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Trenger du juridisk hjelp?
JURK gir generell informasjon om rettigheter, samt råd og
veiledning i konkrete saker.
Generell informasjon blir blant annet gitt gjennom våre brosjyrer
som gir en god oversikt over rettsreglene innen en del sentrale
rettsområder. Våre brosjyrer er gratis, og fås ved henvendelse til
JURK.
Juridisk veiledning gis gjennom konkret saksbehandling og
partsrepresentasjon. Det betyr for eksempel at vi kan representere
deg overfor en motpart, eller finne ut hvilke rettigheter du har i et
konkret tilfelle. I utgangspunktet møter vi ikke i retten, men vi
har åpnet for at det kan gjøres unntak fra dette i visse prinsipielle
saker. Vi kan også representere deg i forliksrådet,
Husleietvistutvalget, i forhandlinger med arbeidsgiver, motpart
og liknende. For å få personlig veiledning må du få en
saksbehandler hos JURK. Dette kan du gjøre ved å kontakte
JURKs saksmottak.
JURK gir juridiske råd innen de fleste rettsområder, med unntak
av strafferett, skatterett, selskapsrett, forsikringsrett og
tomtefeste. Vi går ikke inn i konkrete skifteoppgjør, men bidrar i
slike saker med generell rettsinformasjon.
Vårt tilbud gjelder kvinner over hele landet, og vi har ingen
inntektsgrenser. All hjelp er gratis.
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Hva er JURK?
JURK er et uavhengig rettshjelpstiltak som skal bidra til at alle
kvinner er bevisste sin rettsstilling og at likestilling praktiseres.
JURK drives av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo
og yter tilpasset hjelp til selvhjelp for kvinner med udekket
rettshjelpsbehov gjennom rettsinformasjon, rettspåvirkning og
bistand i konkrete saker.
Gjennom den konkrete rettshjelpen blir kvinners spesielle
rettshjelpsbehov avdekket. Rettshjelpsbehovet skyldes i
utgangspunktet den generelle kvinneundertrykkingen. Det kan
også ha sitt grunnlag i kvinners særegne behov og livssituasjon.
Det har vist seg at det tradisjonelle rettshjelpsapparatet har liten
forståelse for kvinners særskilte rettshjelpsbehov. JURK har her
en viktig funksjon.
Alle saksbehandlerne på JURK er jusstudenter.
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Saksmottak
Vi tar imot saker per brev, telefon eller ved personlig fremmøte.
Saksbehandlingen tar utgangspunkt i samtaler med klienten for å
konstatere de juridiske problemene. Den videre saksgangen
avhenger av sakens art. Vi gir informasjon om hvilke rettigheter
du har i den konkrete saken, og dersom det er aktuelt, tar vi
kontakt med motparten for å presentere eller bestride et eventuelt
krav. Saksgangen vil være svært lik det som er vanlig hos
advokater.
Alle som jobber i JURK har taushetsplikt om alt de får vite i
arbeidet med sakene sine. Vi tar heller ikke kontakt med motpart
eller andre i saken uten at du samtykker i dette.
Alle kvinner kan få hjelp hos oss og all rådgivning er gratis. Vi tar
imot henvendelser fra hele landet. Alle saker besvares skriftlig, og
vi har i utgangspunktet tre ukers saksbehandlingstid. Lenger
saksbehandlingstid må påregnes i store og mer omfattende saker.

Telefonmottak:

Klientmottak:

Postmottak:

Tlf: 22 84 29 50
Man og ons:
09.00-15.00
Tirs: 17.00-20.00

Arbinsgate 7
Tirs:17.00-20.00
Ons: 12.00-15.00

Juridisk rådgivning
for kvinner
Arbinsgate 7
0253 Oslo
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Saksområder
Familierett, barnerett og arverett
Du har kanskje spørsmål om hvilke rettigheter du har i
ekteskapet, eller ønsker du kanskje å bryte ut av ekteskapet?
Lever du i ugift samliv og lurer på hvem som eier hva? Kanskje
du tenker på å opprette samboerkontrakt? Har du spørsmål om
daglig omsorg, foreldrerett, samværsrett eller spørsmål knyttet til
barnevern? Hvem har arverett etter loven? Hvordan skrive et
testament? Hva er et uskiftet bo?
Sameie
JURK kan være behjelpelige med å gi råd og veiledning i
sameiesaker.
Arbeid, sosial og trygd
Lurer du på hvilke rettigheter du som arbeidstaker har ved
oppsigelse, rettigheter i forbindelse med svangerskap og fødsel,
eller har du andre spørsmål angående arbeid - eller lønnsforhold?
Har du fått feil behandling ved NAV? Vi svarer på spørsmål og
kan ofte være behjelpelig med å representere arbeidstakeren i
forhandlingsmøter med arbeidsgiver. Videre bistår vi i spørsmål
om sosialhjelp.
Vold og mishandling
Har du vært utsatt for vold, mishandling eller seksuelle overgrep,
kan vi gi deg en oversikt over dine rettigheter. Vi kan blant annet
hjelpe deg med å søke om voldsoffererstatning eller
rettferdsvederlag fra Staten.
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Bolig, husleie og odel
JURK bistår i saker som omhandler husleie og fast eiendom.
Utlendingsrett og internasjonal privatrett
JURK gir råd og bistand i saker vedrørende utlendingsrett og
internasjonal privatrett, eksempelvis besøksvisum,
familiegjenforening, permanent oppholdstillatelse, arbeids - og
oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag og spørsmål om
hvilket lands rett som kommer til anvendelse. JURK holder også
foredrag om kvinners rettigheter i Norge for norskklasser med
minoritetskvinner.
Gjeld og pengekrav
JURK hjelper i alle typer gjeldssaker, både der du skylder penger
og der andre skylder deg penger. Vi kan for eksempel være
behjelpelige med å sette opp forslag til frivillig gjeldsordning eller
nedbetalingsavtaler.
Kvinner i fengsel
JURK har faste saksmottak i ulike kvinnefengsler i
østlandsområdet flere ganger i semesteret. Fengselsgruppa er
behjelpelig med å utforme både søknader og klager til fengselet. I
tillegg til fengselsrett tar vi også imot andre saker, som for
eksempel gjeld, spørsmål om sosialsaker, barnerett og arverett.
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Brosjyrer og annet materiell
Egne publiserte brosjyrer:
Arbeidstakeres rettstilling
Arv
Barn og foreldre
Ektefellers rettsstilling
Ferie og permisjon
Forliksrådet
Gjeld under soning
Helserettigheter i fengsel
”Ingen vet hva som foregår i mitt hus, bare jeg kjenner min
smerte”
Innvandrerkvinners rettsstilling
Krav på lønn og feriepenger
Odelsrett
Oppsigelse, avskjed og permittering
Rettigheter ved graviditet og fødsel
Sameie
Seksuelt misbrukte barns rettigheter
Ugift samliv
Brosjyrer på engelsk:
Children and parents
Rights and responsibilities of marriage
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Andre brosjyrer:
Ektepakt
Farskap og foreldreansvar
Foreldreansvar og samværsrett
Fra anmeldelse til dom
Krangel i husleieforhold
Mekling for foreldre
Statlig erstatning til voldsofre

Kontrakter og standardformularer:
Samboerkontrakt
Samværsavtale
Søknad om gjeldsordning
Ektepakt
Gjensidig testament
Gjeldsbrev
Testament
Avtale om foreldreansvar

Annet materiale:
Festskrift til JURKs 25-årsjubileum
Gjeld under soning (film), se www.gjeldundersoning.no
Hverdagsjuss for kvinner
Informasjonsfolder om JURK
Årsrapporter
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