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1. English summary
Family Law in Afghanistan is derived from a plurality of legal sources such
as the Civil Code (1977); the Shiite Personal Status Law - SPSL (2009);
Islamic law as well as local customary law.
The courts are required to first apply statutory laws, and when no provisions
are found in these laws they may follow the principles of Islamic law. If
there is still a legal vacuum, courts may resort to the application of local
customary law. Despite this, Afghan legal practitioners often follow
customary law at first hand in family matters.
Matters regarding guardianship of children are regulated in the Civil Code
as well as in the SPSL. The regulations in the codes are primarily based on
Islamic law with the father stated as the natural legal guardian of a child,
while the mother has the right and responsibility of custody, and thus daily
care of small children (daughters until the age of nine and sons until the age
of seven). It is however common that the legal rights of women in family
matters are not observed in the Afghan society due to persistent cultural
views and the strong patriarchal order of society.

2. Inledning
Denna rapport om vårdnad av barn i Afghanistan har tagits fram efter
förfrågan från Migrationsverkets Medborgarskapsenhet som har uttryckt ett
behov av information om vårdnadsregler i ett antal frekvent förekommande
ursprungsländer, varav Afghanistan utgör ett.
Rapporten syftar primärt till att redogöra för vad som generellt sett gäller
rättsligt avseende vårdnadsfrågor i Afghanistan. Den gör dock inte anspråk
på att vara uttömmande avseende samtliga rättsregler och rättsprinciper som
kan vara tillämpliga i olika specialsituationer eller undantagsfall gällande
vårdnad. I dessa fall hänvisas till vidare läsning av det familjerättsliga
avsnittet i 1977 -års Civil Code,1 eller i förekommande fall speciallagen
Shiite Personal Status Law (SPSL) som reglerar familjerättsliga frågor för
den shiamuslimska minoriteten i landet.2
Något som inledningsvis bör betonas gällande den afghanska kontexten är
att landet präglas av ett svagt lagstyre, och det råder ofta en stor diskrepans
mellan gällande rätt och hur den praktiskt tillämpas av rättsutövare i landet.
Därtill saknas tillgång till domstolar i många landsbygdsområden där istället
traditionell, informell rättsskipning är vanligt förekommande i lokala
rådsförsamlingar (s.k. shuror eller jirgor). Det kan därmed förekomma stora
skillnader gällande hur rättstillämpningen ser ut i en familjerättslig fråga
1

Afghanistan Legal Education Project (ALEP), Stanford Law School, Civil Code of the
Republic of Afghanistan, 1977, (inofficiell översättning), september 2014, https://wwwcdn.law.stanford.edu/wp-content/uploads/2015/10/Civil-Code-of-Afghanistan-ALEPTranslation.pdf
2
Shiite Personal Status Law, 2009, (inofficiell översättning till engelska),
http://www.refworld.org/pdfid/4a24ed5b2.pdf
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beroende på var den avgörs och beroende på vilken rättslig kompetens den
aktuella rättsutövaren besitter.

2.1.

Bakgrund – allmänt om legalt ramverk och
rättstillämpning inom familjeområdet

Familjerätten i Afghanistan utgörs av en blandning av skriven lag3, islamisk
rätt samt sedvanerätt. Afghanska domstolar är skyldiga att i första hand
tillämpa skriven lag. Om lagstiftningen inte reglerar ett visst förhållande har
domstolen i andra hand att tillämpa islamisk rätt. Generellt tillämpas då
islamisk rätt så som den uttolkas av den sunnitiska hanafitiska rättsskolan,4
men i civilrättsliga frågor som berör personer med shiamuslimsk tillhörighet
är shiitisk jafaritisk rättsskola istället tillämplig.5 I sista hand kan
sedvanerättsliga principer tillämpas. Det är emellertid vanligt att denna
hierarkiska ordning inte efterföljs av rättstillämpare i landet. I synnerhet
inom det familjerättsliga området tillämpas istället ofta sedvanerättsliga
principer i första hand.6
Det ses i många områden som skamfyllt att ett ärende där en kvinna är part i
målet når en domstol. Domstolar är därmed ofta inte den primära
institutionen där en familjerättslig fråga hamnar utan istället är det vanligt
att dessa fall tas till en lokal rådsförsamling (jirga/shura). Även om ett fall i
första hand skulle tas till en domstol kan domstolen hänvisa fallet tillbaka
till en lokal rådsförsamling för att man i första hand ska försöka finna en
informell lösning där.7 Beslut som tas i en lokal rådsförsamling anses
generellt av befolkningen i ett lokalt samhälle som moraliskt och socialt
förpliktande. Dessa beslut är dock inte juridiskt bindande för parterna.8
När det gäller skriven lag inom det familjerättsliga området så är 1977 -års
Civil Code en omfattande rättskälla med hundratals paragrafer som reglerar
frågor så som äktenskap, skilsmässa och vårdnad av barn.9 Civil Code
(1977)10 bygger huvudsakligen på den hanafitiska rätten, men har även vissa
3

Kodifierad rätt är primärt baserad på den islamiska rättens (hanafiskolans) principer.
Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law (MPIL), Max
Planck Manual on Family Law in Afghanistan, juli 2012, s. 6,
https://www.mpipriv.de/files/pdf3/max_planck_manual_on_afghan_family_law_english.pd
f
5
Afghanistan Legal Education Project (ALEP) – Stanford Law School, An Introduction to
the Law of Afghanistan, uppl. 4, 2017, s. 50, https://www-cdn.law.stanford.edu/wpcontent/uploads/2017/11/ALEP-IntrotoLawofAfghanistan_4thEdition_English.pdf
6
MPIL, 2012, s. 6.
7
Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law (MPIL), Family
Structures and Family Law in Afghanistan, 2005, s. 6,
https://www.mpipriv.de/files/pdf3/mpireport_on_family_structures_and_family_law_in_afghanistan.pdf
8
Wardak, A Decade and a Half of Rebuilding Afghanistan’s Justice System, 2016, s. 11, 13,
https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/instituut-voormetajuridica/afghanistans-justice-system-vs-2016.10.04.pdf
9
ALEP, 2017, s. 155; ALEP, Civil Code, (1977).
10
Civil Code är tillämplig även för afghanska medborgare som inte är muslimer, t ex
landets sikher och hinduer. (MPIL, 2012, s. 17)
4
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inslag av fransk civilrätt samt den islamiska rättsskolan Maliki.11 En annan
skriven lag inom familjerättsområdet är Shiite Personal Status Law - SPSL
(2009) som innehåller rättsregler tillämpliga för shiamuslimer och tillämpas
av shiitiska domare.12
För en djupare förståelse för gällande rätt och detaljreglering inom
familjerättsområdet i Afghanistan bör dessa två lagtexter studeras. Enligt
Lifos mening bör man också ha i åtanke att det ofta råder stor diskrepans
mellan gällande lag och praktisk tillämpning, vilket bland annat har sin
grund i preferenser för sedvanerättsliga principer, men också till följd av
kompetens- och integritetsbrist hos många rättsutövande personer och
institutioner.

3. Traditionella/religiösa äktenskap
Merparten av alla äktenskap som ingås i Afghanistan ingås på traditionellt
vis genom en religiös vigselceremoni som vanligen leds av en mulla.13
Dessa traditionella vigslar ingås ofta i stora bröllopshallar, på hotell eller i
privata hem, varpå ett äktenskapskontrakt utfärdas. Detta kontrakt utgör inte
det formella äktenskapsbeviset, vilket istället utfärdas först efter att det gifta
paret registrerat sitt äktenskap vid en domstol.14 De flesta afghanska par
registrerar dock inte sitt äktenskap formellt. De som väljer att registrera
äktenskapet gör det ofta först när de är i behov av ett formellt
äktenskapsbevis, exempelvis i samband med en ansökan om visum för
utlandsresa. Den formella äktenskapsregistreringen kan därför ofta ske långt
efter att det traditionella/religiösa15 äktenskapet har ingåtts.16
Det finns också en möjlighet att istället för den traditionella
äktenskapsceremonin ingå äktenskap direkt i domstolen. Detta är dock
ovanligt.17
Enligt Lifos bedömning har det ingen praktisk betydelse för frågor om
vårdnad i Afghanistan att så få äktenskap formellt registreras. Ett
traditionellt religiöst äktenskap anses som ett giltigt äktenskap enligt
islamisk rätt, och även om det enligt Civil Code (1977) anges att ett
äktenskap måste registreras hos myndigheterna så är det vanligt
förekommande att detta sker först när behov uppstår, exempelvis vid
utlandsresa eller när ett arv ska regleras.

11

MPIL, 2012, s. 11f.
Ibid, s. 15f.
13
MPIL, 2005, s. 19; Landinfo, Temanotat Afghanistan: Ekteskap, 2014-06-05, s. 8,
https://landinfo.no/wp-content/uploads/2018/03/Afghanistan-Ekteskap-05062014.pdf
14
MPIL, 2005, s. 19; Familjedomstolen i Kabul, Samtal i Kabul april/maj 2018.
15
Det är enligt Lifos bedömning inte meningsfullt att i den afghanska kontexten försöka
göra någon tydlig distinktion mellan dessa två kategorier. I vart fall inte vad gäller den
muslimska befolkningsmajoriteten. Traditionell ceremoni kan enligt Lifos mening i princip
ses som synonymt med en religiös ceremoni.
16
Afghansk jurist, Samtal i Kabul april/maj 2017.
17
Ibid.
12
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4. Generellt om familjestrukturer, vårdnadstyper
I Afghanistan råder traditionella, patriarkala familjestrukturer där mannen i
en familj är den primära beslutsfattaren och familjeförsörjaren medan
kvinnan ansvarar för daglig omvårdnad/omsorg.18 Barnen tillhör primärt
faderslinjen vilket innebär att män bor kvar i sin ursprungsfamilj medan
flickor/kvinnor lämnar sina ursprungsfamiljer och flyttar hem till maken när
de gifter sig. Där lever de ofta tillsammans med maken och hans
ursprungsfamilj i en utvidgad storfamilj där den äldste mannen vanligen har
den yttersta beslutanderätten.19
När det gäller vårdnaden av barn så skiljer den islamiska rätten på tre olika
kategorier av vårdnad: 1) daglig omvårdnad (hedanat) vilket refererar till
den vårdnad som innebär att ett litet barn behöver en kvinnas
omvårdnad/omsorg. Denna omvårdnad ska i första hand ges av modern;
2) legalt förmyndarskap av person (velayat-e nafs) vilket innebär att inneha
ansvaret för bland annat barnets uppfostran, utbildning, utveckling, hälsa
och säkerhet. Detta ansvar åligger i första hand fadern; 3) förmyndarskap av
egendom (velayat-e amval) innebär ansvaret för att administrera barnets
egendom. Också detta ansvar vilar på fadern i första hand.20
Enligt den islamiska rätten generellt är det fadern som har det primära legala
vårdnadsansvaret medan modern har det primära
omvårdnads/omsorgsansvaret för små barn.21
Dessa principer kommer också till uttryck i den afghanska lagstiftningen.
Enligt både Civil Code (1977) och Shiite Personal Status Law – SPSL
(2009)22 är det fadern eller faderslinjen som innehar det legala
förmyndarskapet för barnet. Modern och moderslinjen har dock den primära
rätten till, och ansvaret för, den dagliga omvårdnaden av yngre barn; för
pojkar upp till sju års ålder och för flickor upp till nio års ålder. När denna
ålder uppnås övergår även omvårdnadsansvaret på fadern.23 Enligt SPSL
anges även att barnets farfar är legal förmyndare jämte fadern, och enligt
paragraf 47 i samma lag äger farfaderns ord prioritet om en konflikt uppstår
mellan de båda angående barnets angelägenheter.24

18

UNICEF, Child Notice Afghanistan, 2015, s. 16,
http://www.refworld.org/pdfid/56430b2d4.pdf
19
Landinfo, Temanotat. Afghanistan: Forhold for barn og unge, s. 6, 10,
https://landinfo.no/wp-content/uploads/2018/05/Temanotat-Afghanistan-Forhold-for-barnog-unge-160518.pdf
20
MPIL, 2012, s. 103.
21
Ibid; Oxford Islamic Studies Online, Minors,
http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t343/e0240
22
Enligt jaafaritisk rättsskola har modern endast rätt till daglig omvårdnad av söner upp till
en ålder av två år och döttrar upp till en ålder av sju år. Därefter övergår ansvaret till fadern.
Shiite Personal Status Law (2009) har dock reviderats gällande denna bestämmelse och
korresponderar nu med bestämmelserna i Civil Code (1977).
23
MPIL, 2012, s. 103f, 106f; Shiite Personal Status Law, 2009.
24
Ibid.
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5. Vårdnad vid skilsmässa
Enligt islamisk rätt utgör fadern en familjs överhuvud och han är därmed
också ansvarig för barnen tills vårdnadsansvaret upphör.25 Att modern har
det primära ansvaret för omvårdnaden av små barn förändrar inte denna
generella regel.26 Enligt bestämmelserna som diskuterats ovan om daglig
omvårdnad så har dock modern primärt, enligt både Civil Code (1977) och
SPSL (2009), den lagliga rätten till och ansvaret för att ge daglig omvårdnad
till sina söner och döttrar tills de uppnår sju respektive nio års ålder. Detta
innebär i praktiken vid skilsmässa att barnen tills de uppnår dessa åldrar har
rätt att leva tillsammans med modern. Det är dock vanligt att fäder vid
skilsmässa ges företräde till omvårdnad även om modern innehar den
primära rätten.27 Rådande kulturella normer medför att fäder oftast behåller
barnen medan de flesta kvinnor aldrig vänder sig till en domstol för att få
omvårdnadsfrågan avgjord.28

6. Om fadern inte kan utöva sitt legala
förmyndarskap
I Civil Code (1977) anges en hierarkisk ordning för vilka släktingar som har
ansvaret för det legala förmyndarskapet respektive den dagliga
omvårdnaden om föräldrarna saknas eller är oförmögna att ta sitt
vårdnadsansvar. Om fadern saknas eller är oförmögen/förhindrad att
fullgöra sin plikt tillfaller förmyndarskapet i första hand farfadern enligt
paragraf 268 i Civil Code (1977).29
Om en far inte kan utöva sitt legala förmyndarskap på grund av exempelvis
missbruk eller oförmåga att fullgöra sin försörjningsplikt så kommer
domstolen först utvärdera andra släktingar i faderslinjen som möjliga
förmyndare. Domstolen kan dock överväga modern som förmyndare och
hon kan tillerkännas förmyndarskapet om det sker i samförstånd med de
manliga släktingarna i faderslinjen.30 Detta torde dock, enligt Lifos
bedömning, vara ovanligt på grund av rådande patriarkala strukturer i landet
och då barn generellt ses som tillhöriga faderslinjen. Om fadern i en familj

25

Myndighetsåldern i Afghanistan är 18 varför den legala vårdnaden om ett barn då
upphör. (Landinfo, 2018, s. 6) Dock kvarstår en förpliktelse för fadern att försörja och ta
hand om sina döttrar fram tills de gifter sig och sina söner fram tills de själva kan försörja
sig genom arbete. (Civil Code 1977, art 256-7)
26
The Law Offices of Abbas Hadjian, The Children of Sharia, 2013-05-09,
http://abbashadjian.com/tag/afghanistan/
27
Canadian Women for Women in Afghanistan, Family Law in Afghanistan, (odaterad),
https://www.cw4wafghan.ca/sites/default/files/attachments/pages/cw4wafghan-familylawfactsheet2_0.pdf
28
UNAMA, Justice through the Eyes of Afghan Women: Cases of Violence against Women
Addressed through Mediation and Court Adjudication, 2015-04-15, s. 12,
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_ohchr_justice_through_eyes_of_afg
han_women_-15_april_2015.pdf
29
ALEP, Civil Code (1977); MPIL, 2012, s. 102.
30
Familjedomstolen i Kabul, Samtal i Kabul april/maj 2017.
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avlider är det exempelvis enligt sedvanerättsliga principer31 brukligt att
änkan gifter om sig med sin svåger så att änkan och barnen därmed stannar
inom storfamiljens ansvar.32 Kvinnan har ingen beslutanderätt i denna fråga
utan tvingas ofta gifta sig med svågern även om det sker mot hennes vilja.33
Även manliga släktingar i moderslinjen kan av domstol utses till legala
förmyndare av ett barn om det sker i överenskommelse med släktingar i
faderslinjen.34 Om släkt i moderslinjen skulle ta ansvar för barnet utan sådan
överenskommelse med faderslinjen kan det leda till konflikt mellan de båda
familjerna. Därför sker generellt sett inte detta utan att man först kommit
överens om ett sådant arrangemang.35

7. Om modern inte kan utöva sitt
omvårdnadsansvar
När det gäller omvårdnadsansvaret så tillfaller det, enligt paragraf 239 i
Civil Code (1977), i första hand modern och därefter mormodern, följt av
farmodern, osv. Om de av lagen uppräknade kvinnliga släktingarna saknas,
övergår omvårdnadsansvaret på manliga släktingar, i första hand far, farfar
eller andra släktingar i faderslinjen (par. 240). Om även dessa släktingar
saknas övergår ansvaret för omvårdnad enligt paragraf 241 till män i
moderslinjen, i första hand morfadern.36
Enligt paragraf 194 i Shiite Personal Status Law – SPSL (2009), så övergår
omvårdnadsansvaret på barnets farfar om föräldrarna saknas eller är
oförmögna att utöva detta. Om även farfar är oförmögen att inneha
omvårdnadsansvaret ska detta ansvar åligga en person som har utsetts av
föräldrar eller farföräldrar. Om sådan utsedd person saknas kan en domstol
gå in och utse en person att ansvara för barnets omvårdnad.37 Enligt paragraf
195 i SPSL (2009) anges också olika situationer där en person är förhindrad
att utöva omvårdnad. Så är exempelvis fallet om vårdnadshavaren är mentalt
otillräknelig eller om denne har lämnat islam (apostasi) om barnet i fråga är
muslim.38

8. Utomäktenskapliga barn
Utomäktenskapliga sexuella relationer är i Afghanistan både olagligt och
starkt tabubelagt. Personer som gör överträdelser mot förbudet riskerar både
31

Exempelvis inom pashtunwali som är pashtunernas moralkod och som även påverkat
sedvanerätt hos andra etniska grupper i landet.
32
Afghanistan Analysts Network, Doing Pashto, mars 2011, s. 10,
https://www.afghanistan-analysts.org/wpcontent/uploads/downloads/2012/10/20110321LR-Pashtunwali-FINAL.pdf
33
Kvinno-organisation B, Samtal i Kabul april/maj 2017.
34
Internationell organisation, Samtal i Kabul april/maj 2017; Familjedomstolen i Kabul,
Samtal i Kabul april/maj 2017.
35
Internationell organisation, Samtal i Kabul april/maj 2017.
36
MPIL, 2012, s. 104.
37
Shiite Personal Status Law, 2009.
38
Ibid.
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sträng bestraffning från myndigheterna och våldsamma reaktioner från
familjen, lokalsamhället eller andra enskilda aktörer.39
Enligt 1977 -års Civil Code definieras inga rättigheter för barn som har fötts
utom äktenskapet.40 Dessa barn ses som illegitima och kan nekas rätt till
födelseregistrering, vilket i sin tur medför att det kan vara omöjligt eller
svårt för dem att få tillgång till social service i Afghanistan.41 Även enligt
SPSL (2009), paragraf 191, anges att barn som föds till följd av en otillåten
sexuell relation anses illegitima.42 Enligt den islamiska rätten ses sådana
illegitima barn som tillhörande modern och moderns familj om fadern är
okänd.43
Förr hände det att utomäktenskapliga barn övergavs på sjukhus eller andra
platser, men enligt en källa som Lifos varit i kontakt med så har man inte
hört talas om sådana fall de senaste åren. Detta beror troligen enligt källan
på att preventivmedel finns tillgängliga och även att aborter sker då
utomäktenskapliga barn betraktas som oäktingar som inte accepteras av
någon.44 En kvinno-organisation som Lifos varit i kontakt med menar att de
inte påträffat fall där ett barn är helt faderlöst. Detta beror enligt
organisationen på den skam som det är förknippat med om en kvinna blir
gravid utom äktenskapet. I en sådan situation kommer familjen till varje pris
att försöka finna en lösning. Ibland rapporteras det om hedersmord som
begåtts för att förhindra att en kvinna föder ett utomäktenskapligt barn.45
Det finns också exempel på situationer där en flicka/kvinna som har blivit
utsatt för våldtäkt tvingas gifta sig med sin förövare för att förhindra att ett
oäkta barn föds.46 Trots detta så finns det också exempel på kvinnor som
haft en utomäktenskaplig relation och som fängslats på grund av detta,
varpå hon i fängelset föder ett utomäktenskapligt barn som sedan lever där
internerat tillsammans med henne.47
Lifos konstaterar att utomäktenskapliga barn är en anomali i den afghanska
kontexten till följd av det starka tabu som råder kring utomäktenskapliga
relationer och då dessa relationer utgör allvarliga brott som kan medföra
stränga straff. På grund av den skam som är förknippad med
utomäktenskapliga relationer är det enligt Lifos bedömning mycket få barn i
Afghanistan som föds utanför äktenskapet. Berörda familjer kommer
sannolikt att göra allt i sin makt för att förhindra att ett oäkta barn föds, ofta
39

Lifos Temarapport: Afghanistan. Hedersproblematik och moralbrott, 2018-01-19, s. 34f,
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=40791
40
UNICEF, 2015, s. 51
41
Home Office, Country Policy and Information Note, Afghanistan: Unaccompanied
children, april 2018, s. 22, http://www.refworld.org/pdfid/5acc6e424.pdf
42
Shiite Personal Status Law, 2009.
43
Oxford Islamic Studies Online, Minors.
44
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genom att låta, eller tvinga, paret som haft en utomäktenskaplig relation att
ingå äktenskap. Lifos konstaterar att det finns mycket lite information om
utomäktenskapliga barn, och den information som finns tyder på att dessa
barn saknar fundamentala rättigheter i samhället.
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