อย่ าปล่ อยให้ เขาขู่ ขวั ญ ทำ�ให้ เราสั่ นคลอน
เพราะการเป็ นโสเภณี น้ ั น ไม่ ใช่ เรื่องผิดกฏหมาย
เจ้ าหน้ าที่ จะตั้ งคำ�ถามบ่ อยครั้ งมากมาย การตอบคำ�ถามนั้ น
จะนำ�ความลำ�บากมาให้ เราได้ ก่ อนอื่นเราควรที่ จะถามว่ า
พวกที่ จู่โจมเข้ ามานั้ นเป็ นใคร (เจ้ าหน้ าที่ ตำ�รวจ เจ้ าหน้ าที่ ศุ ลกร
เจ้ าหน้ าที่ ของสรรพากร หรือเจ้ าพนั กของอั ยการ) จู่โจมเข้ ามาทำ�ไม
(เรื่องคดีอาญา คดีภาษี หรือว่ าเข้ ามาตรวจสอบการทำ�งานมื ด)
ถ้ าเราพู ดภาษาเยอรมั นไม่ ดีพอ ก็ควรขอล่ ามมาแปลให้
ถ้ าจะให้ ปากคำ� เราควรที่ จะขอให้ มีการเขียนบั นทึ กคำ�ให้ การทั้ งคำ�ถาม
และคำ�ตอบ แล้ วอ่ านบั นทึ กนั้ นให้ ละเอียดก่ อน ถ้ ามีอะไรต้ องแก้ ไข
ก็ขอให้ เขาแก้ ไขให้ ถ้ าไม่ แก้ ไขให้ ก็ไม่ ต้ องเซ็นต์ ชื่อให้ ขอเอกสารบั น
ทึ กนั้ นเก็บไว้ เองหนึ่ งชุ ด หรือจะเขียนสรุ ปคำ�ให้ การนั้ นเองก็ได้

ภาษาไทย

ควรจะทำ�ยั งไงเมื่ อมี
เจ้ าหน้ าที่ จู่โจมเข้ ามา

เจ้ าหน้ าที่ ตรวจสอบภาษี
เจ้ าหน้ าที่ ตรวจสอบภาษี สอบสวนการทำ�ผิดกฎหมายภาษี
การละเมิดกฏระเบียบภาษี
สิ่ งที่ เราต้ องทำ�คือ
• แสดงเบอร์ ภาษี (Steuernummer) ถ้ ามี แสดงหนั งสื อเดินทาง
หรือบั ตรประชาชน (ถ้ ามีสัญชาติเยอรมั น)
• ถ้ าเราเสียภาษีตามแบบของดึสเซลดอร์ ฟ (เหมาจ่ ายวั นละ30
ยูโร) ให้ บอกแต่ ชื่อ (ปลอม) ที่ เราใช้ ในที่ ทำ�งานเท่ านั้ น
มากกว่ านั้ นไม่ ต้ องบอกอะไร!
สิ่ งที่ เราไม่ ต้ องทำ�คือ
• ตอบคำ�ถามของเจ้ าหน้ าที่ ตรวจสอบภาษีที่บุ กเข้ ามา แต่ ขอให้ เจ้ าหน้ าที่ ส่ ง
คำ�ถามเกี่ ยวกั บกฏหมายภาษีเป็ นรายลั กษณ์ อั กษรมาให้
• ให้ ปากคำ� ถ้ าเราต้ องตอบคำ�ถาม ของเจ้ าหน้ าที่ ตรวจสอบภาษี ที่ บุ กเข้ ามา
เพราะว่ ามีการกระทำ�ผิดเกี่ วยกั บเรื่องภาษี (ในกรณี ที่เจ้ าหน้ าที่ ยืนยั น
ที่ จะให้ ตอบคำ�ถามทั นที ควรบอกไปว่ าเราต้ องการคำ�ปรึกษาทางกฏหมาย
ก่ อน และชี้ แจงให้ เห็ นว่ า เจ้ าหน้ าที่ จะมาบั งคั บให้ เราตอบไม่ ได้ เพราะว่ าคำ�
ตอบนั้ นอาจจะทำ�ให้ เป็ นอั นตรายกั บตั วเราเองได้

ศุ ลกากร เบอร์ ลิน

ศุ ลกากรควบคุ มการทำ�งาน และการจ้ างงานมื ด
สิ่ งที่ เราต้ องทำ�คือ
• บอกชื่อ นามสกุ ลและ นามสกุ ลที่ เคยใช้ ก่อนแต่ งงาน สถานที่ เกิด วั น เดือน
ปีเกิด สถานภาพทางครอบครั ว (หย่ า โสด แยกทางกั บสามี) อาชีพที่ ทำ�อยู่
บ้ านเลขที่ อยู่ และสั ญชาติ
• แสดงหนั งสื อเดินทางและใบอนุ ญาตผู้ พำ�นั ก (วีซ่า) ของเราด้ วย
• แสดงเอกสาร (เช่ น สมุ ดบั นทึ กประจำ�วั น ปฏิทินสำ�หรั บพกพา)

ซึ่ งหนึ่ งในนั้ นจะแสดงให้ เห็ นว่ า เวลาที่ ผ่ านมา เราได้ ทำ�งานอะไรบ้ าง
และทำ�ตั้ งแต่ เมื่ อไหร่ มากกว่ านั้ นไม่ ต้ อง!
สิ่ งที่ เราไม่ ต้ องทำ�คือ
• ให้ ปากคำ� ถ้ าพู ดแล้ วทำ�ให้ เกิดผลร้ ายกั บเราเอง เรามีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ ให้
ปากคำ�ทั้ งหมด หรือโกหกได้ คำ�ถามทุ กคำ�ถามเราควรที่ จะคิดไตร่ ตรองให้
ดีเสียก่ อนว่ ามั นเป็ นไปได้ ไหม ที่ ตอบไปแล้ วจะทำ�ให้ เกิดผลร้ ายกั บเราเอง
ถ้ าคิดว่ าเป็่ นไปได้ ก็ไม่ ต้ องตอบ ถ้ าเจ้ าหน้ าที่ ขั ดแย้ ง (คือยืนยั นที่ จะให้ ตอบ)
เราควรเรียกทนายมาช่ วย ถ้ าไม่ ได้ ก็ควรแต่ เฉพาะที่่ จำ�เป็ นจริงๆ
เจ้ าหน้ าที่ ตำ�รวจ /ตำ�รวจสั นติบาล
ตำ�รวจ จะสอบสวนคดีที่ผิดกฏหมาย หรือ การละเมิดกฏระเบียบ
สิ่ งที่ เราต้ องทำ�คือ
• บอก ชื่อ นามสกุ ล และนามสกุ ลที่ เคยใช้ ก่อนแต่ งงาน สถานที่ เกิด วั น เดือน
ปีเกิด สถานภาพทางครอบครั ว (หย่ า โสด หรือแยกทางกั บสามี) อาชีพที่ ทำ�อยู่
บ้ านเลขที่ อยู่ และสั ญชาติ
• แสดงหนั งสื อเดินทางและใบอนุ ญาตผู้ พำ�นั ก (วีซ่า) ของเรา
มากกว่ านั้ นไม่ ต้ อง!
สิ่ งที่ เราไม่ ต้ องทำ�คือ
• ให้ ปากคำ� ถ้ าเป็ นตำ�รวจ
• ให้ ปากคำ� ถ้ าเจ้ าพนั กงานของอั ยการ ดำ�เนิ นคดีอาญาต่ อเรา โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง
ในกรณี ที่มีการแจ้ งความคดีอาญา เราไม่ ต้ องทำ�อะไร ให้ เกิดผลร้ ายกั บตั วเอง
(ถ้ าถู กขั ดแย้ ง ให้ เรียกทนายมาช่ วย)
• ให้ ปากคำ� ถ้ าเจ้ าพนั กงานของอั ยการ ดำ�เนิ นคดีอาญาต่ อบุ คคลอื่น
ผลร้ ายก็อาจเกิดขึ้ นกั บเราได้

การนำ�กำ�ลั งเข้ าตรวจค้ น บั ตรประจำ�ตั ว หรือหนั งสื อเดินทาง

การนำ�กำ�ลั งเข้ าตรวจค้ นของตำ�รวจทั่ วๆไปนั้ น ตรงกั นข้ ามกั บ
การนำ�กำ�ลั งเข้ าตรวจค้ น บุ คคลกลุ่ มใหญ่ การนำ�กำ�ลั งเข้ าตรวจค้ นแบบนี้ ตำ�รวจ
จะมี เป้ าหมายของการตรวจสอบโดยการวางแผนไว้ ล่วงหน้ า และจะเข้ าทำ�การปิ ด
ล้ อมโดยไม่ ให้ รู้ตัว
โดยกฎระเบียบของตำ�รวจที่ เบอร์ ลิน ตามกฎหมาย / ASOG Berlin § 21
ฉบั บที่ 1 ตำ�รวจสามารถตรวจสอบ ชื่อเสียง รูปพรรณ ของบุ คคลใดก็ได้
หากบุ คคลผู้ น้ ั นอยู่ในสถานที่ ที่ มีการขายบริการทางเพศ
ในกรณี นี้บุ คคลที่ อยู่ในสถานที่ แบบนี้ ต้ องแสดงเอกสารบั ตรประจำ�ตั ว
หนั งสื อเดินทาง หนั งสื อเดินทางของคนต่ างชาติและหลั กฐานอนุ ญาตให้
พำ�นั กอยู่ได้
ใครก็ตามที่ ไม่ มีหลั กฐานพิ สูจน์ ตั วเอง จะถู กนำ�ตั วไปสถานีตำ�รวจ
เพื่ อตรวจสอบว่ าเป็ นใคร มาจากไหน
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