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1. KİMLƏRİN QORUNMA HÜQUQU VARDIR?
Ölkənizə qayıtdıqda öldürülmə, işgəncə verilmə və ya digər ciddi təcavüzlərə məruz 
qalma riski altındasınızsa sığınacaq - qorunma hüququnuz vardır. Vətəninizdə ölkənizin 
səlahiyyətli orqanları sizi müdafiə edə bilərsə və ya sizin üçün vətəninizdə təhlükəsiz yer 
varsa, bir qayda olaraq sizin Norveçdə qorunma hüququnuz olmayacaq. 

Qorunma hüququ verilən şəxslər Norveçin  öhdəliyinə götürdüyü beynəlxalq sazişlərə 
riayət edir. 

2. KİMLƏRƏ HUMANİTAR SƏBƏBLƏRƏ GÖRƏ YAŞAYIŞ İCAZƏSİ VERİLƏ   
 BİLƏR?
Əgər qorunma üçün müraciət etmək hüququnuz yoxdursa, səlahiyyətli organlar ciddi 
humanitar səbəblərə görə və ya Norveç ilə xüsusi bağlılıq əsaslarında sizə yaşayış 
hüququnun verilməsi üçün şərtlərə uyğun gəlib gəlmədiyinizi qiymətləndirəcək. Bu, 
humanitar əsaslara görə yaşayış  icazəsi adlanır.  

Bu növ yaşayış icazəsinin verilməsi üçün adətən pasportunuz olmalıdır. Müvafiq səlahiyyətli  
idarələrə pasport təqdim etməmişsinizsə, bu,  ərizənizin rədd edilməsi və məhdudiyyətli 
yaşayış icazəsinin verilməsi ilə nəticələnə bilər. Məhdudiyyətli yaşayış icazəsi sizə daimi 
yaşayış icazəsi və ailənizin sizinlə birlikdə mühacirət etməsinə icazə vermir. 

3. SIĞINACAQ ÜÇÜN ƏRİZƏNİZ HANSI ÖLKƏ TƏRƏFİNDƏN NƏZƏRDƏN   
 KEÇİRİLƏCƏK? 
Norveçdə qorunmaq üçün müraciət edən şəxslərin heç də hamısının sənədlərinə 
Norveçdə baxılmır. Avropa ölkələri arasında əməkdaşlığı nəzərdə tutan Dublin Sazişi 
sığınacaq  üçün müraciət edən şəxslərin ərizələrinin yalnız bu sazişə daxil olan 
ölkələrdən biri tərəfindən nəzərdən keçirilməsini təmin edir. 

Ərizənizə Dublin sazişinə daxil olan digər dövlət tərəfindən o vaxt baxıla bilər ki, həmin  
ölkədə:
• Barmaq izləriniz qeydiyyatdan  keçmiş olsun; 
• Sığınacaq üçün müraciət etmisiniz; 
• Vizanız və ya yaşayış icazəniz vardır; 
• Sizə yaxın ailə vardır.

İkinci ölkəyə köçürülüb-köçürülməməyiniz barəsində Norveçin səlahiyyətli organlarının  
araşdırmalar aparması və qərar verməsi adətən iki aydan altı ayadək çəkir. 

Daha ətraflı məlumata ehtiyacınız olarsa, NAOS-dan Dublin Sazişi barəsində ayrıca 
broşura əldə edə bilərsiniz.

4. NORVEÇDƏ SIĞINACAQ ÜÇÜN ƏRİZƏNİZƏ KİM BAXACAQ?
İmmiqrasiya üzrə Norveç Direktoratı (UDİ) Norveç hökumətinin bir hissəsidir. Müdiriyyətin 
personalı sizinlə müsahibə aparacaq və sizə yaşayış icazəsinin verilib verilməməsi 
haqqında qərar verəcək. UDİ bütün sığınacaq üçün ərizələri diqqətlə nəzərdən keçirir və 
hər bir ərizəni, fərdi olaraq, xüsusi  qiymətləndirir.

Bu broşura Sığınacaq Axtaran Şəxslər üçün Norveç Təşkilatı 
(NOAS) tərəfindən hazırlanmışdır. 
NOAS sığınacaq axtaran şəxslər üçün məlumat və hüquqi yardım 
xidmətləri göstərən, insan haqları müdafiəçisi olan qeyri-hökumət 
təşkilatıdır.

Bu broşuraya Norveç hökumətindən qorunmaq üçün müraciət edən 
və sığınacaq axtaran şəxslər üçün vacib məlumatlar daxildir.

ƏHATƏ OLUNAN MÖVZULAR:

• Kimlərin qorunma hüququ vardır?

• Kimlərə humanitar əsaslarda yaşayış  icazəsi verilə  
 bilər?

• Sığınacaq üçün ərizəniz hansı ölkə tərəfindən    
 nəzərdən keçiriləcək?

• Norveçdə sığınacaq üçün ərizənizə kim baxacaq? 

• Qorunma üçün müraciət etdikdə nələr baş verir?

• Sığınacaq müsahibəsi üçün vacib məsləhətlər

• Sığınacaq axtaran şəxs kimi vəzifə və hüquqlarınız

• Məxfiliyin saxlanması öhdəliyi
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5. QORUNMA ÜÇÜN MÜRACİƏT ETDİKDƏ NƏ BAŞ VERİR?
Polisdə sığınacaq axtaran şəxs kimi qeydiyyatdan keçirsiniz
Polis sizin şəklinizi çəkəcək və barmaq izlərinizi götürəcək. Onlar sizə şəxsiyyətiniz və 
Norveçə necə gəldiyiniz barədə suallar verəcəklər. UDİ sizə qorunma üçün  müraciət 
etməyinizin səbəbi barəsində suallar verəcəkdir. Şəxsiyyətinizi təsdiq edən sənədləriniz 
varsa, onları qeydiyyat müddətində təqdim etməlisiniz.

Qəbul mərkəzinə köçürüləcəksiniz
Qeydiyyatdan sonra qəbul mərkəzinə aparılacaqsınız. Digər müvəqqəti və ya adi qəbul 
mərkəzinə köçürülməmişdən qabaq orada bir neçə gün qalacaqsınız. Mərkəzdə öhdəlik və 
hüquqlarınız  barəsində mərkəzin personalı tərəfindən sizə daha ətraflı məlumat veriləcək. 

Vərəm əleyhinə müayinə olunacaqsınız
Qəbul mərkəzinə gəldiyiniz ilk günlərdə vərəm əleyhinə müayinə olunacaqsınız. Bu hər 
kəs üçün icbaridir. Təcili müalicəsi lazım gələn ciddi sağlamlıq probleminiz varsa, bu 
haqda sağlamlıq  mərkəzinə məlumat verməlisiniz.

NAOS-dan məlumat  və məsləhətlər alacaqsınız
Qəbul mərkəzinə gəldiyiniz ilk günlərdə NAOS-dan məlumat alacaqsınız. NAOS 
Norveçdə sığınacaq axtaran şəxslərin hüquqlarını təmsil edən qeyri-hökumət və insan 
haqları təşkilatıdır. NAOS-ın qəbul mərkəzindəki vəzifəsi sığınacaq axtaran şəxslərə 
məlumat və məsləhətlər verməkdir. Sizə sığınacaq proseduru barəsində məlumat 
xarakterli film göstəriləcək və NAOS heyət üzvü ilə söhbət etmək imkanınız olacaq. Bu 
söhbətin məqsədi sizi UDİ ilə müsahibənizə hazırlamaqdır. Bu görüşdə qorunma üçün  
müraciət etmək barəsində suallarınızı vermək üçün istifadə etməyiniz vacibdir. Bu söhbət 
sizin yaxşı başa düşəcəyiniz bir dildə aparılacaq. Dublin Sazişinə əsasən digər Avropa 
ölkəsinə köçürülmək ehtimalınız vardırsa, düzgün məlumat almağınızı  təmin etmək üçün 
ətrafli danışmalısınız. NAOS personalı məxfiliyi qorumağa borcludur.

UDİ tərəfindən müsahibə aparılacaq
Sığınacaq üçün müsahibə qorunma üçün  niyə görə müraciət etdiyinizi izah etmək üçün 
ən əhəmiyyətli fürsətdir. Sığınacaq  müsahibəsi adətən bir neçə saat davam edir. Baş 
vermiş hadisələri və vətəninizə geri qayıtmağa niyə qorxduğunuzu konkret və təfərrüatlı 
olaraq izah edin. Müsahibədə tərcüməçi iştirak edəcək. Tərcüməçinin məxfiliyi qorumaq 
öhdəliyi var və bitərəfdir. Deyilənləri başa düşməklə əlaqədar probleminiz olarsa dərhal 
tərcüməçiyə bildirməlisiniz. 
Sığınacaq üçün müsahibənin sonunda  müsahibə ərzində danışılanlar barəsində 
hesabat imzalanır. Tərcüməçi hesabatı sizin üçün oxuyacaq. Hesabatda hər hansı 
dəyişiklik etmək istəsəniz, bu haqda hesabatı imzalamamışdan qabaq bildirməlisiniz.

UDİ-dən cavab gözlədiyiniz müddətdə yaşayacağınız adi saxlama  mərkəzinə 
köçürsünüz
Qəbul mərkəzində yaşamaq pulsuzdur. İstədiyiniz təqdirdə, UDİ-dən cavab 
gözləyəcəyiniz müddətdə ayrı yerdə yaşaya bilərsiniz, lakin bu zaman maliyyə dəstəyi 
almayacaqsınız. Köçəcəyiniz təqdirdə qəbul mərkəzinə yeni ünvanınız barədə məlumat 
verməlisiniz. UDİ-nin cavabının sizə gəlib çatmasını təmin etmək üçün ünvanınızın 
qeydiyyata alınması vacibdir. 

Yeni məlumat
Sığınacaq üçün müsahibədən sonra sığınacaq ərizəniz üçün vacib olan hər hansı yeni 
məlumat alacağınız təqdirdə UDİ-yə dərhal məlumat verməlisiniz. Bu məlumatı daha 
əvvəl niyə bildirmədiyinizi izah edin. Mərkəzin personalı bunu  necə edəcəyinizi sizə izah 
edə bilər. 
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UDİ-dən cavab gözləyirsiniz
UDİ-nin sığınacaq üçün ərizənizə baxması bir neçə həftə və ya bir ildən çox müddətə 
qədər davam edə bilər. Əgər proses uzun müddət çəkərsə, buna səbəb UDİ-nin verilən 
məlumatların düzgünlüyünü  araşdırması ola bilər. Buna həmçinin UDİ-nin sizin işinizi 
vətəninizdə araşdırması və yaxud da ki, UDİ-dən cavab gözləyən şəxslərin çoxluğu da 
səbəb ola bilər.

Siz UDİ-dən cavab alacaqsınız: Yaşayış icazəsi və yaxud rədd cavabı

Yaşayış icazəsi
Yaşayış icazəsi aldığınız təqdirdə yerli bələdiyyələrin birində məskunlaşma təklifi 
alacaqsınız. Bu haqda qəbul mərkəzində daha ətraflı məlumat alacaqsınız.

Rədd cavabı
Ərizəniz rədd olunarsa, apelyasiya şikayəti hüququnuz vardır. Apelyasiya şikayətinizə 
kömək məqsədi ilə müəyyən saat sayında – adətən beş saat hüquqi məsləhət 
alacaqsınız. Apelyasiya şikayətini üç həftə ərzində etməlisiniz. Adətən apelyasiya 
şikayətiniz icra olunan müddətdə Norveçdə qala bilərsiniz, lakin UDİ ərizənizin açıq-
aşkar əsassız olduğu qənaətindədirsə bu,  mümkün olmayacaq. 

Norveç İmmiqrasiya Apelyasiya Kollegiyası (UNE) 
UNE sizin apelyasiya şikayətinizi qiymətləndirəcək. UNE sizi görüşə çağıra və ya sizdən 
əlavə məlumatlar istəyə bilər. 

Rədd cavabı alacağınız təqdirdə, vətəninizə geri qayıtmağa məcbursunuz
Polis tərəfindən müəyyənləşdirilən möhlət ərzində (adətən iki həftə ərzində) evinizə geri 
qayıtmalısınız. Bu möhlət bitdikdən sonra sizin Norveçdə yaşamağa hüquqi haqqınız 
yoxdur. 
Son rədd  cavabı aldığınız təqdirdə,  yəni UNE UDİ-nin qorunmadan  rədd cavabını 
qüvvədə saxlayarsa, siz ölkənizə Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı (BMqT) vasitəsi ilə 
könüllü qayıdış və ya polis tərəfindən  müşayiət olunmaqla (məcburi geri dönmə) 
ölkədən çıxarma arasında seçim etməlisiniz. 

BMqT ilə könüllü qayıdış
Norveç  hakimiyyət orqanları sizin vətəninizə qayıdışınızı təşkil edəcək. Könüllü qayıdış 
o deməkdir ki, siz Norveçin “Könüllülük Əsasında Qayıdış Proqramı” (VARP) adlı geriyə 
qayıdış proqramına müraciət edərək vətəninizə dönmə  prosesində əməkdaşlıq edirsiniz.

VARP vətəninizə səfər təşkil edən UDİ və BMqT arasındakı əməkdaşlıq proqramıdır. 
Könüllü olaraq geri qayıtdıqda Norveç hökuməti sizin qayıdış xərclərinizi ödəyir. 

Norveçdə yaşayış  icazəsi olmayan  hər bir şəxs könüllü qayıdış üçün müraciət edə bilər. 
Sığınacaq üçün ərizəniz rədd olunubsa,  Norveçdə yaşamaq üçün  məhdud vaxtınız vardır. 
Könüllü olaraq qayıtmaq  istəsəniz sığınacaq ərizəniz rədd edildikdən sonra, qısa 
müddətdə BMqT-yə ərizə göndərməlisiniz. Ərizəniz qəbul olunarsa, BMqT sizi lazımi 
qaydada istiqamətləndirəcək, yol sənədləri almağa və bilet sifariş etməyə köməklik edəcək. 

BMqT vasitəsilə səyahət etmək üçün etibarlı pasportunuz və ya vətəninizdə səlahiyyətli 
orqan  tərəfindən verilən digər səyahət sənədiniz olmalıdır. Etibarlı pasportunuz və ya yol  
sənədiniz yoxdursa, BMqT sizə ən yaxın  olan səfirlik və ya konsulluqdan  bu sənədlər 
üçün müraciət etməyə kömək edə biləcək. İstəyəcəyiniz təqdirdə, BMqT sizə səfəriniz 
müddətində və vətəninizə gəlişdə köməklik göstərə bilər.  

Öz qəbul mərkəzinizdən, UDİ-nin regional ofisindən və ya BMqT-dən  könüllü qayıdış 
haqqında daha ətraflı məlumat və ərizə formasının doldurulması üçün yardım ala bilərsiniz.

Məcburi Qayıdış 
Son rədd etmə cavabından sonra ölkənizə könüllü qayıtmasanız, möhlət bitən kimi 
dərhal polisin müşayiəti ilə ölkədən çıxarılacaqsınız.

Müşayiət ilə həyata keçirilən qayıdış üçün ödəniş etməli olacaqsınız. Uçuş biletinizin 
pulunu ödəyə bilmədiyiniz təqdirdə, ödənişi hökumət sizin yerinizə edəcək, lakin bu 
xərcləri geri ödəmək məcburiyyətində olacaqsınız. Müşayiətli qayıdış üçün ödəniş 
etməsəniz daha sonrakı vaxtlarda sizə Norveç və digər Avropa ölkələrinə getmək üçün 
viza verilməsindən imtina edilə bilər. 
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Cinayət törətdiyiniz halda
Hər hansı cinayət işi törətmisinizsə, sizin sığınacaq ərizənizə çox tez bir zamanda 
baxılacaq, yəni sizin Norveçi tez bir vaxtda tərk etməyiniz barəsində əmr veriləcək. Hər 
hansı qeyri-qanuni hərəkət etmisinizsə Norveçdən  yenə də xaric edilə bilərsiniz və bu o 
deməkdir ki, gələcəkdə Norveç və digər Avropa ölkələrinə daxil ola bilməyəcəksiniz. 

6. SIĞINACAQ MÜSAHİBƏSİ ÜÇÜN VACİB MƏSLƏHƏTLƏR
• Hansı səbəblərə görə vətəninizi tərk etməli olduğunuz və geri qayıtmağa nəyə görə  
 qorxduğunuzu  ətraflı və təfərrüatlı şəkildə izah edin. 
• Diqqəti üzləşdiyiniz hadisələrə və ölkənizə qayıdacağınız  təqdirdə nələrin baş verə  
 biləcəyinə ayırın. 
• Mümkün qədər dəqiq olun.
• Yaşı 18-dən az olan  uşağınız vardırsa, onların vəziyyətini və üzləşdikləri  hadisələri   
 izah edin.
• Başa düşmədiyiniz hər hansı bir şey olarsa müsahibə götürəndən soruşun.
• Sığınacaq ərizəniz üçün aidiyyəti olan sənədləriniz vardırsa, onları müsahibəyə   
 gətirməlisiniz.
• Həqiqəti söyləyin. Hər hansı doğru olmayan bir şey söyləsəniz bu sizin sığınacaq   
 üçün ərizənizin rədd edilməsi ilə nəticələnə bilər. Siz həmçinin Norveçdən qovula bilər  
 və bunun nəticəsi olaraq  gələcəkdə də Norveçə və bir çox Avropa ölkəsinə gedə bil 
 məyəcəksiniz.

Sığınacaq axtaran qadınlar
Qadınlar kişilərin məruz qaldığı təqiblərdən fərqli təqib formalarına məruz qala bilərlər. 
Bu barədə danışmaq, xüsusilə də kişilərə danışmaq çətin ola bilər. İstədiyiniz təqdirdə 
NOAS personalının qadın üzvü ilə danışa bilərsiniz. Bunu etmək istəyirsinizsə məlumat 
xarakterli filmə baxdıqdan sonra mümkün qədər tez bir vaxtda bu haqda NOAS-a bildirin. 
Siz həmçinin UDİ ilə müsahibəniz üçün qadın  müsahibəçi və qadın  tərcüməçi də xahiş 
edə bilərsiniz. Bunu NOAS ilə söhbət zamanı bildirə bilərsiniz.

Özünüzlə yaşı 18-dən az olan uşaq gətirmisinizmi?
Sığınacaq axtaranların vəziyyətinin qiymətləndirilməsində uşağın vəziyyəti vacibdir. UDİ 
həm uşağın sığınacaq iddiası üçün öz əsaslarının olub-olmamasını, həm də uşağın öz 
həyat şəraitini necə qiymətləndirdiyini müəyyənləşdirməyə çalışır. Bu haqda sığınacaq 
müsahibəsində UDİ-yə məlumat  verməyiniz vacibdir. 

UDİ yaşı yeddidən yuxarı olan  uşaqlarla müsahibə aparır. Uşağın üzləşdiyi problemləri 
öz sözləri ilə izah etmə şansının olması əhəmiyyətlidir. Bəzən uşaqlar  problemləri yaşli 
insanlardan daha ağır yaşayırlar. UDİ uşaqların özləri müsahibədə  iştirak etmək  
istəmədikləri  təqdirdə onlarla heç vaxt  müsahibə aparmır. 

7. SIĞINACAQ AXTARAN ŞƏXS KİMİ VƏZİFƏLƏRİNİZ VƏ HÜQUQLARINIZ
Şəxsiyyətinizi  aydınlaşdırmağa kömək etmək sizin vəzifənizdir
Norveç hökumət organlarının sizin kim olduğunuzu bilməyi vacibdir. Buna görə də, 
şəxsiyyətinizi təsdiq edən sənədləri təhvil verməyiniz vacibdir. 
Vətəninizdə səlahiyyətli orqanlar tərəfindən təqib olunursunuzsa, Norveç hökumət 

organları şəxsiyyətinizi təsdiq edən sənədləri almaq üçün onlarla əlaqə yaratmağınızı 
tələb etməyəcək.

Norveç  hökumət organlarının sizin kimliyiniz barəsində şübhəsi olarsa, siz aşağıda 
göstərilən riskləri edə bilərsiniz:
• İnanılmamaq;
• Yaşayış icazəsinin verilmə şansının azalması;
• Əldə edə biləcəyiniz hüquqların  itirilməsi;
• Məhdudlaşdırılmış yaşayış icazəsinin verilməsi.

Düzgün məlumatlar vermək sizin vəzifənizdir
Sığınacaq axtaran şəxs kimi qorunma üçün niyə müraciət etdiyinizi izah etməlisiniz. 
Beləliklə də, əməkdaşlıq  göstərmək üçün əlinizdən gələni etməli və lazımi sənədləri 
təqdim etməlisiniz. Qorunma üçün  müraciət etməzdən qabaq, başqalarından  nə eşitmiş 
ola biləcəyinizdən asılı olmayaraq, Norveç hökumət organlarına sığınacaq  üçün düzgün 
səbəbləri izah etməyiniz vacibdir. Qeyri-dəqiq məlumatların verilməsi cinayətdir. Bu 
həmçinin ölkədən qovulmaqla nəticələnə bilər.

Sığınacaq axtardığınız müddətdə işləmək hüququnuz vardır 
Şəxsiyyətinizi sübut edərsinizsə və ya ərizənizə Dublin Sazişi əsasında baxılmayacağı 
təqdirdə sığınacaq üçün ərizənizə baxılmasını gözlədiyiniz vaxt ərzində iş icazəsi ala 
bilərsiniz. İş icazəsi altı ayadək qüvvədə olur, lakin yenilənə (vaxtı uzaldıla) bilər.

Sizin tibbi müalicə almaq hüququnuz var
Sığınacaq üçün ərizənizin icra olunmasını gözlədiyiniz vaxt ərzində sizə lazım olan tibbi 
müalicə ala bilərsiniz. Yaşı 12-dən az olan  uşaqlar üçün  tibbi müalicə pulsuzdur. 
Norveçdə adətən  hər kəs tibbi müalicənin bir hissəsini  özü verməlidir. Psixoloqa 
ehtiyacınız olarsa, xərclərinizi ödəmək üçün UDİ-yə müraciət etməlisiniz. Daha ətraflı 
məlumat üçün qəbul mərkəzi ilə əlaqə saxlayın. Ciddi sağlamlıq probleminiz olarsa, 
UDİ-yə məlumat verməlisiniz.  

Sığınacaq ərizənizi geri götürə bilərsiniz
Sığınacaq ərizənizi istənilən vaxt geri götürə bilərsiniz. Bundan sonra ölkənizə qayıtmaq 
üçün BMqT-yə müraciət etməyiniz mümkün ola bilər. 

8. MƏXFİLİYİN QORUNMASI ÖHDƏLİYİ
Polis, UDİ, UNE, tərcüməçi, hüquqşünas (vəkil), səhiyyə personalı və NAOS 
məxfiliyi qorumağa borcludurlar. Bu o deməkdir ki,  həmin şəxslər  ölkənizin 
səlahiyyətli şəxslərinə məlumat verə bilməzlər. Onlar həmçinin sizin sığınacaq üçün 
ərizənizlə əlaqədar olmayan şəxslərə danışdıqlarınız barəsində məlumat verə 
bilməzlər. Məxfiliyin pozulması cinayət hərəkətidir, bunun üçün də nəyə görə 
qorunmağa ehtiyacınız olması haqqında təfərrüatlı izahat verməkdən qorxmağınıza 
ehtiyac yoxdur.
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• Diqqəti üzləşdiyiniz hadisələrə və ölkənizə qayıdacağınız  təqdirdə nələrin baş verə  
 biləcəyinə ayırın. 
• Mümkün qədər dəqiq olun.
• Yaşı 18-dən az olan  uşağınız vardırsa, onların vəziyyətini və üzləşdikləri  hadisələri   
 izah edin.
• Başa düşmədiyiniz hər hansı bir şey olarsa müsahibə götürəndən soruşun.
• Sığınacaq ərizəniz üçün aidiyyəti olan sənədləriniz vardırsa, onları müsahibəyə   
 gətirməlisiniz.
• Həqiqəti söyləyin. Hər hansı doğru olmayan bir şey söyləsəniz bu sizin sığınacaq   
 üçün ərizənizin rədd edilməsi ilə nəticələnə bilər. Siz həmçinin Norveçdən qovula bilər  
 və bunun nəticəsi olaraq  gələcəkdə də Norveçə və bir çox Avropa ölkəsinə gedə bil 
 məyəcəksiniz.

Sığınacaq axtaran qadınlar
Qadınlar kişilərin məruz qaldığı təqiblərdən fərqli təqib formalarına məruz qala bilərlər. 
Bu barədə danışmaq, xüsusilə də kişilərə danışmaq çətin ola bilər. İstədiyiniz təqdirdə 
NOAS personalının qadın üzvü ilə danışa bilərsiniz. Bunu etmək istəyirsinizsə məlumat 
xarakterli filmə baxdıqdan sonra mümkün qədər tez bir vaxtda bu haqda NOAS-a bildirin. 
Siz həmçinin UDİ ilə müsahibəniz üçün qadın  müsahibəçi və qadın  tərcüməçi də xahiş 
edə bilərsiniz. Bunu NOAS ilə söhbət zamanı bildirə bilərsiniz.

Özünüzlə yaşı 18-dən az olan uşaq gətirmisinizmi?
Sığınacaq axtaranların vəziyyətinin qiymətləndirilməsində uşağın vəziyyəti vacibdir. UDİ 
həm uşağın sığınacaq iddiası üçün öz əsaslarının olub-olmamasını, həm də uşağın öz 
həyat şəraitini necə qiymətləndirdiyini müəyyənləşdirməyə çalışır. Bu haqda sığınacaq 
müsahibəsində UDİ-yə məlumat  verməyiniz vacibdir. 

UDİ yaşı yeddidən yuxarı olan  uşaqlarla müsahibə aparır. Uşağın üzləşdiyi problemləri 
öz sözləri ilə izah etmə şansının olması əhəmiyyətlidir. Bəzən uşaqlar  problemləri yaşli 
insanlardan daha ağır yaşayırlar. UDİ uşaqların özləri müsahibədə  iştirak etmək  
istəmədikləri  təqdirdə onlarla heç vaxt  müsahibə aparmır. 

7. SIĞINACAQ AXTARAN ŞƏXS KİMİ VƏZİFƏLƏRİNİZ VƏ HÜQUQLARINIZ
Şəxsiyyətinizi  aydınlaşdırmağa kömək etmək sizin vəzifənizdir
Norveç hökumət organlarının sizin kim olduğunuzu bilməyi vacibdir. Buna görə də, 
şəxsiyyətinizi təsdiq edən sənədləri təhvil verməyiniz vacibdir. 
Vətəninizdə səlahiyyətli orqanlar tərəfindən təqib olunursunuzsa, Norveç hökumət 

organları şəxsiyyətinizi təsdiq edən sənədləri almaq üçün onlarla əlaqə yaratmağınızı 
tələb etməyəcək.

Norveç  hökumət organlarının sizin kimliyiniz barəsində şübhəsi olarsa, siz aşağıda 
göstərilən riskləri edə bilərsiniz:
• İnanılmamaq;
• Yaşayış icazəsinin verilmə şansının azalması;
• Əldə edə biləcəyiniz hüquqların  itirilməsi;
• Məhdudlaşdırılmış yaşayış icazəsinin verilməsi.

Düzgün məlumatlar vermək sizin vəzifənizdir
Sığınacaq axtaran şəxs kimi qorunma üçün niyə müraciət etdiyinizi izah etməlisiniz. 
Beləliklə də, əməkdaşlıq  göstərmək üçün əlinizdən gələni etməli və lazımi sənədləri 
təqdim etməlisiniz. Qorunma üçün  müraciət etməzdən qabaq, başqalarından  nə eşitmiş 
ola biləcəyinizdən asılı olmayaraq, Norveç hökumət organlarına sığınacaq  üçün düzgün 
səbəbləri izah etməyiniz vacibdir. Qeyri-dəqiq məlumatların verilməsi cinayətdir. Bu 
həmçinin ölkədən qovulmaqla nəticələnə bilər.

Sığınacaq axtardığınız müddətdə işləmək hüququnuz vardır 
Şəxsiyyətinizi sübut edərsinizsə və ya ərizənizə Dublin Sazişi əsasında baxılmayacağı 
təqdirdə sığınacaq üçün ərizənizə baxılmasını gözlədiyiniz vaxt ərzində iş icazəsi ala 
bilərsiniz. İş icazəsi altı ayadək qüvvədə olur, lakin yenilənə (vaxtı uzaldıla) bilər.

Sizin tibbi müalicə almaq hüququnuz var
Sığınacaq üçün ərizənizin icra olunmasını gözlədiyiniz vaxt ərzində sizə lazım olan tibbi 
müalicə ala bilərsiniz. Yaşı 12-dən az olan  uşaqlar üçün  tibbi müalicə pulsuzdur. 
Norveçdə adətən  hər kəs tibbi müalicənin bir hissəsini  özü verməlidir. Psixoloqa 
ehtiyacınız olarsa, xərclərinizi ödəmək üçün UDİ-yə müraciət etməlisiniz. Daha ətraflı 
məlumat üçün qəbul mərkəzi ilə əlaqə saxlayın. Ciddi sağlamlıq probleminiz olarsa, 
UDİ-yə məlumat verməlisiniz.  

Sığınacaq ərizənizi geri götürə bilərsiniz
Sığınacaq ərizənizi istənilən vaxt geri götürə bilərsiniz. Bundan sonra ölkənizə qayıtmaq 
üçün BMqT-yə müraciət etməyiniz mümkün ola bilər. 

8. MƏXFİLİYİN QORUNMASI ÖHDƏLİYİ
Polis, UDİ, UNE, tərcüməçi, hüquqşünas (vəkil), səhiyyə personalı və NAOS 
məxfiliyi qorumağa borcludurlar. Bu o deməkdir ki,  həmin şəxslər  ölkənizin 
səlahiyyətli şəxslərinə məlumat verə bilməzlər. Onlar həmçinin sizin sığınacaq üçün 
ərizənizlə əlaqədar olmayan şəxslərə danışdıqlarınız barəsində məlumat verə 
bilməzlər. Məxfiliyin pozulması cinayət hərəkətidir, bunun üçün də nəyə görə 
qorunmağa ehtiyacınız olması haqqında təfərrüatlı izahat verməkdən qorxmağınıza 
ehtiyac yoxdur.
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POLİS İMMİQRASİYA BÖLMƏSİ     
(POLITIETS UTLENDINGSENHET)
Yeni gələn sığınacaq axtaran şəxsləri qeydiyyatdan keçirir.
Həmçinin sığınacaq  üçün ərizə rədd edildiyi təqdirdə Norveçi könüllü 
olaraq tərk etməyən sığınacaq axtaran şəxsləri ölkədən cıxarır.

Poçt ünvanı: Postboks 8102 Dep, NO-0032 Oslo, Norveç
Görüş ünvanı: Christian Krohgs gate 32,0186 Oslo
Tel.: +47 22 34 24 00, Faks: +47 22 34 24 80
E-poçt: pu@politiet.no 

NORVEÇ İMMİQRASİYA MÜDİRİYYƏTİ (UDİ) HÖKUMƏT 
İNSTİTUTUDUR 
Onun vəzifələri - sığınacaq  üçün ərizələri, vizaları, milli vətəndaşlıq  
məsələlərini və ailə birləşmələrini icra etməkdir. UDİ həmçinin qəbul 
mərkəzlərinə cavabdehdir.

Poçt ünvanı: Postboks 8108 Dep., NO-0032 Oslo, Norveç
Gəbul ünvanı: Hausmannsgt. 21, 0182 Oslo
Tel.: +47 23 35 15 00, Faks: +47 23 35 15 01
İnternet: www.udi.no, E-poçt: ots@udi.no

BEYNƏLXALQ MİQRASİYA TƏŞKİLATI (BMQT)
Yardım əsaslı könüllü qayıdış barəsində məlumat

Poçt ünvanı: Postboks 8927 Youngstorget, NO-0028 Oslo, Norway
Gəbul  ünvanı: Storgata 10a, 2. etg, 0155 Oslo 
Tel.: +47 23 10 53 20, Faks: +47 23 10 53 21
E-poçt: osloreturn@iom.int
 
İş saatları: Həftə günləri: 10:00 – 15:00, Həftə sonları: Bağlı 

NORVEÇ İMMİQRASİYA APELYASİYA KOLLEGİYASI  
(UTLENDINGSNEMNDA – UNE) 
UDİ tərəfindən verilən rədd cavabları ilə əlaqədar 
apelyasiyaları icra edən məhkəməyə bənzər idarəedici 
kollegiya. 

Poçt ünvanı: Postboks 8165 Dep., NO-0034 Oslo, Norveç  
Qəbul ünvanı: Stenersgt. 1B/C, 0050 Oslo 
Tel.: +47 21 08 50 00, Faks: +47 21 08 50 01 
İnternet: www.une.no, E-poçt: postmottak@une.no

NORVEÇ QIRMIZI XAÇ (NORGES RØDE KORS)
Axtarış xidmətləri, müharibə, münaqişələr və fəlakətlər 
səbəbindən ayrı düşmüş ailə üzvlərinin yenidən birləşməsinə 
yardım.
Qırmızı Xaç sizin haqqınızda məlumatları UDİ-yə və ya 
digərlərinə vermir. Xidmət pulsuzdur.

Poçt ünvanı: Postboks 1-  Grønland, NO-0133 Oslo, Norway 
Qəbul ünvanı: Hausmannsgt. 7, 0186 Oslo
Tel.: +47 22 05 40 00
İnternet: www.rodekors.no, E-poçt: tracing@redcross.no
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Axtaran Şəxslər üçün Norveç Təşkilatı (NOAS)
Qəbul ünvanı: Torggata 22, 0183 Oslo 

Poçt ünvanı: Postboks 8893 Youngstotget., 0028 Oslo 
Tel.: +47 22 36 56 60, Faks: +47 22 36 56 61 

İnternet: www.noas.org, E-poçt: noas@noas.org

NOAS sığınacaq axtaran şəxslər üçün mə’lumat və hüquqi yardım 
xidmətləri göstərən, insan haqqları müdafiəçisi olan qeyri-hökumət 

təşkilatıdır.

Bu broşuraya Norveç hökumətindən qorunmaq üçün müraciət edən 
və sığınacaq axtaran şəxslər üçün vajib mə’lumatlar daxildir.


