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Bu broşür, miras hukuku konusunda en önemli sorulara
genel bir bakış içermektedir. Buradaki bilgiler genel bilgidir, ancak bağlayıcılık içermez. Özellikle, bu broşürdeki
bilgiler münferit durumlarda bir avukatın ya da noterin
tavsiyelerinin yerine geçemez. Belirli hukuki sorulara
cevap aramak, özellikle bir vasiyetname hazırlamak veya
bir miras sözleşmesi taslağı hazırlamak için, bir avukata
veya notere danışmanız gerekir.
Avukata ihtiyacınız olduğunda, Düsseldorf, Hamm ve
Köln‘deki sorumlu baroların web sitelerinden arama
yaparak bulabilirsiniz:
www.rak-dus.de
www.rechtsanwaltskammer-hamm.de
www.rak-koeln.de.

ÖLDÜKTEN
SONRA MAL
VARLIĞINIZA NE
OLACAĞI SORUSU HEP AKLINIZI
MEŞGUL EDEN
BIR SORUDUR.

Bu internet sayfalarında aynı zamanda alanda, özellikle
örneğin miras hukuku alanında uzmanlaşmış kadın veya
erkek avukatlar bulabilirsiniz.
Rheinische, Westfalian ve Federal Noterler Odasının
internet sitelerinde de noter bulmanız mümkündür:
www.rnotk.de
www.westfaelische-notarkammer.de
www.notar.de
Yasal mirasçılık
İlkesel olarak, miras, yalnızca kayıtlı bir medeni
birlikteliğin akrabalarını ve eşlerini kapsar. Miras hukuku anlamında, ortak ebeveynleri, büyükanne ve
büyükbabaları, büyük büyük ebeveynleri ve hatta daha
uzak ortak ataları olan kişilerdir.
„Akrabalar“ terimi, genellikle düşündüğünüzden daha
fazlasını içerir! Yasa toplam olarak beş miras düzenlemesi yapmıştır. Ancak uygulamada, genellikle yalnızca
en yakın akrabalar miras alır. Çünkü daha daraltılmış bir
mirasçı sıralaması genellikle yüksek sayıda olanı verasete
dahil etmez. Eş ya da hayat arkadaşının bulunmadığı

mirasçılarınız arasında bölüştürmek istemeniz durumunda da aynı şey geçerlidir. Böyle bir durumda vasiyetname yazmanız genellikle tavsiye edilir. Vasiyetname yazarken de belirli biçimsel kurallara uymanız gerekmektedir.
El yazınızla yazılmış vasiyetname
Vasiyetname tamamen sizin el yazınızla yazılmalı ve
imzalanmalıdır. Aksi takdirde bütünüyle geçersiz sayılır.
Vasiyette hangi tarihte yazıldığı mutlaka belirtilmelidir.
Yakın tarihli bir vasiyetname eski vasiyeti , tamamen veya
kısmen iptal edebilir. Birden fazla vasiyetname bulunması
durumunda en yakın tarihli olanın bilinmesi gerekir, çünkü yalnızca bu belge en son iradeyi yansıtır. Vasiyette tarih
eksikse bu tespiti yapmak çok zorlaşır. Bu durum vasiyetin
geçersiz sayılması ve (istenmeyen) bir miras olayının yasal
olarak gerçekleşmesi anlamına gelebilir.
Vasiyetnamenin iptali
İlkece istediğiniz herhangi bir zamanda vasiyetnamenizi
iptal edebilirsiniz. Bunun için, Eski belgeyi yok edebilir veya üzerine „Geçersiz“ gibi el yazısıyla yazılmış bir
ekleme yapabilirsiniz. Her yeni yazılmış vasiyetname bir
öncekini otomatik olarak geçersiz hale getirir. Ancak,
müşterek iradenin iptal edilebilirliğine ilişkin istisnalar
bulunmasına (aşağıya bakınız) dikkat etmeniz gerekir.

durumlarda ve akraba da bulunmamışsa bu durumda
devlet yasal mirasçı olur.
Vasiyet (İsteğe bağlı varislik durumu)
Eğer mirası kimin alacağına kendiniz karar vermek
istiyorsanız, bu durumda bir vasiyetname hazırlamanız
gerekir. Varlıklarınızı (örneğin bir koleksiyon veya resim)

Kamusal vasiyetname
Daha karmaşık durumlar mevcut olması halinde, noterlik
vasiyeti olarak da bilinen bir kamu vasiyeti hazırlamak
yararlı olabilir. Son isteğinizi sözlü veya yazılı olarak
notere beyan edersiniz. Noterlik (veya resmi kurum)
vasiyeti resmi olarak koruma altına alır ve vasiyetname
ölümden sonra açılır. Noterlik vasiyeti hazırlamanın bir
bedeli vardır. Bu bedel, bir miras anlaşmazlığını ortadan
kaldırıyorsa, elbette doğru harcanmış bir para olabilir.
Ortak vasiyetname
Eşler / kayıt altına alınmış hayat arkadaşları birlikte

(ortak) vasiyetname düzenleyebilir. Biçimsel kurallar, elle
yazılmış bir vasiyete göre biraz daha az katıdır. İkisinden
birinin vasiyetini elle yazması yeterlidir. Ancak, her ikisi
tarafından da imzalanmalıdır. Buna ek olarak, eşler / hayat arkadaşları, bir kural olarak, diğerinin ölümünden sonra müşterek iradedeki düzenlemeleri (burada karşılıklı bir
tasarruf söz konusudur) kendi başlarına geri alamazlar.
Bir vasiyetnamenin muhtemel kapsamı
İlkece, mal varlığınızdan kimin hangi koşullarda neyi
alacağını bir vasiyette özgürce belirleyebilirsiniz. Mirasın,
mirasçılar arasında paylaşımını ve dağılımını düzenlemenin birçok yolu olduğundan, hukuki açıdan danışılması
(tavsiye alınması) veya bir kamu kurumunda (noter)

vasiyetin düzenlenmesi önerilir.
Saklı pay
Bir vasiyetnamede, yasal mirasçılar mirastan dışlanabilir,
başka bir deyişle: miras hakları ellerinden alınır. Yasal bir mirasçı eğer vasiyetnamede mirasçı olarak
tanımlanmamışsa her zaman miras dışı bırakılabilir.
Çocukların, eşlerin veya hayat arkadaşlarının yanı sıra
(vasiyet olmasa da yasal mirasçı olma hakkı olan) ebeveynlerin hiçbir şey almaması adaletsiz olduğu için, yasama
meclisi bu konuda sözü geçen zorunlu pay hakkını (saklı
pay) getirmiştir.
Bu saklı pay hakkına sahip olanlar mirasçı olamazlar, ancak yasal mirasın değerinin yarısına eşit bir nakit ödeme

alma hakkına sahiptirler.
Zorunlu payın ortadan kalkması ancak çok özel istisnai
durumlarda mümkün olabilir. Örneğin Muris’in(vasiyet
sahibinin) bir çocuğu onun hayatına kast etmişse, yani
onu öldürmeye teşebbüs etmişse veya murise karşı bir
soygun gerçekleştirmişse, bu durumda mirastan mahrum bırakılabilir.
Miras sözleşmesi
Miras sözleşmesini vasiyetten farklı kılan en temel özellik
esas olarak burada yazılı olan hükümlerin tek taraflı
olarak iptal edilememesidir. Buna, uygulamada genel
olarak ihtiyaç duyulur. Örneğin, serbest meslek sahibi
bir zanaatkârın veya girişimcinin oğlunun, babasının
halefi olacağı miras sözleşmesinde açıkça belirtilirse, bu
durumda çocuk babasının işinde çalışmaya daha istekli
olacaktır. Bu tür bir miras sözleşmesi, hem muris hem
de varisin birlikte bulunduğu zaman ve yerde bir noter
tarafından onaylanmalıdır.
Bir mirasın reddedilmesi
Bir varis olarak, murisin tüm eylemlerinden sorumlusunuzdur. Miras alınan servet bu nedenle aynı zamanda
var olan borçları da içerir. Borçlar mal varlığını aşarsa, bu
durumda kendini ödeyemez.
Bu borçlar nedeniyle (veya başka nedenlerle) mirası
kabul etmek istemiyorsanız, mirası reddedebilirsiniz.
Normal iptal süresi altı haftadır; Bu süreç, mirasın
ortaya çıktığı ve bunu ve hangi nedenle miras aldığınızı
öğrendiğiniz zaman başlar (vasiyet / miras sözleşmesi
veya yasal miras).
Ölen kişi, en son yurtdışında ikamet etmişse veya
varisler dönemin başında yurtdışında bulunuyorsa, bu
durumda süre altı aydır.
Mirası ret etmek için, veraset mahkemesinde kayıt altına
alınmış ve kamuya açık olacak biçimde mahkemece
onaylanmış bir beyanın varlığı gerekmektedir. Veraset
mahkemesine mirastan vazgeçtiğini beyan eden bir

mektup bu konuda yeterli değildir.
Eğer veraset mahkemesine gitmek istemezseniz veya
bizzat gidemezseniz, feragatnameyi notere tasdik ettirmeli ve belirlenen süre içinde veraset mahkemesine
teslim edilmesini sağlamalısınız.
Veraset Mahkemesi:
Veraset mahkemesi, murisin ölüm anında bilinen
ikametgahının bulunduğu bölgede bulunan bölge
mahkemesidir. Murisin son ikametgahı ölüm anında
Almanya‘da değilse, bu durumda murisin Almanya‘daki
son bilinen ikametgahının bulunduğu bölgedeki veraset
mahkemesi sorumludur.
Durum hiçbiri değilse, eğer muris ise veya
Almanya‘da mirasa konu mal varlığı var ise
Bu durumda Berlin‘deki Schöneberg Bölge Mahkemesi
sorumludur.
Not: Mirastan vazgeçme beyanınızı, bilinen
ikametgahınızın bulunduğu ilçede bulunan mahkemeye de sunabilirsiniz. Belge daha sonra yetkili
veraset mahkemesine iletilecektir. Ancak, belirli feragat süresi içinde oradan teslim alınması gerekir.
Vasiyetin açılması
Eğer ortada bir vasiyetname varsa, bu vasiyetname bölge
mahkemesi tarafından açılır ve ilgili taraflara (yani yasal
mirasçılar, vasiyette belirlenen mirasçılar, varisler ve belgedeki şartlara göre ayrıcalıklı olanlar) bildirilir. Veraset mahkemesi, mirası, veraset vergisini toplamak zorunda olan
vergi dairesine bildirir. Taşınmaz mal varlığı (arazi) belgede
yer almışsa, bu konu sorumlu tapu dairesine bildirilir.
Özel olarak resmi koruma altına alınmamış vasiyetnameye sahip olan herkes murisin ölümünden haberdar
olur olmaz belgeyi veraset mahkemesine teslim etmekle
yükümlüdür.

Miras belgesi (Vasiyetname)
Vasiyetname, üçüncü kişilere karşı miras hakkının
varlığının kanıtıdır, örnek verecek olursak varis veya

vasiyete dahil edilen kişi veya vasinin talebi üzerine
miras veraset mahkemesi tarafından paylaştırılır. Hukuki işlemlerde, - aksi ispatlanmadıkça – vasiyetnameye
giren kişinin gerçekten miras hakkına sahip olduğu
varsayılır.
Veraset belgesinin doğruluğuna güvenen paydaşlar,
veraset belgesinin sonradan yanlış çıkması ve geri
çekilmesi durumunda dahi iyi niyetleri çerçevesinde
korunmaktadırlar.
Bununla birlikte, genellikle bir vasiyetnamenin varlığı
gerekli değildir. Bankalar ve tasarruf sandıkları, ölen
kişinin, bir vasiyetname (özel belge de olabilir) ve konu
ile ilgili açılış kaydına bağlı olarak, kendisini mirasçı
olarak tanımlayanlar için bir kredi bakiyesine sahip
olmasına izin verme hakkına sahiptir. Yine de, genellikle
bir vasiyetnamenin varlığına ihtiyaç duyulmaktadır.
Mirasçılar topluluğu
Mülk birden fazla kişiye kalmışsa, bu durumda bir
mirasçılar topluluğu oluşturulur. Bu topluluk, mülkü
birlikte yönetmekle yükümlüdür. Bu nedenle, yalnızca
mülkün farklı taşınır ve taşınmazlarının (menkul ve
gayrı menkul) müştereken elden çıkarılmasına izin verilir, örneğin arabayı satmak veya miras kalan bir mülkü
kiralamak gibi. Yine de mirasçıların kendi aralarında
anlaşamadıkları durumlarda sorunlar sıklıkla ortaya
çıkabilmektedir.
Varisler topluluğu bu durumda anlaşmazlık gerekçe
gösterilerek feshedilir. İlkece, miras anlaşmazlığının
-münferit durumlarda hariç tutulmadıkça- herhangi
bir ortak varis tarafından belirlenmesi talep edilebilir.
Anlaşmazlığın sonucu olarak mülkün bölünmesi söz
konusu olacaktır. Bu her zaman karşılıklı anlaşma ile
gerçekleşmez. Böyle durumlarda bir sivil mahkeme
tarafından bu işlemin gerçekleştirilmesi gerekir.
Miras hukuku ile ilgili daha fazla bilgiyi, www.justiz.nrw
adresinde Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti adalet portalının
vatandaşlar hizmeti bölümünde bulabilirsiniz.
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