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ث  فٟ ث٠ٍْٕو جٔخدٌٚؽ٠ٌِ" ٌضؼ٠ٌف ثٌْٕجء ث٨ؽوػُ ِٓ "د٘يث ثٌىض١خ ٙجهً ػٓ ؽّؼ١ز ثٌّْجٚثر 
. صُ ١ٙجغز ٘يث ثٌىضجح دجٌضؼجْٚ ِغ ثٌٌثغذ١ٓ فٟ ثٌّؼٌفز ٥ٌٕٚنجٗ  دقمٛلٙٓ ٚ ٚثؽذجصٙٓ

ّٞجْ ثٌؾضّجػٟ ,  ٍٚثًر ثٌوثم١ٍز , ؽّؼ١ز ثٌْٕجء ِٓ ّْز ثٌِؤ ,ؽّؼ١ز ثٌّْجٚثر  "ّض١غجِٛصٓ" ٚ
 ؽّؼ١ز فّج٠ز ثٌٌّآر ٚ ثصقجه ثٌقٞجًثس . طمز ثٌؼجّٙز , دٍو٠ز ٠ًىجف١ه , ٌٕٟز ِٕ ثٙٛي ثؽٕذ١ز ,

 2014 ثٌْٕنزثٌؾو٠ور

  

Mikilvægar upplýsingar fyrir erlendar konur á Íslandi
Réttur þinn

Bæklingur þessi er útgefinn af Jafnréttisstofu og styrktur af Progress 
áætlun Evrópusambandsins. Hann er ætlaður erlendum konum á 
Íslandi og öðrum sem vilja fræðast um jafnrétti á Íslandi, réttindi 
og skyldur. Texti bæklingsins er unninn af Stígamótum í samvinnu 
við Jafnréttisstofu, velferðarráðuneytið, Útlendingastofnun, Samtök 
kvenna af erlendum uppruna, lögregluna á Höfuðborgarsvæðinu, 
Reykjavíkurborg, Kvennaathvarfið og Fjölmenningar setur. Prentun 
annarrar útgáfu var styrkt af innanríkisráðuneyti, Jafnréttisráði og 
Innflytjendaráði.

Önnur útgáfa 2014.
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 اٌمذخً 
ٚ ثٌٕظجَ  ثٌٕظجَ ثٌمٞجةٟ ّىٓ ِٓ م٩ٌٙج فُٙ ٠قضٛٞ ٘يث ثٌىض١خ ػٍٝ ِؼٍِٛجس ِف١ور ٠ 

ثٌقمٛق ٚ ثٌّْجٚثر د١ٓ . ف١ظ ثٔٗ ٠ؼجٌؼ ِؾّٛػز ِٓ ثٌمٞج٠ج ِغً  ثٌْجةوػٟ ث٨ؽضّج
ك فٟ ثٌقٚٛي ػٍٝ ثٌّؼٍِٛجس, ط٩ق,ثٌقٞجٔٗ,  ثٌقثٌ , ث٨صؾجً دجٌذٌٖث٨لجِز ,، ثٌؾ١ْٕٓ

وّج ٠ٚقضٛٞ ػٍٝ ِؼٍِٛجس ِْجػور ِغً  ثٌؼٕف ٚ ثٌضٙو٠و ث٨ٌّٞ. ٚ ثٌمٞج٠ج ثٌّج١ٌز
  ىض١ٌٔٚز ٌّؾّٛػز ِنضٍفز ِٓ ثٌّؤّْجس ٚثٌؾّؼ١جس.ػٕج٠ٚٓ,ثًلجَ ٘ٛثصف ِٚٛثلغ إٌ

 اٌمسبَاح ثٕه اٌجىسٕه َ اٌمسبَاح ثٕه اٌجمٕع
٠ٌْٞ  ٚ٘يث. ٚفمج ٌٍمجْٔٛٔفِ ثٌٛثؽذجس  ُٔفِ ثٌقمٛق ٚ ػ١ٍٙ ُث٠ٍْٕوث ٌٙ ؽ١ّغ ث٨فٌثه فٟ 

 ه٠ٕٗ , فىٌٖ , ثٚ ثٌقجٌز , ثٍٙٗ , ,ؽ١ْٕضٗثٌٕظٌ ػٓ ؽْٕٗ, ٌٛٔٗ , ػٌلٗ دغٜػٍٝ ثٌؾ١ّغ 
٠ٚضذغ ىٌه فك ث٨فٌثه فٟ  . ثٚ ثٞ فجٌز أمٌٜ ػجلزإْ وجْ ٠ؼجٟٔ ِٓ إثٚ  ز,ْٔذٗ ثٌّجه٠

ٌىْخ ثٌؼ١ٔ ٚصقًّ ٔفمجس ثٌؼجةٍز ٚثٌؼٕج٠ز  ثٌّقجفظز ػٍٝ ثٌؼ١ٔ ثٌى٠ٌُ ٚثٌٚقز ثٌؾ١ور 
 دج٨ٟفجي ٚثٌّٖجًوز فٟ ثٌّؾضّغ . 

ِضْجْٚٚ فضٝ فٟ ثٌق١جر ثٌَٚؽ١ز ثٌْٕجءثٌٌؽجي ٚ   

 االلزصبد:
ِّضٍىجصه ٚ  ٘ٛ ِْضمً ثلضٚجه٠آ .دّج ِؼٕجٖ ثٔه ِْؤٚي ػٓ همٍه ٚ 11دٍغ ّٓ  ٌه فوً 

فٟ ثٌذٕه ٚ ١ٌِ ِٓ فك ثفو ث٩ٟ٨ع ػ١ٍٗ  ٚ ثٔش صمًٌ فٟ ثٞ  ٠قك ٌه ثْ صٍّه فْجح
. فضـ فْجح ٌه ص٠ٌو دٕه  

ٚ  ِٓ لذً ٕن٘ ثً٘ ٌٍغمز هْٚ ثْ صؼٌف ؽ١وآ ِج ِقضٛث٘ج  ًٚلزػٍٝ ثٞ  صٛلغ*٨ 
.ًٚلز  ػٓ صٛل١ؼه ػٍٝ ثٞ ْٛ ِْؤ٢ٚصى  

ٚ ِغ وً ًثصخ ٠ؾخ فٌٚٛه ثٌقْجح ثٌذٕىٟ ثٌنجٗ ده ًثصذه ثٌٝ  ٠ومًفْخ ثٌمجْٔٛ 
. ث٠ٌٌٞذز صقًٚ ػٍٝ ث٨ةضّجْ ث٠ٌٌٞذٟ ِمجدً ىٌه غٚػٕو هفٌثصخ ٌٍ فْجح ػٍٝ وٖف  

 

 

Mikilvægar upplýsingar fyrir erlendar konur á Íslandi
Réttur þinn

Inngangur
Í þessum bæklingi er að finna ýmsar gagnlegar upplýsingar 
varðandi íslenskt réttarkerfi og íslenskt samfélag. Upplýsingar 
um jafnan rétt og jafna stöðu kynja, dvalarleyfi, mansal, skilnað, 
forsjármál, umgengnisréttarmál, fjármál, ofbeldi í nánum 
samböndum og hótanir. Hér er einnig að finna vísan í frekari 
upplýsingar um aðstoð, til dæmis heimilisföng, símanúmer og 
heimasíður ýmissa stofnana og samtaka.

Jafnrétti kynja – jafnrétti allra
Allir einstaklingar á Íslandi hafa sömu réttindi og bera sömu 
skyldur samkvæmt lögum. Það gildir óháð kyni, litarhætti, kyn
þætti, þjóðerni, uppruna, trúarbrögðum, lífsskoðunum, efnahag, 
ætterni, kynhneigð, fötlun og stöðu að öðru leyti. Í því felst réttur 
til að ráða yfir lífi sínu og líkama, til að afla sér tekna og skylda til 
að sjá fyrir fjölskyldu sinni, annast börn sín og taka þátt í sam
félaginu.

 Karlar og konur eru jafningjar, líka í hjónabandi.

Fjármál
Allir einstaklingar eldri en 18 ára eru fjárráða. Það þýðir að þú 
átt að ráða yfir þínum tekjum og eignum, getur átt bankareikning 
á þínu nafni sem þú ræður yfir og aðrir hafa ekki aðgang að. Þú 
ræður í hvaða banka þú átt reikning.

 Ekki skrifa undir nein gögn án þess að hafa fengið kynningu á inni-
haldi þeirra frá hlutlausum aðila og þú vitir hvaða skuldbindingar 
felast í undirskriftinni.

Samkvæmt lögum eru launin þín lögð inn á þinn eigin bankareikn
ing og þú átt að fá launaseðil í hvert skipti sem þú færð útborgað. 
Þú borgar skatta af laununum þínum og færð persónuafslátt á móti.
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ّٚطجء ثٌي٠ٓ دوًُٚ٘ ٠ؤِْٕٛ صٚج٠ًـ جُ ػٓ ٠ٌٟك دؼٜ ث٨ف١جْ ٠جصٟ ثٌٝ ثٌوٌٚز ثٔ فٟ
ثىث وٕش صؼجٟٔ  ،  هفغ ِذٍغ ِٓ ثٌّجي ٚغجٌذج ِج ٠ىْٛ دفٛثةو ػج١ٌز ِز ٠ٚطجٌذْٛ ِمجدً ىٌهإلج

ِٓ ٚٝغ ِٖجدٗ ٠ٌؽٝ ثٌضٛؽٗ ثٌٝ ثٌّْضٖج٠ًٓ ثٌنج١ٙٓ ٩ٌؽجٔخ فٟ دٍو٠ز ٠ًىجف١ه ثٚ 
، ثْ ثٌٞغ٠ ػٍٝ ؽجٔخ ثٌيٞ ٠موَ ثٌّْجػور ثٌمج١ٔٛٔز ٥ٌٌِوَ فمٛق ث٨ْٔجْ ث٠٨ٍْٕوٞ 

ػٍٝ  ٠ؼو ِؤٌٕثش ػخء ثٌو٠ْٛ ٚثؽذجًُ٘ ػٍٝ ثٌؼًّ ٌوفغ ثٌو٠ْٛ ثٌٕجُ ٚٚٝؼُٙ صق
 ث٨صؾجً دجٌذٌٖ.

: اٌحٕبح اٌضَجٕخ   
، ُٚ٘ ٠مًٌْٚ دجٔفُْٙ  ٠ٌُٕه ف١جصّٙٛثء ٌو٠ُٙ ثٌقك فٟ ثمض١جًثٌٌؽجي ٚثٌْٕجء ػٍٝ فو 

ثٌّْجوٕز ث٠ٞج ٘ٛ م١جً ٨ ٠ّىٓ ثؽذجً ثٞ ٕن٘ ػٍٝ ثٌَٚثػ .  ِٓ ١ّىْٛ ٍٚػ ثٌّْضمذً.
ْ ٠ضْجْٚٚ ْٛىٓ ث٨ٕنجٗ ِغ دؼُٞٙ هْٚ ثْ ٠ىْٛ ٕ٘جٌه ػمو ٍٚثػ. ثٌّغ١ٍف١ظ ٠

دجٌقمٛق ِغ ثلٌثُٔٙ ثٌّضذج١ٕ٠ٓ ؽ١ْٕج ف١ّج ٠ضؼٍك دجٌَٚثػ. ِؾّٛػز ِٓ ثٌقمٛق صٕٖجء ِٓ 
   ٚفمٛق ث١ٌٌّثط. م٩ي ثٌَٚثػ ِغً ثٌٌٞثةخ ثٌّٖضٌوز 

ثفو ٌٟٚ ػٍٝ ث٨مٌ ٚ ثٌمٌثًثس فٟ  ثٌؼجةٍز صضني ِٓ لذً ثٌَٚؽ١ٓ ٚ ١ٌِ ٕ٘جٌه ِٓ  
ِْؤ١ٌٚز ِٖضٌوز ٚ ٘يث ِؼٕجٖ ثْ ث٨ع١ٕٓ  جضّٙج صؾجٖ دؼّٞٙج ثٌذؼٜ ثلضٚجه٠ِْؤ١ٌ

ِْؤ١ٌٚٓ ػٓ ٔفمجس ث٨ٌّر . ثىث وجْ ثفوّ٘ج ٨ ٠ٍّه ِج٢ ٌٕفمجس مجٙز ِغً ثٌوٚثء ثٚ ِٛثه 
ثٌضؾ١ًّ ثٚ ث٩ٌّدِ ف١ؾخ ػٍٝ ث٨مٌ ثػطجءٖ ث٠جٖ ,ٚ ثٌّٖجًوز فٟ ثٌَّٕي ٨ صؼٕٟ 

ثٌّْجّ٘ز ِجه٠آ فم٠ فٟ ثٌَّٕي ٚ ثّٔج ثٌّٖجًوز فٟ ث٨ػّجي ث١ٌٌَّٕز ٚ ثٌٕٖجٟجس 
.١جؽجس ثٌنجٙز دٕجءث ػٍٝ ث٦ِىج١ٔجس ٚثٌظٌٚف ث٨فضثٌؼجة١ٍز ٚ ,ؽضّجػ١زث٨  

ثٌمجْٔٛ وً ٕن٘ ٠ؾذٌ ٕن٘ ثمٌ "ًؽً ثٚ ثٌِآر" ػٍٝ ثٌَٚثػ. ثىث ثؽذٌس ٠ؼجلخ 
ٌٍيٞ ثؽذٌس ػ١ٍٗ ٠ّىٓ ثٌٍؾٛء ثٌٝ ػٍٝ ثٌَٚثػ  ثٚ ثًهس ثٌضنٍ٘ ِٓ ثٌَٚثػ ث

   ثٌّْجػور ِٓ ؽّؼ١ز فّج٠ٗ ثٌْٕجء ِٓ م٩ي ث٨صٚجي دُٙ ػٍٝ ثٌّٛلغ
www.humanrights.is, ٚ ٌِوَ فّج٠ز ثٌْٕجء   www.kvennaathvarf.is   ٚث

ضٖجًثس ثٌْٕجة١ز  ث٨ٌِّوَ  www.kvennaradgjofin.is ثٚ ٌِوَ صؾّغ  
ٚثٌنوِجس ث٨ؽضّجػ١ز فٟ دٍو٠ضه. ٔفِ ثٌٖٟء ٠ٕطذك ثىث  www.mcc.isثٌقٞجًثس 

وٕش صضؼ١ٌٝٓ ٌٍؼٕف ِٓ لذً ٍٚؽه ثٚ ٠ٌٕىه ٠ٌٍَّو ِج ثٌّؼٍِٛجس ثٌٌؽجء لٌأر 
ٟ ثٌؼٕف.ؼٍك فثٌؾَء ثٌّض  

  

Mikilvægar upplýsingar fyrir erlendar konur á Íslandi
Réttur þinn

Stundum kemur fólk til landsins fyrir milligöngu annars aðila sem 
krefur síðan um greiðslu skuldar þess vegna, oft með háum vöxtum. 
Ef þú ert í þeirri stöðu skaltu leita ráðgjafar, t.d. hjá ráðgjöfum 
Reykjavíkurborgar eða í lögfræðiráðgjöf fyrir innflytjendur hjá 
Mannréttindaskrifstofu Íslands. Að gera fólki upp skuld og neyða 
það til að vinna upp í skuldina er dæmi um mansal.

Hjónaband
Bæði karlar og konur hafa rétt á að velja sér maka og ráða því 
makavali sínu. Enginn er skyldugur til að ganga í hjónaband. 
Einnig er leyfilegt að búa saman án þess að ganga í hjónaband. 
Samkynhneigðir hafa sama rétt til að ganga í hjónaband og gagn
kynhneigðir. Hjónabandi fylgja ýmis réttindi s.s. samsköttun og 
erfðaréttur.

Hjón taka bæði ákvarðanir varðandi málefni fjölskyldunnar og 
hvorugt ræður yfir hinu. Þau eru framfærsluskyld við hvort annað, 
það þýðir að báðir aðilar eiga að leggja fram peninga til heimilis
ins og annars sameiginlegs kostnaðar. Ef annað hvort hjóna á ekki 
peninga í sérþarfir eins og lyf, snyrtivörur, föt eða annað, á hitt 
að leggja fram fé til þess. Framlag til heimilis þarf ekki að vera 
 peningar, vinna á heimili eða annar stuðningur við fjölskyldu er 
það líka. Það hjóna sem getur lagt fram fé, skal leggja fram hæfilega 
fjárhæð fyrir heimilishaldi, þörfum barna og sérþörfum, miðað við 
getu og aðstæður.

 Það er refsivert samkvæmt íslenskum lögum að neyða einhvern, 
hvort sem er karl eða konu, til að ganga í hjónaband. Ef þú hefur 
verið neydd/ur til að ganga í hjónaband eða ert að reyna að losna úr 
nauðungarhjónabandi, getur þú fengið ráðgjöf og aðstoð hjá Mann-
réttindaskrifstofu Íslands (www.humanrights.is), Kvenna athvarfinu 
(www.kvennaathvarf.is), Kvennaráðgjöfinni (www.kvennaradgjofin.
is), Fjölmenningarsetri (www.mcc.is) og félagsþjónustu í þínu sveitar-
félagi. Sama gildir ef þú ert beitt ofbeldi af maka þínum/sambýlis-
manni/kærasta. Sjá nánar kaflann um ofbeldi.
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 اٌسىه اٌمشزشن "دَن صَاج"
 فمٛق ٍٚثػ،٠ْٚضف١وٚثِٓ هْٚ ِؼج دجٌضؼج٠ٔ ثٔفُْٙ صْؾ١ًث٨ٕنجٗ  ٠ْضط١غث ث٠ٍْٕو فٟ

ػٕوِج ٠ؼ١ٔ ثعٕجْ ٠ّٛآ  هْٚ ٍٚثػ وً ُِٕٙ  ِغً ثٌٌٞثةخ ثٌّٖضٌوز. ىٌه صضذغ ِنضٍفز
صمُْ د١ُٕٙ ػٕوِج صٕضٟٙ صذمٝ ِّضٍىجصٗ ثٌضٟ ثِضٍىٙج لذً ثٌؼ٩لز  ٌٗ ثِج ث٩ِ٨ن ثٌّٖضٌوز 

ثٌؼ٩لز , ثىث وجٔش وً ث٩ِ٨ن ِىضٛدز دجُّ ثفوُ٘ فم٠ ٠ّىٓ ٩ٌمٌ ثْ ٠طجٌخ دقمٗ ثٌيٞ 
ّجُ٘ ف١ٗ م٩ي فضٌر ث٨لجِز ِغ ث٨مٌ دّج ِؼٕجٖ ِؼج٠ٕز ث٩ِ٨ن ٚ صمو٠ٌ ِْجّ٘ز ث٨ع١ٕٓ فٟ 

ٌِ ِٓ ثٌمجٟٝ ثِج ؤٞ دضْج٠ٚز فضمُْ ث٩ِ٨ن دجٌضْجٚثلضٕجء ث٩ِ٨ن فجىث وجٔش ثٌّْجّ٘ز  ِ
ثىث وجْ غ١ٌ ىٌه فضمُْ دجٌْٕذز ثٌضٟ ٠وًّٙج ثٌمجٟٝ ثّضٕجهآ ػٍٝ ث٩ِ٨ن ثٌضٟ وجْ ٠ٍّىٙج 

ثٌٌٖوجء ِج لذً ثٌؼ٩لز ٚ همٍُٙ ٚ ث٩ِوُٙ م٩ي ثٌؼ٩لز .ثىث صٛفٝ ثفوُ٘ م٩ي ثٌؼ٩لز ١ٌِ 
 ٩ٌمٌ ثٌقك فٟ ث١ٌٌّثط.

ػٕو ثٔضٙجء  ِٖضٌوز ٩ٌٟفجي فجي فضىْٛ فٞجٔزثىث وجْ ٌٍّم١ّ١ٓ ٠ّٛآ هْٚ ٍٚثػ ٟفً ثٚ ثٟ
ثٌطٌف١ٓ فؼ١ٍُٙ ثْ ٠ضٛؽٙج ٌٍمٞجء.   ٔفٚجي دؼو ثٌَٚثػ ٚ ثْ ٌُ ٠ضفكثٌؼ٩لز صّجِآ وّج فٟ ث٨

ثٌقٞجٔٗ. لُْ فٟ ٌٍّؼٍِٛجس ثلٌآ  

 اٌحمً َ اٌُلبٔخ مىً
, ػجهر ٠ىْٛ ثٌفق٘ ث٨ٚي ػ١ٍه ثٌضٛؽٗ ثٌٝ ِْضٛٙف ثٚ ثٞ ٌِوَ ٙقٟثْ وٕش فجًِ 

ِٓ ثٌّْضقْٓ ثْ صمَٛ  ث٨ّجد١غ ِج د١ٓ ثٌؼجٌٕ ٚثٌغجٟٔ ػٌٖ ِٓ ثٌفضٌر ث٨ٌٚٝ ٌٍقًّ . فٟ
دج٨صٚجي فٟ ثلٌح ٚلش ٦مي ِٛػو ػٕو ثٌضؤوو ِٓ ٚؽٛه ثٌقًّ. إىث وجْ ٌو٠ه ثٞ ثّجٌز ثٚ 

ًغذز دجٌقٚٛي ػٍٝ ثٞ ثّضٖجًر دنٚٛٗ ثٌقًّ ٠ّىٕه ثمي ِٛػو ِغ ٟذ١خ ثٚ 
. لجدٍز.٠ٚىْٛ فق٘ ثٌقًّ ِؾجٔج  

٠ضُ ثٌّٛثفمز ٚ ٠ّىٓ ٍٟخ ثؽٌثء ػ١ٍّز ثؽٙجٛ. فًٚ فًّ ٨ٚ صٌغذ١ٓ دئدمجء دجٌؾ١ٕٓثْ 
ثىث وجٔش ثٌقجٌز ث٨ؽضّجػ١ز ٚ  ػٍٝ ثٌطٍخ دٕجءث ث٨ّذجح ث٨ؽضّجػ١ز ثٚ ثٌٚق١ز ثٌّموِز. 

ثٌٚق١ز صّْـ ديٌه ف١ضُ ثٌّٛثفمز ػٍٝ ثٌطٍخ. ٚ ٠ضُ ث٨ؽٙجٛ ِٓ لذً ث٨ٟذجء فٟ 
ثٌٝ ثٌطذ١خ ٚ  عٛثوضقث٨ؽٙجٛ ثْ ٠ إؽٌثء ػ١ٍّز  ثٌْٕجء ثٌٍٛثصٟ ٠طٍذٓ ثٌّْضٖفٝ . ٚ ػٍٝ

ثٌٌّٕو ث٨ؽضّجػٟ ٚ ث٩ِء ثّضّجًر ٌيٌه ٚ ثٌي٘جح ٌفق٘ ٟذٟ.ٚ ٘يث وٍٗ ِؾجٟٔ ٌىً ِٓ 
.٘ٛ هثمً فٟ ٔظجَ ثٌٚقز ث٠٨ٍْٕوٞ  

  

Mikilvægar upplýsingar fyrir erlendar konur á Íslandi
Réttur þinn

Sambúð
Á Íslandi getur fólk skráð síg í sambúð og notið ýmsa réttinda sem 
því fylgja s.s. samsköttun. Þegar fólk er í sambúð, þá á það hvort 
um sig þær eignir sem það er skráð fyrir og sameiginlegar eignir 
skiptast milli þeirra við slit sambúðar. Ef annar aðilinn er skráður 
eigandi allra eigna getur hinn gert kröfu um hlutdeild í eigna
myndun á sambúðartímanum, sem þýðir að þá er metið hversu 
mikið hvort þeirra hefur lagt til við að mynda þær eignir sem eru til 
staðar við sambúðarlok. Ef framlagið hefur verið jafnt þá er líklegt 
að dómari úrskurði um að eignir skiptist jafnt á milli aðila. Annars 
skiptast eignir hlutfallslega milli aðila og byggir dómari þá úrskurð 
sinn á mati á þeim eignum sem aðilar áttu við upphafi sambúðar 
og tekjum aðila og eignamyndun á sambúðartímanum. Ef annar 
 sambúðarmaka fellur frá þá á hinn ekki erfðarétt eftir hann.

Ef fólk í sambúð á barn eða börn saman þá er sameiginleg forsjá 
meginreglan við slit sambúðar eins og við hjónaskilnað. Ef ekki er 
samkomulag um forsjá, þarf að leita til dómstóla. Sjá nánar kaflann 
um forsjá.

Þungun
Ef þú átt von á barni þá ferðu í mæðraskoðun á næstu heilsugæslu
stöð eða heilbrigðisstofnun þar sem þú býrð, þá fyrstu venjulega 
í kringum 10.12. viku meðgöngutímans. Gott er að hringja og 
bóka bóka tíma fljótlega eftir að þungun kemur í ljós. Ef einhverjar 
spurningar eru eða þörf er á ráðgjöf varðandi meðgönguna er hægt 
að fá viðtal fyrr við lækni eða ljósmóðir. Mæðraskoðunin er þér að 
kostnaðarlausu.

Ef þú verður ófrísk og vilt ekki eignast barn getur þú óskað 
eftir fóstureyðingu. Ef félagslegar eða læknisfræðilegar ástæður 
eru fyrir hendi er slík ósk samþykkt. Læknir framkvæmir 
fóstureyðingu á sjúkrahúsi. Konur sem vilja fóstureyðingu þurfa 
að ræða það við lækni og félagsráðgjafa, fylla út umsókn og fara 
í læknisskoðun. Það kostar ekki neitt ef þú ert skráð í íslenska 
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فج٩ِ  وٕشثٌٝ ث٠ٍْٕوث ثٚ ثىث  ِىجْ ث٨لجِز ثٌمجٟٔٛٔ  ثٌٕٙ ِٓ ٔمً 6ٚ ىٌه ٠قًٚ دؼو  
 E-104ن ِٓ دٍو لجٟٔٛٔفٞجً ثعذجس إ ههٚي ث٨صقجه ث٨ًٚٚدٟ ٚ ٠ؾخ ػ١ٍ ٌؾ١ْٕز ثفوٜ

ػٍٝ ّذ١ً ثٌّغجي. ػ١ٍّز ث٨ؽٙجٛ ٠ؾخ ثْ صضُ دجٌّع ٚلش ِّىٓ فجمٌ ِٛػو ٘ٛ فٟ 
 ِٓ دوث٠ز ثٌقًّ. 12-10ث٨ّذٛع 

وٕش ْ ثْ وٕش ص٠ٌو٠ٓ ث٨ٔؾجح ٚ ث٠ٞآ صم٠ًٌٓ ث ثٚ ثٔش صم٠ًٌٓ ِضٝ ٍيٌهٌه ف ونؽْ
 ِٕغ ػٓ ِؼٍِٛجس ثٌقٚٛي ػٍٝ ثٌقًّ ٚ صْضط١ؼ١ٓ ِٕغ ّٚجةًص٠ٌو٠ٓ ثّضنوثَ 

ثٚ فٟ ثٌٌّثوَ ثٌٚق١ز. ثٌؼجةٍز  ٟذ١خ ِٓثٌقًّ   

ٓ لذً . ٚ ث٠ٞآ ِٓ فضٌر ثٌقًّ ِّىٓ ثْ صضٚجػو ٚص١ٌر ثٌؼٕف ثىث وجٔش ِٛؽٛهر ِ م٩ي
ػٍٝ ثٌٕٚـ ٚثٌّْجػور ٠ّىٕه ثٌقٚٛي .  ج٦ّجءر ٌَٚؽجصُٙد ثٌٌؽجيٜ دؼ أثٌّّىٓ ثْ ٠ذو

 ِٓ لجدٍضه ثٚ ٌِّٝز ثٚ ٟذ١خ دنٚٛٗ ىٌه .

اٌجىسٓ،اٌذعبسحَاٌزجبسحثبٌجشش اٌعىفاٌعىف فٓ االسشح:   
دغٜ ثٌٕظٌ ِٓ ٠ْضنوِٗ ٚ ِٓ ٠ْضنوَ ٝوٖ . ثٌمجْٔٛ دقىُثٌؼٕف ِؼجلخ ػ١ٍٗ   

ثْ وجْ ٠ٖه ثٚ  ٠111ؾخ ػٍٝ ثٌؾ١ّغ ثٌضذ١ٍغ دج٨صٚجي ػٍٝ ثٌطٛثًٜء ػٍٝ ًلُ 
ػٓ ٟفً ٠ضؼٌٛ ٌٍؼٕف ِٓ ؽ١ّغ ثٌٕٛثفٟ ؽْوٞ , ؽْٕٟ , ٔفْٟ.٠ؼٌف   

 ٚ ػ٩لجس ثٌقخ ّؼ١ٖز ثٌّٖضٌوز ثٌ ,ثٌَٚؽ١ز  ؼ٩لزثٌ فٟ ْٕٟ ث٨غضٚجح ٚ ثٌؼٕف ثٌؾ
, ١ٌِ ٠ٌٌٍٖه ثٌقك فٟ ػ٩لز ؽ١ْٕز فٟ ثٞ ٍِجْ ٚ ِىجْ ٠ٌ٠وٖ دً  ِؼجلخ ػ١ٍٗ دجٌمجْٔٛ 

، دٖىً ػجَ ٠ٕطذك ثٌٖٟء ٔفِ ثٝـ أِْٓ ثٌٛ ٠ؾخ ثْ صىْٛ دّٛثفمضه ٚ ثًثهصه ث٠ٞآ.
 ٟ ػٍٝ ٛس ٠موَ ثٌوػُ ٚثًٌّٖٛر ٌٞقج٠ج ثٌؼٕف ثٌؾِْٕج. ّض١غثٌؾجٟٔ ٘ٛ دغٜ ثٌٕظٌ ػّٓ

5626161ثٌٌلُ  . 

ثْ وٕش صضؼ١ٌٝٓ ٌٍؼٕف دجِىجٔه ث٨صٚجي ػٍٝ ؽّؼ١ز فّج٠ز ثٌٌّآر ػٍٝ ٘جصف 
ثٚ لُْ ٚ دجًٌٌٞٚر ٠ؾخ ث٨صؾجٖ ثٌٝ ثٌٌٖٟز  111ثٚ ػٍٝ ثٌٌٖٟز  5011165

وً ٘يث ِّىٓ ثْ ٠ىْٛ فٟ غج٠ز ث١ّ٘٨ز ٌضؤع١ٌٖ  .ثٌطٛثًٜء فٟ ثٌّْضٖفٝ ثٚ ثٌطذ١خ
لُْ  أ٠ٌٍَّو ثلٌ  صْؾ١ٍٙج. ف١ظ ثْ ؽ١ّغ ثٌمٞج٠ج ٠ضُ ١ٌٕر ث٨لجِز دؼو ث٨ٔفٚجيؤصػٍٝ 

لجِز.ث٦  

Mikilvægar upplýsingar fyrir erlendar konur á Íslandi
Réttur þinn

heilbrigðiskerfið (það gerist eftir 6 mánuði með lögheimili á Íslandi 
eða ef þú ert EES borgari og hefur lagt fram gilt vottorð frá þínu 
heimalandi, t.d. E104). Fóstureyðing skal framkvæmd eins fljótt 
og hægt er. Fóstureyðing er ekki framkvæmd eftir 12. viku nema í 
undantekningartilfellum.

 Þú ræður sjálf yfir líkama þínum. Þess vegna ræður þú hvenær eða 
hvort þú vilt eignast barn, eða hvort þú vilt nota getnaðarvarnir til 
að forðast þungun. Þú getur fengið upplýsingar um getnaðarvarnir 
hjá þínum heimilislækni eða heilsugæslustöð.

Á meðgöngu getur ofbeldi sem er til staðar í sambandi magnast. 
Einnig kemur það fyrir að karlar byrja að beita ofbeldi þegar konan 
á von á barni. Þú getur leitað ráða og aðstoðar vegna ofbeldis hjá 
ljósmóður, hjúkrunarfræðingi eða lækni í mæðraskoðun.

Ofbeldi í nánum samböndum, kynferðisofbeldi, 
vændi og mansal

Ofbeldi er refsivert, sama hver beitir því og hver verður fyrir því.

 Öllum er skylt að láta vita í síma 112 ef grunur leikur á að barn sé 
beitt líkamlegu, andlegu eða kynferðisofbeldi.

Nauðgun og kynferðisleg misbeiting í hjónabandi, sambúð eða 
ástarsambandi er refsiverð. Maki þinn á ekki rétt á kynmökum 
hvenær og hvernig sem stendur á, heldur aðeins ef þú vilt það 
líka. Sama gildir að sjálfsögðu almennt, óháð því hver beitir 
kynferðisofbeldinu. Stígamót (www.stigamot.is, sími 562 6868) 
veita þolendum kynferðisofbeldis ráðgjöf og stuðning.

 Ef þú býrð við ofbeldi getur þú leitað til Kvennaathvarfsins (sími 561 
1205) eða lögreglu (sími 112). Það er mikilvægt að kalla á lögreglu 
og fara á Slysadeild eða til læknis þar sem öll tilvik eru skráð og það 
getur meðal annars skipt máli varðandi framlengingu dvalarleyfis 
eftir skilnað. Sjá kaflann um dvalarleyfi.
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 دّفٌهنن ٠ّىٓ ثٌّىٛط ِؤلضآ ً ثٌقج٨س ػٍٝ ِوثً ثٌْجػز ٚ ٕ٘جؽّؼ١ز فّج٠ز ثٌٌّآر صْضمذ
ثْ صضؼٌٟٝ ٌٍؼٕف ثٌؾْوٞ ٌىٟ صضٛؽٟٙ ٕ٘جن دً ثىث  ٌٕٟج ٚ ١ٌِ  ثٟفجٌه.ثٚ دٌفمز 

ٚصموَ  ث٨ّضٖجًر آر صضٛفٌ صؼٌٝضٟ ٌٍؼٕف ثٌٕفْٟ ثٚ ثٌضٙو٠و دجٌؼٕف. فٟ ؽّؼ١ز فّج٠ز ثٌٌّ
دج٨صٚجي دجٌٌٖٟز ثٚ  ثٌنوِز ث٨ؽضّجػٟ ٚ ثٌطذ١خ ٚ ٠ىْٛ ثٌّىٛط ٩ٌٟفجي ٌه ثٌّْجػور  

جء ثٌمجهًثس ػٍٝ هفغ ثٌٕمٛه ٠وفؼٛث ِذٍغآ ٠ًَِآِؾجٟٔ ثِج ثٌْٕ ٠ّىٓ ثٌّْجػور دضٛف١ٌ  ,
 ِضٌؽُ ِضٛفٌ ثىث ٌََ ث٨ٌِ .

 ػ١ٍٗ ٠ؼجلخ ٚثٌمٛثهر ثٌوػجًر ٌٕثء ٌٚىٓ ثٌوػجًر، ٌّّجًّز ػمجح ٨ ث٠٨ٍْٕوٞ ٌٍمجْٔٛ ٟذمج
وجٔش مجح ثىثثٌؼ ِٓ ػ١ٍٙج م١ٖز ٨ دجٌوػجًر ػٍّش ثٌضٟ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌؼجَ.  ٌيٌه ثٌٌّأر  
 ثؽذجًلٌْٞ ثٚ ثمٌٜ، ؽ١ْٕز موِجس ثٞ ثٚ ثٌوػجًر ِّجًّز ثٌٝ أهس ٌٍٖن٘ ثٌفمٌ فجٌز

 ثّضؼذجه ثٕنجٗ ثٚ ثّضغ٩ٌُٙ ِٓ لذً ثٕنجٗ ثم٠ٌٓ فٙيث ٠ؼو ثصؾجًث دجٌذٌٖ, ثٚ
ػذجًر ػٓ ػ١ٍّز د١غ ٌٕٚثء ٩ٌٕنجٗ دٙوف ثٌقٚٛي ػٍٝ فجةور ١ٌِٚ  ٟ٘ صؾجًرثٌذٌٖ

دّضطٍذجسٖ ثٌفجةور ِجه٠ز ِغ٩ ثٌٛفجء دجًٌٌٞٚر ثْ صىْٛ ٘ي ّٛق ثٌؾِٕ ِٓ صٛف١ٌ ْٔجء  
 ٌٍؼًّ ف١ٗ. 

 اسزمجبي اٌطُاسِء فٓ حبالد االغزصبة
 ٕٚ٘جٌه ٌِو٠َٓ ٟٛثًٜء فٟ ث٠ٍْٕوث ٌقج٨س ث٨غضٚجح ثٚ ِقجٌٚز ث٨غضٚجح ث

ثٌٟٕٟٛ  ّْضٖفٝثًٌٜء فٟ ٛثطث٨ٚي فٟ ٠ًى١جف١ه فٟ لُْ ثٌ ,ثٌضقٌٓ ثٌؾْٕٟ The 
National hospital , فٟ   Fossvogur ٚث٨مٌ ٠مغ فٟ ثو٠ًٌٛٞ  

fjirdungssjukrahusid  ثٌّفًٞ ث٨صٚجي ِْذمج دجٌٌّوَ لذً ثٌٛٙٛي ِٓٚ   

 اٌزٍذٔذ
ِغجي  ٚث٤ٝطٙجه. وٕٛع ِٓ ثٔٛثع فٌٛ ث١ٌْطٌر ٠ْضنوِْٛ ثٌضٙو٠و  ْٛثٌؼ١ٕفثٌٌؽجي  

دّىجٌّز ٚثفور  ثْ ٠طٌه  جٔٗثٌضٙو٠و ثٔٗ دئِى٘ٛ  جٔخ٠ضؼٌٝٓ ٌٗ ثٌْٕجء ث٨ؽ ىٌه ِجػٍٝ 
ِٓ ثٌذ٩ه ثِج ثٌضذ١ٍغ ػٓ ِؼٍِٛجس دجٍٟز ٌٌٍٖٟز ثٚ ٍٚثًر ثٌوثم١ٍز ثٚ ثٔٗ ٠ؼٌف  ٍٚؽضٗ

ٍّه فك ثٌقٞجٔز ِغجي ثمٌ ٘ٛ ثْ ٠مٛي ثْ ثٌٌؽً ٠, ٠ك فٟ ثٌٌٖٟز ثٚ ٍٚثًر ثٌوثم١ٍزٙو
غ١ٌ ٙجٌقز ٌٍقٞجٔز.ثٔٙج أَ ١ّذٍغ ثٌّْؤ١ٌٚٓ  ٗثٚ ثٔ ؽٕذ١ز ث٨ْ ث٨َ   
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Kvennaathvarfið er opið allan sólarhringinn og þar geturðu 
búið tímabundið ein eða ásamt börnum. Það er ekki skilyrði 
að þú hafir orðið fyrir líkamlegu ofbeldi, þú getur líka leitað til 
Kvennaathvarfsins ef þú hefur orðið fyrir andlegu ofbeldi eða 
hótunum um ofbeldi. Í Kvennaathvarfinu er boðið upp á viðtöl og 
þar færðu aðstoð við að leita til lögreglu, læknis og félagsþjónustu. 
Dvöl fyrir börn er ókeypis en þær konur sem geta borgað greiða 
smávægilega fjárhæð. Fengin er aðstoð túlks ef þess þarf.

Samkvæmt íslenskum lögum er ekki refsivert að stunda vændi, 
en það er refsivert að kaupa vændi og hafa milligöngu um það. 
Kona sem hefur verið í vændi þarf ekki að óttast refsingu. Ef bágar 
aðstæður einstaklings hafa leitt til þess að hann stundar vændi eða 
aðra kynlífsþjónustu, eða nauðungar eða þrælavinnu og annar 
aðili/aðilar hagnýta sér einstaklinginn þá er það mansal. Mansal er 
verslun með fólk með ábata að markmiði til að svara eftirspurn t.d. 
eftir konum til starfa á kynlífsmarkaði.

 Neyðarmóttaka vegna nauðgana
 Á Íslandi eru starfræktar tvær neyðarmóttökur vegna nauðgunar 

fyrir fólk sem orðið hefur nauðgun, tilraun til nauðgunar eða annars 
kynferðisofbeldis. Önnur er í Reykjavík, á bráðadeild Landspítala 
háskólasjúkrahúss í Fossvogi og hin á slysadeild Fjórðungssjúkra-
hússins á Akureyri. Best er að hringja fyrst og biðja um þjónustu hjá 
neyðarmóttökunum.

 

Hótanir
Ofbeldismenn beita oft hótunum til að kúga. Dæmi um hótanir, 
sem ofbeldismaður beitir gjarnan konu sína af erlendum uppruna, 
er að hann geti með einu símtali látið vísa konunni úr landi, 
ýmist með því að gefa lögreglu eða Útlendingastofnun rangar 
upplýsingar eða af því að hann eigi vini innan lögreglunnar eða 
hjá Útlendinga stofnun. Önnur algeng hótun er að maðurinn fái 
forsjá barns þeirra eða barna vegna þess að konan sé af erlendum 
uppruna eða hann muni segja yfirvöldum að hún sé óhæf móðir.
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, ػٓ ث٨لجِز فٟ ثٌذ٩ه ثٚ ثٌقٞجٔز ثٚ ثٞ ٕٟء ٠ضؼٍك  وٙي٨ٖ هثػٟ ٌٍنٛف ِٓ صٙو٠وثس  
ف١ظ ٠ضُ ثٌذقظ فٟ وً فوط دٗ ٨ْ ثٌمجْٔٛ ١ّطذك دىً ثٌقج٨س   ٌٍضم٠ٌٌدمٌثً ثٌٍْطجس 

ٚ ٠مًٌ ػٍٝ غٌثً ثٌذقظ دٗ فذيٌه ٌٓ ٠قىُ ثدوآ فْخ ًغذز ثٚ ٕٙجهر ٕن٘  ٜ ػٍٝ فو
 ٚثفو.

ثٚ ثٞ ٠ٛ٘ز ٌه ١ٌّٕؼه ِٓ ثٌْفٌ ثٚ ِج ٕجدٗ ثٚ ٌّٕؼه ِٓ  ّفٌنثْ ٠قؾَ ؽٛثٍ 
 ثظٙجً ٕن١ٚضه ٠ؼجلخ ػ١ٍٗ فْخ ثٌمجْٔٛ.

 اٌذعُحعىذاٌششطخ
ُّْب ثٌٖن٘ صٖىٛ أْ ٚص٠ٌو ٌٍؼٕف صؼٌٝش إىث  ثٌضٟ ثٌّٕطمز فٟ ٌٌٍٖٟز فضٖىٛ ٌه، ثٌ

جٌو٠ٙ ثٌضٟ ثٌٖىٛثس ٌىً ثٌضقم١ك دوء ِْؤ١ٌز صضقًّ ثٌٌٖٟز .ثٌؼٕف ف١ٙج فًٚ  صذوأ ٚػجهر 
 ثٌضم٠ٌٌػٕو ػًّ دؼو ث   فًٛ.فًٚ ِج فٛي إٕضىٝ ثٌيٞ ثٌٖن٘ ِٓ صم٠ٌٌ صؤمي دؤْ ثٌضقم١ك

٠ذوأ ػًّ ثٌٕظجَ ثٌمٞجةٟ ثٌؾٕجةٟ ٠ٚٚذـ ثٌّٖضىٟ  ثٌؼٕف، ِّجًّز ػ١ٍّز ػٓ ثٌٌٖٟز
 ٕج٘وث 

ًأس إى .ل١ٞضٗ فٟ ١ك ٓ ٨ ٠ٛؽو ثّجُ ثٚ ثهٌز ٌٌفغ ثٌٖىٜٛ ثٚ ث٨ّضٌّثً دجٌضقمأٔ ثٌٌٖٟز 
.فئٔٙج ٠ّىٓ ثْ صمًٌ إغ٩ق ثٚ إّمجٟ ثٌضقم١ك  ٠ّٚىٓ ٌٙيث ثٌمٌثً أْ ٠ْضؤٔف ثِجَ ثٌّوػٟ 

 ثٌؼجَ.
  

ػٍٝ ثٌٌٖٟز دٕجءث ػٍٝ ٍٟخ ثٌٞق١ز صؼ١١ٓ ِقجِٟ   ٚثؽخ ثٌؾْٕٟ ثٌؼٕف لٞج٠ج فٟ
لجٟٔٛٔ ِؼٗ ػٕو ًفغ ٌٍقمٛق ثٌمج١ٔٛٔز ٌٍٞق١ز  وّج ٠ّٚىٓ ٌٍٞق١ز ثْ ٠قٌٞ ِقجِٟ 

هًٌٟٚز .ثٌٖىٜٛ ٌوٜ ثٌٖ ثٌمجٟٔٛٔثٌّقجِٟ    فٟ ِْٚجػوصٗ ثٌٞق١ز ٍِٚقز فّج٠ز ٘ٛ 
ثٌمجٟٔٛٔثٌّقجِٟ  ٍٟخ ِّىٓ ٚويٌه .ثٌم١ٞز ثٌٖىًٜٛفغ   ػٕو   ػٕف أٌّٞ أٚ ل١ٞز فٟ 

ِٕه ل٠ٌخ ٕن٘  ٌضؼ١١ٕٗ ثَ ٨ . ٌََٚ ٕ٘جن إىث صُم١ُّ ثٌٌٖٟز ٌٚىٓ 
ثْ صطٍخ ثْ ٠ضُ إمٌثػ  أ٠٢ٍْٕوٞ صْضط١غ ثْ صطٍخ أٌِ ِٕغ ث٨لضٌثح ثٚ ٌٍمجْٔٛ ٚفمج  

ػًّ ٕٟء ثّضنوَ ثٌؼٕف ٝون ثٚ ثٌؼٕف ثٌؾْٕٟ ِغ٩ إؽذجًن ػٍٝ  ث٠ٌٌٖه  ِٓ ثٌذ١ش ثىث 
ثٌمٚوثٚ فٌِجٔه ِٓ ف٠ٌضه  ٌّح ِٕغ ِٓ   أٚ ِىجْ إٌٝ ٠ؤصٟ أْ ِّٕٛع ثٌٖن٘ أْ ٘ٛ ثٌضم

،٩٠فك أٚ ِؼ١ٕز، ِٕطمز ثّضنوثَ ثٞ ١ٍّٚز ثمٌٜ ٌٍضمٌح ِٓ ٕن٘ ثمٌ. أٚ ٠ًَٚ أٚ   
طٌهثٌ ْ   ٠ؼٕٟ ثٌذ١ش ِٓ  ُّىٕضٗ ِىجْ أٚ د١ضٗ ِٓ ِطٌٚه ثٌٖن٘ أ ثٌٌؽٛع  ِٓ ِّٕٛع ٚ٘ٛ 

ِقوه.   ثٌٝ فضٝ ًٌِٚ ٚلش  
  

Mikilvægar upplýsingar fyrir erlendar konur á Íslandi
Réttur þinn

Það þarf ekki að óttast hótanir eins og þessar. Hvort sem um 
er að ræða rétt til dvalar á Íslandi, hvort foreldra skuli fara með 
forsjá barna eða eitthvað allt annað sem opinberum aðilum ber að 
ákvarða, fara þeir eftir 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.

 Að taka af þér vegabréfið þitt eða önnur skilríki til þess að hefta 
ferðafrelsi þitt eða svo þú getir ekki gert grein fyrir þér, er refsivert.

Kæra til lögreglu
Ef þú hefur verið beitt ofbeldi og vilt kæra ofbeldismanninn þá 
kærir þú til lögreglu í því lögregluumdæmi sem ofbeldið átti sér stað. 
Lögreglu ber að hefja rannsókn á öllum kærum og hefst rannsóknin 
yfirleitt með því að lögregla tekur skýrslu af kæranda um atburðinn. 
Um leið og gefin hefur verið skýrsla hjá lögreglu um ofbeldið, tekur 
réttarkerfið málið að sér og rekur það og kærandi verður vitni í eigin 
máli. Telji lögreglan ekki efni 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 réttargæslu
mann við rannsókn kynferðisbrotamáls, óski brotaþoli þess. Það 
má velja sér réttargæslumann og taka hann með sér til lögreglu 
þegar kært er. Hlutverk réttargæslumanns er að gæta hagsmuna 
brotaþola og veita honum aðstoð í málinu. Það má líka fara fram 
á réttargæslumann þegar kært er ofbeldi í nánu sambandi en 
 lögreglan metur hvort hann verði tilnefndur.

Samkvæmt íslenskum lögum máttu óska eftir nálgunarbanni eða 
því að maka þínum verði vísað brott af heimili ykkar, hafi hann 
beitt þig ofbeldi, t.d. kynferðisofbeldi, neytt þig til að gera eitthvað 
eða svipt þig frelsi. Með nálgunarbanni er átt við að manni 
er bannað að koma á tiltekinn stað eða svæði, veita eftirför, 
heimsækja eða setja sig með öðru móti í samband við annan mann. 
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ح ِٕغ ٍٟخ ٌّ ٗ أْ ٠ؾخ ثٌَّٕي ِٓ أٚثٌطٌه ثٌضم  أْ أ٠ٞج   ٠موً ثٌٌٖٟز ١ًِة. ٌٌٍٖٟز ٠ٛؽ 
٠فضـ ٍِف ٌٍم١ٞز ثىث ًأٜ هثػ١ج ٌيٌه . ٠مًٌأْ أْ ِٕٗ ٠مًٌدّذجهًر  

 اٌطالق
ثٌٕظٌ ثْ وجْ ٠ٌٕىه ٠ٌ٠وٖ ثَ ٨ ٠ٌ٠وٖ.فٟ ثغٍخ ثٌقج٨س صؼطٝ  دغ٠ٜقك ٌه ثٌط٩ق 

٠ّىٓ ثٌط٩ق ثٌمجٟٔٛٔ دؼو ّٕز ثٚ ّضز ثٌٕٙ ثىث وجْ  ىٌهِٛثفمز دج٨ٔفٚجي ث٢ٚ ٚ دؼو 
ٞ فٟ فجٌز ثْ ثٌَٚػ ثٚ ثٌَٚؽ١ٓ ِضفم١ٓ ػٍٝ ثٌط٩ق . فٟ ث٨ِىجْ ٍٟخ ثٌط٩ق ثٌفًٛ

١ز ثٚ ثىث ِجًُ ثٌؼٕف ثٌؾْوٞ ثٚ ثٌؾْٕٟ ػ١ٍه ثٚ ػٍٝ ثٟفجٌه.دن١جٔز ٍٚؽ َثٌَٚؽز لج  

  ص٠ْٛز ٕٙجهر 
٠ضٛؽخ ثٌٍؾٛء ثٌٝ  ٕزّ 11ثلً ِٓ  فك ثٌقٞجٔز ِٖضٌن ٌٍَٚؽ١ٓ ػٍٝ ثٟفجي ثىث وجْ

ِْؤٚي لجٟٔٛٔ ٌؾّؼ١ز ه١ٕ٠ز ثمٌٜ ثىث وجْ  ثٌضٛؽٗ ثٌٝ ثٚ ػٍٝ ص٠ْٛز ٍقٚٛيٌ ىج٘ٓ ثٌ
ٚثْ وجْ ثفوّ٘ج ثٚ ثٌٝ ه٠جٔز ٚثفوٖ ث ْثٌَٚؽ١ٓ ٨ ٠ٕض١ّجثٌٛثٌو٠ٓ صجدؼ١ٓ ٌٙج. ثِج ثىث وجْ 

 ض٠ْٛزمجٟٝ ثٚ ثٌّقجفع .ٕٙجهر ثٌثٌٝ ثٌٝ فتز ه١ٕ٠ز ف١ضُ صٛؽٗ ث٨عٕجْ ثٌ ٟو٩ّ٘ج ٨ ٠ٕضّ
٩ق ػٍٝ ث٨وغٌ. ثْ ٌُ ٠ىٓ ٠ؾخ ثْ صىْٛ ٙجهًٖ م٩ي ّضز ثٌٕٙ لذً صمو٠ُ ٍٟخ ثٌط

فٟ ٕٙجهر  .٠ْٛز٠ضٛؽخ ثٙوثً ٕٙجهر ص ّٕز ٨ 11ٓ ثٟفجي ثٚ ثٟفجٌُٙ ثوذٌ ِٓ ١ٌٍَٚؽ
د١ٓ ِقج٨ٚس ثٌضٛف١ك ٚث٩ٙ٨ؿ  ٌُ صٕؾـ ثٚ ًؽً ه٠ٓ ثْ ثٌىج٘ٓصىْٛ ٕٙجهر  ٠ْٛز,ثٌض

.١ٓثٌَٚؽ  

  ٘ث٨ٔفٚجي ثٌٚجهً ػٓ ثٌّقجفع صٌم١ 
ٍٟخ ثٌط٩ق ٠موَ ٌٍّقجفع فٟ ثٌّٕطمز ثٌضٟ صْىٓ دٙج, ٨ ٠ٚوً ثٌّقجفع ص٠ٌٚـ ثٔفٚجي  

د١ٓ ثٌَٚؽ١ٓ ػٍٝ ث٩ِ٨ن ٚ ثٌو٠ْٛ .ثٌمجْٔٛ ٠ٕ٘ ثْ ث٩ِ٨ن  عمزِٛلذً ثفٞجً ثصفجل١ز 
 ( ثِج ثٌو٠ِْٛج لذً ثٌَٚثػ ٙز ِغً )ثصفجل١زصمُْ دجٌضْجٚٞ د١ٓ ثٌَٚؽ١ٓ ث٨ فٟ ثٌقج٨س ثٌنج

ِغً فٟٙ ِْؤ١ٌٚز ٙجفخ ثٌو٠ٓ . ٘يث ٠ؼٕٟ ثٔه صىْٛ ِْؤٚي فم٠ ػٓ ثٌو٠ٓ ثٌنجٗ ده 
ف ػٍٝ ثٌقْجح ثٚ ٔٚف ثٌو٠ٓ ثٌّضقًٚ ػٓ ٔٚف ثٌو٠ٓ ثٌّضقًٚ ػٓ ثٌْقخ ثٌّىٖٛ

  ثٌقْجدجس ثٌّٖضٌوز.

  

Mikilvægar upplýsingar fyrir erlendar konur á Íslandi
Réttur þinn

Með brottvísun af heimili er átt við að manni er vísað brott 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. Lögreglustjóri getur einnig að eigin 
frumkvæði tekið mál til meðferðar ef hann telur ástæðu til.

Skilnaður
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 eftir eitt ár eða sex mánuði ef hjón eru sammála 
um að sækja um lögskilnað þá. Hægt er að sækja um lög skilnað strax 
ef maki þinn hefur haldið fram hjá þér eða beitt þig eða börn sem 
búa á heimilinu líkamlegu ofbeldi eða kynferðisofbeldi.

a) Sáttavottorð

Ef hjón fara með forsjá barna undir 18 ára aldri þarf að leita sátta 
hjá presti, eða forstöðumanni löggilts trúfélags ef hjón tilheyra 
slíkum félögum hér á landi. Ef hjón eru í sitt hvoru trúfélaginu 
eða ef annað þeirra eða bæði eru ekki í trúfélagi er leitað sátta 
hjá sýslumanni eða dómara eftir því hvar skilnaðarmálið er til 
meðferðar. Sáttavottorð mega ekki vera eldri en sex mánaða þegar 
sótt er um skilnað. Ef hjón eiga engin börn, eða ef börnin eru orðin 
eldri en 18 ára þarf ekki sáttavottorð. Í sáttavottorði kemur fram að 
prestur eða forstöðumaður hafi reynt að sætta hjón en ekki tekist.

b) Skilnaðarleyfi útgefið af sýslumanni

Þú sækir um skilnað hjá sýslumanni í því umdæmi sem þú býrð. 
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 (til dæmis vegna kaupmála), en hvort um 
sig ber ábyrgð á sínum skuldum. Það þýðir að þú tekur bara þær 
skuldir sem þú ert ábyrg fyrir, til dæmis helming skuldar vegna 
yfirdráttar á sameiginlegum reikningi, eða helming skuldar vegna 
sameiginlegs greiðslukorts.
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ِضْج٠ٚز د١ٓ ثٌَٚؽ١ٓ ف١ؾخ ثفٞجً ٕٙجهر ِٓ لجٟٝ دجْ ثٌقٞجٔز ِغ  ثٌقٞجٔزثىث ٌُ صىٓ 
ثفو ثٌَٚؽ١ٓ ٌٍّقجفع فضٟ ٠ْضط١غ ثٙوثً ص٠ٌٚـ ٩ٌٔفٚجي  ٠ٌٍَّو ِٓ ثٌّؼٍِٛجس 

www.syslumenn.is 

  ثٌط٩ق فٟ ثٌّقىّز 
فغ ثٌم١ٞز ثٌٝ ًقجفع ثٚ ًفٜ ثفوُ٘ ثٌط٩ق ٠ضٛؽخ ثىث ٌُ ٠قٌٞ ثفو ثٌَٚؽ١ٓ ثٌٝ ثٌّ

هس( ٚ ثٌّقىّز فٟ ٘يٖ ثٌقجٌز ٠فًٞ ث٨ّضؼجٔز دّقجِٟ ٚ )دجِىجٔه ثٌٌّثفؼز دٕفْه ثْ ثً
ّز دضم١ُْ ث٩ِ٨ن صُ صم١ُْ ث٩ِ٨ن د١ٓ ثٌَٚؽ١ٓ ثٚ لٌثً ِقى لو ٠ى٠ْٛؾخ دٙيٖ ثٌقجٌز ثْ 

ٚ ٠ٌٖف ِو٠ٌ هثةٌر ثٌضم١ُْ ػٍٝ صم١ُْ ث٩ِ٨ن ٚ ثٌو٠ْٛ ٚ ِج ٠ضذغ.١ٌضُ ثٌط٩ق فٟ ثٌّقىّز 
ُ ث٨صفجق ػٍٝ فٞجٔز ٠ؾخ ثْ ٠ٚوً ٌَِّٛ ًّّٟ دجْ ث٩ِ٨ن لو لّْش , ٚ ثْ ٌُ ٠ض

ضّٟٞ ثٌّقىّز دجؽٌثءثس ثٌط٩ق ٚثٌقٞجٔز دًٚٛر ِٖضٌوز .ث٨ٟفجي ف  

االطفبيحضبوخ   
؟ث٨ٟفجيج ٟ٘ فٞجٔز ِ  

ػٍٝ ّذ١ً ثٌّغجي  ٌٚو٠ه ٚثؽذجس ثصؾجُ٘ٙ  ثْ وجْ ٌو٠ه ثٟفجي فجٔش ِْؤٌٚٗ ػٓ ًػج٠ضُٙ
فٞجٔز ثٌطفً صؼٕٟ ثٔه ِْؤٚي ِْؤٌٚٗ ػٓ فّج٠ضُٙ ِٓ ثٌؼٕف ثٌؾْوٞ ٚ ثٌّؼٕٛٞ .  ثٔش

١ِٓ ثفض١جؽضُٙ ؽ١ّؼٙج ٚ ثصنجى ثٌمٌثًثس ٌُٙ وجصنجى لٌثً ِىجْ ثلجِضُٙ ٚ ِىجْ ؤػٓ ص
ػٕوِج صىْٛ ِْؤٚي ػٓ فٞجٔز ثٌطفً  ضؼٍُ ١ِّٛمٝ ثٚ ث٠ٌٌجٝز ٚ ثٌل.ًثّضُٙ ثٚ ثْ ٠ه

٠ضٛؽخ ػ١ٍه فًٞٛ ثؽضّجػجس ث١ٌٚجء ث٨ًِٛ فٟ ِوًّز ثٌطفً ثٚ فٞجٔضٗ ثٚ فٟ ِىجْ 
. ثٌّضَٚؽْٛ ثٚ ٌٕوجء  ِٚج ثٌٝ ىٌه ِّجًّضٗ ثٞ ِٓ ثٌٕٖجٟجس وج٠ٌٌجٝز ثٚ ث١ٌّّٛمٝ

ٌضْجٚٞ ٚ غجٌذآ صذمٝ ويٌه دؼو ث٨ٔفٚجي ثٚ ثٌط٩ق.ثٌق١جر صىْٛ ثٌقٞجٔز د١ُٕٙ دج  

ثٌّضَٚؽْٛ ثٚ ث٨ٍٚثػ ثٌي٠ٓ ٠ؼ١ْٖٛ ِغ دؼُٞٙ ٌو٠ُٙ فٞجٔز ِٖضٌوز ٚ٘يث ِذوأ ًة١ْٟ 
فٟ ثٌقٞجٔز ث٠ٞج ػٕو ِج ٠ضُ ثٌط٩ق ثٚ ث٨ٔفٚجي . ثٌَٚػ ثٌيٞ ٌو٠ٗ فٞجٔز ِٕفٌهر 

جق فٞجٔز ث٨ٟفجي . ٚ٘يث ٩ٌٟفجي  ٚثٌيٞ ٠ضَٚػ ِٓ ٕن٘ ثمٌ ٠ّىٓ ثْ ٠ومً ّٝٓ ثصف
ث٠ٞج ٠ٕطذك ثىث صُ ثٌضْؾ١ً دجٌْؾً ثٌٟٕٟٛ ثُٔٙ ٠ؼ١ْٖٛ ِغ دؼٜ دوْٚ ٍٚثػ ٚثّضٌّ ٘يث 

 ٌّور ػجَ . ثٌَٚػ ثٌيٞ ٠ىْٛ ثٌطفً ِم١ّج ِؼٗ لج١ٔٛٔج 
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Ef ekki er samkomulag um forsjá, þarf að leggja fram staðfestingu 
á því að annað hvort hjóna hafi höfðað forsjármál fyrir dómi til að 
sýslumaður geti gefið út leyfi til skilnaðar að borði og sæng. Nánari 
upplýsingar er að finna á: www.syslumenn.is

c) Skilnaður fyrir dómi

Ef annað hjóna mætir ekki til sýslumanns eða neitar að skilja þá 
þarf að ganga frá málinu fyrir dómstólum. Æskilegra er að ráða 
lögmann til að flytja málið fyrir dómi (þú mátt flytja málið sjálf). 
Þá þarf fyrst að liggja fyrir eignaskiptasamningur eða úrskurður 
héraðsdóms um opinber skipti1 á búinu, og sér þá skiptastjóri um 
skiptingu eigna og skulda, ákvörðun lífeyris og svo framvegis. Til 
að ganga megi frá skilnaði fyrir dómi, þarf að liggja fyrir að búið 
hafi verið tekið til opinberra skipta. Ef ekki er samkomulag um 
forsjá barna má reka skilnaðarmálið og forsjármálið sameiginlega.

Forsjá barna
Hvað er forsjá?

Ef þú átt börn berðu ábyrgð á velferð þeirra og hefur skyldur 
gagnvart þeim. Til dæmis ber þér að vernda þau gegn andlegu 
og líkamlegu ofbeldi. Forsjá þýðir að þú þarft að sjá fyrir öllum 
þörfum barnsins og taka ákvarðanir eins og hvar barnið á að 
búa, í hvaða skóla það á að ganga, hvort það lærir á hljóðfæri eða 
stundar 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 og svo framvegis. Hjón og 
sambúðarfólk (foreldrar) hafa sameiginlega forsjá og er það einnig 
meginreglan við skilnað eða sambúðarslit. Foreldri sem fer eitt 
með forsjá barns síns og giftir sig öðrum en hinu foreldrinu, getur 
samið við stjúpforeldrið um sameiginlega forsjá. Sama gildir ef 
sambúð foreldris og stjúpforeldris hefur verið skráð í þjóðskrá í 
samfleytt eitt ár. Foreldrið sem barnið á lögheimili hjá ákveður 

1 Opinber skipti= dómari ákveður að skiptaráðandi skipti búi, til dæmis við skilnað, eða 
dánarbúi.
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٠مًٌ ِىجْ ثلجِز ثٌطفً فٟ ث٠ٍْٕوث , ثٚ ِىجْ هًثّضٗ ثٚ فٞجٔز ث٨ٟفجي ثٌضٟ ١ّي٘خ ث١ٌٙج 
ْ ٌٌٍٛو٠ٓ ىث وجثٚ ثٞ ٖٔجٟجس ِٕٙؾ١ز ثٝجف١ز . ث ٚث٠ًٌٌٚٞز,ثٌنوِجس ثٌطذ١ز ثٌؼجه٠ز 

فٞجٔز ِٖضٌوز ٨ ٠قك ٨ٞ ِّٕٙج ثٌْفٌ مجًػ ثٌذ٩ه ِغ ثٌطفً هْٚ ثمي إىْ ث٨مٌ. ثىث ٌُ 
ِفٛٛ ثٌّٕطمز ىثس ثٌؼ٩لز ثٌٝ ثصفجق دنٚٛٗ ّفٌ ثٌطفً ٠موَ ٍٟخ ثٌٝ  ٠ضُ ثٌضًٛٙ

  دجٌّٛٝٛع ١ٌقىُ دقك ثٌْفٌ ِغ ثٌطفً ثٌٝ ثٌنجًػ.

ثٌٛثٌو٠ٓ ػٍٝ صٌص١ذجس ثٌقٞجٔز أٚ ث٠ٌَجًر، فٛثؽذُٙ أْ ٠ذقغٛث ػٓ صٚجٌـ د١ّٕٙج  ٌُ ٠ضفك إىث
فِ ثٌٖب  ػٍٝ ثٌغٌثِجس ثٌّطٍٛح أٚ ثٌم١ٞز ثٌٌّفٛػز. ٠ٕطذك ٔ ثٌقىُلذً أْ ٠ُمًٌ فٟ 

ُّفٛٛ ٠وػٛ أ٤ٌٟثف ٌٍّٚجٌقز ٌٚىٓ ٠ّىٓ أ٠ٞج  أْ  ثٌّطٍٛدز دْذخ أٔضٙجوجس ثٌضؼجًِ. ثٌ
 .٠ذقغٛث ػٓ ٕن٘ آمٌ ثٌيٞ ٌٗ مذٌر فٟ ٌُٟق ثٌّٚجٌقز ٚأًِٛ أ٤ٟفجي

فٟ ثٌّقىّز ثٌمج١ٔٛٔز ٚث٨لجِز فُْ فٞجٔز ث٨ٟفجي  
ٟفجي ثىث ٌُ ٠ضفك ثٌَٚؽ١ٓ ػٍٝ ثٌقٞجٔز ثُ٘ ث٨ًِٛ ثٌّضؼٍمز دجٌط٩ق ٟ٘ فٞجٔز ث٨ِٓ 

 ٌٍضٌثفغ ثِجَ ثٌّقىّز . ف١ضُ ثلٌثً٘ج فٟ ثٌّقىّز ٚ فٟ ٘يٖ ثٌقجٌز ٠فًٞ ثْ ٠ؼ١ٓ  ِقجَ
ثٌمجٟٝ ٠قىُ دجٌقٞجٔز ٨فو ثٌَٚؽ١ٓ ِٕطٍمآ ِٓ  دجٌٌغُ ِٓ ثٔٗ دج٨ِىجْ ثٌٌّثفؼز دٕفْه.

ّجدمج وجْ ٠ؼضٕٟ دجٌطفً ٌٛثٌو٠ٓ ٚ ِٓ ٍِٚقز ثٌطفً , فٙٛ ٠ٕظٌ ِغ٣ دّٓ ٠ضؼٍك ثٌطفً ثوغٌ ِٓ ث
ثٌٛثٌو٠ٓ ١ّىْٛ فٟ ٔظٌ ثٌمجٟٝ ثوغٌ ثفضٌثِآ ٌّْؤ١ٌٚز ثٌّْجؿ ثوغٌ ِٓ ث٨مٌ ٚ ِٓ ٘ٛ ِٓ 

ثٚ ثٌّؾجٍفز ٌضؼٌٛ ثٌطفً ثٚ ٌٟٚ ث٨ٌِ ثٚ ثم٠ٌٓ فٟ   ٩ٌمٌ دج٨ٌضمجء دجٌطفً ٚ ثًِٛ ثمٌٜ.
 ثٌذ١ش ثٌٝ ٌضؼٌُٝٙ ٌٍؼٕف. 

خاٌمضبئٕاٌمعُوخ اٌمبوُوٕخ   
ِىجْ ٍٟخ ثٌّؼٛٔز ثٌقٞجٔز ث٨ ػٓ ٠ٌٟك ثٌّقىّز فج٦ثىث ٌُ ٠ضُ ث٨صفجق ػٍٝ ثٌط٩ق ثٚ 

صىج١ٌف  ثٚ ؽ١ّغ صوفغ ؽَء م٠َٕز ثٌوٌٚزأْ  ثٌّؼٛٔز ثٌمٞجة١ز صؼٕٟ. ثٌمج١ٔٛٔز ثٌمٞجة١ز
ثٌّقىّٗ. ٌىٓ فٟ فجٌز ثْ ثٌّقىّز صقىُ ػٍٝ مجٌّ ثٌم١ٞز ثْ ٠ضىفً صىج١ٌف ثٌّقىّز ٌٓ 

.ٌٗ ٔز ثٌمٞجة١زصؼطٝ ثٌّؼٛ  
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hvar barnið skuli búa innanlands, hvaða leikskóla, grunnskóla og 
daggæslu barnið fari í, venjulega eða nauðsynlega heilbrigðisþjón
ustu og reglubundið tómstundastarf. Ef forsjá er sameiginleg þarf 
foreldri samþykki hins foreldrisins ef fara á með barnið úr landi. 
Ef samkomulag næst ekki um utanlandsferð, er hægt að óska 
úrskurðar sýslumanns um rétt til að fara í ferðalag með barnið úr 
landi.

Ef foreldrar eru ekki sammála um tilhögun forsjár eða umgengni 
þá er þeim skylt að leita sátta áður en krafist 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 sérfræðiþekkingu í 
sáttameðferð og málefnum barna.

Forsjár- og lögheimilismál útkljáð fyrir dómi
Meginreglan við skilnað er sameiginleg forsjá. Ef samkomulag 
næst ekki um forsjá eða lögheimili barns verður að höfða 
dómsmál. Æskilegt er að fá lögmann til að reka málið og flytja 
það, þó þú megir flytja málið sjálf. Dómari ákveður hvort foreldra 
skuli hafa forsjána eða hvort forsjáin skuli vera sameiginleg út frá 
því sem er best fyrir barnið. Til dæmis skoðar dómarinn tengsl 
 barnsins við hvort foreldra um sig, hvort foreldra hefur séð meira 
um daglega umönnun barnsins, hvort foreldra er líklegra að virða 
rétt barnsins til umgengni við hitt foreldrið, hættu á að barnið, 
foreldrið eða aðrir á heimilinu hafi orðið eða verði fyrir ofbeldi og 
fleira.

Gjafsókn
Ef deilur vegna skilnaðar eða forsjár barna verða ekki leystar öðru 
vísi en með dómi er rétt að kanna möguleika á gjafsókn í málinu. 
Í gjafsókn felst að kostnaður aðila í dómsmáli er greiddur úr 
ríkissjóði, að hluta eða öllu leyti. Gjafsókn nær þó aldrei til þess 
kostnaðar sem sá sem tapar málinu getur þurft að bera þegar hann 
er dæmdur til að greiða málskostnað gagnaðilans. Bæði sá sem 
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ِّىٓ ٌٌثفغ ثٌم١ٞز ثٚ ثٌٌّفٛع ل١ٞز ػ١ٍٗ ثْ ٠طٍخ ثٌّؼٛٔز ثٌمٞجة١ز )ػجهر ٠طٍذٙج  
ِقجِٟ ثٌّٛوً ِٓ  ثٌمجة١ّٓ ػٍٝ ثٌّؼٛٔز ثٌمٞجة١ز(٠ٌٍَّو ِٓ ثٌّؼٍِٛجس ػٍٝ 

     www.mcc.isِٛلغ

ثبالًٌحك اٌٍمبء   
ِغ دؼٜ. إْ ِٓ ٍِٚقز ثٌطفً  و٩ ثٌٛثٌو٠ٓ ٌٗ فك ٌمجء ثٌطفً فضٝ ٌٛ وجٔٛث غ١ٌ ِم١ّ١ٓ

أْ ٠ضًٛٙ ث٨ً٘ ثٌٝ ثصفجق فٛي فك ثٌٍمجء ٚث٠ٌَجًر، ٘يث ٠ؼٕٟ ث٨صفجق ٠ّٛج ػٍٝ ػوه 
ثٌٌّثس ٚثٌّور ثٌضٟ ٠ّْـ ف١ٙج ٌٍطفً دج٨لجِز ػٕو ث٨ح/ث٨َ ثٌيٞ ٨ ٠ْىٓ ِؼٗ. ثىث ٌُ ٠ضُ 

ز ٌض٠ْٛز ثٌن٩ف ثٌضًٛٙ ثٌٝ ثصفجق ػٍٝ ٘يث ثٌّٛٝٛع ف١ّىٓ ٍٟخ لٌثً ِٓ ِقجفع ثٌّٕطم
 ػٍٝ ىٌه.

ثٌطفً ػٕو ثفو ثٌٛثٌو٠ٓ ثٌيٞ ٨ ٠م١ُ ِؼٗ ٌِر وً  دّىٛطثٌوثًػ ثْ ثٌّقجفع ٠مٟٞ 
ثّذٛػ١ٓ فٟ فضٌر ٔٙج٠ز ث٨ّذٛع ثٞ ع٩ط ث٠جَ ٚ ١ٌٍض١ٓ ٚ ؽَء ِٓ ثٌؼطٍز ث١ٌٚف١ز ٚ ثؽَثء 

خ ثٌم١ٞز.ِٓ ث٨ػ١جه ٚ ثٌؼطً ث٨مٌٜ ٚ ٠ْضط١غ ثٌّقجفع ثْ ٠مٟٞ دفضٌر ثوغٌ ثٚ ثلً فْ  

  االلبمخربشٕشح 
فجْ  فجٌز ث٨ٔفٚجي ثٚ ثٌط٩قففٟ ٌُ ثًٌّٖ  ثّجُِذ١ٕز ػٍٝ  ٌو٠هثىث وجٔش صج١ٌٕر ث٨لجِز 

صغ١ٌث ٠مغ ػٍٝ ِىجْ صْؾ١ٍه فٟ ثٌذ٩ه ثٚ فضٝ فٟ صؤ١ٌٕر ث٨لجِز . ٌيٌه ِٓ ثًٌٌٞٚٞ ٌه 
, ثٚ ثٌْؾً ثٌٟٕٟٛ www.utl.isثمي ٠َِو ِٓ ثٌّؼٍِٛجس فٛي ىٌه ِٓ هثةٌر ث٨ؽجٔخ 
www.fmr.is ثٚ ٍِضمٟ ثٌقٞجًثس ,www.mcc.is ثٚ ٌِوَ ثٌٌّأر ٩ٌّضٖجًثس ,

www.kvennaradgjofin.is 
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höfðar mál og sá sem er stefnt geta sótt um gjafsókn (venjulega sér 
lögmaður hvors aðila um umsókn til gjafsóknarnefndar). Nánari 
upplýsingar er að finna á: www.mcc.is.

Umgengnisréttur
Barn á rétt á umgengni við báða foreldra sína þó þeir búi ekki 
saman. Best er fyrir barnið að foreldrar geri samkomulag um 
umgengni, það þýðir að þau 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 sýslu
manns 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 umgengnis rétturinn skuli 
vera meiri eða minni eftir aðstæðum í hverju tilfelli.

Dvalarleyfi
Ef vera þín á Íslandi byggir á fjölskyldusameiningu og þú skilur 
eða slítur sambúð, þá breytast forsendur fyrir skráningu þinni í 
landið eða leyfi til dvalar. Því er nauðsynlegt fyrir þig að afla þér 
nánari upplýsinga hjá Útlendingastofnun (www.utl.is), Þjóðskrá 
(www.fmr.is), Fjölmenningarsetri (www.mcc.is) eða Kvennaráð
gjöfinni (www.kvennaradgjofin.is).
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ىث وٕش فجًِ ؽ١ْٕز ثف٠ٌم١ز ,ّٕجي ثٚ ؽٕٛح ث٠ٌِى١ز, ث٠ٛ١ّز, ثّضٌث١ٌز , ثٚ ثًٚٚد١ز ث
   ث٨لضٚجهٞ ٚ ثٔفٍٚش ػٓ ٠ٌٕهمجًػ ثٌٌثدطز ث٨ًٚٚد١ز ٌٍضؾجًر ثٌقٌر ثٚ ث٨صقجه 

ثٚإ٠يثء  دْذخ ١ٌٕر ؤقضُ ػٍٝ ٍٚثًر ثٌوثم١ٍز دضّو٠و صف١ضػ١ٍه ثٚ ػٍٝ ثٟفجٌه ػٕف  
ٌِوَ ثٌٝ ثٌٌٖٟز ثٚ  ثٌضٛؽٗثٌؼٕف ثٌٌَّٕٟ ٠ضٛؽخ ػ١ٍه عذجس فجٌز ٦ٚ .لجِز ٦ث

ف١ظ ثْ ؽ١ّغ ٘يٖ ثٌٌّثوَ صْؾً ف١ٙج فج٨س ث٨ػضوثء . ٚفٟ ثٚ ثٌطذ١خ  ثٌطٛثًاء
٘يٖ ثٌقج٨س ٠ّىٓ ٌه ثّضوػجء ٕٙٛه ِٚٓ ثًٌٌٞٚٞ ث٨فضفجظ دىجفز ث٨عذجصجس 

ضٟ صقضٛٞ ػٍٝ ثٌّضؼٍمز دجٌم١ٞز ِغً ثٌٌّجةً ث٨ٌىض١ٌٔٚز ثٚ ثٌٌّجةً ث١ٌٕٚز ثٌ
 صٙو٠وثس.

أمي ثٌمٌثً دّٛٝٛع ثٌقٚٛي ػٍٝ  ثٌؾٛثٔخ صؤمي دؼ١ٓ ث٨ػضذجً ػٕوٕ٘جٌه ثٌؼو٠و ِٓ 
ث٨لجِز ِٚٓ ىٌه ِور ثٌَٚثػ ثٚ ثٌّْجوٕز ًٚٚثدطه فٟ ثٌذٍو . إِضوثه فضٌر ث٨لجِز فٟ ثٌذٍو ٘ٛ 

ثٌّوًّز فٟ وجْ ٌو٠ه ٟفً ٠ي٘خ ثٌٝ  إىثه١ًٌ ػٍٝ فؾُ ثٌٌثد٠ د١ٕه ٚد١ٓ ثٌذٍو ٚث٠ٞج 
ث٠ٍْٕوث . ِٚٓ ث٨ًِٛ ىثس ثٌٍٚز إىث وجٔش ٌو٠ه ٖٔجٟجس ثؽضّجػ١ز , ٌو٠ه ثلجًح فٟ ثٌذٍو 

س ٠ؼجْٔٛ ِٓ ِؼجٍِز ١ّتز ثٚ ٩٠فمْٛ لٞجة١ج فٟ ٌٝ ىٌه . إىث وجٔش ثٌْٕجء ثٌّطٍمجِٚج ث
ٌٙج ٔفِ ثٌذٍو ث٨ًٙ ثٚ ثٌّٕطمز فّٓ ثًٌٌٞٚٞ ٌٟؿ ٘يث ثٌّٛٝٛع. ٚثٞ ثًِٛ ثمٌٜ 

ز ، ٚوً ل١ٞز صوًُ ػٍٝ فوٜ .ث١ّ٘٨  

 أ٦ىْ، ٌٙيث ٍٟخ لُوَ إىث .ثٌذٌٖ صؾجًر ٌٞقج٠ج إلجِز إىْ ٘ٛ ث٦لجِز إىْ ِٓ ٔٛع ٠ٛؽو
ٚدؼو ىٌه صمَٛ هثةٌر ث٨ؽجٔخ  ثٌٌٖٟز ف١طٍخ صؼ١ٍك ِٓ دئٙجهثً  ىٌه دؼو ثٌّٙجؽ٠ٌٓ 

 فج٨س فٟ .ثٌذٌٖ صؾجًر ٝق١ز دؤٔٗ ص٠ٌٚـ إلجِز ٌّور ّضز ًٕٙٛ ٌٍٖن٘ ثٌيٞ ٠ٖضذٗ
 ٚثفور ّٕز ٌّور ٧ٌلجِز صؾو٠و ثٌذٌٖ صؾجًر ٝق١ز دئػطجء صّْـ هثةٌر ث٨ؽجٔخ  ، مجٙز
٠ًٌٚٝز أػضذٌس إىث دٕجءث ػٍٝ صمو٠ٌ ثٌٌٖٟز  أٚ ثٌطٍخ، ٌّموَ ٕن١ٚز ظٌٚف دْذخ 

.ٌٍّٛٝٛع ثىث صؼجْٚ ثٌٞق١ز ِغ ثٌٍْطجس ثعٕجء ثٌضقم١ك فٟ ثٌؾ٠ٌّز. ِؾّٛػز ٚثّؼز ِٓ  
ًثس ثٌضٟ صّٕـ ٌٙؤ٨ء ثٌي٠ٓ ٠طٍذْٛ ث٦لجِز وُٛٔٙ ٝقج٠ج إصؾجً ثٌّْجػوثس ٚث٨ّضٖج

 دجٌذٌٖ.  

ثٌّٛلغ ث٦ٌىضٌٟٚٔ ٌوثةٌر ث٨ؽجٔخ ٘ٛ ثٔظٌ فٟ  ثٌّؼٍِٛجسٌٍقٚٛي ػٍٝ ٠َِو ِٓ    
www.utl.is 
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 Ef þú ert ríkisborgari landa Afríku, Norður- eða Suður-Ameríku, 
Asíu, Ástralíu og Eyjaálfu eða Evrópulanda utan EES/EFTA og slítur 
hjúskap eða sambúð vegna þess að þú eða barn þitt hefur sætt 
misnotkun eða ofbeldi í sambandinu, er undanþáguheimild í 
Útlendingalögunum til að framlengja fjölskyldusameiningarleyfi. 
Til að þú getir sýnt fram á að ofbeldið hafi átt sér stað er afar brýnt 
að leita til lögreglu, bráðamóttöku eða læknis, sem skráir öll tilvik 
hjá sér. Einnig er hægt að kalla til vitni og mikilvægt er að varðveita 
öll sönnunargögn sem máli skipta, til dæmis tölvupósta/sms með 
hótunum.

Litið er til margra þátta áður en ákvörðun um dvalarleyfi er tekin 
meðal annars lengdar hjúskapar eða sambúðar og tengsla þinna 
við landið. Dvalartími þinn á landinu skiptir máli varðandi tengsl 
við landið og einnig ef þú átt barn hér á landi sem stundar nám í 
skóla. Einnig skiptir máli hvort þú takir þátt í félagsstarfi, átt hér 
nána ættingja og svo framvegis. Ef aðstæður í heimalandi þínu 
eru þannig að fráskildar konur verða fyrir aðkasti eða ofsóknum 
þá skiptir það máli. Önnur atriði skipta líka máli, en hvert tilvik er 
skoðað fyrir sig.

Ein tegund dvalarleyfa eru dvalarleyfi fyrir fórnarlömb man
sals. Ef sótt er um slíkt leyfi, er umsagnar lögreglu leitað og 
Útlendinga  stofnun veitir síðan útlendingi, sem grunur leikur á að 
sé  fórnarlamb mansals, dvalarleyfi í sex mánuði. Þegar sérstaklega 
 stendur á er Útlendingastofnun heimilt að veita fórnarlambi man
sals endurnýjanlegt dvalarleyfi til eins árs ef það telst nauðsynlegt 
vegna persónulegra aðstæðna viðkomandi, eða það telst nauð
synlegt að mati lögreglu vegna samvinnu viðkomandi við yfirvöld 
við  rannsókn og meðferð sakamáls. Handhöfum dvalarleyfa fyrir 
 fórnarlömb mansals er tryggð ýmiss konar aðstoð og ráðgjöf.

Heimasíða Útlendingastofnunar er: www.utl.is.
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اٌطفً عبٌخإدفعبد   
 ػجٌز ثٌطفً إفىجَ أصفجل١جس ٚ إ .1

ٍيٞ ٌو٠ٗ فٞجٔز ثٌطفً ثْ ٠ضٍمٝ هفؼجس ثػجٌز ثٌطفً ِٓ ثٌٛثٌو ث٨مٌ فضٝ ٠ذٍغ ٠قك ٌٍٛثٌو ثٌ
ىٌه ِٓ  ػجٌز ثٌطفً ٚ ٠ٛعكإ. ػٕو ث٨ٔفٚجي ٠ضُ ث٨صفجق ػٍٝ  ِٓ ػٌّٖ ثٌطفً ثٌغجِٕز ػٌٖ

وِج صٍُٚٙ ػٕ ٠ذوأ ىٌهػجٌز ٚ ٓ ثٌٟٕٟٛ ٘ٛ ثٌّْؤٚي ػٓ هفؼجس ث١ِ٦ؤثٌّقجفع .ثٌض لذً
ِؼظُ ثٌقج٨س ٠ؾخ ػٍٝ  فٟ .ػجٌزصفجل١ز ث٦إ ٚ ث٦ٔفٚجي ٚثْٔنز ػٓ ًٚلز ثٌط٩ق 

 ث٨ٕنجٗ ثٔٙجء ٘يٖ ثٌّؼج٩ِس دؤٔفُْٙ.

ػٍٝ ل١ّز ثٌّذٍغ إىث صُ ًفٜ هفغ ِموثً ث٦ػجٌز ِٓ إفوٜ ثٌٛثٌو٠ٓ أٚ ٌُ ٠ضُ ث٨صفجق 
فئٔٗ ٠قك ٌٍٛثٌو ثٌيٞ فًٚ ػٍٝ فك ثٌقٞجٔز ثٚ ٠ٌٕىٗ ثٌيٞ فًٚ ػٍٝ  ٧ٌػجٌزثٌّطٍٛح 
جٔز ثٌّٖضٌن ٚثٌيٞ ٠ْىٓ ثٌطفً ِؼٗ فؼ١ٍج ٍٟخ فىُ ِٓ ِقجفع ثٌّٕطمز فك ثٌقٞ

 ٌٍقٚٛي ػٍٝ هفؼجس ث٦ػجٌز .

 ٍٟخ ٠ٍجهر هػُ ثٌطفً ٨ّذجح ِغً ثٌضؼ١ٍُ ٚث١ٕجء ثمٌٜ .2
إىث وجْ همً ث٤ح/ث٤َ ثٌيٞ ٠وفغ ث٨ػجٌز أػٍٝ ِٓ همً ثٌطٌف ثٌيٞ ٠م١ُ ِؼٗ ثٌطفً ، فئٔٗ 

 ٠مًٌٚ ػجٌز لو ٠ىْٛ ِغ٩ ٍٟخ ٝؼف ِذٍغ ث٨ػجٌز دج٨ِىجْ ٍٟخ ٠ٍجهر فٟ ِذٍغ ث٨
ث٠ٌٌٞذٟ ٚ وٖف ثٌٌثصخ ٌىٍٝ ثٌٛثٌو٠ٓ ٚ ث٠ٞآ فجٌضُٙ  ىٌه دٕجءث ػٍٝ ثٌىٖف ثٌّقجفع 

ث٨لضٚجه٠ز ٚ ثىث فىُ د٠َجهر ث٨ػجٌز ٠ؾخ ػٍٝ ث٨َ ثٚ ث٨ح ثٌقجٝٓ ٌٍطفً ثْ ٠طجٌخ 
ثٌّٕجّذجس ثٌنجٙز  ج ف٠ْٟجُ٘ ث٠ٞثْ  دج٠ٌَجهر دٕفْٗ ِٓ ثٌطٌف ث٨مٌ ٚ ػٍٝ هثفغ ثٌٌػج٠ز

ٚ ٠ْضط١غ ثٌطفً ٍٟخ صّو٠و ث٨ػجٌز دْذخ ثٌوًثّز  .ً ثٌٌّٛ ثٚ ففً صؼ١ّو ثٚ ِج ٕجدِٗغ
 فضٝ ّٓ ثٌؼ٠ٌٖٓ.

 ػجٌز ٌٍطفًفىُ ِؤلش ٌوفغ ث٦ .3
ثْ ٠موَ ٌوٜ  ِؼَٗ ثٌيٞ ٠ْىٓ ثٌطفً ٥ٚ ٌأح ٠٥قك ٌث٨صفجق ػٍٝ فٞجٔز ثٌطفً  أعٕجءفٟ 
ثْ ٠ضُ ثٌقىُ دجٌقٞجٔز. إ٨ػجٌز ثٌّؤلضز ٌز ثٌّؤلضز ٚ صْضٌّ ث٦ػجث٦ ٍٟخقجفظز ثٌّ  

لُ د٠َجًر ثٌّٛلغ ث٨ٌىضٌٟٚٔ ٌؾّؼ١ز ػجٌز ث٦ ػجٌز ٚ هفؼجس٠ٌٍَّو ِٓ ثٌّؼٍِٛجس ػٓ ث٦
.www.medlag.isفّج٠ز ثٌطفً   .  

  

Mikilvægar upplýsingar fyrir erlendar konur á Íslandi
Réttur þinn

Meðlagsgreiðslur
a) Samkomulag og úrskurðir um meðlag

Einstætt foreldri á rétt á greiðslu meðlags frá hinu foreldrinu þar 
til barn nær 18 ára aldri. Við skilnað er oftast gert samkomulag 
um meðlag og það staðfest af sýslumanni. Tryggingastofnun 
ríkisins sér um meðlagsgreiðslur og þær hefjast þegar stofnunin 
hefur fengið eintak af meðlagsúrskurði eða skilnaðarleyfisbréfi frá 
sýslumanni. Í flestum tilfellum þarf fólk sjálft að sjá um að koma 
þeim skjölum þangað.

Ef foreldri neitar að greiða meðlag eða ef foreldrar eru ekki sam
mála um fjárhæð meðlagsins getur forsjárforeldrið eða foreldrið 
sem barnið á lögheimili hjá, ef forsjá er sameiginleg, krafist þess að 
sýslumaður kveði upp úrskurð um meðlagsgreiðslur.

b) Aukið meðlag, menntunarframlag og sérstök framlög

Ef meðlagsskylda foreldrið hefur mun hærri tekjur en hitt, þá er 
hægt að fara fram á aukið meðlag, til dæmis tvöfalt. Sýslumaður 
úrskurðar um meðlagið og tekur mið af skattframtölum foreldra, 
launaseðlum og aðstæðum hvors um sig. Ef fallist er á aukið meðlag 
þarf foreldrið sjálft að innheimta það af meðlagsskylda foreldrinu. 
Auk mánaðarlegs meðlags með barni skal meðlagsskylt foreldri 
leggja fram sérstök framlög vegna útgjalda við skírn barns og 
fermingu eða vegna sjúkdóms eða af öðrum sérstökum ástæðum. 
Barn getur gert kröfu um framlag til menntunar frá meðlagsskyldu 
foreldri fram til 20 ára aldurs.

c) Bráðabirgðaúrskurður um meðlag

Á meðan deila foreldra um forsjá barns er óleyst getur það  foreldri, 
sem barnið dvelur hjá, óskað eftir að sýslumaður kveði upp bráða
birgðaúrskurð um meðlagsgreiðslur. Sá úrskurður gildir þar til 
endan legur meðlagsúrskurður er kveðinn upp.

Upplýsingar um meðlag og meðlagsgreiðslur eru á vef Innheimtu
stofnunar sveitarfélaga: www.medlag.is .
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االطفبي مسبعذح  
ز ث٨ٟفجي. ثىث ػذجًر ػٓ ثًدغ هفؼجس ِج١ٌز فٟ ثٌْٕز صوفغ ٥ًٌ٘ وّْجّ٘ز فٟ إػجٌ ٚ ٟ٘

وجْ ثٌّؼ١ً ٚف١وث فئٔٗ ٠قًٚ ػٍٝ ِذٍغ ِْجػور ثوغٌ ِٓ ث٨ٕنجٗ ثٌّضَٚؽ١ٓ, ٌٚىٓ ِغ 
ث٨مي دؼ١ٓ ث٨ػضذجً همً ثٌٛثٌو٠ٓ ػٕو فْجح ِموثً ثٌّْجػور. ٘يٖ ثٌّْجػور صؼطٝ ٩ٌٟفجي 

ز فك فٞجٔصوفغ ثٌّْجػور ٨فو ثٌٛثٌو٠ٓ ثٌيٞ ٌو٠ٗ ألً ِٓ عّج١ٔز ػٌٖ ػجَ. فضٝ ثٌط٩ق 
  ٚصذمٝ ثٌوفؼجس وّج ٟ٘ فضٝ ٚلٛع ثٌط٩ق ثٌٕٙجةٟ.ثٌطفً 

فجٍِٟ ٍثٚؽجس ثٌْفٌ ِٓ هٚي ث٨صقجه ث٨لضٚجهٞ ث٨ًٚٚدٟ ٚ ٠ؼٍّْٛ ٕ٘ج فٟ ثٌذ٩ه ِّىٓ 
هفؼجس ِْجػور ث٨ٟفجي ٨ٟفجي صقش ًػج٠ضُٙ ٚ ٠ْىْٕٛ فٟ هٚي ثْ ٠ىْٛ ٌُٙ ثٌقك فٟ 

٠ٌٍَّو  ر ٠ؾخ ثْ ٠ضموَ دطٍخ مجٗ ٌيٌه . ِٓ ٘يٖ ثٌّْجػو ٥ٌّضفجهر ث٨صقجه ث٨لضٚجهٞ .
جًر ثٌّٛلغ ث٨ٌىضٌٟٚٔ لُ د٠َثٌّْجػور  إّضّجًثسٓ ثٌّؼٍِٛجس ػٓ ثٌّْجػوثس ٚ ِ

ثٌوثم١ٍز ٠٧ٌٌثهثس  www.rsk.is. 

  مبٌٕخمسبعذاد 
ثٚ ػجةٍضه ٠ّىٕه ٍٟخ ثٌّْجػور ِج١ٌز ِٓ ثٌنوِز ث٨ؽضّجػ١ز فٟ  ثىث ٌُ صْضطغ ثػجٌز ٔفْه

ِج١ٌز ٨ّذجح ِؤلضز ِغً ثٌط٩ق ثٚ فمو ثٌؼًّ )ثْ وجْ  ِْجػوٖه ث٠ٞآ ٍٟخ دٍو٠ضه . ٠ّٚىٕ
 ١ٌِ ٌه ثٌقك فٟ صؼ٠ٜٛ ثٌذطجٌز(

صؤعٌ ػٍٝ صؾو٠و صج١ٌٕر ثلجِضه ٨*ثٌّْجػور ثٌّج١ٌز ثٌّؤلضز   

اٌسىهمسبعذح فٓ   
ثٌنوِز ث٨ؽضّجػ١ز فٟ ِٕطمضه ٚ ثْ صّش دجِىجٔه ٍٟخ ِْجػور فٟ ث٠ؾجً ثٌْىٓ ِٓ 

ػ١ٍٗ فضىْٛ ثٌّْجػور فْخ عّٓ ث٠٨ؾجً ٚ ثٌومً ٚ فؾُ ثٌؼجةٍز.ِؼٍِٛجس ػٓ ثٌّٛثفمز 
ِْجػور ثٌْىٓ ِٛؽٛهر فٟ وض١خ )ثٌنطٛر ث٨ٌٚٝ فٟ ث٠ٍْٕوث( ٚ ٌوٜ ثٌنوِز ث٨ؽضّجػ١ز فٟ 

.ّٕجٟك ٚ ثٌّٞجْ ث٨ؽضّجػٟف ثٌِنضٍ www.felagsmalaradunryti.is. 
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Barnabætur
Barnabætur eru greiðslur til barnafólks, sem eru greiddar út fjórum 
sinnum á ári. Einstæðir foreldrar fá hærri barnabætur en hjón, 
en tekið er tillit til tekna foreldra eða forsjáraðila við útreikning 
barnabóta. Barnabætur eru greiddar vegna barna að 18 ára aldri 
og út árið sem þau verða 18 ára. Eftir skilnað fær það foreldra 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 barna
bótum með börnum sem eru á þeirra framfæri og eru búsett í 
öðru EES ríki. Sækja þarf sérstaklega um þær bætur. Upplýsingar 
um barnabætur og umsóknareyðublöð eru á vef Ríkisskattstjóra: 
www.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, 
til dæmis skilnaðar, atvinnuleysis (einnig ef þú átt ekki rétt á 
atvinnuleysisbótum).

 Tímabundin aðstoð hefur ekki áhrif á framlengingu dvalarleyfis.

Húsaleigubætur
Þú getur sótt um húsaleigubætur hjá félagsþjónustum sveitarfélaga. 
Hvort húsaleigubætur fáist greiddar fer eftir leiguupphæð, tekjum 
og fjölskyldustærð. Upplýsingar um húsaleigubætur er að finna í 
bæklingnum Fyrstu skrefin á Íslandi, hjá félagsþjónustu sveitar
félaganna og velferðarráðuneytinu, www.velferdarraduneyti.is
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 اٌمعٍُمبد مه ٌٍمضٔذ
www.kvennaathvarf.isٚ ٍٝ561125 ٘جصفؽّؼ١ز ِْجػور ثٌٌّأر  ػ . 

 ثٌفج٠ًٓ ث٨ٟفجي ٚ ٌٍْٕجء ؽّؼ١ز ٟ٘ ٚ ثٌْجػز ِوثً ػٍٝ ثٌؾًّٙٛ ٠ْضمذً ٚ
 ٠ْٚضمذً ثٌٌّوَ ث٠ٞج .ثٌْىٓ ٠ٌٕه ثٚ ثٌَٚػ لذً ِٓ ثٌّٞ ػٕف دْذخ ِٕجٌٍُٙ ِٓ

 .ضٚجحغ٧ٌ ٠ضؼٌٝٓثٌٍٛثصٟ  ٌْٕجءث
 

www.stigamot.isْ115 ػٕٛث hverfisgotu ٌِوَ صؼ١ٍّٟ  ٘ٛ ٚ 5626868 ٘جصف
 .ٚثّضٖجًٞ ٌٍٕجؽ١ٓ ِٓ ث٨ػضوثء ثٌؾْٕٟ ٚثٌؼٕف ٌِٚوَ ِؼٍِٛجس ػٓ ثٌؼٕف ثٌؾْٕٟ 

 
 ٘جصف . ,www.kvennaradgjofin.is/ Tungata 14ٌِوَ ثّضٖجًثس ْٔجة١ز 

 ثٌْجػز ِٓ ثٌن١ِّ ث٠جَ فٟ ثٌؾًّٙٛ ْضمذ٠ً .ٌٍْٕجء ِؾج١ٔز لج١ٔٛٔز. ثّضٖجًثس 5511550
 ِْجءآ ثٌؼجٌٕر فضٝ ثٌغجِٕز ثٌْجػز ِٓ ثٌغ٩عجء ث٠جَ ٚ ثٌٌثدؼز فضٝ ثٌغج١ٔز

 
 Tungata 14, www.humanrights.is أ٠٢ٍْٕوٞ  ٦ْٔجْث فمٛف ٌِوَ
٠موَ ثٕضٖجًثس لج١ٔٛٔز ِؾج١ٔز ٌٍّٙجؽ٠ٌٓ .فٟ فجٌز ثفض١جػ ِضٌؽُ  5522720  صٍفْٛ

موَ ٘يٖ ثٌّْجػور ِؾجٔج ث٠ٞج, ٌٚىٓ ٠ؾخ ػ١ٍه ثدوثء ًغذضه دجٌقٚٛي ػٍٝ ثٌٌّوَ ٠
 ِضٌؽُ ػٕو ثمي ثٌّٛػو .

 
-888ػٍٝ ٘جصف   www.karlartilabyrgdar.isثٌٌؽجي ٠ضقٍّْٛ ثٌّْؤ١ٌٚز : 

ّٓ ثٌّؼجٌؾز ثٌنجٙز .ِؼجٌؾز ِضنٚٚز ٌٌٍؽجي ثٌؼ١ٕف١ٓ ث٠ٌّج . وّج ٠ضٞ 6353
 ٚثٌّؼجٌؾز ثٌؾّجػ١ز ِغ ثمٚجة١١ٓ ٔف١١ْٓ .

 
 www.utl.isثٌوثم١ٍز ٍٚثًر skogarlid ثٔٛع ػٓ ٩ٌّضؼ٩َ 5105400 ٘جصف 

 .ثمٌٜ صٚج٠ًـ ٚ ػًّ صٚج٠ًـ ٚ لجِزث٤ ١ٌٕثسصؤ
 

www.mcc.is  َثٌقٞجًثس ٌِو Irsafjordur 2-4 ،Arnagata  ث٠ٍْٕو٠ٗ ٌغز ٘جصف 
 ز ١ٌضٛث١ٔ ٚ 4705-470 ثّذج١ٔز ٚ 4702-470 صج٠ٍٕو٠ز ٌغز ٚ 3090-450 ثٔؾ٠َ١ٍز ٚ

ثٚ وٌٚثص١ز  ٚ ٌٙد١زَ  4708-470 دٌٕٛو٠ز ٚ  4707-470 ١ًّٚزٚ   4704706
 ,ث٨ؽجٔخ ًِٛدؤ ثٌّضؼٍمز ثٌّؼٍِٛجس ِؼظُ صؾو ثٌقٞجًثسٌِوَ ٌوٜ  470-4709

 .ثمٌٜ موِجس ٚ صٌؽّز موِز, ٚثؽذجس ٚ فمٛق,ث٠ٍْٕو٠ز ٌغز هًٚثس,ث٠٨ٍْٕوٞ  ثٌّؾضّغ
 

www.jafnretti.is َثٌؾ١ْٕٓ د١ٓ ثٌّْجٚثر ػٓ ِؼٍِٛجس صؾو٠ٓ ٕ٘جن ٚ ثٌّْجٚثر ٌِو. 
  

Mikilvægar upplýsingar fyrir erlendar konur á Íslandi
Réttur þinn

Nánari upplýsingar
www.kvennaathvarf.is Kvennaathvarfið, sími: 561-1205 (opið allan 
sólarhringinn). Athvarf fyrir konur og börn sem flýja að heiman 
vegna andlegs eða líkamlegs ofbeldis eiginmanns, sambýlismanns 
eða annarra heimilismanna. Athvarfið er einnig fyrir konur sem 
hafa orðið fyrir nauðgun.

www.stigamot.is Stígamót, Hverfisgötu 115, sími: 562-6868, eru 
ráðgjafarmiðstöð fyrir fórnarlömb kynferðisofbeldis og upplýs
ingamiðstöð um kynferðisofbeldi.

www.kvennaradgjofin.is Kvennaráðgjöfin, Túngötu 14, sími: 
551-1550. Ókeypis félags og lögfræðiráðgjöf fyrir konur. Opið á 
fimmtudögum frá kl. 1416 og á þriðjudagskvöldum frá kl. 2022.

www.humanrights.is, Mannréttindaskrifstofa Íslands, Túngötu 14, 
sími: 5522720. Ókeypis lögfræðiráðgjöf fyrir innflytjendur. Ef þörf 
er á túlki greiðir skrifstofan kostnað vegna túlkaþjónustu, en óska 
þarf eftir túlki um leið og viðtal er pantað.

www.karlartilabyrgdar.is Karlar til ábyrgðar, sími: 555-3020. Sér
hæft meðferðaúrræði fyrir karla sem beita ofbeldi á heimilum. Um 
er að ræða einstaklingsmeðferð og hópmeðferð hjá sálfræðingum.

www.utl.is Útlendingastofnun, Skógarhlíð 6, sími 510-5400. Þar 
eru upplýsingar um tegundir dvalarleyfa, skilyrði fyrir veitingu 
þeirra og fleiri réttindi.

www.mcc.is Fjölmenningarsetur, Árnagötu 24, Ísafirði, símar: 
4503090 (íslenska/enska), 4704702 (taílenska), 4704705 (spænska), 
4704706 (litháíska), 4704707 (rússneska), 4704708 (pólska), 
4704709 (serbneska/króatíska). Hjá Fjölmenningarsetri má fá 
 upplýsingar um flest er varðar innflytjendamál, íslenskt samfélag, 
íslenskukennslu, réttindi og skyldur, túlka og þýðingaþjónustur og 
fleira.

www.jafnretti.is Jafnréttisstofa. Þar er að finna upplýsingar um 
jafnrétti kynja.
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www.velferdarraduneyti.is/malaflokkur   ٍٚثًر ثٌٖؤْٚ ث٨ؽضّجػ١ز ف١ظ صؾو
 ٚثًِٛ ث٨ؽجٔخ .ِؼٍِٛجس ث٨ؽجٔخ ثٌّٙجؽ٠ٌٓ 

 
www.rsk.is ,   ثٌٌٞثةخ ػٓ ِؼٍِٛجس ف١ظ صؾو  5631100 ٘جصف ثٌٌٞثةخ ٍّطز, 

ٌغجس  ػور فٟ ثٌٖن١ٚز ث٠ٌٌٞذز ٍِفجس ِْجػوثس ثؽجً ثٌْىٓ , ثٌطفً, ِْجػوثس
 . ( ١ًّٚز,دٌٕٛو٠ز,ثٌّج١ٔز,ف١ٌْٔز,ثّذج١ٔز,٠ّٛو٠ز,٠ٌٚٔؾ١ز,فٍٕٕو٠ز,ه٠ّٕجًو١ز,ثٔؾ٠َ١ٍز)
 

http://reykjavik.is/immigrants  , دٍو٠ز ٠ًىجف١ه , ٌِوَ ثٌذٍو٠زTjarnargata 
ثٌٍضٛث١ٔز  7496-744ثٌذٌٕٛو٠ز , 4473-744, دجٌٍغز ث٨ٔؾ٠َ١ٍز  7488-744٘جصف  ,11

ٛق ٚث١ٌٌّٚز . صٛفٌ ثٌذٍو٠ز ِضٌؽّْٛ ٌٙؤ٨ء ثٌي٠ٓ ٠ضقوعْٛ ٌغجس ثمٌٜ . ِىضخ فم
, ث٨ًِٛ ػٓ ثٌقمٛق ٚثٌٛثؽذجس فٟ ثٌّؾضّغ ث٨ْٔجْ ٠موَ ِْجػوثس ثّضٖج٠ًز ِٚؼٍِٛجس

ثٌؼجة١ٍز , صٚج٠ًـ ث٨لجِز ٚثًِٛ ثمٌٜ ثٌنوِجس ِؾج١ٔز ٠ٌّٚز 
www.facebook.com/livinginreykjavik?ref=hl  

 
http://en.womeniniceland.is   , ْٔجء فٟ ث٠ٍْٕوثTungata 14   . ٟٔثٌطجدك ثٌغج

٠ٕظٌ فٟ لٞج٠ج ثٌْٕجء ث٨ؽجٔخ ث٠جَ ثٌغ٩عجء ِٓ ثٌْجػز ثٌغجِٕز فضٝ ثٌؼجٌٕر ِْجءث . صْضط١غ 
 ٠ضقوعْٛ ٌغضه . ٖجٞ ٚثٌضقوط ِغ ثٕنجٗث٠ٌَجًر ٚث٨ٌضمجء دجٕنجٗ ؽوه ، ٌٕح ثٌ

https:/www.facebook.com/groups/womeniniceland 
 

 : fossvogurثًلجَ ٘ٛثصف فٟ فج٨س ث٨غضٚجح ثٌطجًةز فٟ 
) ثٌٌلُ ثٌذو٠ً   fossvogur 876-5307ث٨ّضمذجي فٟ ٌِوَ ٟٛثًٜء 543-1000

( ٠موَ ثٌٌّوَ موِجصٗ م٩ي ّجػجس ثٌؼًّ ث١ِٛ١ٌز ػٍٝ 2000-543ٌٍّْضٖفٝ ثٌٟٕٟٛ 
 . 2085-543ثٌٌلُ 

 
 Akureyri :463-0800ثًلجَ ثٌٙٛثصف فٟ 

  .اٌمخزٍفخ اٌمعٍُمبد َ االسشبداد ٌزٍمٓ االجزمبعٕخ اٌخذمخ مشاوض اٌّ اٌزُجً ٔمىه َ

 111اٌشلم عٍّ االرصبي اٌطُاسئ حبٌخ فٓ

 

  

Mikilvægar upplýsingar fyrir erlendar konur á Íslandi
Réttur þinn

www.velferdarraduneyti.is/malaflokkar Þar eru ýmsar upplýsingar 
um innflytjendur og innflytjendamál.

www.rsk.is Ríkisskattstjóri, sími: 563-1100. Þar er að finna ýmsar 
upplýsingar um skattamál, barnabætur, vaxtabætur, persónu afslátt 
og framtalseyðublöð á nokkrum tungumálum (ensku, dönsku, 
finnsku, norsku, sænsku, frönsku, spænsku, þýsku, pólsku og rúss
nesku).

http://reykjavik.is/thjonusta/radgjofvidinnflytjendur Reykjavíkur
borg, Ráðhús, Tjarnargata 11, sími: 411-4155 (enska), 411-1140 
(pólska), 411-4163 (litháíska og rússneska). Boðið er upp á  þjónustu 
túlks ef viðkomandi talar önnur tungumál. Mannréttindaskrifstofa 
býður innflytjendum í Reykjavík upp á ráðgjöf og upplýsingar um 
réttindi og skyldur í samfélagi, málefni fjölskyldunnar, dvalarleyfi 
o.fl. Þjónustan er ókeypis og starfsmenn eru bundnir trúnaði. 
https://www.facebook.com/LivingInReykjavik?ref=h

http://womeniniceland.is/ Samtök kvenna af erlendum uppruna, 
Túngötu 14, 2hð. Jafningjaráðgjöf fyrir konur af erlendum uppruna 
á þriðjudagskvöld frá 2022. Kíktu við, heitt á könnunni og konur 
sem talar þínu tungumál. https://www.facebook.com/groups/
womeniniceland/

Símar neyðarmóttöku í Fossvogi:

543-1000 – aðalskiptiborð Landspítala 543-2000 – afgreiðsla 
bráðadeildar í Fossvogi • 543-2094 – Neyðarmóttakan á dagvinnu
tíma 543-2085 – Áfallamiðstöð LSH

Sími neyðarmóttöku á Akureyri:

463-0800

Einnig veitir félagsþjónustan í þínu sveitarfélagi ýmsa ráðgjöf 
og aðstoð.

 Neyðarsími lögreglu er 112
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ه ٌزي االسئٍخ فزىُوٓ فٓ عاللخ فٍٕب عىف .ارا وبوذ اجبثزه أجبثٕخ الْ م  

ىطجك اْ مه اٌُاسد ٌىب عٍّ ششٔىهًٌ ٔ  

 صنجفٟ ِٕٗ دؼٜ ث٨ف١جْ؟ ً٘ 

 فٟ دؼٜ ث٨ف١جْ؟ ٠ٚغًٛ ً٘ َِثؽٗ ِضمٍخ 

  ثٌٌّٖٚدجس ثٌىق١ٌٛز؟ ػٕو ثفضْجءً٘ ٠ٚذـ ػٚذ١آ دٌْٙٛز 

 ثٌّوًّز ثٚ فٟ وجٌؼًّ ث ث١ٌٗ ص٠ٌو٠ٓ ثٌي٘جح ّٕؼه ِٓ ثٌي٘جح ثٌٝ ِىجًْ٘ ٠قجٚي ثْ ٠ ٚ
 ٠ٛ٘جصه؟ِّجًّز 

  ؟مٌٚؽه ٚهمٌٛه ٌٍَّٕي ً٘ ٠ٌثلذه 

 ؟ئٔه غ١ٌ ِنٍٚز ًٌٗ٘ ٠ضّٙه هِٚآ د 

 ٠ٕضمون ثٚ ٠ٕضمو ػٍّه ثٚ ثٙجفذه ثٚ ػجةٍضه ؟ ً٘ 

  َغ١ٌ ٙق١ـ ثٚ ١ٌِ دجٌّْضٜٛ ثٌّطٍٛح؟ صم١ِٛٓ دٗوً ِج  دؤًْ٘ ٠ضّٙه ػٍٝ ثٌوٚث 

 ِنضٍز ػم١ٍآ؟ ً٘ ٠مٛي ٌه ثٔه ٌْش ٟذ١ؼ١ز ثٚ ٠مٛي ٌه ثٔه 

 ٠مًٍ ِٓ ثفضٌثِه ثِجَ ث٨م٠ٌٓ؟ ً٘ 

 ً٘  ٌٟ٠طٍخ ص١ٝٛقآ ٌىً ِج صٕفم١ٗ ِّٙج وجْ ثٌّذٍغ ل٣١ٍ؟ ٌٗ ٍّطز ػٍٝ همٍه ثٌّج ٚ 

  ً٘ ؟ػٓ لٚو٠ضٍف ٌه ثغٌثٝه ثٌٖن١ٚز 

 ٠ٌٚك ػ١ٍه ثٚ ٠تٕذه ثٚ ث٨ٟفجي؟ ً٘ 

 ٠ن١فه دّؼجٌُ ٚؽٙٗ ثٚ فٌوجصٗ ثٚ دج٨ٕجًر صؾج٘ه؟ ً٘ 

 ثةه ثٔش ثٚ ثٟفجٌه ثٚ ثلٌدجةه؟ً٘ ٠ٙوه دج٠ي 

 ٠غٚذه ػٍٝ ِّجًّز ثٌؾِٕ ؟ ً٘ 

 فًٚ ثْ هفؼه ثٚ ٚلؼه ثٚ ٌٝده ثٔش ثٚ ثٟفجٌه؟ ً٘ 

  

Mikilvægar upplýsingar fyrir erlendar konur á Íslandi
Réttur þinn

Ef þú getur svarað einhverri af þessum spurningum játandi er hætta á að 
þú sért í ofbeldissambandi:

Á eitthvað af neðantöldu 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 að vera sér ótrú?

•	 Gagnrýnir hann þig, vini þína og/eða fjölskyldu?

•	 Ásakar hann þig stöðugt – ekkert sem þú gerir er rétt eða nógu vel 
gert?

•	 Segir hann að „eitthvað sé að þér”, þú sért jafnvel „geðveik”?

•	 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/öskrar hann 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?“
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 حمُله 
ٌبمخ ٌٍىسبء  معٍُمبد  

فٓ أسٍىذا بوتاالج  
  

 
 

 ٌٍزمىه االصً االجىجٕبد صَجبرٍم عٍّ اٌشجبي لجً مه خذاع حبالد عه اٌىشف رم
 اٌحبالد ٌزي عه االمثٍخ ثعض ٌىب َ عٍٍٕه ششعٕخ اٌغٕش اٌسٕطشح َ اثزضاصٌه مه
 
 ً٘ ؟ٌٕٟ   هْٚ ٍٚؽٙج صط١غ ثْ ثٌٌّآر فٟ ث٠ٍْٕوث ػٍٝ ضٛؽخ٠ 

 ٩ٌمٌ ٠مًٌ ُِٕٙ ثفو ٨ ٚ ّٛث١ّز ثٌٌّآر ٚ فجٌٌؽً ٨

 ً٘ ؟وج٩ِ ًثصذٙج ٍٚؽٙج صٍُْ ثْ ثٌٌّآر ػٍٝ ٠ضٛؽخ 
 ػٍٝ ث٠ٞآ ىٌه ٠ؼضّو ٚ ث٨ٌّر صىج١ٌف فٟ ٠ْجُ٘ ثْ ثٌٌّآر ٚ ؽًٌثٌ ِٓ ٌىً ٚ ٌه ًثصذه ٨

 ِّٕٙج وً ًثصخ ِْضٜٛ

 ً٘ ْٛثٔفٚجي؟ ثٚ ٩ٟق فًٚ ثىث ثٌٌؽً ٌوٜ ث٨ٟفجي فٞجٔز صى 
 دّٛؽخ ثٌقٞجٔز صضُٚ ثٌقٞجٔز ػٍٝ ٠ضفمج ٌُ ثْ ٚ ٌى١ٍّٙج صىْٛ فجٌقٞجٔز ٨

 ثىث ٌُ ٠قًٚ ثصفجق .  ثٌمٞجء

 ً٘ ثٚ صٍذِ فم٠ ػج٠ًز صىْٛ ثْ ث٠ٍْٕوث فٟ ثٌؼجهثس فْخ ثٌٌّآر ػٍٝ ٠ضٛؽخ 
  ِج ٠قٌٞ ثٙولجء ٍٚؽٙج ٠ٌٍَجًر؟ث٩ٌّدِ ثٌوثم١ٍز فٟ ثٌَّٕي، فضٝ ػٕو

  فٟ ٌذِ ِج صٖجء ّٛثء هثمً ثٚ مجًػ ثٌَّٕي ثٌقم ٌٌٍّآر ٨

 ً٘ ٍٚؽٙج؟ ٙو٠ك ِغ ثٌؾِٕ صّجًُ ثْ ثٌؼجهثس فْخ ثٌٌّآر ػٍٝ ٠ضٛؽخ 
 ٍٚؽه ١ٌِ ٚ ؽّْه ٠ٍّه ِٓ فجٔش ٨

 ً٘ ِٓ ٠ٖجء؟ و١ف ٚ ِضٝ ِؼه ثٌؾِٕ ٠ّجًُ ثْ ٍٚؽه فك 
 ًغذضه ٚ دّٛثفمضه ث٨ ثٌؾِٕ ِّجًّز ٌٗ ٠قك ف٩ ٨

 
 ٟث٨ٌِ؟ وٖف ثىث ثٌذ٩ه ِٓ ثٌٟه ثٚ ثّؾٓ ً٘ ثٌوػجًر ِّجًّز ػٍٝ ثؽذٌٟٔ ٍٚؽ 

 ٚ ثٌوػجًر ٌّّجًّز ٠وفغ ِٓ وً ٠قجوُ دً ثٌوػجًر ِّجًّز فجٌز فٟ ثٌٌّآر صقىُ ف٩ ,٨
 ٠قجوُ ِٓ ٘ٛ ٍٚؽه دً ثدوآ صقجوّٟ ٨ دجٌضجٌٟ ثع١ٕٓ د١ٓ ًٚٙ فٍمز ٠ىْٛ ِٓ ث٠ٞآ ٠قجوُ

 .ثٌْذخ ٌٙيث ثٌذ٩ه ِٓ ّضطٌه٠ٓ دجٔه ٌٍمٍك هثػٟ ٨ ٚ ,ِؼه ثٌوػجًر ٠ّجًّٛث ِّٓ ث٠ٞآ ٚ
 


