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Om rapporten  
 

Denna rapport är skriven i enlighet med EU:s allmänna riktlinjer för framtagande av 

landinformation (2008). Den är en opartisk presentation av tillförlitlig och relevant 

landinformation avsedd för handläggning av migrationsärenden.  

Rapporten bygger på noggrant utvalda informationskällor. Alla källor refereras med 

undantag för beskrivning av allmänna förhållanden eller där Lifos expert är en källa, 

vilket i så fall anges. För att få en så fullständig bild som möjligt bör rapporten inte 

användas exklusivt som underlag i samband med avgörandet av ett enskilt ärende utan 

tillsammans med andra källor. 

Informationen i rapporten återspeglar inte Migrationsverkets officiella ståndpunkt i en 

viss fråga och Lifos har ingen avsikt att genom rapporten göra politiska eller rättsliga 

ställningstaganden.  
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Inledning  
Denna rapport om vårdnad av barn i Eritrea har tagits fram efter förfrågan 

från Migrationsverkets Medborgarskapsenhet. Enheten har uttryckt ett 

behov av information om vårdnadsregler i ett antal frekvent förekommande 

ursprungsländer, varav Eritrea utgör ett. 

 

Rapporten syftar primärt till att redogöra för vad som generellt sett gäller 

rättsligt avseende vårdnadsfrågor i Eritrea. 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. 

 

Bakgrund 
Eritreas civillag från 2015, Civil code of the state of Eritrea, reglerar bland 

annat vårdnad av barn samt de former av äktenskap som är giltiga i Eritrea. 

Lagens status och ikraftträdande i praktiken är emellertid oklar, rapporterar 

norska Landinfo. Såväl datum för ikraftträdande som ett eventuellt 

offentliggörande av när lagen börjar gälla är okänt. Regeringskällor i Eritrea 

refereras som uppger att civillagen 2015 träder i kraft 2016. Landinfo menar 

dock att civillagen inte automatisk följs även om den skulle vara känd och 

ikraftträdd.1  FN:s undersökningskommission rapporterar 2016 att det finns 

uppgifter om att domare inte mottagit de nya lagarna och att den gamla 

lagstiftningen fortfarande tillämpas. Kommissionen uttrycker vidare oro 

över Eritreas avsaknad av politisk vilja att säkerställa effektivt 

genomförande av lagar, såväl gamla som nya.2   

 

Eritreas informationsdepartement tillkännagav den nya civillagen i maj 

2015 och uppgav att den ersätter de tidigare övergångslagar som gällt sedan 

landets frigörelse.3  Bland dessa tidigare lagar var det civillagen från 1991, 

Transitional civil code of Eritrea (TCCE), som omfattade vårdnadsfrågor.4  

Mot bakgrund av det oklara läget och begränsad information om hur lagen 

från 2015 tillämpas, blir även TCCE aktuell i sammanhanget. Även Eritreas 

ratificerade men ännu ej implementerade konstitution från 1997 utgör 

                                                 
1 Landinfo – Norwegian Country of Origin Information Centre, Eritrea: Legalisering av 

ekteskapsattester , 2017-04-05, s. 1,  

https://www.ecoi.net/en/file/local/1399099/1788_1493905271_3538-1.pdf (hämtad 2018-

05-31). 
2 UN Human Rights Council, Detailed findings of the commission of inquiry on human 

rights in Eritrea, 2016-06-08, s. 41–42,  http://www.refworld.org/pdfid/575920fa4.pdf 

(hämtad 2018-05-31). 
3 Eritrea: Ministry of information, "GOE Puts into Effect Civil and Penal Codes and 

Associated Procedures", 2015-05-11, http://www.shabait.com/news/local-news/19792-goe-

puts-into-effect-civil-and-penal-codes-and-associated-procedures (hämtad 2018-05-31). 
44 Nederländerna. Ministry of Foreign Affairs, Country of Origin Information Report on 

Eritrea, 2017-02-06, s. 27, 

https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=39235 (hämtad 2018-05-

31). 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1399099/1788_1493905271_3538-1.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/575920fa4.pdf
http://www.shabait.com/news/local-news/19792-goe-puts-into-effect-civil-and-penal-codes-and-associated-procedures
http://www.shabait.com/news/local-news/19792-goe-puts-into-effect-civil-and-penal-codes-and-associated-procedures
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=39235
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rättsligt ramverk i ämnet då den innehåller skrivningar om föräldrars ansvar 

och familjefrågor.5  

 

Med anledning av osäkerheten om implementeringen av den nya 

lagstiftningen vill Lifos inledningsvis fästa vikt vid att all landinformation 

om Eritrea ska förstås i ljuset av det icke-demokratiska styrelseskicket med 

bristande lagstyre, utbredd godtycklighet och avsaknad av insyn. Lifos 

menar att dessa förhållanden leder till oförutsägbarhet vad avser statliga 

aktörers agerande.6 

 

 

Vårdnadslagstiftning 
Enligt artikel 188 i civillagen från 2015 är föräldrar inom äktenskapet 

gemensamma vårdnadshavare (joint guardians) till minderåriga barn. Det 

görs här ingen distinktion avseende föräldrars gemensamma ansvar som 

vårdnadshavare utifrån äktenskapsform. I händelse av att en förälder saknas, 

till exempel på grund av dödsfall, regleras i artikel 189 att den kvarvarande 

föräldern har ensam vårdnad om barnet. I det fallet att det saknas ett rättsligt 

fastställt faderskap är modern ensam vårdnadshavare. Efter att faderskap är 

fastställt kan fadern begära att beslut fattas om omedelbar gemensam 

vårdnad. Vid skilsmässa anger artikel 190 att vårdnaden förblir gemensam 

om inte rätten med hänsyn till barnets bästa har anledning att utse en 

vårdnadshavare.7  

 

Även Eritreas ännu ej implementerade konstitution stadgar föräldrars 

jämlikhet i familjefrågor i artikel 22.8 Nederländernas utrikesdepartement 

konstaterar 2017 att konstitutionens skrivning ger båda föräldrarna ”parental 

authority” över minderåriga barn. De hänvisar vidare till artikel 204 i 

Eritreas övergångsbestämmelser, TCCE, som föreskriver att båda föräldrar 

likaledes har ”parental authority”. Detta gäller enligt TCCE även för barn 

födda utom äktenskapet under förutsättningen att faderskapet är fastställt 

under en av följande premisser:  

 

 Föräldrarna betraktar sig som gifta och detta är accepterat i 

samhället, även om det saknas äktenskapskontrakt, eller om vittnen 

bekräftar äktenskapsrelationen;  

 Fadern erkänner faderskapet;  

                                                 
5 Se Constitution of Eritrea, 1997-05-23, artikel 22, paragraf 2, 

http://www.refworld.org/docid/3dd8aa904.html (hämtad 2018-05-31). 
6 Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom 

migrationsområdet (A), Om landinformation gällande Eritrea samt allmänt om den 

eritreanska statsmakten, 2017-09-15, s. 3, 

https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=40337 (hämtad 2018-05-

31). 
7 Civil code of the state of Eritrea, s. 49, artikel 188, 189 & 190. 
8 Constitution of Eritrea, 1997-05-23, artikel 22,  

http://www.refworld.org/docid/3dd8aa904.html (hämtad 2018-05-31). 

http://www.refworld.org/docid/3dd8aa904.html
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=40337
http://www.refworld.org/docid/3dd8aa904.html
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 Modern anger vem som är fader och utpekandet kan antas vara 

korrekt;  

 om barnet är ett resultat av våldtäkt kan en domstol fastställa 

faderskap.9 

 

Lifos konstaterar att det inte är entydigt vad som avses med "parental 

authority" i TCCE, och huruvida detta t.ex. innebär omvårdnadsansvar eller 

legalt vårdnadsansvar. Av sammanhanget i den nederländska rapporten 

pekar dock mycket på att legal vårdnad avses. 
 

Om en förälder dör kvarstår vårdnaden hos den andra föräldern. Vid 

skilsmässa placeras barnet hos modern om barnet är under 5 år. I TCCE 

anges att familjerådet vid skilsmässa har befogenhet att utse en 

vårdnadshavare.10 Landinfo uppger 2013 att skilsmässa är en lång process 

med obligatorisk medling i ett familjeråd bestående av medlemmar från 

makarnas familjer. Om medlingen misslyckas kan skilsmässan inte 

godkännas förrän juridisk vårdnad klargjorts.11    

 

Registrering av födsel och födelsebevis 
Enligt artikel 97 i civillagen från 2015 är föräldrar skyldiga att anmäla 

födsel till myndigheterna  som upprättar registrering av födseln. 

Födelseregistreringen ska enligt artikel 95 innehålla bland annat uppgifter 

om datum för barnets födsel, namn, kön och föräldrars namn, födelsedatum 

och födelseort. Artikel 668 i samma lag  säger att moder- och faderskap 

bevisas av personens födelseregistrering.12  

 

Lifos har i en rapport om folkbokföring, medborgarskap och 

identitetshandlingar från 2017 redogjort för bland annat registrering av barn 

och utfärdande av födelsebevis i Eritrea. Registrering av barn är ett krav även 

om det inte alltid efterlevs uppger källor från 2011 och 2013. Vidare finns 

uppgifter om att eritreanska myndigheter vill att alla eritreanska barn ska 

registreras och ta emot födelsebevis inom 90 dagar efter födseln. De lokala 

myndigheterna ansvarar för registrering av nyfödda. I varje region har 

folkbokföringskontor upprättats med uppgift att utfärda officiella 

                                                 
9 Nederländerna. Ministry of Foreign Affairs, Country of Origin Information Report on 

Eritrea, 2017-02-06, s. 27–28, 

https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=39235 (hämtad 2018-05-

31). 
10 Nederländerna. Ministry of Foreign Affairs, s. 27; se även Eritreas rapport till FN:s 

kommitté för barnets rättigheter om vårdnad av barn vid skilsmässa enligt TCCE: 

Government of Eritrea, publicerad av UN Committee on the Rights of the Child (CRC), 

Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention; 

Fourth periodic reports of States parties due in 2011; Eritrea [28 March 2012], 2014-01-

02, s. 36, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1355889/1930_1389269688_g1440029.pdf (hämtad 

2018-05-31). 
11 Landinfo, Eritrea: Forvaltningsstruktur og dokumenter, 2013-04-29, s. 15, 

https://landinfo.no/asset/2348/1/2348_1.pdf (hämtad 2018-05-31). 
12 Civil code of the state of Eritrea 2015, s. 26–27, 170, art. 95, 97 & 668.  

https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=39235
https://www.ecoi.net/en/file/local/1355889/1930_1389269688_g1440029.pdf
https://landinfo.no/asset/2348/1/2348_1.pdf
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födelsebevis. Även shariadomstolar utfärdar födelsebevis. Religiösa 

dokument erkänns dock inte av myndigheterna som giltiga 

identitetshandlingar.13 Enligt uppgifter från nederländska utrikesdepartement 

framkommer följande uppgifter i födelsebeviset: utfärdandedatum, 

registreringsnummer, namn på barnet och dess mamma och pappa, 

födelsedatum och födelseort, kön samt adress. Samma källa uppger att det 

finns skillnader i födelsebevis som utfärdats i Asmara och andra platser.14 

Detta förhållande bekräftar EASO som rapporterar att det förekommer olika 

procedurer runt om i Eritrea vad avser officiella civilståndsdokument, och 

dokumenten varierar även utseendemässigt.15 Lifos har, utöver födelsebevis, 

där båda föräldrarnas namn framkommit, även tagit del av födelsebevis där 

endast den ena förälderns (mammans) namn angivits.16  

 

Äktenskapslagstiftning 
Enligt eritreansk lagstiftning, civillagen från 2015 samt TCCE,  är tre 

former av äktenskap giltiga: borgerligt, religiöst och traditionellt 

äktenskap.17 I civillagen 2015 görs ingen skillnad på föräldrars 

gemensamma ansvar som vårdnadshavare utifrån äktenskapsform. Det 

saknas dock information om tillämpning, se redogörelse ovan.  

 

Det finns däremot uppgifter om att civillagstiftningen från 1991 åsidosätts i 

religiösa äktenskap som ingåtts enligt sharialagar. Kvinnor i dessa 

äktenskap är bundna av sharia gällande förhållanden vid skilsmässa och 

frågor som rör omsorg av barn och vårdnad. Enligt FN:s 

undersökningskommission har shariadomstolar jurisdiktion över muslimer i 

frågor som rör vårdnad av barn och skilsmässa.18  Även FN:s kommitté för 

Kvinnokonventionen rapporterar 2006 att TCCE i äktenskaps- och 

familjefrågor, inte tillämpas på muslimska äktenskap och skilsmässor.19 

Enligt den islamiska rätten generellt är det fadern som har det primära legala 

vårdnadsansvaret medan modern har det primära 

                                                 
13 Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom 

migrationsområdet (B), Temarapport. Eritrea - Folkbokföring, medborgarskap och 

identitetshandlingar (version 1.1), 2017-11-24, s. 13, 14, 28, 

https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=40578 (hämtad 2018-05-

31). 
14 Nederländerna. Ministry of Foreign Affairs, s. 24. 
15 European Asylum Support Office (EASO), EASO Country of Origin Information Report. 

Eritrea Country Focus, maj 2015, s. 55, http://www.refworld.org/docid/557a94724.html 

(hämtad 2018-05-31). 
16 Eritreanska födelsebevis, hos Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och 

landanalys inom migrationsområdet, 2018-06-12. 
17 Civil code of the state of Eritrea 2015, artikel 518, 519, 520 & 521; Landinfo, 2013, s. 

13. 
18 UN Human Rights Council, Report of the detailed findings of the Commission of Inquiry 

on Human Rights in Eritrea, 2015-06-05, s. 83 (not 324) & 89, 

http://www.refworld.org/docid/55758bab4.html (hämtad 2018-05-31). 
19 UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), 

Concluding comments of the Committee on the Elimination of Discrimination against 

Women : Eritrea, 2006-02-03, s. 5, http://www.refworld.org/docid/44118344c1.html 

(hämtad 2018-05-31). 

https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=40578
http://www.refworld.org/docid/557a94724.html
http://www.refworld.org/docid/55758bab4.html
http://www.refworld.org/docid/44118344c1.html
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omvårdnads/omsorgsansvaret för små barn.20  Oxford Islamic Studies online 

uppger att kvinnor vid skilsmässa har få rättigheter avseende omsorgsansvar 

av barn i islamisk lag. Islamisk lag beviljar ansvar för omvårdnad till 

modern bara om barnen är mycket unga. När barnen når en viss ålder 

övergår ansvaret till fadern, när detta sker varierar från land till land.21 Lifos 

har inte funnit information om shariatillämpning i Eritrea avseende rättslig 

vårdnad eller detaljerad information om hur islamisk lag hanterar 

omvårdnadsansvar vid skilsmässa..   

 

Även sedvanerätten har betydelse gällande barns omsorg vid skilsmässor. I 

praktiken avgör barnets kön, ålder och etniska bakgrund barnets omsorg 

(custody) vid skilsmässa. Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD) exemplifierar att den tigrinska sedvanerätten innebär 

att barn under tre år placeras hos modern, medan barn över tre år hamnar 

under faderns omsorg om det är en flicka och under moderns om det är en 

pojke.22 Nederländernas utrikesdepartement rapporterar också att vårdnads- 

och omsorgsansvar vid skilsmässa varierar beroende på etnicitet, och att 

vårdnaden (guardianship) vid en eventuell skilsmässa enligt tradition 

bestäms i äktenskapskontrakt. Sedvanerätten kan för olika folkgrupper till 

exempel innebära att yngre barn vid en skilsmässa bor hos modern och äldre 

barn hos fadern. Generellt bor barn över fem års ålder med fadern men det 

finns undantag, till exempel folkgruppen kunama där släkt och arv följer 

kvinnans linje. Samma källa skriver att den tigrinska sedvanerätten tillåter 

äldre barn att själv bestämma vilken förälder den vill bo med.23  

 

Lifos kommentar 
Lifos konstaterar att den nya civillagens status och tillämpning i nuläget är 

oklar. Enligt civillagen 2015 är föräldrar gemensamma vårdnadshavare 

inom och utom äktenskapet. I TCCE från 1991 samt Eritreas ännu ej 

implementerade konstitution har båda föräldrar ”parental authority” över 

minderåriga barn samt jämlikhet i familjefrågor. Vilken tolkning som här 

kan göras om legalt vårdnadsansvar eller omvårdnadsansvar enligt TCCE är 

något oklart, men tycks av sammanhanget handla om legal vårdnad. Vid 

äktenskap och skilsmässa finns uppgifter om att civillagen 1991 åsidosätts 

med avseende på omvårdnadsansvar och vårdnad i muslimska äktenskap 

och att sedvanerätten avgör omvårdnadsansvar vid skilsmässa. 

Informationen om sedvanerätten är knapphändig och inte helt samstämmig, 

vilket måste beaktas vid bedömningen av dess tillämpning. Det är generellt 

svårt att hitta relevant landinformation om Eritrea på grund av landets 

slutenhet. Det saknas förutsättningar för oberoende granskning eftersom det 

                                                 
20 Oxford Islamic Studies Online, "Minors", odaterad, 

http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t343/e0240 (hämtad 2018-05-31). 
21 Oxford Islamic Studies online, "guardianship", odaterad, 

http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e745?_hi=1&_pos=11#match 

(hämtad 2018-05-31). 
22 OECD, Social institutions & gender index: Eritrea, odaterat, s. 1, 

https://www.genderindex.org/wp-content/uploads/files/datasheets/ER.pdf (hämtad 2018-

05-31). 
23 Nederländerna. Ministry of Foreign Affairs, s. 27. 

http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e745?_hi=1&_pos=11#match
https://www.genderindex.org/wp-content/uploads/files/datasheets/ER.pdf
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varken finns fri press eller opartiska nationella organisationer verksamma i 

landet – och internationella människorättsorganisationer nekas tillträde. 

Lifos fäster även vikt vid förhållandet att det eritreanska styrelseskicket 

kännetecknas av inkonsekvens och godtycklighet. Lagar och kungörelser 

avspeglar inte hur de tillämpas i praktiken.24 

 

                                                 
24 Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom 

migrationsområdet (A), s. 1 & 3. 
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Om Lifos 
Lifos är ett center för landinformation och omvärldsanalys. Vi samlar in, 

analyserar och upprätthåller expertkunskap om länder och regioner från vilka 

människor söker sig till Sverige. 

Lifos mission: Lifos är ett expertorgan, vilket agerar opartiskt och proaktivt för att 

bidra till rättssäkra och effektiva migrationsprocesser genom tillförlitlig, relevant 

och lättillgänglig landinformation och omvärldsanalys. 

Migrationsverket • 601 70 Norrköping 

gb-lifos@migrationsverket.se 

http://lifos.migrationsverket.se • www.migrationsverket.se 

    
 

 

 

 

 

 

 


