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1. ความรุนแรง
1.1 คุณถือเปนผูเสียหายจากการกระทำที่เปนอาชญากรรม
หากมีผูใด:
•
•
•
•
•
•
•
•

ตบตี เตะ พยายามบีบคอคุณ หรือทำใหคุณไดรับบาดเจ็บโดยใชมีด
หรือวัตถุอื่นใด
ทำใหคุณไดรับบาดเจ็บ เชน มีบาดแผลฉกรรจ รอยฟกช้ำ หรือ
กระดูกหัก
บังคับใหคุณรวมเพศโดยที่คุณไมยินยอม
ขมขูคุณโดยบอกวาคุณจะถูกฆาหรือไดรับบาดเจ็บอยางรุนแรงตามที่
ระบุไวขางตน
บังคับใหคุณแตงงานกับผูอื่นโดยที่คุณไมยินยอม (การแตงงานที่คุณ
ถูกบังคับ)
บังคับใหคุณตกเปนเหยื่อของการคามนุษย (คุณสามารถอานเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการคามนุษยไดในหัวขอที่ 1.2)
บังคับใหคุณขริบอวัยวะเพศหญิง
ทำใหรางกายของคุณไมสามารถเคลื่อนไหวไดอยางอิสระ เชน
ขังคุณไวในหอง

หากลูกๆ ของคุณถูกกระทำรุนแรงหรือถูกลวงละเมิดทางเพศก็ถือเปน
การกระทำที่เปนอาชญากรรมเชนกัน
การขมขูหรือใชความรุนแรงติดตอกันเปนระยะเวลานานก็ถือเปน

2.1.

อาชญากรรมเชนกัน ไมวาคุณจะไดรับบาดเจ็บทางรางกายหรือทางจิตใจ
จากพฤติกรรมดังกลาวก็ตาม
การกระทำขางตนถือเปนอาชญากรรม แมวาบุคคลที่กระทำจะเปน:
•
•
•
•

สามีคนปจจุบันหรือสามีคนกอนของคุณ หรือคูรัก/แฟนหนุม/แฟนสาว
ที่อาศัยอยูรวมกับคุณ
พอแมหรือพอแมเลี้ยงของคุณ
ลูกของคุณ
บุคคลที่อยูในบานของคุณ นั่นก็คือ ผูที่คุณอาศัยอยูดวยและผูที่อาศัย
อยูรวมในสถานที่เดียวกับคุณ

1. แสวงหาผลประโยชนโดยใหคุณขายบริการทางเพศหรือดวย
จุดประสงคทางเพศอื่นๆ
2. บังคับใหคุณเปนขอทานหรือบังคับใหคุณเปลี่ยนงาน
3. แสวงหาผลประโยชนโดยใหคุณสมัครเขาเปนทหารเพื่อปฏิบัติภารกิจ
ในตางประเทศ
4. ตัดหรือนำอวัยวะใดๆ ออกจากตัวของคุณโดยที่คุณไมยินยอม
1.3 คุณกำลังถูกเอาเปรียบหาก:
•
•

หากบุคคลนั้นอยูในอาการมึนเมาจากฤทธิ์ของสุราหรือยาเสพติดขณะ
กระทำการดังกลาว ก็ถือเปนการกระทำที่เปนอาชญากรรมเชนกัน
1.2 เมื่อใดจึงจะถือวาคุณเปนผูเสียหายจากการคามนุษย

•
•

คุณไมไดรับอนุญาตใหเก็บเงินที่คุณไดรับ หรือคุณไดรับอนุญาต
ใหเก็บเงินที่ไดรับไวเพียงเล็กนอยเทานั้น
คุณตกเปนหนี้ที่คุณไมไดเปนผูกอขึ้นจริง และคุณตองชำระคืนหนี้
จำนวนดังกลาว
คุณไมสามารถตัดสินใจดวยตนเองไดวาคุณจะทำงานหาเลี้ยงชีพ
เมื่อใดและที่ใด และคุณก็ไมสามารถหยุดทำงานไดตามที่ตองการ
คุณไดรับบัตรประจำตัวและเอกสารเดินทางปลอม โดยที่คุณไมไดเปน
ผูดูแลเอกสารประจำตัวของคุณเอง หรือคุณไมมีเอกสารใดๆ เลย

การแสวงหาผลประโยชน
จากสถานการณที่ถูกบีบบังคับ
หมายถึง การที่บุคคลหนึ่ง
บอกใหคุณยินยอมเปน
ผูถูกเอาเปรียบในสถานการณ
ที่คุณรูสึกวาคุณไมมี
ทางเลือกอื่นใดแลว

หากบุคคลใดกระทำการตอไปนี้โดยใชวิธีการรุนแรง การขมขู การแสวงหา
ผลประโยชนจากสถานการณที่ถูกบีบบังคับ หรือใชพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมดังนี้:

3.
2.

4.3.

2. คุณจะขอความชวยเหลือไดจากที่ใด

3. ใบอนุญาตใหพำนักในนอรเวยสำหรับคูสมรสที่ถูกกระทำทารุณ

หากคุณตกเปนผูเสียหายจากการกระทำที่เปนอาชญากรรมไมวากรณีใด คุณสามารถติดตอศูนย Crisis Centre ได คุณสามารถโทรติดตอและขอขอมูล
และคำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิที่คุณมี หรือคุณสามารถเขามาพูดคุยกับเจาหนาที่และติดตามเรื่องไดดวยตนเอง หมายเลขโทรศัพทของ Crisis Centre
จะอยูในเว็บไซตตอไปนี้: www.krisesenter.com คุณและลูกๆ ของคุณสามารถขอเขาพักที่ศูนยไดโดยไมเสียคาใชจายใดๆ หากตองการความชวยเหลือ
หรือการคุมครอง

หากคุณไดรับอนุญาตใหอาศัยอยูในนอรเวยเพื่อติดตามคูสมรส (Family
Reunion) คุณสามารถยื่นเรื่องขออนุญาตอยูอาศัยเปนการถาวรได
หลังครบสามป หากคุณแยกทางกับคูสมรสกอนที่คุณจะไดรับใบอนุญาต
ดังกลาว โดยพื้นฐานแลวคุณก็จะไมมีสิทธิอาศัยอยูในนอรเวยตอไปได

คุณตองพิสูจนใหเห็นวาคุณไดถูกกระทำทารุณจริง โดยวิธีที่สามารถ
ใชพิสูจนไดนั้น ไดแก การเขียนเอกสารชี้แจงดวยตัวเอง หรือขอเอกสาร
จากแพทย, ศูนย Crisis Centre, นักจิตวิทยา, ศูนยดูแลสุขภาพ, เพื่อน
ผูหญิง หรือบุคคลที่สามารถเปนพยานในเหตุการณได

นอกจากนี้คุณยังสามารถติดตอหนวยงานตอไปนี้ได:

อยางไรก็ตาม คุณสามารถขอใบอนุญาตพำนักในประเทศไดหากคุณหรือ
ลูกของคุณถูกกระทำทารุณทางรางกายหรือทางจิตใจในชวงที่คุณอาศัย
อยูกับคูสมรส ไมวาผูที่ขอเลิกความสัมพันธจะเปนคุณหรือคูสมรสก็ตาม

คุณไมจำเปนตองรายงานเหตุการณตางๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้น แตคุณจะตอง
พูดคุยกับเจาหนาที่ตำรวจ จากนั้นเจาหนาที่ตำรวจจะเขียนรายงานตามคำ
ใหการและเอกสารของคุณ ซึ่งจะถูกสงตอไปที่สำนักตรวจคนเขาเมืองของ
นอรเวย (UDI) พรอมกับคำขออนุญาตพำนักของคุณ

•

ตำรวจ – หมายเลขติดตอเจาหนาที่ตำรวจในเขตของคุณคือ 02800
และหมายเลขฉุกเฉินคือ 112

•

The Specialist Forced Marriage Unit – โทร 47 80 90 50
kompetanseteamet@imdi.no

•

โทรปรึกษาและขอคำแนะนำโดยไมเสียคาใชจายใดๆ – หมายเลข
800 40 008 www.Stottetelefon.no

•

โทรติดตอสายดวน National Incest and Sexual Abuse –
หมายเลข 800 57 000

•

ROSA (Reestablishment – Shelters – Safety – Assistance)
ปรึกษาและขอขอมูลสำหรับผูที่ตกเปนผูเสียหายจากการคามนุษย
– โทร 22 33 11 60 www.rosa-help.no

•

Advisory Ofce for Victims of Crime – หมายเลข 815 20 077
www.kriminalitetsofre.no

•

สายดวน Norwegian Red Cross’s Forced Marriages –
โทร 815 55 201

•

Abuse Centre หรือ A&E ในเขตที่คุณพักอาศัย

•

ศูนยดูแลสุขภาพหรือสำนักงานปรึกษาปญหาครอบครัวในบริเวณ
ที่คุณอยู

คุณมีสิทธิขอความชวยเหลือจากทนายความไดเฉพาะเมื่อมีการปฏิเสธ
คำรองขอดังกลาวเทานั้น
4.5.

4. การแจ ง ความกั บ ตำรวจ

5. อุปกรณขอความชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุรุนแรง

หากคุณถูกกระทำทารุณหรือเปนผูเ สียหายจากอาชญากรรมอืน
่ ๆ คุณจำเปนตองรายงานเหตุการณทเ่ี กิดขึน
้ แกเจาหนาทีต
่ ำรวจ เหตุผลประการหนึง่ ก็คอ
ื
หากไมมก
ี ารแจงความ คุณจะไมสามารถยืน
่ เรือ
่ งเรียกรองคาเสียหายได คุณสามารถอานรายละเอียดเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับเรือ
่ งนีไ
้ ดในหัวขอที่ 9

หากคุณถูกขมขูหรือถูกทำราย คุณอาจไดรับอุปกรณขอความชวยเหลือในกรณีที่เกิดเหตุรน
ุ แรงจากตำรวจโดยไมมีคาใชจายใดๆ อุปกรณขอความ
ชวยเหลือนี้จะเชื่อมตอโดยตรงกับศูนยรับแจงเหตุฉุกเฉินของตำรวจ เพื่อที่คุณจะไดสามารถติดตอเจาหนาที่ตรวจไดทันทีเมื่อตกอยูในสถานการณ
อันตราย

4.1 คุณจะแจงความกับเจาหนาที่ตำรวจไดอยางไร
คุณควรแจงความกับตำรวจในทองทีท
่ ค
่ี ณ
ุ พักอาศัย และคุณมีสท
ิ ธิพด
ู คุย
กับตำรวจไดโดยไมจำเปนตองแจงความเหตุการณใดๆ/เกีย
่ วกับบุคคลใด
เจาหนาทีต
่ ำรวจมีอำนาจในการดำเนินคดีไดหากเปนคดีความรายแรง เชน
การลวงละเมิดผูเ ยาวและคดีขม
 ขืน หากเปนเชนนัน
้ หมายความวา เจาหนาที่
ของรัฐจะเปนผูส
 บ
ื สวนคดีดงั กลาวตอไป แมวา จะไมมก
ี ารแจงความจากคุณ
หรือบุคคลอืน
่ ใดก็ตาม คุณสามารถพาเพือ
่ นไปดวย หรือสามารถขอ
ความชวยเหลือจากทนายความกอนเขาแจงความได คุณสามารถอาน
รายละเอียดเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับเรือ
่ งนีไ
้ ดในหัวขอที่ 7
4.2 จะเกิดอะไรขึ้นบางที่สถานีตำรวจ
่ คุณมาถึงสถานีตำรวจ คุณสามารถพูดคุยกับเจาหนาทีผ
่ ม
ู ห
ี นาที่
• เมือ

สอบสวนได ในขัน
้ ตน คุณสามารถเลาเกีย
่ วกับเหตุการณทเ่ี กิดขึน
้ ไดอยาง
อิสระ จากนัน
้ เจาหนาทีจ
่ ะสอบถามขอเท็จจริง เพือ
่ ทีจ
่ ะไดสามารถสืบสวน
คดีของคุณตอไปได เพราะฉะนัน
้ คุณจึงควรอธิบายเหตุการณทง้ั หมดทีเ่ กิด
ขึน
้ แจกแจงรายละเอียดของสิง่ ทีเ่ กิดขึน
้ กับคุณใหมากทีส
่ ด
ุ เทาทีจ
่ ะเปนไป
ได ตัวอยางเชน คุณอาจจะเขียนเหตุการณทเ่ี กิดขึน
้ ลงในกระดาษ และนำ

6.5.

ติดตัวไปดวยเมือ
่ เขาแจงความกับตำรวจ ระหวางการสอบสวน เจาหนาที่
ตำรวจจะพยายามรวบรวมพยานหลักฐานสำหรับใชในการดำเนินคดี
• หากคุณถูกทำรายรางกายและมีรอ
 งรอยของอาการบาดเจ็บทีม
่ องเห็นได
เจาหนาทีจ
่ ะขอถายรูปไวเปนหลักฐาน หากคุณถูกขมขืน เจาหนาที่
ตำรวจจะพาคุณไปที่ Abuse Centre เพือ
่ ใหแพทยตรวจและบันทึก
อาการบาดเจ็บของคุณ และเก็บหลักฐานดวยการตรวจภายใน
• เจาหนาทีต
่ ำรวจจะสอบถามวาคุณตองการเรียกรองคาเสียหายจากผูท
 ่ี
ทำรายคุณหรือไม หากมีการดำเนินคดีอาญา และจำเปนอยางยิง่ ทีค
่ ณ
ุ
จะตองแจงกับเจาหนาทีว่ า ตองการเรียกรองคาเสียหายหรือไม
• คุณควรเซ็นชือ
่ ในรายงานของคุณ จากนัน
้ คุณจะไดรบ
ั เอกสารยืนยันเปน
ลายลักษณอก
ั ษรเกีย
่ วกับเรือ
่ งทีค
่ ณ
ุ แจง
• เจาหนาทีต
่ ำรวจอาจมีมาตรการอืน
่ ๆ สำหรับคุม
 ครองคุณ เชน หามผูท
 ่ี
ั อุปกรณขอความชวยเหลือเมือ
่ เกิด
ทำรายคุณเขาใกล หรือคุณอาจไดรบ
เหตุรน
ุ แรง (Security Alarm)

5.1 คุณจะขอรับอุปกรณขอความชวยเหลือไดอยางไร

5.2 คุณสามารถใชอุปกรณขอความชวยเหลือไดนานเทาใด

คุณไมจำเปนตองแจงความเหตุการณที่เกิดขึ้น แตคุณหรือผูดำเนินการ
ในนามของคุณจะตองยื่นเรื่องขอรับอุปกรณดังกลาว โดยเจาหนาที่ตำรวจ
จะเปนผูใหความชวยเหลือคุณในเรื่องนี้

หากคุณไดรับอุปกรณขอความชวยเหลือแลว คุณสามารถใชงานเครื่อง
ดังกลาวไดเปนระยะเวลาสามเดือน จากนั้นเจาหนาที่ตำรวจจะเปน
ผูตัดสินใจวาคุณจำเปนตองใชเครื่องดังกลาวตอไปหรือไม โดยประเมิน
จากสถานการณความปลอดภัยของคุณ

6. คำสั่งหามเขาใกล
6.1 คำสั่งหามเขาใกลคืออะไร
คำสั่งหามเขาใกล หมายความวา ผูใดก็ตามที่ถูกสั่งหามจะไมมีสิทธิ
อยูในสถานที่ใดที่หนึ่ง เขาพบ หรือใชวิธีการอื่นใดเพื่อเขาถึงตัวคุณได
เชน ดวยการโทรศัพทติดตอ สงอีเมล จดหมาย หรือสงขอความผาน
มือถือ เจาหนาที่จะออกคำสั่งดังกลาวเพื่อคุมครองไมใหคุณถูกขมขู
หรือถูกทำราย
หากมีความเสี่ยงสูงที่คุณจะถูกขมขูทำราย บุคคลนั้นอาจถูกสั่งหาม
ไมใหอยูรวมในบานที่คุณสองคนเปนเจาของรวมได

6.2 ใครเปนผูตัดสินใจวาสามารถออกคำสั่งหามเขาใกลกับบุคคล
หนึ่งไดหรือไม
เจาหนาที่ผูดำเนินคดี (ตำรวจ) จะเปนผูตัดสินใจวาควรมีการออกคำสั่ง
หามเขาใกลกับผูที่ขมขูวาจะใชความรุนแรงกับคุณหรือไม และหลังจากนั้น
คำสั่งหามดังกลาวจะไดรับการพิจารณาจากศาลอีกครั้ง ทั้งตัวคุณและผูที่
ถูกออกคำสั่งหามจะถูกเรียกใหเขาฟงการพิจารณาของศาล แมวาในฐานะ
ที่คุณเปนผูเสียหาย คุณจะไมจำเปนตองเขารวมก็ตาม นอกจากนี้ กอนขอ
ใหมีการออกคำสั่งหามเขาใกล คุณไมจำเปนตองแจงความกอน เนื่องจาก
คำสั่งหามนั้นมีจุดประสงคเพื่อชวยใหคุณรูสึกปลอดภัยและสบายใจมากขึ้น
ในการเขาแจงความ
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7. ทนายความผูใหความชวยเหลือดานกฎหมาย
ทนายความผูใหความชวยเหลือดานกฎหมาย คือ ทนายความที่จะเปนผูใหคำแนะนำและความชวยเหลือแกคุณกอนที่คุณจะแจงความเหตุการณที่เกิดขึ้น
และระหวางการสืบสวนของเจาหนาที่ตำรวจ และระหวางการขึ้นศาล หากมีการแจงความดังกลาว
7.1 เมื่อใดคุณจึงจะมีสิทธิขอความชวยเหลือดานกฎหมาย
จากทนายความ

7.2 ทนายความผูใหความชวยเหลือดานกฎหมายสามารถชวยเหลือ
คุณในเรื่องใดไดบาง

คุณมีสิทธิขอความชวยเหลือดานกฎหมายจากทนายความ หากคุณ
ตกเปนผูเสียหายในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้:

ทนายความผูใหความชวยเหลือดานกฎหมายสามารถใหความชวยเหลือ
แกคุณไดเมื่อคุณกำลังตัดสินใจวาคุณควรแจงความเหตุการณที่เกิดขึ้น
หรือไม ทนายความจะพาคุณเขาพบเจาหนาที่ตำรวจ และสามารถชวยคุณ
เขียนเลาเหตุการณที่เกิดขึ้นได นอกจากนี้ ทนายความยังสามารถรองขอ
คำสั่งหามเขาใกลหรืออุปกรณขอความชวยเหลือใหคุณไดดวย
ทนายความยังสามารถชวยเหลือคุณได หากคดีดังกลาวไปถึงชั้นศาล
โดยทนายความจะเปนผูอธิบายเหตุการณที่เกิดขึ้นเมื่อมีการไตสวน
ในชั้นศาล และจะเปนผูตอบคำถามใดๆ ที่อาจมีผูถามคุณ

•
•
•
•
•
•
•

ขมขืน
เมื่อคุณถูกบังคับใหแตงงานโดยที่คุณไมยินยอม (การแตงงาน
ที่คุณถูกบังคับ)
เมื่อผูที่อยูในครอบครัวของคุณ หรือผูที่อาศัยอยูในบานเดียวกับคุณ
ใชความรุนแรงหรือทำรายคุณ
การคามนุษย
การขริบอวัยวะเพศหญิง
เมื่อผูที่ถูกออกคำสั่งหามเขาใกล ฝาฝนคำสั่งดังกลาว
เหตุการณอื่นใดที่ทำใหคุณไดรับบาดเจ็บทางรางกายหรือทางจิตใจ
อันเปนผลมาจากการกระทำดังกลาว

ลูกของคุณจะไดรับสิทธิขอความชวยเหลือดานกฎหมายจากทนายความ
ดวยเชนกัน หากลูกของคุณเปนผูเสียหายจากการลวงละเมิดทางเพศ
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ทนายของคุณจะมีสิทธิปรากฏตัวในศาลไดตลอดเวลาที่เรื่องยังอยูใน
ชั้นศาล และหากตองการ ทนายของคุณสามารถชวยคุณเรียกรอง
คาเสียหายไดจากบุคคลที่คุณแจงความดำเนินคดี
หากคุณมีสิทธิแตงตั้งทนายความเพื่อใหความชวยเหลือดานกฎหมาย
คุณจะไมตองเสียคาใชจายใดๆ ในการขอความชวยเหลือ

7.3 คุณควรทำอยางไรหากคุณไมมีสิทธิขอความชวยเหลือดาน
กฎหมายจากทนายความ และคุณไมกลาขึ้นใหการเปนพยานใน
ชั้นศาล
คุณสามารถติดตอ Advisory Ofce for Victims of Crime ซึ่งจะตั้งอยู
ในเมืองใหญหลายแหง และคุณสามารถขอขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น
ระหวางการไตสวนในชั้นศาลไดโดยโทรติดตอหรือเขาไปพูดคุยกับ
เจาหนาที่ที่สำนักงาน
ในศาลบางแหงมีเจาหนาที่ผูใหความชวยเหลือผูเสียหายทำงานอยูดวย
เจาหนาที่เหลานี้สามารถใหความชวยเหลือกอนที่คุณจะแสดงหลักฐานได
และเจาหนาที่ก็ไดรับอนุญาตใหเขาไปในศาลพรอมกับคุณไดในขณะที่คุณ
แสดงหลักฐาน และ Advisory Ofce for Victims of Crime ยังสามารถ
ชวยคุณติดตอกับเจาหนาที่ใหความชวยเหลือพยานไดดวย

แมวาคุณจะไมมีสิทธิขอ
ความชวยเหลือดานกฎหมาย
จากทนายความ แตคุณซึ่ง
เปนเหยื่อของความรุนแรง
ตองไดรับการดูแลเปน
อยางดีทั้งกอน ระหวาง
และหลังจากการขึ้นใหการ
ในชั้นศาล
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8. เหยื่อของการคามนุษย - คุณมีสิทธิอะไรบาง
หากคุณตกเปนเหยื่อของการคามนุษย และสามารถหลบหนีออกมาได
หรือกำลังคิดที่จะหนีออกมาจากสภาพแวดลอมดังกลาว คุณสามารถ
ยื่นเรื่องขออยูอาศัยชั่วคราวและขอใบอนุญาตทำงานไดสูงสุด 6 เดือน
ซึ่งเรียกวาชวงเวลาไตรตรอง (Reection Period) คุณไมจำเปนตองแสดง
หลักฐานวาคุณเปนผูเสียหายจากการคามนุษย เหตุผลที่ใหเวลา 6 เดือน
เพื่อใหคุณอยูไดอยางปลอดภัยและมีเวลาพิจารณาไตรตรองวาคุณ
ตองการแจงความดำเนินคดีกับผูกระทำการดังกลาวหรือไม
คุณสามารถยื่นเรื่องขอใชชวงเวลาไตรตรองไดกับ Immigration
Section ในสถานีตำรวจในทองที่ของคุณ โดยเจาหนาที่จะถามคำถาม
เล็กนอย ถายรูปและพิมพลายนิ้วมือ และลงทะเบียนและสงตอคำขอของ
คุณไปที่ UDI คุณสามารถพาทนายผูใหความชวยเหลือดานกฎหมายหรือ
บุคคลอื่นที่คุณไววางใจไปที่สถานีตำรวจกับคุณไดเพื่อดำเนินการยื่นเรื่อง
หากคุณแจงความ คุณสามารถขอใบอนุญาตอยูอาศัยและทำงานชั่วคราว
ได 1 ป จาก UDI โดยที่คุณสามารถตออายุใบอนุญาตได หากคุณปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว ซึ่งระบุวาคุณตองมีเอกสารจากทางตำรวจที่แสดง
ใหเห็นวาคุณรวมมือกับตำรวจในการดำเนินคดีอาญากับผูคามนุษย และ
ตำรวจพิจารณาแลวเห็นวาการที่คุณอาศัยอยูในนอรเวยตอไปนั้นมีความ
จำเปนตอการสืบสวนและการดำเนินคดี และในเงื่อนไขยังระบุวาคุณตอง
สามารถหลบหนีออกมาจากเครือขายคามนุษยนั้นไดแลว
ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2008 เปนตนมา กฎหมายทั่วไปไดระบุวา
ผูเสียหายจากการคามนุษยทุกราย ที่ไดใหหลักฐานในการดำเนินคดีกับ
ผูกระทำการดังกลาว จะไดรับใบอนุญาตใหอาศัยอยูในประเทศได ซึ่ง
สามารถใชในการขออยูอาศัยและทำงานในนอรเวยอยางถาวรตอไปได
โดยกฎหมายนี้จะมีผลบังคับใชกับทุกสัญชาติ ซึ่งหมายความวาเมื่อตำรวจ
ไดสรุปสำนวนการสอบสวนของคดีความที่คุณไดใหความรวมมือในฐานะ
พยาน/ผูเสียหายแลว คุณสามารถยื่นเรื่องขออยูอาศัยถาวรในนอรเวยได

9. ค า สิ น ไหมทดแทนสำหรั บ ผู  เ สี ย หายจากการใช ค วามรุ น แรง
หากคุณตกเปนผูเสียหายจากการกระทำที่เปนอาชญากรรมตามที่ไดระบุ
ไวในขอที่ 1.1 คุณสามารถยื่นเรื่องเรียกรองคาสินไหมทดแทนสำหรับ
ผูเสียหายจากการใชความรุนแรงไดกับทางการของนอรเวย โดยกอนที่คุณ
จะยื่นเรื่อง คุณจะตองแจงความเหตุการณที่เกิดขึ้นกอน และหากคุณมี
สิทธิขอความชวยเหลือดานกฎหมายจากทนายความ ทนายจะเปนผูชวย
คุณดำเนินการเรียกรองคาเสียหาย
หากมีผูเสียชีวิตจากการใชความรุนแรงซึ่งเขาขายอาชญากรรม ทางการ
จะจายคาสินไหมทดแทนใหแกคูสมรส คูรัก ลูก หรือพอแมที่ยังมีชีวิตอยู
หากมีการแจงความเรื่องที่เกิดขึ้น แตตำรวจตัดสินใจไมดำเนินคดีตอ
ในบางกรณีคุณก็ยังจะไดรับคาสินไหมทดแทนเชนเดิม
หากคุณมีรายไดตอป 246,000 โครนนอรเวยหรือต่ำกวา และมีทรัพยสิน
ไมมากนัก คุณสามารถขอความชวยเหลือจากทนายความของคุณใหยื่น
เรื่องเรียกรองคาสินไหมทดแทนสำหรับผูเสียหายจากการใชความรุนแรง

ได นอกจากนี้คุณยังสามารถขอความชวยเหลือดานกฎหมายได หากคุณ
ตองการอุทธรณผลการตัดสินของการยื่นเรื่องเรียกรองคาสินไหมทดแทน
สำหรับผูเสียหายจากการใชความรุนแรง และในกรณีดังกลาวคุณจะตอง
จายคาธรรมเนียมจำนวนหนึ่งสูงสุดไมเกิน 890 โครนนอรเวย ยกเวนใน
กรณีที่คุณมีรายไดต่ำมาก
หากคุณไมมีสิทธิขอความชวยเหลือดานกฎหมาย คุณสามารถติดตอ
Legal Advice for Women (JURK) ไดที่หมายเลข 22 84 29 50 เพื่อขอ
ความชวยเหลือในการยื่นเรื่องเรียกรองคาสินไหมทดแทนสำหรับผูเสียหาย
จากการใชความรุนแรง
ใหคุณสงเรื่องเรียกรองคาสินไหมทดแทนสำหรับผูเสียหายจากการใช
ความรุนแรงไปที่:
Kontoret for voldsoffererstatning (Ofce for Compensation for
Victims of Violence), Postboks 253, 9951 Vardø, Norway
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดเขาไปที่เว็บไซตตอไปนี้:
www.voldsoffererstatning.no

หากลูกของคุณเปนพยานรูเห็นวาคุณถูกกระทำรุนแรง ลูกของคุณก็มีสิทธิไดรับ
คาสินไหมทดแทนสำหรับผูเสียหายจากการใชความรุนแรงเชนกัน
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