
 
 

Respons 

Marokko: Vergeansvar for ikke-biologiske barn 

 

Problemstilling/spørsmål: 

• Overføring av vergeansvar for ikke-biologiske barn  

• Hvem kan overta vergeansvaret? 

• Prosedyrer ved overføring av vergeansvar  

• Hvilke dokumenter skal foreligge i en slik sak? 

Overføring av vergeansvar for ikke-biologiske barn 
Adopsjon, slik instituttet med rettsvirkninger praktiseres i vestlige sekulære stater, er ikke 
akseptert i islam. Familieloven i Marokko er basert på islamsk lov, sharia. Et 
adopsjonsinstitutt i vestlig forstand eksisterer derfor ikke i Marokko (eller i de fleste andre 
muslimske land). Isteden finnes et system med overføring av verge- og forsørgeransvar 
(guardianship) for ikke-biologiske barn etter islamske prinsipper. Systemet kalles kafala som 
betyr forsørgelse. Juridisk verge har omsorgsansvaret og forsørgerplikt frem til barnet fyller18 
år, men barnet får ikke vergens etternavn eller arverett. Juridisk sett forblir barnet medlem av 
sin biologiske familie og beholder etternavnet og arveretten etter sine biologiske foreldre.  

Hvem kan overta vergeansvaret? 
I Marokko er det vanlig at familien fatter en beslutning om hvem som skal overta omsorg, 
forsørgelse og oppdragelse av barn som har mistet sine foreldre. Etter tradisjonen er det 
morens far eller den i familien som står barnet nærmest, biologisk og emosjonelt, som overtar 
vergeansvaret. I marokkanske storfamilier er familiebåndene tette og sterke, og det er svært 
sjelden at foreldreløse barn ikke har biologisk familie eller slekt som kan og vil overta 
omsorgen hvis foreldrene faller fra.  

Prosedyrer ved overføring av vergeansvar 
Etter at familien har besluttet hvem som skal overta vergeansvaret, må familien henvende seg 
til familiedomstolen og legge frem familiebøker, ID-kort til de impliserte og dødsattester for 
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barnas foreldre. For at overføring av vergeansvaret skal være gyldig og få rettsvirkninger etter 
marokkansk lov, må familiens beslutning aksepteres og legaliseres av domstolen.  

Hvilke dokumenter skal foreligge i en sak? 
Det må foreligge en skriftlig kjennelse fra domstolen.  

 

 

En respons er et svar på konkrete spørsmål og problemstillinger som saksbehandlere i 
utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo. Responser er ikke ment å være utfyllende 
redegjørelser for et tema eller et spørsmål, men skal gi svar på de konkrete spørsmålene som 
er stilt, og ellers inneholde det som til enhver tid trengs av bakgrunnsinformasjon. 
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