LANDINFORMATION

Ukraina:
Olika typer av ukrainska uppehållstillstånd
(version 2.0)

Permanenta och tidsbegränsade
uppehållstillstånd 1
Specimen av ukrainska uppehållstillståndskort

Permanent uppehållstillståndskort, fram- och baksida.2

Denna rapport är framtagen av Migrationsverket i enlighet med EU:s allmänna riktlinjer för framtagande av landinformation (2008). Rapporten innehåller landinformation avsedd för handläggning av
migrationsärenden. Rapporten bygger på noggrant utvalda informationskällor. Alla källor refereras med
undantag för beskrivning av allmänt kända förhållanden. 2022-03-30, version 2.0. Utgiven av Nationella
operativa avdelningen, Migrationsanalys – Migrationsverkets funktion för land- och omvärldsanalys. ©
Migrationsverket (Swedish Migration Agency), 2022. Publikationen kan laddas ner från
http://lifos.migrationsverket.se
2
Ukraina. Regeringen, Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку
оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання
недійсною та знищення посвідки на постійне проживання, 2022-02-23, url.
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Tidsbegränsat uppehållstillståndskort, fram- och baksida.3

Sammanställning av nu gällande koder som anger grund för
uppehållstillståndet
På baksidan av uppehållstillståndskort utfärdade av ukrainska myndigheter finns en
fyrsiffrig kod angiven (xx/xx) under rubriken ”підстава видачі/Basis for issue”.4
Koden anger grunden för uppehållstillståndet. Nedan följer en lista på koder respektive grunder för uppehållstillstånd. Informationen är hämtad från ukrainska regeringsbeslut.
Texten nedan är i huvudsak maskinöversatt. Migrationsanalys reserverar sig för att
mindre felöversättningar kan förekomma.
Kod

Tillståndsgrund (permanenta uppehållstillstånd)5

02/01

Kulturpersoner eller forskare vars invandring till landet främjar Ukrainas intressen

02/02

Högkvalificerade specialister och arbetare av särskilt värde
för den ukrainska ekonomin

02/03

Utländska medborgare eller statslösa personer som har investerat motsvarande minst 100 000 USD i Ukraina

Ukraina. Regeringen, Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку
оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання
недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання, 2022-02-23, url.
4
Europeiska unionen (EU), Tillfälliga och permanenta uppehållskort utfärdade av ukrainska myndigheter, 2022-03-06, url.
5
Ukraina. Regeringen, Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку
оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання
недійсною та знищення посвідки на постійне проживання, 2022-02-23, url.
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Kod

Tillståndsgrund (permanenta uppehållstillstånd)5

02/04

Utländska medborgare eller statslösa personer som är
helsyskon, far- eller morföräldrar eller barnbarn till en
ukrainsk medborgare

02/05

Utländska medborgare eller statslösa personer som tidigare
varit medborgare i Ukraina

02/06

Förälder eller make/maka till en invandrare eller underårigt
barn till en invandrare

02/07

Utländska medborgare eller statslösa personer som oavbrutet har bott i Ukraina i minst tre år från dess att de erkänts
som flyktingar eller har beviljats asyl i Ukraina. Även föräldrar, makar och underåriga barn som sammanbor med sådan
person som avses i första meningen.

02/08

Utländska medborgare eller statslösa personer som oavbrutet har bott i Ukraina i minst tre år från dess att de erkänts
status som offer för människohandel

02/09

Utländska medborgare eller statslösa personer som har
tjänstgjort i Ukrainas väpnade styrkor i minst tre år

03/01

Make/maka till ukrainsk medborgare som han/hon varit gift
med i minst två år eller förälder till ukrainsk medborgare eller
barn till ukrainsk medborgare

03/02

Utländska medborgare eller statslösa personer som är vårdnadshavare/förmyndare till en ukrainsk medborgare eller står
under vårdnad/förmyndarskap till en ukrainsk medborgare

03/03

Utländska medborgare eller statslösa personer som har rätt
att förvärva ukrainskt medborgarskap genom geografiskt ursprung

03/04

Utländska medborgare eller statslösa personer vars invandring till Ukraina har bedömts vara av särskilt nationellt intresse

03/05

”Utländska ukrainare” (”Закордонний українець”) samt makar eller barn till dessa om de invandrat samtidigt till
Ukraina6

03/06

Utländska medborgare eller statslösa personer som utfärdats bevis i enlighet med femte kapitlet i ukrainska lagen om
invandring7

03/07

Utländska medborgare eller statslösa personer som har utfärdats bevis i enlighet med artikel fyra, punkt 16, i lagen om
utlänningars och statslösa personers rättsliga status 8

03/08

Person erkänd såsom statslös person

Särskild status som regleras i lag och som kan vara tillämplig på delar av vad som anses utgöra den
ukrainska diasporan.
7
Ukraina. Lagstiftande församling, ЗАКОН УКРАЇНИ. Про імміграцію (Відомості Верховної Ради
України (ВВР), 2001, № 41, ст.197), 2001, url.
8
Ukraina. Lagstiftande församling, ЗАКОН УКРАЇНИ. Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 19-20, ст.179), 2012, url.
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Kod

Tillståndsgrund (tidsbegränsade tillstånd)9

04/04

Anställning

04/05

Internationellt tekniskt bistånd

04/06

Utförande av religionsverksamhet

04/07

Deltagande i aktiviteter genom utländska civilsamhällesorganisationer

04/08

Arbete på ett utländskt företags lokalkontor i Ukraina

04/09

Arbete på en utländsk banks lokalkontor i Ukraina

04/10

Deltagande i aktiviteter relaterade till kultur, utbildning, vetenskap, idrott eller volontärverksamhet

04/11

Arbete som korrespondent eller representant för utländsk
medieorganisation

04/12

Ägare eller delägare av ett företag [juridisk person]

04/13

Utbildning

04/14

Familjeåterförening med ukrainsk medborgare (genom äktenskap)

04/15

Familjeåterförening med person som har tillfälligt uppehållstillstånd i Ukraina

04/16

Annan grund i enlighet med Ukrainas internationella åtaganden

04/18

Person som har släppts från ”centrum för tillfällig vistelse för
utländska medborgare och statslösa personer som befinner
sig i Ukraina utan legal vistelserätt”10

04/20

Person som deltagit i skyddet av Ukrainas territoriella integritet och okränkbarhet

04/23

Person erkänd såsom statslös person

Sammanställning av tidigare gällande koder som anger
grund för uppehållstillståndet
Koder reglerades tidigare i en instruktion från det ukrainska inrikesministeriet som
upphävdes den 10 juni 2019.11 Andra koder än de nu gällande förekommer således
på uppehållstillståndskort utfärdade före detta datum. Nedan följer en lista på koder
respektive grunder för uppehållstillstånd som inte längre tillämpas.
Texten nedan är i huvudsak maskinöversatt. Migrationsanalys reserverar sig för att
mindre felöversättningar kan förekomma.
Ukraina. Regeringen, Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку
оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання
недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання, 2022-02-23, url.
10
Migrationsanalys har inte kunnat fastställa vad innebörden av detta är.
11
Ukraina. Inrikesministeriet, Про затвердження Тимчасового порядку розгляду заяв для
оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, 2019-0816, url.
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Kod

Tillståndsgrund (permanenta uppehållstillstånd)12

02/01

Kulturpersoner eller forskare vars invandring till landet främjar Ukrainas intressen

02/02

Högkvalificerade specialister och arbetare av särskilt värde
för den ukrainska ekonomin

02/03

Utländska medborgare eller statslösa personer som har investerat motsvarande minst 100 000 USD i Ukraina, registrerat såsom föreskrivs av Ukrainas regering

02/04

Personer som är helsyskon, far- eller morföräldrar eller barnbarn till en ukrainsk medborgare

02/05

Personer som tidigare varit medborgare i Ukraina

02/06

Förälder eller make/maka till en invandrare eller underårigt
barn till en invandrare

02/07

Personer som oavbrutet har bott i Ukraina i minst tre år från
dess att de erkänts som flyktingar eller har beviljats asyl i
Ukraina. Även föräldrar, makar och underåriga barn som
sammanbor med sådan person som avses i första meningen.

02/08

Utländska medborgare eller statslösa personer som oavbrutet har bott i Ukraina i minst tre år från dess att de erkänts
status som offer för människohandel

03/01

Make/maka till ukrainsk medborgare som han/hon varit gift
med i minst två år eller förälder till ukrainsk medborgare eller
barn till ukrainsk medborgare

03/02

Personer som är vårdnadshavare/förmyndare till en ukrainsk
medborgare eller står under vårdnad/förmyndarskap till en
ukrainsk medborgare

03/03

Personer som har rätt att förvärva ukrainskt medborgarskap
genom geografiskt ursprung

03/04

Personer vars invandring till Ukraina har bedömts vara av
särskilt nationellt intresse

03/05

”Utländska ukrainare” (”Закордонний українець”) samt makar eller barn till dessa om de invandrat samtidigt till
Ukraina13

03/06

Personer som beviljats permanent uppehållstillstånd i enlighet med slutbestämmelserna i ukrainska lagen om invandring14

03/07

Personer som beviljats permanent uppehållstillstånd i enlighet med artikel fyra, punkt 16, i lagen om utlänningars och
statslösa personers rättsliga status 15

Ukraina. Inrikesministeriet, Про затвердження Тимчасового порядку розгляду заяв для
оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, 2019-0816, url.
13
Särskild status som regleras i lag och som kan vara tillämplig på delar av vad som anses utgöra den
ukrainska diasporan.
14
Ukraina. Lagstiftande församling, ЗАКОН УКРАЇНИ. Про імміграцію (Відомості Верховної Ради
України (ВВР), 2001, № 41, ст.197), 2001, url.
15
Ukraina. Lagstiftande församling, ЗАКОН УКРАЇНИ. Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 19-20, ст.179), 2012, url.
12
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Kod

Tillståndsgrund (tidsbegränsade tillstånd)16

01/05

Internationellt tekniskt bistånd

03/13

Familjeåterförening med ukrainsk medborgare

03/14

Familjeåterförening med utländsk medborgare eller statslös
person

03/17

Tidsfrist har passerats för kvarhållande av utlänningar och
statslösa personer i tillfälliga förvarsanläggningar har passerats

04/12

Utbildning

05/04

Anställning

05/07

Arbete i utländska civilsamhällesorganisationer

05/08

Arbete på ett utländskt företags lokalkontor i Ukraina

05/09

Arbete på en utländsk banks lokalkontor i Ukraina

05/11

Arbete som korrespondent eller representant för utländsk
medieorganisation

07/06

Utförande av religiös predikan, religiösa riter eller andra kanoniska aktiviteter

07/10

Deltagande i aktiviteter relaterade till kultur, vetenskap, utbildning på de grunder och på det sätt som föreskrivs i internationella fördrag eller särskilda program, eller deltagande i
internationella och regionala volontärprogram eller i aktiviteter av frivilligorganisationer registrerade i Ukraina.

Ukraina. Inrikesministeriet, Про затвердження Тимчасового порядку розгляду заяв для
оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, 2019-0816, url.
16
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MIGRATIONSVERKETS FUNKTION FÖR
LAND- OCH OMVÄRLDSANALYS
Den 1 maj 2019 inrättade Migrationsverket en ny funktion för land- och
omvärldsanalys. Funktionen benämns Migrationsanalys och finns inom
Migrationsverkets Nationella operativa avdelning.

