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Frågor rörande vårdnad i Mongoliet1 

Funktionen för Migrationsanalys har fått följande frågor från prövnings-

verksamheten: 

 I vissa mongoliska födelsebevis framgår endast moderns namn. Visar detta på 

att modern är ensam vårdnadshavare? 

 Finns det andra mongoliska dokument som påvisar vårdnadshavarskap?  

Svar: 

Vårdnadslagstiftning 

 

Familjebalken från 1999 utgör tillsammans med civilbalken och konstitutionen den primära 

lagstiftningen rörande familjerätt.2  

 

Huvudregeln i Mongoliet är att föräldrarna har delad vårdnad om barnet och att detta 

förhållande kvarstår vid skilsmässa.3 Vid skilsmässa kan föräldrarna avtala om vårdnad för 

barn. Om föräldrarna inte kan enas kan domstol avgöra vårdnaden.4 

                                                                 

 
1Denna rapport är framtagen av Migrationsverket i enlighet med EU:s allmänna riktlinjer för framtagande 

av landinformation (2008). Rapporten innehåller landinformation avsedd för handläggning av migrations-

ärenden. Rapporten bygger på noggrant utvalda informationskällor. Alla källor refereras med undantag för 

beskrivning av allmänt kända förhållanden. Informationen i rapporten återspeglar inte Migrationsverkets 

ståndpunkt i en viss fråga och Migrationsverket har inte för avsikt att genom rapporten göra politiska eller 

rättsliga ställningstaganden. 2020-02-17, version 1.0. Utgiven av Nationella samordningsavdelningen, Mi-

grationsanalys – Migrationsverkets funktion för land- och omvärldsanalys. © Migrationsverket (Swedish 

Migration Agency), 2020. Publikationen kan laddas ner från http://lifos.migrationsverket.se 

2 Mongoliet, Familjebalken, 1999-06-11, artikel 2, tillgänglig: https://www.re-

fworld.org/pdfid/3ed91a1c2.pdf; Mongoliets ambassad i Stockholm, Korrespondens per e-post, 2020-02-

10; Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Social Institutions & Gender In-

dex: Mongolia 2019, odaterat, tillgänglig: https://www.genderindex.org/wp-content/uploads/files/datashe-

ets/2019/MN.pdf 

3 Mongoliet, Familjebalken, 1999-06-11, artiklarna 10.3, 21.4, 21.6, tillgänglig: https://www.re-

fworld.org/pdfid/3ed91a1c2.pdf 
4 Mongoliet, Familjebalken, 1999-06-11, artiklarna 14.5-14.6, tillgänglig: https://www.re-

fworld.org/pdfid/3ed91a1c2.pdf 
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I lagtexten behandlas inte specifikt situationen för barn födda utanför äktenskapet, det 

framgår emellertid att barn födda utanför äktenskapet ska ha samma rättigheter som barn 

födda inom äktenskapet.5 Vidare framgår att föräldraskap fastställs genom äktenskapsbe-

vis. Om äktenskapsbevis saknas ska föräldraskap fastställas av folkbokföringsmyndigheten 

(”Citizens’ family registration office”).6  

 

Födelsebeviset 

 

Föräldrar är skyldiga att hos folkbokföringsmyndighet registrera ett barns födelse inom 
30 dagar från födelsen. I samband med födelseregistreringen upprättas ett födelsebevis 
som innehåller information om barnets namn och efternamn, förälderns/föräldrarnas 
namn, födelsedatum, födelseort och namn på den myndighet där födelsen registrerats. 
Födelsebeviset förses med ett registernummer och dateras. Enligt uppgifter från mongo-
liska myndigheter registreras ca 95 % av alla födslar i landet inom ett år.7 Barn födda till 
mongoliska medborgare i utlandet kan registreras vid en mongolisk beskickning. Det gäl-
ler även om ena föräldern är medborgare i annat land eller statslös.8 
 

Ensam vårdnad i praktiken 

 
Enligt uppgifter från Mongoliets ambassad i Stockholm förutsätts modern vara ensam 
vårdnadshavare för ett barn fött utanför äktenskapet om hon inte vidtar några åtgärder 
för att ett faderskap ska fastställas. Ambassaden uppger vidare att det primära dokument 
som visar på vårdnadshavarskap i Mongoliet är barnets födelsebevis och att det kan förut-
sättas att modern har ensam vårdnad om ingen fader framgår av födelsebeviset.9  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 
5 Mongoliet, Familjebalken, 1999-06-11, artikel 21.5, tillgänglig: https://www.re-

fworld.org/pdfid/3ed91a1c2.pdf 

6 Mongoliet, Familjebalken, 1999-06-11, artiklarna 21.4 och 22.1, tillgänglig: https://www.re-

fworld.org/pdfid/3ed91a1c2.pdf 

7 Mongoliet/FN.s kommitté om barnets rättigheter, Consideration of reports submitted by States parties 

under article 44 of the Convention: Fifth periodic reports of States parties due in 2014 – Mongolia, 2016-

09-07, s. 21, tillgänglig: https://www.ecoi.net/en/file/local/1158939/1930_1483008116_g1619947.pdf  

8 Mongoliet/FN.s kommitté om barnets rättigheter, Consideration of reports submitted by States parties 

under article 44 of the Convention: Fifth periodic reports of States parties due in 2014 – Mongolia, 2016-

09-07, s. 22, tillgänglig: https://www.ecoi.net/en/file/local/1158939/1930_1483008116_g1619947.pdf 
9 Mongoliets ambassad i Stockholm, Korrespondens per e-post, 2020-02-10 
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MIGRATIONSVERKETS FUNKTION FÖR  
LAND- OCH OMVÄRLDSANALYS 

Den 1 maj 2019 inrättade Migrationsverket en ny funktion för land- och om-

världs-analys. Funktionen benämns Migrationsanalys och finns inom Migrations-

verkets Nationella samordningsavdelning. Migrationsverkets system för landin-

formation, Lifos, fortsätter att vara den plats där rapporter publiceras. 

 


