Respons
Ukraina: Familiegjenforening
•

Hvilke grupper kan få familiegjenforening?

•

Hva er vilkårene for å få familiegjenforening?

Denne responsen dreier seg om reglene for familiegjenforening i Ukraina. 1 Mer spesifikt
belyser den hvilke regler som gjelder dersom personen i Ukraina er ukrainsk statsborger, og et
familiemedlem som er utenlandsk statsborger, ønsker å flytte til Ukraina.
Ekteskap og familie i Ukraina – juridiske definisjoner

Et ekteskap er basert på en frivillig avtale mellom én mann og én kvinne, inngått med sikte på
å stifte en ny familie. Det må være forskriftsmessig registrert hos Registreringskontoret.
Flergifte er ikke tillatt, og såkalte religiøse ekteskap anerkjennes ikke som juridisk bindende
(Familieloven 2002, §§ 21, 24 og 25).
En familie er altså en mann og en kvinne som er gift, med eller uten barn. Samboerskap
regnes ikke som en familie i juridisk forstand i Ukraina. Immigrasjonsloven (2001, § 4)
regner følgende personer som familiemedlem som kan få familiegjenforening: ektefelle, barn,
foreldre, søsken, besteforeldre og barnebarn.
En ukrainsk statsborger har rett til å bo eller bosette seg i Ukraina. Spørsmålet i denne
responsen er hvilke familiemedlemmer som, utfra regelverket, eventuelt har rett til å bosette
seg i Ukraina for å (gjen)forenes med den ukrainske statsborgeren.
Immigrasjonsloven

Immigrasjonsloven av 2001 2 regulerer innvandring til Ukraina. Hovedregelen er at det settes
visse kvoter for ulike kategorier innvandrere. 3 Paragraf 4 i loven nevner blant andre
vitenskapsfolk, kulturarbeidere, spesialister, slektninger og forretningsfolk. Men lovens § 4
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Responsen går ikke inn på reglene for familieetablering.
Loven ble sist revidert 16. oktober 2012.
3
Hvor mange som inngår i den enkelte kvoten, bestemmes av regjeringen.
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gjør samtidig eksplisitt unntak for visse grupper, slik at det for disse gruppene ikke er noen
begrensning i antall potensielle innvandrere per år.
En av disse i alt fem gruppene er familiemedlemmer. En ektefelle som har vært gift med en
ukrainsk statsborger i minst to år, er unntatt fra kvotekravet. Det samme er barn og foreldre av
en ukrainsk statsborger. I praksis innebærer det blant annet at en samboer ikke kan søke
familiegjenforening med en ukrainsk statsborger, men dersom de har felles barn, kan den
utenlandske borgeren søke familiegjenforening med sitt barn, gitt at barnet er ukrainsk
statsborger. Den ukrainske borgerens søsken, barnebarn og besteforeldre kan søke om
familiegjenforening, men da innenfor kvotesystemet.
Hvilke dokumenter må følge en søknad om familiegjenforening?

Paragraf 9 i immigrasjonsloven (2001) spesifiserer hvilke dokumenter som må følge en
søknad. Det er blant annet krav om tre fotografier, identitetsdokument, bostedsbevis og
oversikt over familiestrukturen.
Vilkår for visum og oppholdstillatelse

En person bosatt i Norge som ønsker familiegjenforening med en ukrainsk statsborger i
Ukraina, kan henvende seg til den ukrainske ambassaden i Oslo (Immigrasjonsloven 2001, §
7). Vedkommende kan søke om et såkalt langvarig visum type D med sikte på
familiegjenforening (Visumloven 2011). Dersom vilkårene er oppfylt, vil et visum for én
enkelt innreise med en varighet på inntil 45 dager, kunne bli utstedt. Etter ankomst Ukraina
skal personen oppsøke ukrainske migrasjonsmyndigheter for å få utstedt en midlertidig
oppholdstillatelse. Denne vil etter hvert kunne bli utvidet til en permanent oppholdstillatelse. I
tillegg til et eget dokument vil personen kunne få et stempel i passet som viser
oppholdstillatelsen (Den ukrainske ambassaden i Latvia u.å.).
For å få visum og kunne oppholde seg lovlig i Ukraina, er det et vilkår at vedkommende har
økonomiske midler. Prosedyrene for hvordan dette skal dokumenteres og hvor stort beløp
som kreves, bestemmes av regjeringen (Utlendingsloven 2012, § 21). Regjeringen har derfor
utstedt et eget dekret om dette (Dekret nr. 884 2013). Her framgår det at det økonomiske
kravet for å få innvilget visum, er 20 ganger «minimum cost of living» per måned. Det
månedlige minstebeløpet var i 2013 satt til 1176 hryvnyas 4 (Den ukrainske ambassaden i
Latvia u.å.).
Kravet til økonomiske midler gjelder uansett hvilken type visum en person søker om.
Imidlertid er det ikke anført i loven for hvor lang tid det skal kreves økonomisk underhold. 5
Dokumentasjon på oppfylt krav til økonomiske midler vil derfor kunne skje ved et
garantibrev fra parten i Ukraina (Den ukrainske ambassaden i Latvia u.å.). Utlendingsloven
(2012, § 21) sier at et garantibrev kan innbefatte at den som inviterer, garanterer for alle
former for utgifter forbundet med oppholdet. Ved familiegjenforening forutsettes det at den
ukrainske partens bolig skal bli felles bolig. Den ukrainske ambassaden i Norge (e-post 2014)
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Beløpet tilsvarer vel 600 norske kroner i begynnelsen av november 2014.
Familiegjenforening er ment å skulle være permanent.
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opplyser at i praksis vil ambassaden kreve et slikt garantibrev fra den ukrainske parten. 6
Sammen med garantibrevet skal søker legge ved kopi av den ukrainske partens innenrikspass
med pass-siden som viser bostedsregistrering. 7 Ved utstedelse av et langvarig visum type D
med sikte på familiegjenforening, vil parten ved ankomst Ukraina være sikret å få
midlertidig/permanent oppholdstillatelse (Den ukrainske ambassaden i Norge, e-post 2014).

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 har behov for kunnskap om. Landinfos
responser og temanotater er basert på opplysninger fra både åpne og anonyme kilder. Opplysningene er
innsamlet og behandlet i henhold til kildekritiske standarder.
En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo.
Responser er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema, og kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt
som i våre temanotater. Responser er utarbeidet innenfor korte frister og inneholder gjerne lite
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 omtales.
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Ved søknad med sikte på familiegjenforening vil altså garantibrevet erstatte kravet om dokumentasjon på 20
ganger minstebeløpet per måned. Bruken av sistnevnte dokumentasjonsform brukes i praksis bare ved søknader
om kortvarig opphold (Den ukrainske ambassaden i Norge, e-post 2014).
7
Det er ikke noe krav om at den ukrainske parten må eie leiligheten. Det er tilstrekkelig at den ukrainske parten
har en leiekontrakt og kan dokumentere bostedsregistrering på adressen (Den ukrainske ambassaden i Norge, epost 2014).
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