
اطالع رسانی در مورد سرپرستى، محل سكونت و ديدار فرزند

چكيده اى از جلسه گفتگوی اطالع رسانی



 راه حل ها براى بهترين
 وجه زندگى اطفال
 براى تقويت ديدگاه حقوق اطفال در پروسه سرپرستى و تا جايى كه امكان دارد

 اجتناب از حل دعاوى در دادگاه ها، دولت تصميم به تصويب و اجرا كردن قانون
. جلسه اطالع رسانی گرفته است

 در عمل اين به اين معنا است كه والدينى كه  تصميم به شروع حل اختالف
 سرپرستى، محل سكونت و ديدار اطفال در دادگاه را ميكنند، بايد در درجه اول

 اطالعات و آگاهی در مورد كمك و حمايتى كه از آن ميتوانند برخوردار شوند، تا
 بتوانند راه حلى به غير از پروسه دادگاهى را بيابند و براى اجراى اين كار بايد

  . تمركز خود را روى درنظر گرفتن بهترين وجه زندگى اطفال بگذارند



  دوران سختى براى همه دست اندركاران”
 بود اما به كمك جلسه اطالع رسانی، آنها

”روزنه اميد يافتند



خالصٔه گفتگوی معلوماتی و مرحله مهم بعدی
 قانون جديد جلسه اطالع رسانی در تاريخ اول ماه مارس ٢٠٢٢ تصويب و منصوب

 شد. عالوه براين از تاريخ ماه مارس ٢٠٢٢، شركت  مادر/ پدرى كه درخواست حل

 اختالف در مورد سرپرستى، محل سكونت و ديدار فرزند را به دادگاه ميدهد موظف

 .است كه قبل از اين اقدام، در جلسه اطالع رسانی شركت كند

 فرآيند جلسه، ديدگاه كلى به حمايت هايى است كه بتواند كمك كند تا راه حل مشتركى پيدا

 شود و بنا بر آن از پروسه دادگاهى اجتناب كرد. جلسه اطالع رسانی همچنين وضعيت

 با هم كنار نيامدن و يا نيافتن يك راه حل مشترك و مناسب را روشن سازى ميكند و

 .عواقب اين وضعيت را مطرح ميكند

 در درجه اول كميته خدمات اجتماعى / بخش حقوقى خانواده در كمون / شهر محل

 سكونت فرزندتان مسئوليت اين كار را بعهده دارد و برگزاری اين جلسات براى والدين

 .رايگان است

جلسات همكارى داوطلبانه

 غالبا بهترين راه حل براى فرزندان اين است كه والدين با هم به توافق برسند. در جلسه

 اطالعات و آگاهی به شما در مورد امكانات شركت در جلساتى كه ” گفت و شنود

 همكارى” ناميده ميشود، اطالعات داده ميشود. اين گفت و شنود ساختار خاصى دارد

 وتحت نظر يك كارشناس مطمئن راهبرى ميشود. اهداف جلسات گفت و شنود همكارى

 اين است كه والدين سواالتى در

 رابطه و پيرامون سرپرستى، محل سكونت، ديدار فرزند و تامين معاش فرزند را 

 از طريق يك پيشنهاد مشترك كه بهترين وجه زندگى براى فرزند باشد را حل كنند و

.بپذيرند

 جلسات گفت و شنود ميتواند همزمان با جدايی و يا بعد از جدايى انجام شود. حتى

 والدينى كه اصالً با هم زندگى نكرده اند ميتوانند از اين امكانات برخوردار شوند. هدف

 ديگر جلسات گفت و شنود به غير از سازش در مورد سئوالهاى پيرامون فرزندان اين

 است كه والدين توانايى خودشان را در مورد همكارى پيرامون نياز و خواسته فرزندان

 .بهتر سازند

 توجه: جلسات گفت و شنود جايگزين جلسات احتمالى مشاوره خانواده نيست. براى اينكه

تمركز و

 داده هاى اين دو جلسات متفاوت است. تمركز مشاوره خانواده بر رابطه مابين شما و

 شريك زندگى شما است. جلسات گفت و شنود در مورد زمينه سازى همكارى و برقرار

 .كردن ارتباط پيرامون فرزندان بعد از جدايى است

اگر با هم به توافق برسيد

 اگر شما والدين در مورد محل سكونت يا ديدار فرزندتان به توافق برسيد ميتوانيد اين

 توافقنامه را به صورت شفاهى بين خودتان ثبت كنيد و يا به صورت يك قرارداد كتبى

 ثبت كنيد. قرارداد هنگامى كه از طرف كميته خدمات اجتماعى پذيرفته شود از لحاظ

 حقوقى الزام آور به حساب مى آيد. هميشه بهترين وجه زندگى فرزند، عامل  تعيين كننده

.و نكته تمركز پذيرفتن قرارداد است

 سرپرستى ميتواند به تنهايى و يا مشترك باشد و به سه طريق ميتواند تغيير بيابد. از

 طريق قرارداد پذيرفته شده از طرف كميته خدمات اجتماعى، از طريق حكم دادگاه

 نخستين يا از طريق اعالم مشترك به اداره ماليات. از طريق اعالم مشترك به اداره

 ماليات فقط زمانى امكان پذير است كه، اعالم سرپرستى مشترك پذيرفته شود و قبال

 .تصميم ديگرى در مورد سرپرستى گرفته نشده باشد

 قراردادى كه نزد بخش حقوقى خانواده بسته شده باشد از لحاظ حقوقى، درست مثل حكم

 صادر شده در دادگاه نخستين الزام آور است. هنگام قضاوت تمركز هميشه و همه وقت

 به فرزند است و تحقيقاتى انجام خواهد شد براى روشن سازى و تعيين محتويات قرارداد



 و كنترل در نظر گرفتن بهترين وجه زندگى براى فرزند. اين اقدام قبل از پذيرفتن

 قرارداد از طرف كميته خدمات اجتماعى، در شهر محل سكونت ثبت شده فرزند انجام

 .خواهد شد

هنگامى كه راه حل هاى مشترك با همفكرى يكديگر پيدا نشود

در بعضى موقعيت ها پيدا كردن راه حلهاى مشترك امكان پذير نيست. به عنوان مثال در

 موقعيت هايى كه خشونت و اعمال رفتار غيرقانونى پيش امده باشد. در اين موقعيت ها 

 .بهترين اين است كه دادگاه بهترين وجه زندگى فرزند را تعيين كند

 بسيار سخت است كه پيشاپيش مدت زمان طى پروسه پرونده سرپرستى، محل سكونت و

 ديدار را تعيين كرد. ممكن است تا يك سال طول بكشد و البته موارد/ پرونده هايى وجود

 دارد كه مدت كمتر و يا بيشتر از يك سال طول كشيده است. طول كشيدن پرونده ميتواند

 بدليل اين باشد كه سعى به يافتن  راه حل هاى مشترك و توافقنامه ها ميتواند بعد ازشروع

 پروسه دادگاه انجام شود و ديگر اينكه ميتوان نسبت به حكم صادر شده درخواست تجديد

 .نظر كرد
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دادخواهى

 براى اينكه دادگاه بتواند پرونده سرپرستى، تعيين محل سكونت و ديدار فرزند را قبول

 كند، شرط اول آن است كه مادر يا پدر درخواست دادخواست به دادگاه بدهند. اگر پرونده

 طالق از قبل در دادگاه تحت بررسى باشد در آن صورت ميتوان استثناء قائل شد و

 .سوالهاى مربوط به سرپرستى، محل سكونت و ديدار را مشمول آن كرد

 اگر يكى از والدين دادخواهى كند، هر دو ميتوانند از دادگاه درخواست كنند كه تصميم

 .دادگاه بر مبناى خواسته خودشان باشد

 فردى كه ميخواهد دادخواهى كند ميتواند از طريق نوشتن يك نامه به دادگاه اين كار را

 .انجام دهيد ويا از فُرم هاى مخصوص دادگاه استفاده كند

)هزينه دادخواست ٩٠٠ كرون است ) سال ٢٠٢٢

 .فرزند  ضميمه شود )personbevis) براى ثبت دادخواست بايد برگه شناسايى

 برگه شناسايى را از اداره ماليات ميتوان گرفت. عالوه بر اينها بايد گواهى جلسه گفت و

 .شنود، كه شركت شما در جلسات اطالعات و آگاهی اجبارى را تائيد ميكند، ضميمه كرد

 اين گواهى از طرف كارشناس راهبر كه جلسات اطالعات و آگاهی را راهبرى كرده

 .صادر خواهد شد

 اگر گواهى همراه دادخواست فرستاده نشود، دادگاه ميتواند دادخواست شما را بدون

 .بررسى بازگرداند

)حفاظت حقوقى و معاضدت حقوقى)كمك حقوقى

 شخصى كه به نمايندگى شما به دادگاه مراجعه ميكند وكيل )نماينده) ناميده ميشود. معموال

 يك وكيل يا شخص ديگرى كه تحصيالت در حقوق دارد ميتواند اين كار را انجام دهد.

 شما خودتان تصميم ميگيريد كه وكيل )نماينده) داشته باشيد يا نه و هزينه اش را خودتان

 می پردازيد. در پرونده هاى مرتبط با سرپرستى، تعيين محل سكونت يا  ديدار فرزند،

 .طرفين در حالت عادی شخصاً  مخارج دادگاه خودشان را می پردازند

 اگر شما بيمه منزل داريد ميتوانيد احتماال با استفاده از آن در رابطه با دادخواهى،

 غرامت دريافت كنيد. اين حفاظت حقوقى ناميده ميشود. حفاظت حقوقى نوعى حفاظت از

 طرف بيمه است كه شامل اكثر بيمه هاى منزل، ويال و خانه هاى ييالقى ميشود. شركت

 .بيمه شما ميتواند اطالعات بيشترى در اين موارد به شما بدهد

 در بعضى موارد امكان اين وجود دارد كه از دولت براى پرداخت بخشى از مخارج

 دادگاه كمك مالى دريافت كرد. اين معاضدت حقوقى)كمك مالى حقوقى) ناميده ميشود.

 معاضدت حقوقى )كمك مالى حقوقى)  براى اشخاصى كه حفاظت حقوقى ندارند در نظر

 گرفته شده است. شرط دريافت معاضدت حقوقى اين است كه درامد شما بيشتر از معيار

.تعيين شده نباشد. در حال حاضر اين معيار مبلغ ٢٦٠٠٠٠ كرون )سال ٢٠٢٢) است

 قاعده اصلى اين است كه اگر شما  احتياج به كمك مالى در دادخواهی تان داريد، در

 درجه اول از حفاظت حقوقى بيمه تان استفاده كنيد. اگر شما فاقد بيمه هستيد يا بيمه شما

 شامل حال اين موارد نميشود ، ميتوانيد با يك وكيل يا نماينده ديگر حقوقى براى مشاوره

 تماس بگيريد. نماينده حقوقى ميتواند به شما كمك كند كه دادخواهى تان را در داخل يا

 خارج از دادگاه حل كنيد. اگر پرونده از قبل در دادگاه در حال بررسى باشد، ميتوانيد

 درخواست معاضدت حقوقى را به اداره معاضدت حقوقى يا به دادگاه بفرستيد. اداره

 معاضدت حقوقى يا دادگاه درخواست شما را بررسى ميكنند وتصميم خود را اعالم

.ميكنند كه شما حق دريافت كمك مالى حقوقى داريد يا نه

جلسه مقدماتى شفاهى

 دادگاه شما را به جلسه مقدماتى شفاهى فرا ميخواند. هدف اين جلسه، شنيدن اظهارات

 شما در مورد بهترين وجه زندگى براى فرزند است. وظيفه قاضى اين است كه متوجه

 درخواست ها شود و تا جايى كه امكان پذير است، به شما كمك كند تا بتوانيد به يك راه

 .حل توافقى، مناسب فرزند برسيد

 ممكن است كه شما، والدين در طى اين جلسه مقدماتى به توافق برسيد و راه حل موقتى

 و يا دائمى براى فرزندتان پيدا كنيد. در اين صورت دادگاه نحستين ميتواند تصميم

 خود را طبق توافق نامه شما صادر كند. شرط اين تصميم اين است كه توافق نامه شما

 بر مبناى بهترين وجه زندگى فرزند باشد. اگر به توافق نرسيد، قاضى ميتواند تصميم

 بگيريد كه تا مدتى كه حكم قطعى صادر نشده و اختالف شما ادامه دارد، چه بايد كرد

 چه تصميمى صدق ميكند. در علم حقوق و زبان حقوقى اين تصميم موقتى  ناميده ميشود

 و تا صدور حكم بعدى صدق ميكند. قاضى همچنين ميتواند راى تشكيل جلسه گفت و

 .شنود و يا ميانجی گرى را صادر كند

ىهاوخداد تساوخرد مرف

 تساوخداد لاسما هنيزه

 ىياسانش هگرب تشونور شرافس مرف

 )ىقوقح ىلام كمك ) ىقوقح تدضاعم تفايرد قحتسم ایآ
؟تسا ردقچ ىنونک غلبم / ؟ديتسه

 هعجارم ريز ىاه كنيل هب رتشيب تاعالطا ىارب

)ىدئوس نابز هب ) دينك



اطالعات ضرورى بهنگام صدور قرار/تصميم موقتى

 دادگاه ميتواند بهنگام صدور راى موقتى درخواست اطالعات الزم  را از اداره خدمات

 اجتماعى كند. اين به اين معنا است كه كارمندى از بخش حقوقى خانواده اطالعاتى از

 فهرست اداره خدمات اجتماعى، فهرست بايگانی پليس و همچنين اگر نامناسب نباشد

 درمورد شما والدين و فرزند، جمع آورى كرده و به دادگاه تحويل دهد. اين كارمند

.پيشنهاد و نظر شخصى به دادگاه نميدهد

 بعد از انجام اين كار دادگاه ميتواند قرار/تصميم موقت خود را در مورد سرپرستى، محل

.سكونت و ديدار صادر كند
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جلسات گفت و شنود همكارى

 اگر شما قبال در جلسات گفت و شنود همكارى شركت نكرده باشيد، دادگاه ميتواند در

 اين مورد تصميم گيرى كند. اين به اين معنا است كه ماموريتى از طرف دادگاه به كميته

 خدمات اجتماعى داده ميشود كه جلسات گفت و شنود همكارى را با در نظر گرفتن نياز

 فرزند برقرار كند. مهلت انجام اين كار را دادگاه تعيين ميكند و جلسات دادرسى تا زمان

 تعيين شده معلق می ماند. بعد از اتمام ماموريت، كميته خدمات اجتماعى به دادگاه نتيجه

.را در مورد به توافق رسيدن يا نرسيدن طرفين اعالم ميكند

 ميانجی گرى

 اگر دادگاه به كارگزار ميانجی ماموريت بدهد كه به شما كمك كنند تا بتوانيد به راه حل

 توافقى برسيد كه بر مبناى بهترين وجه زندگى فرزند باشد، بايد اين كار در عرض ٤

 هفته انجام شود. دادگاه ميتواند خط مشى كارگزار را تعيين كند و از او بخواهد كه چه

 مسائلى را در نظر بگيرد و چگونه كار را انجام دهد. كارگزار ميانجی بعد از اتمام

 .ماموريت، شرح حال اقدامات انجام شده را به دادگاه اعالم ميكند

 تحقيقات

 دادگاه ميتواند به كميته خدمات اجتماعى ماموريت بدهد كه تحقيقات وسيعترى در مورد

 بهترين وجه زندگى فرزند بدهد، حتى اگر ميانجی گريى يا جلسه گفت و شنود همكارى

 .هم انجام شده باشد

 كميته خدمات اجتماعى/ بخش حقوقى اين وظيفه را به يك مامور تحقيق مى سپارد و آن

 شخص قرار مالقات اولين جلسه را با والدين ميگذارد. مالقات يا با هر دووالدين همزمان

 و يا تك تك گذاشته ميشود. در اين جلسه اطالعاتى در مورد روند تحقيق و مراحل بعدى

 آن داده ميشود. مالقات در منزل والدين خواهد بود و مكالماتى با والدين و فرزند انجام

 خواهد شد. عالوه بر اين، مكالمات ديگرى در ادفتر بخش حقوقى خانواده با هر دوى

 شما و فرزند انجام خواهد شد. اطالعات از مدرسه، كودكستان، فهرست بايگانی خدمات

 اجتماعى و فهرست بايگانی پليس جمع آورى خواهد شد. اگر رضايت والدين اعالم شده

 باشد، از بيمارستان و مراكز درمان هم اطالعات گرفته ميشود. تمام اطالعات جمع اورى

 شده به شكل يك گزارش تحقيق با گزينه هاى راه حل هاى گوناگون و سنجيدن عواقب

 راه حل ها در مورد وضعيت فرزند تحويل داده ميشود. عامل تعيين كننده قضاوت، در

 نظر گرفتن بهترين وجه زندگى فرزند است. اين به اين معنا است كه مامور تحقيق در

 قضاوت خود بايد نياز فرزند و داشتن يك رابطه نزديك و صميمى با مادر و پدر را

 بسنجد و همچنين توضيحاتى در مورد سنجيدن ريسك وجود خطر و نا امنى براى فرزند

 و ديگر افراد خانواده را بنويسد. مدت اين تحقيقات تا ٤ ماه است و بعد از آن بايد خاتمه

 يابد. والدين حق داريد كه تحقيقات كامل شده را بخوانند و به آنها امكان اين داده ميشود كه

 .نقطه نظرهاى خود را بعد از مرور اعالم كنند

 .پس از ان قضاوت و پيشنهادات براى صدور راى/ تصميم نهائی به دادگاه ارائه ميشود

چندين جلسات مقدماتى شفاهى، جلسه اصلى دادرسى و حكم

 دادگاه نخستين ميتواند چندين جلسات مقدماتى شفاهى در مورد يك پرونده برگزار كند.

 اگر شما والدين نتوانيد در طول طى اين مراحل به توافق برسيد، دادگاه جلسه اصلى

 دادرسى را برگزار خواهد كرد. در اين جلسه به اظهارات شما والدين و شاهدين احتمالى

 .شنيده ميشود. در اين مرحله مدارك و شواهد كتبى نيز می توان ارائه کرد

 بعد از آن هيئت دادگاه تصميم نهايى خود در مورد سرپرستى، محل سكونت و ديدار

.فرزند را اعالم ميكنند. عامل تعيين كننده حكم، بهترين وجه زندگى فرزند است

 غالباً حكم همان روز صادر نمی شود و موكول به چند هفته بعد می شود. رئيس دادگاه

 تاريخ دقيق روز و حتى ساعت صدور حكم را اعالم ميكند و در همان وقت براى شما

 .ارسال ميگردد

 به هنگام تعيين سرپرستى به تنهايى يا مشترك، قاضى توانايى و قابليت تك تك شما والدين

 را براى فراهم كردن بهترين وجه زندگى فرزند وداشتن مسئوليت مشترك در رابطه با

.مسائل فرزند، را در نظر می گيرد

 



اعتراض به رآی دادگاه

 مادر يا پدرى كه از تصميم موقت يا حكم نهايى دادگاه نخستين  ناراضى است ميتواند

 شكايت خود را كتباً به دادگاه نخستين تحويل دهد. شكايت بايد به دادگاه استيناف نوشته

 شود ولى به دادگاه نخستين تحويل داده شود. از روزى كه حكم صادر شده تا ٣ هفته

 ميتوان شكايت كرد. در بعضى موارد خاص اين مهلت از روزى كه حكم بدست طرفين

 رسيده حساب ميشود. توضيحات كامل در مورد انجام شكايت به دادگاه باالتر در حكم

 .درج ميشود

 دادگاه استيناف بايد اجازه بررسى مجدد را صادر كند تا بتوان پرونده را در دادگاه

 استيناف مطرح كرد. به معناى ديگر دادگاه استيناف پرونده هايى را قبول ميكند كه احكام

 آنها از جنبه قضائى داراى اهميت خاص باشند و بتوانند به دادگاههاى نخستين در پرونده

:رتشيب تاعالطا 
www.mfof.se/informationssamtal

 .هاى مشابه كمك كنند. اين احكام، احكام نمونه و يا رويه قضايى ناميده ميشود

 اگر اجازه تجديد نظر )اجازه بررسى مجدد) صادر شود، شكايت نامه به طرف مقابل

 .ابالغ ميگردد و طرف مقابل بايد در عرض زمان تعيين شده كتباً پاسخ بدهد

 تصميم/قرار هاى موقتى را نميتوان به ديوان عالى كشور شكايت كرد. احكام دادگاه

استيناف را ميتوان به ديوان عالى كشور شكايت كرد اما اينجا هم شرط اجازه تجديد نظر/

 .اجازه بررسى مجدد از طرف ديوان عالى كشور وجود دارد


