Respons
Serbia: Hjelp til bostedsregistrering for rom
Problemstilling/spørsmål:
•

Finnes det organisasjoner som bistår rom med praktisk hjelp til bostedsregistrering?

I henhold til § 5 i den serbiske loven om midlertidig og fast registrering av bopel,1 kan ikke
personer som bor i bosettinger uten adresse (illegale kollektivsentre, “cardboard cities”) og
som ikke er i besittelse av nødvendige dokumenter som bekrefter at de bor lovlig, registreres
med fast bopel i Serbia.
Landinfo kontaktet PRAXIS, en serbisk NGO som arbeider med juridisk hjelp blant annet i
tilknytning til anskaffelse av offentlige dokumenter, med forespørsel om organisasjonen også
bistår med praktisk hjelp til registrering av bopel.
I e-post av 20. januar 2010 fikk vi følgende svar:
Praxis provides information, counselling and legal assistance to the Roma, Ashkali
and Egyptians regarding registration of habitual residence and at the same time
advocates for legislative changes regarding registration of habitual residence.
According to Article 5 of the Serbian Law on Permanent and Temporary Residence of
Citizens, persons who live in facilities without address and do not own documents to
prove the legal basis of residence are prevented from registering habitual residence in
Serbia.
This particularly refers to homeless persons and persons who live in settlements that
are not legally recognized (unrecognized collective centres, „cardboard cities“, etc)
since the relevant authorities refuse to accept registration of habitual residence
related to these settlements.
In certain cases, even if they have a basis for legal residence, they still do not hold
proof of their identity so they are unable to register residence.
1

Landinfo er i besittelse av aktuelle lovteksten i serbisk språkversjon. Ifølge PRAXIS er en ny lov om
folkeregistrering under utarbeidelse, men det er uvisst når den vil trå i kraft.
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Even the persons living in rented apartments or houses sometimes lack documents
proving legal basis of residence, because owners of real estate, seeking to avoid
possible payment of taxes to the state, do not wish to register them as tenants.
In certain cases, real estate owners request to be paid in exchange to allowing
someone to register residence at the address they, most often, do not even live at.

En respons er et svar på konkrete spørsmål og problemstillinger som saksbehandlere i
utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo. Responser er ikke ment å være utfyllende
redegjørelser for et tema eller et spørsmål, men skal gi svar på de konkrete spørsmålene som
er stilt, og ellers inneholde det som til enhver tid trengs av bakgrunnsinformasjon.

Referanser

Muntlig kilde
•

Internasjonal hjelpeorganisasjon PRAXIS. E-post av 20. januar 2010 samt 1. februar
2010.
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