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1 Inledning 

Denna rättspromemoria behandlar utländska körkorts giltighet i Sverige och 

vissa andra frågor som är förknippade med detta. Den ska läsas som ett kom-

plement till RättsPM 2005:1 ”Olovlig körning – Grovt brott? Uppsåt? På-

följd?” som också uppdateras. 

 

Förkortningar: 

FOL – Folkbokföringslag (1991:481) 

KKL - Körkortslag (1998:488) 

KKF – Körkortsförordning (1998:490) 
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2 När är utländska körkort giltiga 

i Sverige? 

 

 

 

 

 

 

Den grundläggande regleringen för ett utländskt körkorts giltighet i Sverige 

finns i sjätte kapitlet i Körkortslagen (1998:488) som kompletteras av sjätte 

kapitlet Körkortsförordningen (1998:980). I mycket styrs reglerna av det 

tredje körkortsdirektivet (EU 2006/126) som införlivats i svensk rätt genom 

ändringar i körkortslagen som huvudsakligen trätt i kraft den 19 januari 

2013. 

 EES-länderna 

Ett körkort utfärdat i ett EES-land gäller som ett svenskt körkort under för-

utsättning att 

• körkortet är giltigt i utfärdande land 

• körkortet inte bytts ut mot ett svenskt körkort 

• innehavaren inte också har ett svenskt körkort som är omhändertaget 

eller återkallat med löpande återkallelsetid 

• innehavaren har fyllt 15 år för moped eller 18 år för bil. 

Någon begränsning vad gäller folkbokföring i Sverige finns inte.  

Att ett körkort utfärdat av en EES-stat erkänns är en tillämpning av artikel 

2.1 i tredje körkortsdirektivet (2006/126/EG). 

 Länder utanför EES 

Ett körkort utfärdat i ett land utanför EES gäller som ett svenskt körkort un-

der förutsättning att 

• körkortet är giltigt i utfärdande land 

• innehavaren inte varit folkbokförd i Sverige i ett år eller mer (ang. 

folkbokföring se s 8) 

Huvudregel: 
 
Från EES-land: Giltigt enligt sin lydelse 
 
Från land utanför EES: Giltigt i ett år från folkbokföring i Sve-
rige 
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• körkortet inte bytts ut mot ett svenskt körkort 

• innehavaren inte också har ett svenskt körkort som är omhändertaget 

eller återkallat med löpande återkallelsetid 

• innehavaren har fyllt 15 år för moped eller 18 år för bil  

• det är utfärdat i enlighet med konventionerna. 

Om körkortet inte är utfärdat i enlighet med konventionerna krävs därutöver 

att  

• körkortet är utfärdat på engelska, tyska, franska 

 ELLER 

• körkortet är försett med bestyrkt översättning till något av följande 

språk: svenska, engelska, tyska, franska, danska eller norska 

 ELLER  

• körkortet används tillsammans med ett internationellt körkort.  

Finns inte något fotografi på körkortet är det endast giltigt tillsammans med 

en fotolegitimation.  

Ett körkort från en stat utanför EES ger inte rätt att köra svenskregistrerad 

lastbil eller buss i yrkestrafik.  

I RH 2005:60 ogillades ett åtal om olovlig körning då ett vitryskt körkort vi-

sats upp. Svea hovrätt uttalade bland annat:  

”Enligt hovrätten är P.N:s körkort utformat i överensstämmelse med 

nämnda konventioner. Det innehåller således bl.a. den franska beteck-

ningen för körkort, "permis de conduire", samt relevant information - 

såsom innehavarens namn, förarbehörighet och giltighetstid - angiven med 

latinska bokstäver och siffror (se 1968 års konvention, annex 6). Även i öv-

rigt motsvarar körkortet de modellexempel som avbildats i konvention-

erna. P.N:s körkort är därmed, såvitt hovrätten kan utröna, giltigt enligt 

svensk lag.”  

 Körkorts utformning 

Europeiska rådet har på sin hemsida en databas med olika identitetshand-

lingar, bl.a. körkort, som heter Prado (Public Register Of Authentic Travel 

And Identity Documents Online – offentligt register över äkta identitets- och 

resehandlingar online). I databasen avbildas körkort och säkerhetsdetaljer be-

skrivs på en lång rad länders körkort, såväl europeiska som utomeuropeiska. 

Länk till hemsidan: 

https://www.consilium.europa.eu/prado/SV 

Mycket förenklat kan sägas att ett ”normalt” svenskt körkort följer 1968 års 

konvention. De uppgifter som finns på ett svenskt körkort ska också finnas 

på ett körkort från ett land som anslutit sig till konventionen. Ett körkort ska 

https://www.consilium.europa.eu/prado/SV
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vara avfattat på latinska bokstäver eller med latinska bokstäver som komple-

ment till exempelvis kyrilliska bokstäver. Om körkortet är gjort av plast bör 

det vara 54 x 86 millimeter stort och helst rosafärgat. Konventionerna, ex-

empel på körkort och lista över anslutna länder finns intagna i avsnitt 7-11. 

 De nordiska länderna 

När det gäller de nordiska länderna finns vissa speciella regler. Enligt 6 kap. 

1 § KKF ska körkortslagens regler om utländska körkort tillämpas även på  

• midlertidigt kørekort utfärdat i Danmark 

• turistkørekort utfärdat i Danmark 

• tillfälligt körkort utfärdat i Finland 

• midlertidig köretilladelse meddelat i Island  

samt 

• midlertidig kjøretillatelse meddelat i Norge. 

Detta innebär alltså att dessa olika körkortstyper också gäller enligt sina inne-

håll här i Sverige. 

 Ingripanden mot utländska körkort 

För körkortsingripande mot utländska körkort tillämpas samma regler som 

för svenskt körkort (varning, omhändertagande, återkallelse). Ett utländskt 

körkort kan inte återkallas i Sverige. I stället beslutas att körkortet inte gäller 

i Sverige under den tid som det skulle ha varit återkallat om det varit fråga 

om ett svenskt körkort. Om en person har både ett svenskt och ett utländskt 

körkort gäller inte heller det utländska körkortet under den tid som det 

svenska körkortet är föremål för ingripande. Det bör observeras att reglerna 

gäller körkort. Om ett ingripande skett mot ett körkortstillstånd här i Sverige 

påverkas inte det utländska körkortets giltighet. 

I RH 2003:20 ogillades ett åtal om olovlig körning då ett danskt körkort, vars 

innehavare också hade ett svenskt körkort som var återkallat, ansågs gälla i 

Sverige sedan spärrtiden för utfärdande av nytt svenskt körkort för innehava-

ren löpt ut. Hovrätten uttalade bl.a. 

”Som redan framhållits föreskrivs i rådets direktiv om körkort att körkort 

som är utfärdade av medlemsstaterna skall erkännas ömsesidigt. En med-

lemsstat får emellertid vägra att erkänna giltigheten av ett körkort som har 

utfärdats av en annan medlemsstat om innehavaren är föremål för körkort-

såterkallelse i den förstnämnda medlemsstaten. Mot bakgrund av detta 

krav på erkännande av körkort som utfärdats i en medlemsstat bör bestäm-

melsen i 6 kap. 2 § första stycket 3 körkortslagen förstås på följande sätt så-

vitt gäller giltigheten av N. T:s danska körkort i Sverige. 
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Spärrtiden för utfärdande av nytt svenskt körkort för N. T. hade löpt ut re-

dan den 12 februari 1999, dvs. före den i målet aktuella körningen. Det 

hade därför varit möjligt för honom att ta körkort i Sverige. Vid sådant för-

hållande har hans den 10 januari 2002 utfärdade danska körkort varit gäl-

lande i Sverige vid körningen den 17 juni 2002. Han har således varit be-

rättigad att föra personbilen vid tillfället. Åtalet för olovlig körning skall 

därför ogillas.” 

Omhändertagande av utländskt körkort sker enligt samma regler som gäller 

för svenskt körkort.  

Beslag och förverkande är inte rättsmedel för körkortsingripanden, utan 

straffprocessuella åtgärder, som aktualiseras t.ex. vid misstanke om att kör-

kortet är förfalskat.  

 Internationella körkort 

Ett internationellt körkort är egentligen bara en översättning av det nation-

ella körkortet. Det krävs alltså ett nationellt körkort för att bevisa behörig-

heten. Att medföra ett internationellt körkort är en av de möjligheter som 

finns för att visa att ett icke-EES körkort är giltigt trots att det inte är utfär-

dat på engelska, tyska, franska, danska eller norska eller försett med bestyrkt 

översättning.  

I Sverige utfärdas internationella körkort av bl.a. intresseorganisationer som 

Motormännens riksförbund och Caravan Club of Sweden. 
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3 Folkbokföring/invandring 

 

 

 

 

Enligt 3 § FOL ska den som anses bosatt i Sverige också vara folkbokförd 

här. Det finns dock en rad situationer när en person som vistas i landet INTE 

ska folkbokföras här, exempelvis: 

• En utlänning som måste ha uppehållstillstånd för att få vistas i Sve-

rige, får som huvudregel inte folkbokföras förrän personen fått ett så-

dant tillstånd (4 § FOL). 

• En person som har dubbel bosättning ska inte folkbokföras här om 

personen anses ha sin huvudsakliga anknytning till det andra landet 

(3 § FOL).  

Konsekvensen av detta blir således att regeln om giltigheten av körkort från 

icke-EES länder i vissa fall sätts ur spel eftersom giltigheten knutits till folk-

bokföringsdatumet. Den faktiska vistelsetiden i Sverige har inte någon bety-

delse. 

Ytterligare information finns på Skatteverkets hemsida: 

skv.se       rättslig vägledning        folkbokföring        flytt       flytta till Sve-

rige. 

Registerutdrag som inhämtas i ärenden kring olovlig körning kan visa invand-

ringsdatum. Enligt 26 § FOL är registrerat datum för invandring i folkbokfö-

ringsregistret samma datum som en person blir folkbokförd i Sverige. Ett 

körkort från ett icke-EES land är alltså giltigt ett år efter det datum som är 

registrerat som invandringsdatum i folkbokföringsregistret.  

I de fall en person ut- och invandrar måste regelverket tolkas så att året räk-

nas från det sista invandringsdatumet.  

 

 

Registrerat datum för invandring i folkbokföringsregistret är 

samma datum som en person blir folkbokförd i Sverige.  
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4 Körkortsregisterutdrag från ut-

landet 

I de fall en körkortsbehörighet påstås av en person som i och för sig skulle 

kunna ha rätt att köra här, t.ex. en person från ett annat EES-land, måste 

åklagaren motbevisa detta. I den tidigare versionen av denna PM och i förar-

beten (SOU 2008:130 s. 250) har uttryckts att ett utländskt körkort måste 

kunna visas upp för att vara giltigt. Underrättspraxis har visat att så inte är 

fallet. Istället behövs ofta för fällande dom ett registerutdrag som visar att 

personen ifråga inte har någon behörighet. I vissa fall kan förhörsuppgifter 

tänkas vara tillräckliga.  

Under utredningen kan polis ofta hämta in utdrag från utländska myndig-

heter som visar den behörighet den misstänkte har eller inte har. Dessa regis-

terutdrag kan vara villkorade med att de inte får användas i ett straffrättsligt 

förfarande. Sådana villkor om användarbegränsningar måste respekteras oav-

sett vad som annars är föreskrivet i lag eller annan författning, se bl.a. 5 kap. 

1 § LIRB, 6 kap. 3 § Lag (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete 

och 4 kap 3 § Lag om europisk utredningsorder. Förundersökningsledare kan 

begära hos det andra landet att få använda utdraget trots förbehållet.  

För att få ett registerutdrag från ett land inom EU som kan användas i en 

svensk process kan en Europeisk utredningsorder (EIO) användas. Körkorts-

registerutdrag är uppgifter som, även om de finns tillgängliga hos andra myn-

digheter, kan inhämtas inom ramen för en EIO. Grundprincipen bakom 

EIO:n är att om en åtgärd är tillåten i Sverige så ska den åtgärden vidtas i det 

mottagande landet. Alltså ska utländsk åklagarmyndighet förse oss med regis-

terutdrag även om det i det andra landet handlar om en rent administrativ 

fråga. En del länder har dock tagit in förbehåll för ”minor offences” (till vilka 

de räknar olovlig körning) som gör att de inte är behjälpliga med utdrag. Ir-

land och Danmark deltar inte i samarbetet kring EIO varför ansökan om 

rättslig hjälp får skickas till dessa länder. För närmare information, se hand-

boken ”Europeisk utredningsorder – handbok”.  

 RESPER 

Inom EU finns ett utvecklat system för utbyte av körkortsuppgifter mellan 

medlemsstaterna för administrativa syften. Detta system RESPER (RESeau 

PERmis de conduire) tillkom genom det tredje körkortsdirektivet 

(2006/126/EG). Sveriges förhandlingsposition var att det skulle vara tillåtet 

även för de rättsvårdande myndigheterna att använda uppgifter från 

RESPER. Kommissionen lät sin ”Legal services” utreda frågan som kom fram 
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till att detta inte är möjligt.1 Härefter har emellertid läget förändrats genom 

en ändring av tredje körkortsdirektivet som träder i kraft den 23 maj 2020.2 

Denna ändring kan ge en möjlighet för att även polis ska få använda RESPER 

för att kontrollera körkorts giltighet. Direktivets formuleringar är inte helt 

tydliga och hur denna ändring kommer att implementeras i svensk rätt är 

ännu inte klart. 

                                                

1 Punkt 6 i Minnesanteckningar från körkortskommittén möte den 10 december 
2012 10.00 – 17.15.  
2 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/645 av den 
18 april 2018 om ändring av direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens 
och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och di-
rektiv 2006/126/EG om körkort.  
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5 Vilka är EES-länderna? 

EES-länderna är den 1 maj 2018:  

 

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, 

Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem-

burg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slova-

kien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och 

Österrike. 

 

  



12 

6 1949 års Genèvekonvention 

I denna konvention finns en förlaga för hur ett körkort ska se ut för att över-

ensstämma med konventionen. 
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7 Deltagande länder i 1949 års 

Genèvekonvention 

Såvitt kunnat utrönas deltar följande länder i 1949 års Genèvekonvention.  
 
 

Participant 3, 4, 5, 6  Signature 

Accession(a), Succes-

sion(d), Ratification 

Albania    1 Oct 1969 a 

Algeria   16 May 1963 a 

Argentina   25 Nov 1960 a 

Australia    7 Dec 1954 a 

Austria 19 Sep 1949   2 Nov 1955  

Bangladesh    6 Dec 1978 a 

Barbados     5 Mar 1971 d 

Belgium 19 Sep 1949  23 Apr 1954  

Benin    5 Dec 1961 d 

Botswana    3 Jan 1967 a 

Bulgaria   13 Feb 1963 a 

Burkina Faso   31 Aug 2009 a 

Cambodia   14 Mar 1956 a 

Canada   23 Dec 1965 a 

Central African Republic    4 Sep 1962 d 

Chile   10 Aug 1960 a 

Congo   15 May 1962 a 

Côte d'Ivoire    8 Dec 1961 d 

Cuba    1 Oct 1952 a 

Cyprus    6 Jul 1962 d 

Czech Republic 7     2 Jun 1993 d 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#3
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#4
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#5
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#6
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#7
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Democratic Republic of the 

Congo 
   6 Mar 1961 d 

Denmark  19 Sep 1949   3 Feb 1956  

Dominican Republic 19 Sep 1949  15 Aug 1957  

Ecuador   26 Sep 1962 a 

Egypt 19 Sep 1949  28 May 1957  

Fiji   31 Oct 1972 d 

Finland   24 Sep 1958 a 

France 19 Sep 1949  15 Sep 1950  

Georgia   23 Jul 1993 a 

Ghana    6 Jan 1959 a 

Greece    1 Jul 1952 a 

Guatemala   10 Jan 1962 a 

Haiti   12 Feb 1958 a 

Holy See    5 Oct 1953 a 

Hungary   30 Jul 1962 a 

Iceland   22 Jul 1983 a 

India 19 Sep 1949   9 Mar 1962  

Ireland   31 May 1962 a 

Israel 19 Sep 1949   6 Jan 1955  

Italy 19 Sep 1949  15 Dec 1952  

Jamaica    9 Aug 1963 d 

Japan    7 Aug 1964 a 

Jordan   14 Jan 1960 a 

Kyrgyzstan   22 Mar 1994 a 

Lao People's Democratic Repu-

blic 
   6 Mar 1959 a 

Lebanon 19 Sep 1949   2 Aug 1963  

Lesotho   27 Sep 1973 a 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#EndDec
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Luxembourg 19 Sep 1949  17 Oct 1952  

Madagascar   27 Jun 1962 d 

Malawi   17 Feb 1965 d 

Malaysia   10 Sep 1958 a 

Mali   19 Nov 1962 d 

Malta    3 Jan 1966 d 

Monaco    3 Aug 1951 a 

Montenegro 8    23 Oct 2006 d 

Morocco    7 Nov 1956 d 

Namibia   13 Oct 1993 d 

Netherlands 9  19 Sep 1949  19 Sep 1952  

New Zealand 10    12 Feb 1958 a 

Niger   25 Aug 1961 d 

Nigeria    3 Feb 2011 a 

Norway 19 Sep 1949  11 Apr 1957  

Papua New Guinea   12 Feb 1981 a 

Paraguay   18 Oct 1965 a 

Peru    9 Jul 1957 a 

Philippines 19 Sep 1949  15 Sep 1952  

Poland   29 Oct 1958 a 

Portugal    28 Dec 1955 a 

Republic of Korea 11    14 Jun 1971 d 

Romania   26 Jan 1961 a 

Russian Federation   17 Aug 1959 a 

Rwanda    5 Aug 1964 d 

San Marino   19 Mar 1962 a 

Senegal   13 Jul 1962 d 

Serbia 12    12 Mar 2001 d 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#8
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#9
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#10
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#11
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#12
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Sierra Leone   13 Mar 1962 d 

Singapore   29 Nov 1972 d 

Slovakia 7     1 Feb 1993 d 

Slovenia   13 Jul 2017 d 

South Africa 19 Sep 1949   9 Jul 1952 a 

Spain   13 Feb 1958 a 

Sri Lanka   26 Jul 1957 a 

Sweden 19 Sep 1949  25 Feb 1952  

Switzerland 19 Sep 1949    

Syrian Arab Republic   11 Dec 1953 a 

Thailand   15 Aug 1962 a 

Togo   27 Feb 1962 d 

Trinidad and Tobago     8 Jul 1964 a 

Tunisia    8 Nov 1957 a 

Turkey   17 Jan 1956 a 

Uganda   15 Apr 1965 a 

United Arab Emirates   10 Jan 2007 a 

United Kingdom of Great Brit-

ain and Northern Ireland  

19 Sep 1949   8 Jul 1957  

United States of America 19 Sep 1949  30 Aug 1950  

Venezuela (Bolivarian Republic 

of) 

  11 May 1962 a 

Viet Nam    2 Nov 1953 a 

Zimbabwe    1 Dec 1998 d 
 

 

  

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#7
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#EndDec
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8 1968 års Wienkonvention, an-

nex 6 

DOMESTIC DRIVING PERMIT 

(New Annex is applicable from 29 March 2011, (see new Article 43)) 

1. A domestic driving permit shall take the form of a document. 

 

2. The permit may be made of plastic or paper. The preferred format for the plastic 

permit shall be 54 x 86 mm in size. The preferred colour of the permit shall be 

pink; the print and spaces for the entries to be made shall be defined by domestic 

legislation subject to the provisions of paragraphs 6 and 7. 

 

3. On the front side of the permit is the title “Driving Permit” in the domestic lan-

guage (domestic languages) of the country issuing the permit, as well as the name 

and/or the distinguishing sign of the country which issued the permit. 

 

4. It is compulsory to indicate in the permit the data listed under the numbers given 

below: 

1. Family name; 

2. Given name, other names; 

3. Date and place of birth;1 

4.(a) Date of issue; 

4.(b) Expiry date; 

4.(c) Name or stamp of the authority which issued the permit; 

5. Number of the permit; 

6. Photograph of the holder; 

7. Signature of the holder; 

9. Categories (subcategories) of vehicles for which the permit is valid; 

12. Additional information or limitations for each category (subcategory) of vehi-

cles in coded form. 

1 The place of birth may be replaced by other particulars defined by domestic legislation. 

 

5. If additional information is required by domestic legislation, it shall be entered 

on the driving permit under the numbers given below: 

4.(d) Identification number for the purposes of registration, other than the number 

under 5 of paragraph 4; 

8. Place of normal residence; 

10. Date of issue for each category (subcategory) of vehicles; 

11. Expiry date for each category (subcategory) of vehicles; 

13. Information for purposes of registration in the case of a change in country of 

normal residence; 

14. Information for purposes of registration or other information related to road 

traffic safety. 
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6. All the entries on the permit shall be made only in Latin characters. If other char-

acters are used, the entries shall also be transliterated into the Latin alphabet. 

 

7. The information under numbers 1-7 in paragraphs 4 and 5 should preferably be 

on the same side of the permit. The spaces for other data under numbers 8-14 in 

paragraphs 4 and 5 should be set by domestic legislation. Domestic legislation may 

also allocate a space on the permit for the inclusion of electronically stored infor-

mation. 

 

8. The categories of vehicles for which the driving permit may be valid are the fol-

lowing: 

A. Motorcycles; 

B. Motor vehicles, other than those in category A, having a permissible maximum 

mass not exceeding 3,500 kg and not more than eight seats in addition to the 

driver’s seat; or motor vehicles of category B coupled to a trailer the permissible 

maximum mass of which does not exceed 750 kg; or motor vehicles of category B 

coupled to a trailer the permissible maximum mass of which exceeds 750 kg but 

does not exceed the unladen mass of the motor vehicle, where the combined per-

missible maximum mass of the vehicles so coupled does not exceed 3,500 kg; 

C. Motor vehicles, other than those in category D, having a permissible maximum 

mass exceeding 3,500 kg; or motor vehicles of category C coupled to a trailer the 

permissible maximum mass of which does not exceed 750 kg; 

D. Motor vehicles used for the carriage of passengers and having more than eight 

seats in addition to the driver’s seat; or motor vehicles of category D coupled to a 

trailer the permissible maximum mass of which does not exceed 750 kg; 

BE. Motor vehicles of category B coupled to a trailer the permissible maximum 

mass of which exceeds 750 kg and exceeds the unladen mass of the motor vehicle; 

or motor vehicles of category B coupled to a trailer the permissible maximum mass 

of which exceeds 750 kg, where the combined permissible maximum mass of the 

vehicles so coupled exceeds 3,500 kg; 

CE. Motor vehicles of category C coupled to a trailer whose permissible maximum 

mass exceeds 750 kg; 

DE. Motor vehicles of category D coupled to a trailer whose permissible maximum 

mass exceeds 750 kg. 

 

9. Under categories A, B, C, CE, D and DE, domestic legislation may introduce the 

following subcategories of vehicles for which the driving permit may be valid: 

A1. Motorcycles with a cubic capacity not exceeding 125 cm3 and a power not ex-

ceeding 11 kW (light motorcycles); 

B1. Motor tricycles and quadricycles; 

C1. Motor vehicles, with the exception of those in category D, the permissible 

maximum mass of which exceeds 3,500 kg but does not exceed 7,500 kg; or motor 

vehicles of subcategory C1 coupled to a trailer, the permissible maximum mass of 

which does not exceed 750 kg; 

D1. Motor vehicles used for the carriage of passengers and having more than 8 

seats in addition to the driver’s seat but not more than 16 seats in addition to the 
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driver’s seat; or motor vehicles of subcategory D1 coupled to a trailer, the permis-

sible maximum mass of which does not exceed 750 kg; 

C1E. Motor vehicles of subcategory C1 coupled to a trailer the permissible maxi-

mum mass of which exceeds 750 kg but does not exceed the unladen mass of the 

motor vehicle, where the combined permissible maximum mass of the vehicles so 

coupled does not exceed 12,000 kg; 

D1E. Motor vehicles of subcategory D1 coupled to a trailer, not used for the car-

riage of persons, the permissible maximum mass of which exceeds 750 kg but does 

not exceed the unladen mass of the motor vehicle, where the combined permissible 

maximum mass of the vehicles so coupled does not exceed 12,000 kg. 

10. Domestic legislation may introduce categories and subcategories of vehicle 

other than those listed above. The designations of such categories and subcatego-

ries should not resemble the symbols used in the Convention to designate catego-

ries and subcategories of vehicles; another type of print should also be used. 

11. The categories (subcategories) of vehicles for which the permit is valid shall be 

represented by the pictograms in the table below. 

Category code/Pictogram Subcategory code/Pictogram 

A    A1  

 

B    B1  

  

C   C1  

  

D   D1  

  

BE  
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CE   C1E  

 

DE  D1E  
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9 Deltagande länder i 1968 års 
Wienkonvention 

Såvitt kunnat utrönas deltar följande länder i 1968 års Wienkonvention.  

 

 

(67 Contracting Parties at the date of 1 February 2007) 

Countries, Signature, Ratification, Accessiona, Successiond 

Albania 29 June 2000a 

Armenia 8 February 2005a 

Austria 8 November 1968 11 August 1981 

Azerbaijan 3 July 2002a 

Bahamas 14 May 1991a 

Bahrain 4 May 1973a 

Belarus 8 November 1968 18 June 1974 

Belgium 8 November 1968 16 November 1988 

Bosnia and Herzegovina 1 September 1993d 

Brazil 8 November 1968 29 October 1980 

Bulgaria 8 November 1968 28 December 1978 

Central African Republic 3 February 1988a 

Chile 8 November 1968 

Costa Rica 8 November 1968 

Côte d’Ivoire 24 July 1985a 

Croatia 23 November 1992d 

Cuba 30 September 1977a 

Czech Republic5 2 June 1993d 

Democratic Republic of the Congo 25 July 1977a 

Denmark 8 November 1968 3 November 1986 

Ecuador 8 November 1968 

Estonia 24 August 1992a 

Finland 16 December 1969 1 April 1985 

France 8 November 1968 9 December 1971 

Georgia 23 July 1993a 

Germany7 8 November 1968 3 August 1978 

Ghana 22 August 1969 

Greece 18 December 1986a 

Guyana 31 January 1973a 

Holy See 8 November 1968 

Hungary 8 November 1968 16 March 1976 

Indonesia 8 November 1968 

Iran (Islamic Republic of) 8 November 1968 21 May 1976 

Israel 8 November 1968 11 May 1971 

Italy 8 November 1968 2 October 1996 
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Kazakhstan 4 April 1994a 

Kuwait 14 March 1980a 

Kyrgyzstan 30 August 2006a 

Latvia 19 October 1992a 

Liberia 16 September 2005a 

Lithuania 20 November 1991a 

Luxembourg 8 November 1968 25 November 1975 

Mexico 8 November 1968 

Moldova 26 May 1993a 

Monaco 6 June 1978a 

Mongolia 19 December 1997a 

Montenegro 23 October 2006d 

Morocco 29 December 1982a 

Niger 11 July 1975a 

Norway 23 December 1969 1 April 1985 

Pakistan 19 March 1986a 

Peru 6 October 2006a 

Philippines 8 November 1968 27 December 1973 

Poland 8 November 1968 23 August 1984 

Portugal 8 November 1968 

Republic of Korea 29 December 1969 

Romania 8 November 1968 9 December 1980 

Russian Federation 8 November 1968 7 June 1974 

San Marino 8 November 1968 20 July 1970 

Senegal 16 August 1972a 

Serbia 12 March 2001d 

Seychelles 11 April 1977a 

Slovakia 1 February 1993d 

Slovenia 6 July 1992d 

South Africa 1 November 1977a 

Spain 8 November 1968 

Sweden 8 November 1968 25 July 1985 

Switzerland 8 November 1968 11 December 1991 

Tajikistan 9 March 1994a 

Thailand 8 November 1968 

The former Yugoslav Republic of Macedonia 18 August 1993d 

Tunisia 5 January 2004a 

Turkmenistan 14 June 1993a 

Ukraine 8 November 1968 12 July 1974 

United Arab Emirates 10 January 2007 

United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland 8 November 1968 

Uruguay 8 April 1981a 

Uzbekistan 17 January 1995a 

Venezuela (Bolivarian Republic of) 8 November 1968 

Zimbabwe 31 July 1981a 
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10 Internationella körkort 

Exempel på Internationella körkort enligt 1949 års konvention. 
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Belgiskt exempel på Internationellt körkort enligt 1968 års konvention. 

Första sida (utsida). 
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Första sida (insida) och exempel på innehållssida 
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Exempel på innehållssida på engelska. 
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De två sista sidorna i ett internationellt körkort på franska. 

 

 

 


