
ขอ้มูลเก่ียวกับอำ�น�จปกครอง ท่ีอยูอ่�ศัย และก�รเยีย่มเยยีนบุตร

การสนทนาเพื่อแจง้
ขอ้มูลโดยสรุป



การหาทางแก้ปัญหาเพื่อผล
ประโยชน์สงูสดุของเด็ก

เพื่อเสรมิสรา้งมุมมองด้านสทิธเิด็กในกระบวนการเก่ียวกับอำานาจ
ปกครองบุตร และหากเป็นไปได้ท่ีจะหลีกเล่ียงการเป็นคดีความใน
ศาล รฐับาลได้มมีติใหใ้ชก้ฎหมายวา่ด้วยการสนทนาเพื่อแจง้ขอ้มูล

ในทางปฏิบติัหมายความวา่ บดิามารดาท่ีกำาลังคิดไตรต่รองจะนำาขอ้
พพิาทเขา้สูก่ระบวนการของศาลในคดีท่ีเก่ียวกับอำานาจปกครอง ท่ี
อยูอ่าศัย และการเยีย่มเยยีนบุตร จะต้องได้รบัขอ้มูลเก่ียวกับความ
ชว่ยเหลือและการสนับสนุนท่ีมอียูเ่พื่อหาทางแก้ปัญหาได้โดยไม่
ต้องเขา้สูก่ระบวนการศาล โดยยดึหลักผลประโยชน์สงูสดุของเด็ก
เป็นสำาคัญ

ต่อไปน้ีคือสรุปขอ้มูลโดยสงัเขปเก่ียวกับการสนทนาเพื่อแจง้ขอ้มูล
และขัน้ตอนต่อไปท่ีอาจมหีลังจากการสนทนาน้ี



มนัเป็นชว่งเวลาที่ยากลำาบากสำาหรบัทกุคนที่
เกีย่วขอ้ง แต่การสนทนาเพื่อแจง้ขอ้มูลทำาให้
พวกเขาเหน็แสงสวา่ง



สรุปข้อมูลเก่ียวกับการสนทนาเพื่อแจ้งข้อมูลและขั้น
ตอนสำาคัญต่อไป

กฎหม�ยว�่ด้วยก�รสนทน�เพื่อแจง้ขอ้มูลฉบบัใหมม่ผีลบงัคับใชเ้มื่อวนั
ท่ี 1 มกร�คม 2022 แต่นับตัง้แต่วนัท่ี 1 มนี�คม 2022 เป็นต้นไป ยงัมขีอ้
กำ�หนดด้วยว�่บดิ�ม�รด�ท่ีประสงค์จะยื่นฟ้องรอ้งคดีแพง่ต่อศ�ล จำ�เป็น
ต้องเข�้รว่มก�รสนทน�เพื่อแจง้ขอ้มูลเสยีก่อน

ก�รสนทน�จะใหภ้�พรวมของคว�มชว่ยเหลือท่ีมใีหเ้พื่อห�ท�งแก้ปัญห�
โดยใชข้อ้ตกลงรว่มกันและหลีกเล่ียงกระบวนก�รในศ�ล ก�รสนทน�เพื่อ
แจง้ขอ้มูลยงัใหค้ว�มกระจ�่งว�่จะเกิดอะไรขึ้นห�กไมส่�ม�รถตกลงกันได้ 
หรอืห�กก�รแก้ปัญห�โดยใชข้อ้ตกลงรว่มกันนัน้เป็นวธิท่ีีไมเ่หม�ะสม

โดยหลักแล้วคณะกรรมก�รสวสัดิก�รสงัคม/แผนกกฎหม�ยครอบครวั
ประจำ�เทศบ�ลท่ีบุตรของท่�นมชีื่อในทะเบยีนร�ษฎร ์จะเป็นผูม้หีน้�ท่ีรบัผดิ
ชอบในก�รจดัก�รสนทน�เพื่อแจง้ขอ้มูล โดยบดิ�ม�รด�ไมต้่องเสยีค่�ใช้
จ�่ยสำ�หรบัก�รสนทน�นี้

การสนทนาเพื่อความรว่มมอืโดยสมคัรใจ
โดยม�กถ้�พอ่แมต่กลงกันเองได้ก็จะดีท่ีสดุสำ�หรบัเด็ก ในระหว�่งก�ร
สนทน�เพื่อแจง้ขอ้มูลท่�นจะได้รบัแจง้ถึงโอก�สของก�รสนทน�ท่ีเรยีกว�่ 
ก�รสนทน�เพื่อคว�มรว่มมอื ซึ่งเป็นก�รสนทน�ท่ีประกอบโดยผูท่ี้มคีว�มรู ้
เชีย่วช�ญอย�่งปลอดภัย

ก�รสนทน�เพื่อคว�มรว่มมอืมวีตัถปุระสงค์เพื่อห�ท�งแก้ปัญห�เก่ียวกับ
อำ�น�จปกครอง ท่ีอยูอ่�ศัย ก�รเยีย่มเยยีน และก�รอุปก�ระเล้ียงดบุูตร 
ด้วยก�รตกลงรว่มกันว�่สิง่ใดเป็นประโยชน์สงูสดุของเด็ก

ก�รสนทน�นี้อ�จมขีึ้นในระหว�่งท่ีกำ�ลังจะแยกท�งกันหรอืหลังจ�กก�ร
แยกท�งกันแล้ว แต่ยงัรวมถึงกับบดิ�ม�รด�ท่ีไมเ่คยอยูด่้วยกันเลยก็ได้ 
นอกจ�กก�รตกลงกันในประเด็นท่ีเก่ียวกับเด็กแล้ว เป้�หม�ยของก�ร
สนทน�ก็คือใหบ้ดิ�ม�รด�ปรบัปรุงคว�มส�ม�รถในก�รรว่มมอืกันเพื่อให้
เป็นไปต�มคว�มต้องก�รจำ�เป็นและคว�มปร�รถน�ของเด็ก

หม�ยเหต:ุ ก�รสนทน�เพื่อคว�มรว่มมอืไมไ่ด้เป็นวธิแีทนท่ีก�รใหค้ำ�ปรกึษ�
ปัญห�ครอบครวั เนื่องจ�กก�รสนทน�เหล่�นี้มจุีดมุง่เน้นท่ีแตกต่�งกัน 
ก�รใหค้ำ�ปรกึษ�ปัญห�ครอบครวัมุง่เน้นไปท่ีคว�มสมัพนัธร์ะหว�่งท่�นกับ
คู่ของท่�น ก�รสนทน�เพื่อคว�มรว่มมอืเป็นเรื่องเก่ียวกับเง่ือนไขในก�ร
รว่มมอืกันและก�รสื่อส�รเก่ียวกับเด็กหลังจ�กแยกท�งกัน

หากตกลงกันได้
ห�กท่�นและผูป้กครองอีกฝ่�ยหนึ่งตกลงกันได้ในเรื่องท่ีอยูอ่�ศัย หรอืก�ร
เยีย่มเยยีนบุตร ท่�นส�ม�รถตกลงลงกันด้วยว�จ�หรอืบนัทึกขอ้ตกลง
เป็นล�ยลักษณ์อักษรได้ ขอ้ตกลงจะมผีลบงัคับใชท้�งกฎหม�ยเมื่อได้รบั
ก�รเหน็ชอบจ�กคณะกรรมก�รสวสัดิก�รสงัคม ผลประโยชน์สงูสดุของ
เด็กยอ่มจะเป็นตัวชีข้�ดและยดึเป็นหลักสำ�คัญเสมอเมื่อจะใหค้ว�มเหน็ชอบ
กับขอ้ตกลง

อำ�น�จปกครองบุตรนัน้อ�จมรีว่มกันหรอืจะใหฝ่้�ยใดฝ่�ยหนึ่งมอีำ�น�จ
ปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดียว และส�ม�รถเปล่ียนแปลงได้ด้วยส�มวธิ ีคือ 
ด้วยขอ้ตกลงท่ีได้รบัก�รเหน็ชอบจ�กคณะกรรมก�รสวสัดิก�รสงัคม ด้วย
คำ�พพิ�กษ�ของศ�ลแขวง หรอืด้วยก�รยื่นคำ�ขอรอ้งรว่มต่อใหส้ำ�นักง�น
สรรพ�กรสวเีดน อย�่งไรก็ต�มส�ม�รถใชว้ธิสีดุท้�ยเฉพ�ะกรณีขออำ�น�จ
ปกครองบุตรรว่มกัน และไมม่คีำ�ตัดสนิเก่ียวกับอำ�น�จปกครองบุตรม�
ก่อนหน้�นัน้

ขอ้ตกลงท่ีทำ�ขึ้นท่ีแผนกกฎหม�ยครอบครวัจะมผีลผกูพนัต�มกฎหม�ย
เชน่เดียวกับคำ�พพิ�กษ�ของศ�ลแขวง ในก�รประเมนิจะยดึเด็กเป็นหลัก
เสมอ และมกี�รสอบสวนเพื่อชีแ้จงว�่ขอ้ตกลงดังกล่�วเป็นไปเพื่อประโยชน์
สงูสดุของเด็กหรอืไมก่่อนท่ีขอ้ตกลงจะได้รบัก�รเหน็ชอบจ�กคณะ
กรรมก�รสวสัดิก�รสงัคมประจำ�เทศบ�ลท่ีบุตรของท่�นมชีื่อในทะเบยีน
ร�ษฎร์



เมื่อไมส่ามารถหาทางแก้ไขปัญหาโดยใชข้อ้ตกลงรว่มกัน
ในบ�งกรณีไมส่�ม�รถหรอืไมเ่หม�ะสมท่ีจะห�ท�งแก้ปัญห�โดยใชข้อ้ตกลง
รว่มกัน ตัวอย�่งเชน่ ห�กมกี�รใชค้ว�มรุนแรงหรอืก�รล่วงละเมดิอ่ืน ๆ ซึ่ง
ในสถ�นก�รณ์เหล่�นี้ศ�ลอ�จตัดสนิว�่อะไรเป็นผลประโยชน์สงูสดุสำ�หรบั
เด็ก

กระบวนก�รในศ�ลเก่ียวกับเรื่องอำ�น�จปกครอง ท่ีอยูอ่�ศัย และก�ร
เยีย่มเยยีนบุตร ย�กท่ีจะทร�บว�่จะต้องใชร้ะยะ
เวล�น�นเท่�ใด อ�จใชเ้วล�ถึงหนึ่งปี แต่มทัีง้คดีท่ีใชเ้วล�น้อยกว�่และน�น
กว�่นี้ สว่นหนึ่งขึ้นอยูกั่บคว�มพย�ย�มในก�รห�ท�งแก้ปัญห�โดยใชข้อ้
ตกลงรว่มกันแมห้ลังจ�กกระบวนก�รศ�ลได้เริม่ไปแล้ว แต่ก็ยงัขึ้นอยูกั่บ
ว�่ก�รท่ีส�ม�รถอุทธรณ์คำ�พพิ�กษ�ได้ด้วยเชน่กัน

เก่ียวกับกระบวนการศาล

คำาฟ้อง 
ในก�รท่ีศ�ลจะยกประเด็นเรื่องอำ�น�จปกครองบุตร ท่ีอยูอ่�ศัย หรอืก�ร
เยีย่มเยยีนบุตร ขึ้นพจิ�รณ� ผูป้กครองฝ่�ยใดฝ่�ยหนึ่งจะต้องเป็นผูย้ื่น
คำ�ฟ้อง อ�จมขีอ้ยกเวน้ห�กมคีดีหย�่ร�้งท่ีศ�ลแขวงอยูแ่ล้ว เนื่องจ�กคดี
นี้อ�จรวมถึงประเด็นเรื่องอำ�น�จปกครอง ท่ีอยูอ่�ศัย และก�รเยีย่มเยยีน
บุตรอยูด่้วย

ห�กผูป้กครองฝ่�ยหนึ่งฝ่�ยใดยื่นคำ�ขอฟ้อง ทัง้สองฝ่�ยส�ม�รถขอให้
ศ�ลแขวงมคีำ�ตัดสนิต�มคว�มประสงค์ของตน ผูท่ี้ต้องก�รยื่นคำ�ขอฟ้อง
ส�ม�รถเขยีนคำ�ขอฟ้องเองหรอืใชแ้บบฟอรม์ของสำ�นักง�นศ�ล โดยมี
ค่�ธรรมเนียมคำ�ขอฟ้องจำ�นวน 900 โครนสวเีดน (สำ�หรบัปี 2022) เพื่อ
ใหศ้�ลแขวงส�ม�รถดำ�เนินก�รคำ�ขอของท่�น ท่�นจะต้องแนบใบรบัรอง
ร�ยก�รทะเบยีนร�ษฎรข์องเด็กประกอบด้วย ซึ่งท่�นขอจ�กสำ�นักง�น
สรรพ�กรสวเีดนได้ นอกจ�กนัน้ท่�นต้องแนบใบรบัรองก�รสนทน�ท่ีแสดง
ว�่ท่�นได้เข�้รว่มในก�รสนทน�โดยบงัคับใหร้ว่มเพื่อแจง้ขอ้มูล ใบรบัรอง
ดังกล่�วจะออกใหโ้ดยเจ�้หน้�ท่ีสมัภ�ษณ์ผูด้ำ�เนินก�รก�รสนทน�เพื่อแจง้
ขอ้มูล ห�กไมแ่นบใบรบัรองประกอบคำ�ขอฟ้อง คำ�ขอฟ้องของท่�นอ�จถกู
ปฏิเสธโดยศ�ลแขวง

ความคุ้มครองค่าใชจ้า่ยในการดำาเนินคดีและความชว่ยเหลือทาง
กฎหมาย
ผูก้ระทำ�ก�รแทนท่�นในศ�ลเรยีกว�่ ตัวแทน ตัวแทนมกัจะเป็นทน�ยคว�ม
หรอืบุคคลอ่ืนท่ีมกี�รศึกษ�ด้�นกฎหม�ย ท่�นเป็นผูตั้ดสนิใจเองว�่ท่�น
ต้องก�รมตัีวแทนหรอืไม ่และท่�นต้องรบัผดิชอบค่�ใชจ้�่ยเอง ในคดีท่ี
เก่ียวกับอำ�น�จปกครอง ท่ีอยูอ่�ศัย หรอืก�รเยีย่มเยยีนบุตร ทัง้สองฝ่�ย
มกัจะต้องจ�่ยค่�ใชจ้�่ยในก�รคำ�เนินคดีเอง

ห�กท่�นมปีระกันภัยบ�้น ท่�นอ�จได้รบัค่�ชดเชยสำ�หรบัค่�ใชจ้�่ยในก�ร
ดำ�เนินคดี ซึ่งเรยีกว�่ คว�มคุ้มครองค่�ใชจ้�่ยในก�รดำ�เนินคดี คว�ม
คุ้มครองค่�ใชจ้�่ยในก�รดำ�เนินคดีเป็นคว�มคว�มคุ้มครองของประกันภัย
ท่ีรวมอยูใ่นประกันภัยบ�้น ประกันภัยบ�้นเดี่ยว และประกันภัยบ�้นพกัต�ก
อ�ก�ศเป็นสว่นใหญ่ บรษัิทประกันภัยของท่�นจะใหข้อ้มูลร�ยละเอียดเพิม่
เติมเก่ียวกับคว�มคุ้มครองค่�ใชจ้�่ยในก�รดำ�เนินคดีแก่ท่�น

ในบ�งกรณีอ�จส�ม�รถขอคว�มชว่ยเหลือในก�รจ�่ยค่�ใชจ้�่ยในก�รคำ�
เนินคดีจ�กรฐัได้ เรยีกว�่ คว�มชว่ยเหลือท�งกฎหม�ย คว�มชว่ยเหลือ
ท�งกฎหม�ยคือ คว�มชว่ยเหลือท�งก�รเงินสำ�หรบัผูท่ี้ไมม่ปีระกันภัยท่ี

ใหค้ว�มคุ้มครองค่�ใชจ้�่ยในก�รดำ�เนินคดี ในก�รขอรบัคว�มชว่ยเหลือ
ท�งกฎหม�ย ร�ยได้ของท่�นต้องไมเ่กินระดับท่ีกำ�หนด ซึ่งปัจจุบนัคือ 
260,000 โครนสวเีดนต่อปี (2022)

ต�มกฎหลักท่�นควรใชค้ว�มคุ้มครองค่�ใชจ้�่ยในก�รดำ�เนินคดีท่ีรวม
อยูใ่นก�รประกันภัยของท่�น เมื่อท่�นต้องก�รคว�มชว่ยเหลือท�งก�ร
เงินเก่ียวกับขอ้พพิ�ท ห�กท่�นไมม่ปีระกันหรอืใชป้ระกันท่ีมไีมไ่ด้ ท่�น
ส�ม�รถติดต่อกับทน�ยคว�มหรอืตัวแทนท�งกฎหม�ยอ่ืน ๆ เพื่อขอคำ�
แนะนำ�ได้ ตัวแทนส�ม�รถชว่ยท่�นระงับขอ้พพิ�ททัง้นอกศ�ลหรอืในศ�ล 
โดยส�ม�รถสง่คำ�รอ้งขอคว�มชว่ยเหลือท�งกฎหม�ยใหห้น่วยง�นชว่ย
เหลือท�งกฎหม�ยหรอืสง่ใหศ้�ลห�กคดีนัน้อยูใ่นศ�ลแล้ว หน่วยง�นชว่ย
เหลือท�งกฎหม�ยหรอืศ�ลจะตัดสนิว�่ท่�นมสีทิธิจ์ะได้รบัคว�มชว่ยเหลือ
ท�งก�รเงินดังกล่�วหรอืไม่

การพจิารณาคดีเบื้องต้นด้วยวาจา
ศ�ลแขวงเรยีกท่�นไปศ�ลในก�รพจิ�รณ�คดีเบื้องต้นด้วยว�จ� 
วตัถปุระสงค์ของก�รประชุมนี้คือ ใหท่้�นผูเ้ป็นบดิ�ม�รด�บอกผูพ้พิ�กษ�
ว�่ท่�นคิดว�่อะไรเป็นผลประโยชน์สงูสดุของเด็ก ผูพ้พิ�กษ�มหีน้�ท่ี
พจิ�รณ�คดีและห�กเป็นไปได้ ใหค้ว�มชว่ยเหลือเพื่อใหบ้ดิ�ม�รด�แก้
ปัญห�โดยใชข้อ้ตกลงรว่มกันซึ่งเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สงูสดุของเด็ก

ในระหว�่งก�รพจิ�รณ�คดีเบื้องต้นด้วยว�จ� ท่�นและผูป้กครองอีกฝ่�ย
หนึ่งอ�จตกลงกันได้ว�่จะแก้ปัญห�ชัว่คร�วหรอืขัน้สดุท้�ยสำ�หรบัเด็ก
อย�่งไร ในกรณีดังกล่�วศ�ลแขวงส�ม�รถส�ม�รถตัดสนิต�มท่ีท่�นตกลง
กันไวไ้ด้ โดยมเีง่ือนไขว�่ขอ้ตกลงของท่�นต้องสอดคล้องกับผลประโยชน์
สงูสดุของเด็ก ห�กท่�นไมส่�ม�รถตกลงกันได้ ผูพ้พิ�กษ�ส�ม�รถออกคำ�
ตัดสนิเรื่องท่ีมผีลบงัคับใชจ้นกว�่คดีจะถึงท่ีสดุหรอืออกตัดสนิใหม ่กล่�ว
คือ ในระหว�่งท่ียงัมขีอ้พพิ�ทอยู ่คำ�ตัดสนิชัว่คร�วนี้ในภ�ษ�กฎหม�ยเรยีก
ว�่ คำ�ตัดสนิระหว�่งก�ล นอกจ�กนี้ผูพ้พิ�กษ�ยงัอ�จพจิ�รณ�ตัดสนิเรื่อง
ก�รสนทน�เพื่อคว�มรว่มมอืหรอืก�รไกล่เกล่ียด้วยเชน่กัน

ขอ้มูลก่อนท่ีจะมคีำาตัดสนิชัว่คราว
ก่อนท่ีจะมคีำ�ตัดสนิระหว�่งก�ล ศ�ลอ�จขอขอ้มูลจ�กแผนกกฎหม�ย
ครอบครวัประจำ�สำ�นักง�นสวสัดิก�รสงัคม ซึ่งหม�ยคว�มว�่ เจ�้หน้�ท่ี
ของแผนกกฎหม�ยครอบครวัจะรวบรวมขอ้มูลจ�กทะเบยีนสำ�นักง�น
สวสัดิก�รสงัคม ทะเบยีนสำ�นักง�นตำ�รวจ รวมถึงขอ้มูลจ�กท่�น ผู้
ปกครองอีกฝ่�ย และเด็ก ห�กเหน็ว�่มเีหตอัุนควร แต่อย�่งไรก็ต�มเจ�้
หน้�ท่ีจะไมใ่หข้อ้เสนอแนะใด ๆ ต่อก�รพจิ�รณ�ตัดสนิ

จ�กนัน้ศ�ลจงึจะส�ม�รถออกคำ�ตัดสนิเก่ียวกับอำ�น�จปกครอง ท่ีอยูอ่�ศัย 
และก�รเยีย่มเยยีนบุตร

แบบฟอรม์ขอฟ้อง

อัตร�ค่�ธรรมเนียมฟ้องคดีในปัจจุบนั

แบบฟอรข์อใบรบัรองร�ยก�รทะเบยีนร�ษฎร์

ท่�นมสีทิธท่ีิจะได้รบัคว�มชว่ยเหลือท�งกฎหม�ยหรอืไม ่/ เป็น
จำ�นวนเงินเท่�ไรในปัจจุบนั

ลิงค์ไปยงัขอ้มูลเพิม่เติม (ภ�ษ�สวเีดน)



การสนทนาความรว่มมอื การไกล่เกล่ีย และ
การสอบสวน

การสนทนาเพื่อความรว่มมอื
ห�กท่�นไมเ่คยเข�้รว่มก�รสนทน�คว�มรว่มมอืม�ก่อน ศ�ลแขวงส�ม�รถ
ออกคำ�สัง่ใหม้กี�รสนทน�ดังกล่�ว ซึ่งหม�ยคว�มว�่ คณะกรรมก�ร
สวสัดิก�รสงัคมได้รบัมอบหม�ยใหจ้ดัก�รสนทน�เพื่อคว�มรว่มมอืขึ้นต�ม
คว�มต้องก�รจำ�เป็นของเด็ก ศ�ลแขวงจะกำ�หนดกรอบเวล�และส�ม�รถ
ประก�ศใหก้�รดำ�เนินคดีคว�มในศ�ลยุติลงได้ในชว่งเวล�นี้ หลังจ�กคณะ
กรรมก�รสวสัดิก�รสงัคมดำ�เนินก�รเสรจ็แล้ว ศ�ลแขวงจะได้รบัแจง้ว�่
ส�ม�รถบรรลขุอ้ตกลงกันได้หรอืไม่

การไกล่เกล่ีย
ห�กศ�ลแขวงมอบหม�ยใหผู้ไ้กล่เกล่ียพย�ย�มชว่ยท่�นห�ท�งแก้ปัญห�
โดยใชข้อ้ตกลงรว่มกันอันซึ่งสอดคล้องกับผลประโยชน์สงูสดุของเด็ก โดย
ทัว่ไปแล้วก�รไกล่เกล่ียจะต้องดำ�เนินก�รภ�ยในสีส่ปัด�ห ์ศ�ลแขวงส�ม�รถ
ใหค้ำ�ชีแ้จงโดยละเอียดแก่ผูไ้กล่เกล่ีย ซึ่งเข�หรอืเธอจะต้องปฏิบติัต�ม หลัง
จ�กผูไ้กล่เกล่ียปฏิบติัง�นเสรจ็แล้วจะยื่นร�ยง�นต่อศ�ลเก่ียวกับม�ตรก�ร
ท่ีได้ดำ�เนินก�รไปแล้ว

การสอบสวน
ในกรณีท่ีไมอ่�จจะมกี�รสนทน�เพื่อคว�มรว่มมอืหรอืก�รไกล่เกล่ีย ศ�ล
ส�ม�รถมอบหม�ยใหค้ณะกรรมก�รสวสัดิก�รสงัคมดำ�เนินก�รสอบสวน
เพิม่ขึ้นเพื่อตรวจสอบว�่อะไรคือผลประโยชน์สงูสดุสำ�หรบัเด็ก

ในกรณีนัน้คณะกรรมก�รสวสัดิก�รสงัคม/แผนกกฎหม�ยครอบครวัจะ
แต่งตัง้พนักง�นสอบสวน ซึ่งจะนัดพบกับผูป้กครองครัง้แรก โดยอ�จ
เป็นก�รประชุมรว่มกันหรอืเป็นก�รประชุมร�ยบุคคล ในก�รประชุมนี้ท่�นจะ
ได้รบัขอ้มูลเก่ียวกับก�รสอบสวนขัน้ต่อไป จะมกี�รเยีย่มบ�้นของทัง้สอง
ฝ่�ยและจะมกี�รพูดคยุกับทัง้ท่�นและเด็ก ก�รสนทน�เพิม่เติมกับท่�นและ
เด็กมกัจะจดัท่ีสำ�นักง�นของแผนกกฎหม�ยครอบครวั จะรวบรวมขอ้มูล
จ�กโรงเรยีน โรงเรยีนอนุบ�ล ทะเบยีนสวสัดิก�รสงัคม ทะเบยีนสำ�นักง�น
ตำ�รวจ และขอ้มูลจ�กระบบรกัษ�พย�บ�ลด้วยห�กได้รบัคว�มยนิยอม 
ขอ้มูลจะถกูรวบรวมในร�ยง�นก�รสอบสวนซึ่งมคีำ�อธบิ�ยของวธิกี�รแก้
ปัญห�ต่�ง ๆ และผลท่ีต�มม�สำ�หรบัเด็ก ผลประโยชน์สงูสดุของเด็กเป็นตัว
ชีข้�ดในก�รตัดสนิ ซึ่งหม�ยคว�มว�่ ในก�รประเมนิผูส้อบสวนต้องพจิ�รณ�
ถึงคว�มต้องก�รจำ�เป็นของเด็กในก�รติดต่ออย�่งใกล้ชดิและเป็นอย�่งดี

กับผูป้กครองทัง้สองคน และอธบิ�ยว�่มคีว�มเสีย่งท่ีเด็กหรอืบุคคลอ่ืนใน
ครอบครวัจะได้รบัอันตร�ยหรอืไม ่ผูป้กครองจะได้รบัโอก�สในก�รใหค้ว�ม
คิดเหน็เก่ียวกับก�รสอบสวน ซึ่งต้องดำ�เนินก�รใหแ้ล้วเสรจ็ภ�ยในสีเ่ดือน 
หลังจ�กนัน้จะสง่ก�รประเมนิและขอ้เสนอแนะในก�รตัดสนิใหศ้�ลและผู้
ปกครอง

การพจิารณาคดีเบื้องต้นด้วยวาจาหลายวาระ การพจิารณาคดีหลัก และ
คำาพพิากษา
ศ�ลแขวงอ�จจดัพจิ�รณ�คดีเบื้องต้นด้วยว�จ�ในคดีหนึ่งหล�ยว�ระ ห�กผู้
ปกครองไมส่�ม�รถตกลงกันได้ในท้�ยท่ีสดุศ�ลแขวงจะจดัพจิ�รณ�คดีหลัก 
ซึ่งโดยปรกติจะสอบป�กคำ�ของผูป้กครองและพย�น /ห�กม/ี นอกจ�ก
นี้ยงัส�ม�รถแสดงพย�นเอกส�รได้เชน่กัน หลังจ�กนัน้ศ�ลจะตัดสนิเรื่อง
เก่ียวกับอำ�น�จปกครอง ท่ีอยูอ่�ศัย และก�รเยีย่มเยยีนบุตร โดยยดึผล
ประโยชน์สงูสดุของเด็กเป็นตัวชีข้�ดในก�รพจิ�รณ�ตัดสนิ

โดยม�กศ�ลมกัจะประก�ศคำ�พพิ�กษ�ในภ�ยหลัง ซึ่งประธ�นศ�ลแขวง
จะแจง้วนัและเวล�ท่ีจะประก�ศคำ�พพิ�ษ�ใหท้ร�บ เมื่อมกี�รประก�ศคำ�
พพิ�กษ�แล้วจะสง่คำ�พพิ�กษ�ถึงท่�นหรอืตัวแทนของท่�น 

ในก�รพจิ�รณ�ว�่ท่�นควรมอีำ�น�จปกครองบุตรรว่มกันหรอืจะใหฝ่้�ยใด
ฝ่�ยหนึ่งมอีำ�น�จปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดียวนัน้ ศ�ลจะใหค้ว�มสำ�คัญ
เป็นพเิศษกับคว�มส�ม�รถของท่�นในก�รใหต้อบสนองคว�มต้องก�ร
จำ�เป็นของเด็กเป็นอันดับแรก และรบัผดิชอบรว่มกันในเรื่องท่ีเก่ียวกับเด็ก

การสนทนาความรว่มมอื การไกล่เกล่ีย และ
การสอบสวน

ผูป้กครองท่ีประสงค์จะอุทธรณ์คำ�ตัดสนิชัว่คร�วของศ�ลแขวงหรอืคำ�
พพิ�กษ�ในคดีแพง่ จะต้องทำ�เป็นหนังสอืล�ยลักษณะอักษร ในก�รขอ
อุทธรณ์ใหส้ง่หนังสอืใหศ้�ลแขวงแต่ใหเ้ขยีนเรยีนศ�ลอุทธรณ์ ศ�ลแขวง
ต้องได้รบัหนังสอืภ�ยในส�มสปัด�หน์ับจ�กวนัท่ีประก�ศคำ�ตัดสนิหรอืคำ�
พพิ�กษ� หรอื /ในบ�งกรณี/ นับจ�กวนัท่ีคู่กรณีได้รบัคำ�ตัดสนิ ในหนังสอื
คำ�ตัดสนิหรอืคำ�พพิ�กษ�จะระบุขอ้มูลเก่ียวกับระเบยีบก�รในก�รขออุทธรณ์

เพื่อใหศ้�ลอุทธรณ์พจิ�รณ�คำ�ตัดสนิหรอืคำ�พพิ�กษ� จำ�เป็นต้องมคีำ�สัง่
อนุญ�ตใหอุ้ทธรณ์จ�กศ�ลอุทธรณ์เสยีก่อน กล่�วคือ ศ�ลอุทธรณ์เหน็



ว�่คำ�พพิ�กษ�มคีว�มสำ�คัญม�กในระดับท่ีส�ม�รถชว่ยศ�ลแขวงในก�ร
พพิ�กษ�ในคดีท่ีมลัีกษณะคล้�ยกันได้ / ซึ่งเรยีกว�่คดีบรรทัดฐ�น

ห�กได้รบัคำ�สัง่อนุญ�ตใหอุ้ทธรณ์ จะต้องสง่คำ�อุทธรณ์ใหคู้่กรณีอีกฝ่�ย
และอีกฝ่�ยจะต้องยื่นคำ�ใหก้�รเป็นล�ยลักษณ์อักษรภ�ยในระยะเวล�ท่ี
กำ�หนด

ทัง้นี้คำ�ตัดสนิชัว่คร�ว /ระหว�่งก�ล/ ไมส่�ม�รถขออุทธรณ์ต่อศ�ลฎีก�ได้ 
แต่คำ�พพิ�กษ�ของศ�ลอุทธรณ์ส�ม�รถอุทธรณ์ได้ แต่ในก�รท่ีศ�ลฎีก�จะ
พจิ�รณ�คำ�พพิ�กษ�ดังกล่�วได้นัน้ จำ�เป็นต้องมคีำ�สัง่อนุญ�ตใหอุ้ทธรณ์
เสยีก่อน

ขอ้มูลเพิม่เติม: 
www.mfof.se/informationssamtal


