
آگاهی در مورد سرپرستی، سکونت و حق دیدار والدین با فرزندان خود

تشریح مختصر گفتگوی معلوماتی



 یک گفتگو برای تأمین
منافع کودک

 دولت تصمیم گرفته است تا یک قانون در مورد گفتگوی معلوماتی را به منظور
 تقویت روحیٔه دفاع از حقوق کودکان در قضیه های حضانت و سرپرستی اطفال و

.در صورت امکان جلوگیری از رجوع به محکمه جهت حل منازعه، وضع کند

 در عمل این بدان معناست که والدینی که در فکر پرداختن به یک دعوی قضایی در
 مورد سرپرستی، بودوباش و حق دیدار والدین با فرزندان در یک محکمه هستند،

 در قدم نخست باید معلومات در باره کمک و حمایتی که با در نظر داشت مصلحت
 و منافع طفل برای نایل آمدن به یک راه حل منازعه خارج از محکمه در دسترس

.است، دریافت کنند

 در قسمت ذیل یک تشریح مختصر در مورد گفتگوی معلوماتی و مراحلی که ممکن
.بعد از اجرای این گفتگو جنبه عملی را در بر بگیرند، تقدیم می شود



 این یک وقت خیلی ناگوار برای همه”
 افراد دیگر می بود. لیکن از برکت

”.گفتگوی معلوماتی وضعیت کمی بهتر شد



خالصٔه گفتگوی معلوماتی و مرحله مهم بعدی

 این قانون جدید در مورد گفتگوی معلوماتی از تاریخ 1 جنوری سا 2022 واجب

 االجرا است. مزید بر آن سر از تاریخ 1 مارچ 2022 شرط دیگر این گذاشته شده است

 که فردی که اقامه دعوی در مورد سرپرستی، بودوباش و حق دیدار والدین با فرزندان

 در محکمه می نماید، باید قبل از اقامه دعوی در این گفتگوی معلوماتی اشتراک ورزیده

.باشد

 در این نشست یک نگاه اجمالی باالی کمک و حمایتی که بمنظور رسیدن به یک راه

 حل موافقت آمیز و بالنتیجه جلوگیری از حل و فصل قضیه در محکمه در دسترس

 است، انداخته می شود. همچنان گفتگوی معلوماتی برای طرفین روشن می سازد که در

 صورت نرسیدن به یک توافق و یا مناسب نبودن یک راه حل موافقت آمیز چه اتفاقی

   .می افتد

 کمیتٔه امور رفاه اجتماعی/مرکز حقوقی خانواده گی در کمون جای که طفل در سجل

 ثبت احوال نفوس ثبت نام است، مسئوولیت بر عهده دارد تا این گفتگوی معلوماتی را

.تنظیم دهد و اشتراک در این جلسه برای والدین همیشه رایگان می باشد

 گفتگوی داوطلبانه در مورد همکاری در عرصه پرورش و حضانت اطفال

 در اکثر موارد این به نفع و مصلحت طفل می باشد که والدین خود شان به یک توافق

 برسند. فلهذا در جریان گفتگوی معلوماتی شما از امکانات اشتراک به اصطالح در یک

 »گفتگو در مورد همکاری در عرصه پرورش و حضانت اطفال« آگاه ساخته می شوید.

 این یک جلسه منظم تحت رهبری امن و کارشناس صورت می گیرد. هدف از گفتگو در

 مورد همکاری در عرصه پرورش و حضانت اطفال اینست که والدین مسائل مربوط به

 سرپرستی، بودوباش و حق دیدار والدین با فرزندان خود و نفقه طفل را مشترکاً طوری

.حل نمایند که بالنتیجه به نفع و مصلحت کودک تمام شود

 این گفتگو را می توان متصل به یا بعد از جدایی بین والدین و یا بین والدین که هرگز

 باهم یکجا زندگی نکرده اند، برگزار کرد. عالوه بر رسیدن به یک توافق در مورد

 طفل، هدف از این جلسه این نیز است که والدین همکاری خویش پیرامون نیازمندی ها

.و خواست های طفل را بهتر سازند

 توجه: گفتگو در مورد همکاری در عرصه پرورش و حضانت اطفال جایگزین جلسه

 مشوره دهی امور خانوادگی نیست چون این دو جلسه بر موضوعات مختلف تمرکز

 دارد. مشوره دهی امور خانواده گی دور رابطه بین شما و همسر تان می چرخد. گفتگو

 در مورد همکاری در عرصه پرورش و حضانت اطفال از ایجاد شرایط برای یک

.همکاری و ارتباط موثر پیرامون اطفال بعد از تفریق بین والدین بحث می کند

در صورت توافق بین شما

 اگر شما یا سرپرست دیگر در مورد بودوباش یا دیدار و معاشرت با فرزندان تان به

 توافق برسید، شما می توانید بین خویش یک توافق شفاهی یا یک توافق تحریری داشته

 باشید. این توافق تحریری بعد از منظوری از کمیتٔه امور رفاه اجتماعی از لحاظ قانون

 الزم االجرا و الزام آور خواهد بود. در حین منظوری توافق تحریری همیشه بهترین

.منافع و مصالح کودک تعیین کننده و مورد توجه قرار می گیرند

 سرپرستی و حضانت طفل می تواند فقط به یکی از والدین یا بطور مشترک به هر دو 

 والدین سپرده شود و سرپرستی به سه شیوه تغییر داده شده می تواند. یا از طریق توافق

 تحریری که از کمیتٔه امور رفاه اجتماعی باید منظور شود، از طریق تصمیم محکمٔه

 گزینه آخر .[Skatteverket] ابتدائیه یا از طریق گزارش به ادارٔه عمومی مالیات

 الذکر فقط در صورتی ممکن است که گزارش به حضانت مشترک ارتباط داشته باشد و

.قبالً در مورد حضانت هیچ تصمیم اتخاذ نشده باشد

 تحریر می گردد [Familjerätten] توافق نامه که توسط مرکز حقوقی خانواده گی

 مانند یک تصمیم محکمٔه ابتدائیه از لحاظ قانون الزم االجرا و الزام آور می باشد. در

 حین قضاوت همیشه مصالح و بهترین منافع کودک در آغوش توجه گرفته می شوند



 و قبل از منظوری توافق تحریری توسط کمیتٔه امور رفاه اجتماعی در کمون جای که

 کودک در سجل ثبت احوال نفوس ثبت نام است، بررسی می شود که آیا این توافق

.تحریری واقعاً عالی ترین منافع کودک را تأمین می کند یا خیر

در صورتیکه رسیدن به راه های حل موافقت آمیز ممکن نباشد

 در بعضی شرایط پیدا کردن راه های حل موافقت آمیز ممکن یا مناسب نمی باشد. یکی

 از امثال اینگونه شرایط اینست که خشونت یا سایر انواع تجاوز بین اطراف قضیه رخ

 داده باشد. در این شرایط بهترین راه حل ممکن این باشد که محکمه تصمیم بگیرد چه

.چیزی به نفع و مصلحت کودک است

 پیش بینی طول مدت طی مراحل قضیه سرپرستی، بودوباش و حق دیدار والدین با

 فرزند خود در محکمه دشوار است. این پروسه ممکن مدت الی یکسال را در بر بگیرد

 ولی قضیه هایی است که اعم از این کمتر و بیشتر طول کشیده است. طول مدت طی

 مراحل قضیه به کوشش های رسیدن به راه حل موافقت آمیز و کوشش ها برای ایجاد

.توافق بین طرفین حتی بعد از آغاز رسیدگی قضیه در محکمه بستگی دارد

در مورد طی مراحل رسیدگی به دعوی

احضار

 برای رسیدگی به دعوی مربوط به سرپرستی، بودوباش و حق دیدار والدین با فرزندان

 در یک محکمه شرط اینست که یکی از والدین به درخواست احضار در پیشگاه محکمه

 اقدام کند. دعاوی طالق که در محکمٔه ابتدائیه تحت رسیدگی باشند، ممکن از امر فوق

 الذکر مستثنی باشند زیرا این گونه دعاوی ممکن مسائل سرپرستی، بودوباش و حق

.دیدار والدین با فرزندان را نیز شامل باشند

 اگر یکی از والدین به درخواست احضار و اقامه دعوی اقدام کند، هر دو طرفین دعوی

 می توانند از محکمٔه ابتدائیه تقاضایی را به عمل بیاورند. کسی که به درخواست احضار

 اقدام می نمایند، می تواند یک عریضه را بنویسد یا از فورم درخواستی ریاست قضایای

 دولت استفاده نمایند. محصول درخواست 900 کرون )در سال 2022( است. برای

 آنکه محکمٔه ابتدائیه درخواست تان را تحت رسیدگی قرار دهد، باید شما تصدیق نامٔه

 در مورد کودک مذکور را نیز ضمیمه کنید. [Personbevis] ادارٔه ثبت احوال نفوس

-Skatte] تصدیق نامٔه ادارٔه ثبت احوال نفوس را می توانید از ادارٔه عمومی مالیات

verket] طلب کنید. همچنین شما باید یک تصدیق مبنی بر اشتراک در جلسٔه معلوماتی 

 را نیز ضمیمه کنید تا ثابت شود که شما در گفتگوی معلوماتی اجباری اشتراک ورزیده

 اید. این تصدیق از سوی رهبری که گفتگوی معلوماتی را اجرا می نماید، صادر می

 شود. در صورتیکه این تصدیق همراه با درخواستی ارسال نشود، درخواست شما ممکن

.از سوی محکمٔه ابتدائیه رد شود

یقوقح تدعاسم و یقوقح تظفاحم

 »یقوقح هدنیامن« مانب ،دیامن یم یگدنیامن امش زا همکحم رد هک یدرف

 یاراد یرگید درف ای لیکو کی دناوت یم یقوقح هدنیامن .دوش یم دای

 میمصت دوخ لیم هب امش .دشاب قوقح هصرع رد تالیصحت و شزومآ

 تخادرپ و ریخ ای دیتسه یقوقح هدنیامن ناهاوخ امش ایآ هک دیریگ یم

 ،یتسرپرس یواعد رد .دشاب یم امش شودب یقوقح هدنیامن فراصم

 فلکم ًامومع یوعد فارطا ،دوخ نادنزرف اب نیدلاو رادید قح و شابودوب

.دنشاب یم همکاحم فراصم هلمج زا ناش دوخ مهس تخادرپ هب

 زا دیناوت یم ًالامتحا امش ،دیشاب هتشاد هناخ ٔهمیب امش هکیتروص رد

 نیا .دینک تفایرد ار یقوقح هعزانم فراصم ناربج نات همیب قیرط

 همیب ششوپ یقوقح تظفاحم .دنمان یم »یقوقح تظفاحم« ار کمک

 .دشاب یم لماش یلیطعت هناخ و الیو ،هناخ یاه همیب رثکا رد هک تسا

 یقوقح تظفاحم رد هک هچنآ دروم رد رتشیب تامولعم امش همیب تکرش

.دهد یم هئارا ،دشاب یم لماش

 زا یتمسق ات دینک لصاح کمک تلود زا تسا نکمم دراوم اسب رد

 »یقوقح تدعاسم« ار کمک نیا .دینک تخادرپ ار شیوخ همکاحم فراصم

 زا هک یدارفا یارب یداصتقا کمک کی یقوقح تدعاسم .دنمان یم

 زا ندش دنم هرهب یارب .تسا ،دنتسین رادروخرب ینوناق تظفاحم

 کی زا دیاب نات دیاع هک تسنیا هدمع طیارش زا یکی یقوقح تدعاسم

 ،تسا هدش نییعت )2022( لاس رد نورک 260000 ًالعف هک نیعم حطس

.دنکن زواجت

 رد یداصتقا کمک هب ترورض نیح رد امش هک تسنیا یلصا هدعاق

 نیمأت نات همیب قیرط زا ار یقوقح تظفاحم دیاب ینوناق هعزانم کی

 هتشادن رابتعا نات همیب ای دیتسین همیب امش هکیتروص رد .دینک

 تهج یرگید یقوقح هدنیامن ای لیکو کی اب دیناوت یم امش ،دشاب

 لصف و لح رد ار امش دناوت یم یقوقح هدنیامن .دیوش سامت هب ترواشم

 .دنک کمک ،همکحم تاکوچ لخاد رد ای همکحم هلخادم نودب هاوخ ،هعزانم

 رد ای یقوقح تدعاسم ٔهرادا هب ناوت یم ار یقوقح تدعاسم تساوخرد

 میدقت همکحم هب ،دشاب یگدیسر تحت همکحم رد هیضق هکیتروص

 امش ایآ هک دریگ یم میمصت همکحم ای یقوقح تدعاسم ٔهرادا سپس .درک

.ریخ ای دیتسه یلام تدعاسم نیا تفایرد طیارش دجاو

یتامدقم عامتسا هسلج

 فده .دیامن یم بلط یتامدقم عامتسا ٔهسلج هب ار امش هیئادتبا ٔهمکحم

 امش رظن هب هک دینک حیرشت یضاق هب امش هک تسنیا هسلج نیا زا

 هیضق ات تسا فظوم یضاق .تسا یزیچ هچ رد لفط تحلصم و عفن

 رد ار نیدلاو امش ناکما تروص رد ات تسا فلکم و دیامن یسررب ار

 کدوک تحلصم و عفن هب هک زیمآ تقفاوم لح هار کی هب ندیسر

.دناسر یرای ،دشاب

 یتامدقم عامتسا ٔهسلج نایرج رد نکمم لفط رگید تسرپرس و امش

 تلاح نینچ رد .دیسرب لفط دروم رد یمیاد ای یتقوم قفاوت کی هب

 قفاوت هب نآ ٔهراب رد امش هک هچنآ هب قباطم دناوت یم هیئادتبا ٔهمکحم

 امش قفاوت هک تسنیا طیارش زا یکی .دریگب میمصت ،دیا هدیسر

راضحا تساوخرد مروف

یتساوخرد و ضیارع یلاعف لوصحم

سوفن لاوحا تبث ٔهرادا ٔهمان قیدصت شرافس یارب مروف

 غلبم رادقم / ؟دیتسه یقوقح تدعاسم قحتسم امش ایآ
؟تسا ردقچ یلعف

(یندیوس نابز هب) رتشیب تامولعم هب اه دنویپ



 ندیسر هب امش رگا .دشاب هتشاد تقباطم کدوک تحلصم و عفن اب

 هک دریگب میمصت دناوت یم یضاق ،دیوشن قفوم قفاوت کی هب

 تحت هعزانت هک یتدم یط رد رگید ترابع هب یناث عالطا ات ار لئاسم

 میمصت ینوناق حالطصا رد ار رارق نیا .دیامن میظنت ،تسا یگدیسر

 هصرع رد یراکمه دروم رد وگتفگ دناوت یم یضاق .دنمان یم یروبع

 نیب تالکشم لح یارب ار یرگیجنایم ای لافطا تناضح و شرورپ

.دهد روتسد زین نیفرط

یروبع میمصت رادصا تهج تاحیضوت

 یقوقح زکرم هب یروبع میمصت ذاختا زا لبق دناوت یم همکحم

 تاحیضوت نآ زا هداتسرف مالعتسا یعامتجا هافر تامدخ ٔهرادا یگداوناخ

 یگ هداوناخ یقوقح زکرم رومام کی هک تسانعم نادب نیا .دیامن بلط

 قباوس تبث رتفد ،یعامتجا هافر تامدخ ٔهرادا لجس زا ار مزال تاعالطا

 دهاوخ یروآ عمج لفط دوخ و لفط یمود تسرپرس زا نینچمه و ییانج

 یمن میدقت ار یریگ میمصت یارب داهنشیپ مادک رومام نیا هتبلا .درک

.دنک

 ،یتسرپرس دروم رد یروبع میمصت کی دناوت یم همکحم سپس

.دیامن رداص ار دوخ نادنزرف اب نیدلاو رادید قح و شابودوب

 تناضح و شرورپ هصرع رد یراکمه دروم رد وگتفگ
یسررب و یرگیجنایم ،لافطا

لافطا تناضح و شرورپ هصرع رد یراکمه دروم رد وگتفگ

 تناضح و شرورپ هصرع رد یراکمه دروم رد وگتفگ رد البق امش رگا

 میمصت دروم نیا رد دناوت یم همکحم ،دیا هدیزرون کارتشا لافطا

 هداد هفیظو یعامتجا هافر روما ٔهتیمک هب هک تسانعم نادب نیا .دریگب

 لافطا تناضح و شرورپ هصرع رد یراکمه دروم رد وگتفگ ات دوش یم

 و میظنت ،دوش یم هتفرگ رظن دم کدوک تحلصم و عفن نآ رد هک ار

 هلحرم نیا یارجا یارب ار ینامز تدم کی هیئادتبا ٔهمکحم .دهد بیترت

 یم هتخادنا قیوعت هب نامز نیا یط رد همکاحم لحارم و دیامن یم نییعت

 یعامتجا هافر روما ٔهتیمک هب هک هفیظو نتفای نایاپ زا دعب .دنوش

 فارطا ایآ هک دوش یم هتخاس علطم هیئادتبا ٔهمکحم ،دشاب یم هدش هلوحم

.ریخ ای دنا هدیسر قفاوت مادک هب یوعد

یرگیجنایم

 هب ندیسر رد ار امش ات دهد هفیظو یجنایم کی هب همکحم هکیتروص رد

 ،دشاب کدوک تحلصم و عفن هب هک دیامن کمک زیمآ تقفاوم لح هار کی

 هیئادتبا ٔهمکحم .دبای ماجنا هتفه راهچ فرظ رد دیاب یرگیجنایم نیا

 هچ شا فیاظو ماجنا نیح رد هک دنک قیقد ییامنهر یجنایم هب دناوت یم

 کی شا فیاظو ماجنا زا دعب یجنایم .دریگب رظن دم دیاب ار یتاکن

.دنک یم میدقت همکحم هب ار هدش ماجنا تامادقا هراب رد شرازگ

یسررب

 یندش و نکمم یرگیجنایم هن و یتامولعم یوگتفگ هن هکیتروص رد

 کی ات دهد هفیظو یعامتجا هافر روما ٔهتیمک هب دناوت یم همکحم ،دشاب

 کدوک عفن هب یزیچ هچ هک ددرگ مولعم ات دهد ماجنا ار هدرتسگ یسررب

.تسا

 کی یگ هداوناخ یقوقح زکرم / یعامتجا هافر روما ٔهتیمک سپس

 کی نیدلاو اب دوخ تبون هب وا هک دنک یم فظوم ار هدننک یسررب

 .دیامن یم رازگرب ،یدارفنا تروص هب ای ًاکرتشم معا ،یتامدقم هسلج

 .دوش یم هداد یسررب یدعب لحارم دروم رد تامولعم امش هب هسلج نیا رد

 امش اب معا و دیآ یم لمع هب دیدزاب یوعد نیفرط زا یکی ره لزنم زا

 امش اب رتشیب یوگتفگ .دریگ یم تروص تبحص نات دنزرف و

 .دریگ یم تروص یگ هداوناخ یقوقح زکرم رتفد رد ًامومع کدوک و

 و یعامتجا تاعالطا تبث رتفد ،ناتسکدوک ،بتکم زا مزال تامولعم

 قفاوت تیدوجوم هکیتروص رد و سیلوپ تاماهتا و میارج تبث رتفد

 رد تاعالطا نیا سپس .دندرگ یم یروآ عمج یحص تامدخ تاسیسأت زا

 لح یاه هار نآ رد هک دندرگ یم نیودت و بیترت یسررب شرازگ کی

 نیرت یلاع نیمأت .ددرگ یم حیرشت کدوک یارب نآ بقاوع و فلتخم

 نیا .دراد هدننک نییعت شقن تواضق نیا یارب کدوک حلاصم و عفانم

 کدوک ترورض زا دوخ تواضق رد دیاب هدننک یسررب هک تسانعم نادب

 و دنک لصاح نانئمطا نیدلاو ود ره اب یمیمص و کیدزن سامت کی هب

 هب هداوناخ رد یرگید سک ای کدوک ایآ هک دنک حیرشت دیاب نانچمه

 رد ات دوش یم هداد تصرف و عقوم نیدلاو امش هب .تسا هجاوم دب راتفر

 رظن زاربا ،دوش لیمکت دیاب هتفه راهچ فرظ رد هک یسررب نیا هراب



 نیدلاو و همکحم هب میمصت یارب داهنشیپ و تواضق سپس .دییامن

.دوش یم هداتسرف

ماکحا و ییاضق تاسلج نیدنچ

 تاسلج نیدنچ هیضق کی هب یگدیسر یارب دناوت یم هیئادتبا ٔهمکحم

 ،دیسرن قفاوت کی هب نیدلاو امش رگا .دیامن رازگرب ار ییاضق

 نآ رد هک دیامن یم ریاد ار یمومع ییاضق هسلج کی هیئادتبا ٔهمکحم

 لیاسو یتح .دنوش یم عامتسا دوهش یتح و نیدلاو ناونعب امش ًامومع

 یم میمصت هفصنم تیئه سپس .دنوش هئارا نکمم یبتک تابثا

 ار نادنزرف اب نیدلاو رادید قح و شابودوب ،یتسرپرس هک دریگ

 نیا یارب کدوک حلاصم و عفانم نیرت یلاع نیمأت .دیامن میظنت روطچ

.دراد هدننک نییعت شقن میمصت

 سیئر .ددرگ یم غالبا ییاضق هسلج یرازگرب زا دعب ًارثکا هلصیف

 غالبا تعاس و زور مادک هلصیف هک دیامن یم مالعا هیئادتبا همکحم

 هداتسرف امش یقوقح ٔهدنیامن ای امش هب غالبا زا دعب هلصیف .دش دهاوخ

.دوش یم

 و ردام نیب یتسرپرس ایآ هکنیا دروم رد تواضق ماگنه
 ،ددرگ ضیوفت نیدلاو زا یکی هب ای دشاب کرتشم ردپ

 رد هصرع رد امش ییاناوت صوصخ روطب ییاضق تئیه
 لئاسم تیلوؤسم و کدوک یاه یدنمزاین نداد رارق تیولوا

 رارق هجوت دروم نتشاد هدهع هب ًاکرتشم ار لفط هب طوبرم
.دهد یم

هرداص مکح هیلع یهاوخ فانیتسا

:رتشیب تامولعم یارب
www.mfof.se/informationssamtal

 یوعد کی رد هیئادتبا همکحم ٔهلصیف ای رارق هیلع هک یتسرپرس

 ماجنا یبتک روطب ار راک نیا دیاب دزادرپ یم یهاوخ فانیتسا هب یندم

 ٔهمکحم نآ بطاخم یلو دوش یم هداتسرف هیئادتبا ٔهمکحم هب همان نیا .دهد

 رارق غالبا زا دعب هتفه هس فرظ رد دیاب بوتکم .دشاب یم فانیتسا

 همکحم هلصیف یوعد فرط هک یزور زا رس دراوم اسب رد ای هلصیف ای

 فانیتسا دومنهر .ددرگ یم لیوحت هیئادتبا ٔهمکحم هب ،دنک تفایرد ار

.دشاب یم ریرحت هلصیف ای رارق رد یهاوخ

 ار یناتحت ٔهمکحم ٔهلصیف ای رارق کی فانیتسا ٔهمکحم هکنآ یارب 

 ٔهزاجا« فانیتسا ٔهمکحم هک تسنیا طرش ،دهد رارق یسررب و روغ دروم

 ٔهمکحم رگید ترابع هب ینعی دیامن رداص ار »یهاوخ ماجرف هب یگدیسر

 یم هک تسا مهم ردقنآ هلصیف نیا هک دشاب رظن نیا هب فانیتسا

 دیامن ییامنهر دننامه یاه هیضق رد هیئادتبا ٔهمکحم یارب هدنیآ رد دناوت

.دوش یم دای »ییاضق هیور« مانب رما نیا هک

 یهاوخ فانیتسا ،یهاوخ ماجرف هب یگدیسر ٔهزاجا ندش روظنم تروص رد

 نآ خساپ دیاب دوخ تبون هب وا هک دوش یم هداتسرف نات لباقم فرط هب

.دیامن میدقت نییعم داعیم کی فرظ رد ار

 هعجارم یناقوف مکاحم هب ناوت یمن )یروبع( یتقوم یاه میمصت هیلع

 یم فانیتسا ٔهمکحم هلصیف هیلع .تخادرپ فانیتسا بلط هب هدومن

 هکنآ یارب یلو درک میدقت فانیتسا تساوخرد یناقوف ٔهمکحم هب ناوت

 دیاب ،دهد رارق هرابود یسررب و روغ دروم ار هلصیف کی یلاع ٔهمکحم

.دوش هتفرگ یهاوخ ماجرف هب یگدیسر ٔهزاجا هرابود


