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KONWENCJA O RUCHU DROGOWYM, 

sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. 

Umawiające się Strony, 

pragnąc ułatwić międzynarodowy 

i zwiększyć bezpieczeństwo na drogach 
jednolitych zasad ruchu, 

ruch drogowy 
przez przyjęcie 

zgodziły się na następujące postanowienia: 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

Artykuł 1 

Określenia 

W celu (stosowania postanowień niniejszej konwencji 
niżej podane określenia mają takie znaczenie, jakie na
dano im w niniejszym artykule: 

a) określenie "ustawodawstwo krajowe" Umawiającej 
się Strony oznacza całokształt praw i przepisów kra
joWych lub lokalnych obowiązujących na terytorium 
tej Umawiającej się StronYi 

b) pojazd uważa ·się za będ!\cy w ruchu międzynarodo
wym na terytorium danego państwa, jeżeli: 

i) należy do osoby fizycznej lub prawnej, której 
stałe miejsce zamieszkania znajduje stę poza tym 

" państwem, 

ii) nie jest zarejestrowany w tym państwie, 

Hi) zostal czasowo wwieziony do tego panstwai 

jednakże każda Umawiająca się Strona może odmó
wić uznania pojazdu za będący w ruchu międzyna
rodowym, jeżeli pojazd ten pozostaje na jej tery
torium ponad jeden rok, bez dłuższej przerwy, której 
czas trwania może być ustalony przez tę Umawiającą 
się Stronę. 

Zespół pojazdów uważa się za będący w ruchu 
międzynarodowym, jeżeli co najmniej jeden z Pio:
jazdów tego zespołu odpowiada powyższemu okre
śleóiui 

c) określenie ,i obszar zabudowany" oznacza obszar obej
mujący zabudowania, na który wjazdy i z którego 
wyjazdy są ' specjalnie oznaczone odpowiednimi Z.Tld

kilmi . lub który jest inaczej zdefiniowany w ustawo
dawstwie krajowymi 

d) określenie "droga" oznacza całą powierzchnię każ
dej drogi lub ulicy otwartej dla ruchu publicznego; 

e) określenie. "jezdnia" oznacza częsc drogi zwykle 
używaną do rućhu pojazdów; droga może składać 
się z kilku jezdni wyra.żnie od siebie oddzielonych, 
na przykład za pomocą pasa, rozdzielającego lub róż
nicy poziomówi 

f) na jezdniach, na których boczny pas ruchu lub bocz
ne pasy ruchu albo specjalne drogi są zastrzeżon~ 

dla ruchu niektórych rodzajów pojazdów, określenie 

"krawędź jezdni" oznacza dla innych użytkowników 
drogi krawędż pozostałe j częś ci jezdnii 

g) określenie "pas ruchu" oznacza każdy z podłu:żnych 
pasów, na które może być podzielona jezdnia, ozna
czony lub nie oznaczony za pomocą . podłużnych zna
ków na jezdni, lecz mający szerokość wystarczającą 

dla ruchu jednego rzędu pojazdów samochodowych 
innych niż motocykle i 

h) określenie "skrzyżowanie" oznacza każde przecięcie 
się dróg na jednym poziomie, ich połączenie lub roz
widlenie, łącznie z placami utworzonymi przez takie 
przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; 

i) określenie "przejazd kolejowy" oznacza każde prze
cięcie się na jednym poziomie drogi z linią kolejową 
lub tramwajową o odrębnym torowisku i 

j) określenie "autostrada" oznacza drogę specjillnie za
projektowaną i zbudOwaną dla ruchu samochodowe
go, która nie służy przydrożnym posiadłościom oraz 
która: 

i) poza wyjątkami dotycząc;:ymi punktów specjalnych 
lub okresów przejściowych ma odrębne jezdnie 
przeznaczone dla obu kierunków ruchu, wyraźnie 
oddzielone od siebie za pomocą pasa rozdzielają
cego, nie ' przeznaczonego dla ruchu, lub w wy'_. 
jątkowych przypadkach oddzielone w inny sposÓb, 

ii) nie przecina się na tym . samYm poziomie z inną) 
drogą, torem kolejowym lub tramwajowym albo 
z drogą prteznaczoną dla ruchu pieszego, 

iii) jest specjalnie oznaczona jako autostrada; 

k) określa się, że pojazd jest: 

i) "zatrzymany", jeżeli jest unieruchomiony na czas 
niezbędny do w·siadania lub wysiadania osób albo 
w celu załadowania lub wyładowania rzeczy, 
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ii) "na postoju", jeżeli jest unieruchomiony z innego 
powodu niż konieczność uniknięcia kolizji z innym 
użytkownikiem drogi lub z przeszkodą albo zasto
sowania się do przepisów ruchu . oraz jeżeli czas 
unieruchomienia pojazdu nie jest ograniczony do 
.czasu niezbędnego do wsiadania lub wysiadania 
osób albo do załadowania lub wyładowania rzeczy. 

Jednakże Umawiające się Strony mogą uważać 
za zatrzymanie każde unieruchomienie pojazdu w wa
runkach określonych wyżej pod lit. ii), którego czas 
trwania nie przekracz.a okresu ustalonego w ustawo
dawstwie krajowym, oraz uważać za · postój każde 
unieruchomienie pojazdu w warunkach okreŚlonych ' 
wyżej pod lit. i), którego czas trwania przekracza 
okres ustalony w ustawodawstwie krajowym.; 

l) określenie "rower" oznacza każdy pojazd mający co 
najmniej dwa koła, napędzany wyłącznie siłą mięśni 
osób znajdujących się. na tym pojeździe, w szczegól
ności .za pomocą pedałów lub ręcznej korby; 

m) określenie "motorower" bznacza każdy dwukołowy 
lub trzykołowy pojazd zaopatrzQny w silnik spalino
wy o pojemności skokowej nie przekraczającej 
50 cm3 (3,05 cala3), którego największa szybkość 
konstrukcyjna nie przekracza 50 km (30 mil) na 
godzinę· . 

Jednakże Umawiające się Strony stosownie do 
swego ustawodawstwa krajowego mogą nie uznać za 
motorQwery takich pojazdów, które nie mają cech 
charakterystycznych rowerów, dotyczących możliwości 
ich używania, a w szczególności możliwości ich napę
dzania za pomocą pedałów, albo których największa 
szybkość konstrukcyjna, ciężar lub niektóre cechy 
charakterystyczne silnika przekraczają ustalone wiel
kości. Niczego. w niniejszym określeniu nie należy 
interpretować jako stanowiącego przeszkodę do cał

kowitego zrównania przez Umawiające się Strony 
motorowerów z rowerami przy stosowaniu przepisów 
ich ustawodawstwa krajowego w sprawie ruchu dro
gowego; 

n) określenie "motocykl" oznacza każdy dwukołowy 
pojazd, z bocznym wózkiem lub .bez niego, zaopatrzo
ny w silnik napędowy. Umawiające się Strony mogą 
w swoim ustawodawstwie krajowym zrównać z mo.
tocyklami trzykołowe pojazdy, których ciężar własny 
nie przekracza 400 kg (900 funtów). Określenie "moto
cykl" nie obejmuje motorowerów, jednakże Umawia
jące się Strony mogą, pod warunkiem złożenia oświad
czenia zgodnie z art. 54 ust. 2 niniejszej konwencji. 
zrównać motorowery z motocyklami w celu stoso
wania niniejszej konwencji.; 

o) określenie "pojazd motorowy" oznacza każdy pojazd 
drogowy wyposażony w silnik napędowy i porusza
jący się samodzielnie na drodze, z wyjątkiem moto
rowerów na terytoriach tych Umawiających się Stron, 
które nie zrównały motorowerów Z. motocyklami, 
oraz z wyjątkiem pojazdów szynowych; 

p) określenie "pojazd samochodowy" oznacza każdy 
pojazd motorówy używany zwykle do przewozu na 
drogach osób lub rzeczy albo do ciągnięcia po dro
gach pojazdów używanych do przewozu osób lub 
rzeczy. 

Określenie to obejmuje trolejbusy, to znaczy 
pojazdy połączone z przewodem elektrycznym, nie 
jeżdżące na szynach. Nie obejmuje ono pojazdów 
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takich, jak traktory rolnicze, które są tylko okolicz
nościowo. używane do przewozu na drogach osób lub 
rzeczy albo do ciągnięcia po drogach pojazdów uży-
wanych do przewozu osób lub rzeczy.; I 

q) określenie "przyczepa" oznacza każdy pojazd prze
znaczony do łączenia go z pojazdem motorowym; 
określenie to ~obejmuje naczepy; 

r) okr,eślenie "naczepa" oznacza każdą przyczepę prze
znaczoną do sprzęgania z pojazdem samochodowym . . 
w taki sposób, że część naczepy spoczywa na pojeź
dzie samochodowym, a znaczna część ciężaru ńa.czepy 
i jęj ładunku obciąża ten pojazd samochodowy; 

s) określenie "przyczepa lekka" oznacza każdą przy
czepę, której największy dopuszczalny ciężar nie 
przekracza 750 kg (1650 funtów); 

t) określenie "zespół pojazdów" oznacza złączone ze 
sobą pojazdy, które poruszają się po drodze jako 
jedna całość; 

u) określenie "pojazd : członowy" oznacza zespół po
jazdów składający się z pojazdu samochodowego 
! naczepy sprzęgniętej z tym .pojazdem; 

v) określenie "kierujący" oznacza każdą osobę, która 
kieruje pojazdem samochodowym lub innym pojazdem 
(również rowerem) albo która prowadzi drogą bydło 
pojedynczo lub w stadzie bądż też zwierzęta pocią

gowe, juczne lJ.lb wierzchowe; 

w) określenie "największy dopuszczalny ciężar" oznacza 
największy ciężar załadowanego pojazdu, okreslony 
jako dopuszczalny przez właściwą władzę państwa, 
w którym pojazd jest zarejestrowany; 

x) o~reślenie "ciężar własny" oznacza ciężar pojazdu 
bezzaJogi, podróżnych i ładunku, lecz z pełnym za
opatrzeniem w paliwo oraz w narzędzia stanowiące 
wyposażenie pojazdu; 

y) określenie ,;ciężar pojazdu z ładunkiem" oznacza rze
czywisty ciężar pojazdu z ładunkiem oraz z załogą 

i podróżnymi w pojeżdzie; 

z) określenia "kierunek ruchu" oraz "odpowiadający 
kierunkowi ruchu" oznaczają prawą . stronę, jeżeli 

zgodnie z ustawodawstwem krajowym kierujący po
jazdem jest obowiązany wymijać inny pojazd po swo
jej lewej stronie; w przeciwnym razie określenia te 
oznaczają lewą stronę; 

aa) obowiązek kierującego pojazdem "ustąpienia pierw
szeństwa przejazdu" innym pojazdom oznacza, że kie
rujący nie może kontynuować <,lni podejmowitć jazdy 
lub manewru, gdyby to mogło zmusić kierujących 

innymi pojazdami do nagłej zmiany kierunku lub szyb
kości ich pojazdów. 

Artykuł 2 

Załącmlki do konwencji 

Załączniki do niniejsz.ej konwencji, a mianowicie: 

załącznik 1 - Wyjątki od obowiązku dopuszczenia do; 
ruchu międzynarodowego pojazdów samo
chodowych i przyczep, 

załącznik 2 - Numer rejestracyjny pojazdów samocho
dowych i przyczep w ruchu międzyna

rodowym, 

.~. ." 
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załącznik 3 - Znak wyróżniający pojazdów samocho
dowych i przyczep w ruchu międzynaro
dowym, 

załącznik 4 - Cechy tożsamości pojazdów samochodo
wych i przyczep w ruchu międzynarodo
wym, 

załącznik 5 - Warunki techniczne dotyczące pojazdów 
samochodowych i przyczep, 

załącznik 6 - Krajowe prawo jazdy oraz 

załącznik 7 - Międzynarodowe prawo jazdy, 

stanowią integralną część niniejszej konwencji. 

Artykuł 3 

Obowiązki Umawiających się Stron 

1. a) Umawiające się Strony podejmą właściwe środki 
w celu zapewnienia zgodności zasad ruchu drogowego, 
obowiązujących na ich terytoriach, z istotną treścią po
stanowień rozdziału II niniejszej k.onwencji. Zasady te, 

. -, pod warunkiem' że nie będą w żadnym punkcie sprzeczne 
z tymi postanowieniami: 

i) mogą nie zawierać tych wszystkich postanowień, 

które mają zastosowanie do sytuacji nie występują
cych na terytoriach Umawiających się Stron; 

ii) mogą zawierać postanowienia nie przewidziane w 
wymienionym rozdziale II. 

b) Postanowienia niniejszego ustępu nie zobowiązują 
Umawiających się Stron do wprowadzania sankcji kar
nych za każde naruszenie postanowień rozdziału II, które 
to postanowienia przyjęły do swoich zasad ruchu drogo
wego. 

2. a) Umawiające ' się Strony podejmą również właści
we środki w celu zapewnienia zgodności zasad dotyczą
cych warunków technicznych pojazdów samochodowych 
i przyczep, obowiązujących na ich terytoriach, z posta
nowieniami załącznika 5 do niniejszej konwencji; zasady 
te mogą zawierać przepisy nie przewidziane w załączni

ku 5, pod warunkiem że nie będą one w żadnym punkcie 
sprzeczne z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa za
wartymi w tyin załączniku. Umawiające się Strony po
dejmą także właściwe środki w celu zapewnienia, aby 
pojazdy samochodowe i przyczepy zarejestrowane na ich 
terytoriach odpowiadały postanowieniom załącznika 5, 
jeżeli mają uczestniczyć w ruchu międzynarodowym. 

b) Postanowienia niniejszego ustępu nie nakładają 
żadnych zobowiązań na Umawiające się Strony co do za
sad dotyczących warunków technicznych Ob0Wiązujących 

- na ich terytoriach w odniesieniu do pojazdów motorowych, 
które nie są pojazdami samochodowymi w rozumieniu ni
niejszej konwencji. 

3. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w za
łączniku 1 do niniejszej konwencji Umawiające się Stro
ny są obowiązane dopuścić do ruchu międzynarodowego 
na swoich terytoriach pojazdy samochodowe -i przyczepy 
odpowiadające warunkom określonym w rozdziale III 
niniejszej konwencji, którymi kierujący spełniają warunki 
określone w rozdziale lVi są one również zobowiązane 
do uznawania dowodów rejestracyjnych, wydanych zgod
nie z przepisami rozdziału III, za · zaświadczające, do 
chwili przedstawienia dowodu przeciwnego, że pojazdy, 
których one dotyczą, odpowiadają warunkom określonym 
w wymieqionym rozdziale III. 
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4. Srodki,które .zostały lub zostaną podjęte przez 
Umawiające się Strony bądź jednostronnie, bądż w dro
dze umów dwustronnych lub wielostronnych w celu do
puszczenia na ich terytoriach do ruchu międzynarodo

wego pojazdów samochodowych i przyczep nie odpowia
dających wszystkim warunkonr ustalonym w rozdziale III 
niniejszej konwencji oraz w celu uznawania - poza 
przypadkami przewidzianymi w rozdziale IV - ważności 

na ich terytoriach praw jazdy wydanych przez inną Uma
wiającą się Stronę, będą uważane za zgodne z celami 
niniejszej konwencji. 

5 . . Umawiające się Strony są obowiązane dopuścić do 
ruchu międzynarodowego na swoich terytoriach rowery 
i, motorowery odpowiadające warunkom technicznym 
określonym w rozdziale V niniejszej konwencji i który
mi kierujący mają swe stałe miejsce zamieszkania na te
rytorium innej Umawiającej się Strony. Żadna z Umawia
jących się Stron nie może wymagać, aby kierujący ro
werami lub motorowerami w ruchu międzynarodowym 

mieli prawa jazdy; jednakże Umawiające się Strony, które 
zgodnie z ustępem 2 artykułu 54 niniejszej konwencji 
złożyły oświadczenia o zrównaniu motorowerów z moto.-
cyklami, mogą wymagać praw' jazdy op kierujących mo
torowerami w ruchu międzynarodowym. 

6. Umawiające się Strony zobowiązują się przekazy
wać każdej Umawiającej się Stronie, na jej prośbę, infor
macje niezbędne do ustalenia tożsamości osoby, na której 
nazwisko pojazd samocho~owy lub przyczepa, połączone 
z pojazdem samochodowym, są zarejestrowane na ich te
rytoriach, jeżeli z przedstawionej prośby wynika, że po
jazd ten uczestniczył w wypadku na terytorium tej Uma
wiającej się Strony, która wystąpiła z prośbą. 

7. Srodki, które zostały lub zostaną podjęte przez 
Umawiające się Strony bądź jednostronnie, bądż w drodze 
umów dwustronnych lub wielostronnych w celu ułatwie
nia międzynarodowego ruchu drogowego przez uproszcze
nie formalności celnych, porządkowych i sanitarnych oraz 
innych podobnych formalności, jak równieź środki podej
mowane w celu wzajemnego dostosowania właściwości 
oraz godzin otwarcia urzędów i placówek celnych na tym 
samym przejściu granicznym będą uważane zą. . zgodne z 
celami niniejszej konwencji. 

8. Żadne z postanowień ustępów 3, 5 i 7 niniejszego 
artykułu nie narusza prawa każdej Umawiającej się Stro
ny do podporządkowania znajdujących się w ruchu mię
dzynarodowym na jej terytorium pojazdów samochodo
wych, przyczep, rowerów, motorowerów, jak również 

kierujących nimi oraz pasażerów, swoim ·przepisom doty
czącym zarobkowego przewozu podróżnych i ładunków, 
swoim przepisom dotyczącym odpowiedzialności cywilnej 
kierujących, swoim przepisom celnym oraz, ogólnie bio
rąc, swoim przepisom dotyczącym innych dziedzin niż 
ruch drogowy. 

Artykuł 4 

Znaki i sygnały drogowe 

Umawiające się Strony. nintejszej konwencji, nie bę·· 
dące Umawiającymi się Stronami konwencji o znakach 
i sygnałach drogowych, otwartej do podpisu w Wiedniu 
w tym samym dniu, co niniejsza konwencja, zobowiązują 
się, że: 

a) wszystkie znajdujące się na ich terytoriach znaki 
drogowe, sygnały świetlne ruchu oraz oznac!lenia 
drogi będą stanowiły jednolity system; 



Dziennik Ustaw Nr 5 

b) liczba rodzajów znaków będzie ograniczona i znaki 
będą umieszczone tylko w tych miejscach, w których 
ich umieszczenie uważane jest za pożyteczne; 

c) znaki ostrzegawcze będą umieszczone w odpowied
niej odległości od przeszkód, aby skutecznie uprze
dzały o nich kierujących; 

d) zabronione będzie: 

i) umieszczani::! na znaku, jego wsporniku lub na 
innym jakimkolwiek urządzeniu służącym do kie
rowania ruchem czegokolwiek, co \ nie miałoby 

, związku z treścią tego znaku lub urządzenia; je
żeli jednak Umawiające' się Strony lub ich organy 
terenowe zezwolą jakiemukolwiek stowarzyszeniu 
nie mającemu celów zarobkowych na umieszcze
nie znaków informacyjnych, to mogą one równie:?; 
zezwolić, aby Q"odło tego stowarzyszenią byłó 
umieszczone na znaku lub jego wsporniku, pod 
warunkiem że nie pogorszy to czytelności znaku; 

ii) umieszczanie tablic, ogłoszeń, oznaczeń lub urzą

dzeń, które mogłyby być mylnie wzięte za znaki 
lub inne urządzenia służące do kierowania ruchem 
albo mogłyby pomniejszać ich widoczność lub sku
teczność bądź też oślepiać u±ytkowników drogi 
lub odwracać ich uwagę li zagrażać przez to bez
pieczeństwu ruchu. 

ROZDZIAŁ II 

Zasady ruchu drogowego 

Artykuł 5 

Znaczenie znaków i sygnałów drogowych 

\ 
1. Użytkownicy drogi powinni się stosować do prze

pisów podawanych przez znaki drogowe, sygnały świetlne 
ruchu i o.znaczenia drogi nawet wówczas, gdy przepisy 
te są spr,zeczne z innymi zasadarniruchu drogowego. 

2. Przepisy podawane przez sygnały świetlne ruchu 
mają pierwszeństwo przed przepisami podawanymi przez 
znaki drogowe regulujące pierwszeństwo prz~jazdu. 

Artykuł 6 

Polecenia wydawane przez funkcjon~lriuszy 
upoważnioRych do kierowania ruchem drogowym 

1. Funkcjonariusze kierujący ruchem drogowym po
winni być łatwo rozpoznawalni i widocwi z daleka, za
równo w nocy; jak i w dzień. 

2. Użytkownicy drogi powinni stosować się nie
zwłocznie do wszystkich poleceń wydawanych przez 
funkcjonariuszy kierujących ruchem drogowym. 

3. Zaleca się, aby ustawodawstwo , krajowe przewi
dywało, że w szc:z;ególności za polecenia wydawane przez 
funkcjonariuszy kierujących ruchem drogowym uważa się: 

,a) rękę podniesioną piQnowo: gest ten oznacza "uwaga, 
stój" dla wszystkich użytkowników drogi, z wyjąt~ 
kiem kierujących, którzy nie mogą j1!1Ż zatrzymać 

się w ' sposób dostatecznie bezpieczny; ponadto jeżeli 

gest ten jest wykonany na , skrzyżowaniu, to nie zo-
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bowiązuje do zatrzymania się kierowców znajdują

cych się już na skrzyżowaniu; 

b) rękę lub ręce wyciągnięte poziomo; gest ten oznacza 
sygna.ł "stój" dla wszystkich zbliżających się użyt

kowników drogi, niezależnie od kierunku ich poru
szania się, jeżeli przecinają oni kierunek wskazany 
wyciągniętą ręką lub wyciągniętymi rękoma; po wy
konaniu tego gestu funkcjonariusz kierujący ruchem 
drogowym może opuścić rękę lub ręce; gest ten ozna
cza również sygnał "stój" dla kierujących znajdują

cych się ' ż przodu lub z tyłu funkcjonariusza; 

e) poruszanie czerwonym światłem; gest ten oznacza 
sygnał "stój" dla użytkowników drogi, w których 
kierunku światło jest skierowane. 

4. Polecenia funkcjonariuszy kierujących ruchem 
drogowym mają pierwszeństwo przed - poleceniami dawa
nymi przez znaki drogowe, sygnały świetlne ruchu i ozna
czenia drogi, jak również przed zasadami ruchu. 

Artykuł 7 

Zasady ogólne 

1. Użytkownicy drogi powinni unikać wszelkiego ,za
chowania, które mogłoby stanowić niebezpieczeństwo lub 
utrudnienie ruchu, narazić na niebezpieczeństwo osoby 
albo wyrządzić szkodę własności publicznej lub prywatnej. 

2. Zaleca się, aby ustawodawstwo krajowe przewidy
wało, że użytkownicy' drogi powinni unikać zakłóceń ru~ 
chu lub narażania go na niebezpieczeństwo przez rzuca
Jlie, składanie lub pozostawianie na drodze jakichkol
wiek przedmiotów lub materiałów albo przez stwarzanie 
na niej jakiejkolwiek inne j przeszkody. Jeżeli użytkow
nicy drogi nie zdołali jednak uniknąć/spowodowania prze
szkody lub niebezpieczeństwa na drodze, są obowiązani 
przedsięwziąć niezbędne środki w celu możliwie najszyb
szego ich usunięcia, a gdyby nie mogli usunąć ich bez
zwłocznie - w celu uprzedzenia o nich innych użytkow-
ników drogi. ' '. 

Artykuł 8 

Kierujący 

1. Każdy pojazd w ruchu lup zespół pojazdów w ru
chupowinien mieć kierującego. 

2. Zaleca się, aby ustawodawstwo krajowe przewi
dywało, że kierującego powilmy mieć zwierzęta juczne, 
pociągowe lub wierzchowe i z wyjątkiem ewentualnie 
stref specjalnie oznaczonych przy wjeździe do nich - .. 

, bydło, pojedynczo lub w stadach. ,-

3. Każdy kierujący powinien mieć niezbędną spraw· 
ność fizyczną i psychiczną oraz być fizycznie i psychicz
nie zdolny do kierowania. 

4. Każdy kierujący pojazdem motorowym powinien 
mieć . zasób wiadomoś.ci oraz umiejętności niezbędnych 
do kierowania pojazdem; jednakże to postanowienie nie 
stanowi przeszkody do nauczania :kierowania pojazdem 
zgodnie z ustawodawstwem krajovvym. 

5. Każdy kierujący powinien stale panować nad swo
im pojazdem lub pędzonymi zwierzętami. 

6 .. 
",/ 
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Artykuł 9 
) 

b) że kierujący jadący przed nim na tym samym pasie 
ruchu nie zasygnalizował swego zamiaru wyprzedze-

Stada .... nia innego pojazduj 

Zaleca się, aby ustawodawstwo krajowe przewidy
wało, że - z wyjątkiem dopuszczalnych odstępstw mają
cych na celu ułatwienie przepędów zwierząt - stada po· 
winny być podzielone na części o umiarkowanej długości, 
oddzielone od siebie odstępami dostatecznie dużymi dla 
zapewnienia wygody ruchu. 

Artykuł 10 

P01.ycja na jezdni 

1. Kierunek ruchu powinien być jednakowy na 
wszystkich drogach danego państwa, z wyjątkiem, w od
powiednich przypadkach, dróg służących wyłącznie lub) 
przeważnie do ruchu tranzytowego między dwoma innymi 
państwami. 

2. Zwierzęta poruszające się po jezdni powinny być 
pędzone możliwie najbliżej krawędzi jezdni odpowiada
jącej kierunkowi ruchu. 

3. · Nie naruszając odmiennych postanowień artyku
łu 7 ustępu 1, artykułu 11 ustępu 6 oraz innych postano
wień niniejszej konwencji, każdy kierujący poj azdem po
winien, stosownie do istniejących okoliczności. utrzymy
wac swój pojazd w pobliżu krawędzi jezdni odpowiada
jącej kierunkowi ruchu. Jednakże Umawiające się Strony 
lub ich organy terenowe mogą ustanowić bardziej szcze

. gółowe zasady dotyczące pozycji na jezdni samochodów 
przeznaczonych do przewozu ładunków. 

4. Jeżeli droga ma dwie lub trzy jezdnie, żaden kie
rujący nie powinien korzystać :z; jezdni przeciwnej do 
tej, . która odpowiada kierunkowi ruchu. 

5. a) Na jezdniach dwukierunkowych o co najmniej 
czterech pasach ruchu żaden kierujący nie powinien zaj
mować pasów ruchu położonych całkowicie na połowie 

. jezdni przeciwnej do te j, która odpowiada kierunkowi 
. ruchu. 

b) Na jezdniach dwukierunkowych o trzech pasach 
ruchu żaden kierujący nie powinien zajmować pasa ruchu 
położonego przy krawędzi jezdni przeCiwnej do tej, która 
odpowiada kierunkowi ruchu. 

Artykuł 11 

Wyprzedzanie i jazda w rzędzie 

1. a) Wyprzedzanie powinno odbywać się po stronie 
przeciwnej do tej, która odpowiada kierunkowi ruchu. 

b) Jednakże wyprzedzanie powinno się odbywać po 
stronie odpowiadającej kierunkowi ruchu, gdy kierujący, 
który jest wyprzedzany, po zasygn~lizowaniu swojego 
Zamiaru skręcenia na stronę jezdni przeciwną do tej ,: 
która odpowiada kierunkowi ruchu, s~ierował swój po-o 
jazd lub zwierzęta w tę stronę w celu wjazdu na inną 
drogę, wjazdu do przydrożnej posiadłości lub zatrzymania 
się na tej stronie. 

2. Przed wyprzedzeniem każdy kierujący, nie naru· 
szając postanowień artykułu 7 ustępu 1 i artykułu 14 ni

.niejszej konwencji, powinien upewnić się: 

a) że żaden kierujący" jadący za nim, nie rozpoczął ma
newru wyprzedzenia gOj 

c) że pas ruchu, który zamierza zając, jest wolny na 
wystarczającej długości, tak aby - uwzględniając 
różnicę między szybkością swego pojazdu w czasie 
wyprzedzania a szybkością wyprzedzanych użytkow
ników drogi ~ jego manewr nie stwarzał niebezpie
czeństwa lub utrudnienia ruchu z przeciwnego kie-
runkuj 

; 

d) że będzie mógł zająć pozycję określoną w · artyku
le 10 ustępie 3 niniejszej konwencji bez przeszka
dzania wyprzedzanemu użytkownikowi lub wyprze
dzanym użytkownikom drogi. z wyjątkiem ' przypad
ku, gdy korzysta z pasa ruchu zamkniętego dla ruchu 
z przeciwnego kierunku. 

3. Stosownie do postanowień ustępu 2 niniejszego 
artykułu na jezdniach dwukierunkowych wyprzedzanie 
jest zabronione, w ' szczególności przy zbliżaniu się do 
wierzchołka wzniesienia oraz jeżeli widocznoś ć jest nie
dostateczna i na zakrętach, chyba źe w tych miejscach 
pasy ruchu są wyznaczone podłużnymi znakami na jezdni 
i wyprzedzanie jest wykonywane bez. opuszczania pasów 
ruchu; na któ~e wjazd z przeciwnego kierunku jest za
broniony. 

4. Podczas wyprzedzania każdy kierujący powinien 
pozostawić z boku dostatecznie szeroki odstęp od wyprze
dzanego użytkownika lub użytkowników drogi. 

5. a) Na jezdniach mających co na jmniej dwa pasy 
ruchu przeznaczone do ' ruchu w kierunku jego jazdy kie
rujący, w razie potrzeby podjęcia nowego manewru w y
przedzania natychmiast Jub wkrótce po zajęciu pozycji 
określonej w artykule 10 ustępie 3 niniejszej konwenc ji, 
może - dla wykonania tego manewru i pod warunkiem 
upewnienia się, że to nie narazi na większe utrudnienie 
kierujących szybszymi poja.zdami jadącymi za nim - po
zostać na pasie ruchu zajętym przez niego podczas pierw
szego wyprzedzania .. 

b) Jednakże Umawiające się Strony lub ich organy 
terenowe mogą nie stosować postanowień niniejszego 
ustępu do kierujących rowerami, motorowerami, moto
cyklami i pojazdami, które nie są pojazdami samochodo
wymi w rozumieniu ninie jszej konwencji, a także do kie
rujących pojazdami samochodowymi, których największy 
dopuszczalny ciężar przekracza 3500 kg (7700 funtów) 
lub których największa szybkość konstrukcyjna nie prze
kracza 40_ km (25 mii) na godzinę . 

6. Jeżeli mają zastosowanie · póstanowienia ustępu 5 
lit. a) niniejszego artykułu i natężenie ruchu jest takie, 
że pojazdy nie tylko zajmują całą szerokość jezdni prze
znaczonej do ruchu w kierunku, w którym się p'oruszają, 
lecz także jadą z szybkością zależną od szybkości po
przedzającego pojazdu poruszającego się w danym rzę
dzie, to: 

a) bez naruszania postanowień ustępu 9 niniejszego 
artykułu jazda pojazdów na jednym pasie ruchu z 
większą szybkością niż na innym pasie nie będzie 
uważana za wyprzedzanie w rozumieniu niniejszego 
artykułUj 

b) kierujący nie jadący na pasie ruchu położonym naj
bliżej krawędzi jezdni odpowiadającej kierunkowi 
ruchu może zmienić pas ruchu tylko w celu wyko
nania skrętu w prawo lub w lewo albo w celu po-
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stoju, z wyjątkiem zmian pasa ruchu dokonywanych 
przez kierujących z.godnie z ustawodawstwem krajo
wym, wynikającym z zastosowania postanowień ustę
pu S lit. b) niniejszego artykułu. 

7. Jeżeli pasy ruchu są wyznaczone na jezdni linia
mi podłużnymi" zabrania się kierującym - jazdy w taki 
sposób, aby te linie znajdowały się pomiędzy kołami w 
czasie jazdy w rzędzie opisanej w ust. 5 i 6 niniejszego 
artykułu. 

, 8. Nie naruszając postanowień ustępu 2 niniejszego 
artykułu oraz innych ograniczeń dotyczących wypr~edza
nia na skrzyżowaniach i przejazdach kolejowych, ' które 
Umawiające się Strony lub ich organy terenowe mogą 
wprowadzić, żaden kierujący nie powinien wyprzedzać 
pojazdu innego ' niż dwukołowy rower, dwukołowy moto
rower lub dwukołowy motocykl bez bocznego wózka: 

a) bezpośrednio przed skrzyżowaniem lub na skrzyżo
waniu innym niż skrzyżowanie z ruchem okrężnym, 
z wyjątldem przypadku: 

i) przewidzianego w · ustępie 1 lit. b) niniejszego 
artykułu; 

ii) gdy droga, po której porusza się wyprzedzający, 
ma pietwl;zenstwo na skrzyżowaniu: 

Hi) gdy ruch na skrzyżowaniu jest kierowany przez 
funkcjonariusza kierującego ruchem drogowym 
lub przez sygnały świetlne ruchu; 

b) bezpośrednio przed przejazdami kolejowymi lub na 
przejazdach kolej owych nie wyposażonych w zapory 
lub półzaporYi jednakże Umawiające się Strony lub 
ich organy terenowe mogą zezwolić na takie wyprze
dzanie na przejazdach kolejowych, na których ruch 
drogowy jest kierowany sygnałami świetlnymi ruchu 
zawierającymi sygnał pozytywny zezwalający pojaz
dom na przejazd. 

9. Pojazd nie powinien wyprzedzać innego pojazdu 
zbliżającego się do przejścia dla pieszych, wyznaczonego 
znakami na . jezdni lub oznaczonego jako takie, albo 
pojazdu zatrzymanego bezpośrednio przed tym przejściem, 
lecz jechać z dostatecznie zmniejszoną szybkością um9ż
liwiającą natychmiastowe zatrzymanie pojazdu, jeżeli pie
szy znajduje się na przejściu . Zadne z postanowień ni
niejszego ustępu nie powinno być interpretowane jako 
uniemożliwiające Umawiającym się ·Stronom lub ich orga
nom terenowym wprowadzenie zakazu wyprzedzania w 
określonej odległości od przejścia dla pieszych lub nało- ' 
żenia surowszych wymagań na kierującego pojazdem, 
który zamierza wyprzedzać inny pojazd zatrzymany ' bez
pośrednio przed przejściem. 

10. Każdy kierujący, który stwierdzi, 'że kierujący 
jadący za nim zamierza go wyprzedzić, powinien - z wy
jątkiem przypadku przewidzianego w ilTtykule i6 ustę
pie 1 litera b) niniejszej konwencji - trzymać się blisko 
krawędzi '· jezdni odpowiadającej kierunkowi ruchu oraz 
nie powinien zwiększać szybkości. Jeżeli niedostateczna 
szerokość jezdni, jej profil lub stan w połączeniu z lUl'''' 
tężeniem ruchu z przeciwnego kierunku nie pozwalają 

na wyprzedzanie bez trudu i bez narażenia na niebezpie
czeństwo pojazdu pówolnego lub zajmującego dużo miej
sca albo zobowiązanego do przestrz.egania ograniczonp.j 
szybkości, kierujący takim pojazdem powinien zmniejszyć 
szybkość oraz w razie potrzeby usunąć się możliwie 

najbardziej na bok w celu umożliwienia wyprzedzenia go 
przez pojazdy jadące za nim. 
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11. a) Umawiające się Strony lub organy terenowe 
mogą na jezdniach o ruchu jednokierunkowym i na jezd
niach o ruchu dwukierunkowym, jeżeli co najmniej dwa 
pasy ruchu na obszarze zabudowanym i trzy pasy ruchu 
poza tyłu obszarem są przeznaczone dla ruchu w tym 
samym kierunku i są wyznaczone na jezdni liniami po
dłużnymi: 

i) zezwolić pojazdom jadącym jednym pasem ruchu na 
wyprzedzanie po stronie odpowiadającej kierunkowi 
ruchu pojazdów jadących innym pasem ruchu oraz 

ii) nie stosować postanowień artykułu 10 ustępu 3 ni
niejszej konwencji, pod warunkiem wprowadzenia od~ 

powiednich postanowień ograniczających możliwość 
zmiany pasów ruchu; 

b) w Pfzypadku wymienionym pod literą a) niniej
szego ustępu przewidziany sposób . prowadzenia pojazdów 
będzie uważany za nie stanowiący wyprzedzania w rozu
mieniu mmeJszej konwencji; jednakże postanowienia 
ustęp~ 9 niniejszego artykułu zachowują moc. 

Artykuł 12 

Wymijanie 

1. Przy wymijaniu kierujący powinien zachować w...y
starczający odstęp z boku i w razie potrzeby zbliżyć się 
do krawędzi jezdni odpowiadającej kierunkowi ruchu. 
Jeżeli w trakcie tego manewru jego· jazda byłaby utrud
niona z powodu przeszkody lub na skutek bbecności 
innych użytkowników drogi, powinien zmniejszyć szyb
kość, a w razie potrzeby - zatrzymać się w celu prze
puszczenia. użytkownika lub użytkownikow drogi zbliża
jących , się z przeciwnego kierunku. 

2. Na drogach górskich i na drogach z dużym spad
kiem o podobnej charakterystyce, na których wymijilIiie 
jest niemożliwe lub utrudnione, kierujący ' pojazdem Ja
dącym z góry powiIlien zjechać na bok drogi w celu 
przepuszczenia pojazdu jadącego pod górę, z wyjątkiem , 

przypadku, gdy sposób rozmieszczenia wzdłuż drogi zatok 
umożliwiających pojazdom zjechanie do nich jest taki, 
że - uwzględniając . szybkoŚć i pozycję pojazdów - po
jazd jadący pod gqrę ma przed sobą zatokę i że byłaby 
konieczna jazda do tyłu jednego z pojazdów, jeżeli pojazd 
jadący pod górę nie zjechałby do tej zatoki. Jeżeli jeąen 
z dwóch pojazdów wymijających się miałby być zobowią· 
zany do cofnięcia się dla umo'żliwienia wymijania, to 
manewr ten jest obowiązany wykonać kierujący pojazdem 
jadącym z góry, chyba że wykonanie tego manewru jest 
w sposób oczywisty łatwiejsze dla kierującego pojazdem 
jadącym pod górę. Umawiające się Strony lub ich organy 
terenowe mogą jednak· przewidzie<: dla niektórych po
jazdów albo nIektórych dróg lub odcinków dróg specjalne 
zasady różniąc'e się oa zasad ustalonych w niniejszym 
ustępie. 

Artykuł 13 

Szybkość odległość między pojazdami 

1. Każdy kierujący powinien we wszystkich okolic'z
nościach panować nad swoim pojazdem w taki sposób, 
aby mógł dostosować się do wymagań ostrożności i ab~ 
w każdym czasie był w stanie wykonać wszystkie ko
nieczne manewry . Ustalając szybkość swego pojazdu, po
winien on stale zwracać uwagę na istniejące okolicz- .· 
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ności, a w szczególności rzeźbę terenu, stan drogi, stan 
pojazdu i jego ładunku, warunki atmosferyczne oraz na
tężenie ruchu, tak aby miał możliwość zatrzymania po
jazdu w granicach "",swojego pola .. widzenia do przodu, 
a także przed każdą przeszkodą możliwą do przewidze
nia. Po~inien on zmniejszyć szybkość i w. razie potrzeby 
zatrzymać się, ilekroć wymagają tego okoliczności. a w. 
szczególności, gdy nie ma dobrej widoczności.-

2. :Laden kierujący nie powinien bez I istotnej przy
-'czyny utrudniać normalnej jazdy innych pojazdów przez 
nienormalnie wolną jazdę .. 

. 3 . . Kierujący pojazdem jadący za innym pojazdem 
powinien ytrzymywać za nim bezpieczny odstęp, wystar
czający do uniknięcia zderzenia w razie gwałtownego 
hamowania lub nagłego zatrzymania pojazdu, który gO; 
poprzedza. 

4. W celu ułatwienia wyprzedzania poza obszarami 
zabudowanymi kierujący pojazdami lub zespołami pojaz
dów o l!ajwiększym dopuszczalnym clęzarze ponad 
3500 kg (7700 funtów) lub o długości całkowitej większej 
niż 10 m (33 stopy) są obowiązanl, z wyjątkiem przypad
ku wykonywania manewru wyprzedzania lub przygoto
wywania się do wykonania tego manewru, utrzymywać 
taki odstęp od pojazdów motorowych, znajdujących się 
pr:z;ed nimi, ,aby inne wyprzedzające je pojazdy mogły 
bezpiecznie wjechać w lukę pozostawioną przed pojazdem. 
wyprzedzonym. Jednakże postanowienia tego nie stosuje 
się, gdy natężenie ruchu jest bardzo duże albo gdy wy
przedzanie jest zabronione. Ponadto: 

a) właściwe .władze mogą stosować odstępstwa od tego: 
postanowienia w odniesieniu do niektórych zespołów 
pojazdów, a także nie stosować tego postanowienia 
na drogach mających dwa pasy przeznaczone do ru
chu w danym kierunku; 

b) Umawiające się Strony lub ich organy terenowe 
mogą ustalić dla charakterystyki pojazdów inne licz
by niż przewidziane w niniejszym ustępie . 

, 5. :Ladne postanowienie niniejszej konwenc ji nie. 
Itloże być interpretowane . jako ograniczające Umawiające 
się Strony lub ich organy terenowe we wprowadzeniu 
powszechnego lub lokalnego ograniczenia szybkości dla 
wszystkich lub niektórych kategorii pojazdów albo też 
we wpr·owadzeniu minimalnej i maksymalnej szybkości 
albo też tylko minimalnej lub tylko maksymalnej szyb
kości na niektórych drogach lub na niektórych rodzajach 
dróg, lub we wprowadzeniu minimalnych odstępów uza
sadnionych obecnością na drodze niektórych kategorii 
pojazdów przedstawiających szczególne niebezpieczeń
stwo, w szczególności z powodu ich ciężaru lub ładunku. 

Artykuł 14 

Ogólne przepisy dotyczące manewrów 

1. Każdy kierujący, który zamierza wykonać manewr 
taki, jak wyjechanie z rzędu pojazdów stojących na po
stoju lub wjechanie do niego, skręcenie w ' prawo lub w 
lewo na jezdni albo skręcenie w lewo lub w prawo na 
inną drogę lub do posiadłości przylegaJącej do drogi, nie 
powinien rozpoczynać tego manewru bez uprzedniego 
upewnienia się, że może to uczynić bez narażenia na nie
bezpieczeństwo innych użytkowników drogi jadących za 
nim lub przed nim albo mających go wyminąć, uwzględ
niając ich pozycję na jezdni, kierunek ruchu i szybkość. 
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2. Każdy kierujący, który zamierza zawrócić lub 
cofnąć się, może rozpocząć ' ten manewr dopiero po upew
nieniu się, że może to uczynić nie stwarzając ' niebezpie
czeństwa lub przeszkody dla innych użytkowników drogi. 

3. Przed skręceniem lub przed wykonaniem manewru 
związanego ze zjechaniem w bok każdy kierujący powi
nien odpowiednio wyraŻllie' i dostatecznie wcześnie za
sygnalizować swój zo,miar za pomocą kierunkowskazu 
lub kierunkowskazów swojego pojazdu albo - w razie 
ich braku - w miarę możl·iwości za pomocą odpowied
niego znaku "ręką. Sygnalizowanie zamiaru za pomocą kie
runkowskazu lub kierunkowskazów powinno trwać przez 
cały czas trwania manewru; powinno ono ustać natych
miast po jego zakończeniu. 

Artykuł 15 

Przepisy szczególne dotyczące pojazdów służących do 
regularnego , tr~sportu publ~cznego 

Zaleca się, aby w celu ułatwienia ruchu pojazdów 
służących do regularnego · transportu publicznego na ob· 

. szarach zabudowanych ustawodawstwo krajowe przewi
dywało, żeby kierujący innymi pojazdami - z zastrze- , 
żeniem postanowień artykułu '17 ustępu 1 niniejszej kon
wencji - zmniejszali szybkość i w razie potrzeby zatrzy
mywali się dla umożlh",ienia pojazdom transportu publicz
nego wykonania manewru koniecznego przy ruszaniu 
i wyjeździe z. przystanków oznaczonych jako takie. Prze
pisy tak ustalone przez Umawiające się Strony lub 'icllf 
organy terenowe w niczym nie zmieniają obowiązku cią
żącego na kierujących pojazdami transportu publiczne
go - po zasygnaJJzowaniu przez nich za pomocą kierwI
kowskazów zamiaru ruszania - podjęcia środków ostroż
ności koniecznych do uniknięcia jakiegokolwiek ryzyka 
wypadku. 

Artykuł 16 

Zmiana kierunku ruchu -

1. Przed wykonaniem skrętu w prawo lub w lewo 
w celu wjazdu na inną drogę lub wjazdu do przydrożnej 
posiadłości każdy kierujący, nie naruszając postanowień 
a rtykułu 7 ustępu 1 i artykułu 14 niniejszej konwencji, 
powinien: 

a)' jeżeli zamierza skręcić w stronę odpowiadającą kie
runkowi ruchu - zbliżyć ' się możliwie najbardziej 
do krawędzi jezdni odpowiadającej temu kierunkowi 
i ' wykonać ten manewr zajmując możliwie najmniej 
przestrzeni; . 

b) j eżeli zamierza OpUSCIC drogę z drugiej strony -
z zastrzeżeniem możliwości wydania przez Umawia
jące się Strony lub ich organy terenowe odmiennych 
postanowień dla rowerów i motocykli - powinien 
zbliżyć się na jezdni dwukierunkowej możliwie naj
bardziej do osi jezdni, a ńa jezdni jednokierunkowej 
do kraw'ędzi jezdni przeciwnej do kierunku ruchu 
oraz - jeżeli zamierza wjechać na inną drogę dwu
kierunkową - wykonać swój manewr tak, aby wje
chać na jezdnię tej innej drogi po stronie odpowia
dającej kierunkowi ruchu. 
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2. Podczas wykonywania manewru zmiany kierunku 
ruchu kierujący - nie naruszając postanowień artyku
łu 21 niniejszej konwencji dotycźących pieszych - jest 
obowiązany przepuścić pojazdy jadące z przeciwnego 
kierunku na jezdni, którą zamierza opuścić, oraz rowery 
i motorowery jadące po drogach dla rowerów, przecina
jących jezdnię, na którą zamierza wjechać. 

Artykuł 17 

Hamowanie 

1. Żaden kierujący pojazdem nie pOWInIen nagle 
hamować, chyba że jest to konieczne ze względów bez
pieczeństwa. 

2. Każdy kierujący, który zamierz.a zmniejszyć znacz
nie szybkość swego pojazdu, z wyjątkiem przypadku, gdy 
jej zmniejszenie jest uzasadnione bezpośrednim niebez
pieczeństwem, powinien najpierw upewnić się, że może 
to uczynić nie stwarzając niebezpieczeństwa lub nadmier
nego utrudnienia dla innych kierujących. Ponadto jest on 
obowiązany - chyba że upewnił się, że nie jedzie za 
nim żaden pojazd albo że pojazd znajduje się bardzo 
daleko - wskazać swój zamiar wyraźnie i dostatecznie 
wcześnie, dając ręką odpowiedni znak; jednakże postano
wienia tego nie stosuje się, jeżeli wskazanie zmniejszenia 
szybkości nastąpiło przez zapalenie się wymienionych w 
ustępie 31 załącznika 5 do niniejszej konwencji świateł 
hamowania "stop" pojazdu. 

Artykuł 18 ' 

Skrzyżowania i obowiązek ustąpienia pierwszeństwa 
przejazdu 

1. Każdy kierujący zbliżający się do skrzyżowania 
powinien zachować zwiększoną ostrożność dostosowaną 
do warunków lokalnych. Kierujący pojazdem powinien 
w szczególności prowadzić pojazd z taką szybkością, aby 
mieć możliwość zatrzymania się w celu przepuszczenia 
pojazdów mających pierwszeństwo przejazdu. 

2. Każdy kierujący wyjeżdżający ze ścieżki lub z 
drogi gruntowej na drogę inną niż ścieżka lub droga 
gruntowa powinien ustąpić pierwszeństwa przejazdu po
jazdom jadącym po tej drodze. W celu stosowania niniej
szego artykułu ' określenia "ścieżka" i "droga gruntowa" 
mogą być zdefiniowane w ustawodawstwie krajowym. 

3. Każdy kierujący wyjeźdżający na drogę z przy
drożnej posiadłości powinien ustąpić pierwszeństwa prze
jazdu pojazdom jadącym po tej drodze. 

4. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 7 niniejszego 
artykułu: 

a) w państwach o ruchu prawostronnym na skrzyżowa
niach innych niż skrzyżowania określone 'w ustępie' 2 
niniejszego artykułu i w artykule 25 ustępach 2 i 4 
niniejszej konwencji kierujący pOWInIen ustąpić 
pierwszeństwa przejazdu pojazdom nadjeżdżającym z 
jego prawej strony; 

b) Umawiające się Strony lub ich organy terenowe, na 
których terytorium obowiązuje ruch lewostronny, ~a
chowują swobodę w sprawie uregulowania pierwszeń
~twa przejazdu na skrzyżowaniach. 
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5. Kierujący nie pOWImen wjeżdżać na skrzyżowanie ' 
nawet wtedy, gdy sygnały świetlne /Tuchu upoważniają 

go ' do tego, jeżeli natężenie ruchu jest takie, że prawdo
podobnie zo'stałby zmuszony dozatrzyman[a się na Iskrzy
żowaniu, co utrudniłoby lub zakłóciło ruch poprzeczny. 

6. Kierujący, który wjechał na skrzyżowanie o ruchu 
,kierowanym za pomocą sygnałów świetlnych, może 

opuścić to skrzyżowanie. nie czekając na otwarcie ruchu 
w kierunkv, w którym zamierza jechać, lecz pod warun
kiem, że to nie spowoduje utrudnienia ruchu innym , użyt
kownikom drogi poruszającym się w kierunku, w którym 
ruch jest otwarty. 

7. Na skrzyżowaniach kierujący pojazdami, które nie 
są pojazdami szynowymi, powinni ustąpić pierwszeństwa 
przejazdu pojazdom szynowym. 

Artykuł 19 

Przejazdy kolejo,we 

Każdy użytkownik drogi powinien zachować zwięk

szoną ostrożność przy zbliżaniu się i przy przekraczaniu 
przejazdów kolejowych. W szczególności: 

a) każdy kierujący pojazdem powinien prowadzić pojazd 
z umiarkowaną szybkością; 

b) niezależnie od obowiązku przestrzegania nakazu za
trzymania się, podawanego za pomocą sygnału świetl
nego lub sygnału dźwiękowego, żaden użytkownik 
drogi nie powinien wkraczać na przejazd kolejowy, 
na którym zapory lub półzapory są zamknięte albo 
których zamykanie lub podnoszenie zostało ,rozpo-
częte; , " 

c) jeżeli przejazd kolejowy nie jest wyposażony w za
pory, półzapory lub sygnały świetlne, żaden użytkow
nik drogi nie powinien wkraczać na przejazd bhZ\ 
upewnienia się, że nie zbliża się pojazd szynowy; 

d) żaden użytkownik drogi nie powinien przekraczać 
przejazdu kolejowego w sposób opieszały; w r'azie 
przymusowego unieruchomienia pojazdu, kierujący 

nim powinien dołożyć .starań w celu usunięcia go 
z przejazdu, a jeżeli tego nie może uczynić, powi
nien natychmiast zrobić wszystko, co jest w jego mo
cy, aby zawczasu ostrzec o istnieniu niebezpieczeń
stwakierujących pojazdami szynowymi. 

Altykuł 20 

Postanowienia dotyczące pieszych 

1. Umawiające się Strony lub ich organy terenowe 
mogą wprowadzać postanowienia niniejszego artykułu 
tylko w przypadkach, gdy ruch pieszy na jezdni byłby 
niebezpieczny lub utrudniałby ruch pojazdów. 

2. Jeżeli z boku jezdni znajdują się chodniki dla; 
pieszych lub pobocza nadające się dla pieszych, piesi są 
obowiązani z nich korzystać. Jednakże z zachowaniem 
należytej ostrożności: 

a) piesi pchający lub niosący przedmioty zajmujące 
dużo miejsca mogą poruszać się po jezdni, jeżeli ich 
poruszanie się po chodniku lub poboczu mogłoby spo
wodować poważne utrudnienia dla innych pieszych, 

b) grupy pieszych prowadzone przez przewodników lub 
zorganizowane kolumny pieszych mogą korzystać z 
jezdni. 
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3. Jeżeli nie jest możliwe . korzystanie . z chodników 
lub pobocz.y albo w razie ich bra.ku, piesi mogą korzystać 
z jezdni; skoro istnieje droga dla rowerów oraz. natęże
nie ruchu na to pozwala, piesi mogą korzystać z drogi 
dla rowerów, jednakże bez przeszkadzania -w ruchu [{)
werów i motorowerów. 

4. Piesi korzystający z jezdni zgodnie z ustępami 2 
i 3 niniejszego artykułu powinni znajdować się możliwie 

najbliżej krawędzi jezdni. 

5. Zaleca się, aby ustawodawstwo krajowe przewi
dywało, co następuje: gdy piesi korzystają z jezdni, po
winni znajdować się po stronie jezdni przeciwnej do tej, 
która odpowiada kierunkowi ruchu, chyba że zagrażałoby 
to ich bezpieczeństwu. Jednakże osoby prowadzące ro.
wery, motorowery lub motocykle powinny w każdym 

przypadku znajdować się po tej stronie jezdni, która 
odpowiada kierunkowi ruchu; to samo dotyczy grup pie
szych prowadzonych przez przewodników oraz zorganizo
wanych kolumn pieszych. Z wyjątkiem zorganizowanych 
kolumn, piesi idący po jezdni w nocy lub w warunkach 
złej widoczności, a także w dzień, jeżeli natężenie ruchu 
pojazdów tego wymaga, powinni iść 'w miarę możności 
w jednym rzędzie. 

6. a) Piesi zamierzający przekroczyć jezdnię mogą 
wejść na nią tylko przy zachowaniu szczególnej ostroż
ności; powinni oni korzystać z przejścia dla pieszych, 
jeieIi znajduje się ono w pobliżu. 

b) W celu przekroczenia jezdni na przeJsclU dla pie
szych .oznaczonym jako takie lub wyznaczonym znakami 
na jezdni: 

i) jeżeli przejście jest wyposażone w sygnały świetlne 
,dla pieszych, piesi są .obowiązani podporządkcwać 
się wskazaniom podawanym przez te sygnały; 

ii) jeżeli przejście nie jest wyposażone w takie sygnały, 
a ruch pojazdów: jest kierowany sygnałami świetlny
mi ruchu lub przez ' funkcjonariusza ki.erującego ru-, 
chem, piesi nie powinni wkraczać na jezdnię dopóty, 
dopóki sygnał świetlny ruchu lub pedawany przez 
funkcjenariusza kierującego ruchem nie wskazuje, że 
pejazdy mają prawe .. przejazdu; 

in) na innych przejściach dla pieszych piesi nie pewinni 
wchedzić na jezdnię bez uwzględnienia odległeści 
i szybkości zbliżających się pojazdów. 

c) W celu przekroczenia jezdni w innym miejscu niż 
na przejściu dla pieszych, .oznaczonym jako takie lub) 
wyznaczenym znakami na jezdni, piesi. nie pcwinni wcho
dzić na jezdnię bez uprzedniego upewnienia się, że mogą 
te uczynić nie zakłócając ruchu pojazdów; 

d) Piesi, którzy już rozpeczęli przechodzenie przez 
jezdnię, nie powinni ge przedłużać, zwalniać kroku lub 
zatrzymywać się na jezdni, jeżeli to nie jest konieczne. 

t. Jednakże Umawiające się Streny lub ich .organy 
terenewe mogą ustanewić surewsze pestanowienia wlali 
pieszych przechedzących przez. jezdnię. 

Artykuł 21 

Zachowanie się kierujących wobec pieszych 

1. Nie naruszając pestanewień artykułu 7 ustępu 1, 
-aitykuhi 11 ustępu 9 i artykułu 13 ustę'pu 1 niniejszej 
konwencji, w razie istnięnia na jE!zdni przejścia dla pie-

9 - Poz. 40 

szych oznaczonego jako takie lub wyznaczonego znakami 
na jezdni: 

a) jeżeli ruch pojazdów na prżejściu jest kierowany, za 
pomocą sygnałów świetlnych ruchu lub przez funkcjo
nariusza kierującego ruchem, kierujący są obowią
zani zatrzymać się przed przejściem, gdy sygnał za
brania jazdy, a gdy przejazd jest dozwolony, nie po
wInni uniemożliwiać ani utrudniać ruchu pieszym 
znajdującym się na przejściu i przekraczającym je 
w warunkach ustalonych w artykule 20 niniejszej 
konwencji; jeżeli kierujący zamierzają skręcić w inną 
drogę, przy wjeździe na którą znajduje się przejście 
dla pieszych, powinni jechać powoH,a nawet zatrzy
mać się w celu umożliwienia przejścia pieszym znaj
dującym się już na przejściu lub wchodzącym na nie 
w warunkaCh ustalonych w artykule 20 ustępie 6 ni
niejszej konwencji; 

b) jeżeli ruch pojazdów na tym przejś(:iu nie jest kie
rowany sygnałami świetlnymi ruchu lub przez 
funkcjonariusza kierującego ruchem, kierujący p'o-' 
winni zbliżać się do tego przejścia tylko z .odpo
wiednio zmniejszoną szybkością, aby nie narażać na: 
niebezpieczeństwo pieszych, którzy znajdują się na. 
przejściu lub wchodzą na nie; w razie potrzeby po
winni zatrzymać się w celu przepuszczenia pieszych. 

2. Kierujący, którzy zamierzają wyprzedzać po E·tro
nie odpowiadającej kierunkowi ruchu pojazd transportu 
publicznego stojący ne odpowiednio oznaczonym przy
stanku, powinni zmniejszyć szybkość, a w razie potrzeby 
zatrzymać się w celu umożliwienia pasażerem wsiadania 
de tego pojazdlJ lub wysiadania z niego. 

3. Żadne z postanowień niniejszego artył\ułu nie 
może być interpretcwane jako ograniczające Umawiające 
się Strony lub ich organy terenowe do: 

- zobowiązania kierujących pojazdami do zatrzymania 
się we wszystkich przypadkach, gdy piesi znajdują 

się na przejściu dla pieszych, odpowiednio oznaczo
nym jako takie ,Jub wyznaczonym oznaczeniem drogi, 
albo wchodzą na nie w warunkach określonych w 
artykule 20 niniejszej konwencji, lub 

- zakazania im przeszkadzania lub utrudniania ruchu 
pieszych, którzy przekraczają jezdnię na skrzyżowa
niu lub tuż przed skrzyżowaniem, nawet jeżeli w tym 
miejscu nie ma przejścia dla pieszych oznaczonego 
jako takie ,lub wyzna'czonego znakami na jezdni. 

Artyk~ł 22 

VVysepki na jezdni 

Nie naruszając postanowień artykułu ' 10 niniejszej 
konwencji, każdy kierujący może przejeżdżać po lewej 
lub praw,ej stronie wysepek, słupków i innych urządzeń 
umieszczonych na jezdni, po której jedzie, z wyjątkiem 
następujących przypadków: 

a) gdy znak nakazuje przejazd z określonej strony wy
sepki, słupka lub urządzenia, 

b) gdy wysepka, słupek lub urządzenie znajduje Się na 
osi jezdni ' dwukierunkowej; w tym ostatnim przypad
kukierujący powinien jechać po tej stronie wysepki, 
słupka lub urządzenia, . która odpowiada :kierunkowi 
ruchu. ' 
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Artykuł 23 

Zatrzym\lnle i postój 

1. Poza obszarami zabudowanymi pojazdy i zwierzę

ta zatrzymane lub na postoju powinny być w miarę moż
liwościumieszczone poza obrębem jezdni. Nie powinny 
być one umiesz,czane na drogach dla rowerów ani też -
poza przypadkami, w których zezwala na to odpowiednie; 
ustawodawstwo krajowe - na chodn,ikach lub na pobo
czach urządzonych dla ruchu pieszego. 
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2. a) Zwierzęta oraz pojazdy podczas zatrzymania lub 
postoju na jezdni powinny, znajdować się możliwie naj - ' 
bliżej krawędzi jezdni. Kierujący może zatrzymać lub zo
stawić na postoju swój pojazd tylko po stronie jezdni rid
powiadającej jego kierunkowi ruchu; jednakże zatrzy
manie lub postój po przeciwnej stronie jest dozwolony, 
jeżeli zatrzymanie lub postój po stronie odpowiadającej 

kierunkowi ruchu są niemożliwe ze względu na znaj
dujące się tam tory pojazdów szyńowych. Ponadto Uma
wiające się Strony lub ich organy terenowe mogą: 

i) nie wprowadzać w pewnych warunkach zakazu za,
trzymywania się , ani postoju po jednej lub po drugiej 
stronie, na przykład gdy zatrzymanie po stronie od
powiadającej kierunkowi ruchu jest zabronione przez 
znaki drogowe; 

ii) na jezdniach jednokierunkowych zezwalać na zatrzy
manie i postój po stronie przeciwnej równocześnie 
lub zamiast zatrzymania się i postoju po stronie od
powiadającej kierunkowi ruchu; 

Iii) zezwalać na zatrzymanie i postój na środku 'jezdni 
w miejscach specjalnie oznaczonych. 

b) Z wyjątkiem sytuacji, gdy ustawodawstwo krajo
we stanowi inaczej, pojazdy inne niż dwukołowe rowery, 
dwukołowe motorowery i dwukołowe motocykle bez 
bocznych wózków nie powinny być zatrzymywane ' lub' 
pozostawione na postoju na jezdni w podwójnym rzędzie. 
Pojazdy zatrzymane lub na postoju powinny być usta
wione równolegle do krawędzi jezdni, z wyjątkiem przy.' 
padków, gdy warunki miejscowe pozwalają na inne 
ustawienie. ' 

3. a) Każde zatrzymanie i każdy postój pojazdu na 
jezdni są zabronione: 

i) na przejścinch dla pieszych, na pr:z.ejazdach dla ro
werów oraz na przejazdach kolejowych; 

ii) na torach tramwajowych lub kolejowych znajdują
cych się na drodze albo tak blisko tych torów, że' 
ruch tramwajów lub pociągów mógłby zostać za
kłócony, jak również- z zastrzeżeniem możliwości 
wydania innych postanowień przez Umawiające się 
Strony .. lub ich organy terenowe - na chodnikach 
i na drogach rowerowych. 

b) Zabronione jest jakiekolwiek zatrzymywanie i jaki
kolwiek postój pojazdu we wszystkich miejscach, w któ
rych mogłoby to ' stanowić niebezpieczeństwo, a w -szcze
gólności: 

i) pod wiaduktami i w . tunelach, z wyjątkiem ewentual
nie miejsc specjalnie oznaczonych; 

H) na jezdni, w pobliżu wierzchołków wzniesień oraz 
na zakrętach, jeżeli widoczność jest niedostateczna 
do wyprzedzania pojazdu z zachowaniem/ całkowitego 
bezpieczeństwa, z uwzględnieniem szybkości pojazdów 
na danym odcinku drogi; 

Poz. 40 

Hi) na jezdni obok wyznaczonej linii podłużnej, jeżeli 
nie mają z.ilstosowania postanowienia litery b) punkt 
ii) niniejsz.ego ustępu, a szerokość jezdni między 

linią a pojazdem jest mniejsza niż , 3 m (10 stóp) 
i linia jest tego rodzaju, że nie wolno jej przekra
czać pojazdom zbliżającym się do niej po tej samej. 
stronie; 

c) Zabroniony jest jakikolwiek postój na jezdni: 

i) w pobliżu przejazdów kolejowych, skrzyżowań i przy
stanków autobusów, trolejbusów lub pojazdów sZ(y
nowych w odległościach ściśle ustalonych w usta
wodawstwie krajowym; 

ii) przed wjazdami do posiadłości; 

Hi) w każdym miejscu, w którym postój pojazdu utrud
niałby dostęp do innego pojazdu właściwie zaparko
wanego lub wyjazd tego innego pojazdu; 

iv) na środkowej jezdni dróg o trzech jezdniach oraz 
poza obszarami zabudowanymi na jezdniach dróg 
oznaczonych odpo,viednimi znakami jako drogi z 
pierwszeństwem przejazdu; . 

v) w każdym miejscu, w którym pojazd na postoju za
słaniałby użytkownikom drogi znaki drogowe lub 
sygnały świetlne ruchu. 

4. Kierujący nie powinien pozostawiać swego p:o;
jazdu lub swoich zwierząt bez zastosowania wszelkich 
należytych środków ostrożności, w celu uniknięcia jakie
gokolwiek wypadku, a ponadto gdy chodzi o pojażd s:a~ 
mochodJowy - w celu zapobieżenia możliwości lW"ucho"" 
mienia go bez zezwolenia-o 

5. Zaleca się, aby ustawodawstwo krajowe przewi
dywało, że każdy pojazd motorowy inny niż dwukołowy 
motorpwer lub dwukołowy motocykl bez bocznego wózka 
oraz ' każda przyłączona lub odłączona przyczepa, unie
ruchomioIle na jezdni poz.a obszarem zabudowanym, będą 
sygnalizowane z daleka za pomocą co najmniej jednego 
odpowiednieg.o urządzenia umieszczonego w miejscu naj
odpowiedniejsżym w celu ostrzeżenia zawczasu innych
zbliżających się kierujących: 

a) jeżeli pojazd jest unieruchomiony w nocy na jezdni 
w takich warunkach, że zbliżający się kierujący nie 
mogą zauważyć przeszkody, jaką stanowi ten pojazd: 

b) w innych przypadkach, jeżeli kierujący był zmuszo. 
ny do unieruchomienia swego pojazdu w miejscu, w 
którym zatrzymanie jest zabronione. 

6. Zadne Z postanowień niniejszego artykułu nie 
może być interpretowane jako zabraniające Umawiającym 
się Stronom lub ich organom terenowym wprowadzenia 
innych zakazów postoju i zatrzymywania się. 

Artykuł 24 

Otwieranie drzwi 

'--- Zabrania się ' otwierania drzwi pojazdu, pozostawiania 
otwartych drzwi lub wysiadania z pojazdu bez upew
nienia się, że to nie spQwoduje niebezpieczeństwa dla 
innych użytkowników drogi. 

Artykuł 25 

Autostrady I drogi podobnego rodzaju 

1. Na autostradach oraz - jeżeli przewiduje to usta
wodawstwo krajowe - na specjalnych drogach stanowią
cych wjazdy na autostrady i wyjazdy z nich: 
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a) zabroniony jest ruch pieszy:ch, zwierząt, rowerów, 
motorowerów, jeżeli nie zostaly one zrównane z mo
tocyklami, oraz wszystkich pojazdów innych niż po
jazdy samochodowe i ich przyczepy, -jak też pojazdów 
samoch,odowych lub ich przyczep, które ze względu 
na swoją konstrukcję nie mogą osiągnąć na płaskiej 
drodze szybkości ustalonej w ustawodawstwie kra
jowym; 

b) zabrania się kierującym: 

i) zatrzymywać swoje pojazdy lub pozostawiać , je 
na postoju pozą oznaczonymi miejscami postoju; 

__ jeżeli unieruchomienie pojazdu nastąpiło z przy
czyn niezależnych od kierujących, kierujący po
winien dołożyć starań w celu usunięcia pojazdu 
poza krawędź jezdni, a także poz.a pas awaryjny, 
jeżeli zaś jest to niemożliwe, powinien natych
miast sygnalizować obecność pojazdu z daleka, 
aby ostrzec zawczasu innych zbliżających się kie
rujących; 

ii) zawracać lub jechać do tyłu albo wjeżdżać na~ 
środkowy pas rozdzielczy lub na połączenia po
przeczne pomiędzy obu jezdniami: 

2. Kierujący, którzy wjeżdżają na autostradę, są obo~ 
wiązani: 

a) jeżeli nie nia na niej pasa przyspieszenia stanowią
cego przedłużenie drogi wjazdowej - ustąpić pierw
szeństwa przejazdu pojazdom jadącym na autostradzie; 

b) jE!Żeli istnieje pas przyspieszenia - korzystać z nie
go i włączyć się do ruchu na autostraclzie stosownie 
do postanowień artykułu 14 ustępów 1 i 3 niniejszej 
konwencji. 

3. Kierujllcy, który opuszcza autostradę, powmlen 
zawczasu wjechać na pas ruchu odpo,wiadający wyjazdowi 
z autostrady oraz jak najszybciej wjechać na pas zwol
nienia, jeżeli taki pas istnieje. 

4. W celu stosowania ustępów 1, 2 i 3 mmeJszego 
artykułu uważa się za autostrady inne drogi zarezerwo
wane do ruchu pojazdów samochodowych, należycie ozna
czone jako takie, z których nie ma wjazdu lub wyjazdu 
z przydrożnych ,posiad-lości. 

Artykuł 26 

Przepisy szczególne dotyczące kolumn pieszych I osób 
ułomnych 

1. Użytkownikom drogi zabrania się przecinać ko,... 
lumny wojskowe, zorganizowane grupy uczniów, prowa
dzone przez przewodników, i inne kolumny pieszych. 

2. Osoby ułomne, jadące w wózkach poruszanych 
przez nie same lub jadące z szybkością pieszego, mogą 
korzystać z chodników i dostępnych poboczy. 

Artykuł 27 
f 

Postanowienia szczegdłne, dotyczące kierujących 
rowerami, motorowerami i motocyklami 

1. Niezależnie od postanowień artykułu 10 ustępu 3 
niniejszej konwencji Umawiające się Strony lub ich orga
ny terenowe mogą nie zabronić rowerzystom jazdy w 
dwóch lub więcej ' rzędach. 

11 Poz. 40 

2. Zabrania się rowerzystom, jazdy bez trzymania 
przynajmniej jedną ręką kierownicy, czepiania się innych 
pojazdów oraz przewożenia, ciągnięcia lub pchania przed
miotów utrudniających kierowanie lub niebezpiecznych 
dla innych użytkowników drogi. Te same postanowienia 
mają zastosowanie do kierujących motorowerami i moto
cyklami, którzy jednak ponadto powinni trzymać kierow
nicę obiema rękami, z wyjątkiem ewentualnych przypad
ków ' sygnalizowania manewru określonego w artykule 14 
ustępu 3 niniejszej konwencji. 

3. Zabrania ' się rowerzystom i kierującym motoro
werami przewożenia pasażerów na swoich pojazdach; jed
nakże Umawiające się Strony lub ich organy terenowe 
mogą zezwolić na odstępstwa od tego postanowienia, w 
szczególności mogą zezwolić na przewóz pasażerów ~lil 
dodatkowym siedzeniu lub dodatkowych siedzeniach, któ
re zostaną umieszczone na pojeździe. Kierującym moto
cyklami nie zezwala się na inny przewóz pasażerów, jak 
tylko w bocznym wózku, jeźeli taki istnieje, oraz na) 
siodełku dodatkowym, umieszczonym za kierującym. 

4. Jeżeli istnieje . droga dla rowerów, Umawiające 

się Strony lub ich organy terenowe mogą zabronić rowe
lzystom jazdy po pozostałej części jezdni. W takim przy
padku mogą one zezwolić kierującym motorowerami na 
jazdę po drodz'e dla rowerów oraz - jeżeli uznają to 
za słuszne - zabronić im jazdy po pozostałej części 

jezdni. 

Artykuł 28 

Dźwiękowe i świetlne urządzenia ostrzegawcze 

1. Dźwiękowe urządzenia ostrzegawcze mogą być 

używane wyłącznie: r 

a) dla niezbędnego ostrzeżenia w celu uniknięcia wy
padku; 

b) poza obszarami zabudowanymi w razie potrzeby 
ostrzeżenia innego kierującego o' zamiarze wyprze
dzania go. 
Sygnały podawane przez, dźwiękowe urządzenia 

ostrzegawcze nie powinny trwać dhiżej, n,iż to jest po
trzebne. 

2. Zamiast sygnałów dźwiękowych kierujący pojazda
mi samochodowymi mogą od ' zmroku do świtu dawać 

świetlne sygnały ostrzegawcze" określone w artykule 33 
ustępie 5 niniejsz.ej konwencji. Sygnały te mogą być rów
nież dawane w porze dziennej w celach określonych w 
ustępie 1 litera b) niniejszego artykułu, jeżeli ten sposób 
działania będzie odpowiedniejszy zewzglę<!u na okolicz
ności. 

3. Umawiające się Strony lub ich organy terenowe 
mogą zezwolić na używanie świetlnych sygnałów ostrze
gawczych w celach określonych w ustępie 1 litera b) ni
niejszego artykułu również na obszarach zabudowanych. 

Artykuł 29 

Pojazdy szynowe 

1. Jeżeli tor pojazdów szynowych , znajduje się na 
jezdni, każdy użytkownik drogi przy zbliżaniu się tram
waju lub innego pojazdu szynowego powinien w miarę 
możliwości jak najszybciej zwolnić tor w celu przepusz
czenia pojazdu szynowego. 
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2. W odniesieniu do ruchu pojazdów szynowych na 
drodze oraz dla wymijania i wyprzedzania takich po;·· 
jazdów Umawiające się Strony lub ich organy terenowe 
mogą wprowadzić przepisy szczególne, odmienne od tych, 
które przyjęto w niniejszym rozdziale. Jednakże Uma
wiające się Strony lub ich organy terenowe nie mogą 
wprowadzać postanowień sprzecznych z postanowieniami 
artykułu J8 ustępu 7 niniejszej konwencji. 

Artykuł 30 .. 
Ładunek pojazdów 

1. Jeżeli dla pojazdu została ustalona największa 
dopuszczalna masa, to llłasa tego pojazdu z ładunkiem 
nie może nigdy przewyższać najwięks~ej dopuszczalnej 
masy. 

" 2. Każdy ładunek. znajdujący się na pojeździe powi-
nien być umieszczony i w razie potrzeby zabezpieczony 
w taki sposób, aby nie mógł: 

a) . narażać na niebezpieczeństwo osób lub powodować 

szkód własności publicznej lub prywatnej, w szczegól
ności przez wleczenie się po drodze lub spadnięcie 

na nią; 

b) utrudniać widoczności kierującemu albo naruszać 
stateczności pojazdu bądź utrudniać kierowanie nim; 

cJ powodować hałasu, wzniecać kurzu lub stwarzać 
innych uciążliwości, których można uniknąć; 

. d) zasłaniać świateł, łącznie ze światłami zatrzymania 
"stop" i kierunkowskazami, świateł odblaskowych, 
numerów rejestracyjnych lub znaku wyróżniającego 

państwa .rejestracji, w które pojazd powinien być 
wyposażony na podstawie niniejszej konwencji lu4 
na podstawie ustawodawstwa krajowego, ani też za · 
słaniać sygnałów dawanych ręką stosownie do po'
stanowień artykułu 14 t!stępu 3 lub artykułu 17 ustę-
pu 2 niniejszej konwencji. . 

3. Wszelkie przybory, takie jak liny , łańcuchy, opoń
cze, służące do umocowania lub ochrony ład unku, pkl,
winny go ściśle opinać i być należycie przymocowane. 
Wszelkie przybory służące do ochrony ładunku powinny 
odpowiadać warunkom przewidzianym dl a ładunków Vi 

ustępie 2 niniejszego artykułu. 

4. Ładunki wystające z przodu, z tyłu 'lub z boków 
pojazdu powinny być oznaczone w sposób dobrze wi
doczny .w każdym przypadku, gdyby ładunki te były 

trudne do spostrzeżenia przez kierujących innymi pojazda
mi. Oznakowanie takiego ładunku w nocy powinno pole
gać na umieszczeniu białego światła i białego urząd,zenIa 
odblaskowego z przodu oraz czerwonego światła i czer
wonego urządzenia odblaskowego z tyłu. W szczegól
ności na pojazdach motorowych: 

'. a) ' ładunki wystające z przodu lub z tyłu pojazdu ponad 
1 metr (3 stopy' 4 cale) powinny być zawsze ozna
czone; 

bl ładunki 'wystające z boku poza obrys pojazdu w 
taki sposób, że" ich boczna krawędź znajduje się po
nad 0,40 m (16 cali) od krawędzi zewnętrznej przed
niego światła pozycyjnego pojazdu, powinny w nocy 
być loenaczone z przodu, a · ładunki wystające w talki 
sposób, 'że ich boczna krawędź znajduje się p'onad 

' 0,40 m (16 cali) od krawędzi zewnętrznej tylnego 
czerwonego ' światła pozycyjnego pojazdu, powinny 
być oznaczone z tyłu. 

12 Poz. 40 

5. Żadne z postanowień ustępu 4 niniejszego artykułll 
nie może być interpretowane jako zabraniające Umawia
jącym si ę Stronom lub ich organom terenowym wydania 
zakazu lub ograniczenia przewozu wystających ładunków, 
o których mowa w wyżej wymienionym ustępie 4, albo 
nałożenia obowiązku uzyskania specjalnego zezwolenia 
na ich przewóz. 

Artykuł 31 

Postępowanie w razie wypadku 

1. Nie naruszając postanowień ustawodawstwa kra
jowego dotyczących obowiązku niesienia pomocy r\lnnyri.l, 
każdy kierujący lub każdy inny użytkownik drogi ucze
stniczący w wypadku drogowym powinien: 

a) zatrzymać się natyc.pmiast, gdy tylko może to uczy
nić bez stwarzania dodatkowego niebezpieczeństwa 

dla ruchu; 

b) postarać się zapewmc bezpieczeilstwo ruchu w 
miejscu wypadku, a jeżeli ' są zabici lub ciężko ranni 
w tym wypadku, uriikać - ' pod warunkiem że to; 
nie naruszy bezpieczeństwa ruchu - jakiejkolwiek 
zmiany sytuacji -powstałej w miejscu wypadku i usu
wania śladów, które mogłyby być pomocne przy usta-
laniu odpqvviedzialności; . 

c) podać swoje dane osobiste na żądanie innych osób 
uczestniczących w wypadku; , 

d) jeżeli w wypadku są ranni lub zabici, zawiadomić 
policję oraz pozostawać na miejscu wypadku lub I?o~ 
wrócić na nie i oczekiwać przybycia policji, chyba 
że uzyska zezwolenie policji na opuszczenie tego 
miejsca albo że powinien udzielić pomocy rannym 
lub uzyskać pomoc dla siebie. 

/ 

1. Umawiające się Strony lub ich organy terenowe 
mogą w ustawodawstwie krajowym przewidzieć niestoso
wanie prz.episu ustępu 1 litery d) niniejszego ' artykułu, 
w razie gdy nie było ciężkiego zranienia oraz gdy żadna 
z osób uc.zestniczących w wypadku nie żąda zawiado-
mienia policji. ' 

Artykuł 32 

Oświetlenie: Postanowienia ogólne 

1. W rozumieniu mmeJszego artykułu określenie 

"noc" oznacza ókres od zmierzchu do świtu, a także inne 
okresy, w których widoczność jest niedostateczna, na 
przykład z powodu mgły, opadów śniegu, ulewy lub jazdy 
w tunelu. 

2. W nocy: 

a) zgodnie z przepisami dotyczącymi pojazdów $amo
chodowych, zawartymi w ustępach 23 i 24 załączni

ka 5, każdy pojazd motorowy znajdujący się nadro
dze, inny niż motorower lub dwukołowy motocykl 
bez bocznego wózka, ' powinien mieć nie mniej niż: 
dwa białe lub żó.łte selektywne światła skierowane 
do przodu oraz parzystą liczbę świateł czerwonych 
skierowanych do tyłu; jednakże ustawodawstwo kra
jowe może zezwolić na stosowanie żółtych samocho
dowych świateł pozycyjnych skierowanych do przo
du. Postanowienia niniejszej litery stosuje się do ze
społów złożonych z pojazdu motorowego i z jednej 
lub więcej przyczep, i w takim przypadku światła 

czerwone powinny być umieszczone z tyłu ostatnfej 

' . 
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przyczepy. Przyczepy, do których stosuje się posta.
nowienia ustępu 30 załącznika 5 do niniejsze j kon
wencji, powinny mieć dwa białe światła skierowane 
do przodu, stanowiące ich obowiązkowe wyposażenie 
zgodnie z postanowieniami wspomnianego ustępu 30j 

b) każdy pojazd lub zespół pojazdów znajdujących się 
na drodze, do których nie stosuje się postanowienia 
litery a) niniejszego ustępu, powinien mieć co naj
mniej jedno białe lub żółte selektywne światło skie
rowane do~ przodu oraz co najmnie j jedno czerwone 
światło skierowane do tyłu; jeżeli mają tylko jedno 
światło z przodu lub tylko jedno światło z tyłu, świa
tło to powinno być umieszczone pośrodku· pojazdu 
lub z boku po stronie przeciwnej niż strona odpo
wiadająca kierunkowi ruchu; jeśli chodzi o pojazdy 
zaprzęgowe oraz wózki ręczne, urządzenie wysyła

jące te światła może być niesione przez kierującego 
l~b przez konwojenta idącego z tej strony pojazdu. 

3. Światła przewidziane w ustępie 2 niniejszego arty-
kułu powinny być takie, aby skutecznie syg-nalizowały 
obecność pojazdu innym użytkownikom drogi i ta sama 
lampa lub to samo urządzenie nie mogą być użyte jedno
cześnie do podawania światła: przedniego i światła tyl~ 

nego, chyba że ce·chy charakterystyczne pojazdu, a w 
szczególności niewielka jego długość, pozwalają w tych 
warunkach spełnić wymagania wspomnianego przepisu. 

4. aJ yv odstępstwie od postanowień ustępu 2 niniej
szego artykUłU; 

i) postanowień wspomnianego ustępu 2 nie stosuje się 
do pojazdów zatrzymanych lub znajdujących się na 
postoju na drodze oświetlonej w taki sposób, że są 

wyraźnie widoczne z - dostafecznej odległości; 

H) pojazdy motorowe, których długość nie przekracza 
6 .m (20 stóp), a szerokość 2 m (6 stóp 6 cali) i dOI 
których nie jest przyczepiony żaden . inny pojazd, 
mogą mieć zapalone podczas zatrzymania lub postoju 
na drodze w obrębie obszaru zabudowanego tylko 
jedno światło umieszczone po stronie pojazdu poło
żonej dalej od krawędzi jezdni, wzdłuż której pojazd 
jest ustawiony podczas zatrzymania lub postoju; świa
tło to, skierowane do przodu, powinno być białe lub 
żółte samochodowe, a skierowane do tyłu - czer
wone lub żółte samochodowe ; 

iii) postanowień litery b) ustępu 2 tego artykułu nie 
stosuje się do rowerów dwukołowych, . dwukołowych 
motorowerów lub dwukołowych motocykli bez bocz
nego wózka nie mających akumulatorów, podczas ich 
zatrzymania lub postoju w obrębie obszaru zabudo
wanego bezpośrednio przy krawędzi jezdni. 

b) Ponadto w ustawodawstwie krajowym można 

pl1Zewidzieć odstępstwa od postanowień niniejszego arty
kułu w stosunku do: 

i) pojazdów podczas zatrzymania lub postoju na specjal
nych miejscach położonych poza jezdnią; · 

ii) pojazdów podczas zatrzymania lub postoju na ulicach 
dzielnic mieszkalnych o bardzo słabym ruchu. 

5. W żadnym razie pojazd nie powinien mieć czer~ 

wonych świateł, urządzeń odblaskowych lub świateł od
blaskowych skierowanych do przodu, a białych lub żół
tych selektywnych świateł, białych lub żółtych selekty\\'
nych urządzeń odblaskowych albo białych lub żółtych 

selektywnych świat~ł odblaskowych skierowanych do tyłu; 
postanowienie fo nie dotyczy używania białych lub żó ł. 
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tych selektywnych świateł cofania ani pokrywania mate
riałem odblaskowym cyfr lub liter jasnej barwy tylnych 
tablic rejestracyjnych, znaków wyróżniających lub innych 
charakterystycznych znaków przewidzianych w ustawo
dawstwie krajowym, ani też pok rywania materiałem od
blaskowym jasnego tła takich tablic lub znaków, ani obro~
towych lub migających czerwonych świate ł niektórych' 
pojazdów uprzywile jowanych w ruchu. 

6. Umawiające się Strony lub ich organy terenowe, 
w zakresie, w jakim to uznają za możliwe bez zagrożenia 
bezpieczeństwa ruchu, mogą wprowadzić w ustawodaw
stwie krajowym odstępstwa od postanowień niniejszego 
artykułu w odniesieniu do: 

a) pojazdów zaprzęgowych · i wózków ręcznych, 

b) pojazdów o specjalnych kształtach lub specjalnego 
rodzaju bądź · pojazdów używanych do specjalnych 
celów i w specjalnych warunkach. 

7. Żadne z postanowień niniejszej konwencji nie 
może być interpretowane jako ogranicz.ające . wprowadze
nie w ustawodawstwie krajowym obowiązku, dla grup 
pieszych, prowadzonych przez przewodnika, lub zorgani
zowanych kolumn, jak również kierujących prowadzą

cych bydło pojedynczo lub w stadach, zwierzęta juczne, 
pociągowe lub wierzchowe, używania podczas poruszania 
się po jezdni w warlinkach określonych w ustępie 2 lite
ra b) niniejszego artykułu urz.ądzenia odblaskowego lulJ 
świ atła ; w takim przypadku światło odblaskowe lub świa
tło emanowane powinno być białe lub żółte selektywne 
skierowane dó przodu, a czerwone do tyłu, albo też świa
tło żółte samochodowe, skierowane w obu kierunkach. 

Artykuł 33 

Oświetlenie: Zasady uzywan_a świateł przewidzianych 
w załączniku 5 

1. Kierujący pojazdem wyposażonym w światła dro
gowe, światła mijania lub światła pozycyjne, określone 

w ząłączniku 5 do niniejszej konwencji, jeżeli na podsta
wie artykułu 32 niniejszej konwencji poja·zd powinien 
mieć co najmniej jedno lub dwa światła białe lub żółte 

. selektywne skierowane do przodu, jest obowiązany uży

wać tych świ a.teł w następujących warunkach: 

aj światła drogowe nie powinny być włączone ani na 
obszarach zabudowanych, gdy droga jest dostatecznie 
oświetlona, ani p oza obszarami zabudowanymi, gdy; 
jezdnia jest oświetlona w sposób ciągły i gdy oświe 
tlenie to jest dostateczne oraz pozwala kierującemu 

widzieć wyraźnie na . dostateczną odległość, ani też 

podczas zatrzymania pojazdu; 

b) uwzględniaj ąc możliwość zezwolenia w ustawodilw
stwie krajowym na używanie świateł drogowych v. 
porze dziennej, gdy widoczność jest~grańiczona tla 
przykład z powodu mgły, dużych Opad9W śniegu, 

ulewy lub jazdy w · tunelu - światła drogowe nlie' 
powinny być włączone lub ich działanie powinno 
być tak zmienione, aby nie powodowały oślepien i a· 

i) gdy kierujący ma wymijać inny pojazd; w tym 
przypadku światła, jeżeli są używane , nie powinny 
zostać włączone lub ich działanie powinno być 
zmienione w niezbędnej odległości, aby nie powo
dowały oślepiania i aby kierujący innym pojazdem 
mógł kontynuować jazd (~ swobodnie i bezpiecznie, 
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H) gdy pojazd jedzie w bliskiej odległości za innym 
pojazdem; jednakże światła drogowe mogą być 

używane zgodnie z postanowieniami ustępu 5 ni
niejszego artykułu w celu zasygnalizowania za~ 
miaru wyprzedzania w Warunkach przewidzianych 
w artykule 28 niniejszej konwencji, 

iii) we wszystkich innych okolicznościach, w których 
nie powinno się oślepiać innych użytkowników 

drogi lub użytkowników drogi wodnej bądź kolei 
znajdujących się wzdłuż drogi; 

c) z zastrzeżeniem postanowień litery d) mmeJszego 
ustępu, światła mijania powinny być włączone, gd}~' 

używania światet drogowych zabraniają postanowie
nia wyżej zamieszczone pod literami a) i b), oraz 
mogą być używane zamiast świateł drogowych, gdy 
światła mijania pozwolą kierującemu widzieć bardzo 
wyraźnie na dostateczną odległość, a innym użytkow
nikom drogi zobaczyć pojazd z dostatecznej od
ległości; 

d) światła pozycyjne po'winny być używane jednocześ
nie ze światłami drogowymi, światłami mijania lub 
ze światłami przeciwmgłowymi. Mogą być one uży· 

wane jako światła samodzielne podczas zatrzymania 
lub postoju pojazdu oraz na drogach innych niż auto
strady i drogi wymienione w artykule 25 ustępie 4 
niniejszej konwencji, w razie istnienia takichwarun
ków oświetlenia, w których kierujący ma wyraźną 
widoczność na dostateczną odległość lub inni użyt

kownicy drogi mogą zobaczyć pojazd z dostatecznej 
odległości. 

2. Jeżeli pojazd jest wyposażony w światła przeciw
mgłowe określone w załączniku 5 do niniejszej konwen
cji, można używa'ć ich tylko w razie mgły lub opadów 

. śniegu albo ulewnego deszczu. W odstępstwie od posta
nowień ustępu 1 litera c) niniejszego artykułu włącze
nie świateł przeciwmgłowych zastępuje wtedy światła 

mijania, z tym jectnak,że ustawodawstwo krajowe może 
w tym przypadku zezwolić na rownoczesne zapalenie 
świateł przeciwmgłowych i świateł mijania. 

3. W odstępstwie od postanowień ustępu 2 niniej
szego artykułu ustawodawstwo krajowe może zezwolić 

na stosowanie świateł przeciwmgłowych na drogach wąs
kich i mających liczne zakręty, nawet w razie braku 
mgły, opadów śniegu lub ulewnego deszczu. 

4. Ladne postanowienie niniejszej konwencji nie 
może być interpretowane jako zabraniające nałożenia w 
ustawodawstwie krajowym obowiązku używania przez 
kierowców świateł mijania na obszarach zabudowanych. 

5. SwietIne sygnały ostrzegawcze wymienione w 
artykule 28 ustępie 2 niniejszej konwencji polegają nd 
kilkakrotnym' i krótkotrwałym, przerywanym włączaniu 

świateł mijania lub świateł drogowych albo na krótko
trwałym włączaniu na przemian świateł mijania i świateł 
drogowych. 

Artykuł 34 

Wyjątki 

1. Jeżeli zbliżanie się pojazdu uprzywilejowanego w 
ruchu jest sygnalizowane za pomocą specjalnych świetl
nych lub dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych tego po
jazdu, każdy użytkownik drogi jest obowiązany usunąć 
się muz drogi, · ił w razie potrzeby zatrzymać się. 
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2. Ustawodawstwo krajowe może przewidzieć, że kie
rujący pojazdami uprzewilejowanymi w ruchu nie są 

' obowiązani przestrzegać , wszystkich lub niektórych posta
~'owień niniejszego rozdziału II, z wyjątkiem postanowień 
artykułu 6 ustępu 2, skoro ich ' zbliżanie się jest sygnalic 
zowane za pomocą specjalnych urządzeń ostrzegawczych 
pojazdu i pod warunkiem nienarażania na niebezpieczeń
stwo innych użytkowników drogi. 

3. Ustawodawstwo krajowe może ustalić, . w jakiej 
mierze pracownicy zatrudnieni przy bul'!iłwie, naprawie 
lub utrzymaniu dróg - łącznie z kierującymi maszynami 
używanymi do tych robót - mogą, pod warunkiem za
chowania wszystkich' niezbędnych środków ostrożności, 
nie stosować się w czasie pracy do postanowień niniej
siego rozdziału II. 

4. W celu wyprzedzenia' lub wyminięcia maszyn, 
o których mowa w ustępie 3 niniejszego artykułu, gdy 
one pracują na drodze, kierujący innymi pojazdami mogą, 
w miarę konieczności i pod warunkiem zachowania 
wszystkich niezbędnych środków ostrożności, nie stoso
wać się do postanowień artykułów 11 i 12 niniejszej kon
wencji. 

ROZDZIAŁ III 

Warunki dopuszczenia pojazdów samochodowych ' 
przyczep do ruchu międzynarodowe~o 

Artykuł 35 

Rejestracja 

1. a) W celu skorzystania z_ postan0wień mmejs~ej 
konwencji każdy pojazd samochodowy w ruchu między
narodowym i każda przyczepa inna niż przyczepa lekka, 
złączona z pojazdem samochodowym, powinny być za
rejestrowane przez Umawiającą -się Stronę lub jej organ 
terenowy, a kierujący pojazdem samochodowym powinien 
mieć przy sobie ważny dowód stwierdzający tę rejestra
cję, wydany albo przez właściwą władzę tej Umawiającej 
się Strony lub jej organ terenowy albo w imieniu tej 
Umawiającej się Strony lub jej organu terenowego przez 
stowarzyszenie, które zostało do tego należycie upowaz· 
nione. Dowód ten, zwany dowodem rejestracyjnym, powi· 
nien zawierać co najmniej następujące (dane: 
- numer porządkowy, zwany numerem rejestracyjnym, 

ułożony w sposób wskazany w załączniku 2 do niniej-
szej konwencji; , 

- datę pierwszej rejestracji pojazdu; 
- pełne nazwisko i miejsce zamieszkania posiadacza 

dowodu; 
- nazwę lub znak fabryczny producenta pojazd.u; 
- numer porządkowy podwozia (numer fabryczny lub 

numer porządkowy serii producenta); 
- w razie gdy pojazd jest przeznaczony do przewozu 

towarów - największą dopuszczalną masę; 

- okres I ważności, jeżeli nie jest nieograniczor~.y. 
Dane zawarte w dowodzie powinny być napisane .• wyłącz
nie literami łaciriskimi lub tak zwaną kursywą angielską' 
albo powinny być powtórzone w jednym z tych rodzajów 
pisma. 

b) Umawiające się Strony lub ich organy terenowe 
mogą jednak postanowić, że w dowodach rejestracyjnych 
wydanych na ich terytorium zamiast daty pierwszej reje
stracji będzie zamieszczony rok produkcji. 
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2. W odstępstwie od postanowień ustępu 1 niniej
szego artykułll ' pojazd członowy w stanie . nie rozłączo
nym znajdujący się w ruchu międzynarodowym korzysta 
z postanowień niniejszej konwencji nawet wtedy, gdy 
ciągnik i naczepa są przedmiotem tylko jednej rejestracji 
i mają tylko jeden dowód Iejestracyjny. 

3. Żadne z postanowień. niniejszej konwencji niej 
może być interpretowane jako ograniczające prawo Uma
wiających się Stron lub ich organów terenowych do żą
dania udowodnienia prawa kierującego do posiadania po
jazdu, jeżeli pojazd ten, będący w ruchu międzynaro
dowym, nie jest zarejestrowany na n~zwisko osoby jadą- . 

cej nim. 

4. Zaleca się, aby Umawiające sIę Strony powołały, 
jeżeli to nie zostało dotychczas uczynione, organ właści 
wy do rejestrowania w skali krajowej lub regionalnej 
samochodowych pojazdów dopuszczonych do ruchu oraz 
do centralnego rejestrowania danych zawartych w każ
dym dowodzie rejestracyjnym, dotyczących każdego po
jazdu. 

Artykuł 36 

Numer rejestracyjny 

1. Każdy pojazd samochodowy w ruchu międzyna
rodowym powinien być zaopatrzony z przodu i .z tyłu w 
numer rejestracyjnYi jednakże motocykle mogą być za
opatrzone w numer rejestracyjny tylko z tyłu. 

2. Każda zarejestrowana przyczepa będąca w ruchu 
międzynarodowym pOWinna być zaopatrzona z tyłu w 
swój numer rejestracyjny. Jeżeli do pojazdu samochodo
wego dołączona jest jedna lub więcej przyczep, to poje
dyncza lub ostatnia przyczepa, jeżeli nie są zarejestro
wane, powinny być zaopatrzone w numer rejestracyjny 
ciągnika. 

3. Układ i sposób umieszczenia numeru rejestracyj
nego, o którym mowa W "niniejszym artykule, powinny 
być zgodne z postanowiemiami załącznika 2 do niniejszej 
Konwencji. 

Artykuł 37 

Znak wyróżniający państwa rejestracji 

1. Każdy pojazd samochodowy w ruchu międzynaro
dowympowinien być zaopatrzony z tyłu, oprócz numeru 
rejestracyjnego, w znak wyróżniający państwa, w któ
rym jest zarejestrowany. 
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2. Każda przyczepa, złączona z . pojazdem samocho
dowym i mająca z tyłu numer rejestracyjny wymagany 
w.edług artykułu 36 niniejszej konwencji, powinna byĆ', 

zaopatrzona z tyłu w znak wyróżniający państwa, które 
wydało numer rejestracyjny. Postanowienia niniejszego 
ustępu stosuje się nawet wówczas, gdy przyczepa została 
zarejestrowana w innym państwie niż państwo rejestracji 
pojazdu samochodowego, do kt(>rego jest przyczepi ona i 

. jeżeli przyczepa nie jest zarejestrowana, powinna być za-
opatrzona z tyłu w znak wyróżniający państwa rejestracji 
ciągnika, z wyjątkiem przypadku, gdy znajduje się w ru
chu w tym państwie. \ 

3. Układ i sposób uInieszczenia znaku wyróżniają
cego, o którym mowa w niniejszym artykule, powinny 
być zgodne z postanowieniami załącznika 3 do niniejszej 
konwencji. 

Poz. 4() 

Artykuł 38 

Cechy tożsamości 

Każdy pojazd samochodowy i każda przyczepa w 
ruchu międzynarodowym powinny być zaopatrzone w 
cechy tożsamości określone w załączniku 4 do niniejszej 
konw~mcji. 

Artykuł 39 

Warunki techniczne 

Każdy pojazd samochodowy, kaźda przyczepa oraz 
każdy zespół pojazdów w ruchu międzynarodowym ·po
winny odpowiadać postanowieniom załącznika 5 do ni~ 

niejszej konwencji. Ponadto powinny one być w stanie 
sprawnym do jazdy. 

Artykuł 40 

Postanowienia prz~jściowe 

,W okresie dziesięciu lat od wejścia w życie mmeJ 
szej konwencji, stosownie do artykułu.47 ustępu 1, przy
czepy w ruchu międzynarodowym, niezależnie od ich naj
większego dopuszczalnegÓ ciężaru, będą korzystały z po
stanowień niniejszej konwencji nawet wtedy, gdy' nie są 
zarejestrowane. 

ROZDZIAŁ IV 

Kierujący pojazdami samochodowymi 

/Artykuł 41 

Ważność praw jazdy 

1. Umawiające się Strony uznają: 

a) każde krajowe prawo jazdy, sporządzone w ich lęzy
ku narodowym lub w jednym z ich język6w narodo
wych, a jeżeli nie jest sporządzone w takim języku, 
to, do którego jest dołączony uwierzytelniony prze-
kład; . 

b) każde krajowe prawo jazdy zgodne z postanowie
niami załącznika 6 do niniejszej konwencji oraz . 

c) każde międzynarodowe prawo jazdy zgodne z posta-
nowieniami załącznika 7 do niniejszej konwencji, 

jako uprawniające na ich terytoriach do kierowania PQ
jazdem, który należy do kategorii wymienionych w pra
wie jazdy, pod wamnkiem że prawo jazdy jest nadal 
ważne oraz że zostało wydane przez inną Umawiającą się 
Stronę lub jeden z jej organów terenowych albo przez 
stowarzyszenie upoważnione do tego przez tę inną Uma.
wiającą się Stronę lub jeden z jej organów terenowych. 
Postanowień niniejszego ustępu nie stosuje się do praw 
jazdy osób uczących się kierowania pojazdami. 

2. Niezależnie od postanowień poprzedniego ustępu: 

a) jeżeli ważność prawa jazdy jest uzależniona od za
wartej w nim specjalnej adnotacji, że posiadacz po
winien u~ywa:ć określonych przyrządów lub że po-
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, 
jazd powinien mieć określone urządzenia ze względu 
na 'inwalidztwo kierującego, prawo jazdy będzie 

uznane za ważne tylko wówczas, gdy warunki te, 
będą zachowane; 

h) Umawiające się Strony mogą odmówić uznania na: 
r swoich terytoriach ważności każdego prawa jazdy, 

którego posiadacz nie ukOllczył osiemnastego roku 
życia; 

e) Umawiające się Strony mogą oclmówić uznania na 
swoich terytoriach ważności praw jazdy na kiero
wanie pojazdami samochodowymi lub zespołami po
jazdów kategorii C, D i E, wymienionych w załącz

nikach 6 i 7 do niniejszej konwencji, jeżeli ich posia
dacze nie UkOllczy1i dwudziestego pierwszego roku 
życia. 

3. Umawiające się Strony podejmą niezbędne środki 
zmierzające do tego, aby krajowe i międzynarodowe pra
wa jazdy, wymienione w ustępie 1 litery a), b) i c) ni

. niejszego artykułu, nie były wydawane na ich terytoriach 
bez należytego zagwarantowania umiejętności kierowcy 
oraz jego sprawności fizycznej. 

4. Przy stosowaniu postanowień ustępu 1 
litera c) niniejszego artykułu: 

ustępu 2 

a) do pojazdów samochodowych kategorii B, wymienioc 
nych w załącznikach 6 .i 7 do niniejszej konwencji, 
może być dołączona lekka przyczepa; może do nich 
być także dołączona przyczepa, której największa, do
puszczalna masa, przekracza 750 kg (1650 funtów), 
ale nie przekracza ona masy własnej pojazdu samo
chodowego, oraz jeżeli największa dopuszczalna masa 
pojazdów połączonych w ten sposób nie przekracza 
3500 kg (7700funt6w); 

b) do pojazdów samochodowych kategorii C lub D, wy
mienionych w załącznikach 6 i 7 do niniejszej kon
wencji, może być dołączona lekka przyczepa, a po,
wstały w ten sposób zespół pojazdów nadal należy 

do kategorii C lub kategorii D. 

5. Międzynarodowe prawo jazdy może być wydane 
wyłącznie posIadaczowi krajowego prąwa ' jazdy, który 
je otrzymał z zachowaniem minimalnych warunków usta
lonych w niniejszej konwencji. Nie może być ono ważne 
po wygaśnięciu odpowiadającego mu krajowego, prawa 
jazdy, którego numer powinien być wpisany do między
narodowego prawa jazdy. 

6. Postanowienia niniejszego artykułu nie zobowią

zują Umawiających się Stron do: 

a) uznawania ważności krajowych lub międzynarodo

wych praw jazdy wydanych na terytorium innej 
Umawiającej się Strony osobom, których stałe miejsce 
zamieszkanja w tym czasie znajduje się na ich tery
toriach lub zostało ono przeniesione na ich terytoria 
po wystawieniu tych praw jazdy; 

b) uznawania ważności 'wyżej wymienionych praw jazdy 
wydanych kierującym, których stałe miejsce zamiesz
kania w czasie ich wydawania nie znajdowało się na 
terytorium, na którym te prawa jazdy zostały wy
dane, lub których mieJsce zamieszkania po wydaniu 
tych praw jazdy zostało przeniesione na inn€ tery-
tO,rium; . 
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Artykuł 42 

Zawieszenie ważności ' praw jazdy 

1. Umawiające się Strony lub ich organy terenowe 
mogą cofnąć kierującemu, który na ich terytoriach popeł
nił wykroczenie pociągające za sobą W myśl ich ustawo
dę.wstwa cofnięcie prawa jazdy, uprawnienie do korzy· 
stania na ich terytoriach z posiadanego krajowego 
lub międzynarodowego prawa jazdy. W takim przypadku 
właściwa władza UmaV\<iającej się Strony lub jej organu 
terenowego, która cofnęła uprawnienie do korzystania 
z prawa jazdy, może: 

a) zatrzymać prawo jazdy i przechować je przez okres, 
na który uprawnienie do korzystania z prawa jazdy 
zostało cofnięte, lub do' czasu opuszczenia przez kie
rowcę jej terytorium, jeżeli wyjazd następuje przed 
upływem tego okresu; 

b) zawiadomić o cofnięciu uprawnienia do korzystania 
. z prawa jazdy tę władzę, która je wydała lub w któ
rej imieniu to prawo jazdy zostało wydane; 

c) w odniesieniu do międzynarodowego prawa jazdy _-C. 

zamieścić adnotację w miejscu do tego przeznaczo
nym, że prawo jazdy utraciło ważność na jej tery
torium; 

d) jeżeli nie zostało zastosowane postępowanie prze
widziane pod literą a) ńiniejszego ustępu -uzupeł
nić zawiadomienie wymienione pod literą b) przez 
zwrócenie się z prośbą do władzy, ' która wydała 

prawo - jazdy lub w której imieniu zostało' ono wY; 
dane, ozawiadoillienie zainteresowanego o powzię

tej wobec niego decyzji. 

2. Umawiające się Stron}[ dołożą starań, aby zawia
domić zainteresowanych o decyzjach, które zostały im "
przekazane, stosownie do postępowania ' przewidzianego 
pod literą d) ustępu 1 niniejszego artykułu . 

3. Żadne z postanowień niniejszej konwencji nie) 
może być interpretowane jako zabraniające Umawiają, 

cym się Stronom lub ich organom terenowym wprowadze
nia, zakazu kierowania pojazdem przez kierującego mają
cego krajowe lub międzynarodowe prawo jazdy, jeżeli 
jest oczy-wiste lub dowiedzione, że stan jego nie pozwala 
na bezpieczne , kierowanie pojazdem lub że uprawnienie 
do kierowania zostało cofnięte w państwie, w którym 
znajduje się jego stałe miejsce zamieszkania. 

Artykuł 43 

Postanowienia przejściowe 

. Międzynarodowe prawa jazdy, odpowiadające posta
nowieniom Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej 

w Genewie dnia 19 września 1949 r., oraz wydane. w 
okresie pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszej 
konwencji zgodnie z jej artykułem 47 ustępem L powinny 
być w celu stosowania artykułów 41 i 42 niniejszej kon
wencji traktowane na równi z międzynarodowymi prawa
mi jazdy przewidzianymi w niniejszej konwencji. 
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ROZDZIAŁ V 

Warunki dopuszczenia rowerów i motorowerów do ruchu 
międzynarodowego 

Artykuł 44 

1. Rowery bez silnika w ruchu międzynarodowym 
powinny: 

a) mieć skuteczny hamulec; 

b) być wyposażone w dzwonek słyszalny na dostatecz
ną odległość oraz nie mieć żadnych innych dźwięko

wych urządzeń ostrzegawczych; 

c) być wyposażone w czerwone światło odblaskowe 
z tyłu . oraz w urządzenia dające białe lub żółte se 
lektywne światło do przodu oraz czerwone światło 

do tyłu. 

2. Na terytoriach Umawiających się Stront które 
zgodnie z art. 54 ust: 2 lliniejszej konwencji nie złożyły 
oświadczenia o zrównaniu motorowerów z motocyklami, 
motorowery w ruchu międzynarodowym powinny: 

a) mieć dwa niezależne hamulce; 

b) być wyposażone w dzwonek lub inne dźwiękowe 
urządzenie ostrzegawcze słyszalne na dostateczną od
ległość; 

c) być wyposażone w skutecznie dzia łający tłumik wy
dechu; 

d) być wyposażone w urządz.enia dające białe lub żółte 
światło do przodu oraz cz.erwone światło do tyłu, 
a ponadto w czerwone urządz,enie odblaskowe z tyłu; 

e) mieć cechę tożsamości określoną w załączniku 4 do 
niniejszej konwencji. 

3. Na terytoriach Umawiających si fil Stront które 
zgodnie z artykułem 54 ustępem 2 niniejszej konwencji 
złożyły oświadczenie o zrównaniu motorowerów z moto
cyklami/ motorowery w celu dopuszczenia ich do ruchll 
międzynarodowego powinny spełniać warunki przewi
dziane dla mo~ocykli w załączniku 5 do niniejszej kon-
wencji. 

ROZDZIAŁ VI 

Postanowienia końcowe 

Artykuł 45 

1. Konwencja niniejsza będzie otwarta do podpisu 
w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w No,
wym Jorku do dnia 31 grudnia 1969 r. dla wszystkich 
państw będących członkami Organizacji Narodów Zjedno
czonych lub jednej z jej organizacji wyspecjalizowanych 
bądź Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej albo 
stronami Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawied
liwości, jak również dla każdego innego państwa, które 
zostało zaproszone przez Zgromadzenie Ogólne Organi
zacji Narodów Zjednoczonych, aby zostało Stroną niniej
szej konwencji. 

2. Konwencja mmeJsza podlega ratyfikacji. Doku
menty ratyfikacyjne powinny być złożone Sekretarzowi 
Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych. 
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3. Konwencja nuuejsza będzie otwarta do przystą 

pienia dla każdego państwa wymienionego w ustępie 1 ni
ni.ejszego artykułu. Dokumenty przystąpienia powinny 
być złożone Sekretarzowi Generalnemu. 

4. Podpisując niniejszą konwencję albo składając do
kumenty ratyfikacyjne lub przystąpienia, każde państwo 

notyfikuje Sekretarzowi Generalnemu, jaki znak wyróż

niający wybiera dla umieszczenia na pojazdach w ruchu 
międzynarodowym zarejestrowanych zgodnie z załączni

kiem 3 do niniejsżej konwencji. W drodze następnej no
tyfikacji ski4'rowanej do Sekretarza Generalnego każde 
państwo może zmienić uprzednio wybrany znak wyróżnia
jący. 

Artykuł 46 

1. Każde państwo w czasie podpisywania lub raty
fikacji niniejszej konwencji albo przystąpienia do niej 
lub kiedykolwiek później może w drodze notyfikacji 
skierowanej do Sekretarza Generalnego oświadczyć, ż~ 

niniejsza konwencja będzie stosowana na wszystkich lub 
niektórych terytoriach, za których stosunki międzynaro 

dowe jest ono odpowiedzialne. Konwencja będzie stoso
wana na terytorium lub terytoriach wymienionych w no
tyfikacji po upływie trzydziestu dni od dnia otrzymania 
tej notyfikacji przezSekretarz.a Generalnego lub od dnia 
wejścia w :życie konwencji w stosunku do państwa skła
dającego notyfikację, w zależności od tego, który z tych 
dni jest późniejszy. 

2. Każde państwo, które złożyło oświadczenie zgod
nie z ustępem 1 niniejszego artykułu, może później w 
każdym czasie oświadczyć w drodz.e notyfikacji skiero
wanej do Sekretarza Generalnego, że niniejsza konwencja 
przestanie być stosowana na terytorium wymienionym 
w notyfikacji. i w tym przypadku przestanie obowiązy

wać w stosunku do tego terytorium po upływie jednego 
roku od dnia otrzymania tej notyfikacji przez Sekretarza 
Generalnego. 

3. Każde państwo składające notyfikację zgodnie z 
ustępem · 1 niniejszego artykułu zawiadamia Sekretarza 
Generalnego, jaki znak wyróżniający lub znaki wybrato 
ono dla umieszczenia na poj azdach w ruchu międżynaro
dowym zarejestrowanych na danym terytorium lub na 
danych terytoriach zgodnie z załącznikiem , 3 do niniejszej 
konwencji. W drodze następnej notyfikaq; skierowane j 
do Sekretarza Generalnego każde państwo może zmienić 
uprzednio wybrany znak wyróżniający. 

Artykuł 47 

1. Niniejsza konwencja wejdzie w życie po upływie 
dwunastu miesięcy od dnia złożenia piętnastego doku
mentu ratyfikacyjnego lub przystąpienia. 

2. W stosunku do każdego państwa, które ratyfikuje 
niniejszą konwencję lub przystąpi do niej po złożeniu 

piętnastego dokumentu ratyfikacyjnego lub przystąpienia, 
. konwencja wejdz,ie w życie po 'llpływie dwunastu miesięcy 

od dnia złożenia przez to państwo swego dokumentu ra
tyfikacyjnego lub przystąpienia. 

Artykuł 48 

Z dniem weJscla w życie nmlejSzej konwencji uchyli 
i zastąpi ona w stosunkach między Umawiającymi się Stro
nami Konwencję międzynarodową dotyczącą ruchu samo-
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chod owego i Konwencję międzyna rodową dotyczqcą ru
chu drogowego, obie podpisane ·w Paryżu dnia 24 kwiet
nia. 1926 r., Konwencj ę o uregulowaniu ruc hu samo
chodowego między państwclrni ameryka.,rlskimL otwartą do 
podpisu w Waszyngtonie dn ia 15 grudnia 1943 r. oraz 
Konwencję o ruchu drogowym, otwartą do podpisu w Ge
newie dnia 19 września 1949 r. 

Artykuł 49 

1. Po upływie je{~nego roku od weJscw w życie ni
niejszej konwencji każda Umawiająca się Strona może 
zaproponować jedną lub więcej zmian ' do konwencji. 
Tekst każdej zaproponowanej zmiany wraz :li uzasadnie
niem powinien być przesłany Sekretarzowi Generalne
mu, który zawiadomi o tym wszystkie Umawiające Sięi 
Strony. Umawiające si ę Strony w ciągu dwunastu mie-' 
sięcy następujących po dacie tego zawiadomienia będą 

mogły poinformować Sekretarza Generalnego, czy: 

a) przyjmują zmianę lub 

b) , odrzucają zmianę, albo 

c) życzą sobie zwołan ia konferencji w celu rozpatrzQniu 
zmiany. Sekretarz Generalny przesyła tekst zapro
ponowanej zmiany równ~eż wszystkim innym pań

stwom . wymienionym w artykule 45 ustępie 1 niniej
sze j konwencji. 

2. a) Każda zaproponowana zmiana, przekazana zgod
nie z poprzednim ust ępem, będzie uważana za przyjętą, 

jeżeli w wyżej wymienionym terminie d wunastu mie
sięcy mniej niż jedna trzecia Umawiających się Stron 
zawiadomi Sekretarza Generalnego, że odrzuca zmianę 

lub życzy sobie zwołania konferencji w celu jej rozpa
trzenia. Sekretarz Generalny zawiadomi wszystkie Uma
wiające się Strony o każdym przyjęciu albo odrzuceniu 
proponowanej zmiany lub też życzeniu zwołania konfe
rencji. Jeżeli ogólna liczba zawiadomień o odrzuceniu 
zmian i życzeń zwołania konferencji, otrzymanych w 
określonym terminie dwunastu miesięcy, jest mniejsza 
niż jedna trzecia og.ómej liczby Umawiających się Stron, 
Sekretarz Generalny zawiadomi wszystkie Umawiające 
się Strony, że zmiana wejdzie w życie w sześ ć miesięcy 

po upływie terminu dwunastu miesięcy określonego w 
poprzednim ustępie w stosunku do wszystkich Umawia
jących się Stron, z wyjątkiem tych, które w tym określo
nym terminie odrzuciły zmianę lub życzyły sobie zwo-
łania konferencji w celu jej roz.patr ia. 

b) Każda Umawiająca się Strona, która w wyzeJ wy
mienionym terminie dwunastu miesięcy od rzuciła propo
zycję zmiany lub życzyła sobie zwołania konferencji w 
celu je j rozpatrzenia, może w każdym czasie po upływie 
tego okresu notyfikować Sekretarzowi Generalnemu, że 

przyjmuje zmianę, a Sekretarz Generalny zawiadamia 
o tej notyfikacji wszystkie inne Umawiające się Strony. 
Zmiana ta wejdzie w życie w odniesieniu do Umawiają
cych się Stron, które notyfikowały o jej prźY"jęciu, w 
sześć miesięcy po otrzymaniu przez Sekretarza General-
nego ich notyfikacji. . 

3. Jeżeli zaproponowana zmiana nie została przyjęta 
zgodnie z ustępem 2 niniejszego artykułu oraz jeżeli w 
terminie dwunastu miesięcy, określonym w ustępie 1 ni
niejszego artykułu, mniej niż połowa ogólnej liczby Uma
wiających się Stron zawiadomi Sekrętarza Generalnego 
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o odrzuceniu zaproponowanej zmiany i 'jeżeli co najmmeJ 
jedna trzecia ogóinej liczby Umawiających się Stron, 
lecz nie mniej niż dziesię ć, zawiadomi go, że przyjmuje 
zmianę lub życzy sobie zwołania konferencji w celu je j 
rozpatrzenia, Sekretarz Generalny zwoła konferencję w 
celu rozpatrzenia zaproponowane j zmiany lub każdej innej 
propozycji, która może mu być przekazana zgodnie z 
ustępem 4 niniejszeg o artykułu. 

4. W razie zwołania konferencji zgodnie z ustępem 3 
niniejszego artykułu, Sekretarz Generalny zaprosi na nią 
wszystkie państwa w ymienione w artykule 45 ustępie 1 . 
niniejszej konwencji. Zwróci się on do wszystkich państw 
zaproszonych na konferencję, aby najpóżniej na sżeść. 

miesięcy przed dniem jej otwarcia przedstawiły mu wszel
kie propozycje, które życzyłyby sobie również rozpatrzyć 

na tej konferencji oprócz proponowanej zmi any, oraz 
przekaże te propozycje, najpóźniej na trzy miesiące przed 
dniem otwarcia konferencji, wszys tkim państwom zapm
s!:onym na · konferencję . 

5. a) Każda zmiana rJlmeJszej konwencji będzie 

uważana za przyjęt~, jeżeli zostanie przyjęta większością 

dwóch trzecich głosów państw reprezentowanych na kon
ferencji, pod warunkiem że większość ta obejmuje co 
najmniej dwie t r-zecie Umawiających się Stron 1 eprezen
towanych na konferencji. Sekretarz G eneralny zawi adomi 
wszystkie Umawiające się Strony o przyjęciu zmiany; 
zmiana ta wejdzie w życie po upływie dwunastu miesięcy 

od daty tego zawiadomienia w stosunku do wszystkith 
Umawiających się Stron, z wyjątkiem tych, które w tym 
terminie zawiadomiły Sekretarza Generaln ego o odrzu
ceniu zmiany. 

b) Każda Umawiająca się Strona, która odrzuciła 

zmianę w wyzeJ wymienionym terminie dwunastu mie
sięcy, może w dowolnym czasie notyfikovłać Sekretarzo
wi Generalnemu o przyjęciu zmiany; Sekretarz Ge.ne
ralny zawiadomi o tej notyfikacji wszystkie inne Uma
wIające się Strony. Zmiana ta wejdzie. w życie w odnie
sieniu do Umawiającej się Strony , która notyfikowała 
o jej przyjęciu, po upływie sześci u miesięcy od dnia 
otrzymania przez Sekretarza Generalnego . te j notyfikacji 
lub po upływie wyżej wymienionego ' okresu dwunastu 
miesięcy, w !:a~ eżności od tego, która z tych dat jest 
późn~Qjsza . 

6. JeżQli zaproponowanej zmiany ni e uważa się za 
przyjętą zgodnie z ustępem 2 nInleJszego artykułu i je
żeli nie zostały spełnione wa: unki przewidziane w ustę
pie 3 niniejszego artykułu, dotyczące zwołania konfe
rencji, zaproponówimą zmianę uważ.a si ę za odrZUConą. 

Artykuł 50 

Każda Umawiająca się Strona może wypowiedzieć ni-
. niejszą konwencję w drodze pisemnej notyfik\cji skiero
wanej doi Sekretarza Generalnego. Wypowiedzenie na
biera mocy po upływie jednego roku od dnia otrzymania 
tej notyfikacji przez Sekretarza Generalnego. 

Artykuł 51 

Konwencja niniejsza przestanie obowiązywać, jeżeli 

w . jakimkolwiek okresie kolejnych dwunastu miesięcy 
liczba Umawiających się Stron będzie mniejsza niż pięć. 

/ 
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Artykuł 52 

Każdy spór między dwiema lub więcej Uma.wiajl\cymi 
się Stronami dotyczący interpretacji lub stosowania ni
niejszej konwencji, Ętórego strony nie będą mogły roz
strzygnąć w drodze negocjacji lub w inny sposób, może 
być przekazany do rozstrzygnięcia Międzynarodowemu 

Trybunałowi Sprawiedliwości na żądanie którejkolwiek 
z zainteresowanych Umawiających się Stron. 

. Artykuł 53 

Żadne postanowienie niniejszej konwencji nie może 
być · interpretowane jako zakazujące Umawiającej się 

Stronie zastosoviania środków. zgodnych z postanowie
niami Kluty Narodów Zjednoczonych i . ograniczonych 
wymaganiami sytuacji, które ona uważa za niezbędne do 
zapewnienia swego zewnętrznego lub wewnętrznego bez
pieczeństwa. 

Artykuł 54 

19 

1. Każde państwo w chwili podpisywania mmeJszej 
konwencji albo składania dokumentu ratyfikacyjnego lub 
przystąpienia może oświadczyć, że nie uważa się za,' 
zwiJzane artykułem 52 niniejszej konwencji. Inne Uma
wiające się Strony nie będą związane artykułem 52 wo,
bec każdej Umawiającej się Strony, która złożyła takie 
oświadczenie. 

2. W chwili składania dokumentu ratyfikacyjnego 
lub przystąpienia każde państwo może oświadczyć w dro
dze notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego, 
że w celu stoso'Nania niniejszej konwencji -zrównuje mo
toro\very z motocyklami (artykuł 1 litera n). KD.żde pań
stwo może później cofnąć w dowolnym czasie to oświad
czenie w drodze notyfikacji skierowanej do Sekretarza 
Glolneralnego. 

3. Oświadczenia · przewidziane w ustępie 2 mmeJ
szego artykułu nabierCJ.ją mocy po upływie iześciu mIe
sięcy od dnia otrzymania odnośnej notyfikacj i przez Sekre
tarza Generalnego lub od dnia wejścia w życie konwen
cji ~la państwa, które złożyło 'takie oświadczenie, w za
leżności od tlolgo, który z tych dni jeilt późniejilzy. 

~. Każda zmiana uprzednio wybranego znaku wyróż
niającego, notyfikowanego zgodnie z artykułem ~5 ustę
pem 4 lub artykułem 4.6 ustępem 3 niniejszej konwencji, 
nabiera mocy po upływie trzech miesięcy od dnia otrzy
mania tej notyfikacji przez Sekretarza Generalnego. 

5. Zastrzeżenia do niniejszej konwencji oraź jej za
łączników, inne niż przewidziane w ustępie 1 niniejązego 
artykułu, są dopuszczalne pod warunkiem, że będą sfor
mułowane na piśmie, a jeżeli zostały sformułowane przed 
złożeniem dokumentu ratyfikacyjnego lub przystąpienia
pod warunkiem, że zostaną potwierdzone w tym doku
mencie. Sekretarz Generalny przekaże te zastrzeżenia 
wszystkim Państwom, o których mowa w artykule 45 ustę-
pie 1 niniejszej konwencji. . 

Poz. 46 

6. Każda Umawiająca się Strona, która sformułowała 
zastrzeżenie lub złożyła oświadczenie zgodnie z uitępa
mi 1 lub 4 niniejszego artykułu, może je cofnąć w dowol
nym czasie w drodze notyfikacji sk.ierowanej do Sekre
tarza Generalnego. 

7. Każde zastrzeżenie złożone zgodnie z ustępem 5 
niniejszego artykułu: 

a) zmienia dla Umawiającej się Strony, która zgłosiła 

to zastrzeżenie, postanowienia konwencji, do których 
ono się odnosi, w zakresie tego zastrzeże~ia; 

b) zmienia te postanowienia w tym samym zakresie dla 
innych Umawiających się Stron w . ich stosunkach 
z tą Umawiającą się Stroną, która zgłosiła to zastrze~ 
żenie. 

Artykuł 55 

Oprócz oświadczeń, notyfikacji i zawiadomień prze
widzianych w artykułach 49 i 54 niniejszej konwencji 
Sekretarz Generalny będzie zawiadamiał wszystkie pań
stwa wymienione w artykule 45 ustępie 1 o: 

a) podpisaniu, ratyfikacjach i przYlItąpieniach w myśl 
artykułu ~; 

b) notyfikacjach i oświadczeniach w myśl artykułu 45 
ustępu 4 i artykułu 46; 

c) datach weJscla w życie niniejszej konwencji zgodnie 
z artykułem 47; 

d) dacie wejścia w życie zmian do niniejszej konwencji 
zgodnie z artykułem ~9 ustępami 2 i 5; 

Ił) wypowiedzeniach na podstawie artyk.ułu 50i 

f) wygaśnięciu niniejszej konwencji zgodnie z artyku
ł4im 51. 

Artykuł 56 

Oryginał niniejszej konwencji, sporządzony w jednym 
egzemplarzu w językach angielskim, chińskim, francuskim, 
hiszpańskim i rosyjskim, które to teksty są jednakowo 
autentyczne, zostanie złożony na przechowanie Sekreta
rzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, 
który prześle należycie uwierzytelnione jego odpisy 
wszystkim państwom wymienionym w artykule 45 ustę

pie 1 niniejszej konwencji. 

Na dowód czego mzeJ podpisani pełnomocnicy, nale
życie upoważnieni przez swoje Rządy, podpisali niniejszą 
konwencję. 

Sporządzono w Wiedniu dnia ósmego listopada tysiąc 
dziewięćset sześćdziesiątego ósmego roku. 
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Załącznik 1 

WY JĄ TKI OD OBOWIĄZKU DOPUSZCZENIA DO RUCHU MIĘDZYNARODOWEGO POJAZDOW 
SAMOCHODOWYCH I PRZYCZEP \ 

1. Umawiające się Strony mogą nie dopuścić na swo
ich terytoriach do ruchu międzynarodowego pojazdów sa
mochodowych, przyczep lub zespołów pojazdów, których 
masa całkowita lub naciski osi albó wymiary przekra
czają wielkości ustalone w ustawodawstwie krajowym 
dla pojazdów zarejestrowanych na ich terytoriach. Uma
wiające się Strony, na których terytoriach odbywa się 

międzynarodowy ruch ciężkich pojazdów, powinny dążyć 
do zawarcia regionalnych porozumień w ' celu dopuszcze
nia do ruchu międzynarodowego na drogach danego re
gionu, z wyjątkiem dróg drugorzędnych, pojazdów i ze
społów pojazdów, których masa i wymiary nie przekra
czają wielkości ustalonych w tych porozumieniach. 

2. W celu stosowania ustępu 1 niniejszego załącznika 
nie będzie uważane za przekroczenie największej dopusz

, czalnej szerokości wystawanie: 

a) opon Vi pobliżu ich styku z ziemią oraz połączeń 
wskaźników ciśnienia w oponach; 

b) urządzeń przeciwślizgowych nałożonych na koła; 
c) lusterek skonstruowanych w ten sposób, że pod wpły

wem umiarkowanego nacisku mogą od~hylać się 'w 
obu kierunkach, tak aby po odchyleniu nie przekra
czały jednak największej dopuszczalnej szerokości; 

d) kierunkowskazów umieszczonych z boku i świateł 
'obrysowych, pod warunkiem że nIe wystają one] 
więcej niż kilka centymetrów; 

e) plomb celnych nałożonych na ładunek oraz urządzeń 
służących do przytwierdzenia i ochrony tych plomb. 

3. Umawiające się Strony mogą nie dopuścić do ru
chu międzynarodowego na swoich terytoriach następują
cych zespołów pojazdów, jeżeli ruch takich zespołów jest 
zabroniony przez ich ustawodawstwo krajowe: 

a) motocykli z przyczepami i 
b) " zespołów pojazdów składających się z pojazdu samo- . 

chodowego i kilku przyczepi 
c) pojazdów członowych przeznaczonych do przewozu 

osób. 

. 4. Umawiające się Strony mogą nie dopuścić do ru
, chu międzynarodowego na swoim terytorium pojazdów 

samochodowych i przyczep, korzystających z odstępstw 

wymienionych w ustępie 60 załącznika 5 do niniejszej 
konwencji. 

5. Umawiające się Strony mogą nie dopuścić do ru
chumiędzynarodowego na swoim terytorium motorowe
rów i motocykli, którymi kierujący i, jeżeli są - - pasa
żerowie, nie będą zaopatrzeni w kaski ochronne. 

6. Umawiające się Strony 'mogą uzależnić dopuszcze
nie do ruchu międzynarodowego na swoim terytorium 
każdego pojazdu samochodowego, innego niż dwukołowy 
motorower lub dwukołowy motocykl bez bocznego wózka, 
od wyposażenia pojazdu samochodowego w urządzenie 

wymienione w ustępie 56 załącznika 5 do niniejs,zej ' kon
wencji, przeznaczone w razie zatrzymania się na jezdni 
do uprzedzenia o niebezpieczeństwie, jakie stanowi pojazd 
zatrzymany. 

7. Umawiające się Strony mogą uzależnić dopuszcze
, nili do ruchu międzynarodowego na niektórych drogach 
,o trudnych warunkach jazdy lub niektórych obszarach 
o niekorzystnym dla jazdy ukształtowaniu terenu, poło 

źonych na ich terytorium, pojazdów samochodowych, któ
rych największa dopuszczalna masa przekracza 3500 kg 
(7700 , funtów), od przestrzegania~ specjalnych przepisów 
ich ustawodawstwa kra-jowego dotyczących dopuszczenia 
na takich drogach lub obszarach zarejestrowanych przez 
nie pojazdów o takiej samej największej dopuszczalnej 
masie. 

8. Umawiające się Strony mogą nie dopuścić do ru,
chu międzynarodowego na swoim terytorium wszelkich 

. pojazdów samąchodowych wyposażonych w asymetryczne 
światła mijania, jeżeli światła te nie są dostosowane do 
kierunku ruchu obowiązującego na ich terytorium. 

9. Umawiające się Strony mogą nie dopuścić do ru
chu międzynarodowego na swoim terytorium każdego po
jazdu samochodowego lub każdej przyczepy złączj:>llej z 
pojazdem samochodowym, które mają inny znak wyróż
niający - niż znak przewidziany dla tego pojazdu w arty
kule 37 niniejszej konwencji. 

I 

Załącznik 2 

NuMER REJESTRACYJNY POJAZDOW SAMOCHODOWYCH I PRZYCZEP W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM 

1. Numer rejestracy jny, o którym mowa w artyku
łach 35 i 36 konwencji, powinien składać się z cyfr lub 
z cyfr i liter. Cyfry powinny być cyframi arabskimi, 
a litery powinny być dużymi literami alfabetu ła
cińskiego. Mogą być jednak stosowąne inne cyfry lub, 
alfabety, lecz numer rejestracyjny pov,iinien być wówczas 
powtórzony cyfraIUi arabskimi i dużymi literami alfabetu 
łacińskiego. 

2. Numer rejestracyjny powinien być zestawiony 

i umieszczony w taki sposób, aby w normalnym świetle 
dziennym był czytelny z odległości co najmniej 40 m 
(130 stóp) dla obserwatora znajdującego się na osi stoją
cego pojazdu. Jednakże Umawiające się Strony mogą 

zmniejszyć tę rninimalnąodległość dla rejestrowanY'(:h 
przez nie motocykli oraz specjalnych kategorii pojazdów 
'samochodowych, na których umieszczenie numerÓw reje
stracyjnycho wymiarach wystaJrczających na ich odczy
tande zoOległości 40 m (130 stóp) byłoby trudne. 

'. 
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3. Jeżeli numer rejestracyjny jest umieszczony na 
specjalnej tablicy, tablica ta powinna być płaska i umiesz
czona w płaszczyźnie pionowej lub prawie pionowej oraz 
prostopadle do środkowego podłużnego przekroju pojazdu. 
Jeżeli ńumer jest umieszczony lub wymalowany na pojeź
dzie, to powierzchnia, na której jest on umieszczony lub 
wymalowany, powinn a. być płaska i pionowa lub prawie 
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płaska i pionowa oraz prostopadła do środkowego podłuż
nego przekroju pojazdu. 

4. Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 32 ustępu 5 
konwencji tablica lub powierzchnia, na której numer re
jestracyjny jest umieszczony lub wymalowany, może być 
wykonana z materiału odblaskowego. 

Załącznik 3 

ZNAK WYROLNIAJĄCY POJAZDOW SAMOCHODOWYCH I PRZYCZEP W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM 

1. Znak wyróżniający, wymieniony w artykule 37 
konwencji, powinien składać się z jednej do trzech du
żych liter alfabetu łacińskiego. Litery powinny mieć wy
sokość co najmniej 0,08 m (3,1 cala); szerokość kreski 
tych liter powinna wynosić co najmniej om m (0,4 cala). 
Litery powinny być koloru czarnego, wymalowane na 
białym tle mającym formę elipsy, której dłuższa oś p 0,

winna być pozioma. 

2. Jeżeli znak wyróżniający składa się tylko z jednej 
litery, dłuższa oś elipsy może być pionowa. 

3. Znak wyróżniający nie powinien być włączony do 
numeru rejestracyjnego lub umieszczony w taki sposób, 

. że mogłoby to prowadzić do pomylenia go z numerem 
rej~stracyjnym hlb zmniejszać jego czytelność. 

4. Na motocyklach i ich przyczepach wymiary osi 
elipsy powinny wynosić co najmniej 0,175 m (6,9 cala) 
oraz 0,115 m (4,5 cala). Na innych pojazdach samocho
dowych i ich przyczepach wymiary osi elipsy powinny 
wynosić co najmniej: 

a) 0,24 m (9,4 cala) i 0,145 m (5,7 cala), jeżeli znak 
wyróżniający składa się z trzech liter; 

b) 0,175 m (6,9 cala) i Q,115 m (4,5 cala), jeżęli znak 
wyróżniający składa się z mniej niż trzech liter. 

5. Postanowienia ustępu 3 załącznika 2 mają zasto
sowanie do znaku wyróżniającego umieszczonego na po
jazdach. 

Załącznik 4 

CECHY tOŻSAMOSCI POJAZDOW SAMOCHODOWYCH I PRZYCZEP W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM 

1. Cechy tożsamości powinny obejmować: 

a) w przypadku pojazdów samochodowych: 
i) nazwę lub znak fabryczny producenta, pojazdu; 
ii) na 'podwoziu albo 'IN braku podwozia na nadwo

ziu - numer fabryczny lub n umer serii wytwórni; 
iii) na silniku - numer silnika, jeżeli taki numer jest 

umieszczony na nim przez wytwórnię; 

b) w przypadku przyczepy - dane wyżej wymienione 
pod literami i) oraz ii); 

c) w przypadku motoroweru - pojemność skokowa 
cyHndr·a i znak "CM". 

2. Cechy wymienione w ustępie 1. niniejsz.ego załącz
nika powinny być umieszczone w miejscach dostępnych 
oraz powinny być łatwo czytelne; ponadto powinny byĆ 
takie, aby ich nie można było Z}llienić lub usunąć. 
Litery i cyfry zawarte w cechach powinny być wyłącznie 
literami alfabetu łacińskiego lub tzw. kursywy angielskiej 
i cyframi arabskimi albo powinny być powtórzone w tej 
formie. 

Załącznik 5 

WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZĄCE POJAZDOW SAMOCHODOWYCH I PRZYCZEP 

1. Umawiające się Strony, które zgodnie z art. 1 
lit. n) niniejszej kowencji ~łożyły oświadczenie o zrów
naniu z motocyklami trzykołowych pojazdów, których 
ciężar własny nie przekracza 400 kg (900 funtów), powin
ny podporządkować te pojazdy postanowieniom niniej
s'zego załączn:ika dotyczącym bądź motocykli, bądź innych 
pojazdów samochodowych. 

2. W rozumieniu niniejsz.ego załącznika określenie 

"przyczepa" stosuje się wyłącznie do przyczep przezna
czonych do· łączenia z pojazdem samochodowym. 

3. Nie naruszając postanowień artykułu 3 ustępu 2 
litera a) niniejszej konwencji, każda Umawiająca się 

Strona może poddać pojazdy samochodowe, które reje
struje, oraz przyczepy, które dopuszcza do ruchu zgodnie 

ze swoim ustawodawstwem wewnętrznym, przepisom uzu
pełniającym lub bardziej rygorystycznym niż postanowie
nia niniejszego. załącznika. 

Rozdział I 

Hamowanie 

4. W rozumieniu niniejszego rozdziału: 

a) określenie "koła jednej osi" oznacza koła umieszczo
ne symetrycznie lub prawie symetrycznie w stosunku 
do środkowego podłużnego przekroju pojazdu, nawet 
wtedy, gdy nie są umieszczone na tej samej osi (oś 
podwójną uważa się za dwie osie); 
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b) określenie "hamulec rob oczy" oznacza urządzenie 
używane zwykle w celu zmniejszenia szybkości i za
trzymania pojazdu; 

c) określenie "hamulec postojov,ry" oznacza urządzenie 
używane w celu utrzymania pojazdu w stanie unie
ruchomionym podczas nieobecności kierującego lub 
utrzymania w takim stanie odłączonej przyczepy; 

d) określenie "hamulec awaryjny" oznacza urządzenie 
przeznaczone do zmniejszenia szybkości i zatrzymania 
pojazdu w razie niesprawności hamulca zasadniczego. 

A. Hamowanie pojazdów samochodowych innych niż 
motocykle. 

5. Każdy pojazd samochodowy inny niż motocykl 
powinien być zaopatrzony w hamulce łatwe do urucho
mienia przez kierującego z jego miej&ca w pojeździe. Ha
mulce te powinny spełniać następujące trzy funkcje ha
mowania: 

a) hamulec roboczy powinien pozwalać na zmniejszenie 
szybkości i bezpieczne zatrzymanie pojazdu w spo
sób pewny, szybki i skuteczny, bez względu na stan 
załadowania oraz wzniesienia lub spadku drogi, po 
której ten pojazd jedzie; 

b) hamulec postojowy powinien pozwalać na utrzyma
nie pojazdu unieruchomionego, bez względu na stan 
załadowania, na wzniesieniu lub spadku, wynoszą
cych 16010, przy czym powierzchnie czynne hamulca 
powinny pozostawać zaciśnięte po.d wpływem wyłącz
nie mechanicznego urządzenia zaciskającego; 

c) hamulec awaryjny powinien pozwalać na zmniejsze~ 
nie szybkości i zatrzymanie pojazdu na dostatecznie 
krótkim odcinku bez względu na stan jego załado
wania, . nawet w razie niesprawności hamulca zasad
niczego. 

6. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 5 niniejszego · 
załącznika urządzenia spełniające trzy funkcje hamowa
nia (hamulec roboczy, hamulec awaryjny i hamulec po
stojowy)' mogą mieć części wspólne; kombinację przyrzą
dów sterowania dopuszcza się pod warunkiem, że pozo
staną dwa odrębne przyrządy sterowania. 

1. Hamulec roboczy powinien działać na wszystkie 
koła pojazdu; jednakże w pojazdach posiadających więcej 
niż dwie osie koła jednej osi mogą nie być hamowane. 

8. Hamulec awaryjny powinien działać przynajmniej 
na jedno koło z każdej strony środkowego podłużnego 
przekroju pojazdu; to samo postanowienie ma zastoso
wanie do hamulca postojo'tvego. 

9. Hamulec roboczy i hamulec postojo:wy powinny 
działać na powierzchnie hamujące trwale złączone z ko
łami za pomocą wystarczająco wytrzymałych części. 

10. Zadna z powierzchni hamujących nie p0winna 
mieć możliwości oddzielania się od kół. Jednakże cUo:
puszcza się możliwość takiego oddzielania się dla n.1e~
których powierzchni hamujących, pod warunkiem że: 

a) jest ono krótkotrwałe, na przykład podczas zmiany 
biegu; 

b) w odniesieniu do hamulca postojowego jest ono 
możliwe tylko na skutek działania kierującego; oraz 

c) w odniesieniu do hamulca zasadniczego lub pomoc
xti'Czego zostaje zachowana możliwość stałego hamo
wąnia ze skutecznością przepisaną zgodnie z ust. 5 
lliniejszego zał.ącznika. 

B. Hamowanie przyczep 

11. Bez naruszania postanowień ustępu 17 lit. e) ni
niejszego załącznika, każda przyczepa, z wyjątkiem przy
czepy lekkiej, powinna być wyposażona w następujące 

hamulce: 

a) hamulec roboczy pozwalający na zmniejszenie szyb
kości pojzadu i zatrzymanie go w sposób bezpieczny, 
szybki i skuteczny bez względu na stan załodowania 
oraz stopień wzniesienia lub spadku drogi, po której 
pojazd jedzie, 

b) hamulec postojowy pozwalający na utrzymanie P 0:

jazdu unieruchomionego, bez względu na stan zała

dowania, na wzniesieniu lub spadku wynoszącym 
16%, przy czym powierzchnie czynne hamulca po
winny pozostawać zaciśnięte pod wpływem wyłącz
nie mechanicznego urządzenia zaciskającego. Posta
nowienie to nie ma zastosowania do przyczep, które 
nie mogą być odłączone od pojazdu ciągnącego bez \ 
użyci_a narzędzi. pod warunkiem że będą spełnione 

wymagania dotyczące hamulca postojowego w zespole 
pojazdów. 

12. Urządzenia spełniajltce dwie funkcje hamowania 
(za!5ddniczą i postojową) mogą mieć części wspólne. 

13. Hamulec roboczy powinien działać na wszystkie 
koła przyczepy. 

14. Hamulec roboczy powlmen pozwalać na _urucho' 
mienie go pr:zez przyrząd, sterowania hamulca zasadni
czego pojazdu ciągnionego: jeżeli jednak największa do
puszczalna masa przyczepy nie przekracza 3500 kg (1100 
funtów), to hamulec może być tego rodzaju, że podczas 
ruchl,l jest wprawiany w działanie na skutek tylko samego 
zbliżenia przyczepy do pojazdu ciągnltcego (hamowanie 
!liłą bezwładności). 

15. Hamulec roboczy i hamulec pO!ltojowy powinny 
działać na powierzchnie hamujące trwale złączone z ko
łami za' pomocą wystarczająco wytrz.ymałych części. 

16. Urządzenia hamujące powinny zapewniać możli

wość samoczynnego zatrzymania przyczepy w razie ro
zerwania się urządzenia sprzęgającego pqdczas ruchu. 
Jednakże postanowienie to nie ma zastosowania do jedno
osiowych lub dwuosiowych przyczep o rozstawie osil 
mniejszym niż 1 m (40 cali-) , pod warunkiem że ich naJ
większa dopuszczalna masa n ie przekracza 150b kg (3300 
funt6w) oraz że - z wyjątkiem naczep - oprócz głów

nego urządzenia sprzęgającego są wyposażone w urzą

dzenie sprzęgające dodatkowe, przewidziane w ustępie 58 , 
ninie jszego załącznika. 

C. Hamowanie zespołów pojazdów 

17. W uzupełnieniu postanowień bęści A i B mmeJ
szego rozdziału dotyczących pojazdów pojedynczych (po
jazdów samochodowych i przyczep) do zespołów tych 
pojazdów mają zastosowanie następujące postanowienia ; 

a) urządzenia hamujące każdego z pojazdów, tworzą
cych z.espół, powinny być skoordynowane; 

b) działanie hamulca roboczego powinno być odpo
wiednia rozłożone pomiędzy pojazdami tworzącymi 

zespół i zsynchronizowane; 

c) największa dopuszczalna masa przyczepy nie wypo
sażonej w hamulec roboczy nie może przekraczać po
łowy sumy masy własnego pojazdu ciągnącego i .ma
sy kierowcy. 
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Urzqdzenie zabezpieczajqce przed kradzieżq 

57. Każdy pojazd samochodowy powinien być wypo
sażony w urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą, po
zwalajg,ce ·na wyłączenie jego działania lub zablokowa
nie jednej z istotnych jego części od chwili pozostawie
nia go na postoju. 

Urzqdzenie sprzęgowe lekkich przyczep 

58. Przyczepy, z wyjątkiem naczep, nie zaopatrzone 
Vi automatyczne hamulce przewidziane w ustępie 16 ni
niejszego załącznika, powinny być wyposażone, poza 
urządzeniem sprzęgowym, Vi sprzęg dodatkowy (łańcuch, 

linka stalowa itp.), który w razie zerwania się urządzenia 
sprzęgowego mógłby zapobiec opadnięciu dyszla na zie
mię oraz zapewnić w pewnym stopniu częściowe kiero
wanie przyczepą. 

Postanowienia ogólne 

59. a) Jeżeli to tylko . jest możliwe, mechanizmy 
i CZęSCl wyposażenia pojazdu samochodowego nie po
winny stwarzać niebezpieczeństwa pożaru lub eksplozji; 
nie pow;inny one takie w nadmiarze wydzielać szkodli
wych gazów, nieprzejrzystych dymów, woni lub halasu. 

b) Jeżeli to tylko jest możliwe, urządzenie zapłonu 
wysokiego napięcia silnika nie powinno powodować od
czuwalnych niedogodności ' przez nadmierne zakłócenia 

radiowe. 

cJ Każdy pojazd samochodowy powlmen być ta~ 
zbudowany, aby kierujący miał zapewnione dostateczne 
pole widzenia do przodu, w prawo i w lewo, pozwala
jące na bezpieczne kierowanie pojazdem. 

d) Jeżeli to tylko jest możliwe, pojazdy sctmocho
c;lowe i przyczepy powinny być tak zbudowane ' i wypo
!!ażone, aby w razie wypadku zmniejszały niebezpieczeń
stwo dla jadących osób oraz dla innych użytkowników 
drogi. W szczególności nie . powinny one mieć ani we; 
wnątrz, ani na zewnątrz żadnych zbytecznych ostrych 
lub wystających ozdób albo innych przedmiotów, które 
mogłyby być niebezpieczne dla jadących osób lub innych 
użytkowników drogi. 

Rozdział IV 

Odstępstwa 

60. Na terenie swego kraju Umawiające się Strony 
mogą dopuszczać odstępstwa od postanowień niniejszego 
załącznika w odniesieniu do: 

a) pojazdów samochodowych i przyczep, których szyb
kość konstrukcyjna na płaskiej drodze nie może prze
kroczyć 25 km (16 mil) na godzinę lub których szyb
kość ustawodawstwo krajowe ogranicza do 25 km 
na godzinę; 

Poz. 40 

b) wózków inwalidzkich, tzn. małych pojazdów samo
chodowych specj alnie zaprojektowanych i skonstruo
wanych - a nie tylko przystosowanych - do uży

wania przez osobę dotkniętą kalectwem lub niezdol
nością fizyczną i normalnie używanych tylko przez tę 
osobę; 

c) pojazdów przeznaczonych do doświadczeń w celu 
osiągania postępu technicznego zwiększenia bezpie-
czeństwa; 

d) pojazdów o specjalnym kształcie lub specjalnego 
~ypu albo pojazdów używ?-nych do specjalnych celów 
w szczególnych warunkach. 

61. Umawiające się Strony mogą dopuszczać odstęp

stwa od postanowień niniejszego załącznika w odniesie
niu do pojazdów, które te Strony rejestrują i które mogą 
l'czestniczyć w ruchu międzynarodowym: 

a) zezwalając na używanie barwy żółtej samochodowej 
dla świateł pozycyjnych, wymienionych w ustępach 

23 i 30 niniejszego załącznika, oraz świateł odblasko
wych wymienionych w ustępie 29 niniejszego za
łącznika; 

b) zezwalając na używanie barwy czerwonej dla tych 
świateł kierunkowskazów wymienionych w ustępie 39 
niniejszego załącznika, które sll umieszczone z tyłU: 
pojazdu samochodowego; 

c) zezwalając - na używanie barwy czerwonej dla tych 
świateł wymienionych w ostatnim itlaniu ustępu 42 
niniejszego załącznika, które są umieszczone z tyłu 
pojazdu samochodowego; 

d) w odniesieniu do rozmieszczenia świateł na pojazdach 
samochodowych przeznaczonych do specjalnych ce;
lów, których kształt zewnętrzny nie pozwala na prze
strzeganie wymienionych postanowiell bez zastosowa
nia urządzeń montowanych, które mogą łatwo ulec 
uszkodzeniu lub oderwaniu; 

e) zezwalając na ~żywanie nieparzystej liczby świateł 

drogowych, większej niż dwa, na rejestrowanych 
przez siebie pojazdach samochodowych; oraz 

f) w odniesieniu do przyczep służących do przewozu 
długich ładunków (dłużyc, rur itp.), które to przy
czepy w czasie ruchu nie są doczepione do pojazdu 
ciągnącego, lecz są z nim połączone tylko za pomocą 
ładunku. 

,/ Rozdział V 

Postanowienia przejściowe 

62. Postanowień mmeJszego . załącznika nie stosuje 
się do pojazdów samochodowych zarejestrowanych po raz 
pierwszy i przyczep przekazanych do eksploatacji na te
rytorium Umawiających się Stron przed wejściem w życie 
niniejszej konwęncji lub w ciągu dwóch lat po jej wejściu 
w życie, pod warunkiem że te pojazdy samochodowe 
i przyczepy spełniają wyma'gania części I, II i III załącz

nika 6 do konwencji o ruchu drogowym z 1949 r. 

I 
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DODATEK 

Określenie barwy filtrów dla uZyskania barw wymienionych w ninie jszym załączniku (współrzędne trójbarwne). 

Czerwona: 

granica w kierunku żółtej: 
granica w kier~nku purpurowejl): , 

Biała: 

granica w kierunku niebieskiej : 
granica w kierunku żółtej: 
granica w kierunku zielonej: 
granica w kierunku zielonej: 
granica w kierunku purpurowej: 
granica w kierunku czerwonej:, 

Żółta s~mochodowa ,) 

granica w kierunku żółtejl): 
granica w kierunku czerwonej1): 
granica w kierunku białej1): 

Żółta selektywna S) 

granica w kierunku czerwonej1): 
granica w kierunku zielonejl): 
granica w kierunku białej1): 
gramca w kierunku wartości spektralnej l) ...... 

y.;; 0,335 
. z ';; .0,008 

x ~ 0,310 
x';; 0,500 
x .;; 0,150+0,640x 
y.;; 0,440 
Y ~' O,050 + 0,750x 
y ~ 0,382 

y.;; 0,429 
y~ 0,398 
z';; 0,007 

y ~ 0,13B + O,580x 
y.;; l,29x- O,100 
y ~ -x+ O,966 
y.;; -x+O,992 

Do sprawdzenia charakterystyk kolorymetrycznych tych filtrów powinno być wykorzystywane źródło św(atła 
'barwy białej , o temperaturze 2854°K [odpowiadające źródłu A Międzynarodowej .Komisji do Spraw Oświe
tlenia. (CIE) l. 

1) W tych przypadkach zostały przyjęte inne granice niż zalecane przez ClE, ponieważ napięcia zasilania na zaciskach 
lamp, w które światła są wyposażone , wykazują poważne zmiany. 

2j Odnosi się do barwy świateł samochodowych, zwanej dotychczas zwykle pomarańczową lub pomarańczowożółtą. Od- ' 
powiada ści.5le określonej części żółtego pasma w trójkącie barw ClE. 

3) Stosuje się wyłącznie do . świateł mijania i świateł drogowych. W odniesieniu do specjalnego przypadku świateł prze
ciwmgłowych selektywność barwy uważana będzie za wystarczającą, jeżeli współczynnik czystości ' nie będzie mniejszy niż 

0,820, a granica w kierunku barwy białej y;;;:;' - x + 0,966, więc w tym przypadku y;;;:;'- x + 0,940 oraz y = 0,440. 

Z a łą c znik 6 

Krajowe prawo jazdy 

1. Krajowe prawo jazdy stanowi kartę formatu A7\ 
(74 X 105 mm - 2,91 X 4,13 cala) pojedynczą lub złożoną 
do tego formatu, podwójną (148 X 105 mm - 5,82 X 4,13 
cali) albo potrójną (222 X 105 mm - 8,78 X 4, 13 cali) 
złożoną do tego fOTmatu. Kolor jej jest różowy. 

2. Praw<i> jazdy drukuje się Vi języku lub językach 
przewidzianych przez qrgan wladzy , który je wydaje lub 
który został upoważniony do jego wydawania; jednakże 

musi ono mieć napis w języku francuskim "Permis de 
conduire", który może być powtórzony' w innych j ~,
zykach. 

3. Wpisy odręczne lub maszynowe zawarte w prawie 
jazdy powinny być wykonane wyłącznie alfabetem łaciń

skim lub angielską 'kursywą albo pówtórzone w tej formie. 

4. Dwie strony prawa jazdy powinny odpowiadać 
poniższym wzorcowym stronom nr 1 i nr 2. Pod warun
kiem, żę nie ulegnie zmianie tręś ć rubryk Ą, )3, C, D i E, 

z uwzględnieniem artykułu 41 ustępu 4 niniejszej , kon
wencji, ani ich literowe oznaczenia, ani istotna treść 

rubryk dotyczących tożsamości posiadacza prawa jazdy, 
postanowienie niniejsze będzie uważane za spełnione na
wet wtedy, gdy do tych wzorców zostały wprowadzone 

. drobne zmiany. W szczególności kraj owe pr'awa jazdy 
zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku 9 do Kon
wencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Genewie dnia 
19 września 1949 r., będą uważane za zgodne z postano
wieniami niniejszego załącznika. , 

5. Ustawodawstwo krajowe ustala, czy wzorco·wa 
strona 3 powinna czy też nie powinna stanowić części 

składowej prawa jazdy oraz czy prawo jazdy powinno 
zawierać dodatkowe ' dane; jeżeli zostało przewidziane 
miejsce na wpis zmian miejsca zamIeszkania, to powinno 
o.no znajdować się w górnej części na odwrocie strony 
nr 3 prawa Jazdy; nie dotyczy to praw s~o'rządz,ooych 

zgodnie ~ wzor<;e:m załącznika 9 do Konwencji 7; 1949 r. 
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Strona .wzorcowa nr 1-

PRAWO JAZDY PERMIS DE CONDUIRE') 

1. N!lzwisko .............. .............................. .... ............................ .... .. ............... . 
2. ImionaS) ................... .................................... .. ...... .. .................. .. 
3. Datał) i miejsce5) urodzenia ............. .. .. ....... .. 

4. Miejsce zamieszkania .............. ..................... .. .... .. 

Podpis posiadacza8) 

Fotografia 
35x45 mm 

(1,37 X 1,75 cali) 

5. Wydane przez .. .. .................... .. 
6. w . .. .... . ........... c ............................ dnia . 
7. W nżne do 7) ........ .. .. .. ...... , ................... .. .... , .... ...... . 

Nr ............... ............ .. .. 

Podpili itd.8) 

Strona wzorcowa nr 2 

A 

B 

,) 

Kategorie pojazdów, na które prawo jazdy jest ważne 

Motocykle 

Pojazdy samochodowe inne niż pojazdy należące do kategorii A, których.. 
największy dopuszczalny ciężar nie przekracza 3500 kg (7700 funtów), 
a liczba miejsc do siedzenia nie ' przeKracza ośmiu, oprócz miejsca dla 
kierującego 

C Pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu towarów, których 
'największy dopuszczalny ciężar przekracza 3500 kg (7700 funtów) 

D Pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu osób, mające więcej 

niż osiem miejsc do siedzenia, oprócz miejsca dla kierującego 

E Zespoły pojazdów, w których pojazd ciągnący należy do kategorii B, 
C lub D, do którymi kierowania kierujący j est uprawniony, lecz które 
same nie należą do tej lub tych kategorii 

I') 

Strona wzorcowa nr 3 

Ważne do Przedłużone do 

G) 

9) 

G) 

.. . . . .... ... .... 9) 

1) Na wzorach złożonych podwójnie (jeeżli są złożone w 
taki sposób. że pierwsza strona nie jest stroną wzorcową) i na 
wzorach złoż.onych potrójnie napis ten może być umieszczony 
na pierwszej stronie (okładce), 

2) Tu umieszcza si~ ·nazwę · lub znak wyrozm ający państwa. 

ustalony na mocy załącznika 3 do niniejszej konwencji. Po' 
wyższa uwaga 1) odnosi się również do tej rubryki. 

3) W tym mie jscu może być wpisane nazwisko ojca lub 
męża. 

I 

ł) Jeżeli data urodzenia jest nieznana, należy określić 

przybliżony wiek w dniu wydania prawa jazdy. 

G) Jeżeli miejsce urodzenia jest nieznane. rubryki nie 
wypełnia się. 

6) W braku podpi SU odcisk palca, Podpis lub odcisk palca 
a także miejsce na nie przeznaczone mogą być pominięte. 

7) Wpis w tej rubryce jest dowolny dla praw jazdy zawie
rających stronę wzorcową nr 3. 

Wydane dnia 

'Ważne do 

Wydane dnia 

Ważne do 

Wydane dnia 

Ważne do 

'Wydane dnia 

Ważne do 

Wydane dnia 

dnia 

Przedłużone do 
.' 

dnia 

Przedłużone do 
. ......... 9) 

dnia 

Przedłużone do 
u. . 9) 

dnia 

Przedłużone do 
. .......... ........ 9) 

dnia 

6) Podpis. pieczęć lub stempel władzy wydającej prawo jazdy lub stowarzyszenia upowazmonego do jego wydania. Na 
wzorach zło.żonych podwójnie (jeżeli są one złożone w taki) sposób, ~e pierwsza strona nie odpowiada stronie wzorcowej) 
i na wzorach złożonych potrójnie pieczęć lub stempel mogą być umieszczone na pierwszej stronie (okładce) . 

D) Pieczęć lub stempel władzy " wydającej prawo jazdy i -- . je.żeli to jest wymagane - data umieszczenia pieczęci lub 
stempla. Tę pieczęć lub stempel umieszcza się w prawej kolumnie strony wzorcowej nr 2 obok rubryk przeznaczo~ych do 
określenia kategorii pojazdów. na które prawo jazdy jest ważne , i tylko naprzeciw tych rubryk; 'te same postanowienia od
noszą .się do wpisów dotyczących przedłużenia ważności prawa jazdy. które umieszcza się w prawej kolumnie strony wzorco
wej nr 3. 

Umawiające się Strony, zamiast umieszczania pieczęci lub stempla w prawej kolumnie strony wzorcowej nr 2. mogą 

umieszczać w nowej rubryce 8 "Kategorie" na stronie wzorcowej nr 1 literę lub litery odpowiadające kategorii lub katę

goriom. na które prawo jazdy jest ważne. oraz gwiazdkę dla każdej kategorii. na którą prawo jazdy nie jest ważne 

(np,: ,,8, Kategorie A. B ***"). .. 

10) Miejsce przeznaczone dla innych kategorii pojazdów · określonych przez ustawodawstwo krajowe. 

11) Miejsce przeznaczone na dodatkowe uwagi, których wpisu w prawie jazdy w odpowiednim przypadku mogą sobie ży 

czyć wtaściwe władze państwa wydającego je. łącznie z ograIliczonymi warunkami używania (np. : "Noszenie okularów". "Waż
ne wyłącznie do kierowania pojazdem nr .""." "Z zastrzeżeniem przystosowania pojazdu- do kierowan,ia przez osobę nie mającą 
jednej nogi") . W przypadku przewidzianym w drugim ustępie uwagi 9 dodatkowe uwagi powinny być raczej wpisywane na 
stronie wzorcowej nr 1. Inne uwagi mogą być wpisywane na ~tronach Innych niż strony wzorcowe, 
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Z a łą c z n i k 7 

MIĘDZYNARODOWE PRAWO JAZDY 

l. Prawo jazdy stanowi książeczkę formatu A6 (1 48 ~< 
>~ 105 mm - 5,82 X 4,13 cali). Jego okładka powinna 
być szara, a wewnętrzne strony biale. 

. 2. Zewnętrzna i wewnętrzna strona pierwszej kartki 
okładki powinna być odpowiednio zgodna z poniższymi 

wzorami strony 1 i 2; obie strony powinny być wydru
kowane w języku narodowym lub co najmniej w jednym 
z języków narodowych państwa, w którym zostały wy~ 

dane. Dwie końcowe strony wewnętrzne, polożone obok 
siebie, powmny odpowiadać .załączonemu poniżej wzoro
wi nr 3 i być wydru~owane w języku francuskim. We
wnętrzne strony, ktÓTe poprzedzają te dwie strony, po
winny powtarzać treść pierwszej z tych dwóch stron 

St rona wzorcowa nr t 

(zewnętrzna strona pierwszej kartki okładki) 

......................... .. ................ "" ..... ..... l) 
MIĘPZYNARODOWY RUCH SAMOCHODOWY 

MIĘDZYNARODOWE PRAWO JAZDY 

Nr .. ... . . 

Konwencja o ruchu drogowym z dnia 8 listopada \ 1968 r . 

Ważne do . ........................... .... .. .. ... . ' ) 

Vl ydane przez ........ ................. .... ....... .............................. \ 

w ...... 

dnia 

Numer . krajowego prawa jazdy 

.. .................... ) 

1) Nazwa państwa wydającego i znak wyróżniający pa.ll
s twa, określony w załączniku nr 3. 

2) Trzy lataIPpo dacie wydania lub data upływu okresu 
ważności krajowego prawa jazdy, z ależni e od tego, która z tych 
d,lt jes t wcześniej sza. 

3) Podpis władzy lub s towarzyszenia wydającego prawo 
jazdy. 

~) Pieczęć albo stempel władzy lub stowarzyszenia wydają
cego prawo jazdy. 

w kilku językach , w tym obowiązkowo w j ęzykach angiel
ski m, hiszpańskiI}l i . rosyjskim. 

3. Wpisy odręczne lub maszynowe, zawarte w praWic' 
jazdy, pow inny być wykonane alfabetem ł acińskim lub 
angielską kursywą. 

4. Umawiające się Strony, wydające lub zezwalające 
na wydawanie międzynarodowych praw jazdy, których 
okładki są wykonane w innym języku niż język angielski, 
francuski. hiszpański lub rosyjski. powinny przekazać 

Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjedno
czonych tłumaczenie tekstu załączonego wzoru nr 3 n i:! 
ten język. 

I 

Strona wzorcowa nr 2 

(wewnętrzna s tI'O'nrl pierwszej kartki okłaci.k i) 

Ninicj ~ze prawo jazdy nic jest ważne wI 'uchu na t erytorium .. ... 

........ .. 1) 

J est ono ważne nu terytoriach w8zyetkieh innych Umawiająeyeh lit! 

Stron. Kategorie pojazdów, do których prowadzenia ono uprawnia, 

ustalone są na końcu książeczki. 

,) 

Niniej sze prawo jazdy nie zwalnia jego posiadacza ód obowiązku 
pn:estrllegania w kali:dym z państw, w którym uczeltniczy w ruchu, 

u!taw i innych przepisów dotyczących oliedlenia lIię lub wyko

nywania zawodu . 

W szczególności prawo judy traci ~wą ważność w państwie, w któ · 

rym jego posiadacz olliedla lię na stale. 

I) W tym mIeJscu wpisuje się nazwę Umawiającej się 

Strony, na której terytorium jego posiadacz ma stałe mie jsce 
zamieszkania. 

2) Miej sce przeznaczone do fakultatywnego umieszczenia 
wykazu państw, które są Umawiającymi się Stronami. 
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Wzór nr 3 

Lewa strona 

DANE DOTYCZĄCE KIERUJĄCEGO 

Nal:wisko .. ..... ] , 

Imiona l) ..................... ......... .. ..... ................ .... ....... .. .............. ...... ...... .. .. .. ..... ..... ... ...... 2. 

Miej!cc urodzenia ' ) .. . .. ... . .. ... .. ..... ... .... . . ..... ... . .. 3. 

Data urodzeni. l) ... ...... ...... ...... .. 4. 

Miejsce zamieszkania ...... ............. . . 5. 

KATEGORIE POJAZDÓW, T\A KTÓRE PRAWO JAZDY JEST WAŻNE 

Motocykle A 

Pojazdy samochodowe inne niż należące do kategorii A, których największa dopuszczalna masa nie 'przekracza 3500 kg (7700 runtów) B 
i w których liczba miejsc do siedzenia, oprócz miejsca dla kierującego, nie przekracza ośmiu 

Pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu towarów, których największa dopuszczalna masa przekracza 3500 kg (7700 funtów)' C 

Pojazdy =.amochodoweprzeznaczone do~'przewozu osób, mające więcej niż osiem miejsc do siedzenia, oprócz miejsca dla kierującego D 

Zespoły pojazdów, w których pojazd ciągnący należy do kategorii B, C lub D i do którymi kierowania kierujący jest uprawniony. lecz E 
kt6re same nie należą do tej lub tych kategorii . 

W AR UNK I OGRANI CZAJ .,\CE U2YWANIE 

l) W tym miejscll może być wpisane nazwisko ojca lub męża . 

• ) Nie wypełnia6. jeżeli miejsce urodzenia jest nieznane. 

a) Jeżeli nie jest znana data urodzenia, należy określić przyhliżony wiek w dniu wydania prawa jazdy. 

-) Pieczę6 lub stempel władzy lub stowarzyszenia wydającego prawo jazdy. Ta pieczęć lub stempel powinny być umieszczone naprzeciw kategorii A, 
B, C, D i E tylko w tym przypadku, gdy posiadacz ma prawo kierowania pojazdami samochodowymi odpowiedniej katelorii. 

I) Na przykład: "Noszenie okular6w", .. Ważne wyłącznie do kierowania pojazdem nr 
do kierowania przez oleb, nie mającą jednej nogi" . 

...... ". " Z zastrzeżeniem przyetolowania pojazdu 



Dzie.tmik Ustaw Nr 5 32 

Wz6r nr3 

Prawa strona 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

.A ® 
B @ 
c @ -
D 

@ 
Podpis posiadacza6) 

J E 

WYK.L UCZENIA: 

Posiadacz jest pozbawiony prawa kierowania pojazdami na terytorium 

w 

Posiadacz jest pozbawiony prawa kierowania pojazdami na terytorium ... 

") W braku podpisu - odcisk palca. 

7) Nazwa państwa. 

dnia 

Poz. 40 

. Fotografia 

,/ 

')Podpis i pieczęć lub stempel władzy, kt6ra pozbawiła ważności prawo jazdy na swym terytorium. Jeżeli miejsce przeznaczone na tej stronie d() 
wpisywania wykluczeń zostało wykorzystane, to dalsze wykluczenia powinny być wpisywane na odwrocie. 

'. 



Dziennik Ustaw Nr 5 

D. Hamowanie motocykli 

18. a) Każdy motocykl powlmen być wyp05ażony 

w dwa urządzenia hamujące: jedno działające co naj
mniej na koło lub koła tylne, a drugie na koło lub koła 
przednie; jeżeli motocykl jest połączony z bocznym wóz
kIem, nie wymaga się hamowania koła tego wózka. Te 
urządzenia hftmowania powinny pozwalać na zmniejsze
nie szybkości motoc1kla oraz zatrzymanie go w sposób 
bezpiecżny, szybki i skuteczny, bez względu na stan Zft
ładowania oraz stopień wzniesienia lub spadku drogi. po 
której on jedzie. 

23 

b) Oprócz urządzeń przewidzianych pod literą a) ni
niejszego ustępu motocykl mający trzy koła umieszczone 
symetrycznie w · st05unku do środkowego podłużnego ; 

przekroju pojazdu powinien być wyposażony w hamulec 
postojowy, odpowiadający warunkom wymienionym w 
ustępie 5 litera b) niniejszego załącznika . 

Rozdział II 

Swiatła i urządzenia odblaskowe 

19. W rozumieniu niniej5zego rozdziału określęnie: 

"światło drogowe" - oznacza światło pojazdu przeznaczo
ne do oświetlenia dl:ogi z przodu pojazdu na znaczną od
ległość; 

"świa,tłe- .mijania" - oznacza światło pojazdu przezna
CZone '{fo oświetlenia -,·dr.qgi z przodu pojazdu bez oślepia
nia lub przeszkadzartta . 'kierującym nadjeżdżającym z 
przeciwka lub innym użytkownikom -drogi; 

"światło pozycyjne prz,e~nie" - oznacza 'światło pojazdu 
przeznaczone do sygnalizowania obecności i szerokości 
pojazdu widzianego z przodu; 

"światło! pozycyjne tylne" - oznacza światło pojazdu 
przeznaczone do sygnalizowania obecności i szerokości 
pojazdu widzianego z tyłu; 

światło hamowania - "stop" - oznacza światło pojazdu 
przeznaczone do sygnalizowania innym użytkownikom 
drogi. znajdującym się z tyłu tego pojazdu, że kierujący 
wprowadził w działanie hamulec zasadniczy; 

"światło przeciwmgłowe" - oznacza światło przeznaczo
ne do polepszenia oświetlenia drogi podczas mgły, opa
dów śniegu, gwałtownej ulewy lub burzy piaskowej; 

"światło cofania" - oznacza światło pojazdu przezna
czone do świetlenia drogi z tyłu pojazdu oraz ostrzegania 

. innych użytkowników drogi, że pojazd cofa liię lub za
mierza się cofać; 

"światło zmiany kierunku ruchu" (kierunkowskazy) 
oznacza światlo pojazdu przeznaczone do 5ygnalizowania 
innym użytkownikom drogi. że kierujący zamierza zmie
nić kierunek ruchu w prawo lub w lewo; 

"światło odblaskowe" - oznacza urządzenie przeznaczone 
do sygnalizowania obecności pojazdu przez odbijanie 
świafła wysyłanego ·przez źródło światła · nie związane 
z ty'm pojazdem, przy czym obserwator znajduje się blisko 
tego źródła; 

"powierzclmia oświetlająca" - oznacza dla 
doczną powierzchnię wysyłającą światło, a 
odblaskowych widoczną powierzchnię 
światło. 

świateł wi
dIa świateł 

odbijającą 

Poz. 40 

20. Barwy świateł wymienionych w nInIeJSZym roz
dziale powinny być, w miarę możliwości, zgodne z okre
śleniami pOd anymi w dodatku do niniejszego załącznika. 

21. Każdy pojazd samochodowy, z wyjątkiem moto
cykli, który na płaskiej drodze może osiągnąć szybkość 
przekraczającą 40 km (25 mil) na godzinę, powinien 'być 
wyposażony z przodu w parzystą liczbę białych lub żół
tych selektywnych świateł drogowych, zdolnych do nale
żytego oświetlenia drogi w nocy podczas dobrej pogody 
na odległość co najmniej 100 m (325 stóp) przed pojaz
dem. Zewnętrzne krawędzie powierzclmi oświetlających 

świateł drogowych nie mogą w żadnym razie znajdować 
się bliże j zewnętrznej krawędzi pojazdu niż zewnętrzne 
krawędzie powierzchni oświetlających świateł mijania. 

22. Każdy pojazd samochodowy, z wyjątkiem moto
cykli, który na płaskiej drodze może osiągnąć szybkość 
przekruczającą 10 km (6 mil) na godzinę, powinien być 
wyposażony -z przodu w dwa białe lub żółte selektywne 
światła mijania, zdolne do należytego oświetlenia drogi 
w nQcy podczas dobrej pogody na odległość co najmniej 
40 m (130 stóp) przed pojazdem. Z każdej strony punkt 
powierzchni oświetlającej najbardziej oddalony od środ

kowego podłużnego przekroju pojazdu nie powinien znaj .. 
dować się dalej niż 0,40 m (16 cali) od bocznej krawędzi 
obrysu pojazdu. Pojazd samochodowy nie może mieć 
więG.ej niż dwa światła mijania. Światła mijania powinl1Y 
być ustawione w taki sposób, aby odpowiadały określe
niu ustalonemu w ustępie 19 niniejszego załącznika. 

23. Każdy pojazd samocb..pdowy, inny niż dwukołowy 
motocykl bez bocznego wózka, powinien być wyposażony 
z przodu w dwa białe światła pozycyjne; dopuszcza się 
jednak z przodu żółte selektywne światła pozycyjne, po
łączone ze światłami drogowymi lub światłami mijania, 
które wysyłają · żółte selektywne światła. Jeżeli te świa
tła pozycyjne są jedynymi światłami zapalonymi z przodu 
pojazdu, powinny być widoczne w nocy podczas do
brej pogody na odległość co najmniej 300 In (lOOO stóp), 
bez oślepiania lub przeszkadzania innym użytkownikom 
drogi. Z każdej strony punkt powierzchni oświetlającej 
najbardziej oddalony od środkowego podłużnego prze
kroju pojazdu nie powinien znajdować się dalej niż 
0,.(0 m (16 cali) od bocznej krawędzi obrysu pojazdu. 

24. a) Każdy pojazd samochodowy, inny niż dWll.
kołowy motocykl bez bocznego wózka, powinien być wy
posażony z tyłu w parzystą liczbę czerwonych świateł 
pozycyjnyCh widocznych w nocy podczas dobrej pogody 
na odległość co najmniej 300 m (1000 stóp), bez oślepia
nia lub przeszkadZ'an1a innym uż kownlkom drogi. Z każ
dej strony punkt powierzchni oświetlającej najbardziej 
oddalony od środk;owego podłużnego przekroju pojazdu 
nie powinien znajdować się dalej niż 0.40 m (16 cali) od 
bocznej krawęazi 'obrysu pojazdu. 

b) Każda przycz~pa powinna być wyposażona z tyłu 
w parzystl1 licibę czerwonych śW:lateł pozycyjnych wi'
docznych w nocy podczas dobrej pogody na odległość co 
najmniej 300 m (1000 stóp), bez oślepiania lub przeszka
dzania innym użytkownikom drogi. Z każdej strony punkt 
powierzchni oświetlającej najbardziej oddalony od środ
kowego podłużnego przekroju przyczepy nie powinien 
znajdować się dalej niż 0,40 m (16 cali) od bocznej krar 
wędzi obrysu przyczepy. Jednakże przyczepy, których do
puszczalna szerokość nie przekracza 0,80 m (32 cale), 
mogą być wyposażone tylko w jedno takie światło, jeżeli 
5ą one przyczepione z' tyłu dwukołowęgo motocykla bez 
bocznego wózka. 
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25. Każdy pojazd samochodowy lub przyczepa, ma
jące numer rejestracyjny z tyłu, powinny być wyposażone 
w urządzenie służące do oświetlenia tego numeru w taki 
sposób, aby numer oświetlony za pomocą tego urządzenia 
był czytelny w. nocy podczas dobrej pogody i przy za
trzymanym pojeździe z odległości 20 m (65 stóp) od tyłu 
tego pojazdu; jednakże każda Umawiająca się Strona ' 
może zmniejszyć tę minimalną odległość w nocy w takiej 
samej proporcji i dla tych samych pojazdów, dla których 
zgodnie z ustępem 2 z.ałącznika 2 do niniejsz.ej konwencji 
zmniejszyła tę minimalną odległość w dzień. 

26. Połączenia elektryczne we wszystkich pojazdach 
samochodowych (łącznie z motocyklami) oraz we wszyst
kich zespołach składających się z pojazdu samochodo
wego i jednej lub więcej przyczep -powinny być tak urzą
dzone, aby światła drogowe, światła mijania , światła 
przeciwmgłowe i przednie światła pozycyjne pojazdu sa
mochodowego oraz urząc:izenie oświetlające wymienione 
wyżej w ustępie 25 nie mogły być włączone bez jedno
czesnego włączenia tylnych świateł pozycyjnych pojazdu 
samochodowego lub ostatniego pojazdu wchodzącego w 
skład zespołu pojazdów. 

Jednakże postanowien\e to nie ma zastosowania do 
świateł drogowych lub świateł mijania, jeżeli są one uży
wane do dawania świetlnych sygnałów ostrzegawczych, 
wymienionych w artykule 33 ustępie 5 ' niniejszej kon
wencji. Ponadto połączenia elektryczne powinny być tak 
urządzone, aby światła pozycyjne przednie pojazdu samo
chodowego włączały się zawsze przy włączaniu świateł 
mijania, świateł drogowych lub świateł przeciwmgłowych. 

27. Każdy pojazd samochodowy, inny niż dwukoło·· 

wy motocykl bez bocznego wózka, powinien być wypo
sażony z tyłu co najmniej w dwa czerwone światła od
blaskowe w kształcie innym niż trójkątny. Z każdej stro
ny pUI).kt powierzchni oświetlającej najbardziej oddalony 
od środkowego, podłużnego przekroju pojazdu nie powi
nien znajdować się dalej niż 0,40 m (16 cali) od bocznej 
krawędzi obrysu pojazdu. Światła odblaskowe powinny 
być widoczne dla kierującego pojazdem w nocy podczas 
dobrej pogody z odległości co najmniej 150 m (500 stóp), 
jeżeli są oświetlone światłami drogowymi tego pojazdu. 

28. Każda przyczepa powinna być wyposażona z tyłu 
co najmniej w dwa czerwone światła odblaskowe. Te 
światła odblaskowe po'wi~ny mieć kształt równobocznego 
trójkąta z wierzchołkiem skierowanym do góry i jednym 
bokiem poziomym, prz)"·, czym długość boku powinna wy
nosić co najmniej 0,15 m (6 cali) i nie więcej niż 0,20 m 
(8 cali); wewnątrz tego trójkąta nie może znajdować się 
żaden sygnał świetlny. Te ś:wiatła odblaskowe powinny 
spełniać warunki widoczności ustalone wyżej w ustępie 27. 
Z każdej strony punkt powierzchni ' oświetlającej najbar
dziej oddalony od .środkowego podłużnego przekroju przy
czepy nie powinien znajdować się dalej niż 0,40 m (16 cali) 
od bocznych krawędzi obrysu przyczepy. Jednakże przy
czepy, których szerokość całkowita nie przekracza 0,80 m 
(32 cale), mogą być wyposażone tylko VI jedno światło 
_odblaskowe, jeżeli są przyczepione do dwukołowego mo
tocykla bez bocznego wózka. 

29. Każda przyczepa powinna być wyposażona z 
przodu w dwa białe światła odblaskowe o kształcie innym 
niż trójkątny. Te światła odbl ąskowe powinny odpowia
dać warunkom umieszczenia i widoczności ustalonym 
wyżej w ustępie 27, 
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30. Przyczepa powinna być wYPosażona z przodu W 
dwa białe światła pozycyjne, jeżeli jej szerokość prze
kracza 1,60 m (5 stóp 2 cale). Przednie światła pozycyjne 
tak przewidziane powinny być umieszczone możliwie naJ
bliżej bocznych krawędz:i obrysu przyczepy, a w każdym 
razie w taki sposób, aby punkt powierzchni oświetl'a- . 

jącej najbardziej oddalony od środkowego podłużnego 
przekroju przyczepy nie znajdował się dalej , niż 0,15 m 
(6 cali) od tych krawędzi. . 

31. Każdy pojazd samochodowy, z wyjątkiem dwu
kołowych motocykli z wózkiem lub beź bocznego wózka, 
który na płaskiej drodze może osiągnąć szybkość prze
kraczającą 25 ~m (15 mil) na godzinę, powinien być wy
posażony z tyłu w dwa czerwone światła hamowania 
(stop), których natężenie powinno być wyrażnie v(iększe 
~d natężenia tylnych świateł pozycyjnych. To samo po
stanowienie ma zastosowanie do każdej przyczepy będą
cej ostatnim pojazdem wchodzącym w skład zespołu po
jazdów; jednakże nie wymaga się wyposażenia w świai 

tła hamowania (stop) małych przyczep, których wymiary 
są takie, że światła hamowania (stop) pojazdu ciągnącego 
pozostają widoczne. 

32. Z zastrzeżeniem, że Umawiające się Strony, 
które zgodnie z artykułem 54 ustępem 2 niniejszejkon
wencji złożyły oświadczenie o zrównaniu motoroweró'w 
z motocyklami, mogą zwalniać motorowery od obowiązku , 
przestrzegania wszystkich lub niektórych poniższych po
stanowień : 

a) każdy dwukołowy motocykl z wózkiem lub bez bocz
nego wózka powinien być wyposażony w jedno świa
tło mijania odpowiadające pod względem barwy i wi
docznoś ci postanowieniom ustalonym wyżej w ustę" 
pie 22; 

. b) każdy dwukołowy motocykl z wózkiem lub bez bocz- ' 
nego wózka, który 'na płaskiej drodze może osiągnąć 
szybkość przekraczająca 40 km (25 mil) na godzInę, 
powinien .oprócz światła mijania być wyposażony c;o 
najmniej w jedno światło ' drogowe odpowiadające 
pod względem barwy i widoczności warunkom ustalo
nym wyżej w ustępie 21; jeżeli ten motocykl ma ' 
więcej niż jedno światło' drogowe, światła te powinny 
być możliwie najbardziej zbliżone do siebie; 

c) dwukołowy motocykl z bocznym wózkiem lub bez 
takiego wózka nie powinien być wyposażony w wię- ' 
cej niż jedno światło mijania ani nie więcej niż w 
dwa światła drogowe. 

33. Każdy dwukołowy motocykl bez bocznego wózka 
może być wyposażony z przodu w jedno lub dwa światła 
pozycyjne, odpowiadające pod względem barwy i 'widocz
ności warunkom ustalonym ' wyżej w ' ustępie 23. Jeżeli ' 
motocykl ma dwa przednie światła pozycyjne, światła 
te 'powinny być możliwie najbardziej zbliżone do siebie. 
Dwukołowy motocykl bez bocznego wózka nie . powiniem 
być wyposażony w więcej niż dwa przednie światła po
zycyjne. 

34. Każdy dwukołowy motocykl bez bocznego wózka ,
powinien być wyposażony z tyłu w jedno tylne światło 
pozycyjne, odpowiadające pod względem barwy i wi
doczności warunkom ustalonym. wyżej w ustępie 24 li
tera a). 

35. Każdy dwukołowy motocykl bez bocznego wózka 
powinien być wyposażony z tyłu w · jedno światło od
blaskowe, odpowiadające pod względem barwy i widocz
ności warunkom ustalonym wyżej w ustępie 27, 
/ 

, , 
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36; Z zastrzeżeniem, że Umawiające się Strony, które 
zgodnie z , artykułem 54 ustępem ' 2 konwencji złożyły 
oświadczenie o zrównaniu motoro\\'crów z motocyklami. 
mogą zwolnić dwukołowe motorowery z bocznym-- wóz
kiem lub bez niego od obcwiązkuprzestrzegania póniż 
szego postanowieqja, każdy dwukołowy motocykl z wóz
kiem bocznym lub bez niego powinien być wyposażony 
w światło hamowania (stop) odpowiadające postanowie 
niom powyższego ustępu 31. 

37. Bez naruszenia postanowień dotyczących świateł 

i urządzeń, przewidzianych dla dwukołowych motocykli 
bez bocznego wózka, każdy boczny wózek złączony 

z dwukołowym motocyklem powinien być wyposażony 
z przodu w -przednie światło pozycyjne, odpowiadające 

pod względeni barwy i wfd ()czności warunkom ustalonym 
wyżej w ustępie 23, a z tyłu - w tylne światło pozycyj
ne, odpowiadające pod względem barwy i widoczności wa
runkom ustalonym wyżej w ustępie 24 litera a) oraz w 
światło odblaskowe, odpowiadające pod względem barwy 
i widoczności warunkom ustalonym wyżej w ustępie 27. 
IJołączenia elektryczne powinny być urządzone w taki 
sposób, aby przednie światło pozycyjne i tylne światło 

pozycyjne ' bocznego wózka włączały się jednocześnie 

- z tylnymi światłami pozycyjnymi motocykla. W żadnym 
razie' boczny " iózek nie może niieć światła drogowego 
ani światła mijania. 

38. Pojazdy samochodowe mające trzy koła umiesz
czone symetrycznie w stosunku do środkowego podłużne
g-o przekroju pojazdu, które stosownie do artykułu 1 lite
ra a ) niniejszej konwencji zostały zrównane z motocykla
mi. powinny być wyposażone w urządzenia przewidziane 
wyżej w ustępach 21, 22, 23, 24 a), 27 i 31. Jeżeli jednak 
szerokość takiego pojazdu nie przekracza 1.30 m (4 stopy 
3 cale), wystarcza jedno światło d{ogowe i jedno światło 
mijania. W tym wypadku nie mają ze.stosowania postano
wienia dotyczące odległości 'powierzchni oświetlającej od 
zewIlętrznej krawędzi pojazdu. 
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39. Każdy pojazd samochodowy, z wyjątkiem tych, 
którymi kierujący mogą za pomocą ręki -dawa'ć sygnały 
o zmianie kierunku ruchu" , widoczne ze wszystkich stron 
dla innych użytkowników drogi, powinien być wyposa
żony w stałe kierunkowskazy ze światłem migającym bar
wy żółtej samochodowej, lunieszczone parami na pojeź
dzie oraz widoczne w dzień i w nocy dla użytkowników 
drogi zainteresowanych ruchem pojazdu. Częstotliwość 
migania tych świateł powinna wynosić 90 błysków na 
minutę z tolerancją ± 30. 

40. Jeżeli na pojeździe samochodowym, innym niż: 
dwukołowy motocykl z wózkiem bocznym lub bez niego, 
sązaiństalowime światła przeciwmgłowe, to światła te 
powinny mieć barwę białą lub żółtą selektywną,powinny 
być dwa i ' powinny być umieszczone w taki sposób, aby 
żaden punkt ich powierzchni oświetlającej nie znajdował 
się wyżej niż najwyzej położony punkt powierzchni 
oświetlającej świateł mijania oraz aby z każdej strony 
punkt powierzchni oświetlającej, najbardziej oddalony od 
środkowego podłużnego przekroju pojazdu, nie znajdował 
się dalej niż 0,40 m (16 cali) , od bocznych krawędzi 
obrysu 'pojazdu. 

41. Żadne światło cofania nie powinno oślepiać lub 
przeszkadzać innym użytkownikom drogi. Jeżeli światło 
cofania znajduje się na pojeździe samochodowym, świa
tło to powinno mieć barwę białą, żółtą samochodową lub 
i6łtą selektywną. Urządzenie służące do zapalania te~o 
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światła powinno być urżądzone w taki sposób, aby świa
tło mogło zapalać się tylko przy włączonym tylnym biegu. 

42. Żadne świ atło umieszczone na pojeżdzie samp 
chodo'.vym lub przyczepie, inne niż światło kierunI(o
wskazów, nie powinno być światłem migającym, z wyjąt
kiem świateł stosowanych zgodnie z ustawodawstwem 
krajowym UmaWiaj ących się ' Stron w celu oznaczenia 
pojazdów lub zespołu pojazdów, które nie są zobo
wiązane do przestrzegania ogólny ch zasad ruchu drogo
wego lub których obecność na drodze wymaga od innych 
użytkowników drogi szczególnej ostrożności, a mi'ano
wicie pojazdów uprzywilejowanych w ruchu, pojazdów 
poruszających się w kolumnach, pojazdów o wyjątko

wych rozmiarach oraz pojazdów i maszyn samobieżnych, 
służących do budowy i utrzymania dróg. Umawiające się 
Strony mogą jednak dopuścić lub nakazać, aby wszystkie 
lub niektóre światła - z wyjątkiem świateł ' czerwonych
były światłami migającymi. mającymi ostrzegaćó istnie
niu szcz,ególnego ni ebezpieczeństwa, które chwilowo sta~ 
nowi pojazd. . 

43. W rozumieniu postanowień niniejszego załącznika 
uważa się; 

a) za jedno ś wiatło --:- każdą kombin.ację dwu lub wię
cej świateł, takich samych lub różnych, lecz spełnia
jących jednakową funkcję i mających tę samą barwę, 

których rzut powierzchni oświetlających na pionową 
płaszczyznę prostopadłą do środkowego podłużnego 
przekroju poj azdu zajmuje nie mniej niż 50% po
wierzchni najmniejszego prostokąta opisanego na rzu
tach wymienionych powierzchni OŚWietlających; 

b) za dwa światła lub za jedną parę świateł - , jedną 
powierzchnię oświetlającą w kształcie pasma, jeżeli 

jest ono umieszczone JS ymetrycznie w stosunku do 
środkowego podłużnego przekroju pojazdu oraz jeżeli 
rozciąga się co najmniej na odległość 0,40 m (16 cali) 
od bocznych krawędzi obrysu pojazdu z każdej jego 
strony, a jego długość wynosi co' najmniej 0;80 ni 
(32 cale): Oświetlenie: tej powierzchni powinno bye 
zapewni onę przynajmniej przez dwa żródła światła 

umieszczone możliwie najbliżej jej krawędżi. Po
wierzchnia oświetlająca może składać się z zespołu 

elementów położonych obok siebie w ten sposób, 
aby rzuty powierzchni oświetlających różnych ele
mentóW na pionową płaszczyznę 'prostopadłą dó środ
kowego podłużnego przekroju pojazdu zajmowały nie 
mniej niż 50% powi2rzchni najrnniejszego prostokąta 
opisanego na rzutach wymienionych elementów 
oświetlających. 

44. Światła znajdujące się na jednym pO'jeźdz~e, speł
niające jednakową funkcję i skierowane w tym samym 
kierunku, powinny być jednakowej bar.wy. ,Światła i świa
tła odblaskowe, których liczba jest parzysta, powinny być 
umieszczone symetrycznie w stosunku do środkowego 

podłużnego przekroju pojazdu; nie d()tyczy to pojazdów, 
których zewnętrzny kształt nie jest symetryczn,y. Każda 
para świateł (powinna mieć jednakowe natężenie oświe

tlenia. 

45. Światła o różnym przeznaczeniu oraz - z zastrze
żeniem postanowień innych ustępów niniejszego rozdzia
łu - światła i światła odblaskowe mogą być zgrupowane 
lub włączone do jednego urządzenia, pod warunkiem że 
każde z tych świateł i świateł odblaskowych spełnia od
powiadające mu postanowieni ą o ninieJsze~o , ' załącznika , 
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Rozdział III 

Inne postanowienia 

U kład kierowniczy 

46. Każd,y pojazd samochodowy powllllen być wy
posażony w wytrzymały układ kierowniczy, pozwalający 

kierującemu na łatwą, szybką i niezawodną zmianę ki e
runku ruchu pojazdu. 

Lusterko 

47. Każdy pojazd samochodowy, inny niż dwukoło

wy motocykl z wózkiem bocznym lub bez niego, powi
nien być wyposażony w jedno lub kilka lusterek umożli
wiających obserwe.cję drogi z tyłu: liczba, wielkość i roz
mieszczenie tych lusterek powinny być lakie, aby umożli
wiały kierującemu obserwację ruchu z tyłu pojazdu. 

Dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze 

48. Każdy pojazd samochodowy powinien być wy
posażony cc najmniej vi jedno dźwiękowe urządzenie 

ostrzegawcze o dostatecznej mocy. Dźwięk qrządzenia 
ostrzegawczego powinien być ciągły, jednolity i nieprze
raźliwy. Pojazdy uprzywilejowane w ruchu i pojazdy 
służące do publicznego prz.ewozu osób mogą mieć do
datkowe dźwiękowe urządzenia sygnalizacyjne nie odpc
wiadające powyższym wymaganiom. 

-Wycieraczka szyby przedniej 

49. Każdy pojazd samochodowy wyposażony w szybę 
przednią, której wielkość i kształt są takie, że kierujący 
moż~ normalnie ze swego miejsca widzieć drogę z przodu 
wyłącznie przez przezroczyste części tej przedniej szyby, 
powinien być wyposażony co najmniej w jedną skuteczną 
i wytrzymałą wycieraczkę odpowiednio umieszczoną, któ
rej działanie nie wymaga stałej interwencji kierującego. 

Urządzenie do zmywania szyby przedniej 

50. Każdy pojazd samochodowy, który powinien być 
wyposażony co najmniej w jedną wycieraczkę szyby 
przedniej, powinien także być wyposażony w urządzenie 
do zmywania szyby przedniej. 

Szyba 'przednia i szyby 

51. Na każdym · pojeździe sam.ochodowym na kaz-
dej przyczepie: 
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a) tworzywa przezroczyste, stanowiące elementy ścian ' 
zewnętrznych pojazdu, łącznie z szybą przednią, albo 
wewnętrznych ścianek działowych, powinny być ta
kie, aby w razie rozbicia ryzyko · skaleczenia było 
ograniczone do minimum; 
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b) szyby przednie powinny być wykonane z takiego 
tworzywa, którego przezroczystość nie ulega pogor
szeniu, i powinny być takie, żeby nie powodowały 
żadnego znacznego zniekształcenia przedmiotów wi
dzianych przez . nie oraz żeby w razie rozbicia ' kieru
jący miał jeszcze dostateczną widQczność drogi. 

U rządzenie do colania 

52. Każdy pojazd samoch,odowy powllllen być wypo
sażony w urządzenie do cofania, uruchamiane z miejsca 
kierowcy. Jednakże urządzenie to nie jest obowiązkowe 
dla motocykli lub pojazdów samochodowych o trzech ko
łach umieszczonych symetrycznie w stosunku do środko
wego podłużnego przekroju pojazdu, jeżeli ich największa 
dopuszczalna masa nie przekracza 400 kg (900 funtów) . 

\ 
Tłumik '\ 

53. Każdy silnik spalinowy pojazdu 3amochodowego 
powinien być wyposażony w skuteczny tłumik wydechu; 
urządzenie to powinno być tego rodzaju, aby kierujący 

ze swego miejsca nie mógł wyłączyć jego działania. 

Opony 

54. Koła pojazdów i;a.mochodowych i ich przyczep 
powinny być zaopatrzone w pneumatyczne opony, a stan 
tych opon powinien być taki, aby zapewniał bezpieczeil
stwo, włącznie z przyczepnością, nawet na mokrej drodze. 
Jednakże postanowienie niniejsze nie zabrania Umawia
jącym się Stronom zezwolić na stosowanie urządzeń, 

które dawałyby rezultaty co najmniej równe rezultatom 
wynikającyznt z zastosowania opon pneumatycznych. 

" 
Szybkościomierz 

55. Każdy pojazd samochodowy, któ ry na płaskiej 

drodze może osiągnąć szybkość przekraczającą 40 km 
(25 mil) na godzinę, powinien być wyposażony w szyb
kościomierz; jednakże Umawiające się Strony mogą zwol
nić niektóre kategorie motocykli i innych lekkich pp
jazdów od tego obowiązku. 

Urządzenie ostrzegawcze na pojazdach samochodowych 

56. Urządzenie wymieni one w artykule 23 ustępie 5 
oraz w . ustępie 6 załącznika 1 do nIniejszej konwencji po
winno być: 

a) albo tablicą w kształcie równobocznego trójkąta o 
boku co najmniej 0,40 m (16 cali), z czerwonym obrze
żem o szerokości co najmniej 0,05 m (2 cale) i we· 
wnątrz próżną lub jasnej ba.rwy; czerwone obrzeże 

powinno być podświetlone od wewnątrz lub wyko
nane z materiału odblaskowego; tablica powinna być . 

tak wykonana, aby mogla być ustawiona stale w pio
nowej pozycji; 

b) albo innym równie skutecznym urządzeniem, przewi· 
dzianym w ustawodawstwie państwa, w którym pojazd 
jest zarejestrowany. 
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CONVENTlON ON ROAD TRAFFIC 

.The Contraetlng Parties, 

Desiring to facili tate international road ' traffie and to ' inerease 

road safety through the adoption of uniform traffie rules, 

Have agreed upon the following provisions: 

Chapter I 

. GENERAL PROVISIONS 

Article l 

De fi ni tions 

For "the ptirpose of this Convention the follo wing expre ssions shall 

have the meanings 'hereby assigned t o them: 

(a) The ' ''domestie legislation"of a Contracting Party means the 

entire body of national or loeal laws and regulat ions in foree in the 

territory or that Contraeting .Partyj 

(b) A vehiele is said to be "ininterilational traffie" in the 

territory or a State ir: 

(i) it .is owned by a'natural or legal person normally resident 
outside that Stat~; 

(ii) it is not registered in that Statej and 

(iii) it is temporarily imported into that Statej 

provided, however, that a Contraeting Party may r efuse to regard as being 

"in international traffie" avehicIe whieh has remained in its territory 

for more than one year without a substantial interruption, the duration or 

which .may be fixed by that Contraeting Party. 

A eombination or vehieles is said to be "in international traffie" " 

H at least one of the vehieles in the eombination eonforms to the abo'le 

defini t.ion; 

P.oz. 40 
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/ 

(e) "Built":up area" means an area with entries and exits speeially 

sign-posted as such, or 'otherwise defined in domestie legi slation; 

(d) "Road" means the entire surfaee of ,any way or street open to 

publie tI:'affie; 

(e) , "Carriageway" means the part of a road normally used by vehieular 

traffie; a road may eomprise several earriageways clearly separat.ed from one 
/ ' 

another by, for example, a dividing sttip or a diffe'renee of level; 

(f) . On earriageways where one or more side lanes or traeks are reserved 

for use by eertain vehieles, "edge of the earriageway" means, for other road

usęrs, the edge of the remainder of. the earri ageway; 

(g) "Lane" means any one or the longitudinal strips into whieh the 

carria~way is divislble, whether er not defined by longitudirial road markings, 

whieh is wide enough for one moving line of motor vehieles other than 'motor 

cyeles; 

, (h) "Intersection" means any level crossroad, junction or fork, incl-uding 

tnę op~n ?,r.eę.s formed by sJ,leh crossrOa.ds, junetions or forks; 

(i) '''Level-crossing'' meanS :any level intersection between a road and a 

r~lway or tramway traek with its own track formation; 

(j) "Motorway'" means a road specially designed and buil t fo r motor traffie, 

which does not , serve properties bordering on it, and which 

(i) is provided, exeept at speeial points or temporarily, with 

separate earriageways for the two directions of traffic, separated from ęach 

other either by ą dividing strip not intended for traffic or, exceptionally, by 

other means; 

(ii) does not cross at level with any road, railway or 

tram~ay track, or footpath; and 

(iii) is specially sign-posted as a motorway; 

(k) ' A vehicle is said to bel 

(i) "standing" if it is stationary for the time needed to 

piek up or set down persons or to load or unload goods; ~,d 

(ii) "parked" if it is stationary for any reaso~ other -than 

the need to avoid interferenee with another road-user or collision with 

an obstruction or to comply with traffie r egulations, and if the period 

during whieh the vehicle is stationary is not limited to the time needed 

to piek up ar set down person s or goods; 
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Neverthel~ss, it shall be open to Contracting Parties to regard as 

"standing" any vehicle which is stationary within the meaning of sub

paragraph (ii ) abcve for . a period not exceeding that fixed by domestic 

legisla,tiCiri , and to regard as "parked" al".y vehicle which is station8;ry 

within the meaning of sub-paragraph (i).above for a period exceeding 

that fixed by domestic legislation; 

(l) "Cycle" roe:ms any vehicle which has at Ieast two wheels and 

is propelled soleIy by the muscuIar energy of the persons on that 

vehicle, in particular by means of pedals or hand-crariks; 

(m) "Moped" means any two-wheeled or three-wheeled vehicle which 

is fitted with an internal combustion egine having a cylinder capacity 

not exceeding 50 cc (3.05 cu. in.) and a maximum design speed not 

exceeding 50 km (30 ~iles) per hour. Contracting Parties are free, 

however, not to regard as mopeds, under their domestic legislatiOn..L.) 

vehicles which do not have the characteristics of a cycle with respect 

to their use, in particular the characteristic that they can be . 

propelled by pedals, or whose maximum design speed, whose weight, or 
l 

certain of whose engine characteristics exceed certain li,mits. 

Nothing in this definition shall beconstrued as preventing 
Contracting Parties from treating mopeds exactly as cycle,s in applying 

the provisions of their dom~stic legislation regarding road traffic; 

(n) "Motor cycle" means any two-wheeled vehicle, with or without 

a side-car, which is equipped with a propelling engine. Contracting 

Parties mayaIso treat as motor cycles in their domestic legisIation 

three-wheeled vehicles whose unIaden weight does not exceed 400 leg 

(900 lb). The term "motor cycle" does not include mopeds, although 

Contracting Parties may, provided they make a decIaration to this 

effect in confor~i'ty with ArUc1e 54, paragraph 2, of this Convention, 

treat moped s as motor cycles for the purposes of the Convention; 

(o) "Power-driven vehicle" means any self-propelled road vehicIe, 

other than a moped in the territories of Contracting Partie s which do not 

tręat O mopeds as motor cycles, and other than a rail-borne vehicle; 

(p) "Motor vehicle" means any power-driven vehicle which is 

normally used for carrying persons or goods by road or for drawing, on 

the road, vehicles used for the carriage of person$ or goods. This term 

embraces trolley-buses, that i8 to say, vehicles connected to an electric 

conductor and not rail~borne. It does not cover vepicIes, suchas 

agricultural tractors, which are only incidentallyused for carrying 

persons or goods by road or for drawing, on the road, vehicles used for 

the carriage of persons or goods; 

(q) "Trailer" means any vehicle designed to be drawn by a power

driven vehicle and includes semi-trailers; 

(r) "Semi-trailer" means any trailer designed to be coupled to a 

lIlotor vehicle in such a way that part of it resfson the motor vehicle 

Poz. 40 
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and that a substantial part of its weight and of the weight of ita 10ad 

,ia borne by the motor vehicle; 

(s) "Light trailer" meaJ1s any trailer of a permlssible iąax~ 

weight not exeeeding 750 kg (1,650 ' lb); 

(t) ' ''Combination of 'Vehicles" mea."lS eoupled vehle1es whicb, travel 

on the road as a unit; 

(u) . "Articulated vehicle" means' a eombinati.on or vehi,e1es 

eomprising a motor vehiele and a semi-trailer eoupled to the motol: 

vehiele; 

,(v) ttDriver" means any person who drives, a motor vehic1e or 

Qther vehiele (ineluding a cycle), or who guides eattle, singly or ,in 

herds,or floeks, or draught , paek orsaddle animals on aroad; 

(w) "Permissible maximum weight tt, means the maximum weight or the 
lad en vehiele deelared permissible by the eompetent' authority or the 

State ' in whieh the vehiele ia registered; 
, ' 

(x) "Unladen weight" ~eans the weight of the ,vehiele without 

erew, passengers or load, but wi th a 'fulI supply of fuei. and with i;he, 

toolswhich the vehiele normally earries; 
'; , 

. i~ 

(y) "Ladenweight" means the actual' weight or the ,vehic1e as 

loaded, with the erew and passengers on board; ' 

(i) "Direction of traffie" and "appropriate to the direction or 
traffic" mean the right-hand side if,'under domestic legislation, the 

' driver of avehicIe mus.t alIow an oneoming vehiele to pass on his left; 

other wise ' these expressions mean the left-hand ,side; 

(aa) The requirement that ,a driver, sr.L3.lI "give way" to other 

vehicles męans that he must not continue or resume ,his advąa:lce or -
" 

manoeuvre if by so doing he might eompel the drivers of other vehic1e~ 

to' ehange the direction or speedof their vehicles abruptly. 

Artiele 2 

AOOexes to the Convention 

The Annęxes to this Convention, ńamely, . 
Annex 11 "Exeeptions to the obligation to admit motor vehicies 

and trailers in international traffie"; 

Annex 2: "Registration number of motor vehieles and trailers in 
interna tiomi.l traffie"; 

'-

Annex 31 i'Distinguishing sigo of motor vehieles and trailers in 
international traffie"; 

, Annex 4: "Identifieation marks of motor vehieles and trailers in 
international traffie"; 
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Ann ex 5: "Technical conditions concerning motor vehiclesand 

trailers"; 

A~ex 6: "Domestic driving permit"; and 

Annex 7.: "International driving permit";, 

are integraI ' partE! of this Conv~ntion. 

, Article 3 

Obligations of the Contracting Parties 

l. (a) Contracting Parties shalI takeappropriate ineasures to ensure 

that the rules of the road in force in their territories conform in ' 

substance to the provisions of chapter II of this Convention. Provided 

that the said rules are in no way incompatible with the said provisions , 

(i) the said rules need not reproduce anyof the said 

provisions which are applicable to situations that do not arise in the 

territories cf the Contracting Parties in ques tion; 

(ii) the said rules may include provisions not contained in 

the said chapter II. 

(b) The provisions of this paragraph do not r equire ~ontracting 

Parties to ' provid e penalties for any violation of t hose provisions or 

chapter II which are reproduced in their rules of the road. 

2. (a) Contracting ,Patties shalI also take appropriate measures to 

ensure that the ruI es in force in their territories concerning the 

technical requirements to be satisfied by motor vehicles and trailers 

conform to the provisions of Annex 5 to this Convention; provided that 

they are in no way contrary to the safety principles governing 'the 

'provisions of Annex 5, the said rules may contain provis ions not 

contained in Annex 5. Contracting Parties shall also take appropriate 

measures to ensure that motor vehicles and trailers registered in their 

territories conforw to the provisions of Annex 5 to this Convention 
f 

when entering international traffic. 

(b) The provisions of this paragraph do not impose any obligations 

on the Contracting Parties with respect to the rules in force in their 

territories concerning the techni cal requirements to be satisfied by 

power-driven vehicles which are not motor vehicles within the meaning 

of this Convention. 

3~ Subject to the exceptions provided i'or in Annex l to this 

Convention, Contracti ng Parties shall be bourid to admit to the ir 

territories in international traffic motor vehicl es, and trailers which 

fulfil the conditions laid down in Chapter III of this Convention and 

whose drivers fulfil t he condi tions laid down in Chapter IV; they shall 

also be bound to 'recognize regi s trat ion certificates i ssued in 
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- accorda.nce wi t h the proV1::; 2.0nS ot" Chapter III as prima faci e evidence 

that the vehicles to which they refer fulfil the conditions laid down in 

the said Chapter -III. 

4. Measures which the Contracting Parties have taken or may tak e either 

unilaterally or W1d-ęr bilateraI or mul tilat eral agreements to adm i t to 

their terri torles in inte:cnational traffic . motor vehicles and trailers 

that do not satisfy all the conditions stated in Chapter III oI this 

Convention and torecognize, in cases other than those specified in 

Ghapter rv, the validity in their territories of driving permits issued 

in the territory of another Contracting Party shall be deemed to be in 

conformity with the object of .this Convention. 

5. ContractingParties shall be bound to admit to their territories in 

international traffic cycles and mopeds which fulfil the technical 

conditions laid down in chapter V ef this Convention and whose drivers 

have their normal residence in the territory of another Contracting 

Party. No Contracting Party shall require the driveps of cycles or 

moped s in international traffic to hold a driving permit; however, 

Contracting 'Parties which have declared in conformity with ArticlEl 54, 
paragraph2, of this Convention that they treat mopeds as motor cycles 

may require the drivers of .mopeds in international traffic to hold a 

driving permit. 

6. . Contracting Parties undertake to communicate to any Contracting 

Party which request5 them to do 50 thę information necessary to ' 

determine the identity of the person łn whose name a motor vehicle, or 

a t railer coupled to a motor vehicle, is registered in their 

territories if the request submitted shows that this vehicle has becn 

involved in an accident in the territory ofthe Contracting Party 

mak ing the req~est. 

7. Measures which the Contracting Parties have taken or may take 

either unilaterally or under bilateralor multilateral agreements to 

facilitate international road traffic by ~implifyini Customs, police, 

health and other similar formal ities or to ensure that Cus toms offices 

and pOSt.8 at a given f rontier point have the same competence and are 

kept open dur1ng t he same hours shall -- be deemed to be in conforrili ty 

with t he obj Elct af this ,Convention. 

8. Nothing in paragraphs 3, ) and 7 of this Article shall affect the 

right of a Contracting Party to Ine.ke the admission to its territory in 

lnternat i onal traffic of r::otor vehicles, trailers, mopeds and cycles, 

and of their drivers and occupants, subject to its regulatións concerning 

the commercial carriage of passengers and goods, to its regulations 

concerning insurance of drivers againstthird-party risks, to its 

C~st6ms regulations and , in general, to its regulations on matters other 

than road traffic. 
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Article 4 
Signs and signals 

Contracting Parties to this Convention which are not Contracting 

Parties to the Convention on Road Signs and Signals opened for signature 

at Vienna on the same day as this Convention undertake· that: 

(a) all road signs, traffic light signals and road markings installed 

in their territory shall form acoherent system; 

(b) the number of types of sign shall be limited and signs shall be 

placed orily at points where they are deemed useful; 
warning 

(c) dang~r/ siGns shall be installed at a sufficient distance from 

obstructions to give drivers adequate warning; 

(d) it shall be prohibited: 

(i) to affix to a sign, to its support or to any other traffic 

controI device anything not related to the purpose of such sign 

or device; if, however, Contracting Parties or sub-divisions thereof 

authorize a non-profit making association to ins~all Warmative signs, they 

may permit the emblem ofthat association to appear on the sign or on its 

support provided this does not make it less easy to understand the sign; 

(h) to install any board, notice, marking or devic·e which 

might be confused with signs or other traffic control devices, might render 

them less visible or effective, or might dazzle road- users or distraet their 

attention in 1?- way prejudicial to traffie s.afety. 

Chapter II 

RULES OF THE ROAD 

Article 5 

Status of signs and signals 

l. Road-users shall comply with the instructions conveyed by road signs, 

traffic light signals and road marhngs even if the said inst ructions appear 

to contradict other traffic regulations. 

2. Instruct ions conveyed by traffi.c light ci.€;;nal s shall take precedence over 

those conveyed by road signs regulating priori ty. 

Article 6 

Instructions given by authorized officials 

1. When they are directing t raffie, authorized officia13 shall be easBy 

identifiable at a distance , at night as well as by day. 

2. Road-users shall promptly obey aU instructions given by authorized 

officials directing traffic, 
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3. .It is reeommended that domestie legislation should provide that direetions 

given by authorized offieials direeting traffie shall inelude t he, followinga 

(a) arm raiseduprighti this gesture shall mean "attention, stop" for aU 

road-usersexee pt drivers who are no longer able to stop with suffieient safety; 

further, if madeat aninterseetion, this gesture shall not require drivers 

already on the interseetion to stop; 

(b) arm or arms outstretehed horizontallYi , this gesture shall eonstitute 

a stop signal for all road-users apprciaehing from any direction which would cut 

aerOB s that. indieated by the outstrete~ed arm or arms; after making this 

gestur.e, the authorized official directing traffie may fower ,his arm or ams; 

this gesture shall likewise constitute a stop ,signal for drivers.1n front of·. 

or behind the offieial; 

(c) swinging red light; . this gesture shall constitute a stop signal , / 

for road-\l.sers towaro.s whom the light is direeted. 

4; The instruetions giveriby authorized offiCia.ls direetińg trafficshall 

take preeedence over those eonveyedby road s:igns, traffie light signals and 

road markings, and over ~raffi;9 regulations. 

1. 

Artiele 7 

Genera1 rules 

Road-users shall avoid any 'behaviour likely to endanger Ol' obstruet 

traffie, to endanger persons , or t o eause damage to publie or private 

property. 

2. It is recońur.ended that domestie legislation should provide that road

users shall not obstruet traffie or risk ma.king it dangerous by throwing, 

depositing or leaving any objeet or substanee on the road or by ereating 

any other obstruetion on the road. If road-users haVel "been u'nable to 

avoid ereatingan obstruetion or danger in that way, they shall take the 

neeessary steps to remove it as soon as possible .and, if ·they eannot remove 

it immediately, to warn other road-u"ers of its presenee. 

Article 8 

Drivers 

l. . Every moving vehiele or eombi nat i on af vehieles shall have a driver. 

2. It is reeommended that domestie legislation s~ould provide that pack, 

draught or saddle animals, and, except in sueh special areas as may be 

marked at the entry, cattle, singly or in herds,or floekś, shall have a 

driver. 

:;. EVery dri ver shall possess the necessary physical and meintal abili ty 

and be in a fit physical and menta1 condition to drive. 
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4. Every driver of a power-driven vehicle shall possess the knowledge and 

skUl necessary for driving the vehicle; hOVlever~ this requirement shall not 

be a bar to driving practice by learner-drivers in conformity with domestic 

legislation. 

5. Every driver shall at ai.l times be able to control his vehicle Or to 

guide his animals. 

Article 9 

Flocks and herds 

It is recommended that domestic legi'slation should provide that, save 

where exceptions are granted to facilitate . thei:r mass movement, flocka and 

hecls shoulc.be di vided into sections of moderate length a.paced sufficiently 

far apart for the convenience of traffic • 

. Artiele 10 

Position on the earriageway 

l. The direetion of traffic shall be the same on all roads in a State except, 

where appropriate, on roads used 'solely or prineipally by through traffic 

between two other States. 

2. Anima1s' movirig along the earriageway shall be kepi as elose as pO'ssuna 

to the edge 'cf the earriageway appropria.te to the direetion of traffie. 

, 3. Withoutprejudiee to the provisions to the eontrary ofArticle 7, paragraph 1, 

Article 11, .paragraph6, and to other provisions of this Convention to the 

eontrary, every driver of a vehiele shall, to the extent permitted by circum

stances, keephis vehielenear the edge of the carriageway appropriate to the 

direetion of traffie. However, Contraeting Parties ar sub-divisions thereof may 

lay down more preeise rules coneerning the position of goods vehieles on the 

earriageway. 

4. Where a road eomprises twa ar three carriageways, no driver shall take 

the carriageway si tuated on the side opposi te to that appropriate to the / 

direction of traffie. 

5. (a) . On two-way earriageways· having four ar more lanes, no driver 

shall take the lanes situated entirely on the half of the earriageway opposite 

to the side appropriate to the direction of traffic. 

(b) pn two-way earriageways having three lanes , no driver shall take 

the la,ne situatedat the edge of the earriageway opposite to that appropriate 

to the direction of traffie. 

Artiele 11 

Overtaking and movement of traffie in lines 

l. (a) Drivers overtaking shall do sa on the side ' opposite to that 

appropriate to the direetion of traffie. 

Poz. 40 

f .. 



:: . 

42 

tb) However, drivers shall ove rtake on the side appropriate to t he 

direction of t raffic if t he driver t o be overtaken has s i gnalled his intention 

to turn to the side of the carriageway opposite to that appropriate "t o the" 

direction of t r affic and has moved hi s vehicle or animals over towards that 

side in order. t o t urn t o that side "f or t he purpose ef t aking another road, 

to enter a property bordering on tile road , or to stop on that side. 

2. Before overtaking, every driver shall, without prejudice to the pro

visions of Article 7, paragraph l, or to those of Article 14, oi' thie 

Convention, make sure : 

(a) that no driver who is following him has begun to overtake him; 

(b) that the driver ahead of him in the same lane has not given 

warning of hi s in"tention to overtake another; 

(c) that t he lane he i s about to t ake is ' elear far enough ahead, 

having regard to the differE.; nee between the speed oi' his vehicle while 
overtaking and that of the road-users to be overtakert, for him not to endanger 

or impede oneoming traffie; and 

(d) that, except when using a l ane elosed to oncoming traffie, he will 

be able, without i neonvenience to the road-user or road-users overtaken, to 

resume the position preseribed in Artiele 10, paragraph 3, ef this Convention. 

3. In pursuanee or the provisions ef paragraph 2 or this Arti ele, overtaking 

on two-way earriageways is in particular prohiblted when a.pproaehing the e"rest 

of a hill and, if vi sibili ty is i nadequate, on bends, unless thei'e are at the se 

points lanes defined by longitudinal road markings andovertaking iscarried 

out without leaving the lanes marked as elosed to oricomirig: traffie. 

4. Vfuen overtaking, a driver shall give the r oad-user or road-users overtaken 

li. suffieiently wideberth. 

5. (a) On earriageways with at least two lanes r eserved for t raffic moving 

in the direetion in which he is proeeeding, a driver who would be obliged, 

immediatelyor shortly after moving back to the.position prescribed by Artiele 

10, paragrapn 3, of this Convention, t o overtake again may, in order to perform 

that manoeuvre, and provided he makes sure he can do so without undue ineon

venienee t o the drivers of f aster vehieles approaehing from behind, remain in 

the lane he has oeeupied f or the first overtaking manoeuvre. 
-, j 

Cb) .However, Contracting Partie s or sub-divisions thereof shall be free 

not to apply the provi sions of tp~s paragraph t o the drivers of eycle s , mopeds , 

motor cyeles and vehić:le s which are not mo tor vehieles within the meaning of 

this Convention, or to the drivers of motor vehieles whose peI1llissible maximu " ~ 

weight exeeeds 3,500 kg (7,700 lb) or whose maximum speed, by desi~, cannot 

exeeed 40 km (25 miles) per hour. 
6. Vfuere t he provisions of sub-paragraph 5 (a) of thi s Article are 

applicable and t he densi ty of traffie i s sueh that vehieles not bnly oceupy 

the entire wid t h of t he carriageway <r eserved fo r traffie taking the 

diree tion in whieh they are movint; but also are moving only at a speed 

which is governed by that of the vehiele prcced ing them in the line: • 
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(a) wi thout prejudice to the pravi.:ó ians af paragraph 9 ar this 

Article, the mavement of the vehi cles in one line 2.t a higher spced than 

that of those in another shall not be deemed to co~sti tut c overtaking 

wi thin the meaning of this j,rticle·j 

Cb) a driver not in the lane nearest to the edgc or t he carriageway 

appropri.;ite to. the direction. of traffic Imi.y change lanes only i n order 

to prepare to turn right orleft ar to parkj however , bis requiremcnt shall 

not apply to changes of lane effected by drivers in accordance with domestic 

legislation resul ting from the application of the próvisions of paral:,rraph 

5 (b) of this Article. 

·7. When moving in lines asde scri bed in paragraphs 5 and 6 or this Arti cle, 

drivers are forbidden, if the lane s are i ndicated on the carria€e~ay by 

longitudinal markings, to straddle these markings. 

8. Without prejudice to the provisions af paragraph 2 of this Article and 

to other restrictions which Contracti ng Parties Ol' sub-divi s ions thereof 

rr,ay lay down concerning overtaking at intersections and at level-crossine;s, 

no driver of "?- vehicle shall overtake . a vehicle other than a two-wheeled _ 

cycle, a two-wheeled moped or a two-wheeled motor eY,cle without side-car: 

Ca) immediately before or on an intersection other than a roundabout, ' 

except: 

( i) in the cas~ provided for in paragraph l (b) of this Articlej 

(u,) where tM road on which overtaking takes place has priori ty 

at the intersectionj 

". (iii) where tral'fic is directed at the intersection by an authorize 

official or by traffic light signalsj 

(b) immediately before or on a level-crossing no t equi pped with gates 

or half-gates, provided however that Contracting Partieso~ sub-divisions 

thereof shall be free t o .permi t s'J.ch overtaking at a level-cro ss ing where 

road traffic is r egul ated by traffi c li ght signalę incorporating a positi ve 

signal authorizing vehicles t o pr oceed. 

9. Avehicie shall not overtake another vebicle which is approachi ng a 

pecies trian cr05si ng marked on the carriage way or sign-posted as Buch, or whi.::h 

i 8 stopped immcdiately before the cro ssinc , otherwi se than a t a speed low 

enough t o enable it to sto p i mmediat ely if a pede strian i5 on the crossing. 

Nothing in thi5 paragraph 5ho.11 be construed as preventing Contracting Partie s 

ar sub-d i vi c; ions thereof from prohi.biting overtaking within a ;;reGcribed 

dist ance from a pedestrian cr oss ing, Ol' from i mposing stricter requirements 

on a dri ver of a vehicl e proposing to ove rtake ano t hervehicle stopped 

irrmediately before· Buch a cro ssing. 

10 • . A driver who ' perceive s that a driver follo Vli ng him wishes to overtake him 

shall, exce yt in t he case provided fo r i n Art icle 16 , paragraph l (b ), of this 

·Convention, keep close t o the edge of the carri ageway a 9propri a te to the 

dire·ction of traffi c and refrain [rom accelerating . I f, owing to t he narrow

ness, profile or condition of t he carriageway, taken in conjunction wi th the 
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density of oneoming trafne, avehicie whieh is slow or bulky or is required 

to observe a speed limit cannot be easily arid safely overtaken, the driver of 

sueh vehiele shall slow 'down and if neqessary pull in to the side as soon as 

possible in order to a110w vehieles fo11owing him to overtake. 

11. (a) Contracting farties or sub-di visions thereof may, on one'-way earriage

ways and on two-way earriageways where at least two lanes in built-up areas 

and three lanes outside buil t-up are,as are reserved for traffic in the same 

direetionandare indicated by longitudinal markings: 

(i) a11o .' vehieles in one lane to overtake 

to the direction of traffic vehieles in another lane; 

on the side app'ropriate 

and 

(u) tnake inapplicable the provisions or Article 10, 

paragraph 3, of this Convention; 

provided that there are adequate restrictions on the possibility ol 

changing lanes; 

(b) In the case referred to in sub-paragraph (a) oi' this 

paragraph, without prejudice to the provisions of paragraph 9 of this 

Article, the manner of driving provided for shall not be deemed to 

constitute overtaking within the meaning of this Convention. 

Article 12 

Passing of oncomiz:g traffic 

l. Whęn passing oncoming traffic, a drivershall Ie!'iove suf.ficient 

Iateral space and, if necessary, move close to the edge or thę. 

carriageway appropriate to the diredion or traffie. If in so doing 

he finds his progres s impeded byan obstruction ' orby the presence of 

other road-users, he shall slow down ' and if neeessary stop to allów 

the oneoming road-user or road-users to pass. 

2. On mountain roads and steep roads with eharaeteristies similar 

to those of mountain roads, where the passing of oncoming traffie is 

impossible or diffieult, it is the drive~ of the vehiele travelling 

downhill who should pull in to the side of the road in order to a110w 

aoy' vehicle, proeeeding uphi11 to pass, exeept where the arrangement 

of lay-bys to enable vehieles to pull in to the side of the road is 

such that, having regard to the speed and position of the vehieles, 

the vehiele proceeding uphill has a lay-by ahead of it and the need 

for one of the vehieles to reverse eould be avoided- if the vehicle 

proceeding uphill pulled in to that lay-by. Where one of the two 

vehicles whieh are about to pass i8 obliged toreverse in order to 

make passing pOs si iJle, th i s-lł\ahoeuvre sha11 be performed by the 

driver of the vehiele proeeeding do~ill unless it can manifestly 

be more easily performed by the driver of the vehicle proceeding 

uphil J.. HOVlever, Contracting Parties or sub-divisions thereof m'7Y 

preseribe for certain vehieles or eertain roads or sections of, roads 

speeial rules differing from those laid down in this paragraph. 
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Article 13 

Speed and distance between vehicles 

l. Every driver ot a . vehicle shalJ. in all circumstances have his 

vehicle under control so as to be able to exerc i se due and proper care 

and to be at alI' times in a posi tion to perform aU manoeuvres required 

of him. He shall, when adjusting the speed of his vehicle, pay constant 

regard to the circumstances~ in particular the lie of the land, the state 

of the road, the condition and load of his vehicle, the weather conditions 

and thedensity of traffic, so as to be abl e to s t op hi s vehicie witnin 

his range of forward vision and short of any fores eeable obs truction. 

He shall slow down and if necessary stop whenever circumstanceś so 

require, and particularly when visibility is notgood. 

2. No driver ahall impede the normal pro~ess of other vehicles by 

travelling aBnormally alowly without proper cause. 

3 • . The driver .of avehicIe moving behind another vehicle shall keep 

at asufficient distance from that other vehicle to avoid collision if 

the vehicle in frop.t · should suddenly slow down Ol' stop. 

4. Outside built-up areas, in order to faeilitate overtaking, 

drivers of vehieles or 'combinati ons of vehicles of more than 3,500 kg 

(7,700 lb) permissible maxiillum weight, or of more than 10 m (33 feet) 

over-all length, ahalI, exeept when they are overtaking Ol' preparing 

- to 'overtake,keep at sueh distance from power-driven vehieles ahead 

of them that other vehicles overtaking /them can without danger move 

lnto thespace in front of the overtaken vehi cl e. However, thi s 

proviaion ahall not apply in very dense traffie Ol' in eircumstances 

where overtaking iS ,prohibited. In additio~: 

(a) the eompetent authorities may exempt certain convoys of 

vehicles from this provision, Ol' may similarly make it i napplieabl e on 

roads where two lanes are allotted to traffie in the di reetion 

concerned; , 

(b) Contractin~ Parties and sub-divisions t hereof may prescribe 

different 'figures from thos e given in thię paragraph wi th r espeet to 

the vehiele eharaeteristles concerned . 

5. Nothing in this Convention shall be construed as preventing 

Contra?ting Parties Ol' sub-divisions thereof from preseribing general 

or loeal speed limi ts for aTl vehicles or for ce.r t ain categories of 

vehicles Ol' from prescribing minimum and maximum speeds or either a 
. . 

maximum Ol' a minimum speed on certain roads or on eertain types of 

road Ol' from prescribing minimum intervals becaus e of the presence 

, on the road of certain categories of vehieles presenting a special 

danger, in particular by reason of their weight or ·their load. 

\ 
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Article 14 

General reguirements governing manoeuvres 

l. Any driver wishing 'to perform a manoeuvre ~uch as pulling out 

of or into a line of parked vehieles, moving over to the right or to 

the 1eft on the carriageway, or turning left or right into another 

road or into a property bordering on the rOad, shall first make sur e 

that he ean do so without risk of endangering other road-users 

travell ing behind or aheadof him or about to pass him, having regard 

to their position, direction and speed. 

2. Any driver wishingto make a U-turn orto reverse shall first 

make sure that he can do sowithout endangering or impeding 6ther 

road-users. 

3. Eefore turning or before a manoeuvre whieh involves moving 

lateraily, the driver shall give elear and sufficient warning of his 
intention by means of the direction-iQdicator or direction-indieators on 

his vehicle, or, failing this, by giving if possible an appropriate 

signal with his arm. - The warning given by the direction-indicator or 

direction-indieators shall continue to be given throughout the manoeuvre 

and shall cease as soon as the manoeuvre i9 completed. 

Article 15 
Special regulations relating to regular 

publie-transport service vehicles 

It is recommended that domestic iegislation should provide that 

in built-up areas , in order to facilitate the movemeilt or regular 

public-transpor t s-er vice vehicles, the drivers of other vehiclesshall, 

subject t o the provisions of Article 17, paragraph l~ of this Convention, 

s low down and if necessary stop in order to allow th~ pub lic-transport 

vehicles to perform the manoeuvre requiFed for moving off from stops 

marked as sucho The provis ions thus laid ~own by Contracting Parties 

or sub-divisions thereof shall in no way affect the duty incUffibent on 

ąrivers of public-transport vehicles to take, after having given warning 

by means of their direction-indicators of their intention to move off, 

the precautions necessary to av~id any risk of accident. 

Article 16 

Change of direction 

l. Eefore turning right or left for the purpose or entering another 

.road or entering a property bordering on the road,a driverahall, 

without prejudice to the provisions of Article 7, paragraph l, and of 

Article 14, of this Conventionł 

(a) if he wishes to tum off on the side appropriate to the 

directifn of traffic, keep as close as possible to the edge or tłie 

carriageway appropriate to that direction and make astight a tum as 

possible; 
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Cb) if he wishes to turn off onthe other ::i.de, and subject to 

such other provisions as Contracting Parties or sub-divisions thereof may 

enact for cycles and mopeds, move as close as possible to the centreline 

of the carriageway if it i8 a twa-way carriageway ar to the edge oppos ite 

to the side appropriate to thedire'ction of trafne if i t i8 a one-way 

carriageway and, if he wi",hes t o enter anbther two-way road, make his 

turn sa as to enter the carriageVlay of such other road on tbe sicie 

appropriate to the dire.ction of traffic. 

2~ While changing direction,the driver shall, v:ithout prejudice to the 

provisions of Article 21 of thi s Convention regarding pedes tri,ans, allow 

oncoming vehicles on the carriageway he 1:.s pr.eparing to leave, and 

cyclesand moped s moving on cycle tracks erossirig the carriageway he is 

about to enter, to pass. 

I 

Articl'e 11 
Slowing down 

1. No driver of a vehiele shall brake abruptly unless it is 

necesaary to do so for safety reasons. 

2. Every dri ver intending to slow dovm to an appreciable extent shall, 

". except where his slowing down i.s in response to an imminent danger, 

first make sure that he can do sa without danger or undue inconvenience 

to otherdrivers. He shall also, unless he has made sure that there is 

no vehicle following him ar that any following vehicle is a. long way 

behind, give elear and timely warning of his intention by making an 

appropriate signal with his arm. However, this provision si'J,all not 

apply if warning of slowing down is given by the vehicle' s ,stop lights, 

referred to in Annex 5, paragraph 31, of this Convention. 

Article 18 ------
Intersections and obligation td' give way 

1. Every dri ver approachi ng an intersection shall exercise. sueh extra 

care as may be appropriate to local conditions. Drivers of vehicles 

shall, in particular, drive at such a s peed as to be able to stop to 

a110w vehicles having the right of way to pass. 

2. Every driver emerging from a path or an earth-track (dirt road) 

on to a rOM other than a path or an earth-track shall give way to 

vehicles travelling on that road. For the purposes of this Article the 

terms "path" and "earth-track" ("dirt roadł!) may be defined in domestic 

legislation. 

3. Every driver emerging on to a road from a property bordering 

thereon shall give way to vehieles travelling ' ón that road. 

-,t · ; ,' 
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4. Subject to the provisions of paragraph 7 or this Artiele: 

(a) in States where traffie keeps to the right the driver of 

a vehiele sha]l give way, at interseetiQns ?ther than those speeified 

in paragraph 2 of this Artiele and in Artiele 25~ paragraphs 2 and 4 

of this Convention, to vehieles approaehing from his right; 

(b) Contraeting Parties or sub-divisions thereof in whose 

territories traffie keeps to th~! l eft shall be free to regulate the 

right of way, at interseetions as they see fi~. 

5. Even if traffie lig'ht s ignals authorize him to do so, a driver 

shall not enter an intersecti?n if the density of traffie is sueh that 

he will probably be obliged to stop on the interseetion, thereby 

obstructing or preventing the passage of cross traffie. 

6. A driver who has entered an intersection where traffie is 

regulated by traffie light signals may elear theinterseetion without 

waiting for the way to be opened in the direetion in whieh he wishes 

to proceed, provided that this does not impede the progress or other 

road-users moving in the , open direetion. 

7. At intersections, ' drivers of vehieles not moving on raila shall 

give way to rai l-borne vehicles. 

Artiele 19 

Level-crossings 

Road-users shall exereise extra eare in approaching and traversing 

level-erossings. In particulart 

(a) everydriver of a vehiele shall drive at a moderate .speed; 

(b) without prejudice to the obligation to obey an instruction to 

stop gi ven by a light signal or a sound signal, no road-usp.r shall 

enter a level-crossing at which the gates or half-gates are aeross the road 

or in process or being placed across the road, or at which the half-gates 

are in proces s ar being raised; 

(c) " 'ii· a level-crossinf; is not equipped with gates, half-gates or 
" light signals, no road-user shall enter it. without making sure that no 

rail-borne vehicl e is approaching; 

(d) no road-user shall linger while traversing a level-cros.sing; if 

a vehicle i s compelled to stop, its driver shall endeavour to move it off 

the track and, if he i 5 unable to ·do so, irr~ediately do 'evęrything he can 

to ensure that the drivers of rail-borne vehicles are warned ef the ,danger 

in time. 

. Artiele 20 

Rules applic~ble to, pedestrians 

l. Contracting Parties or sub-divisions thereof shall be free not to 

enforce the provisions or this Article except in cases where pedestrian 
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traffic on the carriageway would be dangerous or would obstruct vehicular 

traffie. 
~ 

2. Ii; at the side of the carriageway,there are pavements (side-walks) 

or suitable verges for pedestrians, pedestrians shall use them. Neverthe

less, if they take the necessary preeautions: 

(ta) pedestrians pushing or carrying bulky objeets may use .the carriage

. way if they wouldseriously inconveni Emce other pedestrians by wal king on 

the pavement (side-walk) or verge; 

. (b) groups or pedestrians led by a person in charge ·orforming a· 

procession may walk on the carriageway. 

3. If it is not possible to use pavements (side-walks) or verges, or if none 

is provided, pede.strians may walk on the carriageway; where there is a cyele 

track and the density 'of traffic so perroits, they may walk on the cycle track, 

but shall not obstruct cycle and moped traffic in doing $0. 

4. Pedestrians walking on the carriageway in accordance . with paragraphs 2 and 

3 of this Article shall keep as clOfie as possible to- the ed.ge of the carriageway. 

5. It is recommended that domestic legislation shouldprovide as follows: 

pedestrians walking on the carriageway shall keep to the side opposite to that 

appropriate .to the direction of traffie except where to do so places them in 

danger. However, persons p1.ishing a , cycle, a moped or a motor cyclp., and gro1,lps 

oJ pedestrians l ed by a person. in ch~.rge orforming a procession shall in all 

cases keep to the si de. of the carriageway appropriate to the direct10n of traffic. 

Unless they form a procession, pedestrians walking on the carriageway shall, by 

night or when visibility is poor and, by ,dsy, if the density of vehicular trarfic 

so requires, walk in single file wherevet posSible. 

6. (a) Pedestrians wishing to cross a carriageway shall not step on to it 

without exercising care; they shall use a pedestrian ero ssing whenever there i. 

one nearby. 

(b) In 'order to cross the carriageway at a pedestrian crossingsign_posted 

as such or indicated by markings on the carriageway, 

(i) . if the crossing is equipped with light signals for pedestrians, 

the latter shall obey the instruetions given by sueh lights; 

(ii) if the crossing is not equipped with su ch lights, but vehicular 

traffie is r egulated by traffie light signals or by' an a.uth()rj.zed oIfic;t8.J" 
pedestrians s.hall, not step, onto t he. carriageway while the traffie 

light signal or the signal given by the authorized cifficial indicateis 

that ve~ieles may proceed along it; 

(iii) at other pedestrian crossings, pedestrians shall not step 

on to thęcarriageway without taking the distance and speed of approaching 

vehicles into account. 

(c) In order to cross the carriageway elsewhere than at a pedestrian 

crossing sign-posted as such or ind!cated by markings on the carriageway, 

pedestrians shall not step on to the carriageway without first ~aking sure 

that they can do so without impeding vehicular traffic. 
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(d) Once they have started to cross a carriagewaY1 pędestrians shall 

not take an unnecessarily long route, and shall not linger or stop on the 

carriageway unn~cessarily. 

7. However, Contracting Parties or 'sub-divisions thereof may impose stricter 

requlr81ll8nts on, pedestrians crossing the carriageway. 

Article 21 

Behaviour of drivers towards pedestrians 

_ 1. Without prejudice to the provisions of Article 7, paragraph l, Article 

11, paragraph 9, and Article 13, paragraph l of this Convention, were there 

la on the carriageway a pedestrian crossing sign-posted as ' such or indicated 

by IJI8.rkings on the carriageway, 

(a) ,if vehicular traffic is regulated at that crossing by traffic 

light signals or by an authorized official, drivers forbidden to proceed shall 

sto~short of the cr9ssing and, when they are permitted to procee~, shall not 

prevent or obstruct the passage of p~destrians who have stepped 'on to and are 

proceeding ,over the crosslng in the conditions lai d down iń Article 200f -

tbis Convention; drivers turning into another road at the entrance to which 

there is a pedestrian crossing shalI do so slowly and give way, if neeessary , 

stopping, for thispurpose, to pedestrians alreadyusing Ol" aboutto usethe , 

crossihg in the conditions laid down in Article 20, paragraph 6,of this 

ponvention; 

Cb) if vehicular traffic is not regulated at that crossing by traffic 

light signals or by an authorized official, drivers shall approach the 

crossing only at a speed lowenough not to endanger pedestrians using, or 

about to USEl, it; if necessary, they shall stop t o 'allow such pedestrians to' 

r;rQse. 

2. Drivers intending t o overtake, on the si de appropriateto t.he direction of 

traffie, a public transpprt vehicle at a stop marked as such' shall slow down' 

and if neeessary stop to alIo:w passengers to board or alight from that vehićle. 

3. No provision of this Article shall be construed as preventing Contracting 

Partie s or sub-divisions thereof from: 

requir:lng drivers of vehicles t o stop in all cases when pedestri'ans are 

proceeding over or stepping on to a pedestrian crossing sign-posted as su eh or 

indieated by markings on the carriageway i n t he eondi tions laid down i n 

Artiele 20 of this Convention, or 

from prohibiting them from preventing or obstrueting the passage of 

pedestrians who are erossing the earriagewayat or very near an interseetion 

/ivan if there is at that point no pedestri an cr ossi ng sign- posted as such or 
. , .. 

iridicated by markings on the earriageway. 

Article 22 

Islands on the carriageway 

Wi thout pre j udice to the provisions of Article la of ' this Convention, a 

dri ver may pass to the left or to the right of islands, posts and other device,s 
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set up on the carriageway on which he ls travelling, except in the following 

cases: 

(a) where the side on which the island, post or device shall be passed is 

indioated by a sign; 

(b) where the iSland, post or device is on the eentreline of a 

two-way earriageway; in this .ease the driver shall keep to . the side ol · 

the island, post or device eorresponding to the direetion of traffic. 

Artiele 23 

Standing and parking 

l. Outside built-up areas, standing or parked vehicles and halted 

animals shall so far as possible be stationed elsewhere than on the 

carriageway. They shall not be stationed on cycle traeks or, save 

where applieab+e domestie legislation so permits, on pavements or on 

verges sIlecially provided for pedestrian traffic • . 

2. ' (a) Animals halte and .vehieles standing or parked on the · 

carriageway shaH be kept as close as possible to the edge of the 

earriageway. A driver shall not stand or park his vehiele on a 

carriageway !'Iave on' the side appropriate, for bim, to the direetion 

of traffie; nevertheless,standing or parking onthe other side shall 

be peLnUtted where standing or parking on the side appropriate to the 

direction of traffie is prevented bythe presenee or rail tracks. 

Moreover, Contraeting Parties or sub-divisions ·thereof may: 

(i) refrain from prohibiting standing and parking on one 

side or the other in eertain eonditions, .for instance where standing 

on the side appropriate to the direction ·of traffie ia prohibited by 

road signs; 

(ii) on one-way earriageways, authorize standing and 

parking on the other side as well as or instead of on the side 

appropriate to the direction of traffic; 

(iii) authorize standing and ,parking in the middle or the 

earriagewa.y at places apecially marked. 

(b) Save where domestielegislation provides otherwise, vehicles 

other than two-wheeled eycles, two-wheeled ~eds and two-wheeled motor 

cyeles without side-car shall not stand or be parked two abreast on the 

earriageway. Standing or parked vehicles shall, unless the lay-out of 

the area permita otherwise, be plaeed parallel to the edge or the 

earriageway. 

3. (a) The standing or pę.rking or a vehicle on the carriageway 

shaH be prohibited: 
(i) on pedestrian cróssings, on crossings for cyclists, and 

on level-cros~ings; 

(ii) on ,tramway or railway tracks on a road or so close to su ch 

tracks that the movement or trams or trains might be impeded, and also, 

. \ 
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subjeót to the possibility for Contracting Parties or sub-divisions , thereof 

to p~ovide otherwise, on pavements and cycle tracks; 

. (b) Th!!) standing or parking of a vehicle at any poi n,t where it 

would constitute a danger shall be prohibited, more particularly: 

, Ci) save in such spaces as may b,e specially marked, under 

.q.Y9vęrs ?Jlcl in tunnels; 
, , 

(ii) , on the carriageway, close to the cres ts of hills, and on 

beno.s where visibility i s not sufficient for the vehicle to be overtaken in 

compIęte safety, having regarq to the speed of vehiclęs on the section of 

the road in question; 

, (iii) on a carriageway bes ide a longitudi nal road marking , where 

su'o-paragraph (b) (li) of this paragraph does not apply but the width of the 
carria;geway between themarking and the vehicle is less than 3 m (10 feet) 

~d tnę marking is such that vehicles approaching it on the same side are 

fQrhidden to cross it; 

(o) The parking of a vehić'le on the carriageway shall be prohibited: 

(i) on approaches to level-cross ings, to intersections, and to 

bus, trolley-bus or rail-vehi,clę stopiH wi thin the di s tances prescribed 

by do~ęstic legislation; 
, ,-

(li) in front of t,he vehi cle entries toproperties; 

(iii) at any point where the parked vehiolę would preYĘmt access 

to anothęr yęhiclę propęrly parked or 

lllQyin!$' out; 

preyę,nt such othęJ; vęh~cle frolli 

(iV) on the central carriageway of three- carriageway roads and, 

outside built-up areas, on the carr iageways of roads marked as:priority 

t'q~v;I, ~' by~:pp~opria te signs; and 

(v) at any place where the parked vehicl e would ,conceal road 

.signs or traffio light s ignals from the view of road-users. 

4. A driver shall not leave hisvehicle or his animals without having 

taken aU suitable precautions to av:oid 'any accident and, in the case of 

a motor vehicle, to prevent its upauthorized use. 
5. It i5 ' recommended that domes'tic legislation should pr ovide as 

follows; 
I 

every power-driven vehicle other than a two-wheeledmoped or a 

two- wheeled motor cy~le without s idecar, and every trailer coupled or 

uncoupłed, shall when stationary on the carriageway outside a buil t-up 

~ea be si~alled to approaching drivers at a sufficient di s tance by 

'mearis 01' at least one appropriate device placed at the most suitable p~i'nt 
to give them adequate advance warning; 

(a) if the vehicle is stationary at night on the carri ageway in 

circumetancęs such that approaching drivers cannot be aware of the 

obstacle which the vehicle constitutes; 

(b) if the driver, in other cases, has been compelled to halt his 

vehicle at a place wherę standing is prohibited. 

6. 
/ 

Nothing in this Article shall be construed as preventing 

Contracting Parties or sub-divisions thereof from. introducing other 

prohibitions on parking and standing. 
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Article 24 

Opening of doors 

It shall be prohibited to open the door of a vehicle, to leave 

it open, or to alight from the vehicIe without having made sure that 

to do so cannot endanger otherroad-users. 

Article 25 

Motorways and similar roads 

l. On motorways and, if so provided in domestic legislation, on 

speci <il approach roads to and exit roads from motorways: 

(a) the use of the road shall be prohibited to pedestrians, 

aniroals, cycles, mopeds unless they are treated as motor cycles, and 

all vehicles other than motor vehicles and their tra.ilers, and to 

motor vehicles or motor~vehicle trailers which are incapable, by virtue 

of their design,of attaining on a fIat road a speed specified by 

domestic legislation; 
(b) ' drivers shall be forbidden: 

(i) to have their vehicles etanding orparked elsawhere than 

at marked parking sites; if avehicIe i& compelled to stop, its driver 

shall endeavour to move it off the carriagewayand algO off the flush 

verge and, ' if he is unable to do SO, immediately signalthe presence of 

the vehicle at a distance so as to warn approaching drivers in time; 

CH) to make U-tums, to travel in reverse, and to drive on to 

the central dividing strip, includ~ng the crossovers lirlking the two 

" ćarr iageways. 

2. Drivers. emerging on to a motorway shall: 

(a)if the approach road is not continued by .an aeceleration 

lane, give way to vehieles travelling on the motorway; 

Cb) if there is an aceeleration lane, ,use it and, when merging 

into the motorway - t~affie, do so in eonformity with the requirements of 

Article 14, paragraphs l and 3, of this Convention. 

3. ' A driver leaying a motorway shall move into the traffie lane 

appropriate to ' the motorway exit in good time and enter the 

deceleration lane, if there is one, as soon as he. ean. 

4. For the purpose of the applieation .of par~aphs l, 2 and 3 of 

this Artiele, other roads reserved for motor vehicle traffie, duly 

sign-posted as Bueh and not affording aeeess to er from próperties 

alongside, shall be treated as motorways. 

Article 26 

Special rules applicaple to processions 
and handicapped persons 

l. It shall .be prohibited for road-users to eut across trooI> eolumns, 

f~les of sehool-childrenaeeompanied by a person in charge, and other 

processions. 
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/ 

~.. Handicapped persons travelling-in invalid chairs propelled by 

themselves or moving at a walking pace may use pavements (s1de-walks) 

and suitable verges. 

Article 27 

Special rules applicablp. to cyclists, 
moped drivers and motor cyclists 

1. Notwi thstanding the provisibns of Article 10, paragraph ), of this 

Convention, ContractingParties orsub-divisions' thereof shall be free 

not to pro hi bi t cyclists from travelling two or more abreast. 

2, It shall be prohibited - for cyclists to ride without holding the, handle

bars wi th at least one hand, to allow themselves to be towed by another 

vehicle, er to carry, tow or push objects which hamper their pycling or 

endanger other road'-users. The same provisions shall apply to moped 

drivers and motor cyclistsj' in addition, hO'Never, ', moped drivers and motor 

-cyclists shall hold the handlebars with both hands except when signalling 

the manoeuvre described in Article 14, paragraph 3, of this Convention. 

3. It shall be prohibited for cyclists and moped drivers to carry 

passengers on their vehicle; hQwever, Contracting Parties or sub-divisions 

thąreof may ąuthoriz9 exceptions to this provision and, in particular, 

authorize the transport of passengers on such additional saddle or saddles 

as may be fitted on the vehicle. Motor cyclists shall no't be permitted to 

carry passengers except in the side-cC3;r, i 'f 'there is one, and 'on the 

additional saddle (pillioń), if any, fittedbehind the driver. 

4. Where cycie traeks exist, Cont racting Parties or sub-divisionsthereof 
" 

may forbid cyclists to use the rest of the carriageway. In the same cir-
o ~ 

c\.unstances they may authorize moped drivers t o use the cycle track and, if 

they consider it advisa,ble, prohibit them from using therest of the 

carriageway. 

Article 28 

Audible and luminous warnings 

l. Audible warning devices may be used only: 

(a) to give due warning with a view to avoiding an accident; 

Cb) o.utside built-up areas when it is desirable to warn a driver that 

he i s about to be overtaken .. ' 

The sounds emi tted by audible warning devices shall not be prolonge,d 

more than nec,ęssary. 

, 2. j\;otor-vehicle dri vers may give the lwninous warnings specified in Article 

33, paragraph 5, oi' t hi s Convention, ins t eadof audible warnings, 

be'tween nightfall and dawno They may also do so in daylight hours for the 

purpose indicated in paragraph l Cb) oi' this Article, if to do so is mon 

appropriate in the prevailing circumstances. 

3. Contracting Parties ar sub-divisions thereof may authorize the use 

luminous 'tJarnings in built-up areas. a1so for the purpose referred to ' 

in parar.;raph l (b) 01' this Article. ' ./ 

of 
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Article 29 

Rail-borne vehicles , 
Where.a railway use s a carriageway, every road-user shall, on the 

approach of a tram CI' otter rail~borne vehicle, elear the track as soon as 

possible to allow the rail-borne vehicle to pass. 

2. Contracting Parties or sub-divisions thereof may adopt special rules, 

differing from those laid down in t his Chapter, for the movement óf rail-borne 

vehicles on the road and for passingor overtaking such vehicles. However, 

Cont.racting Parties or sub-divisions thereof may not adopt prOvisions which 
\ 

conflict with those of Art icle 18, paragraph 7, of this Convention. 

ArticIe 30 

Loadfng ofvehicles 

1. If apermi~sible maximum wight is laid down for avehicIe, the laden 

wight of the vehicle shall never exoeed the permissible maximum wight. 

2. Every load ona vehiole shall be 50 arranged and, if necessar,Y, stowd 

as to prevent it from: 

(a) endangering persons Ol' causing damage to public or p~ivate . 

property '. more ,particularly by t.raillng on or fallingon to the road; 

(b) .. ,obstru.oting the driv:er's vJ,ew _orimpairing thestability: Ol' 

driving of the vehiole; 

(Of ' causing noisa, raisi.ngdust, : ororeąting anyotnel'ffilis-ance which 

can be avoided; 

(d) masking lights, including stop lights and direction":indic~tors ~ 

reflex reflectors ,registration numbers and the distinguishing sign of the 

state .of registration with which, . under this Convention' orunder domestic , 

legislation, the vehicle is required to ~eqUipped, or masking signals 

given by arm in accordance with Article 14, paragraph 3 or Article 17, 

paragraph 2, of this Convention. 

3. AlI accessorles, such as, cables, chains and sheets, us'ed to secure Ol' 

proteot the load shell be draw tight .around the load and be firmly fastened. 

AlI accessories used to proteot the load shall satisfy the req~rements lald 

down for the load in paragraph 2 of this ,Article. 

4. Loads projecting beyond the front, rear or sides bfthe vehicle shall 

be clearly marked in all oases where theirprojeotio~ might not, be, noticed 

by the drivers of other :vehioles; at night, a white light and a white 

reflect.1ng device shall be '\,lsed for such marking at the front and a red light 

and a red reflecting device at the rear. More particularly, on ·power-driven 

vehioles: 
(a) loads projecting more than one metre (3 feet 4 inches) beyond the 

front Ol' real' or the vehicle shall always be marked; 

(b) loads projecting laterally beyond the outer edge ot the vehicle 

in sucha way that their laternl outer edge i5 more thanO.40m (16inches) 
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from the outer edge of the vehicle's front position (side) light shall be 

marked at the front ai! night, and loads projecting in such a Vlay that their 

lateral outer edge is more than 0.40 m (16 inches) from the outer edge ot: ,the 

vehicle's red rear position (side) light shall be similarly marked at the rear 

at night. 

5. Nothi~ inparagraph 4 or this Article shall be construed as preventing 

Contracting Partie s or sub-divisions thereof froin prohibiting, restricting, 

or subjecting to special· authorization, load projections as referred to in the 

aforesaid paragraph 4. 

Article 31 

Behaviour in case of accident 

1. Without prejudice to the provisions of domestic legislation concerhing 

the obligation to assistthe injured, every driver or other road-user involved 

in a traffic accident shall: 

(a) stóp as soon as he can do so with0Ut causing an additional danger 

to traffic; 

(b)~~deavour to ensure traffic safety at the site of the accident and, 

if a person has . be~z: killed or seriously injured in the accident, to prevent, 

insofar as such ~ction does not affect traffic safety, any change in conditions 

at the site, including the disappearance of traćes which mightbe usefuI for 

. determining responsibili ties; 

(c) if 60 requeste'd by other persons involved in the accident, ide nti f y 

himself to them; . , .. , 

(d) , if a person has been injured or killed in the accident, notify 

the police and remain on. the scene of the accident or return to it and wait 

there until the arri val or the police .. unless he has been authorized by the 

police to leave or has toassist the injllred or to receive attention himsel!. 

2. Contracting Parties or sub-divisions thereof may, under the i r domestic 

legislation, refrain from imposing the provision or paragraph l .(d) of this 

Article in cases where no serious injury has been causedand none of the 

persons involved requests that the police śhould be notified. 

,Article 32 

Lighting: General reguirements 

1. Within the meaning oi' this Article, "night" lI)eans the period between 

nightfall and dawn, and alsb other times when visibility is inadequate on 

account, for example, or fog, snowfal1, heavy <rain, or passage through a 

tunnel. 

2. At night: 

(a.) every power-driven vehicle on aroad, other than a moped or a 

two-wheeled motor cyc)e wi ~hout side-car, sl:J.all show not le'ss than two ,whi te 

'or se~ecti ve yellow l~ghts to the front and aneven, number or red lights to 

Poz. 40 

~, 

'. 

I 



.. , 

! ., 

, . 

Dziennik Ustaw Nr 5 57 

the rear, in conformity with the provisions for motor vehicles given in 

Annex 5, paragraphs 23 and 24; domestic legislation may, however, permit . 

amber position (side ) lights towards the front. The provisions of this 

. sub-paragraph shall apply to combinations of a motor vehicle y/i th one or 

more trailers,and in such a case the red lights shall be fitted at the 

rear of the rearmost trailer; trailers to which the provision~ of' Annex 5, 
paragraph 30, cf this Convention are applicable shall show at the front the 

two whitelights withwhich they are required to be equipped in accordance 

with the , provisions of the said paragraph 30; 

(b) every vehicle or combination oC vehicles to which the provision,s 

of sub-paragraph (a) of this paragraph do not apply shall, when on aroad, 

show at least one whi te or selecti ve-yellow light to' the front and at least 

one red light to the rearr where there is only on~ light at the front 'or 

only one light at the rear, the light shall be placed o~ the centra line or 

the vehicle or on the side opposite to that corresponding to the direction 

of traffic; in the case of animal-drawn vehicles and handcarts, the device 

emitting these lights May ,be carried by the driver or by an escort walking 

at the afores~id side of the vehicle. 

3. The lights specified in paragraph 2 of this Article shall be such as to 

ensure that the presence of the vehicle is clearly indicated to other road

users; the fron~ light and tłle rear light shall not be emi tted by the same 

lamp or the same device unless the characteristics of the vehicle, and in 

particular i ts smaU length, aresuch that. this requirement can be met in 

these conditions. 
~", . - . 

4. (a) Notwithstanding the provisions of paragrapq2 or this Articl~, 

(i) the provisions or that paragraph shall not apply to vehicles 

standing or parked on a road which is so illuminated that the vehicles are 

clearly visible at a sufficient distanće; 

(ii) power-driven vehicles not exceeding 6 m (20 feet) in length 

and 2 m (6 feet 6 inches) i~ width and to which no vehicle i5 coupled may, 

when st~ndingór parked on a road in a built-up area, show only one light 

placed on that side of the vehicle which is further from the carriageway edga 

alongside which the vehicle is standing or parked; thi s light shall . be white 

or amber towards the front and red or amber towards the rear; 

(iii) the provisións of paragraph 2 (b) of this Article shall not 

apply to two-wheeled cycles, to two~wheeledmopeds, or to two-wheeled motor 

cycles without side-car which are not equi pped wi th batteries and are standing 

or parked at the extreme edge 6f the . carriageway in a built-up areaj 

.(b) rooreover, domestią legislation .may grant exemptions [rom the 

provislons of this Article in favour of: 

(i) vebicles standing or park~d in special areas away from the 

c arrie,geway; 

, (ii) vehicle~ standing or parked in residential streets where 

there 1s very little traffic. 
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5. In no case shalla vehicie display red lights, red reflecting devlces 

or red reflecting materials towards the front, or white or selective- . 

yellow lights, white or selective-yellow reflecting devices or white or . . 
selective-yellow reflecting materials towards the rear; this provisio~ shall 

not apply to the use of white or selective-yellow reversing lights, nor 

to the reflectorization of the ,light-coloured numerais or ietters of rear 

registration piates, distinguishing signs, or other distinctive marks 

prescribed by domestic legislation, nor to the reflectorization of the 

light background of such plates or signs, nor to the rotating or flashing 

red lights of certain pri6rity vehicles. 
~ 

6. Contracting Parti~s or sub-divisions thereof may, to suchextent.as 

they deem it possible without impairing traffic safety, al10w derogations 

in their domestic legislation from the provisions of this Article in 

favour of; 

(a) animal~drawn vehicles and handcarts; 

(b)"vehicles of a special shape or kind or used ror special purposes 

and in special conditions. 

7. Nc;>thing in this Cąnvention shall be construed as preventing doinestic 

legislation from re qui ring groupę of pedestrians led by a person in 

.chargeor formirig a pro,cession, and the drivers of cattle, singly or in 

herds, or flocks, or of draught, pack or saddle animals, to display, when 

moving along the carriageway in thecircumstances defined in paragraph 2(b) 

of thisArtlcle,a rel'lecting devic'e or alight;the lightreflected or \ 

emitted shal1 in such case be white or selective~yellow tothe front and 

red to the rear, or amber in both ·directibns. 

Article 33 
Lighting: rules for the use of the lights specifi~din Annex 5 

l. The driver of avehicie equipped with driving lights, pass1ng lights or 

position (side) .lights as defined in Annex 5 to this Convention shall use 

the said-lights in the foliowing conditions when the vehicle 1s required 

under Article 32 of this Convention to show at least one or two wbite or 

selective-yellowlights .to the front: 

(a) the driving lights shall not be switched on in built-up areas ~here 

the road is adequately lighted, nor· outside built-up areas ~here the 

carriageway is continuously lighted. and the ligl:J.tingis sufficient to enable 

the driver tosee clearly for an adequate 'distance, nor when the vehicle is 
standin~; 

(b) subject to domestic legislation authorizing the usa ofdriving 

lights during daylight hours when visibility iś inadequate on account, 

for example, of fog, snowfall, heavy rain or passage through a tunrtel, the 

driving lights shall not be switched on or their operation shall .be so 
modified as to p'revent dazzle: 
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(i) when a driver is about to pass another vehlcle; the lights, 

if used, .shall in this case be switched off or their operation shall be 50 

modified as to pr&vent dazzle far enough eway to enable the driver of the 

other vehicle to proceed ea~ily and without danger; 

(li) when a vehiclei! t'ollowing closely behind another; 

however, driving lights may be used in accordance vith the provisions of 

paragraph 5 or this Article to give warning of the intention to overtake, as 

provided for in Article 28 of this Convention; 

(iii) in sny other circumstances in which it is necessary to avoid 

dazzling other road-users or the users of a waterway ar railway running 

alongside , the road; 

(c) s~bject to ~he prov~s10ns of sub-paragraph (d) of ~his paragraph, 

the passing lights shall bę switched on when the use of driving. lights is 

prohibited by the provisions of sub-paragraphs (a) and (b) above and may be 

used instead of the dri ving lights when the passing liĘ:;hts are sufficiemt 

to enable the driver to see clearly at an adequate distance and to enable 

other road-users tó see the vehicle far enough away; . 

(d) . the position (side) ' lights shall be us~d together with the 

driving lights, t~e passing lights ar the fag lights. They may be used 

alone when the vehicle is standing or parked or when, on roads other than 

motorways and roads as referred to in Article 25, paragraph 4, ,of this 
-

Convention, the tight condi tions are such that the dri vel' can see c.learly 

for an adequate distance and other road-users can see the vehicle far 

enough away. 

2. Avehicie equipped wi th fog lights <'.s defined in Annex 5 to this 
ł 

Convention shall use the said lights only in fog, snowfall ar heavy rain. 

Notwithstanding the provi ~ions of paragraph l(c) of this Article, the use of 
, 

fo~ lights at such timęs shall be a substitutc for the use of passing 

lights, al though domestic legislation may in this case authorize the 

simul taneous use of fog lights and passing lights. 

j. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 of t his ATticle, domestic 

legislation may permit fog light s to be used on narrow, winding' roads even 

in the absence of fog, snowfall or heavy rain. 

Nothing in this Convent ion shal l be construed as preventing domestic 

legislation from making : t compulsory for dri vers to use passine lights in 

bu i! t-up areas. 

5. . The luminous warningreferred to in Article 28, paragraph 2, shall 

consist in switching on the . pass i ng lights intermittently at short i nterval s 

or in switching on the driving lights intermittent)y or in swi tChing on 

~he.passing lights and the driving lights alternatively at short intervals. 
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. Article 34 

Exemptions 

l. When warne d of the approach of a priority vehicle py itsspecial 

luminous and audible waming 'devices, every road-user shall leave room 

ćlear for it to pass on the carriageway and shall, if necessary, stop. 

2. Domestic legislation may provide thii.t drivers or priority vehicles shall 

not be . bound, when warning of their movement is given by the vehicle's 

special warning devices, and provided that they do not endanger other 
I 

road-users, ' to comply withall or any of the provisions of this ~hapter II 

other than those of Article 6, paragraph 2. 

3. Domestic legislation may determine to what extent persons working on 

the construction, repair or maintenance of the road, including the drivers 

of equipment used for such work, shall not be bound, prov~ded -they take the 

necessary precautions, to observe the provisions of this chapter II during 

their work. 

4. For the purpose of overtaking or passing the equipment referred to 

in paragraph 3 of this Article while it is engaged in work on the road, the 

drivers of other vehicles may, to the extent necessary and on condition that 

they take all due precautions, disregard the requirements of Articles 11 

and 12 . of this Convention. , 

Chapter III 

CONDITIONS FOR THE ADMISSION OF MOTOR VEHICLES AND TRAILERS 
TO INTERNATIONAL TRAFFIC 

Article 35 

Registration 

1. (a) In order to be entitled to the benefits ofthis ConventJ.on, every 
I 

motor vehicle in international traffic, and every trailer, other than a light 

trailer, coupled to a motor vehicl~ shall beregistered by a Contracting 

Party or a sub-division <thereof, and the driver of the motor vehicle shall carry 

a valid certif{cate of such registration issued either by a competent 
authority of such Contracting Pa:~ty or sub-division thereof or on .behalf . 

and by author ization of such Conttacting 'Party or sub-division the~of 

by an association duly empowered thereto by that Contracting Party or 

sub-di vision thereof. This certificate, to be known as the registration 

certificate, shall bear the following particulars at least: 

a serial number, to be known 'as the, registration numb7r, composed ,in 

the manner indicated in Anriex 2 to this Convention! 

- ,the date of first registration of the vehiclej 

.:. the full name and horne address af the holder or the certificate; 

- the name or the trade mark of themaker of the vehicle; 

- . the serial number of the chassis , (the maker' s production 0., serial 

n1lIDber )j 
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in the case oI'a vehiele intended for "the earriage of goods, the 

permissible maximum weight; 

the period of validity, if not unlirnited. 

'rhe partieulars entered in the eertHi cate shall ei ther be in Latin 

eharaeters or so-called English eursive script only, or be repeated in that · 

form. 

(b) Contraeting Parties or sub-divisions thereof may, however, daeide 

that the year of manufaeture; instead of the date of. first registration, 

shall be. entered on certificates issued in their. t .erritories. 

2. Notwi ths'tanding the provisions of paragraph l or this Article, an 

articulated vęhiele whieh is not disassembled while in international 

traffie shall be entitled to the benefits of the provisions oI' this Convent~on 

even if it has only a single registration and a single certificate for the 

drawing vęhlcle and semi-trailer composing it. 

3. Nothing in this Convention shall be eonstrued as. limiting the right or 

Contraeting Parties or sub-divisions thereof to require, in the case or a 

vehicle in international traffie which isnotregistered in the name or a 

person travelling in it, proof of the driverłs right to be in possession ot 
the vehicle. 

4. It is recommended that Contracting Parties s~ould · set up, if they have 

ąot already done so, a serviee resp.onsible for keeping at the national or 

regional level a reeord cif motor vehicles brought into use and a centralized 

reeord, for eaeh vehiele, of the partieulars entered in eaeh eertificate or 

registration. 

Artiele36 
. \ 

Registration number 

1. E.'very motor vehicle in international traffie shall display He reglstration 

number at the front and at the rearj motor eycles, however, shall only be 

required . to display this number at the rear. 

2. 'Every registered trailer in international traffic shall display its 

registration number at the rear. Where a motor vehiele draws one or more 

trailers, the sole trailer or the last trailer, if not registered, shall display 

the registration number of thę drawing vehiele. 

3. The eomposition of the registration numbftr referred to in this Artlele, 

and ·the mariner of displaying it, shall eonform to the provisions of Annex 2' 

to thi~ Convention. 

Article 37 

Distinguishing signof the State of registration 

1. Fivery motor vehiele in international traffie shall display at the rear, 

in addition to Ha registration number, a. diatinguishing sign or the State 

in whieh it is registered. 
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2. Every trailer coupled to a motor vehicle and required under Artiele 36 

er this Cenventien to display a regist:r:ation n;.tmber at the rear shaU al90 

display atthe rear the distinguishing sign of the State where the 

registration number was aasigned. The ,provisions of this paragraph shal~ 

be applicable even if the trailer is re'gistered in a State ether than the . 

Statę ar registration or the motor vehicle to which it is coupled; if the 
'. ' . 

trailer is net registered, it shall display at the . r~ar the distinguishing 

sign or the State or registratien er the drawing· vehicle except when it is 

traveUing in that State. 

,. The ccmpositien .of the distinguishing sign referreQ to . in this Article t 

and the maMer of displaying H, shall confoirm to the requirements of Annex 3 
to this Convention. 

Article 38 

Identification marks ' 

Every motor vehicle and every trailer in international traffie shall 

bear the identirication m~rks specifiad in Annax 4 to this Convention. 

Article 39 
, 

Technical requirements 

Every motor vehicle, every trailer and every combination or vehicles in 

inte:!:'national t r affie shall satisry the provisions. oi' Ańnex 5 to this 

Convent ion. It shall also be in good work!ng order. 

Article 40 

Trans! tional provisiol1 

For a period or ten years rr01D 1:he entry into force cr this Conventien 

iri aecordanee with Article 47, paragrapn l, trailers in international 

trafne, whatever their permissible maximum weight, shall be entitled to 

the benen t .s of the provisions of this Convention even if they are not 
/' 

r egistered. 

Chapter IV 

DRIVERS OP MOTOR VEHICLES 

Artl,.cle 41 

Validity of· driving permits 

l. Contracting Parties shall recogn1ze: 

(a) . any do;;stic permit drawn up in their national language or in 

one of their national languages or, if not drawn up in Buch a language, 

accompanied by a certified translation; 

(b) a:ny domestic permit conforming to the provisions or Annex 6 

to this Convention; and 
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(o) any lnternational permit oonforming to the provisions of Annex 7 

to this Convention 

as valid for driving in their territories a vehicle coming within the 

categories covered by the permit, provided that the permit is still valid and 

that it was issued by another Contracting Party or sub-division thereof or 

by an association duly empowered thereto by such other Contracting Party. 

The provisions oi this paragraph shall not apply to learner-driver permits. 

2. Notwithstanding the provisions. of the precedi ng paragraph; 

(a) where the validi ty of the dri ving permit is mada subj ect by 

special endorsement to the condi tion that the hold.er shall wear certain 

devices or that the vehicle shali be equi pped in a certain way to take 

account of the driver's disability, the permit shall not be recognized 

a~ valid unless those condi ti~ns are observed; 

(b) Contracting Parties may refuse to recognize the validity in 

their territories of driving permits held by persons under eighteen years 

of age; 

(~) Contracting Parties may refuse to recognize the validity in their 

territories, for the driving of motor vehicles or combinations of vehicles 

1n ca~egories C, D and E referred to in Annexes 6 and 7 .to this 

Convention, of driving permits heId by. persons uncier twenty-one years or 

age. 

Contracting Parties undertake to adopt Buch measures as may be 

necessaryto ensure that the domestic and international driving permits 

referred to in sub-pa!agraphs l (a), (b) and (c) or this Article are not 

issued in their territories without a reasonable guarantee, or the driver's 
-

aptitude and phys1cal fitness. 

4. ~or the purpose of the application of paragraph l and 

sub-paragraph 2 (c) of this Article: 

(a) a motor vehicle or the, category B refell'ed to in Annexes 6 

and 7 to this Conventio'n may be coupled to ·a light t railer; it may also be 

coupled to a traiIer whose permi ssible maximum weight exceeds 750 kg 

(1,650 lb) but does not exceed the unladen w€i ght of the motor vehicle 

if the combined permissible maximum weights of the vehicles so coupled 

does not exceed 3,500 kg (7,700 lb); 
I 

(b) a motor vehicle of the category C or of the oategory D 

referred toin- Annexes 6 and 7 to this Convention rnay be coupled to a light 

trailer without the resultant combination ceasing to belong to category C , 

or category D • 

5. An international permit shall be issued only tothe holder of a 

domestic permit for the issue of which the minimum conditions laid down 

in this Convention have been fulfilled. It shall not be valid after tha 

e:xpiry of the corresponding domestic permit, the number of which shl'.ll be 

ent'red in the international permit. 

l .,~: ; ~ . ::Poz: .40 
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6. The provislons ot this Artjcle shall not ~Uire ContractlngParties: 

(a) to recognize the validlty ot domestlc ar international permits 

issued in the territory ot another Contracting Party to persons who had 

their norma l residence in their territories at the time ot such issue ar 

whose normal residence has been transterred to their territories since 

auch issue; ar 

(b) to re c ogni ze the validity of permits as aforesaid issued to 

drivers whose norma l residence at the time of such issue was' 

not in the territory inwhich the permit was issued ar who since such 

issue have transferreu their residence to another territory. 

Article 42 
Suspension ar the validity ot driving permits 

l~ Contractlng Parties ar sub-divisions thereot may withdraw tram a 

driyer the right to use his domestic ar international driving permit in 

their territorles if he comm1ts in their terrltorles a breBch ot thelr' 

regulat16ns rendering him l1able under thelr legislations to the 

torfeiture ot his permit. In such B cBse the competent authority ot' 
the Co'ntracting Party ar aub-dl vision thereot wi thdrawing the right 

touse the permi t may: 

(a) witpdraw and retain the permit until the period of the witb~al 

of use expires ar until ~he holder le ave s its territory, .whichever is the 

ęarlier; 

(b) notify the withdrawal of the right to use the permit to the 

authority by or on behalf of which the permit was issued; 

(c) in ,the case of an international permit, enter in the space 

provided for the purpose an endorsement to the effeet that the permit ls 

no longer valid in its. territoryj 

(d) where it has ~ot applied the procedure for which provision ' is 

made in sub-paragraph (a) of this paragraph, supplement the communication 

referred to in sub-paragraph (b) by requesting the authoritywhich issued 

the permit or on behalf of which the permit was issued to notify the person 

concerned of the decision taken with regard ·to him. 

2. Contracting Partie s ,s haU endeavour , to notify the persons concerned 

of the decisions communlcated to them in accordance with the procedure 

'laid down in paragraph l (d) of this Article. 

3. Nothing in this Convention shall be construed as prohibiting Contrscting 

Partie s or sub~divisions thereof from preventing s ' dr~ver holding a 

domestic or international driving permit from driving if it is evident 

or proved that his condition is such that he is unable to drive safely or 

if the right to drive has been withdrawn from bim in the state in which he 

has his norma l residence. 
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Article 43 

Transitional ~rovisions 
' ...... 

International driving permits conforming t o the provisions of the 

Convention on Road Traffic done at Geneva on 19 September 1949 and issued 

within a period of five years from the date of the entry into force of this 

Convention in accordance with Article 47, paragraph l thereof shall be 

accorded, for the purpo,ses of Articles 41 and 42 of this Convention, the , 
same treatment as the international driving per~ts provided for in this 

Convention. .- _.- -~ -_ ... . ~~. - ..... _,.- -

Chapter"'y 

CONDITIONS FOR THE ADMIS$IOM OF'CYCLES l~D MOPEDS 
rro INTERNATIONAL TRAF}'IC 

Article 44 

l. ' Cycles without an engine in international traffic shall: 

(a) hąve an efficient brake; 

(b) be equipped with a bell capable of"being heard at a sufficient 

distance, and carry no other audible warning device; 

(c), be equipped with a ,red reflecti.ng de,vice atthe rear ,and with 

device s such that t he cycle can show a white Ol' selective-yellow l ight 

to the front and a red light to t he real'. 

2. I n the territory of Contracting Parties whic~ have not, in aceordancę 

wi th Article 54. paragraph 2, of this .Convention, ' made a s tatement to the 

effeet that t hey treat moped s as motor cycles, moped s in international 

traffie shall: 

(a ) have two independent brakes; 

(b) .be equipped wi t h a bellor some other audible warning device 

capanie of being heard at a suffieient 'distancej 
\ 

(c) beequipped with an. effecti ve exhaust silencerj 

(d) be so equipped that they can śhow a white Ol' selective-yellow 

light to the front and a red light and a red reflex reflector to the 

rear; 

(e) display the identifica~ion mark specified in Annex 4 t o this 

Convention. 

3. In the territories of Contracting Parties which have , in accordance 

with ArUcle 54, paragraph 2 of this Convention, declared that they treat 
, ' 

mopeds as motor eycles, the conditions to be fulfilled by mopeds in order 

to be admitted to international traffie shali be those lai d down for 

motor cycles in Annex 5 to this Convention. 

'" 
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: Chapter VI 

FINAL PROVISIONS 

Artiele 45 

1. This Convention shall be open at , Uni ted Nations He ad ,!uart e.r s , 

New York, until 31 Deeember 1969 for signature by alI States Members of 

the United Nations or ofany of the speeialized ageneies or of ' the 

International Atomie Energy Agency or Partiee to the StatutQ of the 

Interna~ional Court of Justiee, and by 'any ·other State invited by the 

General Assembly of tłle United Nations to beeome a Party to the Convention. 

2. This Convention i8 subject to ratification. The instruments of 

rat.ifi'cation shall be ,deposited with the Secretary-General of the United 

Nations. 

/ 3. , This Convention shall remain open for aceeesion 'by any of the States 

referredto in paragraph l or this Article. The instrument!! of aceession 

shall be deposi ted wi th the S,eeretary-General. 

4. Oh signing this Convention or ondeppsiting its instrument of 

ratifieation or accession, eaeh State shall notify the Secretary- , 

General of the/ distinguishing sign it has seleeted for display in 

international traffic on vehiCles registered by H, in aceordanee with 

Annex 3 to this'" Conventio,n. By a further notification addressed to the 

Secretary-General; any State may ehange a distinguishing sign it has 

previously sele cted. 

Article 46 
~ , 0 

l. Any State may, at the time of ~igning or ratifying this Convention, or 

of accedingthereto, or at any time thereafter, declare by notificątion 

addres6ed to the Secretary-Gęneral that the Convention shall become 

applicable to all or any of the territories for the international relations 

ofwhieh it i6 responsible. ~he Conventionshall become applieable to the 

territory or territories named in the not,ification thirty daysafter the 

, 'rec~ipt of the notification by the Secretary-General or on the date of 

eritry into force of the Convention for the , State making the notification, 

whichever is the later. 

2. Any State which has made a declaration under paragraph l , of this 

Article may at any Ume thereafter declare by notification addressed to 

the Secretary-General that the Convention shall cease to be applicable 

to the territory named in 'the notification and the Convention shallcease 

'to be, applicable to such territory one year from the date of reeeipt by 

the Secretary-General of the notification. 

3'. ~ A State making a n6tification under paragraph l of tl:rls A't'ticle shall 

notify the Secretary-General of the di8tin~shing sign or sign~ it has 

selectedfor, display in international traffie on vehiclas registered in 

the terri tory or territories concerned, in accordance . "11th Annex .3 to 
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lhis ConvenŁion. By a further notification addressed to the 5ecretary~ 

General, any SŁat_ '! may change a dllii.nguishing sign i t has previously 

selecŁed. 

ArŁicle 47 

1. This c.:onvention shall enter inlo force twe.1ve months after the daŁe 

or deposit, or the Hfteenth instrument or raŁHication or accession. 

2 .- lo'or each .::itale ratifying or acceding to this Convention after Łhe 

deposit or Łhe fifteenth instrumen~ ?f raŁification or accession, Łhe 

Convention ahall enter inlo force twe~ve months after Łhe date or deposit 

by such StaŁe or its instrument ąf ratification or accession . 
" . -.. 

:t··· 

ArŁicle 48 

Upon its enlry ioto force , this Convention shall terminale and replace , 

ln relations beŁween Łhe Contract ing Parties, the International Convention 

relative to Motor Traffie and the International Convention relative to 

Hoad Traffie , both signed at Paria on 24 April 1926, the Convention on the 

Regulation of Inter- Ameriean Automotive Traff ie, opened for signature at 

Washington on 15 December 194" and the Convention on Road Traffic , 

opened f or ~ i gnature at Geneva on 19 September 1949 • 

Article 49 ~ ____ _ _ , _ ___ 0'-

l. After this Convention has bee n in force fo r one year, ap~ Contracting 

Par ty may propose one or more amendments to the Convention. The text 

or any proposed amendment , accornpanied by an explanatory memorandum, 

shall be transmi tted to the Se~retary- General who shall co:rmunicate it to 

a l I Cóntracting Parties. The Contrac t ing Parties sha1l ' have tr.e opportunity 

of informing him .ithin a period of t.e1ve months following the date of 

ih circulation whether they : (a) accept the amendment; or (b) reject the 

amendment ; or (c) wish that a conference be convened to consider the 

ame ndment. The Secretary- General shall also transmit the t~xt of Łhe 

proposed ~endment to alI other States referred t o in Artic1e 45 . 

paragraph l oi' t hi s Conv,ention . 

2. (a) - Any proposed amendment communicated in accordance with 

the prece~ing paragr aph shatl be deemed to be aecepted if 'IIi thin the 

period of twelve months referred to in the preceding paragraph less tha.'. 

one- t hird of the Contracting Partie s inform the Secretary- Genel'al that 

t hey ei~her reject the ~endment or wlsh that a conference be convened to 

consider i t . The Secretary- General shall notify aU Contracting Parties of 

each ~cceptance or rejection of any proposed amendment and oi' requests 

that a conference be convened . If the " total number of such rejections and 

requests received during the specified period of twelve months is le SB than 

one-third of ~he total number of Contraeting Parties , the Secretary- General 
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/ 

shall notify all Contracting Parties that the &T;enament will enter ~nto 

force six mont hs a.fter the expiry ef the period 6f twelve months referred 

to in the preceding para€;'raph for all Contracting Parnes except those 

which, during t he period specified, have rejected t he amendment or requested 

the convening of a conferance to consider it. 

(b) Any Contracting Party which, during the said period of twelve 

months, has rejected a proposed a'llend:ncnt or requested theconvening 

of a conference to consider . it · may at any .Urne nfter the end of auch period 

. notify the Secretary-General that i t accepts thea.mendment, and the 

Secretary- General shall communicate Buch notHication to all the other 

·Contracting Partiea. The arnendmeńt shall enter into force, with respect 

to the Cont~acting Parties which have notified their acceptance, six 

months after receipt _by the Secretary-General of t heir notification. 

3. If a proposed amendment has not bean accepted in accordance with 

paragraph 2 of this Article and if wit~n the period oi' t .... elve months 

specified in paragraph l of this Article less than half of the total 

number of the Contracting Partie s inform the Secretary-General that 

they reject the proposed amendment and if at least one-third of the total 

number- of Contracting Partie s , but not less than ten, inform him .that they 

accept it or wish a conference to be convened to consider it, the Secretary

General shall convene a conference for the purpose of considering the 

proposed amendment or any other proposal .... hich may be submitted t o him"in 

accordance with paragraph 4 of this ArtiCle. 

4. If a conference 1s convened in accordance with paragraph 3 of this 

Article, the Secretary-General shall invite to it all States referred to 

in Article 45, paragraph l óf this Convention. He shall request all 

States invited to the conference to subm~t to him, at least six months 

before its op-eriing date , any proposals ~hich they may wish the conference 

to consider in addition t o the proposed amendment and shall comraunicate 

such proposals, at least three months b-efore the opening date or the 

conference, to a11 States invited to the conference. 

5. (a) Any amendment to this Convention shall be deemed to be accepted 

if it has been adopted by a two-thirds majority or the states r epresented 

at the conference, provi ded that such majority comprises at least two

thirds of the Contracting Parties represented at the conference. The 

Secretary-General shall notify aU Contracting Rarties of the adoption 

of the amendment, and the ruaen~'lIent shall enter i nto force twelve months 

after the date of his notification for all Contracting Parties except those 

~hich during that period have notified the Secretary-General that they 

reject the a'llendment . 

(b) A Contracting Party \.;hi ch has rejected an a.mendment during the 

said period of twelve months may at a:ny time notify the Secretary-General. 

that it accepts the amen~~ent, and the Secretary-General shall communicate 

3uch notificationto a11 the other Contracting Parties. The amendment 

shall enter into force, with respect to the Contracting Party which has 
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notified its acceptance, six months after receipt by the Secretary

C~neral of the notification or at the end of the said period of twelve 

months, whichever is later, 

6. If the proposed amendment 1s not deemcd to be accepted pursuant 

to paragraph 2 of this Article and if the conditions prescribed by 

paragraph J of this Article for convening a con.ference are not fulfilled, 

the proposed amendment shall be deemed to be rejected . 

Article 50 

Any Contracting Party may denounce this Convention by vITitten 

notification addres·sed to the Secretary-General, The denunciation shall 

take effect one year afte~ the date ef receipt by the Secretary-General 

of such notifi cation. 

Article 51 

-, This Convention shall cease to be in force if the nurnber of Contracting 

Partie s is less than five for any period oft\relve consecutive months. 

Article 52 

Any dispute be tween two or more Contracting P8rties . which relates to 

the interpretation or applicaticn of this Convention and which the Parties 

are llilable to set tle by negotiation or ot her means of settlement may be 

re fe rre d , at the requestof any of the Contracting Partie s concerned, to 

the International Court of Justice for decision. 

Article 53 
..-

Nothing in this Convention shall be construed as preventing a 

Contracting Party from taking such action, compatible with the provisions 

of theCharter of the United Nations and limited to the exigencies of the 

situation, as it considers necessary to its external or internal security. 

Ar ticle 24 

1. Any State may, at the time 01' si gni ng thi s Convention or of depositing 

i ts ~nstrument oi' ratification or access ion, declare that i t does not 

consider ~t self bo~nd by Articie 52 of thi s Convention. Other Contracting 

Partie s shall not be bound by Article 52 with respect to any Contracting 

Party WhlCh has made such a declar.ation. 

2. At the time of deposi ting i ts instrument oL ratification or acce ssion, 

any State may, by noti fi.cat i on addressed to t he Secretary-General , declare 

that for the purposes of the application of this Convention it treats mopeds 

as motor cycles (Article l (n)). By notification addressed to the Secretary

General, any Statemay subse quently at any time withdraw its declaration. 
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3. The declarations provided for in paragraph 2 of this Article shall 

become effective six months after the date of receipt by the Secretary-
, 

General of notification or them or on the date on which the Convention 

enters into force for the ~) tate ma)<i ng the declaration, whichever i s the 

later. 

4. Any modHicat'iO"n oi' a previously selected dbtinguishing sign notified 

in conformity with Article 45, paragraph 4, or Article. 46,paragraph 3 of 

this Convention, shall take effect ,thre0 months after the date on which the 

Secretary-General receives notii'ication thereof. 

). Heservations to thisConvention and its annexes, other than the 

reservation provided for in parat, raph l of this Article, shall tle permi tted 

on ćondi hon that they ar,e formulated in wri ting and, if formulated before 

the depo sit of the ins trument af ratification ór accession, are confirmed 

in that instrument. The Secretary-General shall communicate such 
, 

reservations to al! States referred to in Article 45, ' paragraph l, of 

this Convention. 

6. Any Contracting Party which has formulated a reservation or mado a 

declaraticn under paragraphs l er 4 of this A~ticle may withdraw it at 

any time by notificahon il.ddrel.>,ed to the Secretary-Gerieral. 

A re se rvation made in accordance with paragraph '5 of this Article: 

(a) modifies for: the Cont racting Party which mad e thereservation 

the provisions of the Convention to which the reservation relatesł to the 

extent 01' the re se rvation; 

Cb) modifies those provisions to the same extent for the other 

. Contracting Parties in their relations Vii th the Contracting Party which 

entered the reservation. 

ArticJ.e 52 

In addition to the declaratións, notitications and oQmmunic~tions 

provided for in Articles 49 and 54 of this Convention, the Sęcretary

General shall notiry alI the States referred to in Article 45, paragraph 1, 

or the following: \.\;';" 

(a) signatures, ratifications and accessions under Article 45; 

(b) notifications and declarations under Article 45, paragraph 4, 
and Article 46; t !!, ' 1. , ! 

(o) the dates or entry into force oi this Convention in accordancł 
with Article 47; 

\ " . 

(d) the dat e of entry into force of amendll'ents ·to thls Conventionin 

accordance wi th Article 49, paragraphs 2 and 5; 

(e) denunciations under Article 50; 

(r) the te~ination or this Convention under ~rticle 51. 
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Article 56 

The original of this Convention, of which the Chinese, English, French, 

Russian and Spanish texts done in a single copy are equally authentic, 

shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations,who 

shall send certi.fied true copies thereof to. all the states referred to in 

Article 45, .paragraph l, of this Convention., 

IN WITNE.:iS \frlERIDF the undersigned PIenipotentiaries, being duly 

authori zed by their respective Governments, ha.ve signed this Convention. 

DONb AT Vienna this eighth day of November, one thousand nine 

hundred and sixty-eight. 

ANNEX l 

~CEPTIONS TO THE OBLIQATION TO 
ADMIT MOTOR VEHICLES AND TRAILERS 

IN INTERNATIONAL TRAFFIC 

1. Contracting Partie~ may refuse to admit to their terri tories in 

international traffic motor vehicles, trailers or combinations of 

vehicles whose over-all weight or weight per axle or dimensions exceed 

.. 

the li;nits fixed by their domestic legislation for vehicles registered in . 

their territories. Contracting Partie s in whose territories there is 
international heavy vehicle traffic shall endeavour to conclude 

r egional agreements under which roads in the region, with the exception 

of minor rOads, will be open, in international traffic, to vehicles or 

combinations of vehicles whose w.eight and dimensions do not exceed the 

figures specified in these agreements. 

2. For the purposes of paragraphl of this Annex; the la~eral 

projection of the following shall not be regarded as projection beyon~ 

the permissible maxim~ width: 

(a)tyres, near their point ot contact with the ground and , .. 

connexions or tyre-pressure indicators; 

.( b) a.nti-skid devi c&1S mounted on the wheels;' 

(o) dr iv ing mirrors so designed a8 to yield both !orwards and 

backwards under moderate pressure so that they no longer project 

beyond the permissible maximum width; 

(d) side direction-indioators and marker lights, provided that 

such projection does not exceed a few eentimetres; 

(e) Customs seals affixed to the load, and devices for the 

seeuringand protecti9n or such seals. 

3. Contractiń« Parties may refuse to admit to their territories in 

international traffic the following combinations of vehicles insofar 

as the use of such combinations ·is prohibited by their domestic 

legislation: 
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(a) motor cycles with trailers; 

(b) combinations of vehicles consisting of a motor vehicle and 

several trailers; 

(c) articulated vehicles used for passenger transport. 

Contracting Parties may refuse to admit to their territories in 

international traffic the motor vehicles and trailers to which the 

exceptions specified in paragraph ,60 Qf Annex 5 to this Convention are 

applicable. 

5. Contracting Partiesmay refuse to admit to their territories in 

international traffic moped s and motor eyeles whose drivers and 

passengers. if any. are not equipped with proteetive helmets. 

6. Contractinrr Parties may make it a 'condition for the admission to their 

territories in international traffic of any motor vehicle other than 

a two-wheeled moped or a two-wheeled motor cycle without side-car. that 

the motor vehicle shalI carry a device referred to in paragraph 56 of 

Annex 5 to this Convention, to give warning of the danger constituted by 

the vehicle's presence when it is stationary on the carriageway. 

7. Contracting Parties may make it a condition for the admission to 

certain difficult roads or to certajn areas of difficult terr§!.,in in 

their territories in international traffic of motor N-ełńcles \ń.th a 

permissible maximum weight exceeding ..3.,.500 kg (7,700 lb), that such 

vehieIes shall comply w.:Lth ·"ł;ne special requirements ,laid down in. their 

domestic ,pl-egbJlation concerning the admission te sueh roads or areas or 

vehicles or the same permissible maximum weigh~ registered by them. 

8. Contracting Parties may refuse to admit to their territories in 

international traffic any motor vehicle equipped with passing lights 

with asyw~etric beams if such beams have not been adapted to suit the 

direction of traffic in their territories. 

9. ContractingParties may refuse to admit to theirterritories in 

international traffic any motor vehicle, Ol' any trailer eoupled to a 

motor vehicle, which displays a distinguishing sign 'other than that 

prescribed in Article 37 of thie Convention. 

l. 

ANNEX 2 

REGIS1'RATION NIDlJ3ER OF MOTOR 
VEHICLES AND TRAILERS IN 

INTERNATIONAL TRAFFIC 

'l'ne registration num ber referred to in Articles 35 and 36 or this 

Convention·shall be composed either or numeraIs or of numeraI s and 

letters. The numeraIs shall be Arabie numeraIs and the letters shall 

be in capi tal Latin characters. Other numerals or character~ may, 

however, be used; but if so the registration number shall be repeated in 
Arabie n~ęral$ and capi tal Latin characters, 

'. 
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2. The registration nwnber shall be so composed and displayed as to be 

legible in normal daylight at a distance of at least 40 m (1 30 f eet ) by 

an observer placed on the axis of the vehicle, the vehicle being 

stationary; Contracting Parties may, however, in respect of the vehicles 

they register, reduce this minimum legibility distance for motor cycles 

and for special categories of motor vehicle on which i t would be .I 

difficult to fit registration numbers of suffic ient size to be legi ble 

at 40 m (130 feet). 

3. iVhen the regi s tration' number i s ,displayed on a special pl ate, this 

plate shall be fIat and fixed in a vertical or nearly vertical position 

and at right angles to the vehicle's median longitudina l pIane. ~nen thć 

number is displayed or painted on the vehicle, the surface on which it is 

displayed or painted shall be fIat and vertical, or nearly fIat and 

vertical, and at right angles to the vehicle' s median longi.tudinal pIane. 

4. Subjectto the provisions ar Article 32, paragraph 5, the plate or 

surface on which the registration number is displayed or painted may be of a 

reflecting material. 

l. 

ANNEX 3 

DISTINGUISHING SIGN OF MOTon VEHICLES AND 
TRAILERS IN INTERNATIONAL TRAFFIC 

The distinguishing sign referred to in Article 37 of this Convent ion 

shall consist of one to three letters in capital Latin characters . The 

letters shall have a height of at least 0.b8 m (3.1 inches) and their 

strokes a width of at least 0.01 m (0.4 inches). The letters shall be 

painted in b1ack on a white ground having the shape of an ellipse with the 

major axis horizontal. 

, 2. iVhen the distinguishing sign consists of only one letter, the major 

axis ofthe ellipse may be vertical. 

3. The distinguishing sign shall not be incorporated in 

the registration number, or be affixed in such a way that it could be 

confused with that number or impair its legibility. 

4. an motor cycles and their trail ers, the dimensions of the axes of the 

ellipse shall be at 1east 0.175 m ( 6.9 inches) and 0.115 m (4.5 inches). 

On other motor vehicles and their trailers, the dimensions of the axes of 

the ellipse shall be at leas t: 

(a) 0.24 m (9.4 inches ) and 0.145 m (5.7 inches) if the distinguishing 

s ign comprises three letters; 

(h) 0.175 m (6. 9 inches ) and 0.11 5 ID (4.5 inches) if the 

distinguishing sign comprises less than three letters. 
, , , " ' 

5. The provisions of Annex 2, paragra~h 3. shall apply to ' the display 
ot the distinguishin{$ si~ On vehicles. 
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ANNa 4 

IDENTIFICATION MARKS OF MOTOR VEHICLES AND TRAILERS 
IN INTERNATIONAL TRAFFIC . 

l. The identification marks shall comprise: 

(a) In the .case of a motor vehicle: 

(i) the name or the trade mark of the maker of the vehicle; 

(ii) on the chassis or; in the absence of a chassis, on the body, 

the maker's production or serial number; 
(iii) on the engine, the engine number if sucha number is place:d 

on it by the maker; 

(b) In the case of a trailer, the information referred to in sub

paragraphs (i) and (ii) above. 

(c) In the case of a moped, the cylinder capacity and the mark "CM". 

2. 1be marks mentioned 'in paragraph l cf this Annex sh~ll be placed in 

accessible positions and shall be easily legible; in addition, they 

shall be such that they cannot be easily altered or removed. Th~ 

letters and figures included in the marks shall be eithf!1: in Lati.1 

characters 'or in English cursi ve script and in Ar;:l.bic numeraIs only., or 

be repeated in that form. 

ANNEX 5 

TECHNICAL CONDITIONS CONCERNING ' ~TORVEHICLES 
AND , 'I'RA'1'L"ERS' " 

. \\~ \, ;)j~;;!1.ł. I·'<:~.'. -~· .. 
• ~ . ,! ,~_ .. ",.. sub-paragraph (n), 
l..Co,ntracting Parties wh~ch, in conformity wi th Article l/of this ' 

Convention, have declared that they wish to treat as motor cycles three

wheeled vehicles the unladen weight ·of which c.oes not exceed 400 kg (900 ' lb), 

shal1 make su ch vehiclee subject to the ruIes laid down in this Annex ei ther ' 

for motor cycl es or for other motor vehicles. 

2. For the purpos~s or this Annex, the term "trailer" ąrpplies only to ' a 

trailer desiened to be coupled to a. motor vehicle. 

3. Without prejudice to the provieions or Article 3, par agraph 2 (a) or 
this Convention, any Contractin.g Party may, with respect to motor vehicles 

which it r egisters and to trailers which it allows on the road under its 

domesticlegislation, lay down ru.Ies which supplement, or are stricter than, 

t,he , provisiom; of this Annex .• 

Chapter I 

Brakin/i 

For the purpos es oC thi s chapter, 

(a) the term "wheel s of one axle" means whee~s which arearra)1ged 

symmetrically, or largely symm~ trically, in relation to the vehicle's 

median l ongitudinal plane, even if ' they are not placed on ' the same axle ' 

(a. tandem axle is counted a~two ",xles)i ".' . " " " 
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(b) the term "service brake" meanf; the devlce Il0rmally used to sloll' 

down and stop the vehicle ó "';;"\'" . 
. ..:, 

C (e) the term "parking brake" meana t hc device used to hold the ~ 

vehicle stationary in the driver's absence , or, in the case oI trailers , 

when the t~ai~er i5 uncou pled j 

), (d) the term "secondary (emergency) brake" means the dcvice dcoie,-ned 

to sIew down and stop tne vehicle in the event or failure of the service 

.hrake. .. : ....... 
" 

A. Braking oC rr.otor veh iclE's ether t han motor cyeles 

5. J::vcry motor vehicl e other than a motOl" cycle shall have brakes which 

can be .easi ly opcl"ated by the driver when in hi s driving posjtion . These 

brakes shall be capable oI perlozming the following three braking Iunctions : 

( a) a service brake capablc of slowins do")'; the vehicle and of s topping 

it safely , rapidly and effcctively, whatever its ccndit ions of loadine and , 
whatever the upwa!"d or downward gradient of the roM. on which i t i s moving ; 

(b) a parking brakc capable of holdi.ng t he vehicle stationary , 

whatever its conditions of loading, cn an upward. or downward gradient of 

16 per cent. the operative surfaces of tha brake baing hel d in the braking 

position ,by 8 device .... hose action 1s pllrely mechanicel; 

(c) a secondary ( emergency) brake capable of sloVling dOlVn and stopping 

the vehicle , whatever i ts cond.i H ons or loading, wi thin a reasonable 

distance , even in the event or failu:-e or thf' service brake. 

6. Subject to the 

providing the three 

provis ions of paragraph S of this Annex , t.!"",e devices 

braking f~ctions (oervice brake, secondary brake and 

parking brake ) may 

aha11 be permitted 

rema!n . 

have par ts in co~~on; ccmbinatjon of thc contro1s 

on1y on condition that at leas t two ~epara~e controla 

7. The 6ervice brake 5ha11 act on al1 the wheel s or ~he vehic le; 

neverthelecis , on vehic1 es having more than two ax-les ,· i"to shall be 

permissible for the whe els of one axle not to be braked. 

/ 

6. The secondąry (emergency) brake shall be capable of ~acting on ~t 

1east one wheel on each side ot thc vehicle's median 10ngitudina1 pl~~el 

the same provision shal1 app1y to the parking brake . 

9. The service brakc and the parking brake shal1 act on brak ing 

surfaces permanent1y connected to the wheels through components ot 

adequate s trength . , 
10 . No braking ~urface shall be capable of , being disconnected from tho 

whee1s. Neverthcless , Buch disconnection shall be permitted in the case of 

some or the braking surface s , on condition : ., 

(a) that it is on1y momentary, as for example, during a change oC 
gear j ··c ,'. , I'· ' ; ' ' .' , . . , , p' ' . 
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(b) tha t so far as concerns the parking brake, it can be efiected 

only by t he action of the driver; and 

(c) that so far as concerns the service or secondary ( emergency) brake, 

braking remains possible with the efficiency prescribed in paragTaph 5 of 

t his Annex. 

B. Braking of trailers 

11. Without prej~clice to the provisions of paragraph 17 (c) of this Annex , 

every trailer , with the exception of a light trailer , shall have brakes as 

foll ows: 

(a) a service trak e capable of s lowing do~n the vehicle and of stop

ping it safely, r apidly and effectively, whatever its COńditions of loading 

and what ever the upward Ol' downward gradient of the road on which it is 

moving ; 

(b) a parking brake capable of holding the vehicle stationary, whatever 

its conditions or l OE!.ding, on an up1.'ard or dO\.'TI1.'ar d gradient of 16 per cent , 

the operativesurfaces or the brakc being held in the braking position 

by a device whose action is purely mechanical. • Thi s provis;lon shall not 

apply to trailers which carJ;ot be uncoupl ed from the drawing vehicle without 

the use of tools , provided that the requirements for parking brakes are 

satisfied for the combinat ion of vehieles. 

12. The devices providing the two braking fundions (service and parking) 

may have part s in common. 

13. The service brake shall act on aU the wheels of the trailer. 

14. The service bra:ke shall be capable of being brought lnto action by 

the service brake controI of the drawing vehicle; ir, however, the 

permissible maximum weight of the trailer does not exceed 3,500 kg 

(7,700 lb), the brakes may be such as to be brought into action, while 

the trailer is in motion, on1y by the trailer movin~ up on the drawing 

vehiele (overrun braking). 

15. The serviee brake and the parking brake shall aet on braking surfaces 

permanently eonneeted to the wheels through eomponents of adequate strength. 

16. The braking devices shall be such that the trailer 1s stopped 

automaticaily ifthe eoupling device breaks while the trailer is inmotion. 

This requirement shall not · apply, however, to trailers with on1y one axle 

or with two ax1es less t han l m (40 inehes ) apart, provided that their 

permissib1e maximum weight does not exeeedl,500 kg (3,300 lb) and, except 

for semi-trailers , that they are fitted, in addition to the coupling deviee, 

with the ' secondar y attachment provided for in paragraph 58 of this Annex. 

C. Braking or combinations or vehicles 

17. In addi t ,ion to the :provisions or parts A and :B of this Chapter 

reia.ting to separate vehi cles (moto; vehielęs ańd trailers), the following I . . . . . 
provisions shall apply to combinations oi' su ch vehicles: 
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(a) the brakingdevlees ' on eól.ch of the component vehi clesshall be 

compat ibl e ; 

(b) the service braking action shall be properly distributed and 

synchronized between the eomponent vehicles; 

(c) the permissible maximum weight of a t r ailer without a service 

brake shall not exceed half of t he sum or t he un12.den weight or the drawing 

vehiele and the weight of the dr iver. 

D. Braking 'or motor cycles " 

18. (a) Every motor eyeIe shall be equi pped with t wo brakes , one or 

which ,ac t s at least on the rear wheel Ol' \'Iheels and the other at leas t on 

the front wheel or wheels; if a side-ear i a attaehed to a motor cyc le, 

braking of t he side-car wheel shall not ,be r equired, These braking devices 

shall be capable of slowing dO\I'n the motor cycle and of stopping it safely, 

rapi dl y and effeetively, whatever its conditions of loading and whatever 

the upward or downward gr adient of the road on which it is moving. 

(b) In addition to the provisions of sub-paragraph (a) of this_ 

paragraph, motor cyeles having three wheel s symmetrically arranged in 

relation to the vehicle's median longitudinal axis shall be equipped with a 

parking brak e that fulfil s the conditions stated in paragraph 5 (b) of ihis 

Annex. , " , ' .... .. .:- ,t.: " 

Chapter II 

Lighi,s and ' reflec~~n? devices 

19. For the purposes or thi s chapter, the term: 

"driving light" means the vehicle light used to illuminate the road over a 
long di s tanee ahead of the vehiele; 

"passing light" means the vehicle li.ght used to illuminate the road a)1ead of 
the vehicle without eausing undue dazzle or inconvenience to oneoming 
dri vers a.'1d other road users ; 

"front position (side) li~" means the vehicle light ,used to indicate the 

presenee and the width of the vehicle when viewed from tnefront; 

"rear position (side) light" means the vehicle light used to indicate the 

pres ence and the width of the vehicle when viewed from the rear; , 

"stop light" me,ans the vehicle light used to indieate to other road users to 
the rear of the vehiele that the driver i s applying the service brake; 

"fog light" means the vehicle light used to improve the illumination of the 
road in ease of fog , snow falI, rain storms or dust elouds; 

"reversing light" means the vehicle light used to illuminate the road to the 

rear ofthe vehiele and provide a warnin[:;' signal to other road users that 

the vehicle is r eversing or about to r everse; 

"directlon-indicator light" means the vehicle light used to indicate toother 

road users that the driver in tends to change direction to the right or to 
t he 1eft ; 
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/ 

"reflex reflector" means a devic~ used to indicate the presence or a vehicl~ 

by reflection of light emanating from a light source unconnected with that' 

vehicle, the óbserver being placed near this source; 

"illuminating surface" means, for lights, the dsibIe surface fromwh1ch 11gh;" 

is emitted and, for reflex reflectors, the visible surface from which light 

is reflected • 

20. The colours of lights mentioned in this chapter should, as far as 

possible, be in accordanee with the definitions given in the appendix to 

this Annex. 

21. With the exception of motor eyeles, every motor vehiele eapable of 

exeeeding 40 km (25 miles) per hour on level road shall be equipped in front 

with an even number of white or seleetive-yellow driving lights capable of 

adequately illumina.ting the road at night in elea,r weather over a distanee 

of at least 100 m (325 feet) ahead of the vehiele. The outej:' edges of the 

illuminaiing surfaces of the driving lights shall in no case be closer ,tó 

the extreme outer ~ge of the vehiele than the outer edges of the 

illuminating surfaees of the passing lights. 

22. With theexeeption of moto'r eyeles, every motor "vehicle eapable of 

exceeding 10 km (6 miles) per hour on ..levelroad shall ,be equipped in front 

with two white ar selective .... yel10w passing l,ights capable of adequately 

illumiriating the road at night in elear weather for a distance of at least 

40 m (130 f~et) ahead of the vehiele. On either side, that pOint of the 

i11uminating surfaee whieh is furthest from the vehicle's median 

longitudinal pIane shall not be mor e than 0.40 m (16 inehes) from the 

extreme outer edge of the vehiele. A motor vehicle shall not be equipped 

with more than two passing lights. Passing lights shall be so ,adjusted 

'as to comply wi th the defini tion in paragraph 19 of this Annex. 

23. Every motor vehicle other than atwo-~heeled motor eyele without 

sidj-car shall be equipped in front with twa white front positicn (side) 

lights; however, seleetive yellow shall bepermitted for front position (side) 

lights incorporated in drivinB lights or passing lights which emit a 
(s:i,de) , . 

selective yellow beam. , These front positionjlights, when they are the 
only lights switehed on at the front of the vehicle, shall be visible at 

night i,nelear weather at a distanee of at least 300 m (1,000 feet) ' without 

causing undue dazz1e or inconvenience to other road-users. On either side, 

that point on the illuminating surface which is furthest from the vehicle's 

median longitudinal pIane shall not be more than 0.40 m,(16 inches) from the 

extrem~ outer edge of the vehicle. 

24. (a) Everymotor vehicle other than a two-whee1ed motor eyele without 

side.,.car sha)l be equipped at the rear with an even number of red rear 

positioJjłf;hts visib1e at night in elear weather at a distanee or at 

least 300 m (1,000 feet) without eausing undue dazzle or inconvenience to 

other road-users. On either side, that point on the illuminatfng surface , ' 

which is furthest from the, vehicle's median longitudin~l pIane shall not be 

more than 0.40 m (16 inehes) from the extreme outer edge of the vehie1e. 
I 
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(b) Every t railer shall be equipped at the r ear wi th an even number 

of red real' pOS itio~ił~~~ts vlsible at night in elear weather at a distanee 

of at least 300 m (1,000 fe-et) without eausing undue dazzle Ol' ineonvenienee 

to other road users. On either side, tha~ point on the illuminating 

surfaee which i s furthest from the traile+'s median longitudinal pIane 

shall not be more than 0. 40 m (16 inehes ) from the extreme outer edge of the 

trailer. It shall, however, ł>e permissiblc for a t Pailer whose over:..all 

wid trI do es not ' e~eeed 0 .80 m (32 inehes ) to be equipped with only one such 

light ifthe trailer is coupled to a two-wheeled motor eyele wi thout 

side-car. 

25. Every motor vehicle Ol' trailerdisplaying a registration number at the 

rear shall ' be equipped· with a deviee for lighting that number, sueh that 
J' 

the number, when lighted by the deviee, is legible at night ·in elear 
, 

weather, when the vehiele i5 s tationary, at a dis tanee of 20 m (65 feet) 

rl'om the' real'; .any Contracting Par ty may, however, reduee thls minimum

legibil.ity distanee at nightin the same proportion as, and in respect of 

the same vehicles for which,it has reduced the minimum legibility distance 

byday in aQcordance with paragraph 2 of Annex 2 to this Convention. , 

26. The electrical connexions on alI motor vehicles (including motor cycles) 

and on alI combinations consistl ng of a motor vehicle and one or more trailers 
front 

shall be such that thedriving light9, passing lights, fog lights and/position 

(side) lights of the motor vehiele and the lighting device referred to in 

paragraph 25 above can not be swi t ehed on unless the rearmost real' position (side) 

lights of the motor vehlcle Ol' combination of ·vehicles areswitched bn .as vell. 

However, this provision shall not apply to driving lights or passing 

lights when they are used to give the luminous warning referred to in 

Article 33, paragraph 5, of this Convention. In addition, the electrical 

connexions shall be such that the .front position (side) lights of the motor 

vehicle are always switched on when t he passing lights, driving lights or 

fog lights are on. 

27. Every motor vehicle other than a two-wheeled motor cycle without 

side-car shall be equippedat the real' with at lea,s-t- two red reflex 

reflectors of other than triangular form. On either side, the outer edge 

or the illuminating surfaee furthest from the vehicle's median longitudinal 

pIane shall not be more than 0.40 m (16 inches) from the extreme outer edge 

' of the vehi cle. The reflex refleetors shall be visible to the driver of a 

vehiele at night in elear weather at a distance of at least 150 .ID (500 feet) 

when il'luminated by the dr:iving lights Ol that vehicle. 

28. ~very trai l er shall be equipped ,at the r~ar with at least ·two red 

reflex refl eetors . These reflex reflectors shall have the shape or an 

equilate~al trianglc ·with one vertex uppermost and one side horizontal, 

and with sid.es not less than 0.15 m (6 inches) Ol' mor e than 0.20 m 

(8 inehes) long; no signal light shall be placed inside the triangle. 

These reflex reflecto,rs shall meet the requirements for visibili ty laid 

down in paragraph 27 above. On either side, the outer edge of the 

. -- -t'!l.;~ 
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illooinating surface furthest from the traileli"s median longitudinal pIane 

shall not be more than 0.40 m-(16 inches) from the extreme outeredge cf 

the trail er . However, trailers with an over-all width not exceeding 

0.80 m (32 inches) may be equipped with only one reflex reflector 

if they are coupled to a two~wheeled motor cycle without side-car. 

29. Every trailer shall be equipped at the front with two white reflex 

reflectors of other than triangular form. These reflex reflectors shall 

meet the posiUoping and visibility requirements laid down in paragraph 27 

above. 

30. A trailer shall be equipped at the front vii t h two .white front position 

'(side) lightę if its widthexceeds 1.60 m (5 feet 4 inches). The front 
(side .' . 

position/lights thus prescribed shall be fitted as near as possible to the 

extreme outer edges of the trailer and in any case in su ch a way tha~ the 

out er edgęs of the illuminating surface that is furthe s t from the trailer.' s 

median longitudinal pIane are not more than 0.15 m (6 inches) from these 

edges. 

31. With the exception of two-wheelad motor cycles with or without side

car, every motor vehicle capable or exceeding 25 krii (15 miles) per hour on 

level road shall be equipped at the rear with two red stop lights, the 

luminous intensity of which is markedly higher than that of the rear position 

(side) lights. The same provision shall apply to every trailer which is 

the last vehiCle in a combination of vehicles; no stop l j,ght-shall, however, 

be required on smalI trailers whose di~~~~ns are such that the stop lights 

of the drawing vehic1g...ll€main visl.ble. 

32. S~bject to the possibility that exemption from alI or Some of these 
/ 

obligations may be grant~d in respect of mopeds by Contracting Parties which, 

in conformity with Article 54, paragraph 2,. of the Convention, have declared 

that they treat mopeds as motor cycles : 

(a) every two-wheeled motor cyc le with or without side-car shall be 

equipped with a passing light satisfying theconditions regarding colour 

and visibility laid down in paragraph 22 above; 

(b) every two-wheel ed motor cycle with or without side-car capable or 

exceeding 40 krń (25 miles) per hour on level road shall be equipped , in 

addition to the passing light, with at leas t one driving light satisfying 

the conditions' regarding colour and visibility laid down in paragraph 21 
above. If such a motor cycle has more than one driving light, these 

lights shall be situated as close together a~ possible; 

\ . (c) a two-wheeled motor cycle with or without side-car shall .not be 

equipped with more than one passing light and more than two driving lights. 

33. Every two-Wheeled motor cycle without side-car may be equipped at the 

front with one or two front position (side) lights satisfying the conditions 

regarding colour and visibility laid down in paragraph 23 above. If such a 

motor cycle has two front position (side) lights, these lights shall be 
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situated as close togetheras possible. A two-wheeled motor cyclę w+thout s1de 

car shall not be equipped with more than two front position lights. 

34. Every two-wheeled motor cycle without side-car shall be equipped at the 

rear with one rear position light satisfying the conditions regarding colour 

and visibility laid down in paragraph 24 (a) above. 

35. Every two-wheeled motor cyc1e without side-car shall be equipped at tbę 

rear with a reflex reflector satisfying the conditions regarding colour and 

visibility laid down in paragraph 27 above. 

36. Subject to the possibility for ContraCting Partie s which, in conformity 

with Article 54, paragraph 2, have dec1ared that they treat mopeds a3 motor 

cyc1es, to exempt two-wheeled mopeds with or without side-cars from this 

obligation, every two-wheeled motor cycle with. or without side-car shall ~ 

equipped with a stop 1ight conforming to the provisions of paragraph 31 above. 

37 • . Without prejudice to the provisions concerning lightsand devices 

prescribed for two-wneeled motor cyc1es without side-car, eny side-car 

attached to a two-wheeled motor cycle shall be equipped at the front with 

a front position (side) light satisfying the conditions regarding colour 

end visibility laid down in paragraph 23 above, and at the rear with a 

rear position light satisfying the conditions regarding colour end 

visibility laid down in paragraph 24 (a) above and with a reflex 

reflector satisfying the conditions regarding colour and visibility 

laid down in paragraph 27 above. The electri.cal connexions shall be such 

that the front position (side) light end rear position (side) light or the 

side-car are switched on at the same time as the rear position (side) 

light of the motor cycle. In sny case, a side~c'ar may not be equipped wi th 

a driving light or passing light. 

38. Motor vehicles with three wheels placed symmetrically in relation to 

the vehicle's median longitudinal pIane, which are treated as motor 

cycles pursuant to Article l, sub-paragraph (n), of the Convention, 

shail be equipped wi th the devices prescribed in 

paragraphs 21,22, 23, 24 (a), 27 and 31 above. However, 
if the width of such a vehicledoes not exceed 1.30 m (4 feet 3·inches), a 

single driving llght, and a single passing light are sufficient. The provisions 

relating to the distance of the illuminating surface from tne outer edge of 

the vehicle are not applicable in this case . 

39. Every motor vehicIe, except avehicIe whose driver cen indicatę his 

changes of direction by arm signals visible to other road-users from alI 

angles, shall be equipped with fixed direction-indicators with flashing amber 

lights, fitted on the vehicle in even numbers and visible by day and by night 

to road-users affected by the vehicle's movements. The flashing-frequency 

ot the light shall be 90 flashes per minute, with atolerance of 130. 

40. Iffog lights are ritted on a' motor vehic1e other than a two-wheeled 

moto~ cycle · with or without side~car, they shall be wbite or selective yellow, 

be two in number and be place d in Buch a waythat no point on their 

.I 
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illuminating surface is above the highest point on the illuminating surface 

of the passing lights and that , on either side, that point on the 

i lluminating surface which i s furthest from the vehicle' s median longitudinal 

pIane is not more than 0.40 m (16 inches) from the extreme outer edge of the ' 

vehic1e . 

41. No reversing light shan cause undue dazzIe or inconvenience to other 

road-user s . If a reversing 1ight is fitted on a motor vehicle it shall 

emit wbi t e, amber Ol' selective yellow light. The device controlling the 

light shall be such t hat t helight can be lit only ,,,hen the reverse gear 

is engaged. 

42. No lights fitted on a motor vehicle or a trailer, other than direction ... 

iIldi cator lights, shall be flashing lights,with theexception of those 

which are used, in accordance with the domestic Iegislation of the 

Contracting Parties, to mark vehicIes er combinations of vehicles whiah are 

not required to observe the general rules or traffic or whose presence on 

the road makes it necessary for other road-users to take spedal precautions, 

in particular vehicles which ha,ve priori ty, convoys of vehicles , vehicles of 

exceptiohal size! and construction or road' ~aintenance vehicles Ol' 

equipment. However, the C~ntracting Partie s may permit or require 

certain lights, other than those emitUhg a red light, to be [,?JJ.eh that 

aU or some of them give a flashing signal to in~icp.;ęe that for tlle Um. 
being the vehicle represents a speci~;J. , .d.'8.nger. 

43. For thepurpo!3.asc .'Ofthe provisions or this Annex:. 

(-a.) sny combination or two or ,more lights, whether identical Ol' 

not, but having thesame function and the same colour, shall be deemed 

to be a single light ifthe projections of their illuminating ;surfaces 
, , ' 

on a vertical pl~e perpendicul,ar to the vehicIe I s median longi tudinaI 

pIane occupy not less than 50% of the smallest rectangle circumscribing 

the project~ons or the said illuminating surfaces; 

(b) a single illuminating surface in the shape or a band ahall be 

deemed to be two or an even numbe,r oi.' lights i~n~ t is pIaced symmetrically 

to the median l ongi tudinal pIane of the vehiclr, if i t extends to within 

at least 0.40 m (16 inchesr of the extreme outeredge of the vehicle and 

if it has a I er,tgth of at least 0.80 m (32 inches). The illumination of 

such a surface shall be ,provided by at least two Iight sources placed as 

cIos e as possible to Hs ends. The ill~nating surface may consist or 

a number ofelements so arranged that the projections ofthe illum:i.nating 

surfaces or the different elemen~ś on' a vertical pIane perpendicula.r to 

the median longi tudinal pIane of the vehicle occupy not les,s than '50% 
of the smallest rectaogle circumscribing the projections of the said 

iIluminating surfaces or the elements. 

44. Lights on ,a 'gl ven vehiQle having the same runctionand facing in 

the same direction; shall be of the same colour. Lights ~d reflex 

reflectors which are of even numoer sllall ~e placed symmetrically in 
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relation -tothe vehicle's median longitudinal plane, except on vehicles 

witli an asymmetrical external shape. Thę intensity .oi' the lights in 

each pair shall be substantially the same. 

45. Lights oi' different kinds, and,-subject to the provisio~s 01' other 

,Paragraphę of this Chapter, l~ghts- · and reflex retlectors. may b~ grouped 

or ineorporated in the same deviee, provided that eaeh of these lights and 

refleetors eomplies with the applieable provisions of this Annex. , 

Steering mechanism 

Chapter III 

Other reguirements 

46. Every motor vehiele shall beequipped with a strong steering 

mechanism which will allow the driver to change the direction of the 

vehiele, easBy, quiekly and surely. 

Drlving (rear-view) mirror 

47. Every motor vehicle· other than a two-wheeled motor cyele with or 

without side-car shall be ·equipped with one or more driving (rear-view) 

mirrors; the number, dimensibns and arrangement of these mirrors shall 

be sueh as to enable the driver to see the traffie to the rear of his 

vełlicle. 

Audib.le warning device 

48. Every motor vehicle shall be eq~ipped with at least one audible 

warning device of sufficient power. The sound emitted ·by the warning 

device shall be continuous and ll..1'liform, but not , strident. Priori ty 

vehicles and pub li c passenger-transport vehicles may have additional audible 

warning devices Vlhich are not' subject to these requirements •. 

Windscreen-wiper 

-49~ Every motor vehicle having a windscreen of su ch dimensions and shape 

that the dr iv er cannot normally see the road ahead from his driving position

except through the transparent part of the windscreen, shall be equipped 

with at least one efficient and strongly built windscreen-wiper in an 

appropriate position, the functioning of which does not require constant 

action by the driver. 

Windscreen-washer 

50. 1very motor vehiclerequired to be equipped with at least one windscreen

Wiper shall also be equipped with .a windscreen-washer. 

Windscreen and windows 

51. On all motor .vehicle~ and on all trailers: 

(a) transparent substanees forming part of the vehlcle's bodywork, 

including the windscreen and a.riy interior · parU Uon, shall be suca that 

in easa of breakage, the risk of physieal i~jury wiil be minimized; 

Poz. 40 



DzIennik Ustaw Nr [, 

, 

(b) the transp~ent , parts of t~e windscreen shall be mada of a 

substanee whose transparency does 'not deteriorate; they shallbe su~h 

that they do not cause any appreciable d'istortion of ' objects seen 

through the windsereen, andthat, .in case of breakage, the driver still 

bas a 8ufficiently' elear view of the road .• 

Reversipg device 

52. ,Every motot vehiele shall be equippedwith a reversing deV10e 

eontrolled ,from the driving position. This deviee shall not, however, 

be compulsory on motor cycles ar on motor vehieles having threewheels 

arranged symmetrically in ręlation to the vehicle's median longitudihal 

pIane unless their permissibIe maximum weight exceeds 400 kg (900 lb). 

Exbaust silencer 
internal combust1on 

53. Every / engine used for propelling a motor vehicle shall be 

equipped with an efficient exhaust sileńcer, this device shall be such 

tbat it cannot be rendered inoperative by the driver from his driving 
position. 

54. The wheels or motor vehicIes and ot their trailers shalI be fitted 

with pneUlliatic tyres, the state of which shall be such.a.s,. ,to ensure 

conditions of sarety, including adhesi9P", .~ven ona wet road. This 

provision shalI not, hoYl~, prevent Contractipg Parties from 

authorj:z±Dg the use of devices producing r'esults ,at least equivalent , , 

to those obtaiped with pneumatic tyres. 

Speedometer 

55. EVery motor vehicle capable of exceeding 40 km (25 miles) per 

hour on alevel road shall be equipped with a speedometer; 

Contracting Partie s may, however,exempt certain categories or motor cycles 
, . ( 

and other lieht vehicles from thia requirement. ,; 

Warning device to be carried on motor vehicles 

56. When, in accordance :with article 2), paragraph 5 or this Convention 

and paragraph 60f Arinex l theretocertainmotor vehicIes are required 

to carry a device to {ndicate if necessary, their presence on the 

carriageway, this device shall be either: ' \ 
; '! l' >.' ;~ ' . I ' ~"' ... , 

(a) a signplate consisting ofan equilateral triangle with ęides 

not less than 0.40 m (16 inches)long and a red tiorder not less than .. 

0.05 m (2 inches) wide, and with its interior part either hollow or of . 

a light colour; the red border' shall be , illuminated b~ transparency or 

fi tted wi th a reflectorized strip; the signplate shall be such that i t 

can ' be stood firmly in a ,vertical position; or . ,," 
11. j "I' ~ ' , 

~ , , \ 

"! . I 

, ' 

(b) some other eą.ually effective device prescribed by the, 

legis la tión ar Ule country in which the vehicle la registered. , : 
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Anti-theft device " j.": , " , .. .' " ~ 

57. Every motor vehicle shall be fitted with an anti-theft device by 

means of which one of ,its essential component s can be put out of action 

or block~d when the vehicle is parked. 

Attachment device for light trailers 

58. Trailers, other than semi-trailers, which are not equipped with 

the automatic brake referred to in paragraph 16 of this Ps.mex, shall 

be equipped, in addition to the coupling device, with a secondary 

attacrunent (chain, cable', " etc.) which, if the coupling device breaks, 

can preventthe drawbar from touching the ground ~nd provide sóme 

residual steering action' on the trailer. 

General provisions 

59. (a) The mechanical parts and equipment of a motor vehicle shall 

not" so far as this can possibly be avoided, give rise to any danger of 

fire or explosion; nor shall they cause excessive emisslon of noxious 

gases, opaque fumes, smells or noisa. 

(b) So far as possible, the high tension, ignition device or a 

motor vehicle shall not cause a perceptible nuisance by excessive 

emission, ofradio interference. 

(c) Every motor vehicle shal1 be so constructed ~hat thedriver's 

field of vision ahead, and to both, right and left, is /sufficient to 

enable him to drive safely. 

(d) Motor 'vehi9les and trailers shall, as far as possible, be 

so constructed and equipped as to reduce the danger totheir occupants 

and to other road-users in case of accident. In particular, they sr~ll 

have noorna.ments or other objects , inside or outside, with unnecessary 

projections or ridges which may be dangerous to the occupants or other 

road-users. 

Chapter IV 

Exemptions 

60. , For domestio purposes" Contraoting Parties, may grant exemptions 

trom the provisions or this Annex in respeot or: 

(a) motor vehicles and trailers whioh, by virtue or their design, 

cannot exceed a speed of 25 km (15 miles) per hour on alevel road or 

whose speed ls iimited .by domestic legislation to 25 km per hourf 

(b) invalid carriages, i.e. smalI motor .vehicles specially 

designed and oonstructed - and not merely adapted - for use by a 

person suffering from some physical defect or disability and normally 

uąed by that person only; 

(o) vehicles used for' experiments whose purpose la to keep up ' 

with technical progres s and improve road safety; 
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(d) vehicles of a special form or type, or which are used for 
\ 

particular purposes under .special.conditions. 
/' 

61. Contracting Parlies m.ay also grant exemptions trom the 

provisions of this Annex in respect of yehicles which they register 

and which may enter international trafficl 
(a) by authorlzing the use of the colour amber for the position 

(sid~) lights referred to i~ paragraphs 23 and 30 or this Annex and for 

the reflex reflectors referred to in paragraph 290f this Annex; 

(b) by authorizing. the use of the colour red for those of the 

direction-indicator lights referred to in paragraph 39 of this Annex 

which are placed at the rear of the vehiole; 

(o) .by authorizing the use of the oolour red for those or the 

lights referred to in the last sentenCie of paragraph 42 of this Annex 

which are placed at the rear of the vehicle; 

(d) as regards the position of lights on speoial-purpose vehicles 

whose external shape is such that the said provisions oould not be 

observed without the use of mountingdevices which could easily be 

damaged or tom off; 
(e) by autho:dzing tł).e use of an odd number, greater than two, or 

driving lights on motor vehicles it registers; . ańd 

(f) as regards trailers, carrying long loads (tree-trun.1cs, .pipes 

etc.), wh'ich are not coupled to the drawing vehicle when in movement, but 

merely attached to it by the load. 

Chapter V 

Transitional provi~ 

62. Motor vehicles first registere~ and trailers put into service in 

the territory of a Contracting Party befora the entry into force of this 

Convention or within the two years following such entrJ into force shal1 

not be subject to the provisions or this Aru,ex, provided that theysatisfy 

the raquirements of parts I, II and III or Annex 6 of the 1949 Oonvention 

on Road '.J!raffic. 

WHITil 

APPENDIX 

DEFI~~TION OF' COLOUR FILTERS FOR OBTAIN!NG 
THE COLOURS REFERRED TO IN THIS ANNEX 

(TRICHRON~TIC CO-ORDIŃATES) 

limit towards ye 11 0:V , ł 

" " purp). a 

limit towards blue ł 

" " yellow : 
II " green a 
" II green a 

" " purple ł 

II fi red 

limit t oward s yellO~ 
" " red 

" " whtte 1/ 

" 

y ~ 0.335 
z ~ 0.008 

x ~ 0.310 
x ~ 0.500 
y ~ 0.150+0.640x 
y ~ , 0.440 
y ~ 0.050+0.750x 
y ;:::::::: 0.382 

Y :!Ę 0.429 
y ~ 0.398 
z ~ --.;;;;;: 0.007 

r,J 
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SELECTlVE'l/ 
YELLOW ..u 

•• " . · ' ....... ~ .. _"i.<i'. 

limit towards 
" II 

" " 
" 

red ~o 
green JJ 
white 
6Po~~tr1J 
value 

ł y :;::::::== O.138+0.580x 
Y ~ 1. 29x-0 .100 

-x+O.966 y ~ 

..-/ - x+O.992 y ===-
°For verifying the colorimetric characteristics of these filters, a 

:'~~rce oi whi te light at a colour
o 
temperature of 2854 oK (corrcsponding to 

illuminantA of the International Commissionon lllumination ~Cl!7)shall be 

used. ' . ; ~, ' 

11 In these ocases , different limits have been adopted from those 
recommended by the ClE since thę supply voltages at the o 
terminalsof the la~ps with vhich the lights are fitted 
vary very considerably. 

gj Applies to the colour of motor vehicIe signs hitherto commonly called 
"orange" or orange-yellów. Corresponds to a specific part of the "yellow" 
zoneof the triangle of ClE colours. 

;J Applies only to passing and dri ving lights. In the pa.rticular case of o 
fog-lights, the selectivity of the colour shall obe considered satisfactory 
if the p~rity factor is not less than 0.820, the limit towards white, 
y ~-x+0.966, being in that casa y;;:::::= -x+O.940 and y = 0.440. 

.. . .. 

ANNEX
0

6 

DOMESTlC DRIVING PERMIT 
l. The domestic driving permit shall consist either of a sheet in format 

A 7 (74 x 105 mm - 2.91 x 4.15 inches), or of a double (148 x 105 mm - 5.82 x 

4.13 inches) or triple (222 x 105 mm - 8.78 xo4.13 inches) sheet which can bG 

folded to that format. The colour sr~ll be pinko 

2. 'l'he permit shall be printed in the language oOr languages prescr ibed by 

the authority issuing it or empowered to iS6ue it; it GhalI, however, bear 

the ti tle "Permi s de co.nduire" in French, with or w:ithout the same ti t l e in 

other J.anguages. 

3. Handwritten er typed entries made onthe permit shall eith~r be i n 

Latin characters or English cursive script omy, or be repeated in that form. 

4. Two cf the pages of the permit shall conform to model pages Nos. l ara 2 

below. Provided that no changea are made inthe definitions ef categcries 

i ccount. A, B, C, n-°and Etaklng in"to 1irucle 41, paragraph4, ef this Conventicn, or 

, in their reference 1etters, or in the 6ubsta.nce of the items re1ating to the 
\ 

idantity ot the holder of the permit, this pro'lisl.on shall be deemed to be 

aatisfied even if departures are made trom these °models ino-matters of detail. 

In particular, domestic driving permits conforming to the model in Annex 9 to 

the o Convention on Road Traffic done at Geneva on 19 September 1949 shall be 

considered as satisfying theprovisions of this Annex. 

5. It shall be a matter for domestic legislation to determine whether model 

page No. 3 ahall or shall not be included in the permit and whether the permit 

shall contain further entries; if a space 1s provided to indicate changes of o 

address, it shall, except on permits conforming to the model in Annex 9 to the 

1949 Convention, be at the top of the reverse aida or page 3 or the permit. 
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MODEL PAGE 

No. l 

PERMIS DE CONDUIl~BiJ 

1. Surnaxne. • . . • . . . • . . • . . . . • . • . • . .. • . . • . • . • . .. . . • . . ! • • • • • • •• 

20 Other na:meJ./ .• o • o • o o • o o • o o o o o o o • o o o o o o. o o .... o • o o o • ~ • o o • o 

3 o Dat~ and P1ace21 ot birth o o o ~ o o o o o o o o o o o o o o o •• , , o o o •• 

• • • • • • • • ... • • • • • • • • • • • • • • • • • "t ••••••••••••••• ł •••••••••••• 

4; Address , ••• ,'0 •• o o •• , 0'0 ••• o o., o o , o, , o •••• o •• o o •• o. o , • o, o • 

5,. 

6. 

No. 

......... ................................................ 

Signature of 
holder: §./ 

Photograph 
35 x 45 mm 

(1.,7 x 1. 75 
inches) 

Issued by • ••••• •• • • ~ ••• •••• ••• o ••••••••••••• _ ••••••••••• 

At •••••••••••••••••• t " •• •••• ł t . ••••••••• • ••••••••••••• ••• 

11 , ' 
Val i d un til ................ e I ••••• e- , •• ' . ' •• , • •••••••••• 

• ••••••••••• •• $ " • • • fi ••••••••••• • •••••••• e- , •• ~ $ • * ~ ;J • • ••• • Ił 

Signature, etc,§!-

li 
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MODEL PACE 

No. 2 

- y 

Ca~egories of vehicles for which the permit is validł 

A Motor cycles - 9./ -.. ~ . 

Motor v~hicles, other than those in category A, 

B 
havinga permissible maximum weight not exceeding 
),500 kg (7,700 lb) ~ndnot more than eight 9./ 
seats in addition to the driver's seat • 

--- - -
Motor vehicles uaed for the carriage 01' geods 

C ~d who se permissible maximum weight exceeds 9./ 
),500 kg (7,700 lb) 

Motor vehicles used for the carriage oi pas sengers 
D and having more than .eight seah in addi t i on to 9./ 

the driv&r's seat 

Combinations of vehicles of which t he drawing 
vehi cle is in a category or categories for which 

E the driver is licensed (B and/ or C and/or D), 9./ 
but which are not t hemselves in that category 
or categories 

/ 

lQ/ 

III 

, 
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Valid until: 
" .. ............... ~ ...... . 
i s sued ·on ••. ••• •.•• •• .••• 

Valid until: 
· . . . . . . . . . . . . . .. . ....... . 
issued on •••••• , 

Valid until : 

.is.sued on 

Valid untV= 

• .. .. . ! . ~ . ~. ~ _ .' . ' . . ~ . ', • ~ ,' ._': . ' • '.- ~ . ~ - ' .. -

i ssued on .••••.•• ••••••••• 

Valiu untilr 
• • II •••• • •••• ••••• •• o •••• • • 

issued on ·· •. .• . . •.. ~ •.. ; •• 

,. 'I.t#-

90 

MODEL PAGE 

No •. 3 

. . . 

Renewed until: 

····· ··· ···· ·· ·'··· ·· ·.9) 
on •• • • ••• ••••• •• •• • •• 

Renewed until: 
· .............. . ..... 2/ 
on ..•.....•.. " .. . ..• 

. Renewed until r 
• • • ••• •• ~'" • -, o, •• •••••• 2) 

• • -••••• , ' " .t ' .. .. " •••• ' ... .. 

Rene wed ·unti l: 
• • •• - . . . .... .... .. - • • 0 .... . .. . . . 2/ 
on 

Renewed until: 
. .......... ... . .... . . 2/ \ I 
on • ••.•• • •.•. • • .••• Ił 

___ w_o_J 
I 

-
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)} 

!fi 

5./ 
§/ 

1/ 
§} 

9.1 

91 

On models with one fold (if so folded that the front page is not a 
model page) and on models with two folds, thi s entry may be placed on 
the front page. 

Enter the State's name or distinguishing sign, as defined in Annex) 
to this Convention. Note l above appli'es to this box also. 

,Father's or husband' s nct~le may be inserted here. """ ';', 

If date of birth is unknown, state approximate ,age on date oI issue 
of permit. 

If plage or birth is unknown, l~ave blank. 

"Dr thumbprint". The signature or thumbprint, and the space for them, 
may be omitted. 

This,entry is optional on permit s includ~ng model page No.). 

Signature ańd/or seal or stamp of the authori ty i ssuing the permit or 
of the association empowe,red to do so. On folded models with one 
fold (if so folded that t he. front page is not a model page ) a.."1d on 
modele wi th two folds , tne seal or sta.ilp may be plciCed on the front 
page. 

Seal Ol' stamp of the authority i s suing the permit and, if ;equired, 
the date when the seal or stamp was affixed. Thi s seal or stamp shall 
be affixed in the right-hand column on model page No.2, beside the 
definitions of the categories of vehicles , and only opposite thosefor 
which the permit i8 valid; the sa~e provisions shall apply in the 
case of the information concer!fing renewal s to be recorded in the rig ' 
hand column on model pabe No.). . 

Contracting Part i es may, instead of affixing a seal Ol' sta~p in 
the right-hand column on modeI page No. 2., enter under a new i tern 8: 
~'Categories", ' on model page No .l, t he l etter or le tters. for the 
category or cate t;ories for whi r h the driving permi t is valid and an 
asterisk for each categoryfor which t he permit is not valid (for 
exa.lnplel "8~ Categories A, B***II). 

l21 Space reserved for other categories of vehicles as defined by domesti c 
legislation. 

1!1 Space for additional remarks, if any , by t he co;npetent authoriti es 
of the l.s8uing Stat e, includi ng restrictive conditions of use (for 
example, "Must we ar corrective< lenses", "Vali.d only for driving 
vehi cle No •• . ", "VehicIe must be cquipped t o be driven by a one
legged person") . In the case provided f or in the second sub
paragraph of note 9 above, these ad~ttional remarks should 
preferably be entered on model page No . l. 

Other remarks may be entered onpages cther than model pages. 
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ANNEr:;{ 

lNTERłłATlo.NAL DRIVING PERMIT 

l. The permit shall be a booklet in format A 6 (148 x 10.5 JIIIIl, 5.82 x 

4.13 inches). Tne cover shall be grey and the inside page.s white. 

2. The outside and inside of the front cover shall conform, respeótively. 

to model pages Nos.l and 2 belowi they shall be printed in the national 

language, or in at least one of the national languages, of the issuing 

State. The last two inside pages shall be facing .pages conforming to 

modei No.) belowi theyshall be printed in French. The inside pages 

preceding these two pages shall repeat the firat of them in several 

languages, which must include English, Rus~i~ ~ Spanish. 

3. Handwritten or typed entries m~e on the permit ahall be in Latin 

characters or in English curs ive script. 

4. Contracting Parties issuing or authorizing the issuance of 

international driving permits of which the cover is print~ in a 

language other than Engli sh, French, Russianor Spanish shall communicate 

to the Seoretary-General of the United Nations the translation into tbat 

language of the t ext of model page No. 3 below: 

Poz; ·· 40 
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Model page No. l 

(Outaide of front cover) 

................................................... 
International Motor Traffic 

INTERNATIONAL DRIVING PERMIT 

No. ,-, •• 

Convention on 'Road Traffic or 8 November 1968 

".....----

Valid until •............••..•.•••••.•••••.•.•..• ~ y 
Issuęd by •••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• 

A t •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Date ............................................ 

Number ot doml)atic drivir18 perIJlit 

l , 

............... 

.. · ......... · . .. JI 

Mame of tne issuing State and its distinguishing sign as defined in 
Annex 3. 

Three years after the date of issue or the date of expiry oi' the 
domestic driving permit, .whichever i 9 earlier. 

Signature of t he authority or a9sociation i ssuing the permit. 

Seal or stamp of the authority or association i9suing the permit. 

Poz. 4() 



Model page No. 2 

(Inside of front cover) 

This permit is not valid for the 

. 

terri tory or .... ' ......... .: .......... ......... ł •••••••••• 

. ' 

It is valid forthe territories or all the other 
Contracting Parties. The categories of vehicles for the 
driving of which it is valid are stated at the end of the 
booklet 

This permi t shall in no way affeót the obligation of 
the holder to conform strictly to the laws and regulations 
relating to residence and to the exercise of a professiori 
in each State through which he travels. In particular, 
it shall cease to be valid in a state if itsholder 
establishes his normal residence there • 

.. ... 

li Enter here the name of the Contracting Party' in which tbe 
holder is normally resident. 

~ ,Space .reserved for a list of the States ' wh1cb arę OQntraoting 
Parties (optional). 
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Model No. 3 
Left-hand page 

Surname 

Other namesY 

Place of birthY 
.. Date of birt~ 

Home address, 

eATEGOR1ES OF VEHIeLES FOR 'NIUCH THE PERMIT 1S VAL1P 

Motor cycles 
" 

Motor vehicles, other than those in category A, having a permissible 
maximum weight not exceeding 3,500 kg (7,700Ib) and 'not more than 
eight seats in addition ' to the driver' s seat. 

" :', 

Motor vehicles used fo r the carriage of good s and whose permissitle 
ma.ximum weight ' exceeds 3,500 kg (7,700 lb). 

Motor vehicltls used for the carriage of passengers and having mor e 
than eight seats in addition to the driver's seat . 

Combinations of' vehicles of which the drawing vehicle is in a 
category or categories for which the driver is licensed (E and/or e 
D) ł butwhich" ,ą.re not , themselve~ _ ;\,n tha1; Gategory or categories. 

RES'l'RICTIVE CONDITIONS OF usm2/ 

l. 

2. 

- 3. 
4 • 
5. 

A 

E 
" 

e , 

D 

and/or \ E 

• •••• I . I . ' ••• I . ' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I . ' ••• . ' ••••••••• e , •••••••••••• 

• • I . ' ••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••• " , " ••••••••••••• • ••••••••••••••••• - ••••• " 

• •• , ', •••••• • ••••••••• ••• $ .. . ............. . ............................ . ............. 

" 

o ••••••••••••••••• • •••••• , ••••••••••••• ~.· · 1t .. · ..•.. ·· ................ ...•.•.•.... 
• •• CI •••••••••••• 11 •• •••••• e •• •• ••• • ••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••. • 

" 
••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

............. . ............. . .................................. · ••••••••••••• 0. 0 • • • •• 

Father's orhusband's name may be inserted here. 
If the place of birth is unknown, leave blank. 
If dat e of birth i s unknorm, state approximate age on date oi issue of permit. 
Seal or stamp of the authority or association issuing the permit. This seal 
Ol' stamp shall be affixe'd against categories, A, E, e, D and E only if the 
holder is licemsed ' to dri ve vehicles in the,_ category in question. 
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Model No. 3 

Right-hand page 

1. • •......•.••••..•...•••........••....•.•.••••..•...•..•••... t · •••••••••••••••• 

2. , , 
••••••• 0 ••••••••••••••• • ••••• • ••• 0 ••• • •••••••••••••••• •••• • •••••• • tI •• ~ • ••••••• 

•••••••••••• ; • • • • ••••••• , •••••••••••••••••••••••••• • •••••••• go •••••••••••••••• 

4. • ••••••••••••••.•••••.•••••••••••••••••.•••••••••.••••••••••••••••••••• • e I ' . . 

5 ••••...•.•.•.•.•.•...•.•.•.•.•...••.•.....•.•.•...•.•.••••..•••••• e •• • " . ' · ,"'· ':I" 

PhotogTaph ' 

Signature of hOlder&! ... , ................................ . 

The holder is deprived of the right to drive in the 
territory ar ............ :.... 11 until .....• ~ .•...•............. • ol ••• .. ... " ..... 
A t ........................... . on · .................. . 

• •• a G ••• " ••••••••••• 

Th~ holder is deprived of t he right to drive in i;hs 
territory of ••••••••••••••••• y 'UIltil ••••••••••••••••.••• , •••••••••••••••••••• 

A t ••••••••••••••••••••••••••• on · .................. . 
· ... ' ............... . 

For example, "Must wear corrective 1el1ses", "Validonlyfor driving 
vehicle ',No. ", "Vebicle mus t be ,equipped to be driven by a one-
legged person". 
Or thurnbprint. 

,Name ofSta te. 
Signature and neal or stamp 'of the authority which hasinvalidated the 
pe+mit in its territory. If the spaces provided for disqualifications on 
this page have already been used, any further disqualifications shou1d be 
entered overleaf. 
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