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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 april 2017 beretts tillfälle att avge 
yttrande över utkast till lagrådsremiss Kontroll av biometriska kännetecken i 
resehandlingar.  
 
Sammanfattning 

 
Advokatsamfundet vidhåller den kritik som tidigare anförts i fråga om biometrisk kontroll 
av resehandlingar,1 men har med hänvisning till att de nu aktuella lagförslagen utgör en 
anpassning till den förordning som reglerar den redan ikraftträdda gränskodexen, ingen 
erinran mot förslagen som sådana. Advokatsamfundet vill dock göra vissa förtydliganden 
i enlighet med vad som anförs nedan.  
 
Advokatsamfundet hänvisar i övrigt till sina tidigare remissyttranden rörande 
resehandlingar.2  
 
Synpunkter 

 
De föreslagna lagändringarna är en direkt följd av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/458 om ändring av förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex 

                                                
1 Se Advokatsamfundets remissyttrande den 1 september 2015 över departementspromemorian Missbruk av 
svenska pass – omfattning och åtgärdsförslag (Ds 2015:12). 
2 Se bland annat Advokatsamfundets remissyttranden den 18 november 2008 över promemorian Fingeravtryck i 
pass, den 29 augusti 2007 över promemorian Ändring i 5 § passlagen (1978:302), samt den 10 januari 2005 över 
utkast till lagrådsremiss Ökad säkerhet i pass m.m.  
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om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) vad gäller stärkandet av 
kontroller mot relevanta databaser vid de yttre gränserna, som trädde i kraft den 7 april 
2017.  
 
Innebörden av ändringarna är att en utlänning vid in- och utresekontroll i enlighet med 
den nya s.k. gränskodexen ska vara skyldig att låta sig fotograferas och lämna 
fingeravtryck för kontroll av identiteten och resehandlingens äkthet i enlighet med 
kodexen om Schengengränserna.  
 
För att lagändringarna fullt ut ska motsvara gränskodexen och uppfylla krav på 
enhetlighet och tydlighet, anser Advokatsamfundet att formuleringen ”på begäran”, som 
återfinns i 5 a § passlagen, även bör införas i utlänningslagen (9 kap. 8 c §). 
 
I övrigt vill Advokatsamfundet understryka vikten av att fotografier och fingeravtryck 
som tagits för kontrollen, verkligen förstörs så snart kontrollen har slutförts och att det 
inte får förekomma någon lagring av kontrollunderlaget. 
 
SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
 
 
 
 
Anne Ramberg/ 
 
 
 
    genom Maria Billing 


