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Prawo rodzinne w Szwecji ( tłumaczenie automatyczne). 

Ojcostwo   

 Należy do prawa dziecka, to prawo do poznania swego pochodzenia biologicznego, czyli kto jest 

matką dziecka i ojcem. Służby socjalne (prawo rodzinne) zostały powołane w celu ustalenia, kto jest 

ojcem dziecka, gdy stałe zamieszkanie jest w Szwecji. Czy istnieje powód, aby sądzić, że kobieta nie 

jest matką dziecka, może być właściwe także ustalenie macierzyństwa. Ojcostwo zbadane i ustalone 

jest w następujących przypadkach: matka jest niezamężna,  dziecko urodziło się martwe,  dziecko 

przeprowadziło się do Szwecji, brakuje dokumentu potwierdzającego tożsamość ojca dziecka. 

Następują wtedy przesłuchania, kto jest ojcem dziecka urodzonego w związku małżeńskim lub gdy 

ojcostwo zostało unieważnione w sądzie lub gdy dziecko zostało poczęte przez sztuczne zapłodnienie 

w sposób sprzeczny z prawem szwedzkim. 

Ustalenie ojcostwa 

 Kiedy dzieci się rodzą to dziecko otrzymuje numer ubezpieczenia społecznego, rodzice otrzymują 

potwierdzenie tego, a komitet opieki społecznej jest informowany, że niezamężna kobieta miała 

dziecko.  

Jeśli matka  narodzonego dziecka nie jest w małżeństwie, jeśli faderskapspresumtionen wątpliwość 

lub ojcostwo zostało uchylone przez opiekę społeczną komisję sądu musi spróbować zbadać, kto jest 

ojcem dziecka i zapewnienia, że ojcostwo jest ustalone. Warunkiem wymogu komitetu pomocy 

społecznej jest to, że dziecko ma miejsce zwykłego pobytu w Szwecji. 

Zamieszkania dziecka  

Jeśli matka ma siedzibę w Szwecji, może w ten sposób dziecko zamieszkuje w Szwecji. Czytaj więcej 

Przydatność Oznaczanie (uprzednie zezwolenie) To nie zawsze jest właściwe, aby rozpocząć 

dochodzenie, gdy człowiek zastanawia ojcostwa przewidzianej przez prawo 

(faderskapspresumtionen). 

Nienarodzone dziecko jest zamieszkałe wg ustalonego miejsca zamieszkania jego matki, 11 § 2 IFL.  

W trakcie pierwszego roku życia dziecka,  jest uważane aby miało taki sam adres, jak miejsca 

zamieszkania matki dziecka, ze względu na ich silne związki. Jeśli matka ma siedzibę w Szwecji,  

dziecko zamieszkuje w Szwecji.  

Domniemanie ojcostwa 

 Jeżeli matka jest zamężna, mąż jest uważany automatycznie jako ojca dziecka. Potwierdzenie 

ojcostwa jeśli matka jest niezamężna ustala ojcostwo albo orzeczenia o uznaniu. 

Do komitetu pomocy społecznej należy wszczęcie postępowania gdy wątpliwość, kto jest ojcem 

dziecka urodzonego w czasie małżeństwa. Sąd musi zbadać, czy jest właściwe, aby rozpocząć 

śledztwo. Na przykład, jeśli podejrzenia męża, że on nie jest ojcem dziecka wydaje się jako oczywiście 

bezzasadny, Zarząd Opieki Społecznej o odmawia wtedy wszczęcia dochodzenia. Dochodzenie nie 

powinny być podejmowane, jeżeli istnieje powód, aby sądzić, że będzie to szkodliwe dla dziecka, 
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które powodują zagrożenie dla jego zdrowia psychicznego. Gdy Zarząd Opieki Społecznej rozpatrzy, 

czy należy wszcząć dochodzenie powinno się uwzględnić, czy Informacje przekazywane wydaje się 

być wiarygodne, Dochodzenie może być szkodliwe dla dziecka, lub Dochodzenie może narazić matkę 

na napięcia, które powodują zagrożenie dla jej zdrowia psychicznego. 

Jeżeli matka jest zamężna, mąż jest uważany automatycznie za ojca dziecka. To dotyczy tzw. 

domniemanie ojcostwa (1 Ch. 1 § FB). Domniemanie może być obalone przez sąd, jeżeli, między 

innymi, z powodu genów dziecka lub innych szczególnych okolicznościach można przyjąć, że człowiek 

nie jest ojcem dziecka.  Domniemanie jest obalane automatycznie, jeśli mąż zatwierdza potwierdzone 

zeznania innego mężczyzny co do jego ojcostwa.   Skarga o unieważnienie ojcostwa może być 

wytoczone przez męża lub dziecko. Jeśli nastąpi śmierć człowieka, w niektórych przypadkach, jego 

spadkobiercy wszcząć sprawę o obalenie ojcostwa. Inny człowiek, który twierdzi, że jest biologicznym 

ojcem dziecka nie może swobodnie wnieść skargi o unieważnienie ojcostwa. 

Człowiek, który twierdzi, że jest ojcem dziecka nie ma prawa do wniesienia skargi w celu ustalenia 

ojcostwa. Prace przygotowawcze ustawy wskazały, że to nie jest przeszkodą dla człowieka, aby 

powiadomił komitet usług społecznych, że wierzy, iż może być ojcem dziecka, nawet jeśli matka nie 

wskazała go jako potencjalnego ojca. Komitet Opieki Społecznej będzie uwzględniać informacje 

mężczyzny i dokładnie badać prawdopodobieństwo jego ojcostwa, w taki sam sposób, jak dla innych 

ludzi, którzy mogą być ojcem dziecka. Mąż może wytoczyć powództwo do wypowiedzenia 

faderskapspresumtionen. Prawo do takiego działania nie jest ograniczone w czasie (Rozdział 1 § 3 

akapit pierwszy FB). Jeśli ktoś jest spadkobiercą zmarłego ma prawo do odwołania się, w warunkach 

podejścia określonych w powyższym rozdziale. 

Zadanie społeczne  

Zadaniem Służby społecznej jest oferowanie rodzicom porad specjalistów w celu osiągnięcia 

porozumienia w zakresie opieki i dostępu (mediacji). Rodzice z problemami w zakresie współistnienia  

mają również prawo do rodziny, zwykle za pośrednictwem Rady County. Różnica między mediacjami 

w prawie rodzinnym a poradnictwem rodzinnym polega na tym, że pierwszy ma podstawowy cel 

osiągnięcie porozumienia na temat dzieci, a drugi koncentruje się na relacjach rodziców. Dyskusje o 

współpracy w zakresie prawa rodzinnego są dobrowolne, zakładają jednak, że oboje rodzice chcą i 

wymagają połączenia. Gdy rodzice mogą zgodzić się w kwestii opieki, miejsca zamieszkania i 

kontaktów, mogą napisać umowę sporządzaną przez Zarząd Opieki Społecznej, która ma takie samo 

znaczenie jak wyrok w sądzie.  Umowa może również zawierać podział kosztów. Zwracając się do 

sądu, sąd może skierować rodziców do mediacji, jeżeli takie rozmowy nie zostały wcześniej 

przeprowadzone i jeśli sąd uzna, że istnieją warunki do konsensusu. Mając  rodziców w trakcie 

mediacji, ale bez wspólnego uzgodnienia, sąd może  wyznaczyć osobę do pośredniczenia między 

rodzicami. 

Cele mediacji   

 Współpraca ma na celu dobro dzieci już w samym zamyśle. Celem jest to, aby rodzice byli w stanie 

współpracować lepiej dla dzieci i, jeśli to możliwe, osiągnąć porozumienie. Rodzice powinni po prostu 

służyć dziecku jako rodzice dla swoich wspólnych dzieci, mimo że nie są już parą. W związku z 

separacją, rodzice muszą na nowo zdefiniować swój związek. Chociaż nie są w relacji pary  i wspólnej 



Prawo rodzinne w Szwecji.doc DzielnyTata.pl   Strona 3 z 5 

 

"rodziny", skłaniają się do wspólnego rodzicielstwa, które musi być przebudowane. Wychowanie bez 

wspólnej rodziny i małżeństwa opiera się na zupełnie innych zasadach i mniej jasno określonych 

rolach niż w tradycyjnej rodzinie nuklearnej. To może być trudne, aby na nowo zdefiniować i 

renegocjować stosunek do nowych warunków. Powodem, że rodzice uczestniczą w mediacji jest fakt, 

że sam w sobie problem jest konfliktowy i rodzi trudności, a rodzice nie są w stanie obsługiwać  tego 

samodzielnie ani w taki sam sposób jak dotychczas.  Warunkiem renegocjacji wspólnego projektu 

wychowawczego jest to, że obie strony będą dostatecznie jasno wiedziały, o tym, jak widzą siebie 

jako rodziców, i jak zamierzają podjąć swoje obowiązki rodzicielskie. Doświadczenie pokazuje, że jest 

to znacznie łatwiejsze do renegocjacji ich rodzicielstwa, jeśli obie strony zaakceptowały separację. 

Oczywiste jest, że wielu rodziców potrzebują wsparcia, aby poprawić ich zdolność do komunikowania 

się, negocjowania, słuchania i szanowania siebie nawzajem. 

Dziecko powinno mieć prawo do wypowiadania się w rozmowach o współpracy  

 Dziecko powinno mieć prawo do bycia wysłuchanym w mediacji między rodzicami oraz 

zatwierdzonej przez Zarząd Opieki Społecznej umowy.  Punktem wyjścia jest, aby uwzględnić życzenia 

dziecka, nie tylko w sądach, ale także, co do ogólnej oceny, szczególnie, co do kwestii opieki, 

zamieszkania i kontaktów, już w pracach komitetu pomocy społecznej.  

Rozprawa 

Jeśli rodzice nie są w stanie rozstrzygnąć sporu w drodze mediacji, mogą w sprawach opieki, 

zamieszkania i dostępu zwrócić się do sądu, aby podjął decyzję w sprawie, która będzie najlepszą 

opcją dla dziecka. Przed ustnej rozprawy wstępnej sąd może zażądać natychmiastowej informacji z 

Rady Pomocy Społecznej. Na rozprawie, oprócz decyzji tymczasowej, sąd zamówić także dochodzenie 

w sprawach dotyczących opieki nad dzieckiem, zamieszkania lub kontaktów. Powszechnie 

wyznaczany detektyw zatrudniony na podstawie prawa rodzinnego może zostać zastąpiony, 

uzupełniony przez prywatnego detektywa. Na rozprawie sądowej głównej sąd dysponuje dowodami 

części śledczej leżących u podstaw decyzji sądu. 

Wspólna opieka rodziców 

Jeśli dziecko jest pod opieką obojga rodziców, sąd, w razie potrzeby, podać jednego z nich jako 

wyłącznie uprawnionego do decydowania w sprawach dotyczących dostępu dziecka do opieki 

stomatologicznej oraz działań wynikających z ustawy o usługach społecznych i ustawy (1993: 387) do 

wsparcia i serwisu dla niektórych niepełnosprawnych, w zakresie wychowania przedszkolnego oraz 

pracowników opieki nad dzieckiem. 

Na temat żywności, odzieży, czasu spania i jak dziecko powinno spędzać swój wolny czas, decyzje są 

podejmowane przez opiekuna, który wykonuje aktualnie opiekę nad dzieckiem. 

Najlepsza okazja, gdy drugi z rodziców działa wbrew woli jednego z rodziców jest, aby zwrócić się do 

sądu o wyłączną opiekę. Rozszerzyły się okazje do decydowania o wspólnej opiece nad dzieckiem i 

sądy miały możliwość tak orzekać, pod warunkiem, że jest to najlepsze dla dziecka, na wniosek o 

wspólną opiekę, nawet, jeśli jedno z rodziców było przeciwko.  Uznano, że nie funkcjonuje 

domniemanie wspólnej opieki nad dzieckiem. Zmiany, które weszły w życie 1 lipca 2006 roku (Rządy 

2005/06:. 99) wprowadziły, wyraźne postanowienie, że sąd przy ustalaniu, czy opiekę rodzice 
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powinni sprawować wspólnie, przywiązuje szczególną wagę do zdolności rodziców do współpracy w 

sprawach dotyczących dziecka. 

Wyjątkiem są sytuacje, gdy oboje rodzice byli przeciwni wspólnej opiece nad dzieckiem skoro ta 

forma opieki dominuje, nawet w przypadkach, gdy istnieje konflikt między rodzicami. Decydowały 

szczególne okoliczności, które wypowiadał rodzic wobec wspólnej opieki nad dzieckiem. 

Bezprawnego uprowadzenia dziecka, to gdy rodzic bez zgody przyniesie swoje dzieci do innego kraju. 

Obejmuje to przypadki, w których rodzic bezprawnie zatrzymuje dziecko w innym kraju mimo, że 

umgängestid lub sąd zdecydował, że drugi rodzic powinien mieć prawo do opieki nad dzieckiem. W 

obu przypadkach celem jest ograniczenie drugiego rodzica w prawie do opieki nad dzieckiem lub 

wykonywania prawa do odwiedzin. 

Dziecko potrzebuje trwałego i stabilnego związku z rodzicami. Rodzice zaspokajają nie tylko potrzeby 

fizyczne dziecka, ale także potrzeby miłości, bezpieczeństwa i inne oczekiwania. Ponadto, dziecko 

potrzebuje pomocy z ustaleniem granic i interpretacji świata zewnętrznego. Dziecko chce znać na 

przyszłość co je czeka, i to jest zadaniem rodziców, ustalić pogląd dziecka. W zakresie badań, istnieje 

konsensus, że ciągłość w relacji dziecka z rodzicami jest jednym z najbardziej podstawowych potrzeb 

dziecka. Poczucie sensu i spójności w życiu jest istotne dla wychowania dziecka. W dzieciństwie, 

dziecko musi być kochane i doceniane przez rodziców, nawet, jeśli dziecko czasami popełniają błędy 

lub nie. To nie oznacza braku obowiązku, ale to nie oznacza, że rodzice nie powinni zaprzestać, aby 

pokazać, że dbają o i zaangażować się w dziecko. Dziecko potrzebuje ciągłości i przewidywalności. 

Oznacza to, że dziecko musi oddziaływać z osobami wrażliwymi na jego sygnały, oraz że 

oddziaływanie nie jest gwałtownie przerywane czy tylko cykliczne. Dziecko jest zależna od rodzica nie 

tylko w sensie fizycznym, lecz także w sensie psychicznym. Dziecko musi mieć doświadczenie w 

interakcji z rodzicami, potem z innymi dziećmi i dorosłymi w ramach funkcjonującej sieci społecznej. 

Psychopatologie 

Amerykański psychiatra dziecięcy, Richard Gardner sformułował pojęcie Syndromu Alienacji 

Rodzicielskiej (PAS). Zespół składa się z ośmiu charakterystycznych objawów PAS, gdy dziecko przez 

jedno z rodziców zostało zaprogramowane do nienawiści i wyparcia drugiego z rodziców. Objawem 

jest to, że dziecko nie może powiedzieć nic pozytywnego na temat drugiego z rodziców, albo w ogóle 

o tym mówić. Drugim jest to, że dziecko nie jest winne. Trzecia jest, że dziecko odruchowo dając 

jeden rodzic pełne poparcie i podtrzymujemy zarzuty wobec tego rodzica. Czwarty, że dziecko z całą 

powagą twierdzi, że zarzuty są prawdziwe i pochodzą od samych dzieci. Zarówno mężczyźni jak i 

kobiety mogą narazić swoje dzieci na programowanie PAS. Gardner uważa, że rodzic, który robi to, w 

rzeczywistości, wykształci u dziecka cechy psychopatyczne. Dzieci te praktycznie nie wykazują empatii 

ani współczucia dla drugiego rodzica.  

Podsumowanie 

Istnieje 55.000 dzieci rocznie, w Szwecji, których rodzice są rozdzieleni. Spośród nich około 10% 

zostały dotknięte sporami o opiekę pomiędzy rodzicami. W Szwecji nie ma metody, aby pomóc 

rodzicom, aby trwale rozwiązać konflikty i znaleźć formę współpracy, gdzie dobro dziecka byłoby w 

centrum. Badania ostrzegają, że konflikty między rodzicami mają trwałe znacznie zwiększające ryzyko 
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poważnych zaburzeń emocjonalnych u dzieci (Kelly, 2002). Wiemy, że to trudne, aby uniknąć bitew 

stresujących, traumatycznych i bezpośrednio szkodliwych dla dzieci (Elrod i Ramsay 2001). Teraz jest 

czas, aby te rodziny uzyskały lepszą pomoc. Badania wyraźnie pokazują, że najważniejszym 

czynnikiem dla dobrego samopoczucia dziecka po separacji to nie narażać dziecka do konflikty (Lamb, 

1997, Kelly, 2007, Pruett, 2004, Featherstone, 2004, Jaffe, 2008). Dlatego, między innymi, w Norwegii 

i Stanach Zjednoczonych opracowano szereg działań wspierających wcześnie rozdzielone rodziny. 

Rodzice, którzy nie zgadzają mogą wybrać się do sądu. W wielu krajach istnieją specjalne sądy 

rodzinne zajmujące się walką o opiekę nad dzieckiem. Wszyscy sędziowie uznaje się za właściwych, 

bez względu na wiedzę i doświadczenie jakie mają. Mimo, że sędziowie, którzy są odpowiednio 

wykwalifikowani, to często rodzice, którzy zgadzają się w wielu przypadkach, co do opieki, to umowy 

te rzadko są trwałe, a strony szybko skłonne będą powrócić do walki. To nie jest zgodne z dobrem 

dzieci. Aby poradzić sobie z tym, co dzieci potrzebują, powinno funkcjonować zarządzanie kryzysowe 

i przemocy w rodzinie. Sądy muszą być przeszkolone do szerokiego wdrożenia skutecznych 

sposobów, aby pomóc rodzinom, w których poziom konfliktu jest bardzo wysoki. 
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