اتاق مشترک بازرگانی ایران و اوکراین

بولتن شماره 5

قوانین کنسولی
و
عضویت در پیمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري

گردآوري و تنظیم:
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 قوانین کنسولی
كساني كه شهروند كشورهاي مشترك المنافع نيستند ،براي رفتن به اوكراين نيازمند رواديد هستند .رواديد
اوكراين را ميتوان از سفارت اوكراين در تهران دريافت كرد .براي دريافت رواديد ،داشتن دعوتنامه از
سوي شخص ،شركت و يا سازماني در اوكراين الزامي بوده و شهروندان خارجي مي توانند در فرودگاه ها
و يا نقاط مرزي رواديد دريافت كنند .مهلت اعتبار رواديد در دعوتنامه ي فرد مشخص مي شود.
همه ي خارجي هايي كه از اوكراين بازديد مي كنند( ،غير از اشخاصي كه سه روز كاري در خاك
اوكراين مي مانند و افراد نابالغ كه كمتر از هجده سال سن دارند) بايد گذرنامه ي خود را در ادارات
صدور رواديد ،مجوز و گذرنامه وزارت خارجه (آوير) ثبت كنند.
 ثبت گذرنامه
در اوكراين كنترل شديدي در اجراي قانون وجود ندارد ،ولي مسافراني كه گذرنامه خود را ثبت
نكرده اند ،در هنگام خروج از اوكراين و براي تمديد مهلت اعتبار رواديد دچار تأخير خواهند شد .ثبت
گذرنامه به هنگام اقامت در هتل ها ،هنگام ثبت شركت توسط تجار و هنگام نام نويسي دانشجويان به
صورت خودكار انجام مي شود .ميزبانان ،خويشاوندان و صاحبخانه هاي خارجي ها بايد گذرنامه هاي آنان
را در اداره هاي صدور رواديد ،مجوز و گذرنامه وزارت خارجه به ثبت برساند .حق ثبت معموالً در هنگام
تمديد اعتبار رواديد و ثبت گذرنامه پرداخته مي شود.
همه ي شهروندان خارجي بايد در هنگام ورود به اوكراين ،محل اقامت خود و سازمان دعوت كننده را
اعالم كنند .همچنين بايد پيش از رسيدن به دروازه ي عبور ،فرمي را پر كنند كه در آن مشخصات فردي
هدف انجام سفر ،مدت زمان اقامت ،سازمان دعوت كننده و  ...پرسيده شده است .در اين كشور ورود و
خروج اشيايي مانند مواد منفجره ،مواد محترقه ،مواد مخدر ،اشياي تيز و برنده ،مواد روانگردان ،سالح گرم
وسايل رايانه اي و گرافيكي ،اشياي عتيقه ،دارو ،مواد شيميايي ،مواد غذايي با حجم با ،مواد غذايي و
مايعات در ظروف شيشه اي ممنوع است .ورود وسايل برقي ،رايانه اي ،هنري ،وسايل خانه ،طال و ...
ممنوع نيست ،ولي فرد موظف به پرداخت حقوق گمركي آنها است.
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 مدارک مورد نیاز براي دریافت روادید تجاري شامل موارد زیر است:
 صدور رواديد با تكميل فرم درخواست رواديد با استفاده از سيستم رواديد اطالعاتي –
مخابراتي  visa.mfa.gov.uaصورت پذيرفته ،كه امكانات ذيل را فراهم مي نمايد:
 ارائه شماره فرم درخواست بصورت خودكار؛
 برقراري (تجديد) رمز عبور جهت دسترسي به فرم درخواست؛
 تكميل ،ويرايش ،ارائه و يا لغو فرم درخواست؛
 نمايش وضعيت پردازش فرم درخواست؛
 رزرو وقت جهت مراجعه شخص متقاضي به سفارت براي ارائه مدارك الزم جهت صدور
رواديد؛
 مطلع نمودن متقاضي از وضعيت پردازش فرم درخواست از طريق ايميل.
 مقررات جدید شامل موارد ذیل می باشد:
 .1مدت زمان صدور رواديد فوري به  5روز كاري ،و مدت زمان صدور رواديد عادي به  11روز
كاري كاهش يافته است؛
 .2تعرفه واحد  55دالر امريكا جهت صدور رواديد توسط سفارت بدون در نظر گرفتن تعدد و
مدت اعتبار رواديد تعيين شده است (در صورت اجراي اصل عمل متقابل)؛
 .3بيمه نامه پزشكي نبايد مبلغ كمتر از  31111يورو (و يا معادل آن به ساير ارزها) را تحت
پوشش قرار دهد؛
 .4تشريفات صدور دعوتنامه جهت ورود به اوكراين از طريق اداره دولتي خدمات مهاجرتي لغو
گرديده است .در عوض ،امكان صدور رواديد بر اساس دعوتنامه محضري از جانب شخص
حقيقي و يا نامه درخواست از جانب شخص حقوقي فراهم شده است؛
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 .5تعداد ورود وخروج و مدت اعتبار رواديد ملي اوكراين ،كه حق امكان صدور مدارك جهت
اقامت در اوكراين را فراهم مي نمايد ،به عنوان رواديد مولتي با مدت اعتبار  01روز ،افزايش يافته
است؛
 .5صدور رواديد كوتاه مدت جهت اتباع جمهوري اسالمي ايران از جمله بر اساس مدارك دال بر:
مالكيت امالك و مستغالت در اوكراين؛ رابطه خويشاوندي با اتباع اوكرايني ،صورت مي پذيرد؛
 .7تشريفات اخذ تائيديه از نهادهاي ذيصالح صدور رواديد و مواقعي ،كه نياز به اخذ تائيديه
نباشد ،تصريح شده است (به پاراگراف آخر مراجعه شود)؛
 .8امكان ارائه مدارك جهت صدور رواديد به سفارت شخصاً ،از طريق نماينده قانوني و يا با
استفاده از خدمات پستي فراهم شده است؛
 .0امكان انجام مصاحبه با متقاضيان با استفاده از وسايل ارتباط راه دور ،كه قابليت شناسايي
بصري متقاضيان را داشته باشد ،فراهم شده است ( ،Viber ،Skypeو .)...
 جهت صدور انواع مختلف روادید ،در صورتیکه غیر از آن در قوانین اوکراین و
قراردادهاي بین المللی اوکراین پیش بینی نشده باشد ،مدارک مورد نیاز جهت ارائه به
بخش کنسولی سفارت به شرح ذیل می باشند:
 )1گذرنامه ،كه شرايط ذيل را داشته باشد:
-

حداقل سه ماه از مدت اعتبار آن از تاريخ اعالم شده خروج از اوكراين باقي مانده باشد؛

-

حداقل دو صفحه خالي داشته باشد؛

-

تاريخ اعتبار آن بيش از  11سال نباشد؛
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)2

فرم درخواست رواديد تكميل شده با درج امضاء متقاضي .ارائه فرم رواديد افراد ناتوان

توسط نماينده قانوني آنان صورت مي پذيرد .ارائه فرم رواديد افرادي كه به سن قانوني نرسيده اند
با درج امضاء يكي از والدين و يا نماينده قانوني اين افراد صورت مي پذيرد؛
 )3يک قطعه عكس رنگي  35در  45ميلي متري؛
 )4بيمه نامه مسافرتي پزشكي معتبر كه حداقل مبلغ  31111يورو و يا معادل آن به ساير ارزها را
تحت پوشش قرار دهد.
 )5مداركي كه نشان دهنده تمكن مالي شخص متقاضي ،جهت تامين هزينه ها در مدت اقامت
وي در اوكراين ،هزينه بازگشت فرد به ايران و يا ترانزيت به كشور ثالث و يا امكان دريافت تامين
مالي مكفي از طريق قانوني در خاك اوكراين باشد.
 )5مدركي ،كه نشان دهنده پرداخت مبلغ تعرفه كنسولي باشد.
 عالوه بر این،جهت صدور روادید کوتاه مدت می بایست یکی از مدارک ذیل ارائه گردد:
)1

دعوتنامه ثبت شده در اوكراين توسط شخص حقوقي ،بر روي فرم رسمي ،كه مي بايست

حاوي كد در اداره دولتي ثبت ،شماره ثبت ،تاريخ و امضاء ،نام ،نام خانوادگي ،نام پدر شخص
مورد دعوت ،تاريخ و محل تولد وي ،تابعيت ،مشخصات گذرنامه وي ،نشاني محل سكونت،
هدف از انجام سفر ،مدت اقامت وي در اوكراين ،تعداد ورود و نشاني محل اقامت شخص مورد
دعوت در اوكراين ،تعهد الزامي شخص حقوقي در به عهده گرفتن هزينه هاي احتمالي مربوط به
اقامت و خروج شخص مورد دعوت از اوكراين ،باشد؛
 )2دعوتنامه محضري شخص حقيقي –اتباع اوكرايني ،اتباع جمهوري اسالمي ايران ،كه بصورت
قانوني موقتاً و يا دائماً در خاك اوكراين اقامت داشته باشند .دعوتنامه مي بايست حاوي نام ،نام
خانوادگي ،نام پدر شخص حقيقي دعوت كننده ،نشاني محل سكونت ،مشخصات گذرنامه و مجوز
اقامت موقت و يا دائم وي (براي اتباع جمهوري اسالمي ايران) ،و همچنين نام ،نام خانوادگي ،نام
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پدر شخص مورد دعوت ،تابعيت ،مشخصات گذرنامه ،نشاني محل سكونت ،هدف از انجام سفر،
مدت اقامت وي در اوكراين ،تعداد ورود و نشاني محل اقامت شخص مورد دعوت در اوكراين،
تعهد الزامي شخص حقيقي دعوت كننده در به عهده گرفتن هزينه هاي احتمالي مربوط به اقامت و
خروج شخص مورد دعوت از اوكراين ،باشد .همچنين به غير از دعوتنامه ،كپي گذرنامه و كپي
مجوز اقامت دائم و يا موقت اوكراين (براي اتباع جمهوري اسالمي ايران) شخص دعوت كننده
مي بايست ارائه گردد؛
 )3دعوتنامه نهادها ،موسسات ،شركت ها و سازمان هاي دولتي اوكراين؛
)4

قرارداد حمل كاال و مسافر از طريق جاده (ماشيني) ،و همچنين پروانه حمل و نقل بين

المللي؛
 )5مداركي  ،كه ماهيت توريستي سفر را تائيد نمايد؛
 )5دعوتنامه موسسات پزشكي اوكراين؛
 )7مداركي ،كه مويد انجام سرمايه گذاري خارجي مطابق با قوانين سرمايه گذاري خارجي در
اوكراين توسط اتباع ايراني باشد؛
 )8مداركي ،كه مويد مالكيت امالك و مستغالت در اوكراين توسط اتباع ايراني باشد؛
 )0دعوتنامه سازمان هاي مذهبي اوكراين ،كه با تائيد نهاد دولتي ،كه منشور (مقررات) سازمان
مذهبي مربوطه را ثبت نموده ،صادر شده باشد ،جهت اقامت كوتاه مدت به منظور انجام موعظه
ديني ،انجام مراسم مذهبي و يا ساير فعاليت هاي متعارف در اين حوزه؛
 )11نامه درخواست رسانه هاي جمهوري اسالمي ايران در خصوص صدور رواديد جهت
خبرنگاران و يا نمايندگان خود ،كه بصورت كوتاه مدت به منظور انجام وظايف خود به اوكراين
سفر نمايند؛
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 )11نامه نهادهاي دولتي جمهوري اسالمي ايران و يا سازمان هاي بين المللي؛
 )12مصوبه كميسيون مركزي انتخابات در خصوص ثبت نام ناظران رسمي از جمهوري اسالمي
ايران و سازمان هاي بين المللي جهت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري اوكراين ،انتخابات
نمايندگان مردمي اوكراين ،انتخابات محلي و رفراندوم ملي اوكراين؛
 )13مدركي ،كه تائيد نمايد تبعه ايراني ،همسر ،پدر ،مادر ،و يا فرزند تبعه اوكرايني باشد.
 جهت صدور روادید بلند مدت می بایست یکی از مدارک ذیل ارائه گردد:
 )1كپي برابر اصل مجوز اشتغال اتباع خارجي و افراد فاقد تابعيت .براي آن دسته از شهروندان ،كه
استخدامشان مطابق با قوانين اوكراين بدون مجوز اشتغال اتباع خارجي و افراد فاقد تابعيت
صورت مي پذيرد ،بجاي مجوز اشتغال مي بايست قرارداد كاري ارائه گردد؛
 )2كپي تصميم صادره از اداره دولتي خدمات مهاجرتي اوكراينمبني بر اعطاي مجوز مهاجرت؛
 )3مدركي ،كه تائيد نمايد يكي از اعضاء خانواده شخص متقاضي :پناهنده در اوكراين شناخته شود،
و يا نيازمند حمايت جانبي باشد ،و يا مورد حمايت موقت در اوكراين قرار گرفته باشد؛
 )4دعوتنامه تحصيلي ،كه توسط موسسات آموزش عالي اوكراين و مطابق با مقررات وزارت
آموزش و علوم اوكراين ثبت شده باشد؛
 )5دعوتنامه موسسات ،شركت ها ،سازمان هاي دولتي ،كه شركت كننده در(دريافت كننده) پروژه
كمک رساني فني بين المللي باشند؛
 )5دعوتنامه سازمان هاي مذهبي ،كه با تائيد نهاد دولتي ،كه منشور (مقررات) سازمان مذهبي مربوطه
را ثبت نموده ،صادر شده باشد ،جهت اقامت بلند مدت به منظور انجام موعظه ديني ،انجام مراسم
مذهبي و يا ساير فعاليت هاي متعارف در اين حوزه؛
 )7دعوتنامه شعبات ،بخش ها ،نمايندگي ها ،و يا ساير زيرمجموعه هاي ساختاري سازمان هاي
اجتماعي غير دولتي جمهوري اسالمي ايران در اوكراين ،كه مطابق با مقررات معين،به ثبت رسيده
باشند؛
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 )8دعوتنامه شعبات ،بخش ها ،نمايندگي هاي شركت هاي ايراني در اوكراين ،كه مطابق با مقررات
معين به ثبت رسيده باشند؛
 )0دعوتنامه شعبات و يا نمايندگي هاي بانک هاي ايراني در اوكراين ،كه مطابق با مقررات معين به
ثبت رسيده باشند؛
 )11نامه درخواست رسانه هاي جمهوري اسالمي ايران در خصوص صدور رواديد جهت خبرنگاران
و يا نمايندگان خود ،كه بصورت بلند مدت به منظور انجام وظايف خود به اوكراين سفر نمايند؛
 )11نامه درخواست نهادهاي ذيصالح دولتي جمهوري اسالمي ايران و يا سازمان هاي بين المللي در
خصوص صدور رواديد جهت كاركنان نمايندگي هاي سياسي و موسسات كنسولي ،سازمان هاي
بين المللي و نمايندگي هاي آن ،كه بصورت بلند مدت به منظور انجام وظايف خود به اوكراين
سفر نمايند(و اعضاي خانواده آنان)؛
 )12دعوتنامه نهادهاي دولتي مربوطه اوكراين ،كه مسئول برگزاري برنامه هاي فرهنگي ،آموزشي،
علمي ،ورزشي ،و يا برنامه هاي عرصه فعاليت هاي داوطلبانه ،جهت شركت نمودن اتباع ايراني در
برنامه هاي فوق الذكر در اوكراين ،و يا دعوتنامه سازمان ها يا موسسات اوكرايني ،جهت جذب
داوطلب براي انجام فعاليت هاي خود ،كه اطالعات آن بر روي سايت وزارت سياستگذاري هاي
اجتماعي اوكراين مندرج شده باشد ،همراه با ارائه كپي گواهي ثبت دولتي آن سازمان و يا
موسسه؛
 )13مدركي ،كه مويد ازدواج شهروند تبعه ايران با شهروند تبعه اوكراين باشد ..مدارك ازدواج صادر
شده از نهادهاي ذيصالح ايران مي بايست به زبان اوكرايني ترجمه شده و در صورت عدم وجود
امكان ترجمه به زبان اوكرايني ،به زبان انگليسي ترجمه شود ،حاوي مهر دادگستري و وزارت امور
خارجه ايران باشد و به تائيد سفارت اوكراين رسد؛
 )14مدركي ،كه تائيد نمايد شخص متقاضي يكي از اعضاي خانواده شخص داراي مجوز اقامت
موقت در اوكراين باشد (مدارك صادر شده از نهادهاي ذيصالح ايران مي بايست مي بايست به
زبان اوكرايني ترجمه شده و در صورت عدم وجود امكان ترجمه به زبان اوكرايني ،به زبان
انگليسي ترجمه شود ،حاوي مهر دادگستري و وزارت امور خارجه ايران باشد و به تائيد سفارت
اوكراين رسد) ،همچنين مي بايست كپي مجوز اقامت موقت در اوكراين ،و مدركي دال بر تمكن
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مالي شخص داراي مجوز اقامت موقت اوكراين جهت تامين مالي اعضاي خانواده خود در اوكراين،
ارائه گردد.
مبلغ پرداخت شده تعرفه كنسولي بازگردانده نمي شود.
صدور رواديد جهت اتباع ايراني توسط سفارت و پس از انجام مصاحبه با شخص متقاضي و اخذ تائيديه
از نهادهاي ذيصالح دولتي در امر تصميم گيري در خصوص ممنوعيت ورود به اوكراين ،و در قالب
كاركرد سيستم رواديد اطالعاتي – مخابراتي صورت مي پذيرد.
انجام مصاحبه با شخص متقاضي مي تواند با استفاده از وسايل ارتباط راه دور ،كه قابليت شناسايي بصري
شخص متقاضي را داشته باشد ،صورت مي پذيرد ( ،Viber ،Skypeو .)...
پروسه اخذ تائیدیه از نهادهاي ذیصالح دولتی اوکراین جهت صدور روادید ممکن است در موارد
ذیل صورت نپذیرد:
 )1وجود رواديد معتبر و مورد استفاده قرارگرفتهمولتي:شنگن ،استراليا ،پادشاهي متحده بريتانياي
كبير و ايرلند شمالي ،ايرلند ،كانادا ،نيوزلند ،اياالت متحده امريكا ،ژاپن ،در گذرنامه شخص
متقاضي و يا مجوز اقامت در يكي از كشورهاي فوق الذكر؛
 )2متقاضي بنا به دعوت نهادها و موسسات دولتي اوكراين و يا مطابق با درخواست نهادهاي
ذيصالح دولتي جمهوري اسالمي ايران و يا سازمان هاي بين المللي به اوكراين سفر نمايد؛
)3

وجود رواديد مورد استفاده قرارگرفته ورود به اوكراين ،در طول  24ماه اخير ،در گذرنامه

شخص متقاضي.
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 عضویت در سازمان هاي بین المللی ،پیمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري
اين كشور در سازمان هاي بين المللي ،پيمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري بسياري عضويت
دارد.
عضویت در سازمان هاي مهم بین المللی
اين كشور عضو يا ناظر سازمان هاي بين المللي بسياري است .اين سازمانها عبارتند از:
 سازمان جهاني تجارت
 سازمان ملل متحد.
 صندوق بين المللي پول.
 سازمان جهاني گمرك.
 آژانس تضمين سرمايه گذاري چندجانبه.
 سازمان جهاني مالكيت فكري
 كنفرانس تجارت و توسعه ي ملل متحد.
 بانک بين المللي ترميم و توسعه.
 سازمان بين المللي استاندارد.
 سازمان جهاني گردشگري.
 سازمان جهاني هواشناسي.
 سازمان توسعه ي صنعتي ملل متحد.
 سازمان علمي ،فرهنگي و آموزشي ملل متحد (يونسكو).
 آژانس بين المللي انرژي اتمي.
 آژانس بين المللي توسعه.
 بنگاه مالي بين الملل.
 پليس بين الملل.
 سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد (فائو).
 سازمان كشورهاي مستقل مشتركالمنافع (ناظر).
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 سازمان بين المللي هيدروگرافي (آبشناسي).
 سازمان بين المللي دريانوردي.
 سازمان جهاني هواپيمايي كشوري (آيكائو).
 فدراسيون بين المللي سازمان هاي صليب سرخ و هالل احمر.


سازمان جلوگيري از گسترش سالح هاي كشتار جمعي.

 كميته بين المللي المپيک.
 سازمان بين المللي مهاجرت.
 اتحاديه ارتباطات راه دور بين المللي.
 سازمان جهاني كار.
 كنفدراسيون جهاني اتحاديه هاي كارگري.
 دادگاه جرايم بين المللي.
 اتحاديه ي جهاني پست.
 سازمان بهداشت جهاني.
 كنفرانس صلح آفريقا.
 سازمان كشورهاي آمريكايي (عضو ناظر).
 منطقه همكاري اقتصادي درياي سياه.
 شوراي كشورهاي درياي بالتيک ( عضو ناظر).
 شوراي اروپا.
 بنياد اروپاي مركزي.
 شوراي مشاركت يورو -آتالنتيک.
 بانک اروپايي براي بازسازي و توسعه.
 پيمان عمومي اتحاديه تجارت.
 سازمان دموكراسي و توسعه اقتصادي كشورهاي گرجستان ،اوكراين ،آذربايجان و مولداوي.
 دادگاه جنايي جهاني
 انجمن همبستگي آمريكاي التين (عضو ناظر).
 كميته صادركنندگان هسته اي.
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اوكراين همچنين يكي از اعضاي ناظر جنبش غيرمتعهدها است .اوكراين در روابط دوجانبه و چندجانبه ي
خود با آمريكا ،روسيه و لهستان تالش مي كند از پتانسيل هاي خود براي همكاري هاي راهبردي بهره
گيري كند .همچنين مي كوشد تا روابط خوبي با كشورهاي همسايه برقرار كند .اين كشور در همكاري با
سازمان هاي جهاني ،بين المللي و منطقه اي ،سياستي چندجانبه و فعال در پيش گرفته است.
همچنين حمايت از حقوق شهروندان اوكرايني در ديگر كشورهاي جهان ،همواره در مركز توجه سفارت
خانه ها و كنسولگري هاي اين كشور بوده است.
اولويت مهم منافع راهبردي اوكراين ،توسعه اقتصادي از طريق توجه به بازارهاي سنتي و بازارهاي جديد
كاال و خدمات در شرق اروپا ،آمريكاي التين ،آسيا و آفريقا است.
 عضویت در پیمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري
امروزه عضويت در پيمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري ،از اهميت بسيار بااليي در تجارت بين
الملل برخوردار است .يكي از اهداف موافقت نامه هاي تجاري ميان كشورها ،رساندن تعرفه هاي گمركي
به حد صفر است.
عدم عضويت در اين پيمان ها و موافقت نامه ها ،به معناي محروم شدن از منافع اين موافقت نامه ها به
ويژه در زمينه ي صادرات است .اوكراين عضو پيمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري منطقه اي
و بين المللي بسياري است.
 این پیمان ها و موافقت نامه هاي تجاري عبارتند از:
 موافقت نامه تجارت آزاد منطقه مشترك اقتصادي
 موافقت نامه تجارت آزاد كشورهاي مستقل مشترك المنافع
 موافقت نامه تجارت آزاد اوكراين -ارمنستان.
 موافقت نامه تجارت آزاد اوكراين -گرجستان.
 موافقت نامه تجارت آزاد اوكراين -قرقيزستان.
 موافقت نامه تجارت آزاد اوكراين -تاجيكستان.
 موافقت نامه تجارت آزاد اوكراين -ازبكستان.
 موافقت نامه تجارت آزاد اوكراين -تركمنستان.
 موافقت نامه تجارت آزاد اوكراين -آذربايجان.
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 موافقت نامه تجارت آزاد اوكراين -بالروس.
 موافقت نامه تجارت آزاد اوكراين -قزاقستان.
 موافقت نامه تجارت آزاد اوكراين -مقدونيه.
 موافقت نامه تجارت آزاد اوكراين -مولداوي.
 موافقت نامه تجارت آزاد اوكراين -روسيه.
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