
 

Informationen für ukrainische Geflüchtete 
 
 
 Darf ich mit dem ukrainischen Führerschein in Deutschland fah-

ren? Ist mein ukrainischer PKW Haftpflicht versichert? 
 
Besitzen Sie einen gültigen ukrainischen Führerschein, dürfen Sie mit dem Auto in 
Deutschland fahren. Dabei gilt der Führerschein auch in der Bundesrepublik nur für die 
Fahrzeugklassen, für welche die Fahrerlaubnis ausgestellt wurde. Eventuell geltende 
Auflagen und Beschränkungen müssen ebenfalls beachtet werden. 
 
In diesem Zusammenhang dürfen Sie jedoch einen wichtigen Punkt nicht vergessen: 
Der ukrainische Führerschein ist in Deutschland nur bei vorübergehenden Aufenthalten 
gültig. Begründen Sie einen Wohnsitz in Deutschland, gilt der nationale Führerschein 
nur noch sechs Monate lang. 
 
Spätestens nach Ablauf dieser Frist muss der Führerschein umgeschrieben werden, da-
mit Sie mit dem Auto fahren dürfen. In der Regel müssen Sie dazu sowohl eine theoreti-
sche als auch praktische Führerscheinprüfung bestehen. Fahren Sie weiterhin in 
Deutschland, obwohl der Führerschein abgelaufen ist, machen sie sich strafbar. 
 
Bis zum 31.05.2022 übernehmen die deutschen Kfz-Haftpflichtversicherer Schäden, die 
durch einen ggf. unversicherten ukrainischen Pkw in Deutschland verursacht werden. 
Die Regulierung übernimmt das Deutsche Büro Grüne Karte. Insofern können ukraini-
sche Pkw zunächst ohne den Nachweis einer gültigen Kfz-Haftpflichtversicherung oder 
ohne eine eigens abgeschlossene Grenzversicherung in Deutschland fahren. 
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Інформація для українських біженців 
 

 Чи можу я їздити в Німеччині з українськими водійськими 
правами? Чи покривається мій український автомобіль 
страхуванням відповідальності? 

Якщо у вас є дійсні українські водійські права, ви можете їздити в Німеччині.  
Посвідчення водія дійсні лише у Федеративній Республіці Німеччина для тих класів 
транспортних засобів, на які було видано посвідчення водія.  Необхідно також 
дотримуватись будь-яких застосовних умов та обмежень. 

У цьому зв’язку, однак, не варто забувати важливий момент: українські водійські 
права в Німеччині дійсні лише для тимчасового перебування.  Якщо ви 
встановлюєте місце проживання в Німеччині, національні водійські права дійсні 
лише протягом шести місяців. 

Після закінчення цього терміну треба отримати нове водійське посвідчення, щоб 
ви могли керувати автомобілем.  Як правило, необхідно скласти як теоретичний, 
так і практичний іспит з водіння.  Якщо ви продовжуєте їздити в Німеччині, навіть 
якщо у вас закінчився термін дії водійських прав, ви робите правопорушення. 

До 31 травня 2022 року німецькі автострахувальники покриватимуть збитки, 
завдані, можливо, незастрахованим українським автомобілем у Німеччині. 
Німецький офіс Green Card відповідає за регулювання. У зв’язку з цим українські 
автомобілі спочатку можуть їздити в Німеччині без підтвердження дійсного 
страхування автотранспортної відповідальності або без спеціально оформленого 
прикордонного страхування. 

 
 
 
 
 
 
 


