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A prostitúció régen és ma

(Konzulens: Dr. Hekáné Dr. Szondi Ildikó)
Pályamunkánk alapvetően két részre bontható: egy ókori és egy újkori részre. A szemérem ellen irányuló bűncselekmények tekintetében megfigyelhetjük azt, hogy a különböző korok és népcsoportok felfogása rendkívül változatos, s ebből adódóan rendkívül érdekes is. Ezen cselekmények többsége már az ismert történelem
kezdetén is tiltott volt. A szexuális vágyak és a testi kapcsolatok valamilyen formában történő szabályozása
a legtöbb társadalomban megtalálható volt, s dolgozatunkban ezeket a különböző kontrollokat, vagy éppen
azok hiányát szeretnénk bemutatni. A prostitúció sokkal több annál, mint hogy egy rabszolganőt eladnak 100
drakhmáért, vagy hogy egy lány kiáll az utcasarokra. A jelenség mögött különböző társadalmi, gazdasági illetve pszichológiai tényezők állnak, amit a jog a maga sajátos módján igyekszik szabályozni.
A keleti, római és görög kultúrából számos, a témához kapcsolódó forrás maradt fenn, ezért a továbbiakban főleg erre a három területre koncentrálva fogjuk bemutatni kutatási eredményeinket dolgozatunk első
részében.
A második részben a vizsgálódás tárgya főleg a prostitúcióval összefüggő regisztrált bűncselekmények száma az elmúlt öt év viszonylatában az Egységes Nyomozóhatósági és Bűnügyi Statisztikában vezetett kimutatások alapján. Az elkövetett regisztrált bűncselekmények tekintetében következtetéseket lehet levonni, hogy az
erőszakos nemi jellegű bűncselekmények vagy a prostitúcióval közvetlenül összefüggésbe hozható bűncselekmények felderítettsége a jellemzőbb. Megállapítható, hogy az idő múlásával mennyiben változott a felderített
bűncselekmények száma, a vizsgálódás tárgyát képezi továbbá ugyanezen időszakban az ország területi megoszlása szerinti regisztrált bűncselekmények száma is. Következetések levonására is sor kerül a prostitúcióval
összefüggő látencia fokára. Végezetül egy kis kirándulást teszünk a prostitúció és az azt kísérő jelenség, az
emberkereskedelem témakörében világviszonylatban és közvetlen szomszédságunkban, Szerbiában.
Nem törekedtünk a prostitúcióval és az azt övező egyéb társadalmi jelenségekkel kapcsolatosan a teljesség
igényére, hisz az elmúlt 2000 évben annak a világ különböző pontjain különböző formái alakultak és alakulhattak ki. Ahogy napjainkra is jellemző, hogy hatalmas iparággá nőtte magát, szerteágazó megjelenési formája
kialakult a világban, hatalmas bűnbandák uralják a szex-ipart. Amit bemutatni kívánunk az az, hogy a jelenség
maga nem új keletű, az már az ősi kultúrák része is volt, ahogy a későbbi századoké is, napjainké is, és valószínűleg a következő évszázadokban is létező jelenség lesz.
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