
Загальний указ про продовження дозволу на водіння автомобілів
власників водійських прав з України після отримання тимчасового
місця проживання в Німеччині згідно з § 29 абзац 1 речення 4 Фев. з

причини вторгнення Росії в Україну.

Офіційно затверджено в Мюнстері від 15 липня 2022 р., н файлу. 25.01.06

У зв'язку з вторгнення Росії в Україну окружний уряд Мюнстера видав указ та пов’язані з цим 
наслідки на підставі § 74 абз. 1, 2-й алт.FeV i. В. м. § 24 № 10. Розпорядження про 
відповідальність у сфері дорожнього руху та перевезення товарів наступний

Загальний указ:

1. Якщо власник дійсного українського посвідчення водія отримує тимчасове місце 
проживання в Північному Рейні-Вестфалії, він має право керувати транспортними 
засобами протягом дванадцяти місяців, статті 29 (1) речення 4 FeV. Продовження 
строку, наданого в реченні 1 для дозволу на керування транспортними засобами, 
закінчується не пізніше кінця 23 лютого 2023 року.

2. Продовження ліцензії на керування транспортними засобами, наданої в Розділі 1, 
стосується лише власників ліцензії, які відповідно до статті 5 Директиви 2001/55/ЄC i. 
У зв’язку з Імплементаційним рішенням Ради (ЄС) 2022/382 від 4 березня 2022 року 
надається тимчасовий або відповідний національний захист.

3. Посвідчення водія дійсне на території Федеративної Республіки Німеччина.
4. Негайне виконання п.1.
5. Цей виняток набирає чинності 16 липня 2022 року.

Причина: 

Через російське вторгнення в Україну п'ять мільйонів людей покинули Україну та шукали 
притулку в сусідніх країнах, понад 700 000 з них наразі перебувають у Німеччині. Ці люди 
хочуть бути мобільними в Німеччині. Деякі з них також хочуть займатися професійною 
діяльність, для якої їм потрібні водійські права.

20 червня 2022 року Комісія ЄС представила проєкт регламенту ЄС (COM (2022) 313 final), 
який серед іншого передбачає, що дійсні українські водійські права визнаватимуться на 
території ЄС, якщо їх власники є захищений законодавством ЄС або національним 
законодавством. Наразі очікується, що ця постанова набуде чинності не раніше липні та не 
пізніше осені 2022 року.

Щоб позбавити постраждалих від необхідності отримувати водійські права в Німеччині та 
складати тести, тим часом їм буде продовжено водійські права на шість місяців.

Номери 1, 2 і 3 загального указу базуються на розділі 74, абзац 1, 2-й альтернативний фев.

Детальніше про причини.

Номер 1.: Через вторгнення Росії в Україну власникам українських водійських прав, які
втекли до Німеччини, зараз важко підтвердити свою здатність керувати транспортними
засобами, склавши іспит на водійські права. Перешкодою є: незнання німецької мови та брак
фінансових ресурсів. Заплановане ЄС визнання українських водійських посвідчень ймовірно 
запізнюється для біженців, оскільки термін дії водійських прав закінчується 24 серпня 2022 
року.

Щоб захистити постраждалих від втрати прав на керування транспортними засобами через
шість місяців, стандартизованих у розділі 29 (1) речення 4 FeV у винятковій ситуації, 



передбачене виняткове продовження встановленого законом періоду до дванадцяти місяців, 
але не більше ніж лютого 23, 2023 родич.

Якщо постанова ЄС набуде чинності раніше, як планувалося, вона скасовує цей виняток і
зробить його неактуальним. Дозвіл на керування транспортним засобом буде випливати з 
регламенту ЄС. Якщо заплановану постанову не буде прийнято, постраждалі мають 
спробувати змінити свої водійські права до 23 лютого 2023 року.

Від цього не слід очікувати значного ризику для безпеки дорожнього руху.

Номер 2.: Планована постанова ЄС стосується власників українських водійських прав, які 
відповідно до ст. 5 Директиви 2001/55/ЄC i. У зв’язку з Імплементаційним рішенням Ради 
(ЄС) 2022/382 від 4 березня 2022 року тимчасовий або відповідний захист надається 
відповідно до національного законодавства. До цих осіб застосовується стаття 24 Закону про 
проживання. Федеральне міністерство внутрішніх справ опублікувало інформацію про 
виконання імплементаційного рішення від 14 квітня 2022 року (Az: M3-21000/33#6).

3.: Федеральні землі схвалили чинність загального указу на своїх територіях на рівні
федерально-земельного технічного комітету із закону про водійські права/закону про
водійських інструкторів у круговій процедурі. Тому він повинен бути дійсний по всій країні.

4.: Для пункту 1 загального наказу видається наказ про негайне виконання відповідно до 
розділу 80 (2) № 4 VwGO. Безпосередня дійсність наданого винятку згідно з номером 1 є в 
першочергових інтересах адресатів загального указу, щоб бути захищеними від втрати ними 
права керувати транспортними засобами та подальших порушень у винятковій ситуації, що 
склалася.

До 5.: Набуття чинності ґрунтується на § 41 абзац 4 речення 4 i. У поєднанні з § 43, абзац 1, 
речення 1 Закону про адміністративні процедури землі Північний Рейн-Вестфалія.

Примітка. Наполегливо рекомендується, водіям з українськими посвідченнями, які 
водитимуть автомобілі на території Німеччини, видрукувати інформацію (а саме дану 
статтю) німецькою мовою, і мати цей документ постійно в наявності з водійськими 
правами.

Довідка про звільнення i. s.d. § 74 абзац 4 FeV не вимагається. 
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