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Respons 

Etiopia: Passutstedelse ved ambassaden i Stockholm  
 

Problemstilling/spørsmål: 

 Er personlig oppmøte ved den etiopiske ambassaden i Stockholm obligatorisk ved 
søknad om og henting av pass?  

Utstedelse av pass ved Etiopias ambassade i Sverige 

Landinfo har hatt telefonkontakt med ansvarlig for konsulære saker ved Etiopias ambassade i 
Stockholm.  

Ambassaden opplyser at det ikke er obligatorisk oppmøte ved søknad om og henting av pass. 
De viser til de skriftlige retningslinjene som er utarbeidet (Etiopias ambassade i Sverige u.å.). 
I retningslinjene understreker ambassaden sterkt ønskeligheten av at søker personlig møter 
opp ved søknad om pass, men at det ikke er absolutt nødvendig.  

Retningslinjene ved den etiopiske ambassaden sier videre: 

 Vi anbefaler sterkt søkere å oppsøke ambassaden i egen person for å avgi sine 
fingeravtrykk for å hindre unødvendig forsinkelser. 

 Det er ikke nødvendig å ha en avtale, hvis en selv kommer for å avgi fingeravtrykk 
ved ambassaden. 

 Søkere kan avgi fingeravtrykk ved politistasjon, hos notarius publicus eller hos 
advokat i landet de er bosatt. Avgis fingeravtrykkene på denne måten, må de attesteres 
av politi eller av personen som tok fingeravtrykkene. Vi aksepterer ikke fingeravtrykk 
som ikke er attestert (Etiopias ambassade i Sverige u.å., s. 5). 

Landinfo har også kontaktet Politiets Utlendingsenhet i Norge (telefonsamtale 11. desember 
2012). PU sier det er mulig å ta fingeravtrykk i Norge og å få fingeravtrykkene attestert for 
bruk i forbindelse med søknad om etiopisk pass, men kjenner ikke til at det i praksis har 
skjedd. PU kjenner heller ikke til at advokater i Norge tar fingeravtrykk for bruk i forbindelse 
med søknad om pass.   

Det er heller ikke krav i retningslinjene om at søker personlig må hente sitt pass (Etiopias 
ambassade i Sverige u.å., s. 8): 
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 Vi dekker ikke betaling av porto. Derfor må søkere legge ved en ferdig adressert og 
forhåndsbetalt konvolutt som benyttes til tilbakesending av pass og andre original-
dokumenter levert inn i forbindelse med søknadsprosessen.   

For ytterligere informasjon om dokumenter i Etiopia, vises det til notatet Etiopia: 
Forvaltningsstruktur og dokumenter (Landinfo 2011).  

 

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og 
analysere informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), 
Utlendingsnemnda (UNE) og Justis- og beredskapsdepartementet til enhver tid har behov for kunnskap om for å 
kunne løse sine oppgaver. Landinfos responser og temanotater er basert på opplysninger fra både offentlige og 
ikke-offentlige kilder. Opplysningene er innsamlet og behandlet i henhold til kildekritiske standarder. Kilder 
som av ulike grunner ikke ønsker å bli offentliggjort, er ikke nevnt ved navn.  
 
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, og 
kildegrunnlaget vil ikke nødvendigvis være like bredt som i våre temanotater. Responser er utarbeidet innenfor 
begrensede tidsrammer og vil i liten grad inneholde bakgrunnsinformasjon.    
 
Opplysningene som blir lagt fram i responsene, kan ikke tas til inntekt for et bestemt syn på hva praksis bør 
være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser er heller ikke uttrykk for norske 
myndigheters syn på de forhold og land som responsene omhandler. 
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