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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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บทนำ�

ภายในหนังสือเล่มนี้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสังคมและระบบความยุติธรรมของ
ประเทศไอซ์แลนด์ เช่น ความเสมอภาคทางเพศและสถานะ ใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ การหย่าร้าง
ปัญหาสิทธิปกครองบุตร ปัญหาการเข้าถึงบุตร ปัญหาทางการเงินและความรุนแรง อีกทั้งยัง
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่สามารถขอความช่วยเหลืออีกด้วย

ความเสมอภาคทางเพศ – ความเสมอภาคสำ�หรับทุกคน

ผู้ใหญ่ทุกคนในประเทศไอซ์แลนด์ มีสิทธิเหมือนกันและมีภาระหน้าที่เหมือนกันตาม
กฎหมาย โดยไม่คำ�นึงถึงเพศ สีผิวความพิการ เชื้อชาติ สัญชาติ แหล่งกำ�เนิด ศาสนา ความคิด
เห็นในการดำ�รงชีวิต สถานะทางการเงิน เผ่าพันธุ์ รสนิยมทางเพศ เพศสภาพ การแสดงออก
ทางเพศ ความหลากหลายทางเพศ หรือสถานะอื่น ๆ กล่าวคือ บุคคลมีสิทธิในการควบคุม
ชีวิตและร่างกายของตัวเอง เพื่อรับรายได้ของตัวเอง และมีหน้าที่ต้องดูแลครอบครัวของตน
เลี้ยงดูบุตรของตน และมีส่วนร่วมในสังคม
ชายและหญิงมีความเสมอภาคกัน – รวมถึงในชีวิตสมรส

ปัญหาทางการเงิน

บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปซึ่งมีความสามารถทางการเงิน หมายถึง คุณสามารถควบคุม
รายได้และสินทรัพย์ได้ด้วยตนเอง สามารถมีบัญชีธนาคารในนามตนเองที่สามารถควบคุมได้
ด้วยตนเอง และบุคคลอื่นไม่สามารถเข้าถึงได้ คุณตัดสินใจที่จะมีบัญชีกับธนาคารไหนก็ได้
อย่าลงนามในเอกสารใด ๆ เว้นแต่คุณจะเข้าใจในเนื้อหาซึ่งมีภาระผูกพันต่อการลงนาม
นั้น ๆ ขอแนะนำ�ให้ปรึกษาบุคคลผู้เป็นกลาง เพื่อดูภาพรวมของเอกสารและอธิบาย
เนื้อหาเหล่านั้น

ตามกฎหมาย เงินเดือนของคุณจะถูกนำ�ฝากเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัวของคุณ และคุณควรจะ
ได้ใบนำ�ฝากเงินเดือนทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินเดือน ซึ่งคุณจะต้องชำ�ระภาษีและได้รับการลด
หย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ค่าธรรมเนียมสมาชิกสหภาพโดยทั่วไปจะอยู่ที่ร้อยละ 1 ซึ่งจะถูกหักออกจากเงินเดือนของ
คุณ คุณสามารถหาข้อมูลและคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับสิทธิและภาระหน้าที่ของคุณได้ในตลาด
แรงงานจากสหภาพของคุณได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ คุณยังสามารถยื่นคำ�ร้องขอรับ
เงินชดเชยค่าใช้จ่ายสำ�หรับบริการทางสุขภาพต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมสมาชิกยิม และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ
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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

6

ข้อม ลู สำ�คัญสำ�หรับย้ผา้ ู ยถิ ่นฐานในประเทศไอซ์แลนด์

บางครั้งผู้คนเดินทางเข้ามายังประเทศนี้โดยผ่านตัวกลางที่ต้องการการชำ�ระเงินคืนสำ�หรับค่า
ใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งมักจะตามมาด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูง หากคุณอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ โปรด
ขอคำ�ปรึกษาจาก สหภาพตลาดแรงงานของคุณ สังคมสังเคราะห์ หรือตำ�รวจในเขตเทศบาล
ของคุณ เป็นต้น ศูนย์สิทธิมนุษยชนไอซ์แลนด์ยังให้คำ�แนะนำ�ทางกฎหมายแก่ผู้ย้ายถิ่นฐาน
ด้วย การก่อหนี้ให้ใครบางคน และทำ�ให้เขา/เธอต้องทำ�งานเพื่อตอบแทนหนี้นั้น เป็นข้อบ่งชี้
ถึงการค้ามนุษย์และผิดต่อกฎหมาย

การสมรส

ในประเทศไอซ์แลนด์ผู้คนมีสิทธิในการเลือกที่จะสมรสกับใครก็ได้ โดยไม่คำ�นึงเพศหรือ
รสนิยมทางเพศ ไม่มีใครอาจบังคับให้เข้าสู่การสมรส และผู้คนอาจอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้อง
มิได้ทำ�การสมรส สิทธิต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยการสมรส เช่น ภาษีร่วม และสิทธิในการรับมรดก
ซึ่งจะมีผลทางกฎหมายจากการสมรสในครั้งนั้น ๆ เท่านั้น สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการสมรส
ได้ในเว็บไซต์สำ�นักทะเบียนแห่งชาติ (www.thjodskra.is) คู่สมรสจะตัดสินใจร่วมกันในเรื่อง
ของครอบครัวและไม่มีอำ�นาจควบคุมเหนือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่สนับสนุนกัน
และกันทางการเงิน รับผิดชอบร่วมกันในการบำ�รุงรักษาบ้านเรือน ทั้งสองฝ่ายควรมีส่วนร่วม
ในครัวเรือนและเพื่อตอบสนองความต้องการของคู่สมรสและบุตรของตนเองตามความกำ�ลัง
ความสามารถและสถานการณ์ การมีส่วนร่วมในครอบครัวนั้นไม่จำ�เป็นต้องอยู่ในรูปของเงิน
การทำ�งานในครัวเรือน หรือการสนับสนุนครอบครัวในเรื่องอื่น ๆ ก็นับเป็นการส่วนร่วมใน
ครอบครัวเช่นกัน

การหย่าร้าง

คุณสามารถยื่นเรื่องขอหย่าได้ต่อกรรมาธิการอำ�เภอในเขตพื้นที่ของคุณ คุณสามารถขอหย่า
ได้ ไม่ว่าคู่สมรสของคุณจะต้องการหรือไม่ก็ตาม โดยปกติแล้ว จะมีการออกใบอนุญาตให้
แยกกันอยู่ก่อน และจะได้รับการอนุญาตให้หย่าร้างกันได้ในอีกหนึ่งปีหลังจากนั้น การหย่า
ร้างนั้นอาจได้รับการอนุญาตให้เกิดขึ้นหลังจากหกเดือนของการแยกกันอยู่ หากทั้งสองฝ่าย
ตกลงที่จะขอทำ�การหย่าร้างในเวลานั้น ๆ เป็นไปได้ที่จะยื่นเรื่องขอทำ�การหย่าร้างได้ในทันที
หากคู่สมรสของคุณมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น หรือ ใช้ความรุนแรงกับคุณ หรือ บุตรคนใด
คนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในบ้านของคุณ

ใบรับรองการประนีประนอม

หากคู่สมรสได้รับสิทธิปกครองบุตรที่มีอายุต่ำ�กว่า 18 ปี พวกเขาจำ�เป็นต้องเข้าพบบาทหลวง
เพื่อขอประนีประนอม หรือตัวแทนสมาคมทางศาสนาที่ได้รับการรับรองทางกฎหมาย ใน
กรณีที่คู่สมรสเป็นสมาชิกของสมาคมดังกล่าวนั้นในประเทศไอซ์แลนด์ หากทั้งคู่เป็นสมาชิก
ในสมาคมศาสนาที่แตกต่างกัน หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายไม่ได้เป็นสมาชิกของ
สมาคมศาสนาใด ๆ จะขอทำ�การประนีประนอมนั้นได้จากกรรมาธิการอำ�เภอหรือผู้พิพากษา
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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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ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ดำ�เนินการยื่นเรื่องขอหย่า ใบรับรองการประนีประนอมจะมีอายุไม่เกิน 6
เดือนนับแต่วันที่ยื่นเรื่องขอหย่า หากคู่สมรสไม่มีบุตร หรือ เด็กในอุปการะที่มีอายุมากกว่า
18 ปีขึ้นไป ไม่จำ�เป็นต้องมีใบรับรองการประนีประนอม ในใบรับรองนั้น ระบุถึงบาทหลวง
หรือตัวแทนของสมาคมศาสนาให้การรับรองว่าการพยายามประนีประนอมนั้นไม่ประสบ
ความสำ�เร็จ

ใบอนุญาตให้แยกกันอยู่ออกให้โดยกรรมาธิการอำ�เภอ

เพื่อให้กรรมาธิการอำ�เภอออกใบอนุญาตให้แยกกันอยู่แก่คู่สมรสนั้น จะต้องลงนามใน
ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรในการแบ่งแยกหนี้สินและทรัพย์สิน ตามกฎหมายของประ
เทศไอซ์แลนด์ ทรัพย์สินจะถูกแบ่งออกเท่า ๆ กันระหว่างคู่สมรสเมื่อมีการหย่าร้าง ยกเว้น
ทรัพย์สินที่ถูกแยกออกต่างหาก (ตัวอย่างเช่น เนื่องมาจากข้อตกลงก่อนสมรส) แต่ในขณะที่
แต่ละฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบหนี้สินส่วนบุคคล เช่น เงินกู้นักเรียน ซึ่งหมายความว่าคุณจะรับ
เฉพาะหนี้ที่คุณต้องรับผิดชอบและกึ่งหนึ่งของหนี้ร่วมใด ๆ เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น ส่วนของ
หนี้กึ่งหนึ่งในบัตรเครดิตร่วม
หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับสิทธิปกครองบุตร จะต้องแสดงหลักฐานยืนยันว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ได้ยื่นฟ้องร้องต่อศาลเพื่อการขอสิทธิปกครองบุตร เพื่อให้กรรมาธิการอำ�เภอออกใบอนุญาต
แยกกันอยู่ได้ สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม: www.syslumenn.is

การหย่าโดยคำ�สั่งศาล

หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แสดงตัวตามการนัดหมายกับต่อกรรมาธิการอำ�เภอ หรือปฏิเสธที่จะ
หย่า จะต้องนำ�คดีขึ้นตัดสินต่อศาล คุณควรจ้างทนายความเพื่อว่าความให้กับคดีของคุณ (คุณ
สามารถว่าความได้ด้วยตนเอง) ต้องยื่นหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการแบ่งแยกทรัพย์สิน หรือ
คำ�ตัดสินของศาลแขวงในการแบ่งแยกของอสังหาริมทรัพย์โดยหน่วยงานของรัฐ แต่งตั้ง
ให้มีผู้ชำ�ระบัญชีเพื่อดูแลการแบ่งแยกทรัพย์สินและหนี้สินและทำ�การตัดสินใจอื่น ๆ ภาย
ใต้ขอบเขตความความรับผิดชอบของผู้ชำ�ระบัญชีนั้น การแบ่งแยกทรัพย์สินโดยหน่วยงาน
ของรัฐจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษาเพื่อให้ผู้ชำ�ระบัญชีได้ทำ�การแบ่งแยก
ทรัพย์สินนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น ทรัพย์สินเมื่อมีการหย่าร้างหรือการเสียชีวติ เพือ่ ให้เกิดการ
ตกลงการหย่าร้างต่อหน้าศาล จำ�เป็นทีจ่ ะต้องได้รบั การยืนยันว่าทรัพย์สนิ นัน้ ได้รบั การดำ�เนิน
การโดยหน่วยงานของรัฐ หากไม่มขี อ้ ตกลงในสิทธิปกครองบุตร สามารถดำ�เนินคดีหย่าร้าง
และคดีสทิ ธิปกครองบุตรสามารถร่วมกันได้
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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
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.
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.

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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กฎหมายไอซ์แลนด์มีบทลงโทษบุคคลที่กระทำ�การบังคับให้บุคคลทำ�การสมรสกับ
ตน ไม่คำ�นึงถึงเพศ บุคคลที่ถูกบังคับให้สมรส หรือ กำ�ลังพยายามที่จะหลุดพ้นจาก
การสมรสที่ถูกบังคับให้เกิดขึ้นนั้น สามารถขอรับคำ�แนะนำ�และความช่วยเหลือได้จาก
Bjarkarhlíð สังคมสังเคราะห์ในเขตเทศบาลของตน ตำ�รวจ ศูนย์สิทธิมนุษยชนไอซ์
แลนด์ ศูนย์พักพิงสตรี ศูนย์ให้คำ�ปรึกษาแก่สตรี และศูนย์วัฒนธรรมและข้อมูล มีผล
เช่นเดียวกันกับผู้ที่ได้รับความรุนแรงจากคู่สมรส/คู่ครอง/เพื่อนชาย/เพื่อนหญิง หรือคน
อื่น ๆ ที่ใกล้ชิดกับพวกเขา ดูเพิ่มเติมในหัวข้อเกี่ยวกับความรุนแรง

การอยู่ร่วมกัน

คู่ครองอาจจดทะเบียนการอยู่ร่วมกันของพวกเขาได้ เพื่อรับสิทธิต่าง ๆ เช่น ภาษีร่วม เมื่อ
บุคคลซึ่งอยู่ร่วมกัน พวกเขาแต่ละคนเป็นเจ้าของทรัพย์สินและรับผิดชอบหนี้สินของตนเอง
ที่ซึ่งพวกเขาได้จดทะเบียนเอาไว้ และ ทรัพย์สินร่วมจะถูกแบ่งออกระหว่างพวกเขาเมื่อการ
อยู่ร่วมกันสิ้นสุดลง หากคู่ครองที่อยู่ร่วมกันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตลง อีกฝ่ายหนึ่งจะไม่มี
สิทธิ์ในการรับมรดก เว้นแต่จะมีการระบุชื่อคู่ครองผู้นั้นให้เป็นผู้รับผลประโยชน์

สิ้นสุดการอยู่ร่วมกัน

การสิ้นสุดการอยู่ร่วมกันของคู่ครองที่ไม่มีบุตรด้วยกัน จำ�เป็นต้องจดทะเบียนถิ่นที่อยู่ใหม่
ตามกฎหมายกับสำ�นักทะเบียนแห่งชาติเท่านั้น สำ�หรับคู่ครองที่มีบุตรด้วยกัน สิทธิปกครอง
บุตรร่วมกันเป็นกฎหลักเมื่อสิ้นสุดการอยู่ร่วมกัน กรรมาธิการอำ�เภอจะต้องได้รับแจ้งเกี่ยว
กับการจัดการสิทธิปกครองบุตรนั้น หากมีความขัดแย้งในสิทธิปกครองบุตร ผู้ปกครองจะ
ต้องผ่านกระบวนการประนีประนอม และหากไม่สำ�เร็จ จะต้องนำ�คดีขึ้นสู่ศาล ดูเพิ่มเติม: ใน
หัวข้อสิทธิปกครองบุตร
หากฝ่ายหนึ่งได้ทำ�การจดทะเบียนในฐานะเจ้าของทรัพย์สินทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่ อีก
ฝ่ายหนึ่งสามารถเรียกร้องสิทธิ์ในส่วนแบ่งของทรัพย์สินที่ได้รับเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาที่
ได้อยู่ร่วมกัน ซึ่งหมายความว่า เมื่อสิ้นสุดการอยู่ร่วมกัน การประเมินทรัพย์สินจะเกิดขึ้นจาก
การมีส่วนร่วมของคู่ครองแต่ละฝ่ายในช่วงระยะเวลาการอยู่ร่วมกัน หากการมีส่วนร่วมนั้นมี
จำ�นวนเท่ากัน ก็มีโอกาสที่ผู้พิพากษาจะตัดสินให้ทรัพย์สินถูกแบ่งออกเท่า ๆ กันในระหว่าง
คู่กรณี

การตั้งครรภ์

ถ้าคุณรู้ตัวว่ากำ�ลังตั้งครรภ์ คุณควรไปตรวจครรภ์ที่สถานีอนามัยหรือสำ�นักงานสาธารณะสุข
ใกล้บ้านคุณ การตรวจครรภ์ครั้งแรกจะอยู่ในช่วงอายุครรภ์ระหว่าง 10 -12 สัปดาห์ หากคุณ
มีข้อสงสัยประการใด หรือต้องการคำ�ปรึกษาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ คุณสามารถทำ�การนัดพบ
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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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แพทย์หรือพยาบาลผดุงครรภ์เพื่อการดูแลก่อนคลอดได้เร็วขึ้น ขอแนะนำ�ให้โทรศัพท์เพื่อ
ทำ�การนัดหมายทันทีที่คุณตระหนักถึงการตั้งครรภ์ การดูแลก่อนคลอดนั้นจะไม่มีค่าใช้จ่าย
ใด ๆ หลังจากหกเดือนของการจดทะเบียนถิ่นที่อยู่ของคุณตามกฎหมายกับสำ�นักทะเบียน
แห่งชาติ หลายคนมักพาบุคคลอื่นเพื่อเข้าพบตามนัดหมายการดูแลก่อนคลอดด้วย เช่น ผู้
ปกครองอีกฝ่ายหนึ่ง
หากคุณตั้งครรภ์และไม่ประสงค์ที่จะมีบุตร คุณสามารถยื่นเรื่องขอยุติการตั้งครรภ์นั้นได้ก่อน
ครบ 22 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ หากคุณตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ คุณต้องปรึกษาแพทย์และ
นักสังคมสงเคราะห์ กรอกคำ�ร้องและเข้ารับการตรวจจากแพทย์ คุณอาจเลือกระหว่างการ
ผ่าตัด กับการทำ�แท้งด้วยยา ซึ่งใกล้เคียงกับการแท้งด้วยสาเหตุตามธรรมชาติ การทำ�แท้งนั้น
ไม่มีค่าใช้จ่าย หากคุณได้ทำ�การจดทะเบียนในระบบการดูแลสุขภาพของประเทศไอซ์แลนด์
แล้ว (ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากมีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายในไอซ์แลนด์แล้วเป็นเวลา 6 เดือน หรือ ถ้า
คุณเป็นพลเมือง EEA และแสดงใบรับรองที่ถูกต้องจากประเทศกำ�เนิดของคุณ เช่น E-104)
การนัดหมายหรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทรติดต่อแผนกสูติ – นรีเวชวิทยา Landspítali
ที่หมายเลขโทรศัพท์ 543 3600 หรือติดต่อสถานีอนามัยที่ใกล้บ้านคุณที่สุด
ทุกคนมีสิทธิ์ในร่างกายของตนเอง และตัดสินใจเลือกมีบุตรหรือยุติการตั้งครรภ์ได้ ยา
ป้องกันการตั้งครรภ์หลังการมีเพศสัมพันธ์มีพร้อมจำ�หน่ายตามร้านขายยา คุณอาจหา
ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการคุมกำ�เนิดได้จากแพทย์ประจำ�ครอบครัว หรือ สถานีอนามัย

เป็นความจริงที่รับทราบกันว่าความรุนแรงในความสัมพันธ์ใกล้ชิดอาจเริ่มต้น หรือบานปลาย
มากขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์ หากคุณกำ�ลังถูกคุกคามด้วยความรุนแรงในระหว่างการตั้ง
ครรภ์ เป็นเรื่องที่สำ�คัญมากที่คุณจะต้องขอความช่วยเหลือจากศูนย์พักพิงสตรีใน Bjarkarhlíð
หรือจากแพทย์ พยาบาล หรือพยาบาลผดุงครรภ์ในการดูแลก่อนคลอด

ความรุนแรงในครอบครัว

ความรุนแรงในครอบครัว คือ ความรุนแรงซึ่งบุคคลนั้นได้รับจากการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับบุคคลที่ความเกี่ยวข้องกัน เช่น คู่สมรส อดีตคู่สมรส บุตร ผู้ปกครอง บิดาหรือมารดาของ
บุตร พี่น้อง หรือผู้ปกครอง ความรุนแรงในครอบครัวอาจเกิดได้ทั้งทางร่างกาย จิตใจ การเงิน
เพศ หรือไซเบอร์/ดิจิตอล รวมถึงรูปแบบต่าง ๆ ของการข่มขู่ การคุกคาม และการควบคุม
และ/หรือพฤติกรรมการข่มขู่ ผู้กระทำ�ความผิดและผู้เสียหายไม่จำ�เป็นต้องอาศัยอยู่ร่วมกัน
เพื่อให้พฤติกรรมเหล่านั้นได้รับการกำ�หนดให้เป็นความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงใน
ครอบครัวนั้นยังไม่จำ�กัดเฉพาะเหตุที่เกิด ณ บ้านของผู้กระทำ�ความผิดหรือผู้เสียหายเท่านั้น
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mikilvægar upplýsingar fyrir innflytjendur á Íslandi

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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บุคคลที่ถูกกระทำ�รุนแรงในครอบครัวมักจะพบว่ามันเป็นเรื่องยากที่เขาจะตระหนักถึง
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขา รายการดังต่อไปนี้จะช่วยให้ได้คุณตระหนักว่าคุณกำ�ลังอยู่ใน
สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวหรือไม่
ข้อใดต่อไปนี้ที่ตรงกับคู่สมรสของคุณหรือไม่
• คุณรู้สึกกลัวเขาในทุกสถานการณ์หรือไม่
• เขาเป็นคนอารมณ์ร้อน โมโหง่าย และ/หรือ เก็บอาการโกรธไม่อยู่หรือไม่
• เขามีความผันผวนภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์หรือไม่
• เขาเคยพยายามขัดขวางไม่ให้คุณไปในที่ที่คุณต้องการจะไป เช่น ไปทำ�งาน ไป
โรงเรียน หรือทำ�งานอดิเรกหรือไม่
• เขาเฝ้าตรวจสอบการมาและการไปของคุณหรือไม่
• เขากล่าวหาว่าคุณนอกใจเขาตลอดเวลาหรือไม่
• เขาวิพากษ์วิจารณ์คุณ เพื่อนของคุณ และ/หรือครอบครัวของคุณหรือไม่
• เขากล่าวหาคุณตลอดเวลา – ไม่เคยทำ�อะไรถูกต้อง หรือ ไม่ดีพอหรือไม่
• เขาบอกคุณว่ามี "สิ่งผิดปกติกับคุณ" หรือถึงขั้นว่าคุณเป็น "คนบ้า" หรือไม่
• เขาดูถูกคุณต่อหน้าคนอื่นหรือไม่
• เขาควบคุมการเงินของคุณและต้องการคำ�อธิบายการใช้เงินทุกครั้งหรือไม่
• เขาเจตนาทำ�ลายทรัพย์สินส่วนตัวของคุณหรือไม่
• เขาตะคอก/กรีดร้องใส่คุณหรือลูก ๆ หรือไม่
• เขาข่มขู่คุณด้วยการแสดงออกทางสีหน้า การเคลื่อนไหว หรือท่าทางหรือไม่
• เขาขู่ว่าจะทำ�ร้ายคุณ ลูก ๆ หรือคนอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้คุณหรือไม่
• เขาบังคับให้คุณร่วมเพศกับเขาหรือไม่
• เขาผลัก ดัน ตบ หรือ ตี/เฆี่ยนคุณ หรือ ลูก ๆ หรือไม่

เด็กส่วนใหญ่ที่มีประสบการณ์ความรุนแรงจะมีปัญหาหลายอย่าง แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้รับ
ความรุนแรง หรือเป็นผู้รับรู้ถึงเหตุการณ์นั้น ๆ ด้วยตนเอง ก็อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
พวกเขา ความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มความเสี่ยงในปัญหาสังคม ปัญหาการศึกษาปัญหาทาง
พฤติกรรม ความวิตกกังวล และปัญหาเกี่ยวกับการผูกพันของเด็กที่อาศัยอยู่ในสถานการณ์
ความรุนแรงในครอบครัว พ่อแม่และผู้ปกครองหลายคนเชื่อว่าพวกเขาสามารถซ่อนการ
ทารุณกรรมนั้นจากเด็ก ๆ ได้ แต่ก็น้อยมากที่จะเป็นเช่นนั้น เด็ก ๆ มักประสบกับความรุนแรง
ในทางอ้อม เช่น เมื่อพวกเขาได้ยินเสียงที่เกิดขึ้นในห้องข้าง ๆ เขาจะเห็นถึงสัญญาณของ
ความรุนแรงในบ้าน หรือรับรู้ได้ถึงความตึงเครียด และความรู้สึกไม่ดีที่เกิดขึ้นระหว่างพ่อแม่
ของพวกเขา
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mikilvægar upplýsingar fyrir innflytjendur á Íslandi

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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หากคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่เกิดการทารุณกรรม คุณสามารถติดต่อ 112 ศูนย์พักพิง
สตรี สังคมสังเคราะห์ Bjarkarhlíð หรือ Aflið ได้ สำ�คัญอย่างยิ่งที่จะต้องแจ้งความต่อ
ตำ�รวจ และไปที่แผนกฉุกเฉิน หรือพบแพทย์ เพื่อขอใบรับรองแพทย์ของการบาดเจ็บที่
ได้รับ หากเหมาะสม นี่อาจเป็นเรื่องสำ�คัญในการต่ออายุใบอนุญาตถิ่นที่อยู่หลังการหย่า
ร้าง สำ�หรับทุกกรณีที่ได้รับการจดทะเบียนไว้ ดูหัวข้อใบอนุญาตถิ่นที่อยู่

ศูนย์พักพิงสตรีเปิดทำ�การตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน และสามารถพักอาศัยอยู่ที่นั่นได้เป็นการ
ชั่วคราว ไม่ว่าจะคนเดียวหรือกับลูก หรือไปที่นั่นเพื่อสัมภาษณ์ ผู้หญิงอาจขอความช่วยเหลือ
จากที่พักพิงได้โดยไม่จำ�เป็นที่จะต้องทนทุกข์ทรมานจากการถูกทำ�ร้ายทางร่างกายหรือจิตใจ
และรวมไปถึงการคุกคามด้วยความรุนแรง ศูนย์พักพิงสตรีจะให้ความช่วยเหลือในการดำ�เนิน
การขั้นตอนต่อไป เช่น การติดต่อตำ�รวจ แพทย์ และสังคมสังเคราะห์ สามารถพักได้โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย และผู้หญิงและเด็กที่มาพักจะได้รับอาหาร และสิ่งจำ�เป็นอื่น ๆ ได้รับความช่วย
เหลือจากล่าม หากจำ�เป็น
การข่มขืนและทารุณกรรมทางเพศในการสมรส การอยู่ร่วมกัน หรือ ความสัมพันธ์ใกล้
ชิดนั้นมีโทษตามกฎหมาย คู่สมรสของคุณไม่มีสิทธิ์ที่มีเพศสัมพันธ์กับคุณได้ ซึ่งต้อง
ขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณ

ความรุนแรงทางทางเพศ

ความรุนแรงทางเพศเกิดขึ้นเมื่อบุคคลกระทำ�การทางเพศซึ่งขัดต่อเจตนา หรือ ขาดการปลุก
เร้า และ ไม่ต้องการของเขา/เธอ/พวกเขา หรือ พฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์ต่อบุคคล
นั้น ๆ ความรุนแรงทางเพศไม่เพียง แต่เป็นการใช้กำ�ลังทางร่างกายเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง
พฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์ที่มี หรือไม่มีการสัมผัสก็ได้ ความรุนแรงทางไซเบอร์/
ดิจิตอลอาจเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงทางเพศด้วย
แผนกฉุกเฉินผู้ป่วยจากการข่มขืน
ในประเทศไอซ์แลนด์ มีแผนกฉุกเฉินผู้ป่วยจากการข่มขืนสองแห่ง ซึ่งดำ�เนินการเพื่อ
ผู้ที่ได้รับความรุนแรงทางเพศ หรือพยายามใช้ความรุนแรงทางเพศ หนึ่งในนั้นอยู่ที่
เมืองเรคยาวิก, ที่ LandspítaliHáskólasjúkrahús (โรงพยาบาลแห่งชาติ) แผนกฉุกเฉิน
ที่ Fossvogur และอีกที่หนึ่ง ที่แผนกฉุกเฉินที่ Fjórðungssjúkrahúsในเมือง Akureyri ขอ
แนะนำ�ให้โทรเพื่อขอรับบริการล่วงหน้าที่แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน
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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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การข่มขืน

การข่มขืนเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีเพศสัมพันธ์ หรือ การปฏิบัติทางเพศในรูปแบบอื่นกับบุคคลอื่น
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเขา/เธอ/พวกเขา การข่มขืน หมายความว่า บุคคลถูกบังคับให้
กระทำ�ทางเพศ โดยไม่คำ�นึงถึงว่าจะเป็นการมีเพศสัมพันธ์หรือการกระทำ�ทางเพศอื่น ๆ ก็ได้

การล่วงละเมิดทางเพศ

การล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้ถูกกระทำ�โดยตรงทางเพศ บทสนทนา หรือ
รูปภาพที่บุคคลอื่นกระทำ�นั้นขัดต่อเจตนาของเขา/เธอ/พวกเขา มันเป็นความรุนแรงทางเพศที่
หากบุคคลผู้ถูกกระทำ�รับรู้ได้ว่าขอบเขตส่วนตัวของเขา/เธอ/พวกเขาได้ถูกล่วงล้ำ�

ความรุนแรงทางไซเบอร์/ดิจิตอล

การใช้ความรุนแรงทางไซเบอร์/ดิจิตอล ซึ่งก่อให้เกิดการคุกคาม แบล็กเมล์ การขโมยข้อมูล
ส่วนบุคคล และการแจกจ่ายข้อมูลส่วนบุคคล ภาพถ่าย และเทปบันทึกภาพบนอินเทอร์เน็ต
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ที่ถูกกระทำ�นั้น ๆ

การค้าประเวณี

ภายใต้กฎหมายการค้าประเวณีของประเทศไอซ์แลนด์ หมายถึง ความรุนแรงทางเพศ และ
การซื้อ การอำ�นวยความสะดวก และการโฆษณาบริการทางเพศนั้นมีโทษตามกฎหมาย หญิง
โสเภณีนั้นไม่ได้มีโทษตามกฎหมาย ดังนั้น บุคคลที่ถูกกระทำ�การค้าประเวณีนั้นไม่จำ�เป็น
ต้องเกรงกลัวต่อบทลงโทษ บุคคลที่อยู่ในการค้าประเวณีหรือผู้ที่พยายามจะหลีกหนีนั้น อาจ
ขอความช่วยเหลือได้จาก Bjarkarhlíð หรือ Stígamót

การค้ามนุษย์

การค้ามนุษย์ในบุคคลที่ได้มาจากการรับสมัครงาน การขนส่ง การโอนถ่าย การซ่อนเร้น
หรือการรับมาซึ่งบุคคล โดยการข่มขู่ หรือ การใช้กำ�ลัง หรือ การบังคับในรูปแบบอื่น ๆ การ
ลักพาตัว การฉ้อโกง การหลอกลวง การใช้อำ�นาจในทางที่ผิด หรือ ช่องโหว่ หรือ การให้
หรือ รับชำ�ระเงินหรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้รับความยินยอมจากบุคคลที่มีอำ�นาจควบคุม
เหนือบุคคลอื่น เพื่อจุดประสงค์แห่งการแสวงหาผลประโยชน์ รวมไปถึงการแสวงหาผล
ประโยชน์อย่างน้อยที่สุด ในการแสวงหาผลประโยชน์จากการค้าประเวณีของบุคคลอื่น หรือ
จากการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีในรูปแบบอื่น การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ
ทาส หรือการปฏิบัติที่คล้ายคลึงกับการเป็นทาส ภาวะจำ�ยอม หรือ การเคลื่อนย้ายอวัยวะ
การค้ามนุษย์ในบุคคล คือ หากเป็นบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์อันอ่อนไหวซึ่งนำ�เขา/เธอ/พวก
เขาเข้าสู่การค้าประเวณี ทำ�งานในอุตสาหกรรมสื่อลามก หรืออุตสาหกรรมทางเพศอื่น ๆ และ
ถูกแสวงหาผลประโยชน์โดยอีกบุคคลหนึ่งจากสถานการณ์นั้น ๆ
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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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การยึดเอาหนังสือเดินทางของคุณ หรือ บัตรประจำ�ตัวอื่น ๆ ไว้ เพื่อจำ�กัดเสรีภาพใน
การเดินทางของคุณ หรือ เพื่อขัดขวางไม่ให้คุณสามารถยืนยันตนเองได้นั้น เป็นเรื่องที่
ผิดกฎหมายในประเทศไอซ์แลนด์และมีโทษตามกฎหมาย

ภัยคุกคาม

บุคคลที่กระทำ�การรุนแรงมักใช้การคุกคามเพื่อควบคุมและบีบบังคับ ตัวอย่างของภัยคุกคาม
ที่มักใช้โดยคู่ครองที่กระทำ�การรุนแรงต่อคู่สมรสต่างชาติของเขา คือ เขาสามารถทำ�ให้เขา/
เธอ/พวกเขาถูกเนรเทศด้วยการใช้โทรศัพท์เพียงครั้งเดียว ไม่ว่าจะด้วยการแจ้งตำ�รวจ หรือ
การให้ข้อมูลที่บิดเบือนต่อกองตรวจคนเข้าเมือง หรือเพราะเขามีเพื่อนอยู่ภายในสถาบันเหล่า
นี้ ภัยคุกคามที่พบได้บ่อย คือ การอ้างว่าผู้กระทำ�ความผิดจะได้รับสิทธิปกครองบุตร หรือ ลูก
ๆ ของเขา เพราะเขา/เธอ/พวกเขาเป็นชาวต่างชาติโดยกำ�เนิด หรือ เขาจะแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าพวก
เขาเป็นผู้ปกครองที่ไม่เหมาะสม
ภัยคุกคามเหล่านี้มักจะไม่มีมูลความจริง และถูกจัดวางไว้เพียงเพื่อกระตุ้นให้เกิดความกลัว
และรู้สึกไม่มั่นคง ไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในการพำ�นักอยู่ในประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่งผู้
ปกครองจะได้รับสิทธิปกครองบุตร หรือ สิ่งอื่นใดโดยสิ้นเชิง จะต้องอยู่ภายใต้การตัดสิน
จากหน่วยงานของรัฐที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย การตรวจสอบสถานการณ์และคุณสมบัติของ
แต่ละคดี และอยู่บนพื้นฐานของปัจจัยเหล่านี้ ดังนั้น ผลลัพธ์จะไม่ขึ้นอยู่กับพื้นฐานความ
ต้องการหรือการเรียกร้องของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ภัยคุกคามบางอย่างที่ไม่มีมูลความจริง และใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม ในขณะที่ภัย
คุกคามอื่น ๆ นั้นจะมีบทลงโทษตามกฎหมาย หากคุณมีข้อสงสัย คุณสามารถขอคำ�แนะนำ�ได้
จากศูนย์สิทธิมนุษยชนไอซ์แลนด์ Bjarkarhlíð ตำ�รวจ หรือ สังคมสังเคราะห์ในเขตเทศบาล
ของคุณ

การแจ้งความต่อตำ�รวจ

หากผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายจากความรุนแรงต้องการที่จะแจ้งความ ขอแนะนำ�ให้ขอใบรับรอง
แพทย์ในกรณีที่ได้รับความบาดเจ็บ ซึ่งอาจขอได้จากแพทย์ ในกรณีที่มีความรุนแรงทางเพศ
แนะนำ�ให้ไปที่แผนกฉุกเฉินผู้ป่วยจากการข่มขืน ซึ่งจะมีการระบุรายละเอียดเอาไว้ หลักฐาน
นี้มีแนวโน้มที่จะทำ�ให้การสอบสวนของตำ�รวจมีน้ำ�หนักมากขึ้น และทำ�ให้กระบวนการ
ดำ�เนินคดีสั้นลงในระบบกฎหมายคดีอาญา ให้แจ้งความต่อตำ�รวจในเขตพื้นที่ที่มีการกระทำ�
รุนแรงเกิดขึ้น ตำ�รวจจะต้องทำ�การสอบสวนในข้อหาทั้งหมด ซึ่งมักจะเริ่มต้นด้วยคำ�ให้การ
ของผู้เสียหาย ทันทีที่ตำ�รวจออกรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ ระบบยุติธรรมทางคดีอาญาจะเริ่ม
ต้นขึ้น และผู้เสียหายจะกลายเป็นพยานในคดีของเขา/เธอ/พวกเขาของตนเอง หากตำ�รวจไม่
พบว่าคดีมีมูลมากพอที่จะเปิดคดี หรือ ทำ�การสอบสวนต่อไป พวกเขาสามารถตัดสินใจที่จะ
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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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ยกเลิกหรือยกคำ�ร้องการสอบสวนนั้น ๆ การตัดสินใจนี้อาจถูกส่งต่อไปยังพนักงานอัยการ
ต่อไป
ภายใต้การสอบสวนความผิดทางเพศ ตำ�รวจจะต้องแต่งตั้งผู้พิทักษ์สิทธิ์ทางกฎหมายตาม
คำ�ร้องขอของผู้เสียหาย ผู้เสียหายอาจเลือกผู้พิทักษ์สิทธิ์ทางกฎหมายเองได้ และพาเขาไปเข้า
พบตำ�รวจเมื่อมีการดำ�เนินการแจ้งความ การให้บริการของผู้พิทักษ์สิทธิ์ตามกฎหมายนั้นไม่มี
ค่าใช้จ่าย และบทบาทของเขาคือการปกป้องผลประโยชน์ของผู้เสียหาย และช่วยเหลือเขา/
เธอ/พวกเขาในคดี คำ�ร้องขอให้พิทักษ์สิทธิ์ตามกฎหมายนั้น อาจกระทำ�ได้ในกรณีที่มีการใช้
ความรุนแรงในครอบครัว หรือ ความรุนแรงในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด แต่หลังจากนั้น ตำ�รวจ
จะตัดสินใจจากการประเมินว่าจะแต่งตั้งหรือไม่
ผู้เสียหาย ตำ�รวจ หรือสังคมสังเคราะห์ อาจร้องขอคำ�สั่งห้ามเข้าใกล้บนมูลฐานแห่งความ
รุนแรง โดยที่ผู้เสียหายคนเดียวกันนี้อาจสามารถร้องขอให้ทำ�การย้ายผู้กระทำ�รุนแรงนี้ออก
จากบ้านของเขา/เธอ/พวกเขาได้ คำ�สั่งห้ามเข้าใกล้ หมายถึง การห้ามมิให้บุคคลนั้น ๆ เข้า
มาในสถานที่หรือพื้นที่เฉพาะ การเฝ้าติดตาม การเข้าเยี่ยม หรือ ด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อทำ�การ
ติดต่อกับบุคคลอื่นโดยเฉพาะ เช่น โดยการส่งอีเมล หรือ ข้อความทางโทรศัพท์ การขับไล่ให้
ออกจากบ้าน หมายถึง บุคคลนั้นได้ถูกย้ายออกจากตัวบ้านของเขา/เธอ/พวกเขา และห้ามไม่
ให้กลับเข้าบ้านจนกว่าจะพ้นช่วงระยะเวลาหนึ่ง ผู้เสียหายสามารถยื่นคำ�ร้องห้ามเข้าใกล้ หรือ
การขับไล่ให้ออกจากบ้านนั้นต่อตำ�รวจได้

สิทธิปกครองบุตร

หากคุณมีบุตร คุณต้องรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพ และมีภาระหน้าที่ผูกพันต่อพวกเขา เช่น คุณ
มีหน้าที่ต้องปกป้องพวกเขาจากการล่วงละเมิดทางจิตใจและทางร่างกาย สิทธิปกครองบุตร
หมายถึง คุณต้องดูแลเขาในทุกความต้องการ และทำ�การตัดสินใจ เช่น สถานที่ใดที่บุตรควร
อยู่อาศัย โรงเรียนใดที่บุตรควรเข้าเรียน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนใช้เครื่องเล่นดนตรี หรือ การ
ฝึกซ้อมกีฬา หรือ อื่น ๆ สิทธิปกครองบุตร หมายถึง คุณต้องเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองที่
โรงเรียนอนุบาล และโรงเรียนประถม และสถานที่ที่เด็กใช้ฝึกซ้อมกีฬา เข้าเรียนดนตรี และ
อื่น ๆ คู่สมรสและคู่ครองที่อยู่ร่วมกันมีสิทธิปกครองบุตรร่วมกัน ซึ่งเป็นกฎหลักในการ
หย่าร้าง หรือเมื่อสิ้นสุดการอยู่ร่วมกัน แม้ว่าผู้ปกครองจะมีสิทธิปกครองบุตรร่วมกัน พวก
เขาจำ�เป็นจะต้องบรรลุถึงข้อตกลงที่จะกำ�หนดให้บุตรจะต้องมีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมาย หากผู้
ปกครองที่ได้รับสิทธิปกครองบุตรที่เกิดจากการสมรสกับผู้อื่นอันนอกเหนือไปจากผู้ปกครอง
ของเขา/เธอ/พวกเขาแต่เพียงผู้เดียว เขา/เธอ/พวกเขาอาจทำ�ข้อตกลงกับผู้ปกครองบุญธรรม
เพื่อใช้สิทธิปกครองบุตรนั้นร่วมกัน เช่นเดียวกันหากการผู้ที่อยู่ร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง
และผู้ปกครองบุญธรรมได้รับการจดทะเบียนกับสำ�นักทะเบียนแห่งชาติ เป็นเวลาหนึ่งปี
ติดต่อกัน ผู้ปกครองของบุตรมีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมาย เป็นผู้ตัดสินว่าบุตรจะอาศัยอยู่ในประ
เทศไอซ์แลนด์ ซึ่งมีโรงเรียนเตรียมอนุบาล โรงเรียนประถม หรือสถานรับเลี้ยงเด็กที่ควรไป
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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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ต้องไปสถานบริการทางสุขภาพเป็นประจำ�หรือตามความจำ�เป็น และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
พิเศษประจำ� หากผู้ปกครองที่มีสิทธิปกครองบุตรร่วมกัน ผู้ปกครองแต่ละฝ่ายจะต้องได้รับ
อนุญาตจากอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อเดินทางออกนอกประเทศพร้อมกับบุตร หากไม่สามารถบรรลุข้อ
ตกลงในการเดินทางออกนอกประเทศได้ คุณสามารถยื่นคำ�ร้องต่อกรรมาธิการอำ�เภอเพื่อขอ
คำ�วินิจฉัยเกี่ยวกับสิทธิ์ในการเดินทางไปต่างประเทศกับบุตรได้
หากผู้ปกครองไม่เห็นด้วยกับการดูแลหรือสิทธิในการเข้าถึง (สิทธิในการเยี่ยม) พวกเขา
จะต้องผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนที่จะขอคำ�วินิจฉัย หรือทำ�การฟ้องร้องเพื่อขอสิทธิ
ปกครองบุตร เช่นเดียวกันกับคำ�ร้องขอค่าปรับรายวัน อันเนื่องมาจากการละเมิดสิทธิ์ในการ
เข้าถึง กรรมาธิการอำ�เภอจะเสนอให้มีการประนีประนอมต่อคู่กรณี แต่พวกเขาก็มีอิสระที่จะ
แสวงหาบริการจากผู้อื่นที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นการไกล่เกลี่ยและปัญหาเด็ก

การยอมความในปัญหาเรื่องสิทธิปกครองบุตรและถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายต่อศาล

หากไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่ตามกฎหมาย หรือสิทธิปกครองบุตร จะต้องยื่นคำ�ร้องต่อ
ศาล แนะนำ�ให้ว่าจ้างทนายความเพื่อนำ�คดีขึ้นสู่ศาล ผู้พิพากษาจะยืนคำ�พิจารณาคดีของเขา
ไม่ว่าจะให้สิทธิปกครองบุตรร่วมกันหรือให้สิทธิปกครองบุตรแก่กับผู้ปกครองคนเดียว บน
พื้นฐานแห่งประโยชน์สูงสุดของเด็ก ผู้พิพากษาจะยึดตามความสัมพันธ์ของเด็กกับผู้ปกครอง
แต่ละฝ่าย ว่าผู้ปกครองฝ่ายใดมีส่วนในการดูแลเด็กได้มากกว่า และผู้ปกครองฝ่ายใดที่มีแนว
โน้มที่จะเคารพสิทธิ์ของเด็กในการเข้าถึงมากกว่าผู้ปกครองอีกฝ่ายหนึ่ง รวมไปถึงความเสี่ยง
ของเด็ก ผู้ปกครองหรือคนอื่น ๆ ในบ้านที่จะอยู่ หรือตกอยู่ในอันตรายจากการการกระทำ�
รุนแรง

ความช่วยเหลือทางกฎหมาย

หากการหย่าร้างหรือปัญหาสิทธิปกครองบุตรไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีอื่นใด นอกเหนือไป
จากการนำ�คดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาล ขอแนะนำ�ให้สำ�รวจความเป็นไปได้ที่จะขอรับความ
ช่วยเหลือทางกฎหมาย ความช่วยเหลือทางกฎหมายนั้นหมายถึง การครอบคลุมค่าใช้จ่ายใน
การดำ�เนินคดีของฝ่ายหนึ่งหรือมากกว่า จากงบประมาณของรัฐ ในบางส่วนหรือทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม ความช่วยเหลือทางกฎหมายนั้น ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายให้กับฝ่ายที่แพ้คดีซึ่ง
อาจต้องชำ�ระ เขาอาจถูกตัดสินให้ชำ�ระค่าฟ้องร้องคดีให้กับฝ่ายตรงข้าม ทั้งโจทก์และจำ�เลย
สามารถขอความช่วยเหลือทางกฎหมายได้ (โดยปกติแล้วทนายความของแต่ละฝ่ายจะรับเป็น
ผู้ดำ�เนินการในการยื่นคำ�ขอร้องต่อคณะกรรมการความช่วยเหลือทางกฎหมาย) สำ�หรับข้อมูล
เพิ่มเติมโปรดดูที่: www.mcc.is
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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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สิทธิในการเข้าถึง

เด็กมีสิทธิ์เข้าถึงผู้ปกครองทั้งสองฝ่าย แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้อาศัยอยู่ร่วมกัน จะเป็นการ
ดีที่สุดสำ�หรับเด็ก หากผู้ปกครองทำ�ข้อตกลงเรื่องสิทธิในการเข้าถึง/สิทธิในการเยี่ยม นั่น
หมายถึงระยะเวลาที่เด็กจะอยู่กับผู้ปกครองที่ไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกันได้บ่อยแค่ไหน เป็นเวลา
นานเท่าใด หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิในการเยี่ยมได้ สามารถยื่นคำ�ร้องต่อ
กรรมาธิการอำ�เภอ หลังจากกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยที่ไม่ประสบความสำ�เร็จ
เป็นธรรมดาที่กรรมาธิการอำ�เภอจะตัดสินให้ผู้ปกครองที่เด็กไม่ได้อาศัยอยู่ด้วย หรือ ไม่ได้
รับสิทธิปกครองบุตร ได้สิทธิ์ในการเข้าถึงได้ทุกอาทิตย์เว้นอาทิตย์ บางส่วนของวันหยุดภาค
ฤดูร้อน และบางส่วนของวันหยุดนักขัตฤกษ์หลัก ๆ กรรมาธิการอำ�เภอสามารถพิจารณาให้
สิทธิในการเยี่ยมมากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละกรณี
หากผูป้ กครองไม่ได้ท�ำ ตามข้อตกลงเกีย่ วกับสิทธิในการเข้าถึง หรือ ต้องการทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง
เขาสามารถยืน่ คำ�ร้องขอคำ�วินจิ ฉัยจากกรรมาธิการอำ�เภอ นอกจากนี้ ยังสามารถเรียกร้องขอค่า
ปรับรายวันได้ หากไม่ได้ท�ำ ตามสิทธิในการเยีย่ มตามทีไ่ ด้ตกลงไว้

การชำ�ระเงินค่าเลี้ยงดูบุตร

ผู้ปกครองเด็กที่มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมาย และได้รับเงินค่าเลี้ยงดูบุตรจากผู้ปกครองอีกฝ่ายหนึ่ง
จนกว่าเด็กจะมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ เมื่อการหย่าร้างหรือการอยู่ร่วมกันสิ้นสุดลง มักจะทำ�
ข้อตกลงเกี่ยวกับค่าเลี้ยงดูบุตร และได้รับการยืนยันโดยกรรมาธิการอำ�เภอ แต่ถ้าไม่สามารถ
บรรลุข้อตกลงได้ กรรมาธิการอำ�เภอหรือผู้พิพากษา (ถ้าในกรณีที่คดีสิทธิปกครองบุตรสิ้น
สุดในศาล) สามารถออกคำ�สั่งให้ชำ�ระเงินค่าเลี้ยงดูบุตรนั้นได้
คนหนุ่มสาวที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 20 ปี สามารถยื่นคำ�ร้องต่อกรรมาธิการอำ�เภอเพื่อขอเงิน
สนับสนุนการศึกษาได้จากผู้ปกครองที่ได้ชำ�ระเงินค่าเลี้ยงดูบุตรก่อนหน้านี้ กรรมาธิการ
อำ�เภอจะตัดสินให้มีการชำ�ระเงินเหล่านี้ต่อเมื่อได้รับคำ�ร้องนั้น ๆ
สำ�นักงานประกันสังคมจะทำ�หน้าที่ประสานงานเพื่อการชำ�ระเงินค่าเลี้ยงดูบุตร และพวกเขา
จะเริ่มดำ�เนินการต่อเมื่อได้รับสำ�เนาคำ�ตัดสินค่าเลี้ยงดูบุตร หรือ ใบอนุญาตให้แยกกันอยู่/
ใบอนุญาตให้หย่าร้างจากกรรมาธิการอำ�เภอ ในกรณีส่วนใหญ่ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องส่งเอกสาร
เหล่านี้ด้วยตนเอง
เมื่อได้รับคำ�ร้อง สำ�นักงานประกันสังคมอาจจะชำ�ระเงินค่าเลี้ยงดูบุตรให้เป็นการล่วงหน้าแก่
ผู้ปกครองที่ควรได้รับเงินช่วยเหลือนี้ และทางศูนย์จัดเก็บเงินค่าเลี้ยงดูบุตรจะทำ�การเรียกเก็บ
เงินนี้คืนจากผู้ปกครองที่มีหน้าที่ต้องชำ�ระเงินค่าเลี้ยงดูบุตรนี้ต่อไป
นอกจากค่าเลี้ยงดูบุตรรายเดือนแล้ว ผู้ปกครองยังคงจะต้องชำ�ระเงินช่วยเหลือพิเศษสำ�หรับ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำ�พิธีรับศีลจุ่มและการยืนยัน ความเจ็บป่วย หรือ เหตุผลพิเศษอื่น
ๆ ให้กับบุตรด้วย
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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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หากผู้ปกครองที่ชำ�ระเงินค่าเลี้ยงดูบุตรมีรายได้มากกว่าผู้ปกครองอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นไปได้ที่จะ
ร้องขอค่าเลี้ยงดูบุตรเพิ่มขึ้น กรรมาธิการอำ�เภอจะเป็นผู้ตัดสินในการเพิ่มเงินค่าเลี้ยงดูบุตร
นี้ ซึ่งฝ่ายผู้ปกครองที่รับเงินค่าเลี้ยงดูบุตรจะต้องเรียกเก็บเงินที่เพิ่มขึ้นนี้จากฝ่ายผู้ปกครองที่
เป็นผู้จ่ายเอง
หากผู้ปกครองปฏิเสธที่จะชำ�ระเงินค่าเลี้ยงดูบุตร หรือ ผู้ปกครองไม่เห็นด้วยกับจำ�นวนเงิน
ค่าเลี้ยงดูบุตร ผู้ปกครองที่ดูแลเด็กที่มีถิ่นพำ�นักตามกฎหมาย สามารถยื่นคำ�ร้องเพื่อขอคำ�
วินิจฉัยจากกรรมาธิการอำ�เภอเกี่ยวกับการชำ�ระเงินค่าเลี้ยงดูบุตรนี้ได้
ในขณะที่ข้อพิพาทระหว่างผู้ปกครองเกี่ยวกับสิทธิปกครองบุตรของตนยังไม่ได้รับการ
แก้ไข ผู้ปกครองฝ่ายที่พำ�นักอาศัยอยู่กับบุตร สามารถขอให้มีการพิจารณาคดีชั่วคราวจาก
กรรมาธิการอำ�เภอเพื่อขอให้มีการชำ�ระเงินค่าเลี้ยงดูบุตรได้ ผลแห่งการพิจารณาคดีนั้นจะมี
ผลไปจนกว่าการพิจารณาคดีจะสิ้นสุด
ข้อมูลเกี่ยวกับเงินค่าเลี้ยงดูบุตร และการชำ�ระเงินค่าเลี้ยงดูบุตร สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ
ศูนย์จัดเก็บเงินค่าเลี้ยงดูบุตร: www.medlag.is

เบี้ยเลี้ยงบุตร

เบี้ยเลี้ยงบุตร คือ เงินที่ชำ�ระให้แก่ผู้ปกครองที่มีบุตรอายุต่ำ�กว่า 18 ปีที่พำ�นักอาศัยอยู่ด้วย
โดยชำ�ระให้ 4 ครั้งต่อปี เบี้ยเลี้ยงบุตรนี้จะชำ�ระตามอัตราส่วนรายได้ของผู้ปกครอง ซึ่งจะ
ชำ�ระให้จนถึงสิ้นปีที่บุตรมีอายุครบ 18 ปี เมื่อการหย่าร้างหรือการอยู่ร่วมกันสิ้นสุดลง ผู้
ปกครองที่มีบุตรที่มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายจะได้รับเบี้ยเลี้ยงบุตรนี้ การชำ�ระเงินเบี้ยเลี้ยงบุตร
จะต้องชำ�ระในอัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งการหย่าจะเสร็จสิ้น
พลเมืองของ EEA ที่ทำ�งานในประเทศไอซ์แลนด์ อาจมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยเลี้ยงบุตรสำ�หรับ
บุตรที่ต้องพำ�นักพาอาศัยอยู่ในประเทศ EEA อื่น ๆ เบี้ยเลี้ยงเหล่านั้นจะต้องทำ�เรื่องขอเป็น
กรณีพิเศษ ข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยเลี้ยงบุตรและแบบคำ�ขอมีพร้อมในเว็บไซต์สำ�นักอำ�นวยการ
สรรพากรภายในประเทศ: www.rsk.is

การช่วยเหลือทางการเงิน

หากคุณไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองหรือครอบครัวของคุณได้ คุณสามารถขอความช่วยเหลือ
ได้จากสังคมสังเคราะห์ในเขตเทศบาลของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถขอความช่วยเหลือ
ทางการเงิน อันเนื่องมาจากปัญหาชั่วคราว เช่น การหย่าร้าง หรือ การว่างงาน ในกรณีที่คุณ
ไม่มีสิทธิ์รับผลประโยชน์จากการว่างงาน
ความช่วยเหลือทางการเงินชั่วคราว ไม่มีผลต่อการต่ออายุใบอนุญาตถิ่นที่อยู่
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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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เบี้ยเลี้ยงเพื่อที่อยู่อาศัย

ผู้ที่เช่าบ้านเพื่ออยู่อาศัย (ผู้เช่า) สามารถยื่นคำ�ร้องเพื่อขอรับเบี้ยเลี้ยงเพื่อที่อยู่อาศัยได้จาก
กองทุนเงินช่วยเหลือเพื่อที่อยู่อาศัย (https://www.husbot.is) เบี้ยเลี้ยงเพื่อที่อยู่อาศัยที่จะได้
รับนั้นขึ้นอยู่กับอัตราค่าเช่า รายได้ และขนาดครอบครัว สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเบี้ย
เลี้ยงเพื่อที่อยู่อาศัยได้ที่ https://www.husbot.is
เบี้ยเลี้ยงเพื่อที่อยู่อาศัยในกรณีพิเศษ สำ�หรับผู้มีรายได้ต่ำ� หรือ ครอบครัวนั้นอาจยื่นคำ�ขอได้
จากสังคมสังเคราะห์ในพื้นที่เขตเทศบาลที่อาศัยอยู่ก็ได้

เบี้ยเลี้ยงการว่างงาน

หากคุณตกงาน คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยเลี้ยงการว่างงานจากกรมแรงงาน สามารถดูข้อมูลเพิ่ม
เติมได้ที่เว็บไซต์กรมแรงงาน: www.vmst.is

ใบอนุญาตถิ่นที่อยู่

หากที่อยู่อาศัยของคุณในประเทศไอซ์แลนด์ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของใบอนุญาตถิ่นที่อยู่แบบ
รวมครอบครัว และคุณได้หย่าร้าง หรือสิ้นสุดการอยู่ร่วมกัน ทำ�ให้การอนุญาตที่คุณจด
ทะเบียนไว้ในประเทศ หรือ ใบอนุญาตถิ่นที่อยู่เกิดความเปลี่ยนแปลง ดังนั้น คุณจำ�เป็น
ต้องหาข้อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้นจากศูนย์สิทธิมนุษยชนไอซ์แลนด์ ศูนย์ให้คำ�ปรึกษาแก่
สตรี ศูนย์วัฒนธรรมและข้อมูล สำ�นักทะเบียนแห่งชาติ หรือ กองตรวจคนเข้าเมือง
สิทธิในการพำ�นักอาศัยในประเทศไอซ์แลนด์เมื่อมีการหย่าร้างหรือสิ้นสุดการอยู่ร่วมกันนั้น
ขึ้นอยู่กับสัญชาติของคุณ บุคคลจากกลุ่มประเทศนอร์ดิก และ EEA หรือ EFTA ไม่จำ�เป็น
ต้องมีใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ และอาจอยู่ในประเทศต่อไปได้หากเงื่อนไขอื่น ๆ ตรงตามที่กำ�หนด
หากบุคคลที่ไม่ใช่พลเมืองของ EEA หรือ EFTA ได้หย่าร้าง หรือ สิ้นสุดการอยู่ร่วมกันกับคู่
สมรสที่เป็นพลเมืองของ EEA หรือ EFTA พวกเขาจะต้องยื่นเรื่องขอใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ เว้น
แต่การสมรส หรือ การอยู่ร่วมกันนั้นมีระยะเวลาไม่ต่ำ�กว่าสามปี จะได้รับอนุญาตให้อยู่ใน
ประเทศไอซ์แลนด์ได้เป็นเวลาหนึ่งปี.
การพิจารณาเพื่ออนุมัติให้มีใบอนุญาตถิ่นที่อยู่นั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ เช่น
ระยะเวลาของการสมรส หรือ การอยู่ร่วมกัน ระยะเวลาการอยู่อาศัยของผู้ยื่นคำ�ขอ และความ
ผูกพันกับประเทศ อาจมีความสำ�คัญหากผู้ยื่นคำ�ขอมีบุตรที่เข้าเรียนในประเทศไอซ์แลนด์ ทั้ง
ยังมีสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับการที่ผู้ยื่นคำ�ขอมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีญาติสนิทใน
ประเทศหรือไม่ และอื่น ๆ หากสตรีที่หย่าร้างนั้นได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม หรือ ถูก
ข่มเหงจากประเทศกำ�เนิดของผู้ยื่นคำ�ขอ ก็จะถูกนำ�มาใช้ร่วมในการพิจารณา เรื่องอื่น ๆ อาจ
มีความสำ�คัญในการพิจารณาขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีไป

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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หากพลเมืองของกลุ่มประเทศแอฟริกา อเมริกาเหนือหรือใต้ เอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชีย
เนีย หรือ ประเทศในยุโรปที่อยู่นอก EEA/EFTA การสิ้นสุดการสมรส หรือ การอยู่ร่วมกัน
อันเนื่องมาจากสาเหตุที่พวกเขา/บุตรของพวกเขาต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานจากการ
ทารุณกรรม หรือ ความรุนแรงโดยคู่ครองของเขา ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยคนต่างด้าว
อนุญาตให้ยกเว้นเพื่อให้สามารถต่ออายุใบอนุญาตถิ่นที่อยู่แบบรวมครอบครัวได้ เพื่อทำ�การ
ตรวจสอบการกระทำ�รุนแรงที่เกิดขึ้น จำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแจ้งความต่อตำ�รวจ แผนก
ฉุกเฉิน หรือแพทย์ เมื่อทุกเหตุการณ์ได้รับการลงทะเบียนไว้แล้ว ก็เป็นไปได้ที่จะเรียกพยาน
และ สำ�คัญที่จะต้องเก็บหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดีไว้ เช่น อีเมล/ข้อความข่มขู่ทาง
โทรศัพท์ เป็นต้น
ใบอนุญาตถิ่นที่อยู่อีกประเภทหนึ่ง คือ ใบอนุญาตสำ�หรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในกรณี
เช่นนี้ กรมตรวจคนเข้าเมืองจะออกใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ให้กับชาวต่างชาติที่เชื่อได้ว่าเป็นผู้
เสียหายอันเกิดจากการค้ามนุษย์เป็นเวลานานเก้าเดือน เจ้าหน้าที่ตำ�รวจจะประสานงานกับ
กองตรวจคนเข้าเมืองในการสอบสวน เช่น ด้วยการประเมินสถานการณ์ของบุคคล หากมี
กรณีพิเศษเกิดขึ้น ผู้ว่าการกองฯ อาจจะต่ออายุใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ให้แก่ผู้เสียหายออกไป
อีกเป็นเวลาหนึ่งปี หากเชื่อได้ว่ามีความจำ�เป็นอันเนื่องมาจาก “สถานการณ์ส่วนบุคคลของ
ผู้เสียหาย” หรือ เนื่องจากความร่วมมือของผู้เสียหายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระหว่าง
กระบวนการดำ�เนินคดีอาญา ด้วยความช่วยเหลือต่าง ๆ และการให้คำ�ปรึกษาที่จะรับประกัน
ตัวผู้เสียหายที่เกิดจากการค้ามนุษย์
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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.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์พักพิงสตรี (The Women’s Shelter)
www.kvennaathvarf.is
561-1205 (เปิดทำ�การ 24 ชั่วโมง) ศูนย์พักพิงสำ�หรับผู้หญิงและเด็ก ที่ต้องออกจากบ้าน
เนื่องจากการกระทำ�ทารุณทางจิตใจและร่างกายโดยสามี คู่ครอง หรือสมาชิกท่านอื่นในครัว
เรือน ศูนย์พักพิงยังให้ที่พักพิงแก่ผู้เสียหายอันเนื่องมาจากการค้ามนุษย์ และ ผู้หญิงที่ถูก
ข่มขืน

Stígamót
stigamot.is
562 6868
Laugavegur 170
Ráðgjafarmiðstöð fyrir brotaþola kynferðisofbeldis og upplýsingamiðstöð um kynferðisofbeldi.

Stígamót
www.stigamot.is
562 6868
Laugavegur 170
ศูนย์การศึกษาและให้คำ�ปรึกษาแก่ผู้รอดชีวิตจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ และความรุนแรง
และศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ

Bjarkarhlíð
553 3000
Við Bústaðarveg, við hlið Bústaðakirkju
Miðstöð fyrir brotaþola ofbeldis.

Bjarkarhlíð
553 3000
Bústaðavegur, by Bústaðir Church
ศูนย์กลางสำ�หรับผู้เสียหายจากความรุนแรง

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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ศูนย์ให้คำ�ปรึกษาแก่สตรี (The Women‘s Counselling)
www.kvennaradgjofin.is
551-1500
Túngata 14
งานสังคมสงเคราะห์ และให้คำ�ปรึกษาด้านกฎหมายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่สตรี
เปิดทำ�การวันพฤหัสบดีระหว่างเวลา 14.00 น. – 16.00 น. และคืนวันอังคารระหว่างเวลา
20.00 น. – 22.00 น.
ศูนย์สิทธิมนุษยชนไอซ์แลนด์ (The Icelandic Human Rights Centre)
www.humanrights.is
552 2720
Túngata 14
ให้คำ�ปรึกษาด้านกฎหมายแก่ผู้ย้ายถิ่นฐานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากจำ�เป็นต้องใช้ล่าม ทาง
ศูนย์ฯ จะจัดให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหนึ่งครั้งโดยจะต้องยื่นคำ�ขอใช้ล่ามขณะทำ�การนัดหมาย
ล่วงหน้า เปิดให้บริการปรึกษาทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 19.00 น. และในวันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 14.00 น.
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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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ความสงบสุขภายในครอบครัว (Domestic peace)
www.heimilisfridur.is
555 3020
Höfðabakki 9
โปรแกรมการบำ�บัดเฉพาะทางสำ�หรับผู้ได้รับการกระทำ�รุนแรงในครอบครัว มีการจัด
กิจกรรมบำ�บัดทางจิตวิทยาทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม
Aflið
www.aflidak.is
461 5959, 867 5959
Aðalstræti 14, Akureyri
องค์กรต่อต้านความรุนแรงทางเพศและภายในครอบครัว
กองตรวจคนเข้าเมือง (The Directorate of Immigration)
www.utl.is
444 0900
Dalvegur 18
หน่วยงานที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเภท ข้อกำ�หนด ใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ และ สิทธิอื่น ๆ
ศูนย์วัฒนธรรมและข้อมูล (The Multicultural and Information Centre)
mcc.is
450-3090 (ไอซ์แลนด์/อังกฤษ) 470-4702 (ไทย) 470-4705 (สเปน) 470-4706 (ลิธัวเนีย) 4704707 (รัสเซีย) 470-4708 (โปแลนด์) 470-4709 (เซอร์เบีย/โครเอเชีย)
Árnagata 2-4, Ísafjörður
ศูนย์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับการเข้าเมือง สังคมในประเทศไอซ์แลนด์ บท
เรียนของไอซ์แลนด์ สิทธิและหน้าที่ บริการล่ามและการแปลภาษา และอื่น ๆ
ศูนย์ความเสมอภาคทางเพศ (The Centre for Gender Equality)
www.jafnretti.is
ศูนย์ให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศ และการเลือกปฏิบัติ
หน่วยงานราชการของไอซ์แลนด์ (The Government Offices of Iceland)
www.stjornarradid.is/verkefni/utlendingar/
ให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้ย้ายถิ่นฐาน และ ปัญหาการย้ายถิ่นฐาน
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Réttur þinn

mikilvægar upplýsingar fyrir innflytjendur á Íslandi

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).
Símar neyðarmóttöku í Fossvogi:
543 1000 – aðalskiptiborð Landspítala 543 2000 – afgreiðsla bráðadeildar í Fossvogi • 543 2094 – Neyðarmóttakan á dagvinnutíma
(neydarmottaka@lsh.is) Áfallamiðstöð LSH.
Sími neyðarmóttöku á Akureyri: 463 0800
Einnig veita félagsþjónustur sveitarfélaganna ýmsa ráðgjöf og aðstoð.

Neyðarsími lögreglu er 112
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ส ทิ ธ ขิ องคุณ

ข้อม ลู สำ�คัญสำ�หรับย้ผา้ ู ยถิ ่นฐานในประเทศไอซ์แลนด์

สำ�นักอำ�นวยการสรรพากรภายในประเทศ (The Director of Internal Revenue)
www.rsk.is
442 1000
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทางภาษี เบี้ยเลี้ยงบุตร เบี้ยเลี้ยงเพื่อที่อยู่อาศัย ภาษีเงินได้ส่วนบุคคล
และแบบฟอร์มภาษีในภาษาต่าง ๆ (อังกฤษ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน ฝรั่งเศส
สเปน เยอรมัน โปแลนด์ และรัสเซีย)
หมายเลขโทรศัพท์แผนกฉุกเฉินผู้ป่วยจากการข่มขืนที่ Fossvogur:
543 1000 – หมายเลขโทรหลักของ Landspitalinn 543 2000 – แผนกต้อนรับของแผนก
ฉุกเฉินที่ Fossvogur 543 2094 - แผนกฉุกเฉินผู้ป่วยจากการข่มขืนในเวลาทำ�การ
(neydarmottaka@lsh.is) - the LSH Crisis Center
หมายเลขโทรศัพท์ของแผนกฉุกเฉินผู้ป่วยจากการข่มขืนที่ Akureyri: 463 0800
สังคมสังเคราะห์ในแต่ละเขตเทศบาล ยังให้คำ�ปรึกษาและความช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ

หมายเลขโทรศ พั ท์ฉ กุ เฉ นิ ของตำ�รวจ 112

39

บ่อยครัง้ ทีห่ ญิงชาวต่างชาติทอ่ี าศัยอยูใ่ นประเทศไอซ์แลนด์เข้ามาขอความช่วยเหลือด้วยเหตุท่ี
คูส่ มรสของพวกเขาได้หลอกลวงพวกเขา เพือ่ ให้สามารถควบคุมพวกเขา และการเอาเปรียบ/
ล่วงละเมิดพวกเขา ตัวอย่างการหลอกลวงทีไ่ ด้การเปิดเผยระหว่างการสัมภาษณ์มดี งั ต่อไปนี:้
ผู้หญิงในไอซ์แลนด์ควรเชื่อฟังสามีอย่างไม่มีเงื่อนไขใช่หรือไม่
คำ�ตอบ: ไม่ นั่นไม่ถูกต้อง ผู้หญิงและผู้ชายมีความเสมอภาคกัน ไม่มีฝ่ายใดมีอำ�นาจ
เหนืออีกฝ่ายหนึ่ง
ผู้หญิงควรมอบค่าแรงทั้งหมดให้แก่สามีหรือไม่
คำ�ตอบ: ไม่ นั่นไม่ถูกต้อง ค่าแรงของคุณเป็นของคุณเอง แต่คุณควรมีส่วนร่วมใน
ครอบครัวเช่นเดียวกับสามีของคุณ สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการดำ�รงชีวิตในครอบครัวนั้นขึ้น
กับค่าแรงที่ได้ หมายถึง แล้วแต่สถานการณ์ของทั้งสองคน
จริงหรือไม่เมื่อมีการหย่าร้าง พ่อจะได้รับสิทธิปกครองบุตร
คำ�ตอบ: ไม่ นั่นไม่ถูกต้อง กฎหลักของการหย่าร้าง คือ สิทธิปกครองบุตรร่วมกัน
และหากมีข้อพิพาท จะถูกนำ�เรื่องขึ้นสู่การพิจารณาคดีต่อศาล ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับ
คุณสมบัติของแต่ละกรณี
เป็นเรื่องธรรมดาในประเทศไอซ์แลนด์หรือไม่ ที่ผู้หญิงต้องเดินเปล่าเปลือย หรือ สวม
กางเกงในบ้าน แม้เวลามีเพื่อนของสามีมาเยี่ยมที่บ้าน
คำ�ตอบ: ไม่ นั่นไม่ถูกต้อง ผู้หญิงควรสวมใส่อะไรก็ได้ที่พวกเธอต้องการ ไม่ว่าจะอยู่ใน
บ้านหรือนอกบ้าน
เป็นธรรมเนียมปกติของประเทศไอซ์แลนด์หรือไม่ ที่ผู้หญิงจะต้องมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อน
ของสามี
คำ�ตอบ: ไม่ นั่นไม่ถูกต้อง คุณมีสิทธิ์ในร่างกายของคุณเอง ไม่ใช่สามีของคุณ
สามีมีสิทธิ์ที่จะมีเพศสัมพันธ์เมื่อไรก็ได้ และในสถานการณ์ใดก็ได้หรือไม่
คำ�ตอบ: ไม่ นั่นไม่ถูกต้อง ไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะมีเพศสัมพันธ์กับคุณ เว้นแต่คุณจะ
ต้องการมันด้วยตัวคุณเอง
สามีของฉันบังคับให้ฉันค้าประเวณี หากถูกพบว่าประพฤติเช่นนั้น ฉันจะต้องเข้าคุก และ/
หรือ ฉันจะต้องถูกเนรเทศหรือไม่
คำ�ตอบ: ไม่ ผู้หญิงที่ค้าประเวณีด้วยตัวของเธอเองไม่ต้องรับโทษตามกฎหมาย แต่มีบท
ลงโทษในการซื้อ และอำ�นวยความสะดวกในการค้าประเวณี คุณจะไม่ถูกลงโทษ แต่
สามีของคุณและคนที่ชำ�ระเงินเพื่อซื้อประเวณีจะต้องได้รับโทษ คุณไม่ต้องกลัวการถูก
เนรเทศเพราะเหตุนี้

