תרגום מסמך של משרד המשפטים השבדי -
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ועדת הבדיקה להערכת החוק האוסר רכישת שירותי מין הגישה היום את הדו"ח המסכם:
)Förbud mot köp av sexuell. En utvärdering 1999-2008(SOU 2010:49
)איסור מכירת שירותי מין  -הערכה (2008 - 1999
מטרת הבדיקה היתה לחקור כיצד האיסור ,אשר בתוקף מעל  10שנים ,עובד בפועל ועל
השפעותיו על היקף הזנות וסחר בבני אדם למטרות מין בשבדיה.
הממצאים מראים שהחוק השיג את מטרותיו המקוות ,ומהווה כלי חשוב במניעה ובמאבק
בתופעת הזנות ובסחר בבני אדם למטרות מין.

השפעותיו של החוק
הוועדה הסיקה כי היקף הזנות בשבדיה ,בניגוד למדינות דומות ,לא גדל מאז אושר החוק.
האיסור על רכישת שירותי מין אף פעל כנגד ביסוס הפשע המאורגן בשבדיה .לפיכך הפיכת
רכישת שירותי מין לפשע הועילה במאבק בזנות ובסחר בבני אדם למטרות מין .לאיסור ישנו גם
השפעה נורמטיבית  -נמצא שינוי ניכר בגישה כלפי רכישת שירותי מין ,אשר עולה בקנה אחד עם
הפיכת פעולה זו לפשע פלילי .ישנה כיום תמיכה רחבה בחוק בקרב הציבור השבדי .החוק הוכח
כגורם מעקב לרכישת שירותי מין .הועדה לא מצאה כל אינדיקציה לכך שהפיכת רכישת מין
לפשע פלילי יצר השפעות שליליות על בני האדם המנוצלים בתעשיית הזנות.

ישום החוק
חקירת ישום החוק מראה כי לאחר תקופה ראשנית של אי ודאות ,קציני משטרה ופרקליטים
מעריכים כיום כי ,באופן כללי ,החוק מיושם היטב .עם זאת ,ברור כי אפקטיביות הישום תלויה
במשאבים המוקצים ובסדרי העדיפויות בתוך מערכת המשפט.

המלצות
הועדה מדגישה את החשיבות של עבודה סוציאלית מתמשכת ורציפה למניעה ומאבק בזנות
 על המאמצים להיות מתואמים על מנת שעבודה זו תצליח.ובסחר בבני אדם למטרות מין
 הועדה מציעה להקים מרכז ארצי שייועד לתיאום המאמצים כנגד תופעת, אי לכך.במטרתה
.הזנות וכנגד הסחר בבני אדם למטרות מין

כמו כן הוועדה מציעה להגדיל את העונש המקסימלי על רכישת שירותי מין משישה חודשי מאסר
 מבדיקה של פסקי דין נמצא כי יש צורך בטווח רחב יותר של עונשים על מנת לאפשר.לשנה
 העונשים הקיימים, לפי הועדה.להעביר מסר חריף יותר במקרים חמורים של רכישת שירותי מין
.כיום על רכישות מין מסוימות אינם עומדים בפרופרציה לחומרת הפשע

 ניתן להתייחס לאדם שנוצל בתעשיית הזנות כצד הניזוק בעיסקת רכישת,לדעתה של הוועדה
. יש להחליט בכל מקרה לגופו האם יש להתייחס לאדם שנוצל בזנות כצד הניזוק.שירותי מין

. מתנדבת במכון תודעה- תורגם ע"י זמר
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SWEDEN - EVALUATION OF THE BAN ON PURCHASE OF SEXUAL SERVICES

The Inquiry on evaluation of the ban on purchase of sexual services today submitted its
report Förbud mot köp av sexuell tjänst (Prohibition o f the purchase of sexual services).
En utvärdering 1999-2008 (An evaluation 1999-2008) (SOU 2010:49) to Minister for
Justice Beatrice Ask. The purpose o f the evaluation was to investigate how the
prohibition, which has been in force for over ten years, works in practice and what effects
it has had on the incidence of prostitution and human trafficking for sexual purposes in
Sweden.
The evaluation shows that the ban on the purchase of sexual services has had the intended
effect and is an important instrument in preventing and combating prostitution and human
trafficking for sexual purposes.

Effects o f the ban
The Inquiry concluded that prostitution in Sweden, unlike in comparable countries, has
not in any case increased since the introduction of the ban. The ban on the purchase of
sexual services has also counteracted the establishment of organised crime in Sweden.
Hence criminalisation has contributed to combating prostitution and human trafficking
for sexual purposes.
Prohibiting purchases o f sexual services also has a normative effect. There has been a
marked change in attitude to the purchase o f sexual services that coincides with making
it a criminal offence to buy sex. There is now strong support f or the ban on purchasing
sexual services in Sweden. The ban has proved to act as a deterrent to sex purchasers.
The Inquiry could find no indication that criminalisation has had a negative effect on
people exploited through prostitution.

Application o f the ban
The investigation of the application o f the ban shows that, following an initial period of
some uncertainty, police officers and prosecutors now consider that, in general, the
application works well. However, it is clear that the effectiveness of application depends
on the resources deployed and the priorities made within the judicial system.

Proposed measures
The Inquiry stresses the value and necessity of continued and sustained social work to
prevent and combat prostitution and human trafficking for sexual purposes. Efforts must
be coordinated if this work is to succeed. Consequently the Inquiry proposes the
establishment of a national centre tasked with coordinating efforts against prostitution
and human trafficking for sexual purposes.
The Inquiry also proposes that the maximum penalty for the purchase of sexual services
be raised from imprisonment for six months to imprisonment for one year. The
examination of case law made by the Inquiry shows that there is a need to be able to
make a more nuanced assessment in more serious cases of the purchase of sexual services
than is possible within the current penalty scale for the offence. According to the Inquiry,
the current level of penalties for certain sexual purchase offences is not proportionate to
the seriousness of the crime.
In the opinion of the Inquiry, a person exploited through prostitution may be regarded as
the injured party in purchases of sexual services. The issue of whether the person
exploited is to be regarded as the injured party must be determined in each individual
case.

