
Kratke informacije za vas kao roditelja prije zakona o obveznim informacijskim razgovorima
u slučaju sukoba oko skrbništva, stanovanja i druženja s djetetom;

Obavezni informacijski 
razgovori



Razgovor za dobrobit djeteta

Razdvajanja su rijetko jednostavna, pogotovo kada u toj slici ima djece.

Kako bi se ojačala perspektiva prava djece u postupku skrbništva, 
 Vlada je donijela odluku da se od 1. siječnja 2022. uvede zakon o 
 informacijskim razgovorima. To znači da bi roditelji koji razmišljaju da 
sa svojim sporom idu na sud, prvo moraju dobiti informacije o pomoći 
i podršci koje su dostupne izvan suda.

Zakon je nastao s fokusom na najbolji interes djeteta i s nadom da 
informacijski razgovor u mnogim slučajevima može pomoći roditeljima 
da izbjegnu odlazak na sud.

Na sljedećim stranicama možete pročitati više o informacijskom 
 razgovoru. Čitanje traje najviše pet minuta, a može povećati šanse da 
se pronađe najmanje naporan put za ići naprijed.

 



Rasprave o skrbništvu, stanovanju 
i druženju mogu ponekad voditi do 
 zatvaranja i sukoba u kojima djeca 
 riskiraju biti zarobljena - iako je to 
 posljednje što roditelj želi ...



    
   

Informacijski 
razgovor ukratko

Zakon o informacijskim razgovorima uveden je 1. 
siječnja 2022., ali od 1. ožujka 2022. za roditelja koji 
želi pokrenuti spor na sudu postoji i uvjet da je prvo 
sudjelovao u informacijskom razgovoru.

Općina je odgovorna za razgovore, koji su besplatni za 
roditelje.

Informacijski razgovor mora se održati što je prije  
moguće, a najkasnije u roku od četiri tjedna od kada  

ste zatražili razgovor.

Prvenstveno vam se nudi zajednički razgovor. Pojedinačni 
razgovori mogu biti aktualni ako za to postoje posebni 

razlozi (npr. sumnja na prisutnost nasilja ili drugih oblika 
zlostavljanja). Također će vam se uvijek morati ponuditi 

pojedinačne razgovore ako netko od vas to zatraži. 

Svrha razgovora je informirati vas kao roditelje o 
 mogućnostima sporazumnih rješenja u pitanjima  skrbništva, 
stanovanja i druženja s djetetom. Nada je da se izbjegne da 
sukob završi na sudu.

Činjenica da se roditelji slažu obično znači mirniju i sigurniju 
situaciju za dijete. Sporazumno rješenje također je održivije 
jer roditelji zajednički osiguravaju funkcionalno skrbništvo, 
stanovanje i druženje.

Što novi zakon znači za nas 
kao roditelje?

Zar ne postoji rizik da će se 
ovo još više odužiti u našem 
sukobu?

Koji je cilj informacijskog 
razgovora?
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Pitanja na koja ćete dobiti odgovore  
tijekom informacijskog razgovora:

 ҈ Kakvu pomoć možemo dobiti kako bismo pronašli sporazumno rješenje  
i tako izbjegli sudski postupak? 

 ҈ Ako se složimo, kako ćemo to dokumentirati kako ne bi došlo do 
 nesporazuma u budućnosti? 

 ҈ Što se događa ako se ne složimo? 

 ҈ Što mogu učiniti ako u vezi postoje prijetnje ili zlostavljanje? 

 ҈ Što su suradnički razgovori i koja je razlika između tih razgovora i 
 obiteljskog savjetovanja? 

 ҈ Kako roditeljski sukob i sudski proces mogu utjecati na dijete?  

 ҈ Što sudski proces može postići? 

 ҈ Ako ipak želimo ići na sud, kako ćemo to učiniti? 

 ҈ Koliko traje sudski postupak? 

 ҈ Tko mi može pomoći u sudskoj raspravi? 

 ҈ Je li moguće dobiti financijsku pomoć za sudske troškove? 

 ҈ Što je privremena odluka? 

 ҈ Koje istrage mogu biti aktualne? 

 ҈ Ako nisam zadovoljan odlukom suda,  
koje su mogućnosti za žalbu?



Za više informacija:
www.mfof.se/informationssamtal


