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Inngangur
Í þessum bæklingi er að finna ýmsar upplýsingar um íslenskt samfélag
og íslenskt réttarkerfi, s.s. um jafnan rétt og jafna stöðu kynja, dvalarleyfi, skilnað, forsjármál, umgengnisrétt, fjármál og ofbeldi. Hér er
einnig að finna upplýsingar um hvar er hægt að fá aðstoð.

Jafnrétti kynja – jafnrétti allra
Samkvæmt lögum hafa allir fullorðnir einstaklingar á Íslandi sömu
réttindi og skyldur óháð kyni, litarhætti, fötlun, kynþætti, þjóðerni,
uppruna, trúarbrögðum, lífsskoðunum, efnahag, ætterni, kynhneigð,
kynvitund, kyntjáningu, kyneinkennum og stöðu að öðru leyti. „Allir
hafa rétt til að stjórna lífi sínu, ráða yfir líkama sínum og afla sér tekna
og öllum ber skylda til að sjá fyrir fjölskyldu sinni, annast börnin sín
og taka þátt í samfélaginu.“
Kynin eru jöfn, líka innan hjónabands.

Fjármál
Einstaklingar eldri en 18 ára eru fjárráða. Það þýðir að þú ræður yfirtekjum þínum og eignum, getur átt bankareikning á þínu nafni sem
þú hefur umráðarétt yfir og aðrir hafa ekki aðgang að. Þú ákveður um
í hvaða banka þú átt reikning.
Ekki skrifa undir nein gögn án þess að vera viss um að þú skiljir innihald þeirra og vitir hvaða skuldbindingar felast í undirskriftinni.
Gott er að fá hlutlausan aðila til að fara yfir efni gagnanna.

Samkvæmt lögum eru launin þín lögð inn á þinn eigin bankareikning og þú átt að fá launaseðil í hvert skipti sem þú færð útborgað. Þú
borgar skatta af laununum þínum og en persónuafsláttur kemur til
frádráttar á móti.
Félagsgjöld í stéttarfélag eru dregin af launum þínum, yfirleitt í kringum 1%. Þú getur leitað upplýsinga um réttindi þín og skyldur á vinnumarkaði hjá stéttarfélaginu þínu, þér að kostnaðarlausu. Þar er einnig
hægt að sækja um styrki vegna ýmiss konar heilbrigðisþjónustu, til að
fara á námskeið, fyrir líkamsrækt og fleiru.
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اﻟﻣ ﻘد ﻣ ﺔ

 ﻣﺛﻞ،&"ﺣﺗو& ﻫذا اﻟﻛﺗﯾب ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﯾدة ﺣول اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷ"ﺳﻠﻧد& وﻧظﺎم اﻟﻌداﻟﺔ اﻷ"ﺳﻠﻧد
 وﻗﺿﺎ"ﺎ، واﻟطﻼق،ﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔL وﺗﺻﺎر،ﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ"ﺔHاﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن واﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﻣ
ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﻣور اﻟﻣﺎﻟ"ﺔ واﻟﻘﺿﺎ"ﺎV ﺣﻘوق اﻟﺗواﺻﻞ ﻣﻊ اﻷطﻔﺎلV  واﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ،اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ
.طﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدةV ﻣﺎ "ﺣﺗو& ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔH .ﺎﻟﻌﻧﻒV اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ

ﻊ7 اﻟﻣﺳﺎوا ة ﻟﻠﺟﻣ-اﻟﻣﺳﺎوا ة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن

ﻐضV ،ﺎﻟﻐﯾن ﻓﻲ أ"ﺳﻠﻧدا ﺣﻘوًﻗﺎ ﻣﺗﺳﺎو"ﺔ وﻋﻠﯾﻬم اﻟﺗازﻣﺎت ﻣﺗﺳﺎو"ﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧونVﻟﺟﻣ"ﻊ اﻷﺷﺧﺎص اﻟ
ﺷرة أو اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺟﺳد"ﺔ أو اﻟﻌرق أو اﻟﺟﻧﺳ"ﺔ أو اﻷﺻﻞ أو اﻟدﯾن أوVاﻟﻧظر ﻋن اﻟﻧوع أو ﻟون اﻟ
اﻵارء واﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟﺣ"ﺎﺗ"ﺔ أو اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎﻟ"ﺔ أو اﻟﻧﺳب أو اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺟﻧﺳ"ﺔ أو اﻟﻬو"ﺔ اﻟﺟﻧﺳ"ﺔ أو
،م ﻓﻲ ﺣ"ﺎﺗكH ﻓﻲ اﻟﺗﺣi ﻫذا "ﺷﻣﻞ اﻟﺣ.اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻬو"ﺔ اﻟﺟﻧﺳ"ﺔ أو ﺛﻧﺎﺋ"ﺔ اﻟﺟﻧس أو ﻏﯾر ذﻟك
.ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊHﺄطﻔﺎﻟك واﻟﻣﺷﺎرV  واﻟﻌﻧﺎ"ﺔ،ﺳب دﺧﻠك اﻟﺧﺎص وواﺟب اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ أﺳرﺗكH
.ﻟﻠزوج واﻟزوﺟﺔ ﺣﻘوًﻗﺎ ﻣﺗﺳﺎو"ﺔ

ﺔ7اﻟﻣ ﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻣ ﺎﻟ
،م ﻓﻲ دﺧﻠك وأﻣواﻟكH ﻫذا "ﻌﻧﻲ أﻧك اﻟﻣﺗﺣ. ﻋﺎم أو أﻛﺑر ﻟﻬم ذﻣﺔ ﻣﺎﻟ"ﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ18 اﻷﻓارد ﻓﻲ ﺳن
ن ﻷ& ﺷﺧص آﺧر اﻟوﺻولHم ﻓ"ﻪ وﻻ "ﻣHﺎﺳﻣك أﻧت اﻟﻣﺗﺣV ً"ﺎHﺎ ﺑﻧVًون ﻟك ﺣﺳﺎH" ن أنHو"ﻣ
.ﺎ ﻟك ﻓ"ﻪVً ﻓﻲ اﺧﺗ"ﺎر اﻟﺑﻧك اﻟذ& ﺗﻔﺗﺢ ﺣﺳﺎi وﻟك اﻟﺣ.إﻟ"ﻪ
ﻧت ﺗﻔﻬم ﻣﺣﺗواﻫﺎ واﻻﻟﺗازﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻠزﻣك ﺑﻬﺎH ﻻ ﺗﺿﻊ ﺗوﻗ"ﻌك ﻋﻠﻰ أ& وﺛ"ﻘﺔ إﻻ أذا
. وﺷرح ﻣﺣﺗواﻫﺎ ﻟكiﺷﺧص ﻣﺣﺎﯾد ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻟوﺛﺎﺋV ﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔV  ﻧﻧﺻﺢ.ﻫذا اﻟﺗوﻗ"ﻊ
ﻞ ﻣرة ﯾودع ﻓﯾﻬﺎH ﻲ ﺧﺎص وﺗﺗﻠﻘﻰ ﻗﺳ"ﻣﺔ إﯾداع ﻓﻲHك ﻓﻲ ﺣﺳﺎب ﺑﻧV ﯾودع ارﺗ،ﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧونV
. ﺗدﻓﻊ اﻟﺿارﺋب وﺗﺗﻠﻘﻰ اﺋﺗﻣﺎن ﺷﺧﺻﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻞ،ﺎﻟﺗﺎﻟﻲV و.كVارﺗ
ﻧكH و"ﻣ.كV ﻣن ارﺗ%1  واﻟﺗﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻧﺣو،ﺻم رﺳوم ﻋﺿو"ﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌﻣﺎﻟﻲ
َ ﻋﻠًﻣﺎ أﻧﻪ ﺗُﺧ
&ﺣﻘوﻗك واﻟﺗازﻣﺎﺗك ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣﻞ ﻣن اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌﻣﺎﻟﻲ اﻟذV طﻠب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﺷورة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
م ﺗﻘد"م طﻠب ﻻﺳﺗرداد ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎ"ﺔ اﻟﺻﺣ"ﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔHﻧHﻣﺎ "ﻣH .ﺎﻟﻣﺟﺎنV ،ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟ"ﻪ
.ﺎﺿ"ﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒLواﻟدوارت اﻟﺗﻌﻠ"ﻣ"ﺔ ورﺳوم ﻋﺿو"ﺔ ﺻﺎﻟﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻟر
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Stundum kemur fólk til landsins fyrir milligöngu annars aðila sem
síðan krefur það um greiðslu vegna kostnaðar, oft með háum vöxtum.
Ef þú ert í þeirri stöðu skaltu leita ráðgjafar t.d. hjá þínu stéttarfélagi,
félagsþjónustu í þínu sveitarfélagi eða lögreglu. Einnig veitir Manréttindaskrifstofa Íslands lögfræðiráðgjöf fyrir innflytjendur Að gera fólki
upp skuld og neyða það til að vinna upp í hana er dæmi um mansal og
með öllu ólöglegt.

Hjónaband
Á Íslandi hefur fólk rétt til að velja sér maka óháð kyni eða kynhneigð.
Ekki er hægt að skylda fólk til að ganga í hjónaband og leyfilegt er að
búa saman án þess að ganga í hjónaband. Hjónabandi fylgja ýmis réttindi, s.s. samsköttun og erfðaréttur. Einungis er löglegt að vera í einu
hjónabandi á hverjum tíma. Upplýsingar um hjúskap má nálgast hjá
Þjóðskrá Íslands.Hjón taka sameiginlegar ákvarðanir varðandi málefni fjölskyldunnar og hvorugur aðilanna ræður yfir hinum. Framfærsluskylda er milli einstaklinga í hjónabandi og þeir bera sameiginlega ábyrgð á rekstri heimilisins. Hjón skulu, miðað við getu og
aðstæður hvors einstaklings um sig, leggja fé til heimilishalds og til að
mæta þörfum maka og barna. Framlag til heimilis þarf þó ekki að vera
á formi peninga, vinnuframlag til heimilis eða annar stuðningur við
fjölskyldu telst sambærilegt framlag og fjármunir.

Hjónaskilnaður
Þú sækir um skilnað hjá sýslumanni í því umdæmi sem þú býrð. Þú
getur fengið skilnað hvort sem maki þinn vill hann eða ekki. Oftast
er fyrst gefið leyfi til skilnaðar að borði og sæng og síðan er hægt að fá
lögskilnað ári síðar. Séu hjón sammála um að sækja um lögskilnað er
hann veittur að sex mánuðum liðnum. Hafi ofbeldi eða framhjáhald
átt sér stað er hægt að sækja um lögskilnað strax.

Sáttavottorð
Hjón sem fara með forsjá barna undir 18 ára aldri þurfa að leita sátta
hjá presti eða forstöðumanni löggilts trúfélags tilheyri þau slíku félagi
hér á landi. Ef hjón eru í sitt hvoru trúfélaginu eða ef annað þeirra eða
bæði eru utan trúfélaga er leitað sátta hjá sýslumanni eða dómara eftir
því hvar skilnaðarmálið er til meðferðar. Sáttavottorð mega ekki vera
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ﺛﯾ ًارH و، واﻟذ& ﻗد "طﻠب ﺑدورﻩ رد اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎu"أﺣ"ﺎًﻧﺎ ﻣﺎ "ﺄﺗﻲ اﻟﻧﺎس ﻟﻬذﻩ اﻟدوﻟﺔ ﻋﺑر وﺳ
 ُﯾرﺟﻰ طﻠب اﺳﺗﺷﺎرة ﻣن اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌﻣﺎﻟﻲ،ﻧت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﻗﻒH  إذا.ﻔﺎﺋدة ﻣرﺗﻔﻌﺔV ﻣﺎ "طﺎﻟب ردﻫﺎ
ﺎﺗب اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ"ﺔ أو اﻟﺷرطﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠد"ﺔ اﻟﺗﻲH أو ﻣ،اﻟذ& ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟ"ﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل
 ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن.نLز اﻷ"ﺳﻠﻧد& ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﺷورة اﻟﻘﺎﻧوﻧ"ﺔ ﻟﻠﻣﻬﺎﺟرHﻣﺎ "ﻘدم اﻟﻣرH .ﺗﻘ"م ﻓﯾﻬﺎ
ﺷر و"ﻌد ﻣﺧﺎﻟًﻔﺎVﺎﻟV  ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻹﺗﺟﺎر،ﺎرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻞ ﻟﺳدادﻩVﻓرض دﯾون ﻋﻠﻰ ﺷﺧص ﺛم إﺟ
.ﻟﻠﻘﺎﻧون

اﻟزواج

ﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﺟﻧس ذﻟك اﻟﺷﺧص أو ﺗوﺟﻬﻪV ، ﻟﻠﻧﺎس اﺧﺗ"ﺎر ﻣن ﯾﺗزوﺟونiﻓﻲ أ"ﺳﻠﻧدا "ﺣ
 ﯾﺗرﺗب.ﻐﯾر زواجV ن ﻟﻠﻧﺎس أن "ﻌ"ﺷوا ﻣًﻌﺎHن إﻛارﻩ أ& ﺷﺧص ﻋﻠﻰ اﻟزواج و"ﻣH ﻻ "ﻣ.اﻟﺟﻧﺳﻲ
 وﻻ ﯾﺟوز اﻟزواج ﻣن. ﻓﻲ اﻟﻣﯾارثiﺔ واﻟﺣH ﻣﺛﻞ اﻟﺿارﺋب اﻟﻣﺷﺗر،ﻋﻠﻰ اﻟزواج اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣﻘوق
د ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟزواج ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ اﻟﺳﺟﻞL وﻫﻧﺎك اﻟﻣز.أﻛﺛر ﻣن ﺷﺧص ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت
& ﻷiﺷؤون اﻷﺳرة وﻻ "ﺣV  ﯾﺗﺧذ اﻟزوﺟﺎن ﻣًﻌﺎ اﻟﻘارارت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ.(www.thjodskra.is) اﻟوطﻧﻲ
ﺔHﻞ ﻣﻧﻬﻣﺎ واﺟب دﻋم اﻵﺧر ﻣﺎﻟً"ﺎ وﺗﺣﻣﻞ اﻟﻣﺳؤوﻟ"ﺔ اﻟﻣﺷﺗرH  ﯾﺗﺣﻣﻞ.م ﻓﻲ اﻵﺧرHﻣﻧﻬﻣﺎ اﻟﺗﺣ
 اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إﻋﺎﻟﺔ اﻷﺳرة، وﻓًﻘﺎ ﻻﺳﺗطﺎﻋﺗﻬﻣﺎ وظروﻓﻬﻣﺎ،ﻼ اﻟطرﻓﯾنH  ﻋﻠﻰ.ﻋن إﻋﺎﻟﺔ اﻷﺳرة
ﺎﻟﺿرورة أنV ﻐﻲV ﻻ ﯾﻧ، اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﻧزل.ﺎﺣﺗ"ﺎﺟﺎت اﻟزوج أو اﻟزوﺟﺔ واﻷطﻔﺎلV واﻟوﻓﺎء
ﺿﺎ
ً " ﻣن اﻟدﻋم ﻟﻸﺳرة ﺗﻌد أÖﺎل اﻷﺧرH ﻓﺄداء اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧزﻟ"ﺔ أو اﻷﺷ،ﺗﻛون ﻓﻲ ﺻورة أﻣوال
.ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ

اﻟط ﻼ ق
ﻧك اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰH "ﻣ.طﻠب اﻟطﻼق أﻣﺎم اﻟُﻣﻔّوض اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘ"م ﻓﯾﻬﺎV ﺗﺗﻘدم
ﺎﻻﻧﻔﺻﺎل أوﻻ ﺛم ُ"ﻣﻧﺢV  ﺗﺻدر رﺧﺻﺔ، ﻋﺎدة.ﺎن اﻟزوج اﻵﺧر ﯾرﻏب ﻓﻲ ذﻟك أم ﻻH اﻟطﻼق ﺳواء
 اﻟطرﻓﺎن ﻋﻠﻰiﻌد ﺳﺗﺔ أﺷﻬر ﻣن اﻻﻧﻔﺻﺎل إذا واﻓV ن ﻣﻧﺢ اﻟطﻼقH "ﻣ.ﻌﺎمV ﻌد ذﻟكV اﻟطﻼق
ﺎنH ﺎن اﻟزوج اﻵﺧرH ن اﻟﺗﻘدم ﻟطﻼق ﻓور& إذاH ﻣن اﻟﻣﻣ.اﻟﺗﻘدم ﻟطﻠب اﻟطﻼق ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت
.ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺎطﻔ"ﺔ أو اﺳﺗﺧدم اﻟﻌﻧﻒ ﺿدك أو ﺿد أ& ﻣن اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻘ"ﻣﯾن ﻓﻲ ﻣﻧزﻟك

ﺻﻠﺢ
ُ ﺷﻬﺎدة

 ﻓﻌﻠﯾﻬﻣﺎ اﻟﺳﻌﻲ ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﻋن، ﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﻌﻣر18 ﺎن اﻟزوﺟﯾن ﺣﺎﺿﻧﯾن ﻷطﻔﺎل دون ﺳنH إذا
ﺎن اﻟزوﺟﺎن ﯾﻧﺗﻣ"ﺎن إﻟﻰ ﺟﻣﻌ"ﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺑﯾﻞH  إذا، أو ﻣﻣﺛﻞ ﺟﻣﻌ"ﺔ دﯾﻧ"ﺔ ﺷرﻋ"ﺔ،ﺎﻫنH iLطر
ﻼﻫﻣﺎ ﻻ ﯾﻧﺗﻣ"ﺎن ﻷ& ﺟﻣﻌ"ﺔH ﺎن اﻟزوﺟﺎن ﯾﻧﺗﻣ"ﺎن ﻟﺟﻣﻌ"ﺔ دﯾﻧ"ﺔ أو أﺣدﻫﻣﺎ أوH  إذا.ﻓﻲ أ"ﺳﻠﻧدا
ﺎن اﻟذ& ﺗُﻧظرHﺻﻠﺢ ﻣن اﻟُﻣﻔّوض اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﻣﻧطﻘﺔ أو اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺳب اﻟﻣ
ُ دﯾﻧ"ﺔ ُ"طﻠب اﻟ
.طﻠب اﻟطﻼقV  ﺷﻬور ﻋﻧد اﻟﺗﻘدم6 ﺻﻠﺢ أﻗدم ﻣن
ُ ون طﻠب اﻟH" ن أنH ﻻ "ﻣ.ﻓ"ﻪ ﻗﺿ"ﺔ اﻟطﻼق
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eldri en sex mánaða þegar sótt er um skilnað. Eigi hjón engin börn eða
eingöngu börn sem eru orðin eldri en 18 ára þurfa þau ekki sáttavottorð. Í sáttavottorði kemur fram að prestur, forstöðumaður trúfélags,
sýslumaður eða dómari hafi reynt að sætta hjón en ekki tekist.

Skilnaðarleyfi útgefið af sýslumanni
Til að sýslumaður geti gefið út leyfi til skilnaðar að borði og sæng
þurfa hjón að gera skriflegt samkomulag um skiptingu eigna og
skulda. Samkvæmt lögum skiptast eignir jafnt milli hjóna við skilnað,
nema séreignir (t.d. vegna kaupmála), en hvort um sig ber ábyrgð á
sínum skuldum, s.s. námslánum. Það þýðir að hvor einstaklingur
tekur þær skuldir sem hann er ábyrgur fyrir og helming sameiginlegra skulda, t.d. vegna sameiginlegs greiðslukorts.
Hafi hjón ekki komist að samkomulagi um forsjá þarf að leggja fram
staðfestingu á því að annað þeirra hafi höfðað forsjármál fyrir dómi til
að sýslumaður geti gefið út leyfi til skilnaðar að borði og sæng. Nánari
upplýsingar er að finna á: syslumenn.is.

Skilnaður fyrir dómi
Mæti annað hjóna ekki til sýslumanns eða neiti að skilja þarf að ganga
frá málinu fyrir dómstólum. Æskilegt er að ráðinn sé lögmaður til að
flytja málið fyrir dómi (fólk má flytja málið sjálft). Eignaskiptasamningur eða úrskurður héraðsdóms um opinber skipti á búinu þarf þá að
liggja fyrir en skiptastjóri sér um skiptingu eigna og skulda og tekur
ákvarðanir um aðrar ráðstafanir sem falla undir hans valdssvið. Opinber skipti eru þegar dómari ákveður að skiptaráðandi skipti búi, t.d.
við skilnað, eða dánarbúi. Til að ganga megi frá skilnaði fyrir dómi,
þarf búið að hafa verið tekið til opinberra skipta. Ef ekki er samkomulag um forsjá barna má reka skilnaðarmálið og forsjármálið sameiginlega.
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.ﺻﻠﺢ
ُ  ﻻ داﻋﻲ ﻟﺷﻬﺎدة اﻟ، ﺳﻧﺔ18 ﺎن اﻷطﻔﺎل أﻛﺑر ﻣنH  أو إذا، اﻟزوﺟﯾن أ& أﺑﻧﺎءÖن ﻟدH" إذا ﻟم
.ﺻﻠﺢ ﻟم ﺗﻛن ﻧﺎﺟﺣﺔ
ُ ﺎﻫن أو ﻣﻣﺛﻞ ﻋن ﺟﻣﻌ"ﺔ دﯾﻧ"ﺔ أن ﻣﺣﺎوﻻت اﻟH  "ﺷﻬد،وﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺷﻬﺎدة

رﺧﺻﺔ اﻻﻧﻔﺻﺎل اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣُﻔﱠوض اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﻣﻧطﻘﺔ

 ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟزوﺟﯾن ﺗوﻗ"ﻊ اﺗﻔﺎق،ﺣﺗﻰ ُ"ﺻِدر اﻟُﻣﻔّوض اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﻣﻧطﻘﺔ رﺧﺻﺔ اﻻﻧﻔﺻﺎل
ﺎﻟﺗﺳﺎو& ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾنV  ﺗُﻘّﺳم اﻷﻣوال،& وﻓًﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻷ"ﺳﻠﻧد.ﺗﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳ"م اﻟدﯾون واﻷﻣوالH
،( ﻣﺎ ﻋدا اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل ﻧﺗﯾﺟﺔ وﺟود اﺗﻔﺎق ﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟزواج،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطﻼق
 ﻫذا "ﻌﻧﻲ أﻧك ﺗﺗﺣﻣﻞ اﻟدﯾن. ﻣﺛﻞ اﻟدﯾون اﻟدارﺳ"ﺔ،ﻞ ﺷﺧص ﻣﺳؤول ﻋن دﯾوﻧﻪ اﻟﺷﺧﺻ"ﺔH وﻟﻛن
طﺎﻗﺔV  ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل ﻧﺻﻒ اﻟدﯾن ﻋﻠﻰ،ﺔHاﻟذ& ﯾﺧﺻك ﺷﺧﺻً"ﺎ وﻧﺻﻒ أ& دﯾون ﻣﺷﺗر
.ﺔHاﺋﺗﻣﺎن ﻣﺷﺗر

ﺎVً ﯾﺟب ﺗﻘد"م دﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ أن أ& ﻣن اﻟطرﻓﯾن ﻟم "ﻘدم طﻠ،ﺷﺄن اﻟﺣﺿﺎﻧﺔV إذا اﺧﺗﻠﻒ اﻟطرﻓﺎن
دL ﻟﻠﻣز.ن ﻟﻠُﻣﻔﱠوض اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﻣﻧطﻘﺔ إﺻدار رﺧﺻﺔ اﻧﻔﺻﺎلHﻣﺔ ﺣﺗﻰ "ﻣHﻟﻠﺣﺿﺎﻧﺔ أﻣﺎم ﻣﺣ
.www.syslumenn.is :uVﺎرة اﻟارLﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾرﺟﻰ ز

ﻣﺔHم ﻣﺣHﻣوﺟب ﺣV اﻟطﻼق
إذا ﻟم "ﺣﺿر أ& ﻣن اﻟطرﻓﯾن ﻓﻲ اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻣﺣددة ﻣﻊ اﻟُﻣﻔّوض اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﻣﻧطﻘﺔ أو ﯾرﻓض
ﻧك أن ﺗﻣﺛّﻞHﻣﺎ "ﻣH) ﻣﺣﺎﻣﻲ "ﻣﺛﻠكV  ُ"ﻔﺿﻞ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ.ﻣﺔH ﯾﺟب ﺗﺳو"ﺔ اﻟﻘﺿ"ﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣ،اﻟطﻼق
ﺷﺄن ﺗﻘﺳ"م ﻋﺎمV ﻣﺔ اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔHم ﻣن ﻣﺣHﺷﺄن ﺗﻘﺳ"م اﻟﺣ"ﺎزة أو ﺣV  ﯾﺟب ﺗﻘد"م ﻋﻘد.(ﻧﻔﺳك
ٍ  ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺻ.ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت
Öﻒ ﻟﻺﺷارف ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳ"م اﻷﻣوال واﻟدﯾون واﺗﺧﺎذ اﻟﻘارارت اﻷﺧر
ٍ م ﻣن ﻗﺎHﻣوﺟب ﺣV  ﯾﺗم ﺗﺻﻔ"ﺔ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻋﻠًﻧﺎ.اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺿﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ ﺑﻬذا اﻟﺷﺄن
ض ﺑﺗﻌﯾﯾن
ٍ ﻣﺻ
ﻬﺎ أﺣد اﻟزوﺟﯾن ﻋﻧدHﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗرH ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل ﻋﻧد اﻟطﻼق أو اﻟﺗر،ﻒ ﻟﺗﻘﺳ"م اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت
. ﯾﺟب اﻟﺗﺄﻛﯾد أن اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻗد ُﻋِرﺿت ﻟﻠﺗﻘﺳ"م اﻟﻌﺎم،ﻣﺔH ﻟﺗﺳو"ﺔ ﺣﺎﻟﺔ طﻼق أﻣﺎم اﻟﻣﺣ.اﻟوﻓﺎة
.ن اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺗﻲ اﻟطﻼق واﻟﺣﺿﺎﻧﺔ ﻣًﻌﺎH "ﻣ،ﺷﺄن ﺣﺿﺎﻧﺔ اﻷﺑﻧﺎءV إذا ﻟم ﯾﺗم اﻟﺗوﺻﻞ ﻻﺗﻔﺎق
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Það er refsivert samkvæmt íslenskum lögum að neyða einhvern,
af hvaða kyni sem er, til að ganga í hjónaband. Einstaklingar
hafa verið neyddir til að ganga í hjónaband eða eru að reyna að
losna úr nauðungarhjónabandi, geta fengið ráðgjöf og aðstoð
hjá Bjarkarhlíð, félagsþjónustu sveitarfélags, lögreglunni, Mannréttindaskrifstofu Íslands, Kvennaathvarfinu, Kvennaráðgjöfinni og
Fjölmenningarsetri. Sama gildir um einstaklinga sem hafa verið er
beittir ofbeldi af maka sínum, sambýlisaðila, kærasta/u eða öðrum
nákomnum. Sjá kaflann um ofbeldi.

Sambúð
Fólk getur skráð sig í sambúð og notið ýmissa réttinda sem því fylgja
s.s. samsköttunar. Þegar fólk er í sambúð á það hvort um sig þær eignir og skuldir sem það er skráð fyrir og sameiginlegar eignir skiptast
milli þeirra við sambúðarslit. Fólk í sambúð erfir ekki hvort annað
nema að gerð hafi verið erfðaskrá þar um.

Sambúðarslit

اﻟﻣ ﺳ ﺎﻛ ﻧﺔ

 ﻣﺛﻞ اﻟﺿارﺋب،ﺎء ﺗﺳﺟﯾﻞ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﺳﺎﻛﻧﺔ ﺑﯾﻧﻬم ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣﻘوقHن ﻟﻠﺷرH"ﻣ
ﺗﺣﻣﻼن ﻣًﻌﺎ اﻟﻣﺳؤوﻟ"ﺔL "ﻣﺗﻠﻛﺎن ﻣًﻌﺎ اﻟﻣوﺟودات و، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺎﻛﻧﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾن.ﺔHاﻟﻣﺷﺗر
 ﻓﻲ.ﺔ اﻟﻣﻘﺳﻣﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻋﻧد اﻧﺗﻬﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺎﻛﻧﺔHﻋن اﻟدﯾن اﻟﻣﺳﺟﻞ ﺑﺈﺳﻣﯾﻬﻣﺎ واﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺷﺗر
ك اﻵﺧر ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﯾارث إﻻ إذا ﺗﻣتL ﻻ "ﺣﺻﻞ اﻟﺷر،ﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻛﻧﺔHLﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة أﺣد اﻟﺷر
.ﺔHﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﺗرH كLﺗﺳﻣ"ﺔ ذاك اﻟﺷر

إ ﻧ ﻬ ﺎء ا ﻟ ﻣ ﺳ ﺎ ﻛ ﻧ ﺔ

Barnlaust fólk sem slítur sambúð þarf einungis að tilkynna um breytt
lögheimili til Þjóðskrár Íslands. Hjá barnafólki er meginreglan sú að
forsjá með börnum sé sameiginleg og þarf að tilkynna það til sýslumanns. Ef ekki er samkomulag um forsjá þurfa foreldrar að fara í
sáttaferli og leita til dómstóla. Nánari upplýsingar eru að finna í kaflanum um forsjá.

. اﻟﺳﺟﻞ اﻟوطﻧﻲÖن ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺟدﯾد ﻟدHﻞ ﻣﺎ "ﺣﺗﺎﺟﻪ اﻟطرﻓﯾن ﻋﻧد إﻧﻬﺎء اﻟﻣﺳﺎﻛﻧﺔ ﻫو ﺗﺳﺟﯾﻞ ﻣﺳH
،ﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﺎﻋدة اﻷﺳﺎﺳ"ﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎ"ﺔ اﻟﻣﺳﺎﻛﻧﺔH ﺗﻛون اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ اﻟﻣﺷﺗر،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود أطﻔﺎل
 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺧﺗﻼف ﺣول.ﺎت اﻟﺣﺿﺎﻧﺔVﺟب إﺧطﺎر اﻟُﻣﻔّوض اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺗرﺗﯾLو
 ﯾﺟب ﻋرض، ﯾﺟب أن ﯾﺧﺿﻊ اﻟواﻟدان ﻹﺟارءات ﻣﺻﺎﻟﺣﺔ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﻧﺟﺎح،اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ
.ﺎﻟﺣﺿﺎﻧﺔV i اﻧظر اﻟﻘﺳم اﻟﻣﺗﻌﻠ:دL ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣز.ﻣﺔHاﻟﻘﺿ"ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣ

Sé annar aðilinn skráður eigandi allra eða meirihluta eigna getur hinn
gert kröfu um hlutdeild í eignamyndun á sambúðartímanum. Þá er
metið hversu mikið hvor aðili um sig hefur lagt til við myndun þeirra
eigna sem eru til staðar við sambúðarlok. Hafi framlagið verið sambærilegt þá er líklegt að dómari úrskurði að eignir skiptist jafnt milli aðila.

ن ﻟﻠطرف اﻵﺧر طﻠب ﺣﺻﺔ ﻣنH "ﻣ،ﺎن أﺣد اﻟطرﻓﯾن "ﻣﺗﻠك ﺟﻣ"ﻊ اﻷﻣوال أو ﻏﺎﻟﺑﯾﺗﻬﺎH إذا
، ﻫذا "ﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﻋﻧد إﻧﻬﺎء اﻟﻣﺳﺎﻛﻧﺔ.اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ ذاك اﻟطرف ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﻣﺳﺎﻛﻧﺔ
،ﺎﻧت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﺗﺳﺎو"ﺔH  إذا.ك ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﻣﺳﺎﻛﻧﺔLﻞ ﺷرH ﯾﺗم ﻋﻣﻞ ﺗﻘﯾ"م ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ
.ﺎﻟﺗﺳﺎو& ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾنV ﺄن اﻷﻣوال ﺳﺗﻘمV ًﻣﺎHﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ُ"ﺻِدر اﻟﻘﺎض ﺣ

Þungun
Gangir þú með barn ber þér að fara í mæðraeftirlit á heilsugæslustöð eða heilbrigðisstofnun, en fyrsta viðtal fer venjulega í kringum
10. til 12. viku meðgöngu. Ef einhverjar spurningar vakna eða ef þörf
er á ráðgjöf varðandi meðgönguna er hægt að fá viðtal hjá heimilis-
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ﻐض اﻟﻧظر ﻋنV ،&إﻛارﻩ أ& ﺷﺧص ﻋﻠﻰ اﻟزواج أﻣر ُ"ﻌﺎِﻗب ﻋﻠ"ﻪ اﻟﻘﺎﻧون اﻷ"ﺳﻠﻧد
،& اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن أﺟﺑروا ﻋﻠﻰ اﻟزواج أو "ﺣﺎوﻟون اﻟﺗﺣرر ﻣن اﻟزواج اﻟﻘﺳر.اﻟﻧوع
 اﻟذ& "ﻘدم،Bjarkarhlíð ز ﺧدﻣﺔ اﻷﺳرةHﻧﻬم ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺗوﺟ"ﻪ واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣن ﻣرH"ﻣ
ز ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎنHاﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ"ﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠد"ﺔ اﻟﺗﻲ "ﻘ"ﻣون ﻓﯾﻬﺎ أو اﻟﺷرطﺔ أو ﻣر
.ز ﺗﻌدد اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتHز اﺳﺗﺷﺎارت اﻟﻧﺳﺎء وﻣرHاﻷ"ﺳﻠﻧد& أو ﻣﻠﺟﺄ اﻟﻧﺳﺎء أو ﻣر
 ﻣن "ﺳﺎﻛﻧﻬم/ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗﻌرﺿوا ﻟﻠﻌﻧﻒ ﻣن ﻗﺑﻞ أزواﺟﻬمiﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﯾﻧطﺑ
.ﺎﻟﻌﻧﻒV iد ﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻟﻣﺗﻌﻠL اﻗأر اﻟﻣز.ﯾنô اﻟﺻد"ﻘﺔ أو ﻏﯾرﻫم ﻣن اﻟﻣﻘر/i اﻟﺻدﯾ/

اﻟﺣ ﻣ ﻞ

ﻌﺔV ﺗﻛون أول ﻣﺗﺎ،ز رﻋﺎ"ﺔ ﺻﺣ"ﺔ أو ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﺣ"ﺔH ﺗوﺟﻬﻲ ﻷﻗرب ﻣر،ًن طﻔﻼLﻧِت ﺗﻧﺗظرH إذا
ﺎﻧت ﻟد"ك أ& ﺗﺳﺎؤﻻت أو ﺗﺣﺗﺎﺟﯾن ﻻﺳﺗﺷﺎرةH  إذا. ﻣن اﻟﺣﻣﻞ12 أو ال10ﻋﺎدة ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع ال
.ز اﻟرﻋﺎ"ﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺣﻣﻞHﻧك ﺗﺣدﯾد ﻣوﻋًدا أﻗرب ﻣﻊ اﻟطﺑﯾب أو اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﻣرH "ﻣ،ﺷﺄن اﻟﺣﻣﻞV
 اﻟرﻋﺎ"ﺔ أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻟﺣﻣﻞ ﻣﺟﺎﻧ"ﺔ.ﺎﻹﺳارع واﻻﺗﺻﺎل وﺣﺟز ﻣوﻋد ﻋﻧد ﻣﻌرﻓﺗك ﺑوﺟود اﻟﺣﻣﻞV ﻧﻧﺻﺢ
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lækni eða ljósmóður í mæðravernd fyrr. Gott er að bóka tíma þegar
ljóst er að viðkomandi er barnshafandi. Mæðraeftirlit er þér að kostnaðarlausu, sex mánuðum eftir skráningu í Þjóðskrá Íslands. Mörgum
finnst gott að hafa einhvern með sér í mæðraeftirlit, s.s. hitt foreldrið.
Verðir þú barnshafandi en viljir ekki eignast barn hefur þú aðgang að
þungunarrofi fyrir lok 22. viku meðgöngu. Viljir þú þungunarrof þarft
þú að ræða það við lækni og félagsráðgjafa, fylla út umsókn og fara í
læknisskoðun. Hægt er að velja milli þess að fara í aðgerð eða nota lyf
til að koma af stað ferli sem líkist náttúrulegu fósturláti. Þungurrof
kostar ekkert ef þú ert skráð/ur í íslenska heilbrigðiskerfið (það gerist
6 mánuðum eftir að einstaklingur hefur skráður lögheimili í Þjóðskrá
Íslands en strax ef hann er EES-borgari og hefur lagt fram gilt vottorð
frá heimalandi, t.d. E-104). Til að panta tíma eða fá frekari upplýsingar
er best að hringja í kvennadeild Landspítalans í síma 543 3600 eða
hafa samband við heilsugæslu.
Öll ráðum við sjálf yfir líkama okkar. Það er ákvörðun hvers og eins
hvort engin sé með barn eða þungunin rofin. Í apótekum er hægt
að kaupa pillu sem hægt er að taka eftir samfarir til að koma í veg
fyrir þungun. Hægt er að fá upplýsingar um getnaðarvarnir hjá
heimilislækni eða á heilsugæslustöð.

Þekkt er að ofbeldi í samböndum geti hafist eða aukist á meðgöngu.
Verðir þú fyrir ofbeldi á meðgöngu er mikilvægt að leita aðstoðar í
Kvennaathvarfinu, í Bjarkarhlíð eða hjá lækni, hjúkrunarfræðingi eða
ljósmóður í mæðraeftirliti.

Heimilisofbeldi
Heimilisofbeldi er ofbeldi sem einstaklingur verður fyrir af hálfu einhvers sem er honum nákominn, skyldur eða tengdur, eins og maki,
fyrrverandi maki, barn, foreldri, barnsfaðir, barnsmóðir, systkini eða
forsjáraðili. Heimilisofbeldi getur verið líkamlegt, andlegt ofbeldi,
fjárhagslegt, kynferðislegt eða stafrænt auk ýmiss konar hegðunar
sem felur í sér ógnun, hótun, stjórnun og/eða þvinganir. Þolandi og
gerandi þurfa hvorki að búa saman né vera gift til að ofbeldið flokkist
sem heimilisofbeldi. Heimilisofbeldi þarf heldur ekki að vera bundið
við heimili geranda eða brotaþola.
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ن أن "ﺻطﺣﺑون أﺣًدا ﻣﻌﻬم ﻟﻣوﻋدL "ﺣب اﻟﻛﺛﯾر.ﻌد ﺗﺳﺟﯾﻞ إﻗﺎﻣﺗك اﻟﻘﺎﻧوﻧ"ﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺟﻞ اﻟوطﻧﻲV
. ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل اﻟواﻟد اﻵﺧر ﻟﻠطﻔﻞ،اﻟرﻋﺎ"ﺔ أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻟﺣﻣﻞ
22 ﻧك طﻠب اﻹﺟﻬﺎض ﻗﺑﻞ ﻧﻬﺎ"ﺔ اﻷﺳﺑوعH "ﻣ،"ﺔ طﻔﻞôإذا ﺣدث ﺣﻣﻞ وﻟم ﺗﻛوﻧﻲ ﺗرﻏﺑﯾن ﻓﻲ ﺗر
ﻐﻲ ﻋﻠ"ك ﻣﻸV ﻓﯾﻧ، ﻋﻠ"ِك اﺳﺗﺷﺎرة طﺑﯾب وأﺧﺻﺎﺋﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، إذا ﻗررِت إﻧﻬﺎء اﻟﺣﻣﻞ.ﻣن اﻟﺣﻣﻞ
ﻪVن ﺑﯾن إﺟارء ﺟارﺣﻲ أو إﺟﻬﺎض طﺑﻲ ﻣﺷﺎL ﻗد ﺗﺧﺗﺎر.ﺎارت اﻟطﺑ"ﺔ اﻟﻼزﻣﺔVطﻠب واﻟﺧﺿوع ﻟﻼﺧﺗ
ﻧِت ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎمH ﺎﻟﻣﺟﺎن إذا ﻣﺎV ون اﻹﺟﻬﺎضH" .ﺎب طﺑ"ﻌ"ﺔVﻟﻺﺟﻬﺎض اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن أﺳ
ﻧِتH  أو إذا، ﺷﻬور6 ﻌد اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧ"ﺔ ﻓﻲ أ"ﺳﻠﻧدا ﻟﻣدةV اﻷ"ﺳﻠﻧد& ﻟﻠرﻋﺎ"ﺔ اﻟﺻﺣ"ﺔ )واﻟذ& ﯾﺗم
ﺔ ﻣن ﺑﻠدكLﻧِت ﻗد ﻗدﻣِت ﺷﻬﺎدة ﺳﺎرH"ﺔ وô دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد"ﺔ اﻷوروÖﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ إﺣد
ﺿﻞ
ّ د ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ُ"ﻔL ﻟﺣﺟز ﻣوﻋد أو ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣز.(E-104  ﻣﺛﺎل اﺳﺗﻣﺎرة،اﻷﺻﻠﻲ
 ﻋﻠﻰ،Landspítali ﻘﺳم اﻟﻧﺳﺎء واﻟﺗوﻟﯾد ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ أ"ﺳﻠﻧداV اﻻﺗﺻﺎل
.ز رﻋﺎ"ﺔ ﺻﺣ"ﺔHﺄﻗرب ﻣرV  أو اﻻﺗﺻﺎل543 3600 اﻟﻬﺎﺗﻒ رﻗم
 ﻓﻲ أن ﺗﻛﻣﻞ ﺣﻣﻠﻬﺎ وﺗﻠدiدون ﻓﻲ أﺟﺳﺎﻣﻬم وﻟﻛﻞ ﺳﯾدة اﻟﺣL ﻓﻲ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﯾرiﻟﻠﺟﻣ"ﻊ اﻟﺣ
ﻌد اﻟﻌﻼﻗﺔV ن ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎHﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾدﻟ"ﺎت "ﻣV ﻋﻠًﻣﺎ ﺑﺗواﻓر ﺣ.طﻔَﻼ أو أن ﺗﻧﻬﻲ اﻟﺣﻣﻞ
ن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻣﻧﻊ اﻟﺣﻣﻞ ﻣن طﺑﯾب أوHﻣﺎ "ﻣH .اﻟﺟﻧﺳ"ﺔ ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺣﻣﻞ
.ز رﻋﺎ"ﺔ ﺻﺣ"ﺔHﻣر
 إذا ﻣﺎ ﺗﻌرﺿت ﻟﻠﻌﻧﻒ.ﻣن اﻟﺷﺎﺋﻊ أن اﻟﻌﻧﻒ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺣﻣ"ﻣﺔ ﻗد ﯾﺑدأ أو ﯾﺗﺻﺎﻋد أﺛﻧﺎء اﻟﺣﻣﻞ
 أو طﺑﯾب أوBjarkarhlíð  ﻓﻲ، ﻣن اﻟﻣﻬم أن ﺗطﻠﺑﻲ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣن ﻣﻠﺟﺄ اﻟﻧﺳﺎء،أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻟﺣﻣﻞ
.ز اﻟرﻋﺎ"ﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺣﻣﻞHﻣﻣرﺿﺔ أو ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﻣر

Mاﻟﻌﻧﻒ اﻷﺳر
اﻟﻌﻧﻒ اﻷﺳر& ﻫو اﻟﻌﻧﻒ اﻟذ& ﯾﺗﻌرض ﻟﻪ أﺣد اﻷﻓارد ﻋﻠﻰ ﯾد ﺷﺧص ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺣﻣ"ﻣﺔ ﻣﻌﻪ أو
 أو اﻟطﻠ"ﻘﺔ أو أﺣد اﻷﺑﻧﺎء أو أﺣد اﻟواﻟدﯾن أو واﻟد أوiب ﻣﻧﻪ ﻣﺛﻞ اﻟزوج أو اﻟزوﺟﺔ أو اﻟطﻠﯾLﻗر
ون ﻓﻲ ﺻ"ﻐﺔH" ن أنH اﻟﻌﻧﻒ اﻷﺳر& "ﻣ.واﻟدة أﺑﻧﺎﺋﻬم أو أﺣد اﻷﺷﻘﺎء أو اﻟوﺻﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻋﻠ"ﻪ
 ﻋدﯾدة ﻣنÖﺎل أﺧرHرﻗﻣﻲ ﺿﻣن أﺷ/ﻋﻧﻒ ﺟﺳد& أو ﻧﻔﺳﻲ أو ﻣﺎﻟﻲ أو ﺟﻧﺳﻲ أو ﺳﯾﺑارﻧﻲ
ون اﻟﺟﺎﻧﻲ واﻟﺿﺣ"ﺔ "ﻌ"ﺷﺎن ﻣًﻌﺎ ﻓﻲ ﻧﻔسH"  ﻻ "ﺷﺗر• أن.م أو اﻹﻛارﻩHﻒ واﻟﺗﻬدﯾدات واﻟﺗﺣLاﻟﺗﺧو
.ﻣﺎ ﻻ "ﻘﺗﺻر اﻟﻌﻧﻒ اﻷﺳر& ﻋﻠﻰ ﻣﻧزل اﻟﺟﺎﻧﻲ أو اﻟﺿﺣ"ﺔH .ﺎLًﺎر اﻟﺳﻠو ﻋﻧًﻔﺎ أﺳرVاﻟﻣﻧزل ﻟﯾﺗم اﻋﺗ
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Oft eiga einstaklingar sem búa við heimilisofbeldi erfitt með að gera
sér grein fyrir því. Hér er listi sem getur hjálpað þér að átta þig á hvort
þú býrð við heimilisofbeldi eða ekki.
Á eitthvað af eftirtöldu við um maka þinn?
• Óttastu hann undir einhverjum kringumstæðum?
• Er hann uppstökkur, skapbráður og/eða fær bræðiköst?
• Verður hann auðveldlega reiður undir áhrifum áfengis?
• Reynir hann að koma í veg fyrir að þú farir þangað sem þú vilt
fara eða að þú stundir vinnu, skóla eða áhugamál?
• Fylgist hann með þér hvar og hvenær sem er?
• Ásakar hann þig sífellt um framhjáhald?
• Gagnrýnir hann þig, vini þína og/eða fjölskyldu?
• Ásakar hann þig stöðugt og/eða gefur í skyn að ekkert sem þú
gerir sé rétt eða nógu vel gert?
• Segir hann að “eitthvað sé að þér”, t.d. að þú sért geðveik/ur/t?
• Gerir hann lítið úr þér fyrir framan aðra?
• Hefur hann yfirráð yfir fjármálum ykkar og krefst skýringa á
hverri krónu?
• Eyðileggur hann persónulegar eigur þínar af ásettu ráði?
• Hrópar hann á þig eða öskrar á þig eða börnin?
• Ógnar hann þér með svipbrigðum, hreyfingum eða bendingum?
• Hótar hann að skaða þig, börnin eða aðra þér nákomna?
• Þvingar hann þig til kynlífs?
• Hefur hann ýtt við þér, hrint þér, slegið til þín eða slegið/barið
þig eða börnin?

Börn sem búa við ofbeldi glíma flest við margþættan vanda. Þótt
börn verði ekki sjálf fyrir ofbeldi, eða séu beint vitni að því, getur
það haft alvarlegar afleiðingar fyrir þau. Ofbeldi á heimilinu eykur
líkurnar á félagslegum vandamálum, námsvanda, hegðunarvanda,
kvíða og vanda við að mynda tengsl hjá börnum sem þar búa. Margir
foreldrar eða forráðamenn halda að þeir geti leynt ofbeldinu fyrir
börnunum en það er sjaldnast raunin. Börn verða oft óbeint vitni að
ofbeldi, t.d. þegar þau heyra hvað gerist í næsta herbergi, taka eftir
ummerkjum ofbeldisins á heimilinu eða skynja spennu og vanlíðan
foreldra sinna.
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نH وﻓ"ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ "ﻣ.ﺔ ﻓﻲ إدارك ﺣﻘ"ﻘﺔ ﻣوﻗﻔﻬمVﺛﯾ ًار ﻣﺎ ﯾﺟد اﻟﻣﺗﻌرﺿون ﻟﻠﻌﻧﻒ اﻷﺳر& ﺻﻌوH
.ﻧﺗم ﻓﻲ ﻣوﻗﻒ ﯾﻧدرج ﺗﺣت اﻟﻌﻧﻒ اﻷﺳر& أم ﻻH م ﻓﻲ إدارك ﻣﺎ ﻟوHأن ﺗﺳﺎﻋد
 أ& ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ زوﺟك؟iﻫﻞ ﯾﻧطﺑ

• ﻫﻞ ﺗﺧﺷﯾﻧﻪ ﻓﻲ أ& ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻷﺣوال؟

ﺎت ﻏﺿب؟Vﻊ اﻟﻐﺿب أو ﻟد"ﻪ ﻧوL• ﻫﻞ ﻫو ﻋﺻﺑﻲ أو ﺳر

ون ﻣﺗﻬوًار ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻛﺣوﻟ"ﺎت؟H" • ﻫﻞ
دﯾن اﻟذﻫﺎب إﻟﯾﻬﺎ ﻣﺛﻞ اﻟﻌﻣﻞ أو اﻟﻣدرﺳﺔL• ﻫﻞ "ﺣﺎول ان "ﻣﻧﻌِك ﻣن اﻟذﻫﺎب ﻷﻣﺎﻛن ﺗر
أو ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫوا"ﺔ؟

ك؟Vك ٕوا"ﺎV• ﻫﻞ ﯾارﻗب ذﻫﺎ

ﺎﻟﺧ"ﺎﻧﺔ طوال اﻟوﻗت؟V • ﻫﻞ ﯾﺗﻬﻣك

ﻼﻫﻣﺎ؟H  أو ﯾﻧﺗﻘد أﺻدﻗﺎﺋك أو أﺳرﺗك أو،ﯾﻧﺗﻘدك
ﻔﻲ؟H" ﻣﺎV  ﻻ ﺗﻔﻌﻠﯾن أ& ﺷﻲء ﺻﺎﺋب أو ﺟﯾد-"ﺿﻌك داﺋًﻣﺎ ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ اﺗﻬﺎم
 ﺣﺗﻰ وان ﻗﺎل ﻟك اﻧك "ﻣﺟﻧوﻧﺔ"؟،"ﻠﺔ ﻣﺎH"ﻘول ﻟك "ﻟد"ك ﻣﺷ
ن؟L"ﻘﻠﻞ ﻣﻧك أﻣﺎم اﻵﺧر
وروﻧﺎ ﺗﻧﻔﻘﯾﻬﺎ؟H  ًار ﻟﻛﻞLم ﻓﻲ اﻣواﻟك و"طﻠب ﺗﺑرHﯾﺗﺣ
ﯾدﻣر ﻣﺗﻌﻠﻘﺎﺗك اﻟﺷﺧﺻ"ﺔ ﻋﻣًدا؟
 ﯾرﻓﻊ ﺻوﺗﻪ ﻋﻠ"ك أو ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل؟/"ﺻرخ
ﺎت أو إ"ﻣﺎءات؟Hﺎﺳﺗﺧدام ﺗﻌﺎﺑﯾر وﺟﻪ أو ﺣرV ﯾﻬددك
ﯾن إﻟ"ك؟ô أو ﯾﻬدد أطﻔﺎﻟك أو ﻏﯾرﻫم ﻣن اﻟﻣﻘرÖﺎﻷذV ﯾﻬددك
ﯾﺟﺑرك ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺟﻧس؟
ﺎﻟدﻓﻊ أو اﻟﺻد أو اﻟﺻﻔﻊ أو اﻟﺿرب؟V  ﻋﻠ"ك أو ﻋﻠﻰ أطﻔﺎﻟكÖاﻋﺗد

ﻫﻞ
ﻫﻞ
ﻫﻞ
ﻫﻞ
ﻫﻞ
ﻫﻞ
ﻫﻞ
ﻫﻞ
ﻫﻞ
ﻫﻞ
ﻫﻞ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 ﺣﺗﻰ إذا ﻟم ﯾﺗﻌرﺿوا ﻟﻠﻌﻧﻒ."ﻌﺎﻧﻲ ﻏﺎﻟﺑ"ﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌرﺿون ﻟﻠﻌﻧﻒ اﻷﺳر& ﻣن ﻣﺷﺎﻛﻞ ﻋدﯾدة
د اﻟﻌﻧﻒ اﻷﺳر& ﻣن ﻣﺧﺎطرL ﯾز. ﻗد ﯾﺗﻌرﺿون ﻵﺛﺎر ﺳﻠﺑ"ﺔ ﺣﺎدة،ون ﻣوﺟﻪ ﻟﻬم أﻧﻔﺳﻬمH" أو
ﺎﻟﺗواﺻﻞ ﻣﻊV  واﻟﻣﺷﺎﻛﻞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔi"ﺔ واﻟﻘﻠHاﻟﻣﺷﺎﻛﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ"ﺔ وﻣﺷﺎﻛﻞ اﻟدارﺳﺔ واﻟﻣﺷﺎﻛﻞ اﻟﺳﻠو
ﺎﻧﻬمHﺎء واﻷوﺻ"ﺎء أن ﺑﺈﻣV "ﻌﺗﻘد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻵ.اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن "ﻌ"ﺷون ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻧﻒ اﻟﻣﻧزﻟﻲ
ﻞ ﻏﯾرHﺷV ﺎ ﻣﺎ "ﻌﺎﻧﻲ اﻷطﻔﺎل ﻣن اﻟﻌﻧﻒVً ﻏﺎﻟ.إﺧﻔﺎء اﻟﻌﻧﻒ ﻋن اﻷطﻔﺎل ﻟﻛن ﻫذا ﻧﺎد ًار ﻣﺎ "ﺣدث
 أو رؤ"ﺔ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻌﻧﻒ، ﻋﻧدﻣﺎ "ﺳﻣﻌون ﻣﺎ ﯾﺟر& ﻓﻲ اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﻣﺟﺎورة، ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل،ﺎﺷرVﻣ
.ﺎﻟﺗوﺗر واﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﺳﯾﺋﺔ ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾنV ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل أو اﻟﺷﻌور
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Ef þú býrð við ofbeldi getur þú leitað til 112, Kvennaathvarfsins,
félagsþjónustu, Bjarkarhlíðar eða Aflsins. Það er mikilvægt að kalla
til lögreglu og fara á slysadeild eða til læknis til að fá áverkavottorð
ef það á við. Öll slík tilvik eru skráð og það getur meðal annars skipt
máli varðandi framlengingu dvalarleyfis eftir skilnað að hægt sé
að sýna fram á að viðkomandi hafi búið við ofbeldi. Nánari upplýsingar er að finna í kaflanum um dvalarleyfi.

Kvennaathvarfið er opið allan sólarhringinn og þar geta konur búið
tímabundið einar eða með börnum sínum eða komið þangað í viðtöl.
Konur geta leitað til athvarfsins hvort sem þær hafa orðið fyrir líkamlegu eða andlegu ofbeldi og eins ef þeim hefur verið hótað ofbeldi. Í
Kvennaathvarfinu er boðið upp á aðstoð við næstu skref, t.d. að leita til
lögreglu, læknis og félagsþjónustu. Dvöl er ókeypis og í athvarfinu fá
konur og börn mat og aðrar nauðsynjar. Fengin er aðstoð túlks þegar
þess þarf.
Nauðgun og annað kynferðisofbeldi í hjónabandi, sambúð eða
ástarsambandi er refsivert. Maki þinn á ekki rétt á kynmökum,
kynmök þurfa alltaf að vera með samþykki.

Kynferðisofbeldi
Kynferðisofbeldi er þegar einstaklingur er fenginn til kynferðislegra
athafna gegn vilja sínum eða án samþykkis eða þegar kynferðislegum
athugasemdum eða /athöfnum er beint að einstaklingi í óþökk hans.
Kynferðisofbeldi er ekki eingöngu líkamleg valdbeiting heldur einnig
óumbeðin og óviðeigandi kynferðisleg hegðun með eða án snertingar.
Stafrænt ofbeldi getur einnig verið dæmi um kynferðisofbeldi.
Neyðarmóttaka fyrir þolendur kynferðisofbeldis
Á Íslandi eru starfræktar tvær neyðarmóttökur fyrir fólk sem hefur
verið beitt kynferðisofbeldi eða gerð tilraun til þess. Önnur á bráðadeild Landspítala háskólasjúkrahúss í Fossvogi og hin á slysadeild
Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri. Hægt er að hringja á undan sér
og tilkynna komu sína.
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ﻣﻠﺟﺄ اﻟﻧﺳﺎء أو اﻟﺧدﻣﺎتV  أو112 ﻧك اﻻﺗﺻﺎل ﺑرﻗمH "ﻣ،ﻧت ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻧ"ﻔﺔH إذا
ز اﻟﺗﻌﻠ"م واﻻﺳﺗﺷﺎرة ﻟﻠﻧﺎﺟ"ﺎتH أو ﻣرBjarkarhlíð ز ﺧدﻣﺔ اﻷﺳرةHاﻻﺟﺗﻣﺎﻋ"ﺔ أو ﻣر
ﺎﻟﺷرطﺔ واﻟذﻫﺎب إﻟﻰ ﻗﺳمV  ﻣن اﻟﻣﻬم اﻻﺗﺻﺎل.Aflið ﻣن اﻻﻋﺗداء اﻟﺟﻧﺳﻲ واﻟﻌﻧﻒ
.ﺎت اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻧﯾِت ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﻠزومVﺎﻹﺻﺎV اﻟطوار¨ أو طﺑﯾب ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة طﺑ"ﺔ
. ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾﻞ ﺟﻣ"ﻊ اﻟﺣﺎﻻت،ﻌد اﻟطﻼقV ﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔLون ذﻟك ﻣﻬًﻣﺎ ﻟﺗﻣدﯾد ﺗﺻرH" ﻗد
.ﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔL اﻧظر اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص ﺑﺗﺻﺎر.ﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔLاﻧظر اﻟﻘﺳم اﻟﻣﺧﺗص ﺑﺗﺻﺎر
ﻣﻔردﻫن أوV  ﺳواء،ﻞ ﻣؤﻗتHﺷV ن ﻟﻠﻧﺳﺎء اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻫﻧﺎكHﻞ ﯾوم و"ﻣH  ﺳﺎﻋﺔ24 ﻣﻠﺟﺄ اﻟﻣأرة ﻣﻔﺗوح
ﻐضV  ﻗد ﺗطﻠب اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣن اﻟﻣﻠﺟﺄ. أو اﻟذﻫﺎب ﻫﻧﺎك ﻹﺟارء اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت،ﻣﻊ أطﻔﺎﻟﻬن
 "ﻘدم.ﺎﻟﻌﻧﻒV ﺿﺎ إذا ﺗﻌرﺿن ﻟﻠﺗﻬدﯾد
ً "ن ﺗﻌرﺿن ﻟﻠﻌﻧﻒ اﻟﺟﺳد& أو اﻟﻧﻔﺳﻲ وأH اﻟﻧظر ﻋﻣﺎ ﻟو
طﺑﯾبV ﺎﻟﺷرطﺔ واﻻﺗﺻﺎلV  ﻣﺛﻞ اﻻﺗﺻﺎل،ﻣﻠﺟﺄ اﻟﻣأرة اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟ"ﺔ
ﻣﺎ ُ"ﻘدم اﻟطﻌﺎم وﻏﯾرﻫﺎ ﻣنH  اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﺟﺄ اﻟﻣأرة ﻣﺟﺎﻧ"ﺔ.ﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ"ﺔV واﻻﺗﺻﺎل
.& ﻧوﻓر ﻣﺳﺎﻋدة ﻣﺗرﺟم ﻓور، ﻋﻧد اﻟﻠزوم.اﻟﺿروارت ﻟﻠﻧﺳﺎء واﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻘ"ﻣون ﻫﻧﺎك
اﻻﻏﺗﺻﺎب واﻟﻌﻧﻒ اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟزواج أو اﻟﻣﺳﺎﻛﻧﺔ أو اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺣﻣ"ﻣﺔ أﻣور ُ"ﻌﺎﻗب
. ﺑﻞ "ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ رﺿﺎِك،كHLﺎ ﻟﺷرVًﺗﺳH اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻟ"س ﺣًﻘﺎ ﻣ.ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون

اﻟﻌ ﻧﻒ اﻟﺟ ﻧﺳ ﻲ
ﺔ ﻓﻲ أﻓﻌﺎل ﺟﻧﺳ"ﺔ ﺿد رﻏﺑﺗﻪ أو ﻋﻧد إﺑداءH"ﺣدث اﻟﻌﻧﻒ اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻋﻧد إﻛارﻩ ﺷﺧص ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎر
 اﻟﻌﻧﻒ.ﺔ ﻷﺣد اﻷﻓاردVﺔ أو ﻏﯾر ﻣرﻏوV"ﺎت ذات طﺑ"ﻌﺔ ﺟﻧﺳ"ﺔ ﻏﯾر ﻣطﻠوHإ"ﺣﺎءات أو ﺳﻠو
"ﺎت اﻟﺟﻧﺳ"ﺔ ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوبHﺿﺎ اﻟﺳﻠو
ً " اﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة اﻟﺑدﻧ"ﺔ وﻟﻛﻧﻪ "ﻌﻧﻲ أuاﻟﺟﻧﺳﻲ ﻻ "ﻌﻧﻲ ﻓﻘ
ًﻼ ﻣنH اﻟرﻗﻣﻲ ﺷ/ﻣﺎ "ﻌﺗﺑر اﻟﻌﻧﻒ اﻟﺳﯾﺑارﻧﻲH .ﺣدوث اﺗﺻﺎل أو ﺑدون ﺣدوث اﺗﺻﺎلV ﻓﯾﻬﺎ ﺳواء
.ﺎل اﻟﻌﻧﻒ اﻟﺟﻧﺳﻲHأﺷ
أﺟﻧﺣﺔ اﻟطوارئ ﻟﺣﺎﻻت اﻻﻏﺗﺻﺎب
ﯾوﺟد ﻓﻲ أ"ﺳﻠﻧدا ﺟﻧﺎﺣﻲ طوار¨ ﻟﺣﺎﻻت اﻻﻏﺗﺻﺎب ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﻣﺗﻌرﺿﯾن ﻟﻠﻌﻧﻒ
 ﻓﻲ ﺟﻧﺎح،"ﺎﻓ"كHL أﺣدﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ر.اﻟﺟﻧﺳﻲ أو ﻣن ﺗﻌرﺿوا ﻟﺷروع ﻓﻲ اﻏﺗﺻﺎب
 ﺑﯾﻧﻣﺎ "ﻘﻊ اﻟﺟﻧﺎح اﻵﺧر ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ،اﻟطوار¨ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﻲ ﻓوﺳﻔﺟﯾر
ﺎﻻﺗﺻﺎل وطﻠب اﻟﺧدﻣﺎتV  ﻧﻧﺻﺢ.&رL اﻟطﺑ"ﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ أﻛورFjórðungssjúkrahús
.¨ﻣن ﺟﻧﺎﺣﻲ اﻟطوار
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Nauðgun
Nauðgun er þegar einhver hefur samræði eða önnur kynferðismök við
manneskju án samþykkis hennar. Nauðgun felst í því að einstaklingur
neyðir annan einstakling til kynferðismaka, hvort sem um er að ræða
samfarir eða aðrar athafnir sem tíðkast í kynlífi eða gætu kallast kynferðislegar.

Kynferðisleg áreitni
Kynferðisleg áreitni er þegar einstaklingur beinir kynferðislegum
athöfnum, orðum eða myndum að manneskju gegn vilja hennar. Upplifi viðkomandi að um kynferðisofbeldi sé að ræða, er það raunin, því
þá hefur verið farið yfir persónuleg mörk viðkomandi.

Stafrænt ofbeldi
Stafrænt ofbeldi felur meðal annars í sér áreitni, fjárkúgun, hótanir,
auðkennisþjófnað og dreifingu á persónulegum gögnum, ljósmyndum
og myndböndum á netinu án samþykkis viðkomandi.

Vændi
Í íslenskum lögum er vændi skilgreint sem kynferðisofbeldi og er með
öllu ólöglegt að kaupa vændi, hafa milligöngu um það og auglýsa það.
Það er ekki ólöglegt að vera í vændi og því þarf fólk í vændi ekki að
óttast refsingu. Fólk sem er í vændi og/eða hefur hug á að komast út úr
því getur fengið aðstoð hjá Bjarkarhlíð eða Stígamótum.

Mansal
Í mansali felst að einstaklingur er fluttur, afhentur, hýstur eða tekinn
með ólögmætri nauðung, frelsissviptingu, hótunum eða blekkingum
til hagnýtingar í formi kynferðislegrar misnotkunar, nauðungarvinnu
eða brottnáms líffæra.
Hafi bágar aðstæður einstaklings leitt til þess að hann sé í vændi,
vinni í klámiðnaði eða öðrum kynlífsiðnaði og annar aðili hagnýti sér
viðkomandi þá er um mansal að ræða.
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اﻻﻏﺗﺻﺎب
ﻞ آﺧر ﻣن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺟﻧﺳ"ﺔH"ﺣدث اﻻﻏﺗﺻﺎب ﻋﻧدﻣﺎ ﯾدﺧﻞ ﻓرد ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻧﺳ"ﺔ أو ُ"ﻣﺎرس أ& ﺷ
ﻐض اﻟﻧظرV ، اﻻﻏﺗﺻﺎب "ﻌﻧﻲ إﻛارﻩ اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺟﻧﺳ"ﺔ.ﻣﻊ ﺷﺧص آﺧر ﺑدون ﻣواﻓﻘﺗﻪ
.ﺎن اﺗﺻﺎل ﺟﻧﺳﻲ أو ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻷﻓﻌﺎل ذات اﻟطﺑ"ﻌﺔ اﻟﺟﻧﺳ"ﺔH ﻋﻣﺎ ﻟو

اﻟﺗﺣرش اﻟﺟﻧﺳﻲ
"ﺣدث اﻟﺗﺣرش اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾوﺟﻪ ﺷﺧص أﻓﻌﺎل ﺟﻧﺳ"ﺔ أو ﺣوار أو ﺻور ﻟﺷﺧص آﺧر ﺿد
.ﻞ ﻣﺎ "ﻌﺗﺑرﻩ اﻟﻔرد ﺗﺟﺎوًاز ﻟﺣدودﻩ اﻟﺷﺧﺻ"ﺔH  "ﻌد ﻋﻧًﻔﺎ ﺟﻧﺳً"ﺎ.رﻏﺑﺗﻪ

 اﻟرﻗﻣﻲ/اﻟﻌﻧﻒ اﻟﺳﯾﺑارﻧﻲ
 اﻻﺑﺗازز واﻧﺗﺣﺎل اﻟﺷﺧﺻ"ﺔ وﻧﺷر اﻟﺑ"ﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻ"ﺔ واﻟﺻور، اﻟرﻗﻣﻲ/"ﺷﻣﻞ اﻟﻌﻧﻒ اﻟﺳﯾﺑارﻧﻲ
.واﻟﺗﺳﺟﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت ﺑدون ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺷﺧص ﻧﻔﺳﻪ

اﻟدﻋﺎرة
ﺄﻧﻬﺎ ﻋﻧًﻔﺎ ﺟﻧﺳً"ﺎ وأﻓﻌﺎل ﺷارء وﺗ"ﺳﯾر واﻟدﻋﺎ"ﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎتV &ﺗُﻌّرف اﻟدﻋﺎرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻷ"ﺳﻠﻧد
 ﻻ ُ"ﻌﺎﻗب اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدﻋﺎرة وﻟذﻟك ﻻ "ﺣﺗﺎج.اﻟﺟﻧﺳ"ﺔ ﺗﻌد أﻓﻌﺎًﻻ ُ"ﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون
 ﯾﺟول ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﻣﻧﺧرطﯾن ﻓﻲ.اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻧﺧرطﯾن ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟدﻋﺎرة اﻟﺧوف ﻣن اﻟﻌﻘﺎب
ز اﻟﺗﻌﻠ"مH أو ﻣرBjarkarhlíð ز ﺧدﻣﺔ اﻷﺳرةHﻬﺎ ﻣن ﻣرHأﻋﻣﺎل اﻟدﻋﺎرة أو ﻣن "ﺣﺎوﻟون ﺗر
.Stígamót واﻻﺳﺗﺷﺎرة ﻟﻠﻧﺎﺟ"ﺎت ﻣن اﻻﻋﺗداء اﻟﺟﻧﺳﻲ واﻟﻌﻧﻒ

ﺷرVﺎﻟV اﻹﺗﺟﺎر
 اﻟﺗﻬدﯾد أوiL ﻋن طر،ﺷر ﻫو ﺗﺟﻧﯾد اﻷﺷﺧﺎص أو ﻧﻘﻠﻬم أو إﯾواؤﻫم أو اﺳﺗﻼﻣﻬمVﺎﻟV اﻻﺗﺟﺎر
 أو اﻻﺧﺗطﺎف أو اﻻﺣﺗ"ﺎل أو اﻟﺧداع أو إﺳﺎءة،ﺎل اﻹﻛارﻩHاﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة أو ﻏﯾر ذﻟك ﻣن أﺷ
اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔ أو اﺳﺗﻐﻼل ﻣوﻗﻒ ﻣن اﻟﺿﻌﻒ أو إﻋطﺎء أو ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت أو اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻟﻠﺣﺻول
 ﻓﻲ، "ﺷﻣﻞ اﻻﺳﺗﻐﻼل.ﻐرض اﺳﺗﻐﻼﻟﻪV ،ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺷﺧص اﻟذ& "ﺳ"طر ﻋﻠﻰ ﺷﺧص آﺧر
ﻌﻣﻞ أوV ﺎل اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﺟﻧﺳﻲ أو اﻟﻘ"ﺎمH اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻐﯾر ﻓﻲ اﻟدﻋﺎرة أو ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن أﺷ،أدﻧﻰ ﺻورﻩ
.ﺎد أو اﻟﺧدﻣﺔ أو اﺳﺗﺋﺻﺎل أﻋﺿﺎء اﻟﺟﺳدVﺎد أو ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌVﺎﻹﻛارﻩ أو اﻻﺳﺗﻌV ﺧدﻣﺔ
ﺻﺎ ﻓﻲ ﻣوﻗﻒ ﺿﻌﻒ "ﺿطرﻩ ﻟﻠﻌﻣﻞ ﻓﻲ اﻟدﻋﺎرة أو اﻟﻌﻣﻞ ﻓﻲ
ً ﺎن ﺷﺧH ﺷر إذا ﻣﺎVﺎﻟV ُ"ﻌد إﺗﺟﺎ ًار
.ﺎﺣ"ﺔ أو ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺟﻧﺳ"ﺔ وﺷﺧص آﺧر "ﺳﺗﻐﻞ ذﻟك اﻟﻣوﻗﻒVﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣواد اﻹ
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Réttur þinn

mikilvægar upplýsingar fyrir innflytjendur á Íslandi

Að taka af þér vegabréf eða önnur skilríki til þess að hefta ferðafrelsi þitt eða til að koma í veg fyrir að þú getir gert grein fyrir þér er
ólöglegt á Íslandi og refsivert.

Hótanir
Ofbeldisfólk beitir oft hótunum til að kúga. Algengar hótanir sem upp
koma á Íslandi gagnvart innflytjendum eru til dæmis þegar íslenskur
maki segist geta látið vísa erlendum maka úr landi, ýmist með því að
gefa lögreglu eða Útlendingastofnun rangar upplýsingar eða af því að
hann eigi vini á þessum stöðum. Önnur algeng hótun snýst um að
íslenskt foreldri muni fá forsjá barns eða barna, ýmist vegna þess að
hitt foreldrið sé af erlendum uppruna eða vegna þess að yfirvöldum
verði tilkynnt að viðkomandi sé óhæfur uppalandi.
Hótanir af þessu tagi eru oft innihaldslausar og settar fram til þess
eins að vekja ótta og óöryggi. Rétt er að benda á að í þeim málum sem
snúa að réttindum til dvalar á Íslandi, forsjá barna eða einhverju öðru
sem opinberum aðilum ber að ákvarða fara opinberir aðilar að lögum,
skoða aðstæður og atvik hvers máls fyrir sig og byggja ákvörðun sína
á þeim. Niðurstaðan fer því aldrei eftir vilja eða orðum eins einstaklings.
Sumar hótanir eru innihaldslausar og notaðar sem stjórntæki á
meðan aðrar eru refsiverðar. Ef þú ert í vafa getur þú leitað til Mannréttindaskrifstofu Íslands, Bjarkarhlíðar, lögreglu eða félagsþjónustu
þíns sveitarfélags.

Kæra til lögreglu
Ef brotaþoli ætlar að kæra ofbeldi til lögreglu er best að hafa áverkavottorð en það er hægt að fá hjá lækni. Ef um kynferðisbrot er að ræða
er mælt með því að brotaþoli leiti til neyðarmóttöku þar sem tekin
er skýrsla af honum. Slík gögn geta styrkt rannsókn lögreglu og stytt
ferlið í réttarvörslukerfinu.
Kærur vegna ofbeldis eru lagar fram hjá lögreglu í því lögregluumdæmi þar sem ofbeldið átti sér stað. Lögreglu ber að hefja rannsókn á
öllum kærum og hefst rannsóknin yfirleitt með því að lögregla tekur
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ﺔ أو ﻟﻣﻧﻌك ﻣنHﺗك ﻓﻲ اﻟﺣرLطﺎﻗﺎت اﻟﻬو"ﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾد ﺣرV ﻣﺻﺎدرة ﺟواز ﺳﻔرك أو ﻏﯾرﻩ ﻣن
.&ﺗك ﻫﻲ أﻓﻌﺎل "ﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻷ"ﺳﻠﻧدLﺎت ﻫوVإﺛ

اﻟﺗﻬ د ﯾدات

 ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ.ن وﻗﻬرﻫمLم ﻓﻲ اﻵﺧرHوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣH ﺛﯾ ًار ﻣﺎ "ﺳﺗﺧدم اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺳﯾؤون اﻟﺗﻬدﯾداتH
/ ﻫو أﻧﻪ "ﺳﺗط"ﻊ ﺗرﺣﯾﻠﻬﺎ،ك اﻟﻣﺳﻲء ﺿد زوﺟﺗﻪ اﻷﺟﻧﺑ"ﺔLاﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ اﻟﺗﻲ "ﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺷر
، إﻋطﺎء اﻟﺷرطﺔ أو إدارة اﻟﻬﺟرة ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﺎطﺋﺔiL إﻣﺎ ﻋن طر،ﺎﻟﻣﺔ ﻫﺎﺗﻔ"ﺔ واﺣدةHﻣV ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻐﺎدر
& ﻣﺛﺎل آﺧر ﻋن اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻫو ادﻋﺎء أن اﻟﻣﻌﺗد.أو ﻷن ﻟﻪ أﺻدﻗﺎء داﺧﻞ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﺳ"ﺣﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺿﺎﻧﺔ طﻔﻠﻬم أو أطﻔﺎﻟﻬم ﻷن اﻟطرف اﻵﺧر ﻣن أﺻول أﺟﻧﺑ"ﻪ أو أﻧﻪ ﺳﯾﺧﺑر
.اﻟﺳﻠطﺎت أن ذاك اﻟطرف اﻵﺧر واﻟد ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ

. ﻟﺑث ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺧوف واﻧﻌدام اﻷﻣﺎنuﺛﯾ ًار ﻣﺎ ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺗﻬدﯾدات ﻋﻠﻰ ﻏﯾر أﺳﺎس وﺗطرح ﻓﻘH
 ﻓﻲ ﺣﺿﺎﻧﺔi أو أ& ﻣن اﻟواﻟدﯾن ﻟﻪ اﻟﺣ، ﻓﻲ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ أ"ﺳﻠﻧداiﺎﻟﺣV iﺎن اﻷﻣر ﯾﺗﻌﻠH ﺳواء
 وﺗدرس ظروف،ﻊ اﻟﻘﺎﻧونV ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻘارر اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗ،اﻷطﻔﺎل أو أ& ﺷﻲء آﺧر
 ﻻ ﺗﻌﺗﻣد، ﻟذﻟك.ﺗﺧذون ﻗاررﻫم ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣﻞL و،ﻞ ﻗﺿ"ﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدةH وأﺳس ﻣوﺿوع
.ﺎت او ادﻋﺎءات ﺷﺧص واﺣدVاﻟﻧﺗﯾﺟﺔ أﺑًدا ﻋﻠﻰ رﻏ
Öﻌض اﻟﺗﻬدﯾدات اﻷﺧرV وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺳ"طرة ﻓﻲ ﺣﯾنH ون ﻟﻬﺎ أﺳﺎس وﺗﺳﺗﺧدمH" ﻌض اﻟﺗﻬدﯾدات ﻻV
زHز ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن أو ﻣرHﻧك طﻠب اﻟﻧﺻ"ﺣﺔ ﻣن ﻣرH ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷك "ﻣ.ُ"ﻌﺎِﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون
 أو اﻟﺷرطﺔ أو ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﻣارﻛز اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧ"ﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠد"ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘ"مBjarkarhlíð ﺧدﻣﺔ اﻷﺳرة
.ﻓﯾﻬﺎ

 اﻟﺷرطﺔXاﻹﺑﻼغ ﻋن اﻻ ﺗﻬﺎﻣﺎت ﻟد
ﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة طﺑ"ﺔ ﻋنV  ﻧﻧﺻﺢ،إذا أارد ﺿﺣ"ﺔ ﻟﻠﻌﻧﻒ اﻹﺑﻼغ ﻋن اﺗﻬﺎﻣﺎت أﻣﺎم اﻟﺷرطﺔ
 ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻧﻒ.ن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺷﻬﺎدة ﻣن أ& طﺑﯾبH و"ﻣ،ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻟﻬﺎVاﻹﺻﺎ
ن اﻻﺳﺗﻣﺎع ﻷﻗوال اﻟﺷﺧصHﺎرة ﺟﻧﺎح اﻟطوار¨ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻻﻏﺗﺻﺎب و"ﻣL ﻧﻧﺻﺢ ﺑز،اﻟﺟﻧﺳﻲ
ﺧﺗﺻر إﺟارءات اﻟﻘﺿ"ﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎمLﺎت اﻟﺷرطﺔ وL ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ وﺟود دﻟﯾﻞ ﺳ"ﻘو& ﺗﺣر.ﻫﻧﺎك
 ﻻﺑد وأن. ُﻧﺑِﻠﻎ ﻋن اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت أﻣﺎم اﻟﺷرطﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﯾﻬﺎ أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧﻒ.اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
رLﻣﺟرد ﺻدور ﺗﻘرV .ﺄﺧذ أﻗوال اﻟﺿﺣ"ﺔV ﺗﻔﺗﺢ اﻟﺷرطﺔ ﺗﺣﻘ"ًﻘﺎ ﻓﻲ ﺟﻣ"ﻊ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت وﻋﺎدة ﺑدا"ﺔ
 إذا. ﻋﻠ"ﻪ ﺷﺎﻫًدا ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺗﻪÖﺢ اﻟﻣﻌﺗدV ُ"ﻔّﻌﻞ ﻧظﺎم اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ"ﺔ وُ"ﺻ،ﻣن اﻟﺷرطﺔ ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔ
نH "ﻣ.ﻧﻬم ﺻرف اﻟﻘﺿ"ﺔ أو إﺳﻘﺎ• اﻟﺗﻬمH "ﻣ، أو اﻻﺳﺗﻣارر ﻓ"ﻪiﻟم ﺗﺟد اﻟﺷرطﺔ اﺳﺎًﺳﺎ ﻟﻔﺗﺢ ﺗﺣﻘﯾ
.إﺣﺎﻟﺔ ﻫذا اﻟﻘارر ﻟﻠﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم
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skýrslu af kæranda. Eftir það tekur réttarkerfið við málinu og kærandi
þá ekki lengur aðili að máli sínu nema sem vitni. Telji lögreglan ekki
tilefni til að hefja rannsókn eða grundvöll til að halda henni áfram,
getur hún ákveðið að vísa kæru frá eða fella rannsókn niður en þá
ákvörðun má kæra til ríkissaksóknara.
Í kynferðisbrotamálum er lögreglu skylt að tilnefna brotaþola réttargæslumann í tengslum við rannsókn málsins óski hann þess. Brotaþola er einnig heimilit að velja sér réttargæslumann sjálfur og taka
hann með sér til lögreglu þegar kært er. Brotaþoli greiðir ekki fyrir
þjónustu réttargæslumanns. Hlutverk réttargæslumanns er að gæta
hagsmuna kæranda og veita honum aðstoð í málinu. Það má líka fara
fram á að fá réttargæslumann þegar kært er vegna heimilisofbeldis en
í þeim tilvikum metur lögregla hvort hann verði tilnefndur.
Brotaþoli, lögregla eða félagsmálayfirvöld geta óskað eftir nálgunarbanni vegna ofbeldis. Einnig geta sömu aðilar óskað eftir brottvísun
af heimili. Nálgunarbann felur í sér að viðkomandi er bannað að koma
á tiltekinn stað eða svæði, veita eftirför, heimsækja eða setja sig með
öðrum hætti í samband við brotaþola t.d. með tölvupóstsendingum
eða með því að senda sms. Með brottvísun af heimili er átt við að einstaklingi sé vísað af heimili sínu eða dvalarstað og honum bannað
að koma þangað aftur í tiltekinn tíma. Beiðni um nálgunarbann eða
brottvísun af heimili skal beint til lögreglu.

Forsjá barna
Eigir þú börn berðu ábyrgð á velferð þeirra og hefur skyldur gagnvart þeim. Þér ber t.d. að vernda þau gegn andlegu og líkamlegu
ofbeldi. Forsjá þýðir að þú þarft að sjá fyrir öllum þörfum barnsins
og taka ákvarðanir um hvar barnið eigi að búa, í hvaða skóla það eigi
að ganga, hvort það læri á hljóðfæri eða stundi íþróttir svo eitthvað sé
nefnt. Forsjánni fylgir að þú þarft að mæta á foreldrafundi í leikskóla
og skóla barnsins og þar sem barnið stundar íþróttir, tónlistarnám
o.s.frv. Sambúðarfólk og hjón sem eiga barn saman hafa sameiginlega forsjá og er það einnig meginreglan við skilnað eða sambúðarslit.
Þrátt fyrir að forsjáin sé sameiginleg, þarf barnið að eiga lögheimili
hjá öðru foreldrinu samkvæmt samkomulagi. Foreldri sem fer eitt
með forsjá barns síns og gengur í hjónaband með öðrum en hinu foreldrinu, getur tekið ákvörðun um sameiginlega forsjá með stjúpfor-
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 ﺗﻌﯾﯾن ﺣﺎﻣﻲ، ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﺿﺣ"ﺔ، ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرطﺔ،ﻓﻲ ظﻞ ﺗﺣﻘ"ﻘﺎت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺟﻧﺳ"ﺔ
ن ﻟﻠﺿﺣ"ﺔ اﺧﺗ"ﺎر ﺣﺎﻣﻲ اﻟﺣﻘوق اﻟﻘﺎﻧوﻧ"ﺔ ٕواﺣﺿﺎرﻩ ﻟﻠﺷرطﺔ ﻋﻧدH "ﻣ.ﻟﻠﺣﻘوق اﻟﻘﺎﻧوﻧ"ﺔ ﻟﻠﺿﺣ"ﺔ
 ﺧدﻣﺎت ﺣﺎﻣﻲ اﻟﺣﻘوق اﻟﻘﺎﻧوﻧ"ﺔ ﻣﺟﺎﻧ"ﺔ ودورﻩ ﻫو ﺣﻣﺎ"ﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺿﺣ"ﺔ أو.اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﺗﻬم
طﻠب ﻟﺗﻌﯾﯾن ﺣﺎﻣﻲ ﻟﻠﺣﻘوق اﻟﻘﺎﻧوﻧ"ﺔ ﻋﻧدV ﺿﺎ اﻟﺗﻘدم
ً "ن أH "ﻣ.اﻟﺿﺣﺎ"ﺎ وﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻘﺿ"ﺔ
اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﺗﻬم ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻧﻒ اﻷﺳر& أو اﻟﻌﻧﻒ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺣﻣ"ﻣﺔ وﻟﻛن ﻋﻧدﻫﺎ ﺗﻘرر
.اﻟﺷرطﺔ ﺗﻌﯾﯾن ﺣﺎﻣً"ﺎ ﻟﻠﺣﻘوق اﻟﻘﺎﻧوﻧ"ﺔ أو ﻋدم ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾ"ﻣﺎت اﻟﺷرطﺔ

.ﻌدم اﻻﻗﺗارب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﻧﻒV ن ﻟﻠﺿﺣ"ﺔ أو اﻟﺷرطﺔ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ"ﺔ طﻠب أﻣرH"ﻣ
 أﻣر ﻋدم.ن ﻟﻧﻔس اﻷطارف طﻠب إﺧﻼء اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺳﻲء ﻣن اﻟﻣﻧزل اﻟذ& "ﻘ"ﻣون ﻓ"ﻪHم "ﻣH
&ﺄV ﺎرة أوLﺎًﻧﺎ أو ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺣددة أو ﻣطﺎردة أو زHاﻻﻗﺗارب "ﻌﻧﻲ أن اﻟﺷﺧص ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻪ دﺧول ﻣ
دL إرﺳﺎل رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺑرiL ﻋن طر، ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل،ﺷﺧص ﻣﻌﯾن آﺧرV  اﻻﺗﺻﺎلÖوﺳﯾﻠﺔ أﺧر
ﻌﺎد ﻋن اﻟﻣﻧزل "ﻌﻧﻲ أن اﻟﺷﺧص ﯾﺧرج ﻣن ﻣﻧزﻟﻪ وُ"ﻣﻧﻊ ﻣنV اﻹ.اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ أو اﻟرﺳﺎﺋﻞ اﻟﻧﺻ"ﺔ
ﻌﺎد ﻋن اﻟﻣﻧزل إﻟﻰV ﯾﺟب ﺗﻘد"م طﻠب أﻣر ﻋدم اﻻﻗﺗارب أو اﻹ.اﻟﻌودة ﺣﺗﻰ ﻣرور وﻗت ﻣﻌﯾن
.اﻟﺷرطﺔ

ﺣ ﺿ ﺎﻧﺔ اﻷ ط ﻔ ﺎل
 ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل ﻋﻠ"ك.ﺎن ﻟد"ك أطﻔﺎل ﻓﺄﻧت ﻣﺳؤول ﻋن ﺳﻼﻣﺗﻬم وﻟد"ك اﻟﺗازﻣﺎت ﺗﺟﺎﻫﻬمH إذا
 اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ ﺗﻌﻧﻲ أن ﺗﻌﺗﻧﻲ ﺑﺟﻣ"ﻊ اﺣﺗ"ﺎﺟﺎت اﻷطﻔﺎل وﺗﺗﺧذ.&ﺣﻣ"ﺎﺗﻬم ﻣن اﻻﻋﺗداء اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺟﺳد
ﺎن ﯾﺗﻌﻠم آﻟﺔ ﻣوﺳ"ﻘ"ﺔ أو "ﻣﺎرسH  واﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻲ "ﺣﺿرﻫﺎ وﻣﺎ ﻟو،ﺎن إﻗﺎﻣﺔ اﻟطﻔﻞHﻗارارت ﻣﺛﻞ ﻣ
 ﺣﺿﺎﻧﺔ اﻟطﻔﻞ ﺗﻌﻧﻲ ﺣﺿور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﻊ أوﻟ"ﺎء اﻷﻣور ﻓﻲ.Öﺎﺿﺔ ﺿﻣن أﺷ"ﺎء أﺧرLر
ﺎﺿﺎت أوLاﻟﺣﺿﺎﻧﺔ أو اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋ"ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾدرس ﻓﯾﻬﺎ اﻟطﻔﻞ واﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ "ﻣﺎرس ﻓﯾﻬﺎ اﻟر
ﺔ وﻫﻲH اﻷزواج وﻣن ﻫم ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺳﺎﻛﻧﺔ ﻟدﯾﻬم اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ اﻟﻣﺷﺗر.ذاHﯾﺗﻌﻠم اﻟدروس اﻟﻣوﺳ"ﻘ"ﺔ وﻫ
ﺎن ﻟﻠزوﺟﯾنH  ﺣﺗﻰ إذا. ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟطﻼق أو إﻧﻬﺎء اﻟﻣﺳﺎﻛﻧﺔiﺿﺎ اﻟﻘﺎﻋدة اﻷﺳﺎﺳ"ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﺑ
ً "أ
ﺎن ﻷﺣدH  إذا.ﺔ ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺗوﺻﻞ ﻻﺗﻔﺎق ﺣول اﻟطرف اﻟذ& "ﻘ"م ﻣﻌﻪ اﻟطﻔﻞ ﻗﺎﻧوﻧً"ﺎHﺣﺿﺎﻧﺔ ﻣﺷﺗر
ﻧﻪ اﻟدﺧول ﻓﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ زوجHﺻﺎ آﺧر ﻏﯾر واﻟد اﻟطﻔﻞ "ﻣ
ً اﻟواﻟدﯾن ﺣﺿﺎﻧﺔ ﻣﻔردة ﻟطﻔﻠﻪ وﺗزوج ﺷﺧ
كL ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﺳﺎﻛﻧﺔ ﺑﯾن اﻟواﻟد وﺷرi ﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﯾﻧطﺑ.ﺔHﺷﺄن اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ اﻟﻣﺷﺗرV اﻷب أو اﻷم
 ﻓﺎﻟواﻟد اﻟذ& "ﻘ"م ﻣﻌﻪ اﻟطﻔﻞ رﺳﻣً"ﺎ ﯾﺧﺗﺎر.اﻟواﻟد أو اﻟواﻟدة اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺟﻞ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻌﺎم ﻗﺎدم
ﺎن إﻗﺎﻣﺔ اﻟطﻔﻞ ﻓﻲ أ"ﺳﻠﻧدا واﻟﺣﺿﺎﻧﺔ أو اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋ"ﺔ أو اﻟروﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﯾذﻫب إﻟﯾﻬﺎ اﻟطﻔﻞHﻣ
ﺎنH  إذا.ﺔ واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻹﺿﺎﻓ"ﺔ ﺧﺎرج اﻟﻣﻧﻬﺞLواﻟرﻋﺎ"ﺔ اﻟﺻﺣ"ﺔ اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺿرور
ﺔ "ﺣﺗﺎج واﻟد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إذن ﻣن اﻟواﻟد اﻵﺧر ﻋﻧد ﻣﻐﺎدرة اﻟﺑﻼد ﻣﻊHﻟﻠواﻟدﯾن ﺣﺿﺎﻧﺔ ﻣﺷﺗر
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eldrinu. Sama gildir ef sambúð foreldris og stjúpforeldris hefur verið
skráð í þjóðskrá í eitt ár samfleytt. Foreldrið sem barnið á lögheimili
hjá ákveður hvar barnið skuli búa innanlands, hvaða daggæslu, leikskóla og grunnskóla það fari í, hvaða heilbrigðisþjónustu það njóti og
hvaða tómstundastarfi það taki þátt í. Ef forsjá er sameiginleg þarf foreldri samþykki hins foreldrisins til að fara með barnið úr landi. Náist
ekki samkomulag um utanlandsferð, er hægt að óska úrskurðar sýslumanns.
Séu foreldrar ekki sammála um tilhögun forsjár eða umgengni er
þeim skylt að leita sátta áður en krafist er úrskurðar eða höfðað mál
um forsjá. Sama gildir ef krafist er dagsekta vegna brota á umgengni.
Sýslumaður skal bjóða aðilum sáttameðferð en þeir geta einnig leitað
til annarra aðila sem hafa sérþekkingu á sáttameðferð og málefnum
barna.

Forsjár- og lögheimilismál útkljáð fyrir dómi
Náist ekki samkomulag um forsjá eða lögheimili barns verður að
höfða dómsmál. Æskilegt er að lögmaður sé fengin til að flytja málið.
Dómarinn hefur hagsmuni barnsins að leiðarljósi þegar hann ákveður
hvort foreldrið skuli hafa forsjána eða hvort forsjáin skuli vera sameiginleg. Meðal þess sem dómarinn skoðar eru tengsl barnsins við
foreldra sína, hvort þeirra hafi séð meira um daglega umönnun þess,
hvort þeirra sé líklegra til að virða rétt barnsins til umgengni við hitt
foreldrið og hvort barnið, foreldrið eða aðrir á heimilinu hafi orðið eða
verði fyrir ofbeldi eða eigi það á hættu.

Gjafsókn
Ef deilur vegna skilnaðar eða forsjár barna verða ekki leystar öðruvísi en með dómi er rétt að kanna möguleika á gjafsókn í málinu. Í
gjafsókn felst að kostnaður aðila í dómsmáli er greiddur úr ríkissjóði,
ýmist að hluta eða öllu leyti. Gjafsókn nær þó aldrei til þess kostnaðar
sem sá sem tapar málinu getur þurft að bera sé hann dæmdur til að
greiða málskostnað gagnaðilans. Bæði sá sem höfðar mál og sá sem er
stefnt geta sótt um gjafsókn en venjulega sér lögmaður hvors aðila um
sig um umsókn til gjafsóknarnefndar. Nánari upplýsingar er að finna á
vef Fjölmenningarseturs, mcc.is.
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ن ﺗﻘد"م طﻠب ﻟﻠُﻣﻔّوض اﻟﻣﺳؤولH "ﻣ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗوﺻﻞ ﻻﺗﻔﺎق ﻋن اﻟﺳﻔر ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج.اﻟطﻔﻞ
. ﻓﻲ اﻟﺳﻔر ﻟﻠﺧﺎرج ﻣﻊ اﻟطﻔﻞiم ﻋن اﻟﺣHﻋن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻹﺻدار ﺣ
ﺎرة( ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺧﺿوعL اﻟﺗواﺻﻞ ﻣﻊ اﻟطﻔﻞ )ﺣﻘوق اﻟزi اﻟواﻟدﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ أو ﺣiإذا ﻟم ﯾﺗﻔ
 ﻧﻔس اﻟﺷﻲء.ﻣﺔHم أو رﻓﻊ ﻗﺿ"ﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣHﻟﻌﻣﻠ"ﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﻗﺑﻞ طﻠب ﺣ
 "ﻌرض. اﻟﺗواﺻﻞ ﻣﻊ اﻟطﻔﻞiﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﺣV ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻐارﻣﺎت اﻟﯾوﻣ"ﺔ اﻟﻣﺗرﺗiﯾﻧطﺑ
ﺔ ﻓﻲ طﻠب ﺧدﻣﺎت ﻏﯾرﻩLاﻟُﻣﻔّوض اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطرﻓﯾن وﻟﻛن ﻟﻬم اﻟﺣر
.ﺎﻷطﻔﺎلV ﺻﻠﺢ وﻓﻲ اﻷﻣور اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ُ ﻣن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ اﻟ

ﻣﺔHﺗﺳو"ﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ واﻹﻗﺎﻣﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣ

 ﯾﺟب رﻓﻊ ﻗﺿ"ﺔ أﻣﺎم،ﺷﺄن ﻣﺣﻞ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧ"ﺔ أو ﺣﺿﺎﻧﺔ طﻔﻞV إذا ﺗﻌذر اﻟﺗوﺻﻞ ﻻﺗﻔﺎق
ﻣﻪH ﺳ"ﺻدر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣ.ﻣﺔHﺎﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻟرﻓﻊ اﻟﻘﺿ"ﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣV  ﻣن اﻟﻣﻔﺿﻞ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ.ﻣﺔHاﻟﻣﺣ
، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل.ﺔ أو ﻷﺣد اﻟواﻟدﯾن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﻓ"ﻪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟطﻔﻞHﻣﻧﺢ ﺣﺿﺎﻧﺔ ﻣﺷﺗرV ﺳواء
&ﺎﻟطﻔﻞ وأV ﺎ أﻛﺛر ﻓﻲ اﻻﻋﺗﻧﺎءHً أ& اﻟواﻟدﯾن ﻣﺷﺎر،ﻞ واﻟدH  اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟطﻔﻞ ﻣﻊµﯾﻼﺣ
 إﺿﺎﻓًﺔ ﻟﺗﻌرض اﻟطﻔﻞ أو،اﻟواﻟدﯾن أرﺟﺢ أن "ﺣﺗرم ﺣﻘوق اﻟطﻔﻞ ﻓﻲ اﻟﺗواﺻﻞ ﻣﻊ اﻟواﻟد اﻵﺧر
.اﻟواﻟد أو آﺧرون ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ﻟﻠﺧطر أو ﻟﻠﻌﻧﻒ

ﺔ7اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧ
 ﯾﻧﺻﺢ، ﻏﯾر اﻟﻠﺟوء ﻟﻠﻘﺿﺎءÖﺄ& وﺳﯾﻠﺔ أﺧرV ﺎﻟطﻼق أو طﻠب ﺣﺿﺎﻧﺔV iإذا ﺗﻌّذر ﺣﻞ أﻣر ﻣﺗﻌﻠ
 ﻓﺗﺷﻣﻞ.ﺎﻧ"ﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧ"ﺔHﻣﺔ ﻻﺳﺗﻛﺷﺎف اﻣHم ﻣﺣHﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣV
ﻒ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻋن طرف أو أﻛﺛر ﻣنLﻞ ﻣﺻﺎرH اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻘﺎﻧوﻧ"ﺔ أن ﺗدﻓﻊ ﺧازﻧﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺟزء أو
ون اﻟطرفH"  اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧ"ﺔ ﻻ ﺗﻐطﻲ أﺑًدا اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد، وﻟﻛن.طرف ﻓﻲ اﻟﻘﺿ"ﺔ
ن ﻟﻛﻞH "ﻣ.ﻒ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻋن اﻟطرف اﻵﺧرLم ﻋﻠ"ﻪ ﺑدﻓﻊ ﻣﺻﺎرHاﻟﺧﺎﺳر ﻟﻠﻘﺿ"ﺔ ﻗد ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ إذا ﺣ
طﻠب ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧ"ﺔ )ﻋﺎدة ﯾﺗوﻟﻰ ﻣﺣﺎﻣً"ﺎV ﻣن اﻟﻣدﻋﻲ واﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠ"ﻪ اﻟﺗﻘدم
ﺎرةLد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾرﺟﻰ زL ﻟﻠﻣز.(ﻞ طرف ﺗﻘد"م ﻫذا اﻟطﻠب ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧ"ﺔH ﻋن
.www.mcc.is :uVاﻟار

25

Réttur þinn

mikilvægar upplýsingar fyrir innflytjendur á Íslandi

Umgengnisréttur
Barn á rétt á umgengni við báða foreldra sína þótt þeir búi ekki
saman. Best er fyrir barnið að foreldrar geri samkomulag um um
gengni. Það þýðir að þeir ákveða saman hve oft og hve lengi barnið
dvelji hjá því foreldri sem það býr ekki hjá. Ef ekki næst samkomulag
um umgengni er hægt að óska eftir úrskurði sýslumanns að undangenginni sáttameðferð.
Algengt er að sýslumaður úrskurði að foreldrið sem barnið býr ekki
hjá eða forsjárlausa foreldrið skuli hafa umgengnisrétt við barn sitt
aðra hvora helgi, hluta af sumarleyfi og að hluta yfir stórhátíðir og frídaga. Sýslumaður getur þó ákveðið að umgengnisrétturinn skuli vera
meiri eða minni, allt eftir aðstæðum hverju sinni.
Fari foreldri ekki eftir umgengnissamningi eða vilji breyta honum er
haft samband við sýslumann. Þar er einnig hægt að fara fram á dagsektir ef samningi er ekki fylgt.

Meðlagsgreiðslur
Það foreldri sem barn á lögheimili hjá á rétt á greiðslu meðlags frá
hinu foreldrinu þar til barn nær 18 ára aldri. Við skilnað eða sambúðarslit er oftast gert samkomulag um meðlag og það staðfest af sýslumanni. Náist ekki samkomulag úrskurða sýslumenn eða dómstólar
um meðlagsskyldu (ef forsjármál er rekið fyrir dómi). Ungmenni á
aldrinum 18 til 20 ára getur farið fram framlag vegna menntunar.
Sækja þarf sérstaklega um þær greiðslur til sýslumanns.
Tryggingastofnun ríkisins sér um meðlagsgreiðslur og hefjast þær
þegar stofnunin hefur fengið eintak af meðlagsúrskurði eða skilnaðarleyfisbréfi frá sýslumanni. Í flestum tilfellum þarf fólk að koma skjölunum þangað sjálft. Tryggingastofnun er heimilt að greiða meðlagið
fyrirfram til rétthafa samkvæmt sérstakri beiðni og Innheimtustofnun sveitarfélaga innheimtir það síðan frá meðlagsskylda foreldrinu.
Auk mánaðarlegs meðlags með barni skal meðlagsskylt foreldri taka
þátt í útgjöldum vegna skírnar barns,, fermingar, sjúkdóms eða annarra sérstakra ástæðna.
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ﺣ] اﻟﺗواﺻﻞ ﻣﻊ اﻟطﻔﻞ
 ﻣن اﻷﻓﺿﻞ ﻟﻠطﻔﻞ إذا ﺗوﺻﻞ.ﺎﻧوا ﻻ "ﻌ"ﺷﺎن ﻣًﻌﺎH ﻼ واﻟد"ﺔ ﺣﺗﻰ ﻟوH  ﻟﻠطﻔﻞ اﻟﺗواﺻﻞ ﻣﻊi"ﺣ
ث ﻓ"ﻪ اﻟطﻔﻞ ﻣﻊH وﻋدد اﻟﻣارت واﻟوﻗت اﻟذ& "ﻣ،ﺎرةL اﻟز/ اﻟﺗواﺻﻞiاﻟواﻟدان إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺣول ﺣ
ن طﻠب ﻗارر ﻣنH ﻓ"ﻣ،ﺎرةLﺷﺄن ﺣﻘوق اﻟزV  إذا ﺗﻌذر اﻟﺗوﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق.اﻟواﻟد اﻟذ& ﻻ "ﻌ"ش ﻣﻌﻪ
.ﺻﻠﺢ
ُ ﻌد ﺗﻌذر ﻋﻣﻠ"ﺔ اﻟV اﻟُﻣﻔّوض اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﻣﻧطﻘﺔ

ﻣن اﻟﺷﺎﺋﻊ أن "ﻘرر اﻟُﻣﻔّوض اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﻣﻧطﻘﺔ أن اﻟواﻟد اﻟذ& ﻻ "ﻌ"ش اﻟطﻔﻞ ﻣﻌﻪ أو ﻟم
 وﺟزء،ﻞ ﻋطﻠﺔ ﻧﻬﺎ"ﺔ أﺳﺑوعH  ﻓﻲ اﻟﺗواﺻﻞ ﻣﻊ اﻟطﻔﻞ ﻓﻲi ﻟﻪ اﻟﺣ،"ﺣﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺿﺎﻧﺔ اﻟطﻔﻞ
 وﻟﻛﻧﻪ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﻔّوض اﻟﻣﺳؤول ﻋن. وﺟزء ﻣن اﻟﻌطﻼت اﻟرﺋ"ﺳ"ﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ،ﻣن اﻟﻌطﻠﺔ اﻟﺻ"ﻔ"ﺔ
.ﻞ ﺣﺎﻟﺔH ﺳﺎتVﺎرة أﻛﺛر أو أﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺳب ﻣﻼLﺷﺄن ﺣﻘوق زV مHاﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣ
م ﻣنHﻧﻪ طﻠب ﺣH اﻟﺗواﺻﻞ ﻣﻊ اﻟطﻔﻞ أو ﯾرﻏب ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾرﻩ "ﻣiﺎﺗﻔﺎﻗﻪ ﻋن ﺣV إذا ﻟم "ﻔﻲ واﻟد
طﻠب ﻏارﻣﺔ ﯾوﻣ"ﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﺣﺗارم ﺣﻘوقV ن اﻟﺗﻘدمH "ﻣ،ذﻟكH .اﻟُﻣﻔّوض اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﻣﻧطﻘﺔ
. ﻋﻠﯾﻬﺎiﺎرة اﻟﻣﺗﻔLاﻟز

ﻧﻔﻘﺔ اﻟط ﻔﻞ
 ﻟﻠواﻟد اﻟذ& "ﻘ"م ﻣﻌﻪ اﻟطﻔﻞ ﻗﺎﻧوﻧً"ﺎ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﻋن اﻟطﻔﻞ ﻣن اﻟواﻟد اﻵﺧر ﺣﺗﻰ "ﺻﻞi"ﺣ
 ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺗم اﻟﺗوﺻﻞ ﻻﺗﻔﺎق ﻋن ﻧﻔﻘﺔ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطﻼق أو إﻧﻬﺎء اﻟﻣﺳﺎﻛﻧﺔ. ﺳﻧﺔ18 اﻟطﻔﻞ ﻟﺳن
نH "ﻣ،اﻟطﻔﻞ و"ﺻﺎدق ﻋﻠ"ﻪ اﻟُﻣﻔّوض اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﻟﻛن إذا ﺗﻌّذر اﻟوﺻول ﻻﺗﻔﺎق
ﺷﺄنV مHﻣﺔ( إﺻدار ﺣHﻟﻠُﻣﻔّوض اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﻣﻧطﻘﺔ أو ﻗﺎض )إذا ﺗﻣت ﺗﺳو"ﺔ اﻟﻧﻔﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣ
.ﺎﻟﻎ ﻧﻔﻘﺔ اﻟطﻔﻞVﻣ
طﻠب أﻣﺎم اﻟُﻣﻔّوض اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻟﻠﺣﺻولV  ﺳﻧﺔ اﻟﺗﻘدم20-18 ﺎب ﻓﻲ ﺳنVن ﻟﻠﺷH"ﻣ
م اﻟُﻣﻔّوض اﻟﻣﺳؤولH "ﺣ.iﺎن ﯾدﻓﻊ اﻟﻧﻔﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑH &ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻣن ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻌﻠ"م ﻣن اﻟواﻟد اﻟذ
.ﺎتVﻋن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﺎ"ﺎ ﻋﻧد ﺗﻠﻘﻲ اﻟطﻠ
ﺗﻌﻣﻞ إدارة اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑدﻓﻌﺎت ﻧﻔﻘﺔ اﻟطﻔﻞ وﺗﺑدأ ﻋﻧد ﺗﻠﻘﻲ اﻹدارة
 ﻓﻲ. اﻟطﻼق ﻣن اﻟُﻣﻔّوض اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﻣﻧطﻘﺔ/م ﻧﻔﻘﺔ اﻟطﻔﻞ أو رﺧﺻﺔ اﻻﻧﻔﺻﺎلHﻟﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﺣ
.ﺄﻧﻔﺳﻬمV  ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص إرﺳﺎل ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗﻧدات،أﻏﻠب اﻟﺣﺎﻻت
ﺔ ﻋن اﻟواﻟد اﻟﻣﺗﻠﻘﻲVن أن ﺗدﻓﻊ إدارة اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻧﻔﻘﺔ اﻟطﻔﻞ ﻣﻘدًﻣﺎ ﻧ"ﺎH "ﻣ،ﻋﻧد اﻟطﻠب
ِ
.ﺎﻟﻎ ﻣن اﻟواﻟد اﻟذ& ﯾدﻓﻊ ﻧﻔﻘﺔ اﻟطﻔﻞVز ﺗﺣﺻﯾﻞ ﻧﻔﻘﺔ اﻟطﻔﻞ اﻟﻣHﺻﻞ ﻣر
ّ ﻟﻠﻧﻔﻘﺔ وُ"ﺣ

 اﻟواﻟد اﻟذ& ﯾدﻓﻌﻬﺎ ﺳﯾدﻓﻊ ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ،ﺔLإﺿﺎﻓًﺔ إﻟﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟطﻔﻞ اﻟﺷﻬر
.ﺎب اﻟﺧﺎﺻﺔVﯾد د"ﺎﻧﺗﻪ أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣرض وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﺳHﺑﺗﻌﻣﯾد اﻟطﻔﻞ وﺗو
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Sé meðlagsskylda foreldrið með mun hærri tekjur en hitt, er hægt að
fara fram á aukið meðlag. Sýslumaður úrskurðar um meðlagið en foreldri þarf sjálft að innheimta það.
Ef foreldri neitar að greiða meðlag eða ef foreldrar eru ekki sammála
um upphæð meðlagsins getur foreldrið sem barnið á lögheimili hjá,
krafist þess að sýslumaður kveði upp úrskurð um meðlagsgreiðslur.
Á meðan deila foreldra um forsjá barns er óleyst getur það foreldri
sem barnið dvelur hjá, óskað eftir að sýslumaður kveði upp bráðabirgðaúrskurð um meðlagsgreiðslur. Gildir hann þar til endanlegur
meðlagsúrskurður er kveðinn upp.
Upplýsingar um meðlag og meðlagsgreiðslur má finna vef Innheimtustofnunar sveitarfélaga, medlag.is.

Barnabætur
Barnabætur eru greiðslur til foreldra sem eiga börn undir 18 ára aldri,
og eru þær greiddar út fjórum sinnum á ári. Upphæð barnabóta miðast við tekjur. Barnabætur eru greiddar út árið sem barn verður 18 ára.
Eftir skilnað eða sambúðarslit fær það foreldri sem barnið á lögheimili hjá barnabæturnar. Þar til skilnaður liggur fyrir er fyrirkomulag
greiðslna barnabóta óbreytt.
Ríkisborgarar EES-ríkja sem vinna hér á landi geta átt rétt á barnabótum vegna barna sem eru á þeirra framfæri og eru búsett í öðru EESríki. Sækja þarf sérstaklega um þær bætur. Upplýsingar um barnabætur og umsóknareyðublöð eru á vef Ríkisskattstjóra rsk.is.

Fjárhagsaðstoð
Ef þú getur ekki séð fyrir þér eða fjölskyldu þinni, getur þú leitað
aðstoðar hjá félagsþjónustu þíns sveitarfélags. Þú getur einnig óskað
eftir fjárhagsaðstoð vegna tímabundinna erfiðleika, s.s. skilnaðar eða
atvinnuleysis, ef þú átt ekki rétt á atvinnuleysisbótum.
Tímabundin fjárhagsaðstoð hefur ekki áhrif á framlengingu dvalarleyfis.
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نH ﻣن اﻟﻣﻣ،ﺛﯾر ﻣن اﻟواﻟد اﻵﺧرHV  دﺧًﻼ أﻛﺑرiﺎن اﻟواﻟد اﻟﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺿﺎﻧﺔ اﻟطﻔﻞ "ﺣﻘH إذا
ﺎدة ﻧﻔﻘﺔ اﻟطﻔﻞ وﻟﻛنLًﻣﺎ ﺑزHم اﻟُﻣﻔّوض اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺣH "ﺣ.ﺎدة ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺔ اﻟطﻔﻞLطﻠب ز
.ﻋﻠﻰ اﻟواﻟد اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ ﻣن اﻟواﻟد اﻟذ& ﯾدﻓﻊ ﻧﻔﻘﺔ اﻟطﻔﻞ
ن ﻟﻠطﻔﻞ اﻟذ& "ﻘ"مH "ﻣ،إذا رﻓض أﺣد اﻟواﻟدﯾن دﻓﻊ ﻧﻔﻘﺔ اﻟطﻔﻞ أو اﺧﺗﻠﻒ اﻟواﻟدان ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟطﻔﻞ
.ﺷﺄن ﻧﻔﻘﺔ اﻟطﻔﻞV ًﻣﺎ ﻣن اﻟُﻣﻔّوض اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﻣﻧطﻘﺔHﻣﻌﻪ اﻟطﻔﻞ ﻗﺎﻧوﻧً"ﺎ طﻠب ﺣ

ن ﻟﻠواﻟد اﻟذ& "ﻘ"م ﻣﻌﻪ اﻟطﻔﻞH "ﻣ،ﺷﺄن ﺣﺿﺎﻧﺔ اﻟطﻔﻞV ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌُذر ﺣﻞ اﻟﺧﻼف ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن
م ﺣﺗﻰH ﻫذا اﻟﺣi ُ"طّﺑ.ﺷﺄن ﻧﻔﻘﺔ اﻟطﻔﻞV م ﻣؤﻗت ﻣن اﻟُﻣﻔّوض اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﻣﻧطﻘﺔHطﻠب ﺣ
.م ﻧﻬﺎﺋﻲHﺻدور ﺣ

زHﺎﻟﻎ ﻧﻔﻘﺔ اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ ﻣرVد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻧﻔﻘﺔ اﻟطﻔﻞ وﻣLم اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻣزHﻧH"ﻣ
.www.medlag.is :ﺗﺣﺻﯾﻞ ﻧﻔﻘﺔ اﻟطﻔﻞ

ﺔ ﻟﻠط ﻔ ﻞ7اﻹ ﻋ ﺎﻧﺔ اﻟﻣ ﺎﻟ
 ﺳﻧﺔ وﺗُدﻓﻊ18 ﺎء اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم أطﻔﺎل أﻗﻞ ﻣنVﺎﻟﻎ "ﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻵVاﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟ"ﺔ ﻟﻠطﻔﻞ ﻫﻲ ﻣ
 ﺗُﺳدد اﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟ"ﺔ.ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ دﺧﻞ اﻟواﻟدﯾنV  ﺗُدﻓﻊ اﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟ"ﺔ ﻟﻠطﻔﻞ.ﻊ ﻣارت ﺳﻧوً"ﺎôأر
 ﯾﺗﻠﻘﻰ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطﻼق أو ﻧﻬﺎ"ﺔ اﻟﻣﺳﺎﻛﻧﺔ. ﺳﻧﺔ18 ﻣﻞ ﻓ"ﻪ اﻟطﻔﻞH"ُ &ﻟﻠطﻔﻞ ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎ"ﺔ اﻟﻌﺎم اﻟذ
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺣﺗﻰH  ﺗظﻞ اﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟ"ﺔ ﻟﻠطﻔﻞ.اﻟواﻟد اﻟذ& "ﻘ"م ﻣﻌﻪ اﻟطﻔﻞ رﺳﻣً"ﺎ اﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟ"ﺔ ﻟﻠطﻔﻞ
.ﺷﺄن اﻟطﻼقV ًﻣﺎ ﻧﻬﺎﺋً"ﺎH"ﺻدر ﺣ

 ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺎﻧﺔi اﻟﺣ،"ﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ أ"ﺳﻠﻧداôﻟﻣواطﻧﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد"ﺔ اﻷورو
 ﯾﺟب."ﺔô ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد"ﺔ اﻷوروÖاﻟﻣﺎﻟ"ﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟذﯾن "ﻌﯾﻠوﻫم واﻟﻣﻘ"ﻣﯾن ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺧر
ﺎﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟ"ﺔV  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ.ﻞ ﺧﺎص ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟ"ﺔHﺷV اﻟﺗﻘدم
.www.risk.is :ﻟﻠطﻔﻞ وﻧﻣﺎذج اﻟطﻠب ﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ ﻣدﯾر اﻟﻌواﺋد اﻟداﺧﻠ"ﺔ

ﺔ7اﻟﻣ ﺳ ﺎﻋ دات اﻟﻣ ﺎﻟ
ﻧك طﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ"ﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠد"ﺔHن ﻣن إﻋﺎﻟﺔ ﻧﻔﺳك أو أﺳرﺗك "ﻣHإذا ﻟم ﺗﺗﻣ
.طﺎﻟﺔV  ﻣﺛﻞ طﻼق أو،ﺎت ﻣؤﻗﺗﺔVﺿﺎ طﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺎﻟ"ﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺻﻌو
ً "م أHﻧH "ﻣ.اﻟﺗﻲ ﺗﻘ"م ﻓﯾﻬﺎ
.طﺎﻟﺔV  ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻧﺔiن ﻟك اﻟﺣH" إذا ﻟم
.ﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔLﻻ ﺗؤﺛر اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻣﺎﻟ"ﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣد ﺗﺻر
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Húsaleigubætur
Einstaklingar sem leigja húsnæði geta sótt um húsaleigubætur hjá
félagsþjónustu sveitarfélaga. Réttur til húsaleigubóta fer eftir leiguupphæð, tekjum og fjölskyldustærð.

Atvinnuleysisbætur
Ef þú missir atvinnuna gætir þú átt rétt á atvinnuleysisbótum og ættir
að leita til Vinnumálastofnunar. Nánari upplýsingar er að finna á vef
Vinnumálastofnunar, vmst.is.

Dvalarleyfi
Ef búseta þín á Íslandi byggir á hjónabandi eða sambúð breytast forsendur skráningar þinnar í landið eða leyfis til dvalar ef þú skilur eða
slítur sambúð. Því er nauðsynlegt fyrir þig að afla þér nánari upplýsinga hjá Mannréttindaskrifstofu Íslands, Kvennaráðgjöfinni, Fjölmenningarsetri, Þjóðskrá, eða Útlendingastofnun.
Réttur til dvalar á Íslandi við skilnað og sambúðarslit fer eftir því frá
hvaða landi viðkomandi er. Einstaklingur frá Norðurlöndunum og
ríkjum innan EES eða EFTA þurfa ekki dvalarleyfi og geta dvalið hér
áfram þrátt fyrir skilnað ef önnur skilyrði fyrir dvöl þeirra eru uppfyllt. Skilji einstaklingur sem ekki er EES- eða EFTA-borgari við maka
sem er EES- eða EFTA-borgari þarf viðkomandi að sækja um dvalarleyfi, nema hjúskapur eða sambúð hafi varað í minnst þrjú ár, þar af
eitt ár hér á landi, þegar skilnaður eða ógilding á sér stað eða sambúð
er slitið.
Litið er til margra þátta áður en ákvörðun um dvalarleyfi er tekin.
Meðal annars er lengd hjúskapar eða sambúðar skoðuð, tengsl við
landið og dvalartími þar. Eigi umsækjandi barn hér á landi sem stundar nám getur það skipt máli. Einnig er horft til þess hvort umsækjandi
taki þátt í félagsstarfi, eigi hér nána ættingja o.s.frv. Verði fráskildar
konur fyrir aðkasti eða ofsóknum í heimalandi umsækjanda er tekið
tillit til þess þegar það á við. Fleiri atriði geta haft áhrif en hvert tilvik
er skoðað fyrir sig.
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إﻋ ﺎ ﻧ ﺎ ت اﻟﺳ ^ ن

ن ﻣن ﺻﻧدوقHن( اﻟﺗﻘدم ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻧﺔ ﺳLن ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذ& "ﺳﺗﺄﺟرون ﺑﯾوﺗًﺎ )اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرH"ﻣ
ن ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻠﻎ اﻹﯾﺟﺎر أوH "ﻌﺗﻣد ﻣﻧﺢ إﻋﺎﻧﺎت اﻟﺳ.(http://www.husbot.is)ﺎنHﻞ اﻹﺳLﺗﻣو
ن ﻋﻠﻰHد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن إﻋﺎﻧﺎت اﻟﺳLن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣزH "ﻣ.اﻟدﺧﻞ أو ﻋدد أﻓارد اﻷﺳرة
.https://www.husbot.is ﻣوﻗﻊ

ﺎن ﻟﻸﻓارد ذو& اﻟدﺧﻞ اﻟﻣﻧﺧﻔض ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ"ﺔ ﻓﻲHن طﻠب دﻋم ﺧﺎص ﻟﻺﺳHم "ﻣH
.اﻟﺑﻠد"ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘ"م ﻓﯾﻬﺎ

إﻋ ﺎ ﻧ ﺎ ت اﻟ _ ط ﺎﻟﺔ

ن اﻟﻌﺛورH "ﻣ.طﺎﻟﺔ ﻣن داﺋرة اﻟﻌﻣﻞVإذا ﻓﻘدت وظ"ﻔﺗك ﻗد ﺗﻛون ﻣؤﻫﻼً ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻧﺎت اﻟ
.www.vmst.is :د ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ داﺋرة اﻟﻌﻣﻞLﻋﻠﻰ اﻟﻣز

ﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔ2ﺗﺻﺎر
ﺢ ﻟم ﺷﻣﻞ اﻷﺳرة وﺣدث طﻼق أو اﻧﺗﻬت ﻋﻼﻗﺔLﻧك ﻓﻲ أ"ﺳﻠﻧدا ﻣﺳﺗﻧًدا ﻋﻠﻰ ﺗﺻرHﺎن ﺳH إذا
 ﻣن اﻟﺿرور& أن ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻠﺣﺻول، ﻟذﻟك.ﺢ إﻗﺎﻣﺗك أو ﺗﺳﺟﯾﻠك ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔL ﻓﻘد ﺗﻐﯾر ﺗﺻر،اﻟﻣﺳﺎﻛﻧﺔ
 أو،ز اﺳﺗﺷﺎارت اﻟﻣأرةH أو ﻣر،&ز ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻷ"ﺳﻠﻧدHﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻛﺛر ﺷﻣوﻻً ﻣن ﻣر
. أو اﻟﺳﺟﻞ اﻟوطﻧﻲ أو إدارة اﻟﻬﺟرة،ز ﺗﻌدد اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتHﻣر
 ﻻ "ﺣﺗﺎج اﻷﻓارد.ﻌد اﻟطﻼق أو اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻣﺳﺎﻛﻧﺔ "ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺟﻧﺳﯾﺗكV  ﻓﻲ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ أ"ﺳﻠﻧداiاﻟﺣ
"ﺔôطﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣرة اﻷوروV"ﺔ أو ارôﻠدان اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد"ﺔ اﻷوروôﻲ وôﻣن ﺑﻠدان اﻟﺷﻣﺎل اﻷورو
 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ.Öﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺑﻼد إذا ﺗم اﺳﺗ"ﻔﺎء ﺷرو• إﻗﺎﻣﺗﻬم اﻷﺧرVﺟوز ﻟﻬم اﻟLﺢ إﻗﺎﻣﺔ وLإﻟﻰ ﺗﺻﺎر
 أو،"ﺔôطﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣرة اﻷوروV"ﺔ أو ارôطﻼق ﺷﺧص ﻻ ﯾﻧﺗﻣﻲ ﻟﺑﻠدان اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد"ﺔ اﻷورو
طﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣرةV"ﺔ أو ارôك اﻟﻣﻧﺗﻣﻲ ﻟﺑﻠدان اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد"ﺔ اﻷوروLإﻧﻬﺎء اﻟﻣﺳﺎﻛﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺷر
ﺎﻧت ﻋﻼﻗﺔ اﻟزواج أوH ﺢ إﻗﺎﻣﺔ إﻻ إذاLطﻠب ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺻرV  ﯾﺟب ﻋﻠ"ﻪ اﻟﺗﻘدم،"ﺔôاﻷورو
. ﻣﻧﻬم ﺳﻧﺔ ﻣن اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ آ"ﺳﻼﻧدا،اﻟﻣﺳﺎﻛﻧﺔ ﻗد اﺳﺗﻣرت ﻟﻣدة ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
 ﻣﺛﻞ ﻓﺗرة اﺳﺗﻣارر،ﺢ إﻗﺎﻣﺔLﺷﺄن ﺗﺻرV ﺎر ﻗﺑﻞ إﺻدار ﻗاررVﺗؤﺧذ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻓﻲ اﻻﻋﺗ
ﻣﺎ أن ﺣﺿور أﺣد أﺑﻧﺎء اﻟﻣﺗﻘدمH .ﺎﻟﺑﻠدV ﻋﻼﻗﺔ اﻟزواج أو اﻟﻣﺳﺎﻛﻧﺔ وﻓﺗرة إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻘدم وﻋﻼﻗﺗﻪ
ﺎن اﻟﻣﺗﻘدم "ﺷﺎرك ﻓﻲH ﻣﺎ أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻬم ﻣﺎ ﻟوH .ون ﻟﻪ دوًار ﻣﻬًﻣﺎH" ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ أ"ﺳﻠﻧدا ﻗد
ﺎﻧت اﻟﻣأرةH  إذا،ﺎرV ﯾوﺿﻊ ﻓﻲ اﻻﻋﺗ.ذاH وﻟﻪ أﻗﺎرب ﻣﻘ"ﻣﯾن ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ وﻫ،اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ"ﺔ
ﻣﺎ ﯾوﺟد أﻣورH .اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﺳوء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻷﺻﻠ"ﺔ ﻟﻠﻣﺗﻘدم
.ﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدةH ﺎر ﻓﻲV ذات أﻫﻣ"ﺔ ﺗوﺿﻊ ﻓﻲ اﻻﻋﺗÖأﺧر

31

Réttur þinn

mikilvægar upplýsingar fyrir innflytjendur á Íslandi

Slíti ríkisborgari landa Afríku, Norður- eða Suður-Ameríku, Asíu,
Ástralíu og Eyjaálfu eða Evrópulanda utan EES eða EFTA hjúskap
eða sambúð vegna þess að hann eða barn hans hafi sætt misnotkun
eða ofbeldi í sambandinu er undanþáguheimild í Útlendingalögum til
að veita viðkomandi dvalarleyfi vegna sérstakra tengsla við landið, að
uppfylltum ákveðnum skilyrðum, eða til að halda dvalarrétti ef viðkomandi er maki EES-borgara (annarra en íslenskra ríkisborgara). Til
að hægt sé að sýna fram á að ofbeldi hafi átt sér stað er afar brýnt að
leitað sé til lögreglu, bráðamóttöku eða heilsugæslulæknis sem skrá öll
tilvik hjá sér. Einnig er hægt að kalla til vitni og mikilvægt er að varðveita öll sönnunargögn sem máli skipta, t.d. tölvupósta eða sms.
Til eru sérstök dvalarleyfi eru dvalarleyfi fyrir brotaþola mansals. Í
slíkum tilvikum veitir Útlendingastofnun einstaklingi sem grunur
leikur á að sé brotaþoli mansals, dvalarleyfi í níu mánuði. Lögreglu ber
að veita Útlendingastofnun aðstoð við rannsókn málsins, t.d. við mat
á aðstæðum viðkomandi. Þegar sérstaklega stendur á er Útlendingastofnun heimilt að veita brotaþola mansals endurnýjanlegt dvalarleyfi
til eins árs teljist það nauðsynlegt vegna persónulegra aðstæðna viðkomandi eða vegna samvinnu viðkomandi við yfirvöld í tengslum við
rannsókn og meðferð sakamáls. Brotaþolum mansals er tryggð ýmiss
konar aðstoð og ráðgjöf.
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ﻲô"ﺔ وآﺳ"ﺎ وأﺳﺗارﻟ"ﺎ وأوﻗ"ﺎﻧوﺳ"ﺎ أو ﺑﻠد أوروôﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟ"ﺔ واﻟﺟﻧوHLﻘ"ﺎ وأﻣرLإذا ﻗﺎم ﻣواطﻧو ﺑﻠدان إﻓر
"ﺔ ﺑﺈﻧﻬﺎء اﻟزواج أو اﻟﻣﺳﺎﻛﻧﺔôطﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣرة اﻷوروV ار/ "ﺔôﺧﺎرج اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد"ﺔ اﻷورو
ﻌﻣﻞ اﺳﺗﺛﻧﺎءV  "ﺳﻣﺢ ﻗﺎﻧون اﻷﺟﺎﻧب،ﻬمHLﺳﺑب ﺗﻌرﺿﻬم ﻟﺳوء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻧﻒ ﻣن ﻗﺑﻞ ﺷرV
ﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣن اﻟﻣﻬمV  ﻣن أن ﻫذا اﻟﻌﻧﻒ ﻗد وﻗﻊi ﻣن أﺟﻞ اﻟﺗﺣﻘ.ﺢ ﺟﻣﻊ ﺷﻣﻞ اﻷﺳرةLﻟﺗﻣدﯾد ﺗﺻر
. ﻷﻧﻬم "ﺳﺟﻠون ﺟﻣ"ﻊ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗرد ﻟﻬم، أو ﺟﻧﺎح اﻟطوار¨ أو طﺑﯾب،ﺎﻟﺷرطﺔV ﺟًدا اﻻﺗﺻﺎل
 ﻋﻠﻰ،ﺎﻟﻘﺿ"ﺔV  ﺑﺟﻣ"ﻊ اﻷدﻟﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔπﺷﺎﻫد وﻣن اﻟﻣﻬم اﻻﺣﺗﻔﺎV م اﻻﺗﺻﺎلHﻧHﺿﺎ "ﻣ
ً "ﻣﺎ أH
. اﻟرﺳﺎﺋﻞ اﻟﻧﺻ"ﺔ اﻟﻘﺻﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗو& ﻋﻠﻰ ﺗﻬدﯾدات/ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل اﻟرﺳﺎﺋﻞ اﻹﻟﻛﺗروﻧ"ﺔ
 ﺗُﺻِدر إدارة، ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت.ﺷرVﺎﻟV ﺢ ﻟﺿﺣﺎ"ﺎ اﻹﺗﺟﺎرLﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻫو ﺗﺻرLأﺣد أﻧواع ﺗﺻﺎر
.ﺷرVﺎﻟV وﻧﻪ ﺿﺣ"ﺔ ﻟﻺﺗﺟﺎرH وك ﻓﻲHﺢ إﻗﺎﻣﺔ ﻟﻣدة ﺗﺳﻊ ﺷﻬور ﻷﺣد اﻷﺟﺎﻧب اﻟﻣﺷLاﻟﻬﺟرة ﺗﺻر
 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ظروف. ﻣﺛًﻼ ﺗﻘﯾ"م ظروف اﻟﺷﺧص،ﺎتLﺳﺗﺳﺎﻋد اﻟﺷرطﺔ إدارة اﻟﻬﺟرة ﻓﻲ اﻟﺗﺣر
ﺢ إﻗﺎﻣﺔ ﻟﻣدة ﻋﺎم ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺗﺟدﯾد؛ إذا اﻋﺗُِﺑر ذﻟكLن ﻟﻺدارة أن ﺗﻣﻧﺢ اﻟﺿﺣ"ﺔ ﺗﺻرH "ﻣ،ﺧﺎﺻﺔ
ﺎ ﻧظ ًار ﻟﻠظروف اﻟﺷﺧﺻ"ﺔ ﻟﻠﺿﺣﺎ"ﺎ أو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻌﺎون اﻟﺿﺣﺎ"ﺎ ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻌﻧ"ﺔ ﺧﻼلLًﺿرور
.ﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻋدات واﻻﺳﺗﺷﺎارتVﺎﻟV  "ﺣﺻﻞ ﺿﺣﺎ"ﺎ اﻹﺗﺟﺎر.ﻧظر اﻟﻘﺿﺎ"ﺎ اﻟﺟﻧﺎﺋ"ﺔ
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Nánari upplýsingar
Kvennaathvarf
kvennaathvarf.is
561 1205 (opið allan sólarhringinn)
Athvarf fyrir konur og börn sem flýja að heiman vegna andlegs eða
líkamlegs ofbeldis eiginmanns, sambýlismanns, maka eða annarra
heimilismanna. Athvarfið er einnig fyrir konur sem hafa orðið fyrir
nauðgun eða eru brotaþolar mansals.
Stígamót
stigamot.is
562 6868
Laugavegur 170
Ráðgjafarmiðstöð fyrir brotaþola kynferðisofbeldis og upplýsingamiðstöð um kynferðisofbeldi.
Bjarkarhlíð
553 3000
Við Bústaðarveg, við hlið Bústaðakirkju
Miðstöð fyrir brotaþola ofbeldis.
Kvennaráðgjöfin
kvennaradgjofin.is
551 1550
Túngötu 14
Ókeypis félags- og lögfræðiráðgjöf fyrir konur. Opið á fimmtudögum
14-16 og á þriðjudagskvöldum 20-22.
Mannréttindaskrifstofa Íslands
humanrights.is
552 2720
Túngötu 14
Ókeypis lögfræðiráðgjöf fyrir innflytjendur. Ef þörf er á túlki greiðir
skrifstofan þann kostnað en óska þarf eftir þjónustu túlks um leið
og viðtal er pantað. Ráðgjöfin er opin á þriðjudögum 14-19 og föstudögum 9-14.
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د ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت2ﻟﻠﻣز
ﻋن ﻣﻠﺟﺄ اﻟﻧﺳﺎء
www.kvennaathvarf.is
ون ﻣﻧﺎزﻟﻬم ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻌرضH ﻣﻠﺟﺄ ﻟﻠﻧﺳﺎء واﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﯾﺗر.( ﺳﺎﻋﺔ24  )ﻣﺗﺎح5611205
ﻣﺎH .ن ﻣن اﻷﺳرةLك اﻟﻣﺳﺎﻛﻧﺔ أو أﻓارد آﺧرLﻟﻼﻋﺗداء اﻟﻧﻔﺳﻲ أو اﻟﺟﺳد& ﻋﻠﻰ ﯾد زوج أو ﺷر
.ﺷر ﻣن اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻼﺗﻲ ﺗﻌرﺿن ﻟﻼﻏﺗﺻﺎبVﺎﻟV "ﺳﺗﻘﺑﻞ اﻟﻣﻠﺟﺄ ﺿﺣﺎ"ﺎ اﻹﺗﺟﺎر
Stígamót ﺎت ﻣن اﻻﻋﺗداء اﻟﺟﻧﺳﻲ واﻟﻌﻧﻒ7م واﻻﺳﺗﺷﺎرة ﻟﻠﻧﺎﺟ7ﻣر^ز اﻟﺗﻌﻠ
www.stigamot.is
5626868
 ﺷﺎرع ﻻﺟوﻓﯾﺟر170
ز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻌﻧﻒHز اﻟﺗﻌﻠ"م واﻻﺳﺗﺷﺎارت ﻟﻠﻧﺎﺟﯾن ﻣن اﻟﻌﻧﻒ واﻻﻋﺗداء اﻟﺟﻧﺳﻲ وﻣرHﻣر
.اﻟﺟﻧﺳﻲ
Bjarkarhlíð ﻣر^ز ﺧدﻣﺔ اﻷﺳر ة
5533000
ﻧ"ﺳﺔ ﻣﻧطﻘﺔ ﺑوﺳﺗﺎﺧﯾرH أﻛواخ ﻣن
.ز ﻟﺿﺣﺎ"ﺎ اﻟﻌﻧﻒHﻣر
ﺔ7اﻻﺳﺗﺷﺎارت اﻟﻧﺳﺎﺋ
www.kvennaradgjofin.is
5511500
 ﺗوﻧﺟﺎﺗﺎ14
 ﺣﺗﻰ14:00  ﻣﺗﺎح ﻓﻲ أ"ﺎم اﻟﺧﻣ"س ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ.اﺳﺗﺷﺎارت اﺟﺗﻣﺎﻋ"ﺔ وﻗﺎﻧوﻧ"ﺔ ﻣﺟﺎﻧ"ﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء
22:00  ﺣﺗﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ20:00  وﻟ"ﺎﻟﻲ اﻟﺛﻼﺛﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ16:00 اﻟﺳﺎﻋﺔ
 ﻟﺣﻘوق اﻹ ﻧﺳﺎنMﺳﻠﻧد7اﻟﻣر^ز اﻷ
www.humanrights.is
5522720
 ﺗوﻧﺟﺎﺗﺎ14
ﺟبL و،ﺎﻟﻣﺟﺎنV زH ﯾوﻓرﻩ اﻟﻣر، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻣﺗرﺟم.نLاﻻﺳﺗﺷﺎارت اﻟﻘﺎﻧوﻧ"ﺔ اﻟﻣﺟﺎﻧ"ﺔ ﻟﻠﻣﻬﺎﺟر
-14  اﻻﺳﺗﺷﺎارت ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ أ"ﺎم اﻟﺛﻼﺛﺎء ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ.ﺗﻘد"م طﻠب ﻟﺗوﻓﯾر ﻣﺗرﺟم ﻋﻧد ﺣﺟز اﻟﻣوﻋد
.14-9  واﻟﺟﻣﻌﺔ ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ19
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Heimilisfriður
heimilisfridur.is
555 3020
Höfðabakka 9
Sérhæft meðferðaúrræði fyrir fólk sem beitir ofbeldi. Í boði er bæði
einstaklingsmeðferð og hópmeðferð hjá sálfræðingum.
Aflið
www.aflidak.is
461 5959, 867 5959
Aðalstræti 14, Akureyri
Samtök gegn kynferðis- og heimilisofbeldi
Útlendingastofnun
utl.is
444 0900
Dalvegi 18
Stofnun sem veitir upplýsingar um dvalarleyfi, skilyrði fyrir veitingu
þeirra og ýmis önnur réttindi.
Fjölmenningarsetur
mcc.is
450 3090 (íslenska/enska), 470 4702 (taílenska), 470 4705 (spænska),
470 4706 (litháíska), 470 4707 (rússneska), 470 4708 (pólska), 470 4709
(serbneska/króatíska).
Árnagötu 2-4, Ísafirði
Fjölmenningarsetur veitir upplýsingar um flest allt sem varðar innflytjendamál, íslenskt samfélag, íslenskukennslu, réttindi og skyldur,
túlka- og þýðingaþjónustur og fleira.
Jafnréttisstofa
jafnretti.is
Stofnun sem veitir upplýsingar um jafnrétti kynja.
Stjórnarráðið
stjornarradid.is/verkefni/utlendingar/
Hér er hægt er finna ýmsar upplýsingar um innflytjendur og innflytjendamál.
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Mاﻟﺳﻼم اﻷﺳر
www.heimilisfridur.is
5553020
ﺎﻛﻲV ﻫوﻓدا9
ﻣﺎ ﻧوﻓر ﺟﻠﺳﺎت ﻋﻼجH .&ﯾوﺟد ﺑارﻣﺞ ﻋﻼج ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻠﺟﺋون ﻟﻠﻌﻧﻒ اﻷﺳر
.ﻧﻔﺳﻲ ﻓرد"ﺔ وﺟﻣﺎﻋ"ﺔ
Aflið ﺎت ﻣن اﻻﻋﺗداء اﻟﺟﻧﺳﻲ واﻟﻌﻧﻒ7م واﻻﺳﺗﺷﺎرة ﻟﻠﻧﺎﺟ7ﻣر^ز اﻟﺗﻌﻠ
www.aflidak.is
8675959 ,4615959
&رL أﻛو، أدﻟﺳﺗارﺗﻲ14
.&ﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻧﺎﻫﺿﺔ ﻟﻠﻌﻧﻒ اﻟﺟﻧﺳﻲ واﻷﺳر
إدارة اﻟﻬﺟرة
www.utl.is
4440900
 داﻟﻔﯾﺟور18
.Öﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻷﺧرLﺗﻘدم اﻹدارة ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن أﻧواع واﺷﺗارطﺎت ﺗﺻﺎر
ﻣر^ز ﺗﻌدد اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
mcc.is
،(ﺎﻧ"ﺔV )اﻻﺳ4704705 ،( )اﻟﺗﺎﯾﻼﻧد"ﺔ4702470 ،(ﺔL اﻹﻧﺟﻠﯾز/  )اﻷ"ﺳﻠﻧد"ﺔ4503090
"ﺔô )اﻟﺻر4704709 ،( )اﻟﺑوﻟﻧد"ﺔ4704708 ،( )اﻟروﺳ"ﺔ4704707 ،( )اﻟﻠﺗواﻧ"ﺔ4704706
( اﻟﻛرواﺗ"ﺔ/
 أ"ﺳﺎﻓﺟوردور، أرﻧﺎﺟﺎﺗﺎ4-2
 واﻟدروس ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ،& واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷ"ﺳﻠﻧد،ﺎﻟﻬﺟرةV ز ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻣﻌظم اﻷﻣور اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔH"ﻘدم اﻟﻣر
.دLﺔ واﻟﻣزLرL وﺧدﻣﺎت اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺷﻔو"ﺔ واﻟﺗﺣر، واﻟﺣﻘوق واﻻﻟﺗازﻣﺎت،اﻷ"ﺳﻠﻧد"ﺔ
ﻣر^ز اﻟﻣﺳﺎوا ة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن
www.jafnretti.is
.ز اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن واﻟﺗﻔرﻗﺔH"ﻘدم اﻟﻣر
ﺔ7ﺳﻠﻧد7ﺔ اﻷ7اﻟﻣ^ﺎﺗب اﻟﺣ^وﻣ
/www.stjornarradid.is/verkefni/utlendingar
.ﺎﻟﻬﺟرةV ن واﻟﻘﺿﺎ"ﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔLﺗﻘدم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن اﻟﻣﻬﺎﺟر
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Ríkisskattstjóri
rsk.is
442 1000
Ríkisskattstjóri veitir upplýsingar um skattamál, barnabætur, vaxtabætur, persónuafslátt og framtalseyðublöð á nokkrum tungumálum
(ensku, dönsku, finnsku, norsku, sænsku, frönsku, spænsku, þýsku,
pólsku og rússnesku).

ﺔ7إدارة اﻹﯾاردات اﻟداﺧﻠ
www.rsk.is
44421000
 واﻻﺋﺗﻣﺎن،ن اﻟﺧﺎصH ٕواﻋﺎﻧﺔ اﻟﺳ، واﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟ"ﺔ ﻟﻸطﻔﺎل،ﺑ"ﺔL"ﻘدم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻘﺿﺎ"ﺎ اﻟﺿر
ﺟ"ﺔL"ﺔ واﻟﻔﻧﻠﻧد"ﺔ واﻟﻧروHﺔ واﻟدﻧﻣﺎرLﺎل اﻟﺿارﺋب ﻓﻲ ﻋدة ﻟﻐﺎت )اﻹﻧﺟﻠﯾزHﺑﻲ اﻟﺷﺧﺻﻲ وأﺷLاﻟﺿر
.(ﺎﻧ"ﺔ واﻷﻟﻣﺎﻧ"ﺔ واﻟﺑوﻟﻧد"ﺔ واﻟروﺳ"ﺔVد"ﺔ واﻟﻔرﻧﺳ"ﺔ واﻹﺳLواﻟﺳو

Símar neyðarmóttöku í Fossvogi:
543 1000 – aðalskiptiborð Landspítala 543 2000 – afgreiðsla bráðadeildar í Fossvogi • 543 2094 – Neyðarmóttakan á dagvinnutíma
(neydarmottaka@lsh.is) Áfallamiðstöð LSH.

:أرﻗﺎم ﻫواﺗﻒ ﺟﻧﺎح طوار¨ اﻻﻏﺗﺻﺎب ﻓﻲ ﻓوﺳﻔوﺟﯾر
ﺎل ﺟﻧﺎح اﻟطوار¨ ﻓﻲV اﺳﺗﻘ- 5432000 ،ﺗش اﻟرﺋ"ﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰLاﻟﺳو- 5431000
ﺔL ﺟﻧﺎح اﻻﻏﺗﺻﺎب ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟطوار¨ ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻧﻬﺎر- 5432094 ،ﻓوﺳﻔوﺟﯾر
.ز اﻷزﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻻﻧدﺳﺑﯾﺗﺎﻟﯾن اﻟﺟﺎﻣﻌﻲH ﻣر- (neydarmottaka@lsh.is)

Sími neyðarmóttöku á Akureyri: 463 0800
Einnig veita félagsþjónustur sveitarfélaganna ýmsa ráðgjöf og aðstoð.

Neyðarsími lögreglu er 112
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4630800 :&رLﻫﺎﺗﻒ ﺟﻧﺎح طوار¨ اﻻﻏﺗﺻﺎب ﻓﻲ أﻛو
.ﺎل ﻋدﯾدة ﻣن اﻻﺳﺗﺷﺎارت واﻟدﻋمHﻞ ﺑﻠد"ﺔ أﺷH ﻣﺎ ﺗﻘدم اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ"ﺔ ﻓﻲH

112 رﻗم ﺷرطﺔ اﻟﻧﺟد ة
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وﻓﻲ ^ﺛﯾر ﻣن اﻷﺣ7ﺎن ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻧﺳﺎء ﻣن أﺻﻞ أﺟﻧﺑﻲ وﻣﻘ7ﻣﺎت ﻓﻲ أ7ﺳﻠﻧدا إﻟﻰ اﻟﺣﺻول
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋد ة ،ﯾﺗﺑﯾن أن أزواﺟﻬن ﻗد ﺧدﻋوﻫن ﻣن أﺟﻞ اﻟﺳ7طرة ﻋﻠﯾﻬن واﺳﺗﻐﻼ ﻟﻬن أو
اﻹﺳﺎء ة إﻟﯾﻬن .ﻓ7ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻋد ة أﻣﺛﻠﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺧداﻋ7ﺔ اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺷﻔﻧﺎﻫﺎ ﺧﻼ ل
اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت:
ﻫﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ أ"ﺳﻠﻧدا طﺎﻋﺔ أزواﺟﻬن طﺎﻋﺔ ﻋﻣ"ﺎء؟
اﻹﺟﺎ_ﺔ :ﻻ ،ﻫذا ﻏﯾر ﺻﺣ"ﺢ .اﻟﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎل ﻣﺗﺳﺎوون ،وﻻ "ﺣ iﻷﺣدﻫم اﻟﺳ"طرة ﻋﻠﻰ
اﻵﺧر.
ﻫﻞ ﯾﻧVﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣأرة أن ﺗﻌطﻲ أﺟرﻫﺎ Vﺎﻟﻛﺎﻣﻞ ﻟزوﺟﻬﺎ؟
اﻹﺟﺎ_ﺔ :ﻻ ،ﻫذا ﻏﯾر ﺻﺣ"ﺢ .أﺟرك ﻣﻠك ﻟك ،وﻟﻛن ﻋﻠ"ك ﺗﺧﺻ"ص ﺟزء ﻣﻧﻪ ﻟﻧﻔﻘﺎت اﻷﺳرة
وذﻟك ﯾﻧطﺑ iﻋﻠ"ك وﻋﻠﻰ زوﺟك .اﻟﺣﺻﺔ اﻟواﺟب ﺗﺧﺻ"ﺻﻬﺎ ﻟﻧﻔﻘﺎت اﻷﺳرة ﺗُﺣدد ﻋﻠﻰ ﺣﺳب
اﻷﺟر ،واﻻﺳﺗطﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎد"ﺔ وظروف Hﻼ اﻟﺷﺧﺻﯾن.
ﻫﻞ ﺻﺣ"ﺢ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطﻼق" ،ﺣﺻﻞ اﻷب ﻋﻠﻰ ﺣﺿﺎﻧﺔ اﻷطﻔﺎل؟
اﻹﺟﺎ_ﺔ :ﻻ ،ﻫذا ﻏﯾر ﺻﺣ"ﺢ .اﻟﻘﺎﻋدة اﻟرﺋ"ﺳ"ﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟطﻼق ﻫﻲ اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ اﻟﻣﺷﺗرHﺔ
ٕواذا Hﺎن ﻫﻧﺎك ﺧﻼف "ﺳﺗﺻدر ﺣHم ﻣن اﻟﻣﺣHﻣﺔ .ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ وﻗﺎﺋﻊ Hﻞ ﺣﺎﻟﺔ.
ﻫﻞ ﻣﻌﺗﺎد ﻓﻲ أ"ﺳﻠﻧدا أن ﺗﺳﯾر اﻟﻧﺳﺎء ﻋﺎرLﺎت أو VﻣﻼVﺳﻬن اﻟداﺧﻠ"ﺔ داﺧﻞ اﻟﻣﻧزل؟ ﺣﺗﻰ ﻋﻧدﻣﺎ
"ﺄﺗﻲ أﺻدﻗﺎء اﻟزوج ﻟﻠزLﺎرة؟
اﻹﺟﺎ_ﺔ :ﻻ ،ﻫذا ﻏﯾر ﺻﺣ"ﺢ .ﺗرﺗد& اﻟﻧﺳﺎء ﻣﺎ ﺷﺋن ﺳواء داﺧﻞ اﻟﻣﻧزل أو ﺧﺎرﺟﻪ.
ﻣن اﻟﻣﻌﺗﺎد ﻓﻲ ا"ﺳﻠﻧدا أن ﺗﻣﺎرس اﻟﻧﺳﺎء اﻟﺟﻧس ﻣﻊ أﺻدﻗﺎء اﻟزوج؟
اﻹﺟﺎ_ﺔ :ﻻ ،ﻫذا ﻏﯾر ﺻﺣ"ﺢ .ﻟك أﻧت اﻟﺣ iﻓﻲ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ﺟﺳﻣك "Hﻔﻣﺎ ﺷﺋت ،وﻻ "ﺣi
ﻟزوﺟك اﻟﺗﺣHم ﻓﻲ ﺟﺳﻣك.
ﻫﻞ "ﺣ iﻟﻠزوج ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺟﻧس ﻣﻊ اﻟزوﺟﺔ وﻗﺗﻣﺎ أارد وأً"ﺎ Hﺎﻧت اﻟظروف؟
اﻹﺟﺎ_ﺔ :ﻻ ،ﻫذا ﻏﯾر ﺻﺣ"ﺢ .ﻟ"س ﻷﺣد اﻟﺣ iﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺟﻧس ﻣﻌك إﻻ أذا أردِت اﻧِت
ذﻟك.
ﻟﻘد أﺟﺑرﻧﻲ زوﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدﻋﺎرة ،ﻫﻞ ﺳﺄدﺧﻞ اﻟﺳﺟن أو ﺳﺄرﺣﻞ ﻣن اﻟﺑﻼد إذا أﻛﺗﺷﻒ
أﻣر&؟
ن
اﻹﺟﺎ_ﺔ :ﻻ ،اﻟﻘﺎﻧو ﻻ "ﻌﺎﻗب اﻟﻣأرة ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدﻋﺎرة ،وﻟﻛن "ﻌﺎﻗب ﻣن ﯾدﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟدﻋﺎرة
أو ﯾ"ﺳرﻫﺎ .ﻟن ﺗﻌﺎﻗﺑﯾن أﺑًدا وﻟﻛن زوﺟك وﻣن دﻓﻌوا ﻟﻪ أﻣواﻻً ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻣﺎرﺳﺗك اﻟدﻋﺎرة
ﺳ"ﻌﺎﻗﺑون .ﻻ ﺗﺧﺎﻓﻲ ﻣن اﻟﺗرﺣﯾﻞ ﻋن اﻟﺑﻼد ﻟﻬذا اﻟﺳﺑب.

