
Information om ansökan per land 

 
OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, 
om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller franska. Vissa länder 
har meddelat att endast engelska eller franska kan användas, se information nedan. 

 
Amerikas förenta stater (USA) 
Mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater (USA), trädde Haagkonventionen i kraft den 1 
juni 1989. 
 
I vissa fall finns möjlighet till advokathjälp till reducerad taxa eller gratis advokathjälp, så 
kallad pro bono advokat. Tillgången på pro bono advokater är dock begränsad. 
 
Ansökningsformulär på engelska  
Fullmakter: svenska + engelska 
 
Ansökan och andra dokument ska översättas till engelska. 
 
Argentina 
Haagkonventionen trädde i kraft mellan Sverige och Argentina den 1 juni 1991. 
 
Ansökningsformulär på svenska och spanska 
Fullmakter: svenska + spanska 
 
Australien 
Haagkonventionen trädde i kraft mellan Sverige och Australien den 1 januari 1989. 
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + engelska 
 
Konventionen gäller endast i förhållande till fastlandet och Tasmanien 
 
Bahamas 
Mellan Bahamas och Sverige, trädde Haagkonventionen i kraft den 1 januari 1995.  
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + engelska 
 
Belgien 
Haagkonventionen trädde i kraft mellan Sverige och Belgien den 1 maj 1999. 
 
Ansökningsformulär på franska 
Fullmakter: svenska + franska 
 
 
 
 
 
 
 



Belize 
Haagkonventionen trädde i kraft mellan Sverige och Belize den 1 april 1991. 
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + engelska 
 
Belize accepterar inte ansökan eller annan handling på franska. 
 
Bosnien-Hercegovina 
Mellan Sverige och Bosnien-Hercegovina trädde Haagkonventionen i kraft den 1 december 
1991. 
 
Ansökningsformulär på engelska  
Fullmakter: svenska + engelska 
 
Brasilien 
Haagkonventionen trädde i kraft mellan Sverige och Brasilien den 1 september 2002. 
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + portugisiska/engelska 
 
Dokument som bifogas ansökan måste översättas till portugisiska, om möjligt, annars 
engelska. 
 
Burkina Faso 
Haagkonventionen trädde i kraft mellan Sverige och Burkina Faso den 1 december 1993. 
 
Ansökningsformulär på franska 
Fullmakter: svenska + franska 
 
Chile 
Mellan Sverige och Chile trädde Haagkonventionen i kraft den 1 januari 1995. 
 
Ansökningsformulär på svenska och spanska 
Fullmakter: svenska + spanska 
 
Colombia 
Haagkonventionen trädde i kraft mellan Sverige och Colombia den 1 september 2002. 
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + engelska 
 
Costa Rica 
Haagkonventionen trädde i kraft mellan Sverige och Costa Rica den 1 september 2002. 
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + engelska 
 
 
 



Cypern 
Mellan Sverige och Cypern trädde Haagkonventionen i kraft den 1 oktober 1995. 
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + engelska 
 
Danmark 
Haagkonventionen trädde i kraft mellan Sverige och Danmark den 1 juli 1991. 
 
Ansökningsformulär på svenska 
Fullmakter: svenska + svenska 
 
Danmark accepterar inte ansökan eller annan handling på franska. 
 
Ecuador 
Mellan Sverige och Ecuador trädde Haagkonventionen i kraft den 1 december 1993. 
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + engelska 
 
Estland 
Mellan Sverige och Estland trädde Haagkonventionen i kraft den 1 september 2002. 
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + engelska 
 
Förutom estniska får endast engelska användas i ansökningar, meddelanden eller andra 
handlingar. 
 
Finland 
Haagkonventionen trädde i kraft mellan Sverige och Finland den 1 augusti 1994. 
 
Ansökningshandlingar på svenska 
Fullmakter: svenska + svenska 
 
Finland accepterar endast ansökningar och andra dokument på finska och engelska. 
 
Frankrike 
Mellan Sverige och Frankrike trädde Haagkonventionen i kraft den 1 juni 1989. 
 
Ansökningsformulär på franska 
Fullmakter: svenska + franska 
 
Ansökan eller andra dokument skall vara på franska. 
 
 
 
 
 
 



Grekland 
Mellan Sverige och Grekland trädde Haagkonventionen i kraft den 1 juni 1993. 
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + engelska 
Grekland accepterar inte ansökan eller annan handling på franska. 
 
Guatemala 
Haagkonventionen trädde i kraft mellan Sverige och Guatemala den 1 augusti 2004. 
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + engelska 
 
Guatemala accepterar inte ansökan eller annan handling på franska. 
 
Honduras 
Mellan Sverige och Honduras trädde Haagkonventionen i kraft den 1 januari 1995. 
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + engelska 
 
Irland 
Mellan Sverige och Irland trädde Haagkonventionen i kraft den 1 oktober 1991. 
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + engelska 
 
Island 
Haagkonventionen trädde i kraft mellan Sverige och Island den 1 maj 1997. 
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + engelska 
 
Island accepterar inte ansökan eller annan handling på franska. 
 
Israel 
Mellan Sverige och Israel trädde Haagkonventionen i kraft den 1 december 1991. 
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + engelska 
 
Italien 
Mellan Sverige och Italien trädde Haagkonventionen i kraft den 1 maj 1995. 
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + engelska 
 
 
 
 



Kanada 
Haagkonventionen trädde i kraft mellan Sverige och Kanada den 1 juni 1989. 
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + engelska 
 
OBS! Kanada har gjort en reservation beträffande Province of Quebec, vilket har innebörden 
att översättning till franska krävs när originalspråket varken är franska eller engelska. 
 
Ansökningsformulär på franska 
Fullmakter: svenska + franska 
 
Kina (Hongkong) 
Haagkonventionen trädde i kraft mellan Sverige och Hongkong den 1 september 1997. 
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + engelska 
 
Kina (Macau) 
Mellan Sverige och Macau trädde Haagkonventionen i kraft den 1 mars 1999. 
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + engelska 
 
Kroatien 
Mellan Sverige och Kroatien trädde Haagkonventionen i kraft den 1 december 1991. 
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + engelska 
 
Lettland 
Haagkonventionen trädde i kraft mellan Sverige och Lettland den 1 september 2002. 
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + engelska 
 
Ansökningar eller andra handlingar skall vara på lettiska eller engelska. 
 
Litauen 
Haagkonventionen trädde i kraft mellan Sverige och Litauen den 1 augusti 2004. 
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + engelska 
 
Ansökningar eller andra handlingar skall vara på litauiska eller engelska. 
 
 
 
 
 



Luxemburg 
Haagkonventionen trädde i kraft mellan Sverige och Luxemburg den 1 juni 1989. 
 
Ansökningsformulär på franska 
Fullmakter: svenska + franska 
 
Makedonien 
Mellan Sverige och Makedonien trädde Haagkonventionen i kraft den 1 december 1991. 
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + engelska 
 
Malta 
Haagkonventionen trädde i kraft mellan Sverige och Malta den 1 augusti 2004. 
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + engelska 
 
Mauritius 
Mellan Sverige och Mauritius trädde Haagkonventionen i kraft den 1 december 1993. 
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + engelska 
 
Mexiko 
Mellan Sverige och Mexiko trädde Haagkonventionen i kraft den 1 augusti 1992. 
 
Ansökningsformulär på engelska och spanska 
Fullmakter: svenska + spanska 
 
Monaco 
Mellan Sverige och Monaco trädde Haagkonventionen i kraft den 1 december 1993. 
 
Ansökningsformulär på franska 
Fullmakter: svenska + franska 
 
Nederländerna 
Mellan Sverige och Nederländerna trädde Haagkonventionen i kraft den 1 september 1990. 
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + engelska 
 
Konventionen tillämpas inte i förhållande till Nederländska Antillerna och Aruba. 
 
 
 
 
 
 
 



Nicaragua 
Mellan Sverige och Nicaragua trädde Haagkonventionen i kraft den 1 september 2002. 
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + engelska 
 
Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det 
är svårt att få till stånd en sådan översättning, till engelska eller franska. 
 
Norge 
Mellan Sverige och Norge trädde Haagkonventionen i kraft den 1 juni 1989. 
 
Ansökningsformulär på svenska 
Fullmakter: svenska + svenska 
 
Norge accepterar inte ansökan eller annan handling på franska. 
 
Nya Zeeland 
Mellan Sverige och Nya Zeeland trädde Haagkonventionen i kraft den 1 augusti 1992. 
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + engelska 
 
Nya Zeeland accepterar inte ansökan eller andra dokument på franska. 
 
Panama 
Mellan Sverige och Panama trädde Haagkonventionen i kraft den 1 januari 1995. 
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + engelska 
 
Panama accepterar inte ansökan eller annan handling på franska. 
 
Paraguay 
Haagkonventionen trädde i kraft mellan Sverige och Paraguay den 1 september 2002. 
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + engelska 
 
Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det 
är svårt att tå till stånd en sådan översättning, till engelska eller franska. 
 
Peru 
Haagkonventionen trädde i kraft mellan Sverige och Peru den 1 augusti 2004. 
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + engelska 
 
 
 



Polen 
Mellan Sverige och Polen trädde Haagkonventionen i kraft den 1 december 1993. 
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + engelska 
 
Portugal 
Mellan Sverige och Portugal trädde Haagkonventionen i kraft den 1 juni 1989. 
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + engelska 
 
Rumänien 
Mellan Sverige och Rumänien trädde Haagkonventionen i kraft den 1 december 1993. 
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + engelska 
 
Saint Kitts and Nevis 
Mellan Sverige och Saint Kitts and Nevis trädde Haagkonventionen i kraft den 1 januari 1995. 
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + engelska 
 
Schweiz 
Haagkonventionen trädde i kraft mellan Sverige och Schweiz den 1 juni 1989. 
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + engelska 
 
Serbien och Montenegro 
Haagkonventionen trädde i kraft mellan Sverige och Serbien och Montenegro den 1 december 
1991. 
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + engelska 
 
Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det 
är svårt att få till stånd en sådan översättning, till engelska eller franska. 
 
Slovakien 
Haagkonventionen trädde i kraft mellan Sverige och Slovakien den 1 februari 2001. 
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + engelska 
 
 
 
 
 



Slovenien 
Mellan Sverige och Slovenien trädde Haagkonventionen i kraft den 1 januari 1995. 
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + engelska 
 
Spanien 
Haagkonventionen trädde i kraft mellan Sverige och Spanien den 1 juni 1989. 
 
Ansökningsformulär på spanska 
Fullmakter: svenska + spanska 
 
Sri Lanka 
Haagkonventionen trädde i kraft mellan Sverige och Sri Lanka den 1 augusti 2004. 
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + engelska 
 
Sri Lanka accepterar inte ansökan eller annan handling på franska. 
 
Storbritannien och Nordirland 
Haagkonventionen trädde i kraft mellan Sverige och Storbritannien och Nordirland den 1 juni 
1989. 
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + engelska 
 
Konventionen tillämpas från och med den 1 september 1991 även i förhållande till Isle of 
Man. 
 
Sydafrika 
Mellan Sverige och Sydafrika trädde Haagkonventionen i kraft den 1 januari 1998. 
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + engelska 
 
Sydafrika accepterar inte ansökan eller annan handling på franska. 
 
Thailand 
Haagkonventionen trädde i kraft mellan Sverige och Thailand den 1 augusti 2004. 
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + engelska 
 
Thailand accepterar inte ansökan eller annan handling på franska 
 
 
 
 
 



Tjeckien 
Mellan Sverige och Tjeckien trädde Haagkonventionen i kraft den 1 mars 1998. 
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + engelska 
 
Turkiet 
Haagkonventionen trädde i kraft mellan Sverige och Turkiet den 1 augusti 2000. 
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + engelska 
 
Tyskland 
Mellan Sverige och Tyskland trädde Haagkonventionen i kraft den 1 december 1990. 
 
Ansökningsformulär på tyska 
Fullmakter: svenska + tyska 
 
Intyg och andra dokument bör översättas till tyska. 
 
Ungern 
Haagkonventionen trädde i kraft mellan Sverige och Ungern den 1 juli 1990. 
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + engelska 
 
Uruguay 
Haagkonventionen trädde i kraft mellan Sverige och Uruguay den 1 september 2002. 
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + engelska 
 
Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det 
är svårt att tå till stånd en sådan översättning, till engelska eller franska. 
 
Venezuela 
Haagkonventionen trädde i kraft mellan Sverige och Venezuela den 1 januari 1997. 
 
Ansökningsformulär på spanska 
Fullmakter: svenska + spanska 
 
All kommunikation ska ske på spanska. 
 
Zimbabwe 
Mellan Sverige och Zimbabwe trädde Haagkonventionen i kraft den 1 januari 1998. 
 
Ansökningsformulär på engelska 
Fullmakter: svenska + engelska 
 
 



Österrike 
Mellan Sverige och Österrike trädde Haagkonventionen i kraft den 1 juni 1989. 
 
Ansökningsformulär på tyska 
Fullmakter: svenska + tyska 
 
 
Informationsansvar: Enheten för konsulära och civilrättsliga frågor (KC) 
 
 


