
معلومات مختصر برای والدین راجع به قانون گفتگوی معلوماتی اجباری در حین تنازعات سرپرستی، بودوباش و حق دیدار والدین با فرزندان خود

گفتگوی معلوماتی اجباری



یک گفتگو برای تأمین منافع کودک

جدایی ها به ندرت ساده و بی جار و جنجال می باشند، خصوصاً وقتی که اطفال در چنین قضیه ها درگیر باشند.

 بمنظور تقویت روحیه دفاع از حقوق کودکان در قضیه های تعیین سرپرستی، دولت تصمیم گرفته است تا سر از تاریخ 1
 جنوری سال 2022 یک قانون جدید در مورد گفتگوی معلوماتی را وضع نماید. این بدان معناست که والدینی که در فکر

 اقامه دعوی در محکمه هستند، باید در قدم نخست معلومات الزم در مورد کمک و حمایتی را که برای حل و فصل
موضوع در خارج از چوکات محکمه قابل دسترسی است، دریافت کنند.

 این قانون با در نظر داشت مصلحت و نفع کودک و با این امید که گفتگوی معلوماتی در بسیاری از موارد والدین را کمک
خواهد کرد تا از مراجعه به محکمه اجتناب کنند، وضع شده است.

 در صفحات آتی می توانید معلومات بیشتر در مورد گفتگوی معلوماتی بخوانید. خواندن این معلومات حد اکثر پنج وقت
شما را می گیرد ولی ممکن است شما را در یافتن آسانترین راه حل منازعه تان کمک کند.



 گاهی اوقات بحث و مباحثه در مورد حضانت و 
 پرورش، بودوباش و حق دیدار والدین با فرزندان
 خود می تواند منجر به بن بست و اختالفاتی گردد
 که در آن کودک در معرض خطر قرار می گیرد

 ولو که یک مادر یا پدر هرگز نمی خواهد به
چنین وضعیت مواجه شود.



    
   

خالصه گفتگوی معلوماتی

 قانون گفتگوی معلوماتی بتاریخ 1 جنوری 2022 واجب االجرا گردید ولی
 سر از تاریخ 1 مارچ 2022 این شرط نیز وضع شده است که فردی که می

 خواهد در محکمه اقامه دعوی نماید، باید قبل از آن در گفتگوی معلوماتی
باید اشتراک ورزیده باشد.

 کمون مکلف است تا این جلسه را ترتیب و تنظیم دهد و اشتراک در این
جلسه برای والدین رایگان است.

 گفتگوی معلوماتی باید هر چه زودتر ولی نه دیرتر از چهار هفته بعد از آنکه
شما خواستار این جلسه شوید، برگزار شود.

 در قدم نخست یک جلسه مشترک به شما پیشنهاد می شود. در صورت موجودیت
 دالیل مخصوص )بطور مثال موجودیت شک خشونت یا سایر انواع تجاوز بین

 اعضای خانواده(، جلسات و گفتگوی انفرادی را می توان نیز تنظیم کرد. در
 صورتیکه یکی از شما خواهان آن باشید، برای شما جلسه انفرادی نیز تنظیم

خواهد شد.

اینست که شما والدین از امکانات راه های حل موافقت آمیز در این نشست   هدف 
 .مسائل سرپرستی، بودوباش و حق دیدار والدین با فرزندان خود آگاه ساخته شوید

امید اینست که از مراجعه به محکمه جهت حل و فصله منازعه اجتناب صورت گیرد.

 اینکه والدین به یک توافق برسند، اکثراً یک فضای مملو از آرامش و امن را در
 زندگی کودک فراهم می سازد. همچنین یک توافق موافقت آمیز پایدار نیز می باشد
  زیرا والدین مشترکاً متیقن می شوند تا سرپرستی، بودوباش و حق دیدار والدین با

فرزندان خود به صورت احسن و موثر پیش برود.

این قانون جدید برای ما والدین چه معنی دارد؟

 آیا این خطر وجود ندارد که این پروسه
دعوی ما بیشتر طول بکشد؟

هدف گفتگوی معلوماتی چیست؟ 
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 سواالتی که پاسخ آن را در حین گفتگوی
معلوماتی دریافت خواهید کرد

 برای نایل آمدن به راه حل موافقت آمیز و جلوگیری از حل و فصل موضوع در محکمه چه نوع کمک 
را دریافت خواهیم کرد؟

اگر ما به یک توافق برسیم، آنرا چطور تحریر خواهیم کرد تا در آینده کدام سوء تفاهم رخ ندهد؟ 

در صورت نرسیدن به یک توافق چه اتفاقی  می افتد؟ 

در صورت مواجه شدن به تهدید یا تجاوز در رابطه ما، چه کاری را انجام داده می توانم؟ 

 گفتگو در مورد همکاری در عرصه پرورش و حضانت اطفال چیست و فرق میان این گفتگو و 
مشوره دهی امور خانوادگی چیست؟

یک تنازع بین والدین و پروسه قضایی چه تاثیراتی را بر کودک گذاشته می تواند؟ 

پروسه قضایی چه نتایجی را به بار آورده می تواند؟ 

اگر شما باز هم می خواهید به محکمه مراجعه کنید، چه کاری را باید انجام بدهید؟ 

پروسه قضایی در محکمه چه مدت زمانی را در بر خواهد گرفت؟ 

کی می تواند من را در رسیدگی به دعوی در محکمه کمک نماید؟ 

آیا امکانات دریافت کمک اقتصادی برای تأمین مصارف محاکمه وجود دارند؟ 

تصمیم عبوری چیست؟ 

چه نوع بررسی ها ممکن جنبه عملی را در بر بگیرند؟ 

اگر من از تصمیم محکمه راضی نباشم، چه امکانات استیناف خواهی علیه این تصمیم وجود دارند؟ 



برای معلومات بیشتر
www.mfof.se/informationssamtal


