
REGLER FÖR MINDERÅRIGA (UNDER 18 ÅR) OCH PERSONER UNDER LEGALT 

FÖRMYNDARSKAP SOM RESER UT UR MEXIKO ENSAMMA ELLER MED EN VUXEN 

SOM INTE ÄR DENNES FÖRÄLDER ELLER LEGALA FÖRMYNDARE. 

Från och med den 24 januari 2014 gäller nya regler för barn under 18 år eller personer under 

legalt förmyndarskap som reser utanför Mexiko, i enlighet med de förändringar som gjorts av 

artiklarna 42, 53 och 247 i den mexikanska migrationslagen (Reglamento de la Ley de 

Migración). 

OBSERVERA:  

 DESSA REGLER GÄLLER INTE BARN (ELLER PERSONER UNDER LEGALT 

FÖRMYNDARSKAP) SOM RESER I SÄLLSKAP MED FÖRÄLDER ELLER LEGAL 

FÖRMYNDARE.  

 DE NYA REGLERNA GÄLLER ENBART MEXIKANSKA OCH UTLÄNDSKA 

MEDBORGARE SOM ÄR BOSATTA I MEXIKO (PERMANENT OCH TILLFÄLLIGT 

BOSATTA SAMT STUDENTER MED TILLFÄLLIGT UPPEHÅLLSTILLSTÅND) SOM 

RESER UT UR LANDET ENSAMMA ELLER I SÄLLSKAP AV EN VUXEN SOM INTE 

ÄR DENNES FÖRÄLDER ELLER LEGALA FÖRMYNDARE. 

Barn (och personer under legalt förmyndarskap) som reser ut ur Mexiko, ensamma eller i 

sällskap av en vuxen som inte är dess förälder eller legala förmyndare, måste uppvisa något 

av följande dokument: 

 

1. Skriftligt notariebestyrkt tillstånd från förälder eller legal förmyndare att lämna 

landet. Tillståndet ska utfärdas av Notarius Publicus och innehålla uppgifter om 

transportmedlet (flygbolag), ankomstland och resedatum. I de fall dokumentet 

utfärdas av en Notarius Publicus måste det vara försett med dennes apostille och 

vara översatt till spanska.  

För vidare information om var närmaste Notarius Publicus finns i Sverige vänligen se de 

svenska gula sidorna under rubriken “notarius publicus”. 

Sedan den 1 januari 2005 är det i Sverige endast Notarius Publicus som är behörig att 

utfärda apostille på handlingar. 

Information om översättningar finns på Kammarkollegiets hemsida: 

http://www.kammarkollegiet.se/sok-auktoriserad-translator 

1. Auktoriseringsformulär för att resa ut ur Mexiko.  

 

Föräldrar eller legala förmyndare till barn som är mexikanska eller utländska medborgare 

bosatta i Mexiko, kan besöka webbplatsen www.inm.gob.mx och fylla i 

auktoriseringsformuläret online.   

Auktoriseringsformuläret ska skrivas ut i tre exemplar vilka alla ska åtföljas av 

följande dokument: 

http://www.kammarkollegiet.se/rattsavdelningen/tolkar-och-oversattare/sok-auktoriserad-translator
http://www.inm.gob.mx/


 En kopia av barnets (eller personen under förmyndarskap) pass.  

 En kopia av barnets (eller personen under förmyndarskap) födelsebevis.  

 En kopia av förälderns (moderns eller faderns) eller den legala förmyndarens 

pass.  

 En kopia av eventuell medföljande vuxens pass (i de fall då denne inte är 

förälder eller legal förmyndare till barnet).  

 

Detta formulär ska uppvisas för migrationstjänstemännen vid avgångsplatsen (flygplats eller 

utreseplats), vilka kommer att stämpla formuläret och därmed godkänna utresan. En kopia 

av formuläret ska också uppvisas för flygbolaget vid incheckning. En tredje kopia behåller 

den resande själv. 

Auktoriseringsformuläret är giltigt i 180 dagar från och med registreringen online och gäller 

enbart för en resa.  

UNDANTAG 

Enbart i följande fall behöver minderåriga och personer under legalt förmyndarskap inte 

uppvisa något notariebestyrkt tillstånd eller auktoriseringsformulär vid utresa ur Mexiko: 

 Utländska turister eller studenter med kort vistelse i Mexiko (upp till 180 dagar). 

 Mexikanska eller utländska medborgare som reser i sällskap med förälder eller legal 

förmyndare.   

 Mexikanska medborgare som reser ensamma i syfte att återföras till sitt hemland. 

 

 

Mexikos ambassad i Sverige 

Konsulatavdelningen 

 


