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Att avstå ett arv enligt tysk rätt (§ 1942 ff BGB)
Allmän information
När en arvinge inte vill ta emot ett arv och samtliga rättigheter och skyldigheter som därmed följer,
måste han eller hon enligt tysk lag innan fristen löpt ut avsäga sig detta gentemot den ansvariga tyska
arvsdomstolen. Detta blir främst aktuellt om skulderna överstiger tillgångarna i arvet, då även skulder
kan ärvas enligt tysk lag.

Form
Arvsavståendet sker genom en tydlig förklaring gentemot den ansvariga tyska arvsdomstolen
(Nachlassgericht – första instans i arvsfrågor). Om inte förklaringen lämnas in direkt till domstolen i
Tyskland krävs ett offentligt intygande (underskriftsbevittning).
Bevittningen av den avståendes namnteckning kan (om personen bor utomlands) genomföras av tyska
ambassaden eller av en tysk honorärkonsul. Om bestyrkandet ges av en svensk institution, så krävs
generellt i tillägg införskaffandet av ett intyg, en s.k. apostille, av en notarius publicus.
För att få sin underskrift bevittnad på tyska ambassaden krävs en tidsbokning som kan göras via
länken på vår hemsida (se www.stockholm.diplo.de/tidsbokning). Vid bevittningstillfället måste man
kunna legitimera sig med giltigt identifikationsdokument från en statlig myndighet (exempelvis pass,
tyskt personalausweis eller svenskt nationellt ID-kort från polisen).
För mer information om att bevittna underskrifter vänligen läs faktabladet som finns på ambassadens
hemsida, se www.stockholm.diplo.de/rk-service under rubriken ”Övriga konsulära ärenden”.
Har ni barn? I så fall är det troligt att arvet går över på barnen när ni avstår från arvet. Om barnen ej
heller vill anta arvet, måste de också uttryckligen avstå arvet. Om barnen är minderåriga, skall avståendet göras av vårdnadshavarna/målsmännen. En tvåspråkig mall för arvsavstående finns på ambassadens hemsida: www.stockholm.diplo.de/arv under detta faktablad.

Tidsfrist
Tidsfristen för ett arvsavstående är enligt § 1945 BGB 6 veckor från och med tidpunkten vid vilken
arvingen informerats om arvet och anledningen till kallelsen.
Fristen är 6 månader om den avlidne endast varit bosatt utomlands eller om arvingen uppehåller sig
utomlands vid början av fristen.
Arvsavståendet måste finnas hos den tyska arvsdomstolen inom denna tidsfrist. Det har ingen
inverkan på tidsfristen när förklaringen avges på ambassaden och underskriften bevittnas.

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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