves. Vers 1984, les craintes accrues
suscitées par le VIH/SIDA l’ont amenée à travailler dans la rue car les clients qu’elle
recevait chez elle se croyaient dispensés du port du condom. Dans la rue, elle a été
l’objet de menaces de violence ainsi que d’agressions verbales et physiques. Elle fait
état de certaines précautions que les prostituées de la rue prenaient avant l’adoption
des dispositions interdisant la communication, dont le travail à deux ou à trois ou la
prise ostensible du numéro de plaque du client par une autre prostituée afin que ce
dernier sache qu’on pouvait le retracer si les choses tournaient mal.
Mme Scott a été militante. Elle a notamment fait campagne contre le projet de loi
C-49 (dont est issue la disposition actuelle interdisant la communication). Elle dit
qu’après l’interdiction de la communication, la Canadian Organization for the Rights
of Prostitutes (« CORP ») a commencé à recevoir des appels de prostituées qui
constataient une répression policière accrue et un plus grand nombre d’incidents avec
des clients. C’est pourquoi elle a participé à la mise sur pied à Toronto d’un centre
d’aide aux prostituées dont les services étaient offerts sur place et au téléphone. Dès
la première année, Mme Scott s’est entretenue avec environ 250 prostituées dont les
principaux sujets de préoccupation étaient la violence des clients et les conséquences
juridiques d’une arrestation. En 2000, elle a créé SPOC afin de donner une nouvelle
impulsion au travail entrepris par la CORP. C’est à titre de directrice administrative
de cet organisme qu’elle a témoigné en 2005 devant le Sous-comité parlementaire de
l’examen des lois sur le racolage. Au fil des ans, elle se serait entretenue avec environ
1 500 femmes qui se livrent à la prostitution. Si les appelantes ont gain de cause,
Mme Scott aimerait se mettre à son compte et offrir des services de prostitution à
l’intérieur. Elle reconnaît qu’un client peut se révéler dangereux tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur, mais elle prendrait des précautions, comme la vérification de l’identité du
client, la présence d’une autre personne à proximité qui puisse intervenir au besoin
lors d’un rendez-vous et l’embauche d’un garde du corps.
Les trois demanderesses ont demandé, sur le fondement de l’al. 14.05 (3 g.1) des
Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, que les dispositions qui limitent
la prostitution soient déclarées inconstitutionnelles. Le dossier de preuve compte plus
de 25 000 pages et 88 volumes. La preuve par affidavit s’accompagne d’une foule
d’études, de rapports, d’articles de journaux, d’extraits de textes de loi et des Débats
de la Chambre des communes, et de nombreux.

