Respons
Ukraina: Løsning fra statsborgerskap og tillatelse fra
ukrainske myndigheter om å bosette seg i Norge
Problemstilling/spørsmål:


Må en ukrainer søke ukrainske myndigheter om permanent bosettingstillatelse i
Norge før han kan søke ukrainske myndigheter om å bli løst fra sitt ukrainske
statsborgerskap?

Landinfo rettet et todelt spørsmål til den ukrainske ambassaden i Oslo. Den første delen
dreide seg om hvorvidt en ukrainer bosatt i Norge – som ikke har til hensikt å søke norsk
statsborgerskap – må søke ukrainske myndigheter om permanent bostedstillatelse i Norge.
Den andre delen dreide seg om en tilsvarende situasjon, men der personen har til hensikt å
søke norsk statsborgerskap.
Svaret fra den ukrainske ambassaden er et entydig ja i begge situasjoner. Det er mulig å få
tillatelse fra ukrainske myndigheter til permanent opphold i Norge uten å løse seg fra sitt
ukrainske statsborgerskap. Derimot er det ikke mulig å bli løst fra sitt ukrainske
statsborgerskap uten først å ha søkt ukrainske myndigheter om og fått innvilget permanent
opphold i Norge. Den ukrainske ambassaden henviser videre til § 18 i den ukrainske
statsborgerskapsloven (Law on Citizenship 2001) for detaljer (Ukrainas ambassade i Oslo, epost februar 2011).
Den norske ambassaden i Kiev opplyser at forutgående registrering som bosatt i utlandet er
obligatorisk for å kunne løses fra det ukrainske statsborgerskapet. Det er formodentlig mer
dekkende, ifølge ambassaden, å snakke om en utvandringsmelding til ukrainske myndigheter
heller enn en søknad om tillatelse til å bo i Norge. Søknaden er i realiteten en utmelding av
det ukrainske folkeregisteret, og alle som flytter fra Ukraina har plikt til å melde fra til
Folkeregisteret, enten de har til hensikt å bli norske statsborgere eller ikke (Norges ambassade
i Kiev 2011).
Den norske ambassaden i Kiev har utredet spørsmålet om vilkår for løsning av
statsborgerskap med særlig vekt på tillatelse fra eller avregistrering/utmelding ved
Folkeregisteret i Ukraina. Her gir ambassaden også en vurdering av hvor lett/vanskelig det er

Respons Ukraina: Løsning fra statsborgerskap og tillatelse fra ukrainske myndigheter om å
bosette seg i Norge
LANDINFO – WWW.LANDINFO.NO – E-POST: LANDINFO@LANDINFO.NO

20. DESEMBER 2011

1

å bli registrert som utflyttet og deretter å bli løst fra sitt ukrainske statsborgerskap (Norges
ambassade i Kiev 2011).
Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og
analysere informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet,
Utlendingsnemnda og Justis- og politidepartementet til enhver tid har behov for kunnskap om for å kunne løse
sine oppgaver. Landinfos rapporter 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, men
skal gi svar på de konkrete spørsmålene som er stilt, og ellers inneholde det som til enhver tid trengs av
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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