ขาวเกีย
่ วกับเรือ
่ ง
กฎหมายควบคุมโสเภณี (ProstSchG)
ซึง่ จะมีผลบังคับใชตามกฎหมายตัง้ แตวน
ั ที่ 01.07.2017
ขาวทีน
่ าํ มาเสนอนีค
้ อ
ื
เรา ในนามของ ฮือดรา ไดทําการคัดคานกฎหมายนี้ ซึ่งมีจุดมุงหมายในการควบคุมอยางเขมงวดมาโดยตลอดและยังคง
ปฏิเสธกฎหมายนี้ตอไปตามวิถีทางการเมือง
(การยืนยันความคิดเห็น ก ย.2015)
กฎหมายควบคุมโสเภณี (ProstSchG) จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการทํางานและชีวิตของผูขายบริการทางเพศ และจะ
ทําใหเกิดความหวาดหวั่นเกี่ยวกับเรื่องนี้เปนอยางมาก
ดวยเหตุนี้ จึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งสําหรับเรา ในการแจงใหทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้น
ในหนานี้ เปนเพียงการสรุปขอกําหนดใหมที่สําคัญที่สุดเทานั้น เราอางอิงถึง ขอความของกฎหมายและเหตุผลที่ใหไว
(รางกฎหมายรัฐบาลแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ตั้งแตหนา35) จนถึงวันนี้ ยังไมชัดเจนวา กฎหมายจะถูกนํามาใช
อยางไร ตัวอยางเชน ยังไมมีกําหนดวา การแจงรายงานตัวจะไปทําที่ไหน กฎหมายมีผลใชบังคับทั่วประเทศเยอรมัน
แตในแตละรัฐสามารถนําไปปฏิบัติใชตางกันได
เมื่อมีขาวใหมที่มีความชัดเจนแลว เราจะสงตอและเผยแพรโดยเร็วเทาที่จะเปนไปได
เรายินดีที่จะรับคําถามที่จะสงถึงเรา อีกทั้งรับฟงทางโทรศัพทดวย
การใหบริการปรึกษาที่ ฮือดรา ตามหลักการของเรา ไมมีคาใชจายและสามารถทําได
โดยไมตองแจงชื่อ
ขอมูลวันที่ 05.12.2016

ในกฎหมายควบคุมโสเภณีมอ
ี ะไรกําหนดไว
และอะไรเปนเรือ
่ งสําคัญสําหรับผูข
 ายบริการทางเพศ
ทุกคนทั้งหญิงและชายที่ทํางานขายบริการทางเพศ ไมวาจะเปนที่ถนน หรือในซอง
ที่บาน หรือเปนเอสคอรท ตองไปแจงรายงานตัวเปนโสเภณี ซึ่งรวมถึงผูนวดไมวาหญิงหรือชายที่นวดแบบเอโรติคหรือ
ตันตระดวย และการนวดเปนการใหบริการหลัก (รายงานเรื่องการนวดตันตระ เปนการประกอบการคาโสเภณี)
ยกเวน: หนังเซ็กซ (Pornos), พีปโชว (Peepshows), เตนโชวบนโตะ (Table Dance), การบริการผานเว็ปแคม
(Web-Cam) และคุยเรื่องเซ็กซทางโทรศัพท(Telefonsex)
บุคคลที่มีอายุตั้งแต 21 ปขึ้นไปตองไปทําการแจงรายงานตัวและตออายุทุกๆ 2 ป
สวนบุคคลทีม
่ ีอายุต่ํากวา 21 ป จะตองไปแจงรายงานตัวทุกป
ในอนาคตหากใครทํางานนี้ โดยไมไดไปแจงรายงานตัวจะถูกลงโทษโดยการปรับเงิน
การแจงรายงานตัวเจากับหนาที่ผูมีอํานาจรับผิดชอบ จะเปนที่หนวยงานไหนและที่ไหนยังไมมีการกําหนดไวอยาง
ชัดเจน
ในการแจงรายงานตัว ทุกคนทั้งหญิงและชาย ตองใหชื่อนามสกุล และที่อยู ที่แจงไวกับสํานักทะเบียนราษฎร หรือ ที่อยู
ที่แจงไวกับสํานักงานไปรษณีย(เพื่อการติดตอทางจดหมาย) วันเดือนปเกิด สถานที่เกิด สัญชาติ, และในกรณีที่จําเปน
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แสดงใบอนุญาต-ทํางานและ ชื่อเมือง หรือชื่อหนวยงานปกครองทองถิ่น (ที่เขาหรือเธอ อยากทํางาน) พรอมรูปถาย 2
ใบ เพื่อจะไดรับอนุญาตใหทํางานไดทั่วประเทศเยอรมัน
เวนไวแตวา รัฐใดรัฐหนึ่งจะปฏิบัติขอกําหนดเบี่ยงเบนแตกตางไปจากนี้
1.

ในการแจงรายงานตัว ทุกคน จะตองไป ขอรับฟงขอมูลรายละเอียด ดวยตัวเอง
และนี่ก็คือการที่ผูขายบริการทางเพศทั้งหญิงและชาย จะไดรับรายละเอียดเรื่องสิทธิและหนาที่ของผูขายบริการ
ทางเพศ (เชน การประกันสุขภาพ, การบริการใหคําปรึกษาและการขอรับความชวยเหลือ, การเสียภาษี)
เจาหนาที่ผูมีอํานาจรับผิดชอบจะเปนสื่อกลาง โดยเฉพาะอยางยิ่งในการใหคําปรึกษาที่จําเปน และดําเนินการ
ตามมาตรการที่จําเปนตองใชตามสถานการณ

2.

นอกจากการขอรับฟงขอมูลรายละเอียดในระหวางการแจงรายงานตัวแลว ผูขายบริการทางเพศทั้งหญิงและ
ชายทุกคน ตองไปรับการใหคําแนะนําเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ เชน โรคติด-เชื้อทางเพศ การตั้งครรภ และการใช
ยาเสพติด เปนตน ทุกคนตองไปรับการใหคําแนะนําเรื่องสุขภาพทุก 12 เดือน (ทุก 6 เดือน สําหรับผูมีอายุ 21
ป) ในการนี้จะมีการออกใบรับรองใหวาไดมาขอรับคําแนะนําแลว และใบรับรองนี้จะตองใชยืนยันเมื่อไปแจง
รายงานตัวเปนโสเภณีหญิงหรือชายและตองพกติดตัวไวในที่ทํางานดวยตลอดเวลา

3.

เมื่อหลักฐานที่ตองใชในการแจงรายงานตัวครบถวนทุกประการแลว ใบการแจงรายงานตัว (“บัตรประจําตัว
โสเภณี”) จะออกใหภายใน 5 วัน
ในใบการแจงรายงานตัว จะระบุชื่อจริง หรือชื่อที่ตั้งเอง (นามแฝง) ติดรูปถาย วันเดือนป-เกิด สถานที่เกิด
สัญชาติ สถานที่ทํางานที่ไดแจงไว วันที่บัตรหมดอายุ (1 หรือ 2 ป) และบัตรออกใหที่ไหน หลังจากนั้นจึงจะ
อนุญาตใหทํางานได
ใบการแจงรายงานตัว (“บัตรประจําตัวโสเภณี”) ตองพกติดตัวตลอดเวลา บัตรนี้ถือวาเปนหลักฐานในการแสดง
ตัวเมื่อมีการตรวจและเปนหลักฐานยืนยันตอเจาของผูประกอบกิจการ

4.

ผูที่จะไมไดรับ ใบการแจงรายงานตัว คือ ผูที่ยื่นหลักฐานที่จําเปนทั้งหมดไมครบ (เชน ใบรับรองคําแนะนําเรื่อง
สุขภาพ) หรือแจงรายละเอียดที่สําคัญไมครบ อายุต่ํากวา 18 ป อีก 6 สัปดาหจะคลอดลูก, อายุต่ํากวา 21 ป
และ“ถูกนํา”มาทํางานขายบริการทางเพศ หรือ “ถูกบังคับอยางหนักหนวงโดยผูอื่น” ใหทํางาน
สําหรับเหตุผลสองขอสุดทาย ถือวาตองมีหลักฐานยืนยันวาเปนความจริง – หากเปนแคขอสงสัยไมถือวาเปน
หลักฐานที่พอเพียง

ขอกําหนดใหมสาํ หรับผูป
 ระกอบกิจการ
1.

ผูใดตองการประกอบการคาโสเภณีตองยื่นคํารองขออนุญาตตอเจาหนาที่ผูมีอํานาจรับผิดชอบ รวมถึง เชนผูที่
ทํางานใน ซอง รานนวด เอเยนเอสคอรท สตูดิโอ ในบานที่อาศัยอยู รถพวงที่ใชเปนที่อยูอาศัย และการจัด
ปารตี้
ผูขายบริการทางเพศทั้งหญิงและชายที่ทํางานในบานของตนเอง ไมตองมีใบอนุญาตประกอบกิจการ

2.

นอกจากนีใ
้ นการขออนุญาตตองรางการจัดการดําเนินการประกอบกิจการยืนยันเปนลายลักษณอักษร
นอกจากนั้น ผูประกอบกิจการทั้งหญิงชายจะถูกตรวจสอบความนาเชื่อถือโดยเจาหนาที่ผูมีอํานาจรับผิดชอบ

3.

เงื่อนไขบางอยางเกี่ยวกับการกอสรางที่เพิ่มเขามา (เชน หองน้ําแยกกัน หองพัก ระบบ-เหตุฉุกเฉิน) สําหรับ
บานที่อยูอาศัยที่ใชทําเปนซองก็จะมีความยุงยากเกิดขึ้น

4.

ในอนาคตไมอนุญาตใหผูขายบริการทางเพศทั้งหญิงและชายพักคางคืนในหองทํางานของสถานประกอบ
กิจการอีกตอไป ซองและบานที่อาศัยอยูที่ขายบริการโดยการนัดเวลา
ไมตองมีการแยกหองนอนและหองทํางาน

5.

การจัดการประกอบกิจการบางอยางหลายแบบจะไมไดรับการอนุญาต เชน
ซองแบบแฟร็ตเรท และแก็ง-แบ็ง-ปารตี้ เพราะเปนการฝาฝนกฎหมายเรื่องสิทธิ
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องทางเพศและเปนการตักตวงหาผลประโยชน
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6.

ไมอนุญาตให ผูประกอบกิจการทั้งหญิงและชายทุกคน ใหหญิงหรือชาย
ที่ไมมีใบการแจงรายงานตัว (“บัตรประจําตัวโสเภณี”) ทํางานในสถานประกอบกิจการของตน มิเชนนั้นจะถูก
ถอนใบอนุญาต หรือ ตองถูกปรับเปนจํานวนเงินสูงมาก

7.

ผูประกอบกิจการทั้งหญิงและชาย ตอง ทําขอตกลงการทํางานทุกอยางกับผูทํางานขาย-บริการทางเพศทั้ง
หญิงและชายไวเปนลายลักษณอักษร และ ตองออกใบเสร็จการจายเงินทุกอยาง นอกจากนั้นตองทําบัญชีวา
ใครทํางานเมื่อไหร และใครหาเงินไดเทาไหร

8.

ผูประกอบกิจการทั้งหญิงและชายตองจัด คอนโดม เจลหลอลื่น และอุปกรณสุขอนามัย
ใหใชและดูแล ระมัดระวังเรื่องสุขภาวะทางอนามัย
นอกเหนือจากนี้ ตองอนุญาตใหมี การใหคําแนะนํา เรื่องการปองกันเกี่ยวกับ
โรคติดเชื้อทางเพศในสถานประกอบกิจการ เชน โดยเจาหนาที่ของกรมอนามัย หรือผูม
 ีหนาที่จากหนวยงาน
ใหคําแนะนําของแผนก

กฎเกณฑอน
ื่ ๆ
1.

หาม การใหบริการ โดยไมใชคอนโดม และ
หามการโฆษณา การใหบริการโดยไมใชคอนโดม ถาลูกคาไมวาจะเปนหญิงหรือชาย
ฝาฝน จะถูกลงโทษโดยการปรับเปนเงินจํานวนสูงมาก

2.

ตอนนี้มีการอนุญาตใหอยางชัดเจนวา เจาหนาที่ตํารวจสามารถ ตรวจดูสถานที่ทําธุระกิจ หรือแมแตในบานได
ดวย และสามารถขอดูหลักฐาน ตลอดจนทําการตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับตัวบุคคลไดทุกเวลา
ผูประกอบกิจการทั้งหญิงและชายมีหนาที่ใหขอมูลแกเจาหนาที่

3.

ขอมูลการแจงรายงานตัวจะถูกเก็บบันทึกไว และสามารถถูกสงตอไปยังหนวยงานอื่นๆ เพื่อการดูแลตรวจสอบ
ขอมูลการปฏิบัติ และเพื่อดําเนินมาตรการที่จําเปนตองใชตามสถานการณ เชน กรมสรรพากร ตลอดจนเมืองที่
ไดแจงไว
หากทํางานใหบริการเปนอิสระสวนตัว ก็ตองแจงการชําระภาษี

4.

หากไมมีการแจงตออายุการแจงรายงานตัว ขอมูลที่ถูกเก็บบันทึกไว จะถูกลบออก หลังจากใบการแจงรายงาน
ตัวหมดอายุอยางชาที่สุด 3 เดือน

Hydra e.V. Treffpunkt und Beratung für Prostituierte
Köpenicker Str. 187-188, 10997 Berlin, Tel./Fax: (030) 611 00 23/21
kontakt@hydra-berlin.de

www.hydra-berlin.de

Öffnungszeiten: Mo, Di 10 bis 15 Uhr
Do 16 bis 20 Uhr
Und nach Vereinbarung!
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