
 

 د معلوماتي غونډې په اړه لنډه تشریح 

 د سرپرستۍ، استوګنې او د اوالد سره د مور او پالر د لیدنې کتنې حق په اړه معلومات

 

 

 د ماشوم د ګټو د تأمینولو لپاره د حل الرې  
 

د ماشوم د سرپرستۍ په اړه د قضایي پروسې په بهیر کې د ماشومانو د حقوقو څخه د دفاع روحیه پیاوړه کولو لپاره او د امکان  

معلوماتي  »په صورت کې د شخړې د هوارۍ لپاره محکمې ته د رجوع څخه ډډه کولو په موخه حکومت پریکړه کړې ده چې د 

 په اړه یو قانون وضع کړي.  «غونډې

ملي میدان کې دا دا معنا لري چې هغه والدین چې په محکمه کې د سرپرستۍ، استوګنې او د اوالد سره د مور او پالر د  په ع 

مرستې او مالتړ په اړه معلومات   وي، باید په لومړي پړاو کې د هغې لیدنې کتنې حق په اړه یوه دعوی حل کولو په فکر کې

نظر کې نیولو په موخه په محکمه کې د یوې قضایي پروسې پرته د دعوې د حل  ترالسه کړي چې د ماشوم منافع و مصلحت په 

 او فصل کولو لپاره خلکو ته ورکول کېږي. 

 الندې د معلوماتي غونډې او د دې غونډې څخه وروسته چې کوم مراحل راتالی شي، په اړه یوه لنډه تشریح وړاندې شوې ده. 

 

ګرخونۍ نه ډک وخت وای. خو د معلوماتي خبرو اترو له برکته د  دا کېدای شي د ټولو دخیلو کسانو لپاره د ج

 دوی ستونزې لږې کمې شوې. 

 

 د معلوماتي خبرو اترو او د ورپسې مهمې مرحلې یوه لنډه تشریح 
 

کال د جنورۍ د میاشتې لومړۍ نېټې څخه واجب االجرا دی. سر بېره پر دې د   2022د معلوماتي غونډې په اړه دا نوې قانون د 

کال د مارچ د میاشتې د لومړۍ نېټې څخه دا شرط هم ایښودل شوی دی چې هغه سرپرست چې د سرپرستۍ، استوګنې او   2022

حق په تړاو په محکمه کې یوه دعوی وړاندې کوي، هغه باید په دې معلوماتي   قانوني د اوالد سره د مور او پالر د لیدنې کتنې

 غونډه کې برخه اخیستي وي. 

په هغو مرستو یو اجمالي نظر اچول کېږي چې د یوې داسې د حل الرې پیدا کولو لپاره چې دواړه فریقین پرې  په دې غونډه کې 

وړاندې کېږي. همدا راز په دې معلوماتي  د رجوع کولو څخه ډډه کولو لپاره خلکو ته  راضي وي او په دې توګه محکمې ته

کې چې د حل یوه موافقت آمیزه   حالت او یا په داسې  په صورت کې  غونډه کې دا هم روښانه کېږي چې یو توافق ته د نه رسېدو

 الره مناسبه نه وي، څه پیښېږي.    

د عایلي چارو حقوقي  /د هغه کمون د ټولنیزو چارو کمېټې د معلوماتي غونډې تنظیمولو او ترتیبولو مسئوولیت په لومړي ګام کې 

 وي او په دې غونډه کې ګډون تل وړیا وي. مرکز په غاړه وي چېرې چې ستاسو د ماشوم آدرس راجستر 

 اختیاري معلوماتي غونډه   

اکثره د ماشوم او مور او پالر دواړو لپاره بهتره دا وي چې په خپله یوې موافقې ته ورسېږي. د معلوماتي غونډې په دوران کې  

مکاناتو په اړه معلومات درکول کېږي.  ستاسو لپاره په اصطالح د »د ماشوم په روزنه کې د همکارۍ په اړه غونډې« ترتیبولو ا

دا یوه منظمه غونډه وي چې په خوندي توګه د یو ماهر الرښود د نظارت الندې ترسره کېږي. »د ماشوم په روزنه کې د  

حق   لیدنې کتنې قانونيهمکارۍ په اړه غونډو« مقصد دا دی چې والدین د سرپرستۍ، استوګنې او د اوالد سره د مور او پالر د 

نیول  په نظر کې  د ګټو خوندیتوبد ماشوم د نفقې ته اړونده مسائل په ګډه په داسې توګه حل کړي چې په هغې کې د ماشوم او 

 . شوي وي



دا غونډې د جدایۍ په وخت یا د جدایۍ څخه وروسته ترسره کېدای شي. ماشوم ته اړونده مسائلو کې یوې موافقې ته رسېدو   

م دی چې والدین د خپل ماشوم د اړتیاو او خوښو پوره کولو کې د یو بل سره د همکارۍ وړتیا  سربېره د دې غونډو بل مقصد دا ه 

 پیاوړي کړي. 

ځای نه نیسي ځکه چې د    « د عایلي مسائلو په اړه د سالمشورې غونډې»پاملرنه: د ماشوم په روزنه کې د همکارۍ په اړه غونډه 

دې غونډو تمرکز په جال جال موضوعګانو وي. د عایلي مسائلو په اړه د سالمشورې غونډې موضوع ستاسو او ستاسو د ژوند د  

ملګري ترمنځ اړیکه وي. د ماشوم په روزنه کې د همکارۍ په اړه غونډې موضوع د مور او پالر ترمنځ د جدایۍ څخه وروسته  

 نې او ساتنې په میدان کې د دواړو ترمنځ د یو موثرې همکارۍ او اړیکې په محور څرخېږي. د ماشومانو د روز

 که چېرې تاسو یوې موافقې ته ورسېږئ 

که چېرې تاسو او د ماشوم دوهم سرپرست د ماشوم د استوګنې یا ماشوم سره د وخت تېرولو ته ورته مسائلو په اړه یوې موافقې  

د ټولنیزو    توافقترتیب کړئ. دا  تحریري توافقې یوه شفاهي موافقه ولرئ او یا په خپلو کې یو ته ورسېږئ نو تاسو کوالی شئ چ 

د منظورېدو په وخت تل د ماشوم ګټه    توافقچارو کمېټې څخه د منظورېدو وروسته په قانوني توګه واجب االجرا ګرځي. د 

 پرېکنده حیثیت لري او په نظر کې نیول کېږي. 

درې  کې د بدلون  دواړو ته وسپارل شي او په سرپرستۍد ماشوم د سرپرستي کېدای شي یواځې مور یا پالر ته ورکړل شي او یا 

د مور او پالر ترمنځ یو داسې تړون چې د ټولنیزو چارو کمېټې لخوا منظور شوی وي، د   الرې شتون لري چې عبارت دي له: 

. وروستۍ الره صرف د مشترکې  [ ته عریضه Skatteverketالیې عمومي ادارې ]لومړۍ محکمې د فیصلې په اساس او یا د م

 . رت کې امکان لريد سرپرستۍ په اړه کومه فیصله نه وي صادره شوي، په صو پکې سرپرستۍ چې مخکې 

جرا وي.  د عایلي چارو حقوقي مرکز کې مرتب کېدونکی تړون د لومړۍ محکمه د فیصلې په څېر قانوني حیثیت لري او الزم اال 

د دې قضاوت په وخت تل د ماشوم ګټه په نظر کې نیول کېږي او د ماشوم د استوګنې کمون د ټولنیزو چارو کمېټې لخوا د  

 واقعاً د ماشوم په ګټه دی.  دا توافق منظورېدو څخه مخکې یوه پلټنه ترسره کېږي چې آیا  تحریري توافق د

 رت کې د حل یوه موافقت آمیزه الره نه پیدا کېدو په صو

نه وي. د دې یو مثال دا دی   پکې امکان نه لري او یا مناسب  چې د حل یوه موافقت آمیزه الره پیدا کېدل راځي داسې حالتونه هم  

چې د فریقینو ترمنځ تاوتریخوالی یا زور زیاتی رامنځته شوی وي. په داسې حاالتو کې کېدای شي بهتره دا وي چې محکمه  

 م په ګټه دی. فیصله وکړي چې څه شی د ماشو

دا اټکل کول ګران دي چې په محکمه کې د سرپرستۍ، استوګنې او د اوالد سره د مور او پالر د لیدنې کتنې حق ته اړونده قضیو  

حقوقي پروسه څومره وخت نیسي. دا کېدای شي تر یو کال پورې وخت ونیسي او د داسې قضیو مثالونه هم شته چې له دې څخه  

الی وي. دا سربېره په نورو فکتورونو د حل یوه موافقت آمیزه الره موندلو کوښښونو پورې اړه لري او  یا کم وخت نیو زیاتیې 

نځ د اصالح او موافقې امکانات موجود وي او د فیصلې څخه  ی مکېدو څخه وروسته هم د فریقینو ترد حقوقي پروسې د شروع 

 وروسته هم د استیناف دروازه پرانیستې وي. 

       

 وسې په اړه د حقوقي پر

 

 احضار 

حق ته اړونده قضیه په یوه محکمه کې   قانوني د دې لپاره چې د سرپرستۍ، استوګنې یا د اوالد سره د مور او پالر د لیدنې کتنې

وڅېړل شي، شرط دا دی چې د مور یا پالر څخه یو کس د احضار عریضه وړاندې کړي. که چېرې په لومړۍ محکمه کې د  

په  کې د پورته ذکر شوي امر څخه استثنا کېدای شي ځکه چې د طالق  حالت   جریان لري نو په داسېطالق قضیه له مخکې نه  

مسائل هم شامل   ته اړونده حق   لیدنې کتنې قانونيقضیه کې کېدای شي د سرپرستۍ، استوګنې او د اوالد سره د مور او پالر د 

 وي. 

نو دواړه جانبین کوالی شي چې د محکمې څخه غوښتنه وکړي  که چېرې د ماشوم مور یا پالر د احضار عریضه وړاندې کړي، 

چې د دوي په خوښه څرنګه فیصله باید وکړي. هر هغه څوک چې غواړي د احضار غوښتنه وکړی کوالی شی په خپل الس  

کرون   900کې(   2022عریضه ولیکي او یا د سویډن د محاکمو د عمومي ادارې فورمه وکاروي. د عریضې محصول )په کال 

ی. د دې لپاره چې لومړۍ محکمه وکوالی شي چې ستاسو عریضه وڅېړي، باید تاسو د خپل ماشوم د نفوسو د احوالو د ثبتولو  د

[  Skatteverket[ هم د عریضې سره ضمیمه کړئ. دا تصدیق نامه د مالیې عمومي ادارې ]Personbevisادارې تصدیق نامه ] 



ې د ګډون تصدیق چې دا ثابته کړي چې تاسو په معلوماتي غونډه کې ګډون کړی  څخه ترالسه کوالی شئ. تاسو باید په غونډه ک

چې معلوماتي غونډه اجرا کوي، صادرېږي. که چېرې دا سند د عریضې   لخوا  دی، هم ضمیمه کړئ. دا سند د غونډې الرښود

 سره یوځای وانستول شي نو لومړۍ محکمه کوالی شي ستاسو عریضه رد کړي. 

 حقوقي مالي مرسته  حقوقي خوندیتوب او

بلل کېږي. یو استازی معموالً یو وکیل یا بل کس وي   «حقوقي استازی»ستاسو استازیتوب کوي، هغه څوک چې په محکمه کې 

چې حقوقي زده کړې یې ترسره کړې وي. دا ستاسو خپله خوښه ده چې آیا تاسو یو حقوقي استازی غواړئ او که نه او د حقوقي  

حق ته اړونده قضیو  قانوني استازي فیس ستاسو په غاړه وي. د سرپرستۍ، استوګنې یا د اوالد سره د مور او پالر د لیدنې کتنې 

 کې عامه قاعده دا ده چې جانبین باید د محاکمې د لګښت خپله خپله برخه ادا کړي. 

که چېرې تاسو د کور بیمه لرئ نو د یوې حقوقي شخړې په صورت کې احتماالً کوالی شئ چې د بیمې څخه جبران ترالسه  

وندیتوب د بیمې لخوا یو حفاظت دی چې د کور، ویال او د  د »حقوقي خوندیتوب« په نوم یادېږي. حقوقي خډول جبران کړئ. دا 

په اړه نور تفصیلي   مزایاو رخصتۍ د کور د بیمې په زیاتره پالیسیو کې شامل وي. ستاسو د بیمې شرکت به تاسو ته د هغه 

 . ويمعلومات وړاندې کړي چې په حقوقي خوندیتوب کې شامل 

سته ترالسه کړئ ترڅو د محاکمې د لګښت خپله برخه ادا کړئ. دا مرسته د  په ځینو حاالتو کې ممکنه ده چې د دولت څخه مر 

»حقوقي مالي مرستې« په نوم یادېږي. حقوقي مالي مرسته د هغو کسانو لپاره یوه مالي مرسته ده چې د »حقوقي خوندیتوب«  

ط دا دی چې ستاسو عاید له یو  څخه برخمن نه وي. د حقوقي مالي مرستې ترالسه کولو لپاره سربېره په نورو شرایطو یو شر 

 کرون ټاکل شوی دی.  260000کې په کال کې   2022ټاکلي حد څخه زیات نه شي چې دا حد په کال  

اصلي قاعده دا ده چې د یوې حقوقي شخړې په دوران کې د مالي مرستې ته د اړتیا په صورت کې تاسو باید د خپلې بیمې له  

ېرې تاسو بیمه نه لرئ او بیمه مو اعتبار نه لري نو تاسو کوالی شئ چې د حقوقي  الرې حقوقي خوندیتوب ترالسه کړئ. که چ

سالمشورې لپاره یو وکیل یا بل حقوقي استازي سره اړیکه ونیسئ. حقوقي استازی کوالی شی تاسو سره د محکمې د چوکاټ  

وقي مالي مرستې غوښتنلیک د حقوقي  د قضیې په حل کولو کې مرسته وکړي. د حقدننه څخه بهر او یا د محکمې په چوکاټ کې 

محکمه کې د څېړنې الندې وي، محکمې ته وړاندې کېدای شي. د حقوقي مرستې اداره  یوه یا که چېرې قضیه په  او  مرستې ادارې 

 یا محکمه بیا پرېکړه کوي چې آیا تاسو د دې مالی مرستې مستحق یاست. 

 د محکمې مقدماتي غونډه 

دماتي غونډې ته راغواړي. د دې غونډې موخه دا ده چې تاسو مور او پالر قاضی ته ووایئ  لومړۍ محکمه تاسو د محکمې مق

چې ستاسو په اند څه شی د ماشوم په ګټه دی. قاضی دنده لري چې قضیه وڅېړي او مکلف دی چې د امکان په صورت کې تاسو  

ه هغې کې د ماشوم ټولې ګټې خوندي او تأمین  والدینو سره د حل یوه داسې موافقت آمیزه الره موندلو کې مرسته وکړي چې پ 

 شوي وي. 

په اړه یو موقتي یا دایمي    د روزنې او سرپرستۍ دا هم امکان لري چې دوهم سرپرست د محکمې د غونډې په دوران کې د ماشوم

لپاره یو شرط دا  د حل الرې په اړه موافقه وکړي. په داسې حالت کې لومړۍ محکمه ستاسو د موافقې مطابق پرېکړه کوي. د دې 

دی چې ستاسو موافقه کې د ماشوم ګټې او منافع تأمین شوي وي. که چېرې تاسو کومې موافقې ته ونه رسېږئ نو قاضي کوالی  

ي چې د بلې خبرتیا یعنې د ترڅو پورې چې قضیه روانه وي د ماشوم پالنه او روزنه باید په کوم ډول تنظیم  کړشي چې پرېکړه و

وایي. قاضي د ماشوم په روزنه کې د همکارۍ په اړه   «عبوري حکم »ته په حقوقي ژبه کې  یعنی حکمقرار شي. دې موقتي 

 غونډه یا منځګړتوب امر هم ورکړي. 

 د عبوري پرېکړې څخه مخکې توضیحات 

محکمه کوالی شې چې د دې عبورې پرېکړې څخه مخکې د ټولنیزو خدمتونو اداره د عایلي چارو حقوقي مرکز ته استعالم  

ستولو له الرې د معلوماتو غوښتنه وکړي. دا په دې معنی ده چې د عایلي چارو  حقوقي مرکز مامور د ټولنیزو خدمتونو د ادارې  ا

د راجستر، د پولیسو د جنایي سابقې د راجستر او ماشوم د دوهم سرپرست او د ماشوم په اړه معلومات راټولوي. البته نوموړی  

 ړه کومه مشوره نه وړاندې کوي. مامور محکمې ته د پرېکړې په ا

حق په اړه یوه    لیدنې کتنې قانونيله دې وروسته محکمه کوالی شي چې د سرپرستۍ، استوګنې او د اوالد سره د مور او پالر د 

 موقتي پرېکړه صادره کړي. 

 

 



 د ماشوم په روزنه کې د همکارۍ په اړه غونډه، منځګړتوب او پلټنه

 همکارۍ په اړه غونډه د ماشوم په روزنه کې د 

که چېرې تاسو له مخکې د ماشوم په روزنه کې د همکارۍ په اړه غونډه کې ګډون نه وي کړی نو محکمه کوالی شي چې تاسو  

ته دې غونډه کې د ګډون امر وکړي. دا په دې معنی ده چې د ټولنیزو چارو کمېټې ته وظیفه ورکول کېږي چې د ماشوم د ګټو  

ماشوم په روزنه کې د همکارۍ په اړه یوه غونډه ترتیب کړي. لومړۍ محکمه د دې کار لپاره یو وخت ټاکي  تأمینولو په موخه د 

او د دې وخت په دوران کې د محکمې پروسه درول کېږي. د ټولنیزو چارو کمېټې لخوا خپله دنده سرته رسولو څخه وروسته  

 ېدلي دي او که نه. محکمې ته خبر ورکول کېږي چې آیا جانبین کومې موافقې ته رس

 منځګړتوب 

که چېرې محکمه یو منځګړي ته وظیفه وسپاري چې تاسو سره د یو داسې توافق ته د رسیدو په برخه کې مرسته وکړي چې د  

د څلورو اونیو دننه ترسره شي. لومړۍ محکمه کوالی شي چې منځګړي ته  باید ماشوم په ګټه وي، نو دا منځګړتوب عموماً 

کې کومو مسائلو او ټکو ته متوجه اوسي. منځګړی د خپلې   بهیرکړي چې د خپلې وظیفې ترسره کولو په الزمې الرښوونې و

 وظیفې سر ته رسېدو څخه وروسته محکمې ته د ترسره شویو اجراأتو په اړه یو راپور وړاندې کوي. 

 پلټنه 

ي چې د ټولنیزو چارو کمېټې ته دنده  که چېرې نه معلوماتي خبرې اترې او نه منځګړتوب امکان ولري، نو محکمه کوالی ش 

 . هپه څه کې د ګټه یو تفصیلي پلټنه ترسره کړي ترڅو معلومه شي چې د ماشوم نفع او  چې ورکړي 

د حقوقو اداره یو پلټونکی ګوماري څوک چې د والدینو سره په ګډه او یا جال جال ابتدایي  عایلي چارود ټولنیزو چارو کمېټه یا د 

ناسته کوي. په دې غونډه کې تاسو د راروانې پلټنې په اړه معلومات درکول کېږي. پلټونکی ستاسو دواړو کورو ته راځي او هم  

د   عایلي چارو اشومانو سره نورې خبرې اترې عموماً د تاسو او هم ستاسو ماشومانو سره خبرې اترې کوي. تاسو او ستاسو م

په دفتر کې ترسره کېږي. د ښوونځي، وړکتون، ټولنیز راجستر او د پولیسو راجستر څخه معلومات راټولېږي او د   مرکز حقوقو 

ت په یو راپور کې  توافق په صورت کې د روغتیا او د درملنې تأسیساتو څخه هم معلومات راجمع کېږي. له دې وروسته دا معلوما

راټولېږي چې په هغې کې د حل بېالبېلو الرو او په ماشوم باندې د هغو د اغیزو او عواقبو یوه تشریح وړاندې کېږي. د دې  

قضاوت لپاره اساس د ماشوم منافع او ګټې دي. دا دا معنا لري چې پلټونکی په خپل قضاوت کې باید د دواړو والدینو سره یوه  

که درلودلو ضرورت باندې ټینګار وکړي او که چېرې ماشوم یا په کورنۍ کې بل کوم کس د ناوړه چلند سره  صمیمي او ښه اړی 

مخامخ وي نو هغه حاالت هم باید تشریح کړي. تاسو والدینو ته موقع درکول کېږي چې د دې راپور چې په څلورو اونیو کې باید  

محکمې او والدینو ته قضاوت او د پرېکړې په اړه وړاندیز استول  چمتو شي، په اړه خپل نظر وړاندې کړئ. له دې وروسته 

 کېږي. 

 ګڼ شمېر مقدماتي غونډي، قضایي غونډه او فیصله 

شمېر مقدماتي غونډې دایرې کړي. که مور او پالر په دې مرحله کې کومې    قضیه کې ګڼلومړۍ محکمه کوالی شې په یوې  

یوه قضایي غونډه دایروي چې په هغې کې عموماً د مور او پالر او د امکان په  موافقې ته ونه رسېږي نو لومړۍ محکمه باالخره 

اورېدل کېږي. په دې مرحله کې تحریري شواهد هم وړاندې کېدای شي. له دې   ات او اظهارات صورت کې د شاهدانو بیان 

حق څرنګه باید تنظیم   کتنې قانوني لیدنېوروسته محکمه پرېکړه کوي چې د سرپرستۍ، استوګنې او د اوالد سره د مور او پالر د 

 کړي. د دې قضاوت لپاره اساس د ماشوم د منافعو او ګټو خوندیتوب دی. 

زیاتره وخت فیصله یو څه وخت وروسته اعالنېږي. د لومړۍ محکمې رئیس اعالن کوي چې فیصله به په کومه ورځ او کوم  

 تاسو استازی ته استول کېږي. وخت اعالموي. د فیصلې صادرېدو څخه وروسته فیصله تاسو یا س

ته په ګډه وسپارل شي، محکمه په ځانګړې توګه  جانبینو د دې قضاوت په وخت چې آیا سرپرستي یواځې تاسو او یا تاسو دواړو 

مسائلو کې په ګډه خپل خپل   پورې مربوطو باید دې ته پام وکړي چې آیا تاسو د ماشوم اړتیاو ته لومړیتوب ورکولو او ماشوم 

 یت ادا کولو جوګه یاست او که نه. مسئوول

 د یوې فیصلې په خالف د استیناف غوښتنه 

څوک چې په یوه قضیه کې د لومړۍ محکمې یوې عبوري پرېکړې یا یوې فیصلې په خالف د استیناف غوښتنه کول غواړي، باید  

استیناف محکمې ته مخاطب وي.  خپله عریضه په لیکلي بڼه وړاندې کړي. دا عریضه باید لومړۍ محکمې ته واستول شي خو د 

و د ورځې یا )په ځینو حالتونو کې( د قضیې فریق ته د پریکړې رسیدو د تاریخ څخه  ېدیا فیصلې اعالن  پرېکړې دا عریضه باید د 

یا فیصله کې لیکل شوي وي چې د استیناف غوښتنه څرنګه ترسره   پرېکړهد دریو اونیو دننه لومړۍ محکمې ته وسپارل شي. په 

 کېږي. 



یا یوې فیصلې ته بیا کتنه وکړي، د استیناف محکمه باید لومړی د استیناف  دې لپاره چې د استیناف محکمه یوې پرېکړې  د

غوښتلو اجازه صادره کړي یعنې د استیناف محکمه دې نتیجې ته ورسېږي چې دا فیصله دومره اهمیت لري چې په ورته قضیو  

 الرښوونه کوالی شي چې دې ته په اصطالح کې »قضایي رویه« وایي. کې د قضاوت کولو لپاره د لومړۍ محکمو ته 

که چیری د استیناف غوښتلو اجازه ورکړل شي، نو ستاسو مقابل جانب باید د استیناف غوښتنې څخه خبر شي چې هغه په خپل  

 وار سره باید په یو ټاکلي وخت کی په د استیناف غوښتنې ته په لیکلي توګه ځواب ورکړي. 

)عبوري( پرېکړې په خالف په ستره محکمه کې د استیناف غوښتنه نشي کېدای. البته د داستیناف محکمې د فیصلې په  د موقتی 

خالف په ستره محکمه کې د استیناف او مرافعې غوښتل امکان لري خو د دې لپاره چې ستره محکمه دغه فیصله وڅېړي باید  

 دلته هم لومړی د استیناف اجازه واخیستل شي. 
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