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پيش درآمد
اين جزوه حاصل کار گروه مشاوره قضايی برای زنان يورک است که ارگانيست مستقل و توسط دانشجويان دختر
دانشگاه اسلو اداره ميشود .يورک به زنان سراسر کشور کمک و راھنمايی در مورد مسائل ومشکالت قضايی می کند.
ھدف از انتشار اين جزوه دادن اطالعات مفيد در قالب يک سری سؤاالت و چوابھای مربوطه به پناھندگان می باشد.
" پناھندھجويان در نروژ " فقط اطاعات مختصری در مورد قوانين موجود ارايه ميدھد و چامع نمی باشد .يورک در
مورد تغييرات اتی قانون ھيچ مسئوليتی ر ا برعھده نميگيرد.
يورک از آقای آندرياس فوروثت از سازمان نواس بخاطر بررسی اين جزوه و راھنمايی و توصيه ھای سودمندشان تشکر
مينمايد.
Ruth Cecilie Dohrman, Diana Thorkildsen Hegland
و با تشکر فراوان از
 Kristina Kvamme Nygårdو Tina Storsletten Nordstrøm
اعضای کميته پناھندگان يورک در سال  2007برای کمک و ياريشان درتھيه اين جزوه.
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فصل يکم حقوق اتباع ييگانه

Kapittel 1 Utlendingsrett

چگونه ميتوانم پناھندگی بگيرم؟
شما در صورت دارا بودن شرايط پناھنده بودن ميتوانيد پناھندگی بگيريد.
قبل از شناخته شدن شما بصورت پناھنده بايد تمام موارد زير در مورد شما صدق نمايد:
 .1شما بايد در خارج مملکت خود باشيد.
 .2در صوت بازگرداندن شما به مملکتتان بايد خطر تحت تعقيب قرارگرفتن شما وچود داشته باشد.
 .3خطر تحت تعقيب قرارگرفتن شما بايد در حالتی باشد که مقامات کشورتان نتوانند و يا نخواھند امنيت شما را تضمين
کنند.
 .4خطر دسگيری شما بايد بسيار جدی باشد.
 .5خطری که شما مواجه با ان ھستيد و يا ترس انرا داريد ،بايد در رابطه با قوميت نژادی،مذھبی،مليتی و يا عضويت
شما در يک گروه خاص اجتماعی و يا سياسی باشد.
تصميم گيری در مورد اينکه شما پناھنده ھستيد يا نه ،بر عھده مقامات نروژی ميباشد .در صورتيکه واجد شرايط به
عنوان پناھنده نباشيد ،پرونده شمابه طور اتوماتيک جھت دريافت اقامت بر اساس داليل بشردوستانه مورد بررسی
قرارميگيرد.

آيا ميتوانم پناھندگی بر اساس داليل محافظتی بگيرم؟
درصورتيکه شما واجد شرايط برای گرفتن پناھندگی نباشيد ولی بخاطر ناامنی در کشورتان امکان اخراج و برگرداندنتان
مقدور نباشد ،اين نوع پناھندگی بشما داده خواھد شد .در صورت نياز به محافظت نروژ موظف است بشما اجازه اقامت
دھد .بطورمثال ممکن است بعلت جنگ ،خطر کشته شدنتان ،يا امکان مواجه شدن با رفتار وحشيانه و يا ھر دليلی غير
از انی که برای شناخته شدن بعنوان پناھنده الزم است ،پناھندگی بگيريد.

آيا ميتوانم براساس داليل بشردوستانه اقامت بگيرم؟
درصورتيکه شما واجد شرايط برای گرفتن پناھندگی نباشيد ولی داليل قوی بشردوستانه موجود باشد اين نوع اقامت بشما
داده خواھد شد .داليلی محکم از قبيل عدم امنيت کافی در کشورتان ،داشتن بيماريھای جدی و يا بخاطر فرزندانتان امکان
برگرداندن شما را منتفی ميکند .صرف وضعيت نامساعد مملکتتان  ،از قبيل فقر ،قحطی يا داليل مشابه کافی نمی باشد.
پرونده ھميشه بصورت کامل و جامع مورد بررسی قرار ميگيرد.اعتبار اقامت انسانی يک ساله ميباشد و درصورتی که
شرايط الزم ھمچنان موجود باشد ،اين نوع اقامت قابل تمديد ميباشد.
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منظور از ويزا چيست؟
اگرشما تبعه کشوری خارج از اتحاديه اروپا ويا کشورھای عضو شورای ھمکاری با اتحاديه اروپا باشيد و قصد ديدار از
نروژ را داريد ،بايد ويزا بگيريد .برای اخذ ويزا شرايط سختی وجود دارد .اگر مسئولين بر اين باور باشند که ھدف
شما از امدن به نروژ فقط بازديد نيست بلکه قصد ماندن و اقامت را داريد ويزا بھتان داده نميشود .يکی از شرايط دادن
ويزا اينست که شما در خاتمه مھلت ويزا نروژ را ترک کنيد .درصورت مشکوک شدن مسئولين به اينکه قصد برگشت به
مملکت خود را نداريد ،گرفتن ويزا برايتان بسيار مشکل خواھد شد .اخذ ويزا برای برخی مليتھا نسبت به بقيه مشکلتر
ميباشد .ويزا ميتواند به اعضای خانواده و دوستانتان که قصد ديدار شما را درنروژ دارند داده شود .شخصی که مايل به
ديدار شما در نروژ است بايد شخصأ از سفارت و يا کنسولگری نروژ در کشور خودش تقاضای ويزا کند.
آيا خانوادۀ من ميتوانند در نروژ اقامت بگيرند؟
وقتی شما در نروژ زندگی ميکنيد ،اعضا نزديک خانواده شما ميتوانند از طريق مھاجرت فاميلی يا تشکل گيری دوبارۀ
خانواده در اينجا اقامت بگيرند .منظور از اعضای نزديک خانواده شما يعنی فرزندان زير  18سال سن،ھمسر و يا والدين
پير که از عھده اداره خود در مملکتشان بر نيايند ،می باشد .خود شخص خواھان مھاجرت به نروژ بايد تقاضای خود را به
سفارت يا کنسولگری نروژ در کشورش تقديم کند .اين نوع اجازه اقامت برای يک سال صادر ميگردد .در صورتيکه
شرايط الزم ھمچنان وجود داشته باشد ،اين اجازه اقامت قابل تمديد است.
منظور از اقامت دايم چيست؟
اقامت دايم يک نوع اجازه اقامت بدون محدوديت زمانی ميباشد .با داشتن چنين اقامتی نيازی به تمديد ساليانه نمی باشد .در
صورتيکه بمدت  3سال متوالی و داشتن ھمان مجوز اقامت در نروژ زندگی کرده باشيد ،حق گرفتن اجازه اقامت دايم را
داريد .تقاضای مجوز اقامت دايم بايد به اداره اتباع بيگانه فرستاده شود.
آيا ميتوان اجازه اقامتم را لغو نمود؟
اگر ثابت شود که اطالعات داده شده توسط شما در پرونده نادرست ميباشد ،ھر نوع اجازه اقامتی را ميتوان باطل نمود
آيا ميتوان مرا از نروژ اخراج کرد؟
درصورت ارتکاب جرم ،نقض قانون اتباع خارجی و يا خطری برای امنيت نروژ محسوب شويد ميتوان شما را از کشور
اخراج کرد .اتباع نروژی يا اشخاصی که در نروژمتولد شده و بدون وقفه در اينجا زندگی کرده باشند را نميتوان اخراج
کرد.
اتباع خارجی بدون مجوز اقامت دايم
در صورت ارتکاب جرمی که منجر به زندانی شدن شما برای مدت بيشتر از  3ماه گردد وبدون اجازه اقامت دايم باشيد،
ميتوان شما را اخراج کرد.
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اتباع خارجی دارای مجوز اقامت دايم
در صورت دارا بودن مجوز اقامت دايم بشرطی ميتوان شما را از کشور اخراج کرد که جرمی مرتکب شده باشيد که
جزايش بيشتر از  2سال حبس باشد.
وابستگی
در صورت داشتن وابستگی شديد به نروژ که امکان اخراجتان را ناممکن کند ،شما را اخراج نخواھند کرد .اين بخاطر اين
است که چنين اخراجی ناعادالنه بنظر خواھد امد .در اين رابطه يک بررسی جامع صورت خواھد گرفت .بھر حال اين را
بايد در نظر گرفت که در صورت ارتکاب جرم  ،عدم اخراج شما بسيار مشکل ميگردد.
منظور از جرم کيفری چيست؟
اگر قانون کيفری را نقض کنيد اين جرم کيفری محسوب ميگردد .سرقت ،کتک زدن کسی يا قاچاق مواد مخدر نمونه ھايی
از جرم کيفری می باشد.
منظور از نقض قانون اتباع خارجی چيست؟
ماندن در نروژ بدون داشتن مجوزاقامت قانونی ،دادن اطالعات نادرست درمورد ھويت يا وضعيت خود و کارکردن
بصورت غيرقانونی مواردی است که به عنوان نقض قانون اتباع خارجی محسوب ميشود .اگر جرم شما شديد باشد ويا
بدفعات قانون اتباع خارجی را نقض کنيد ،اخراج خواھيد شد .اگر خطر کشته شدنتان و يا ترس ازاينکه شما در معرض
رفتار غيرانسانی قراربگيريد وجود داشته باشد ،شما را عليرغم حکم اخراج نميتوان به مملکتان بازگرداند .شايان ذکر
است در صورت رفع اين خطر حکم اخراج شما اجرا ميگردد.

با کدام ارگان ميتوانم تماس بگيرم؟
* گروه مشاوره قضايی برای زنان يورک
* مديريت اتباع بيگانه
* کميته بررسی پرونده اتباع بيگانه
* سازمان دفاع از حقوق پناھجويان در نروژ
* سازمان کمک به مھاجرين و پناھندگان
* اتحاديه وکالی مدافع
در اخر اين جزوه يک ليست کامل اسامی با شماره تلفن و ادرس موجود می باشد.
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فصل دوم

خشونت و بدرفتاری

Kapittel 2 Vold og mishandling

آيا اعمال خشونت و بدرفتاری در نروژ قانونی است؟
در نروژ اعمال خشونت و بدرفتاری غيرقانونی است و قابل مجازات ميباشد .منظور از خشونت بطور مثال سيلی زدن،
شالق زدن ،ضربه زدن ،تھديد کردن ،زندانی کردن ،تماس بدنی با کسی بدون رضايتش ،وادار کردن کسی به ايجاد رابطه
جنسی يا تجاوز می باشد.
من بايد چند سال سن داشته باشم تا بتوانم رابطه جنسی برقرار کنم؟
حداقل سن برای برقراری ارتباط در نروژ  16سال ميباشد .يعنی داشتن ارتباط جنسی با افراد زير  16سال سن ممنوع
ميباشد .داشتن ارتباط جنسی با افراد زير  16سال مجازات زندان را بدنبال دارد و ميتواند منجر به اخراج نيز گردد .برای
کسب اطالعات بيشتر در مورد مسئله اخراج ميتوانيد به فصل اول مراجعه کنيد.
آيا ھمسرم حق دارد از من طلب رابطه جنسی کند؟
در مورد داشتن رابطه جنسی با ھمسرتان حق تصميمگيری با شماست و بدون رضايت شما ھمسرتان حقی از اين بابت
ندارد.
اگر در معرض ازار واذيت قرار گرفتم چکار بايد بکنم؟
در صورتيکه در معرض ازار واذيت قرار گرفتيد موضوع را با کسيکه بھش اطمينان داريد در ميان بگذاريد .اين شخص
ميتواند بفرض مثال پزشک ،کشيش و يا يکی از کارمندان کمپ پناھندگی باشد .بھتر است که جريان را سريعأ به پليس
خبر داد .اگر در خارج ازکمپ پناھندگی زندگی می کنيد ميتوانيد از اداره حمايت از خانواده يا نزديکترين مرکز
اضطراری کمک بگيريد.

درصورتيکه خشونت و بدرفتاری را به پليس اطالع دھم چه اتفاقی پيش می آيد؟
گزارش داده شده به پليس ميتواند منجر به دستگيری و مجازات شخص خالفکار گردد .کسيکه در معرض خشونت قرار
گرفته باشد حق استفاده از وکيل تسخيری که ھزينه اش توسط دولت پرداخت ميشود را دارد .اين در مورد جرايم شديد
جنسی و مواردی ديگر که نياز قربانی به وکيل تسخيری اشکار باشد .شخص قربانی از کمک رايگان قضايی بھره مند
ميگردد حتی اگر واجد شرايط گرفتن وکيل تسخيری نباشد .اين مخصوصأ در موارديکه ازار واذيت از سوی نزديکان
باشد صدق ميکند .چريان را بھتر است سريعأ به پليس گزارش داد.
آيا می توانم از شخص خاطی ادعای غرامت کنم؟
اگر نتوانستيد در طی محاکمه از شخص خاطی خسارت بگيريد ميتوانيد اينرا از دولت بگيريد .خسارت بشرطی قابل
پرداخت است که موضوع به پليس اطالع داده شده باشد و ارتکاب جرم نيز ثابت شده باشد .ضمنأ پرداخت غرامت
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بشرط اين است که در داخل نروژ صورت گرفته باشد.

با کدام ارگان ميتوانم تماس بگيرم؟
* گروه مشاوره قضايی برای زنان يورک
* مرکز کمکھای اضطراری
* مرکز کمک بر عليه اذيت و ازار جنسی
* مرکز کمکھای امدادی پليسی و درمانی
.
* مرکز ديکسی ـ مرکز کمک به قربانيان تجاوز
در اخر اين جزوه يک ليست کامل اسامی با شماره تلفن و ادرس موجود می باشد.
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فصل سوم زندگی زناشويی

KAPITTEL 3 EKTESKAP

چگونه ميتوانم در نروژ ازدواج کنم؟
برای ازدواج کردن در نروژ بايد  18سال سن داشته باشيد .قبل از اينکه عمل ازدواج صورت گيرد طرفين بايد گواھی
داشته اشند .اين گواھی نشان دھنده ان است که طرفين اجازه ازدواج را دارند .کسانيکه دارای شماره ھويت نروژی ھستند
اين گواھی را از اداره ثبت واحوال در محل اقامت خود ميگيرند .شما ميتوانيد در کليسای نروژ و يا ھر مکان مذھبی ديگر
که مجوز ثبت ازدواج را دارد ازدواج کنيد .شما ميتوانيد در يک اداره دولتی مثل دادگاه نيزازدواج کنيد.
ازدواجی که ثبت شده باشد ولی فاقد گواھی معتبر طرفين باشد از درجه اعتبار ساقط است.
آيا مجبور ھستم ازدواج کنم؟
نخير .در نروژ تصميم گيری در مورد ازدواج با خود شماست .برخی بدون ازدواج کردن با ھم زندگی ميکنند .برخی
ديگر دوست دارند به تنھايی زندگی کنند ،با فرزند و يا بدون فرزند.
آيا کسی ميتواند مرا وادار به ازدواج اجباری کند؟
نخيراين شما ھستيد که تصميم ميگيريد با چه ازدواج کنيد .فرستادن اجباری بچه ھا وجوانان به کشوری ديگر بخاطر
ازدواج تحميلی ممنوع می باشد .درصورتيکه شما تن به ازدواج تحميلی داده باشيد  ،قانون مھاجرت خانوادگی شامل
شما نخواھد شد .ضمنأ چنين ازدواجی از نظر دادگاھھای نروژ نيز ميتواند غيرقانونی اعالم گردد.
آيا ميتوانم ھمسران متعددی داشته باشم؟
نخير .در نروژ داشتن بيشتر از يک ھمسر بطور ھمزمان غيرقانونی است .ازدواج مجدد قبل از اينکه از ھمسر قبلی
طالق گرفته شده باشد خالف قانون است و جرم محسوب ميگردد.

آيا ھمسرم حق دارد از من طلب رابطه جنسی کند؟
در مورد داشتن رابطه جنسی با ھمسرتان حق تصميمگيری با شماست و بدون رضايت شما ھمسرتان حقی از اين بابت
ندارد.
از نظر اقتصادی وضيعت من طی دوران زندگی زناشويی به چه شکل خواھد بود؟
عليرغم متأھل بودن باز ھم خود شما صاحب اختيار مال و داراييتان ھستيد .ھمسر شما نميتواند دارايی شما را مثل مال
خودش مصرف کند .بدون رضايت شما نيز ھمسرتان نميتواند مشترکأ و يا فقط به نام شما وام بگيرد .البته در نروژ قانون
زن و شوھر را موظف به ياری کردن ھمديگردر مورد مسايل مالی مينمايد .اگر بعنوان مثال اين شوھر است که پولدار
است و زنش درامدی از خود را ندارد ،اين وظيفۀ شوھر است که نيازھای مالی زنش را از قبيل غذا ،لباس ،پول توجيبی
و غيره براورده نمايد .در حالت عکس اين يعنی اگر اينبار اين زن باشد که درآمد دارد نه شوھرش ،ھمين حالت صدق می
کند.
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آيا ميتوانم از ھمسرم طالق بگيرم؟
بله .اگر شما مايل به ادامه زندگی زناشوئيتان نيستيد ،ميتوانيد تقاضای جدايی کنيد و نيازی به اخذ رضايت ھمسرتان
نيست .دوره جدايی مدت زمانيست که زن و شوھر بايد جدا از ھم زندگی کنند تا تصميم بگيرند که واقغأ قصد طالق
گرفتن را دارند.بعد از حداقل يکسال جدايی ھر کدام از طرفين ميتوانند رأسأ درخواست طالق کنند .اگر در خالل دوره
زندگی زناشويی مورد آزار واذيت و يا تھديد قرار گرفته شده باشيد ميتوانيد مستقيمأ درخواست طالق کنيد بدون اينکه
نيازی به طی دوران جدايی باشد.
اگر دارای فرزند مشترک زير  16سال سن باشيد قبل از صدور حکم طالق بايد درجلسات ميانجيگری در مرکز حمايت
از خانواده شرکت کنيد .اگر جريان طالق بخاطر مورد آزار واذيت قرار گرفته شدنتان به دادگاه کشيده شده باشد ،ديگر
نيازی به جلسات ميانجيگری نمی باشد.
نحوه تقسيم وسايل ,محل سکونت و دارايی مشترکمان در ھنگام طالق گرفتن چگونه ميباشد؟
شما و ھمسرتان ميتوانيد رأسأ در مورد نحوه تقسيم اموال و دارايی مشترکتان با ھم توافق کنيد .در صورت عدم توافق،
قاعده اصلی بر اين است که اموال و دارايی مشترک بعد از کسر قروض بطور مساوی بين طرفين تقسيم شود .با وصف
اين شما حق نگھداری يکسری چيزھا از قبيل اموال شخصی خودتان ،حقوق بيمه و دارايی شخصی قبل از ازدواج را
داريد بشرطيکه در زمان جدايی ھنوز ھم موجود باشد .ھمچنن ارثيه ايکه بشما رسيده باشد يا ارزش ھدايايی که از شخص
ديگری غير از شوھرتان دريافت کرده باشيد و يا دارايی که دونفری از قبل توافق کرده بوديد که تقسيم نگردد ،از اين
مسئله جدا ميباشد .بخاطر اعتبار حقوقی بھتر است که موافقتنامه تقسيم اموال بصورت کتبی باشد.بايد بدانيد که عليرغم
مجبور بودن به تقسيم اموال و دارايی مشترکتان ،شما حق حفظ اموال شخصيتان را داريد.
کی ميتونم در نروژ تقاضای دوره جدايی و طالق کنم؟
شما در صورتی ميتوانيد در نروژ تقاضای دوره جدايی و طالق کنيد که در کشوری ديگر تقاضای اينکار را نکرده باشيد.
شرط ديگر وابستگی شما يا ھمسرتان به نروژ است .اگر محل اقامت شما يا شوھرتان در نروژ بوده و در دو سال اخير
نيز در اين اينجا زندگی کرده باشيد ،حق داريد که در نروژ درخواست طالق کنيد .داشتن اقامت در نروژ يعنی اينکه شما
در اينجا زندگی کرده و خواھيد کرد .اگر از کشور خودتان فرار کرده ايد و قصد بازگشت را نداريد ،قاعدتأ محل اقامت
شما نروژ خواھد بود.
چه قانونی شامل من ميشود اگر در کشوری ديگر ازدواج کرده باشم و بخواھم در نروژطالق بگيرم؟
طالق گرفتن در نروژ مطابق با قوانين اين کشور ميباشد .اگرچه حکم طالق مطابق با قوانين اينجا ميباشد ولی ممکن است
که تقسيم اموال بر اساس قانون کشور اوليه باشد .دستورالعمل تقسيم اموال روشن کننده اينستکه که سھم طرفين در زمان
طالق چقدر می باشد.طبق نظر دادگاه در صورت عدم توافق طرفين ،قوانين کشور محل اقامت شما در ھنگام ازدواج
الزم االجرا می باشد.
با کدام ارگان ميتوانم تماس بگيرم؟
* گروه مشاوره قضايی برای زنان ) يورک(
* استاندار استان محل سکونت شما
* مرکز حمايت از خانواده
در اخر اين جزوه يک ليست کامل اسامی با شماره تلفن و ادرس موجود می باشد.
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فصل چھارم

حق و حقوق فرزند

Kapittel 4 Barnerett

منظور از حق اوالد چيست؟
اين وظيفه والدين است که در حد توان خود نيازھای فرزندانشان را تأمين نمايند .اين وظيفه حتی در صورت عدم زندگی با
والدين ھم نيز پابرجاست .ھرکدام از والدين که با فرزندش بطور دائم زندگی نميکند موظف به پرداخت حق اوالد می
باشد .پرداخت حق اوالد منوط به اثبات حق پدری است

چگونه ميتوان اثبات حق پدری کرد؟
اگر والدين در ھنگام بدنيا امدن بچه با ھم ازدواج کرده باشند ،شوھر بعنوان پدر بچه شناخته خواھد شد .درصورتکه مادر
موقع بدنيا امدن بچه ازدواج نکرده باشد ،حق اوالد فقط بر اساس دستورالعملھای داده شده در قانون مربوط به بچه يا که
خود شخص اعتراف به پدر بچه بودن کند ،برعھده پدر ميباشد.
تعيين ھزينه حق اوالد برعھده کيست؟
والدين ميتوانند رأسأ در مورد ميزان مبلغ حق فرزند باھم توافق کنند و از لحاظ حقوقی بھتر است که اين توافقنامه
بصورت کتبی باشد .والدين ھمچنين ميتوانند خودشان نسبت به تغيير مفاد توافق نامۀ موجود يا تنظيم قرارداد جديد
بصورت کتبی اقدام نمايند .در صورت عدم توافق ھرکدام از طرفين ميتوانند از مسئول مربوطه تقاضای ميزان
مبلغ حق اوالد را نمايند.
معموأل اين اداره کار و امور رفاه اجتماعی است که تصميم گيرنده در مورد تعيين ميزان مبلغ حق اوالد ميباشد.
اگر بعد از تولد بچه والدين از ھم جدا شده باشند و در مورد اين مسئله با ھم توافق نکرده باشند ،اداره کار و امور
رفاه اجتماعی راسأ ميزان ھزينه حق اوالد رامعين ميکند .در صورت ارجاع پروندۀ مربوط به مسئوليت والدين و
حق ديدار فرزند ،ميتوان ھمزمان از دادگاه درخواست تعيين حق اوالد را نمود.
چگونه ميتوان مسئله حق ديدار فرزند رامشخص کرد؟
ھرکدام از والدين که بچه اش با او زندگی نمی کند حق ديدار او را دارد ،مگر اينکه در اين رابطه قرار ديگری صادر
شده باشد .چگونگی برنامه ديدار فرزند در وھلۀ اول با توافق والدين مشخص ميگردد .در صورت عدم توافق طرفين
ميتوان مسئله را به دادگاه ارجاع نمود .اداره کار و امور رفاه اجتماعی در اين مورد فقط استناد به توافق کتبی ميکند.
اگر بچه با ھردونفر زندگی ميکند ،فقط يکی از والدين ميتواند تقاضای کمک مالی کند .مسئله ديدار فرزند در ميزان
مبلغ پرداختی ھزينه بچه تأثير دارد.
آيا من حق گرفتن کمک ھزينه فرزند را دارم؟
کمک ھزينه فرزند يکنوع کمک مالی به والدينی است که دارای بچه کمتر از  18سال سن ھستند .اين کمک مالی بايد
صرف بچه گردد و به ھرکدام از والدين که مسئوليت نگھداری و سرپرستی بچه را بر عھده داشته باشد تعلق می گيرد.
محل اقامت بجه بايد درنروژ باشد تا اين کمک ھزينه پرداخت شود .در مورد مسئله اقامت مقررات مشخصی تدوين شده
است .بچه ای که در نروژ تقاضای پناھندگی کرده باشد و يا والدينش در اينجا تقاضای پناھندگی کرده اند ،از ان روزيکه
جواب پناھندگی يا اقامت داده ميشود ،بعنوان مقيم محسوب می گردد.
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با کدام ارگان ميتوانم تماس بگيرم؟
* گروه مشاوره قضايی برای زنان يورک
* اداره کار و رفاه اجتماعی
* اداره رھنمايی و مشاوره در امور خانواده
در اخر اين جزوه يک ليست کامل اسامی با شماره تلفن و ادرس موجود می باشد.
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فصل پنجم حق وراثت

Kapittel 5 Arverett

آيا زن و شوھر در نروژ از ھم ارث می برند؟
بله.در نروژ ھمسران از ھمديگر بدون در نظرگرفتن جنسيت ،ارث ميبرند.
منظور از تقسيم نکردن محل سکونت چيست؟
اگر زن يا شوھر يکيشان فوت کند ،ديگری حق دارد که طبق قانون بدون اينکه مجبور باشد ملک مسکونی متوفئ را با
وراث اصلی تقسيم کند ،به زندگی در ان مکان ادامه دھد منظور از وراث اصلی بطور مثال فرزندان مشترکتان می باشد.
در حالتيکه فرد متوفئ دارای فرزند از شخص ديگری غير از ھمسر خودش باشد ،بايد رضايت انھا جلب شود تا شخص
بتواند در ھمان منزل مسکونی زندگی کند .از لحاظ اعتبار قانونی بھتر است اين رضايتنامه بصورت کتبی باشد.
درصورتيکه يکی از اين بچه ھای ناتنی به سن قانونی نرسيده باشد ،بايد مسئوالن مربوطه رضايت دھند ،درغير
اينصورت بايد بالفاصله سھميه ارث او را داد .بعد از دادن سھميه ارث ھرکدام از وراث که خواھان باشند ،ھمسر در قيد
حيات ميتواند مابقی ملک را بدون تقسيم کردن در تصرف خود داشته باشد.
حق و حقوق فرزند در مسئله ارث چگونه ميباشد؟
تمام مايملک باقيمانده از متوفئ درصورتی که متأھل نباشد و يا وصيتنامه ای ننوشته باشد متعلق به فرزندان وی اعم از
دختر يا پسر ميباشد.
آيا کسانيکه بدون ازدواج کردن با ھم زندگی می کنند از ھم ارث ميبرند؟
خير .طبق قانون کسانيکه بدون ازدواج کردن با ھم زندگی می کنند از ھم ارث نمی برند .اين اشخاص ميتوانند با تنظيم
وصيتنامه قيد کنند که پس از مرگ بتوانند از ھم ارث ببرند.

با کدام ارگان ميتوانم تماس بگيرم؟
* گروه مشاوره قضايی برای زنان يورک
* دادگاه
در اخر اين جزوه يک ليست کامل اسامی با شماره تلفن و ادرس موجود می باشد.
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فصل ششم حق اجاره مسکن

Kapittel 6 Husleierett

منظور از رابطۀ اجارھای چيست؟
منظور از اجاره اينست که شخصی مکانی را از صاحبش اجاره می کند .اجاره کننده را مستأجر و اجاره دھنده را موجر
می نامند.
منظور از قرارداد اجاره چيست؟
منظور از قرارداد اجاره حق استفاده از منزل مسکونی در قبال پرداخت پول ميباشد .دو نوع قرارداد اجاره بکار برده
ميشود :موقت و دايم .قرارداد موقت برای يک مدت زمان محدود منعقد ميگردد و تيازی به دادن مھلت برای فسخ کردن
ندارد .قرارداد دايم برای زمانی نامحدود تنظيم ميگردد و فقط ميتواند از طرف مستأجر و يا موجر فسخ شود.
چگونه ميتوانم قرارداد اجاره تنظيم کنم؟
قرارداد اجاره مسکونی ميتواند بصورت کتبی يا شفاھی باشد .از نظر دادگاه نروژ توافقھای شفاھی به اندازه قرارداد کتبی
ارزش و اعتبار دارند ولی از نظر مدرکی بھتر است که قرارداد اجاره کتبی باشد.در صورت تمايل به عنوان مستأجر حق
مطالبه قرارداد کتبی را از موجر داريد.
منظور از بيعانه چيست؟
منظور از بيعانه يک نوع تضمين ماليست که از طرف مستأجر به موجر داده ميشود .مستأجر اين مبلغ را به يک حساب
پس انداز غيرقابل برداشت واريزميکند .کارمندان بانک بشما برای افتتاح چنين حسابی کمک ميکنند .گرفتن اين مبلغ
بصورت نقدی يا واريز ان بحساب شخصی از طرف موجر غيرقانونی ميباشد.
در خاتمه مدت اجاره مستأجر اين مبلغ را با سود احتمالی ان بشرط عدم نقض مفاد قرارداد دريافت خواھد کرد .مواردی
از نقض قرارداد ميتواند عدم پرداخت کرايه يا خراب کردن چيزی دراپارتمان باشد.
وظيفه شما بعنوان موجر چيست؟
موجر وظيفه دارد که محل مسکونی را بصورت تميز و مرتب ،سروقت ھمراه با کليدھا تحويل مستأجر دھد .شرايط محل
مسکونی موقع تحويل بايد با مفاد قرارداد ھمخوانی داشته باشد .در غير اين صورت مستأجر حق درخواست کاھش مبلغ
اجاره و يا رفع کمبودھا راتوسط شما دارد.
وظيفه شما بعنوان مستأجر چيست؟
وظيفه مستأجر حفظ ونگھداری محل مسکونی در مدت زمان اجاره می باشد .در زمان تحويل گرفتن خانه در صورت
مشاھده کم وکسری طبق قرارداد مراتب رابه مالک اطالع دھيد.

در صورت مشاھده کمبود در محل مسکونی چکاری بايد بکنم؟
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در صورت مشاھده کمبود در محل مسکونی وظيفه داريد مراتب را به اطالع مالک برسانيد .مالک موظف به رفع اين
کمبود ھا ميباشد .اگر مالک نتواند اين کمبودھا را در مھلت زمان داده شده برطرف نمايد ،شما ميتوانيد رأسا اينکار
رابکنيد و درخواست تخفيف کنيد و يا از پرداخت مبلغ اجاره خودداری کنبد تا ھزينه پرداختی از طرف شما بازپرداخت
گردد.
کی قرارداد اجاره فسخ ميگردد؟
اين بستگی به نوع قرارداد دارد که ايا موقت است يا دايم .قرارداد موقت برای يک زمان محدود منعقد ميگردد و بدون
اعالم طرفين در پايان دوره اجاره قيد شده در قرارداد فسخ ميگردد .قرارداد نامحدود زمانی ميتواند از طرف مستأچر يا
موجر طبق مھلت داده شده فسخ گردد .در زير بيشتر در مورد چگونگی اعالم فسخ قرارداد اجاره ميتوانيد مطالعه کنيد.
پيامدھای فسخ قرارداد چيست؟
فسخ قرارداد به معنای پايان دوره اجاره ميباشد .اگر شما در قرارداد مھلتی برای تخليه تعيين کرده باشيد ،برای طرفين
الزامی است .در غير اينصورت يک مھلت سه ماھه داده ميشود .اين مھلت از روز اول ماھی که درخواست کتبی برای
تخليه محل مسکونی داده ميشود شروع ميگردد .درصورتيکه مالک بخواھد قرارداد اجاره را فسخ کند بايد دليل اينکار
را در درخواست تخليه که بايد بصورت کتبی باشد بنويسد .در اين درخواست بايد بشما امکان اعتراض کردن در صورت
تمايل داده شود  ،درغير اينصورت درخواست تخليه بی اعتبار ميگردد .جھت کسب اطالعات بيشتردر اينباره با يورک يا
دستگاھھای قضايی ديگر تماس حاصل کنيد.
چه وقت صاحبخانه ميتواند قرارداد اجاره را فسخ کند؟
صاحبخانه در صورتی ميتواند قرارداد اجاره را فسخ کند که دليل محکمه پسند داشته باشد ،يا مستأچر مفاد قرارداد را
رعايت نکرده باشد يعنی بطور مثال مبلغ اجاره را پرداخت نکند .فسخ قرارداد درصورتيکه غيرمنصفانه بنظر برسد يا
دليلی محکمه پسند برای تخليه نباشد ،مورد قبول قرار نمی گيرد .دليل محکمه پسند ميتواند اين باشد که مالک خانه را
برای خودش يا خانواده اش نياز دارد و يا مستأجر مفاد قرارداد را رعايت نکرده باشد .برای مشخص شدن اينکه آيا
درخواست فسخ اجاره غيرمنصفانه است يا نه ،نياز مالک به مسکن در مقابل نياز مستآجر ارزيابی ميگردد .اين ارزيابی
بصورت دقيق و جمع صورت ميگيرد .اگر بنظر شما قرارداد بدون دليل قابل قبولی فسخ شده است ميتوانيد با يورک يا
دستگاھھای قضايی ديگر تماس حاصل کنيد.
آيا مالک حق بيرون انداختن مستأجر را دارد؟
برای بيرون کردن مستأجر بايد دليل محکمی وجود داشته باشد .يعنی مالک بايد مدارکی ارائه دھد که امکان بيرون کردن
مستأجر را عملی کند .اين مدارک ميتواند مثآل حکم تخليه صادره از دادگاه و به استناد تبصره بيرون انداختن مستأجر قيد
شده در قرارداد باشد .معموليترين دليل برای بيرون انداختن مستأجر عدم پرداخت کرايه می باشد.
با کدام ارگان ميتوانم تماس بگيرم؟
* گروه مشاوره قضايی برای زنان يورک
* اتحاديه مستأجران
* اتحاديه سراسری مالکين ساختمان
* ھيئت حل اختالفات اجاره مسکن
* مرکز کمکھای قضايی
در اخر اين جزوه يک ليست کامل اسامی با شماره تلفن و ادرس موجود می باشد
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فصل ھفتم حق اشتغال
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آيا ميتوانم در حاليکه پناھنده ھستم کار کنم؟
در خالل بررسی پرونده پناھندگيتان ميتوانيد بعنوان پناھنده اجازه موقت کار بگيريد .ولی برای گرفتن چنين مجوزی
شرايط متعددی وجود دارد .يکی از اين شرايط اينست که مصاحبه پناھندگی شما انجام شده و در مورد ھويتتان ھيچ شک
و ترديدی نباشد .تقاضای مچوزموقت کار بايد به اداره پليس فرستاده شود .بايد بدانيد که گرفتن کارت مالياتی دليل بر حق
کارکردن شما نيست.
کجا ميتوانم کار پيدا کنم؟
خيليھا از طريق اداره کار يا مؤسسات کاريابی کار بدست می اورند .سايتھای متعددی ھستند که شما ميتوانيد از طريق آنھا
بدنبال کار باشيد .به طور مثال www.nav.no, www.finn.no
آيا حق دارم که قرارداد کار بصورت کتبی داشته باشم؟
در تمام شرايط کاری قرارداد بايد کتبی باشد .در متن قرارداد بايد اطالعاتی از قبيل محل کار ،دستمزد ،ساعات کار،
تعطيلی و مھلت اخراج نوشته شده باشد .اگر کارفرمايتان به شما قرارداد کار نداد ميتوانيد با اداره بازرسی و نظارت کار
تماس بگيريد.
آيا حق گرفتن دستمزد را دارم؟
ھمه افراد شاغل حق گرفتن دستمزد را دارند .در نروژ بطور معمول ميزان حداقل دستمزد مشخص نشده است .اگر شرايط
کاری شما متعھد به سيستم توافق بر ميزان دستمزد باشد ،ميزان حقوق دريافتی شما کمتر از ان حد نخواھد بود.
شما در دوره کاراموزی نيز حق دستمزد گرفتن را داريد.
منظور از توافق بر ميزان دستمزد چيست؟
اين توافقی است که مابين اتحاديه کارگری و اتحاديه کارفرمايان منعقد ميگردد که در ان بر ميزان دستمزد و شرايط کاری
توافق شده است .اگر کارفرمای شما متعھد به اين توافق باشد مفاد ان حتئ اگر عضو اتحاديه ھم نباشيد شامل شما ميشود.
آيا ميتوانم حقوق اضافه کاری بگيرم؟
ميزان معمول ساعات کاری طبق قانون نميتواند بيشتر از  9ساعت در روز و  40ساعت در ھفته باشد .ميتوان در مورد
ساعات کاری کمتری نيز توافق کرد .ساعات کاری در بيشتر محلھای کاری معموأل  37 .5ساعت در ھفته ميباشد.
در صورت کار بيشتر از اين ساعات بشما حقوق اضافه کاری تعلق ميگيرد .دستمزد اضافه کاری بايد حداقل %40
اضافه بر دستمزد ساعات کاری عادی باشد.ميتوان در صورت اضافه کاری کردن بجای پول مرخصی گرفت.
دادن اضافه کاری بشما از طرف کارفرمايتان نامحدود نيست و برايش سقفی در نظر گرفته شده است.
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آيا حق تعطيلی ھمراه با حقوق را دارم؟
افراد شاغل در سال حق  25روز تعطيالت را دارند .پول تعطيلی به عنوان حقوق اين مدت محسوب ميشود .پول تعطيلی
معموأل  %10.2از درامد پارسالتان ميباشد.
در صورت مريض شدن چه اتفاقی می افتد؟
در صورت مريضی الزم است سريعأ به کارفرما اطالع دھيد.در صورتيکه مريض شويد و حداقل  28روز از استخدام
شما گذشته باشد ،بيمه درمانی بھتان تعلق ميگيرد .پول مريضی باندازه حقوق عادی است .در صورت عدم پرداخت
ازطرف کارفرما مراتب را ميتوانيد به اداره کار خبر دھيد.
حق من در صورت حامله شدن چيست؟
ھر چند شما مجبور نيستيد که موضوع حاملگی را بالفاصله بعد از حامله شدن به کارفرما خبر دھيد ،اما چون
بخاطرمرخصی زايمان نيازبه برنامه ريزی ميباشد،بھتر است که موضوع را ھر چه زودتر اطالع دھيد .در
صورت نياز به مرخصی بيشتر از  12ھفته بايد درخواست خود را  4ھفته زودتر ارائه دھيد .اين مھلت برای
اجازه  12ماه يا بيشتر  12 ،ھفته ميباشد.
آيا در رابطه با زايمان حق مرخصی دارم؟
دررابطه با زايمان ھر دوی والدين ،ھم مادر و ھم پدر ،حق مرخصی را دارند .دو نفری جمعأ تا يک سال حق مرخصی
زايمان را دارند .طرفيکه حامله است ميتواند از اين زمان حداکثر  12ھفته اش را درطی دوران حاملگی بگيرد .شما در
خالل مرخصی زايمان ميتوانيد پول والدين را دريافت نماييد .يکی از شرطھای موجود برای برخورداری از اين حق اين
است که شما در خالل ده ماه گذشته ،حداقل شش ماه را مشغول بکار بوده باشيد .در صورتيکه اين مسأله شامل شما نشود
برای يک دفعه کمک ھزينه ای در موقع بدنيا امدن بچه بشما تعلق ميگيرد .برای کسب اطالعات بيشتر در اينباره با ادازه
کار تماس بگيريد.
چکار کنم اگر موقع سرکار رفتنم بچه ام مريض شود؟
اگر طفل شما يا ان کسيکه مراقبت از بچه را برعھده دارد مريض شود ،حق گرفتن مرخصی برای پرستاری از او را
داريد .اين حق در مورد اطفال زير  12سال تمام ميباشد .درصورت داشتن يک يا دو بچه تا ده روز در سال حق مرخصی
داريد .در صورت داشتن بيش از دو فرزند حق شما پانزده روز ميباشد .اگر بتنھايی مسئوليت بچه را برعھده داريد اين
مدت به ترتيب  20و  30روز خواھد بود.
آيا کارفرما حق اخراج من را دارد؟
در صورت داشتن دليل معتبر کارفرما ميتواند شما را اخراج کند .دليل اخراج ميتواند بستگی به وضعيت خود کارفرما
داشته باشد ،بعنوان مثال تغييرات بوجود امده در محل کار باعث عدم نياز به خدمات شما خواھد شد .دليل اخراج ميتواند
باعثش خود شما باشيد .غيبت غير مجاز ،اعتياد ،سھل انگاری در کار ،عدم رعايت حق سکوت و يا دزدی از موارديست
که باعث اخراج ميگردد .اخراج کردن قواعد خود را دارد به طور مثال حکم اخراج بايد کتبی باشد و در ان به شما امکان
اعتراض داده شده باشد .کارفرما دليل اخراج کردنتان را در صورت تمايل شما بايد ذکر کند .اگر بنظرتان حکم اخراج
داده شده درست نيست ميتوانيد با اتحاديه تان و يا سازمان يورک تماس بگيريد.
با کدام ارگان ميتوانم تماس بگيرم؟
* گروه مشاوره قضايی برای زنان يورک
* اداره نظارت و چلوگيری از کار سياه
* ھيئت نظارت بر برابری و تبعيض
* اداره کار و رفاه اجتماعی
در اخر اين جزوه يک ليست کامل اسامی با شماره تلفن و ادرس موجود می باشد
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فصل ھشتم اطالعات مفيد
 8.1ليست تماس
اداره نظارت و جلوگيری از کار سياه
تلفن 81548222
سايت اينترنت www.arbeidstilsynet.no
مرکز کمک به قربانيان تجاوز  /ديکسی
تلفن  22444050اسلو
 51520360استاوانگر
استاندار
سايت اينترنت www.fylkesmannen.no
اتحاديه مالکين مسکونی
تلفن 22477500
سايت اينترنت www.huseierne.no
ھيئت حل و فصل اختالفات مربوط به اجاره
تلفن 22593150
سايت اينترنت www.husleietvistutvalget.no
اداره مسئول ادغام مھاجرين در جامعه نروژ
تلفن 24168800
سايت اينترنت www.imdi.no
اتحاديه مستأجران
تلفن 23157400
سايت اينترنت www.lbf.no
کميته برابری و ضد تبعيض
تلفن 80041556
سايت اينترنت www.ldo.no
دفتر مرکزی کمکھای اضطراری
تلفن 23010341
سايت اينترنت www.krisesenter.com
اداره کار و امور رفاھی نروژ
سايت اينترنت www.nav.no
سازمان دفاع از حقوق پناھنده در نروژ
تلفن 22365660
سايت اينترنت www.noas.no
پليس
تلفن 02800
سايت اينترنت www.politi.no
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صليب سرخ
تلفن اطالع رسانی در مورد ازدواج تحميلی 81555201
خودياری برای مھاجرين و پناھندگان
تلفن 22034830
تلفن اطالع رسانی در مورد ختنه کردن 46865000
سايت اينترنت www.seif.no
مرکز کمک به قربانيان ازار جنسی
تلفن 77652044
سايت اينترنت www.smiso.no
مديريت امور اتباع بيگانه
تلفن 22351500
سايت اينترنت www.udi.no
کميته بررسی پرونده اتباع بيگانه
تلفن 21085000
سايت اينترنت www.une.no
سازمان کمکھای قضايی
تلفن 22842900
سايت اينترنت www.jussbuss.no
کمک قضايی در وسط نروژ
تلفن 73515250
سايت اينترنت www.jusshjelpa.no
کمک قضايی در شمال نروژ
تلفن 77644559
سايت اينترنت uit.no/jusshjelpa
مرکز کمک قضايی در برگن
تلفن 55589600
سايت اينترنت www.jussformidlingen.no
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 8.2نشريات منتشر شدۀ موجود
در پايين ليستی از نشريات ديگر منتشر شده توسط يورک امده است که در صورت تمايل ميتوانيد بگيريد:
* وراثت
* حق و حقوق ھمسران
* گرفتن غرامت از دولت
* تعطيالت و مرخصی
* ھيئت حل و فصل اختالفات
* حق برخورداری از امکانات درمانی در زندان
* اجاره مسکن
* ياری رساندن به اشخاص دارای مشکل قرض
* حقوق قانونی زنان مھاجر
.
* حق گرفتن دستمزد و پول تعطيالت
* زنان وحق مالکيت
* حق و حقوق قانونی زنان مورد ازار واذيت واقع شده
* استعفا ،اخراج وبرکناری موقت
* مالکيت اشتراکی
* حق و حقوق قانونی کودکان مورد ازار جنسی قرارگرفته شده
* حق و حقوق قانونی والدين دارای فرزندان خردسال
* زندگی مشترک بدون ازدواج کردن
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گروه مشاوره قضايی برای زنان
آدرس پستی
Postboks 291 Solli
0204 Oslo
آدرس بازديد
Arbins gate 7
شماره تلفن
22842950
شماره فاکس
22842951
اوقات پذيرش تلفنی
دوشنبه از ساعت  9الی 15
سه شنبه از ساعت  17الی 20
چھارشنبه از ساعت  9الی 15
اوقات پذيرش حضوری
سه شنبه از ساعت  12الی 15
سه شنبه از ساعت  17الی 20

سايت اينترنتی
WWW.JURK.NO

KONTAKT OSS
Telefon:
22 84 29 50

Besøksadresse:
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www.jurk.no
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