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Senaste uppdatering: augusti 2019 

 
Personsökning och civilregister i Tyskland 

 
 

Allmänt om folkbokföring, civilregister och sekretess 
I motsats till Sverige är tyska folkbokföringsregister och tyska civilregister (där äktenskap, födelser och 
dödsfall registreras) generellt 

 inte offentliga 
 lokala (dvs. de förs i varje stad/kommun för sig) 
och 
 separata, dvs. de finns inte hos samma myndighet. 

 
Folkbokföringen finns hos stads-/kommunkontoret (Einwohnermeldeamt), civilregister förs hos 
civilregistermyndigheten (Standesamt), även om dessa oftast finns under samma tak eller på samma 
webbplats. Det finns inga personnummer, utan personer identifieras via namn, födelsedatum och 
födelseort. 
 
Tyska sekretess- och dataskyddslagen ser till varje persons rätt till dataskydd. Därför måste den som 
begär uppgifter om en annan person kunna redogöra för sitt behov av dessa eller styrka släktskapet. 
 
 

Att hitta en släkting eller vän 
Om du vet var personen bor, eller senast bodde, kan du vända dig till den lokala folkbokföringen 
(Einwohnermeldeamt/Stadtverwaltung/Bürgerservice) för att be om adressuppgifter. Du måste kunna 
styrka legitima skäl för ditt intresse för uppgifterna. 
 
Du kan också försöka hitta personen via tyska telefonkatalogen, t.ex. på www.dastelefonbuch.de.  
I första rutan uppger du namnet, i andra rutan orten/staden (om känd). 
 
Om personen som du söker är svensk medborgare, kan du även vända dig till svenska ambassaden i 
Berlin. Ambassaden kan hjälpa till att få kontakt med svensktalande advokater i Tyskland med 
erfarenhet av liknande ärenden. 
 
 

Släktforskning/uppgifter ur civilregister 
Släktingar i rakt upp- eller nedstigande led kan beställa utdrag ur födelse-, vigsel eller dödsfallsregister 
(mot en liten förvaltningsavgift). Födelser, vigsel och dödsfall registreras i Standesamt i den 
staden/kommunen där en händelse ägde rum. Registren förvaras vanligen i följande perioder: födelser 
110 år, vigsel 80 år, dödsfall 30 år. Sedan lämnas de till arkiv. 
 
Om sökningen förblir utan resultat, kan du vända dig till tyska institutioner och företag som sysslar 
med släktforskning eller sökande efter arvingar. Du hittar dem enklast via internet. Släktforskning 
heter Ahnenforschung på tyska. 
 
 
 
 
Information utan jur. ansvar: 
Uppgifterna i detta faktablad är baserade på ambassadens kunskap och erfarenheter vid 
publikationstillfället. Fullständighet och riktighet garanteras ej. 
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