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I. Gaarne benut ik deze gelegenheid U iets te vertellen over de
werkzaamheden op het gebied van de unificatie van het internationaal
privaatrecht. Niet slechts omdat ons klein land op dit terrein een
leidende plaats inneemt, maar vooral ook omdat de werkzaamheden
van de Haagse Conferentie van rechtstreeks belang zijn voor hen die
het recht moeten toepassen, zodat het wenselijk is om althans te
weten in welk soort zaken met de Haagse Verdragen rekening client
te worden gehouden.
De titel van mijn voordracht: De voor Nederland belangrijke
Haagse Verdragen van Internationaal Privaatrecht, schijnt op het
eerste gezicht een beperking in te houden; ik zou evenwel een onjuiste indruk wekken wanneer ik de woorden de voor Nederland
belangrijke zou opvatten als de voor Nederland geldende verdragen.
In werkelijkheid immers zijn vrijwel alle Haagse verdragen voor de
rechterlijke macht van belang, met inbegrip van de verdragen die
op dit ogenblik nog niet van kracht zijn en ook van de verdragen die
weliswaar van kracht zijn, maar waartoe Nederland niet is toegetreden. Wanneer immers de rechter een vraag van I. P.R. moet
beslissen, waarvoor geschreven regels ontbreken, dan zal hij veelal
naar de Actes de la Conference de La Haye grijpen om na te gaan
of de Haagse Conferentie zich niet reeds met deze vraag neeft beziggehouden en welk standpunt aldaar wordt ingenomen. Dit blijkt
uit talrijke rechterlijke beslissingen in binnen- en buitenland. Wanneer ik mij tot enkele recente voorbeelden in eigen land beperk,
kan ik volgende gevallen vermelden.
· De rechtbank van Leeuwarden (4 juni 1964, N. ]., 1966, 12) past
op een koopovereenkomst tussen een in Nederland wonende Nederlander en een in Engeland wonende Engelsman het recht toe van
het land waar de verkoper zijn gewoon verblijf heeft, zulks overeen(*) Voordracht gehouden voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak op
mei 1966. Daar de beschouwingen van de auteur ook voor Belgie belangwekkend zijn,
werd in voetnoot aangeduid welke verdragen in Belgie toepasselijk zijn. Deze voetnoten
werden opgesteld door Professor Frans Bouckaert, Docent te Elisabethstad. Voor een
uitvoerige literatuurlijst rn.b .t. de Haagse Verdragen, zie : Actes et Documents de Ia xe Session
(1964), I, biz. 323 e.v.
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komstig art. 3, eerste lid, van de Haagse Koopconventie van 15 juni
1955, waartoe ons land helaas nag steeds niet is toegetreden!
De Amsterdamse kinderrechter (15 juli 1964) die het voorschrift
vervat in art. 356, derde lid, B.W.- dat de kinderrechter de bevoegdheid verleent een beslissing van de vader teniet te doen, wanneer de
beslissing in kennelijke strijd is met of ernstige gevaren oplevert
voor de zedelijke en geestelijke belangen dan wel voor de gezondheid
van het minderjarig kind - beschouwde als een voorschrift van
kinderbescherming, achtte deze bepaling oak van toepassing op
kinderen van vreemde nationaliteit die hun gewoon verblijf in Nederland hebben. Hij beriep zich hiervoor op het nag niet in werking
getreden Haagse Verdrag betreffende de Bescherming van Minderjarigen van 5 oktober 1961.
Oak worden de regels der Haagse Verdragen veelal toegepa:::;t
in gevallen die door de verdragen zelf niet bestreken worden. Zo
paste het Amsterdamse hof (9 juni 1964, N. ]., 1966, 68) op een alimentatie-vordering t. b. v. een in Tsjechoslowakije wonend kind
Tsjechisch recht toe, alhoewel Tsjechoslowakije niet behoort tot de
verdragsstaten van het Haagse Alimentatie Verdrag van 24 oktober
1956. Het hof overwoog ,dat wanneer, zoals in casu, een geschreven
regel van I. P. R. ontbreekt, het in het belang van de rechtszekerheid
in het algemeen reeds wenselijk moet worden geacht een bij een
multilateraal verdrag, waartoe het eigen land is toegetreden, aanvaarde
conflictenregel oak buiten het verdrag toe te passen, tenzij er redenen
zijn om in een geval dat niet door het verdrag wordt bestreken, een
andere regel toe te passen".
Uit deze enkele voorbeelden mage U blijken dat de Haagse
Verdragen voor de rechtspraktijk van veel belang kunnen zijn, oak
wanneer zij ons land niet of nag niet binden, alsmede in gevallen
waarin de Verdragen niet rechtstreeks van toepassing zijn.
Het kan uiteraard niet de bedoeling zijn om alle Haagse Verdragen
tot in details te bespreken. Ik wil daarom in hoofdzaak volstaan met
U een overzicht te geven van de Haagse werkzaamheden en daarna
op enkele verdragen wat dieper ingaan.
2. Algemeen bekend zijn de zes Haagse Verdragen die in 1902
en 1905 tot stand zijn gekomen, die betreffende het Huwelijk, het
Huwelijksgoederenrecht, de Echtscheiding, de Voogdij, de Curatele,
alsmede het Verdrag betreffende de Burgerlijke Rechtsvordering (1).
(1) Verdrag betreffend het huwelijk d.d. 12 juni 1902 : door Belgie bekrachtigd bij
de wet van 27 juni 1904. Opgezegd door Belgie op 31 oktober 1918 (in werking I juni 1919)
(St.bl. 12-13 november 1918).
Verdrag betreffende de wetsconflicten m.b.t. de gevolgen van het huwelijk op de rechten
en plichten der echtgenoten, wat hun persoonlijke verhoudingen en hun goederen betreft :
17 juli 1905. Opgezegd door Belgie op ro maart 1922. In werking getreden op 24 augustus
1922 (St.bl. ro maart 1922).
Verdrag betreffende de echtscheiding van 12 juni 1902. Opgezegd door Belgie op
18 oktober 1918. In werking getreden op I juni 1919 (St.bl. 12-13 november 1918).
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Deze verdragen hebben zonder enige twijfel een belangrijke rol
gespeeld en veel bijgedragen tot meer rechtszekerheid in het internationale verkeer met betrekking tot de vermelde onderwerpen. Maar
thans moeten ten minste drie dier verdragen, t. w. het echtscheidingsverdrag, het huwelijksverdrag en het voogdijverdrag als verouderd
worden beschouwd. Zoals ik reeds in het N. ]. B. (I963, 405) heb
bepleit, zou ons land m. i. goed doen deze verdragen op te zeggen,
daar zij voor ons een belemmering vormen om m. b. t. deze onderwerpen regels toe te passen die beter passen bij de huidige omstandigheden en de moderne inzichten.
Het verdrag betreffende het huwelijksgoederenrecht is ook aan
een herziening toe, aangezien daarin nog niet rekening wordt gehouden met de mogelijkheid dat echtgenoten bij de aanvang van het
huwelijk niet dezelfde nationaliteit bezitten; het curateleverdrag is
voor de praktijk minder belangrijk en het rechtsvorderingsverdrag
van I905 is in de verhouding tussen de meeste staten vervangen
door het rechtsvorderingsverdrag van I2 april I957, dat overigens
maar in geringe mate afwijkt van het verdrag van I905.
3· Tussen de beide wereldoorlogen hebben slechts twee Zittingen van de Haagse Conferentie plaats gehad, in I925 en I928,
maar deze hebben weinig of geen resultaat opgeleverd. Er kwamen
ontwerp-verdragen tot stand m. b. t. het faillissement, de erkenning
en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen, het erfrecht, de
gratis-admissie en het kosteloos verstrekken van uittreksels van de
burgerlijke stand.
Er volgden echter geen ratificaties; ook de voorgestelde moderniseringen van de oude Haagse Verdragen vonden geen weerklank.
lk geloof niet dat dit echec verdiend was, het komt mij eerder voor
dat het falen van de unificatie-werkzaamheden in dit tijdvak vooral
politieke oorzaken had.
Na de tweede wereldoorlog herleefde de activiteit van de Haagse
Conferentie en thans met meer succes. Na zorgvuldige voorbereiding
vond in I95 I de Zevende Zitting plaats, waarbij onder voorzitterschap van Professor Offerhaus gedelegeerden uit I7 landen bijeen
kwamen. Tot stand kwamen ontwerp-verdragen m. b. t. de internationale koop, m. b. t. de conflicten tussen de nationale wet en de
wet van de woonplaats (het beruchte renvoi-probleem), en de erkenning van rechtspersonen. Ook de herziening van het Rechtsvorderingsverdrag kwam in I95 I tot stand, alsmede een statuut der

Verdrag betreffende de voogdij d.d. 12 juni 1902 : door Belgie bekrachtigd bij de wet
van 27 juni 1904 (St.bl. 10 juli 1904).
Tot het Curatele verdrag van 17 juli 1905 trad Belgie niet toe.
Rechtsvorderingsverdrag van 17 juli 1905 door Belgie bekrachtigd bij de wet van
20 april 1909 (St.bl. 25 april 1909).
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Haagse Conferentie, waardoor de Haagse Conferentie de status van
een internationale rechtspersoon verkreeg.
Het verdrag m. b. t. de internationale koop is thans van kracht
tussen 7 staten, t. w. Belgie, Denemarken, Finland, Frankrijk, ltalie,
Noorwegen en Zweden. Nederland heeft zich zoals reeds vermeld,
niet aangesloten (x).
Het nieuwe rechtsvorderingsverdrag werd door 16 staten aanvaard, waaronder Nederland - hetgeen zoals ik opmerkte niet zo
heel veel betekent voor staten die het verdrag van 1905 reeds hadden
aanvaard (2).
Het verdrag betreffende de erkenning van rechtspersonen werd
door Belgie, Frankrijk en Nederland geratificeerd (3). Het is daardoor
niet in werking getreden, daar hiervoor 5 ratificaties vereist zijn.
Het renvoi-verdrag is aileen door Belgie en Nederland aanvaard
en is evenmin in werking getreden, hetgeen voor de initiatiefnemer,
Meyers, een grote teleurstelling is geweest (4).
4· Tijdens de in 1956 gehouden Achtste Zitting der Haagse
Conferentie kwamen tot stand een tweetal aanvullende verdragen
m. b. t. de internationale koop, t. w. betreffende de eigendomsoverdracht van roerende lichamelijke goederen en betreffende een door
partijen gekozen forum (for contractuel) (5). Voorts twee verdragen
m. b. t. onderhoudsverplichtingen jegens kinderen. Het eerste verdrag betreft de toepasselijke wet en bepaalt dat de vraag of, in hoever
en van wie een kind recht op alimentatie heeft, beheerst wordt door
de wet van zijn gewoon verblijf (residence habituelle). Dit verdrag
is thans van kracht tussen 7 staten, t. w. Duitsland, Oostenrijk,
Frankrijk, Italie, Luxemburg, Nederland en Zwitserland (6). Het
tweede verdrag heeft betrekking op de erkenning en tenuitvoerlegging
van in het buitenland gewezen alimentatiebeschikkingen. Ook bij
dit verdrag is ons land partij. Dit verdrag geldt tussen negen staten,
t. w. Duitsland, Oostenrijk, Belgie, Denemarken, Italie, Noorwegen,

1
(I) Het verdrag betreffende de internationale koop van IS juni I9S5 door Belgie bek4tchtigd bij de wet van 2I september I962 (St.bl., 29 september I964).
(2) Het nieuwe Rechtsvorderingsverdrag van I maart I956 door Belgie bekrachtigd
bij de wet van 28 maart I9S8 (St.bl. I I mei I9S8).
(3) Het verdrag betreffende de erkenning van rechtspersonen van I juni I9S6 door
Belgie bekrachtigd op 28 maart I962. Is tot op heden nog niet in werking getreden.
(4) Het Renvoi-verdrag van IS juni I95S door Belgie bekrachtigd op 2 mei I962,
doch tot op heden nog niet in werking getreden.
(S) Tot het v~rdrag betreffende. de . eigendomsoverdracht van roerende lichamelijke
\1 goederen van IS apnl I9S8 trad Belg1e met toe.
Het verdrag betreffende het door partijen gekozen forum van IS april I9S8 werd door
Belgie ondertekend op 24 april i958. Het werd tot op heden neg niet bekrachtigd.
(6) Tot het verdrag m. b. t. onderhoudsverplichtingen jegens kinderen t. a. v. de toe
te passen wet van 24 oktober I9S6 trad Belgie niet toe.
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Nederland, Zweden en Zwitserland (1). Ingevolge dit verdrag moeten
alimentatiebeschikkingen t. b. v. kinderen, gewezen door de rechter
van het land waar de gedaagde zijn gewoon verblijf heeft of door de
rechter aan wiens jurisdictie de gedaagde zich geeft onderworpen,
in alle verdragsstaten worden erkend en kunnen zij worden tenuitvoer
gelegd zonder dat de zaak opnieuw ten gronde mag worden onderzocht.
Volgens het verdrag geldt dit ook voor beschikkingen gewezen door
de rechter van hetland waar het kind zijn gewoon verblijf heeft. Maar
t. a. v. deze competentie heeft ons land een reserve gemaakt.
5· De Zitting van 1960 leverde drie verdragen op: het Kinderbeschermingsverdrag, het verdrag betreffende de vorm van testamenten en het verdrag betreffende de afschaffing van het vereiste
van legalisatie van openbare akten (2).
Het kinderbeschermingsverdrag is bedoeld om het voogdijverdrag van 1902 te vervangen. Het voogdijverdrag - ik zei dat
reeds -is verouderd, daar het geheel gebaseerd is op het nationaliteitsbeginsel. Volgens dit verdrag behoort de benoeming van een
voogd te geschieden door de nationale autoriteiten van het kind en
wordt de voogdij geheel door de nationale wet beheerst; ook het
toezicht op de uitoefening van de voogdij geschiedt door de nationale
rechter, ongeacht waar het kind zich bevindt. De opvatting die aan
deze regel ten grondslag ligt, namelijk dat de voogdij een instituut is
dat aileen de familie betreft, is onverenigbaar met het huidige kinderrecht. Het arrest van het internationale Hof van Justitie van 28 november 1958 in de zaak van het kind Marie Elisabeth Boll betekende
dan ook de doodsteek voor het voogdijverdrag, daar het Hof besliste
dat maatregelen van kinderbescherming, zoals de Zweedse wet betreffende de beschermende opvoeding, niet onder het Voogdijverdrag vallen, door welke beslissing juist de meest bedreigde kinderen
buiten het verdrag werden geplaatst. Het nieuwe verdrag gaat er
vanuit dat alle maatregelen die de bescherming van een kind beogen,
dus zowel de voogdij stricto sensu, als de maatregelen die van overheidswege worden genomen, gezien de samenhang dier maatregelen, door
de autoriteiten van hetzelfde land dienen te worden genomen en
ook door een wet dienen te worden beheerst. De autoriteit die hiervoor het eerst aangewezen is en de wet die hiervoor het meest in
aanmerking komt zijn de autoriteit en de wet van het land waar het
kind zijn gewoon verblijf heeft. Het kinderbeschermingsverdrag is
tot dusver door zes staten, waaronder Nederland, getekend, maar
nog niet geratificeerd. Deze molens draaien langzaam, te langzaam.

(I) Het verdrag betreffende de tenuitvoerlegging van in het buitenland gewezen alimentatiebeschikkingen werd door Belgie bekrachtigd bij de wet van II augustus 1961 (St.bl.,
28 oktober 1961).
(2) Tot de hierna vermelde verdragen is Belgie tot op heden niet toegetreden.
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Het verdrag betreffende de testamentsvormen berust op het
beginsel van de favor testamenti. Een testament is wat de vorm betreft
geldig, aldus dit verdrag, wanneer het voldoet aan de voorschriften
van hetzij de lex loci actus, hetzij de nationale wet van de testator,
hetzij de wet van zijn woonplaats, hetzij de wet van zijn gewoon verblijf en, voorzover het onroerend goed betreft, ook nog de lex rei
sitae. Men zal dus niet veel kans meer hebben een ongeldig testament
te maken zodra dit verdrag van kracht is. Het zal U wellicht niet
verwonderen dat een Nederlandse poging om zoveel mogelijk van de
regel vervat in art. 992 B.W. te redden op internationaal niveau,
weinig weerklank heeft gevonden. Het zal Nederland nog wel zijn
toegestaan om t. a. v. testamenten van eigen onderdanen de authentieke vorm te eisen, maar alleen voorzover het testament niet is gemaakt in het land waar de testator woonde of overleden is, en uitsluitend m. b. t. in Nederland aanwezige vermogensbestanddelen.
Dit verdrag is reeds in werking getreden tussen Duitsland, Oostenrijk,
Japan, het Verenigd Koninkrijk en Joegoslavie; het is voorts getekend
door Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italie, Noorwegen en Zweden.
Het verdrag betreffende de afschaffing van het vereiste van
legalisatie, reeds van kracht tussen Duitsland, Frankrijk, Nederland,
het Verenigd Koninkrijk en Joegoslavie, maakt een eind aan de
omslachtige procedure die tot clusver vereist was, wilde men in het
buitenland gebruik maken van stukken, afgegeven door een rechterlijke autoriteit, een notaris of een deurwaarder. In het verkeer tussen
de verdragsstaten kan men zich tot de griffie van de rechtbank wenden
met het verzoek om het stuk van een apostille te voorzien, als omschreven in het verdrag. Legalisatie door de diplomatieke of consulaire
ambtenaar op welks grondgebied de akte moet worden overgelegd,
is dan niet meer nodig. Een nuttig verdrag dus, dat weliswaar geen
juridische problemen oplost, maar wei veel rompslomp overbodig
maakt en kosten bespaart.
6. In oktober 1964 vond de Tiende Zitting van de Haagse
Conferentie plaats, de vierde na de oorlog, en ook op deze evenals de
drie vorige door Offerhaus voorgezeten Conferentie kwamen drie
'
verdragen tot stand (1).
In de eerste plaats het adoptieverdrag, dat voor internationale
adopties - die vrij talrijk zijn - de bevoegde rechter aanwijst alsmede de wet die de voorwaarden voor adoptie bepaalt. Het verdrag
wordt thans nog in verschillende Ianden bestudeerd en is door het
Verenigd Koninkrijk al ondertekend. Ik hoop dat vele Ianden zullen
volgen, aangezien dit verdrag voor de praktijk van grote waarde is.
(1) Vermelding verdient dat inmiddels als !eden waren toegetreden: de V. S., de
Verenigde Arabische Republiek en Israel. Thans zijn 23 staten lid der Haagse Conferentie.

Voorts werd een verdrag ontworpen ter vereenvoudiging van de
betekening van stukken in het buitenland. Alhoewel de procedure die
hiervoor moet worden gevolgd geregeld wordt in het Rechtsvorderingsverdrag, Ievert dit in de praktijk ernstige moeilijkheden op. De
te volgen weg via Buitenlandse Zaken en de consuls is niet aileen vrij
omslachtig, maar zij vergt oak veel tijd. Het gebeurt niet zelden dat
een langs deze weg betekende oproeping te laat in het bezit van de
in het buitenland wonende gedaagde of belanghebbende komt.
Volgens het nieuwe verdrag zal de deurwaarder het te betekenen
stuk met een bij het verdrag vastgesteld formulier rechtstreeks kunnen
verzenden aan de autoriteit die door elke verdragsstaat zal worden
aangewezen voor ontvangst van de te betekenen stukken, bv. het
Ministerie van Justitie of een afdeling daarvan. Deze autoriteit 7orgt
terstond voor de betekening van dit stuk aan de in zijn land wonende
belanghebbende en geeft hiervan kennis aan de afzender door middel
van een eveneens bij het verdrag vastgesteld formulier. Het verdrag
behelst de bepaling dat de rechter, behoudens bepaalde uitzonderingen,
de behandeling van de zaak tegen een in een verdragsstaat wonende
gedaagde zal moeten uitstellen, wanneer deze volgens de aangegeven
wijze is opgeroepen en het bericht van betekening nag niet is ontvangen. Voor deze belangrijke verbetering blijkt grate belangstelling
te bestaan. Het verdrag is reeds door 8 staten getekend (Duitsland,
Belgie, de Verenigde Staten, Finland, Israel, Nederland, Verenigde
Arabische Republiek en Verenigd Koninkrijk) en te verwachten is
dat ratificaties thans spoedig zullen volgen.
Tenslotte kwam in 1964 oak een verdrag tot stand met betrekking
tot het z. g. for contractuel. In 1965 was, zoals ik reeds vermeldde,
een verdrag ontworpen, waarbij partijen bij een internationale koopovereenkomst de bevoegdheid werd toegekend een forum te kiezen
voor de berechting van uit hun overeenkomst voortvloeiende geschillen. Op verzoek van de Oostenrijkse regering heeft de Haagse
Conferentie thans bovendien een verdrag tot stand gebracht waarbij
een forumkeuze door partijen (een internationale prorogatie) oak in
andere gevallen, o. m. bij alle soorten van overeenkomsten mogelijk
wordt gemaakt. Het verdrag bepaalt dat, behoudens bepaalde uitzonderingen, een door partijen als bevoegd aangewezen rechter in
aile verdragsstaten als bevoegd client te worden beschouwd, en tenzij
partijen anders hebben bepaald, zelfs als exclusief bevoegd. Een
dergelijke forumkeuze schept internationale rechtsmacht, maar wat
de absolute en relatieve competentie betreft blijven partijen onderworpen aan de wet van de staat wiens rechter zij hebben gekozen.
Dit verdrag bevat echter geen regeling aangaande de erkenning van
door de gekozen rechter gewezen vonnissen. Een dergelijke regeling
is wei opgenomen in het in 1956 tot stand gekomen verdrag betreffende
het for contractuel bij internationale koopovereenkomsten. Oak het
voorontwerp van het algemene verdrag for contractuel bevatte een
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dergelijke regeling, maar tijdens de Conferentie werd deze regel
geschrapt. Men wilde in I964 ter zake van erkenning en executie
van vreemde vonnissen niet vooruitlopen op het algemene verdrag
m. b. t. de erkenning en tenuitvoerlegging van vreemde vonnissen
in burgerlijke en handelszaken, dat gelijktijdig door een andere
Commissie der Haagse Conferentie werd behandeld.
Laatstbedoelde Commissie kwam tijdens de Tiende Zitting der
Haagse Conferentie evenwel niet gereed, niettegenstaande een Speciale Commissie van deskundigen uit de lidstaten reeds gedurende
een aantal jaren veelomvattende voorbereidende werkzaamheden had
verricht. Een algemeen executieverdrag is echter geen geringe zaak
en stuit op vele juridische, praktische, psychologische en ook wel
politieke moeilijkheden. Besloten wer d om in verband met het hiermede gemoeide grote belang in I966 een buitengewone zitting der
Haagse Conferentie bijeen te roepen. Deze zitting heeft thans enkele
weken geleden plaatsgehad, van IJ-27 april, en na moeizame onderhandelingen is een ontwerpverdrag door delegaties van 2I staten
aanvaard.
7. Wanneer U mij thans vraagt met welke Haagse Verdragen
de rechter vermoedelijk het meest te maken zal krijgen, dan zal het
antwoord moeten luiden : in de eerste plaats met de verdragen die
het internationale procesrecht_ betreffen. Dus met het Rechtsvorderingsverdrag van I maart I954, waarvan het eerste hoofdstuk betreffende
de mededelingen van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken
inmiddels is herzien door het nog niet in werking getreden verdrag
Van I 5 november I965 betreffende de notification a l' etranger des
actes judiciaires et extrajudiciaires.
Van dit betekenings-verdrag heb ik U al de hoofdtrekken verteld.
Bij het dagvaarden van personen die in het buitenland wonen bestaat
het probleem hierin dat men de tegengestelde belangen van de eiser
en van de gedaagde moet beschermen. Men hoort er enerzijds voor
te waken dat er ook in de internationale sfeer geen procedures worden
gevoerd zonder dat de gedaagde hiervan kennis heeft gekregen en
zonder dat hij in de gelegenheid is gesteld zijn verweer behoorlijk
voor te bereiden, anderzijds mag het feit dat de gedaagde in het
buitenland woont er niet toe leiden dat de eiser genoodzaakt wordt
de gedaagde overal achterna te lopen en tot St. Juttemis te wachten
alvorens zijn zaak aan het oordeel van. de rechter wordt onderworpen.
Bij de huidige gang van zaken komen de belangen van de gedaagde
veelal in het gedrang en het Haagse Verdrag van I965, dat zowel een
aanmerkelijke bespoediging van de betekening als een veel betere
bescherming van de gedaagde tot gevolg zal hebben, is dan ook m. i.
een belangrijke verbetering van de rechtszekerheid in het internationale verkeer.

Het rechtsvorderingsverdrag zal in de toekomst nog verder
moeten worden verbeterd. Zo is bv. de huidige regeling van de titel
betreffende de rogatoire commissies voor de Amerikanen moeilijk
aanvaardbaar, aangezien langs deze weg de in de Verenigde Staten
zo belangrijk geachte cross-examination van de partijen niet kan
worden verkregen. Dit is voor de Verenigde Staten vermoedelijk
de belangrijkste reden waarom zij niet tot dit verdrag toetreden.
8. Ook het verdrag van 5 oktober 1961, houdende afscha.ffing
van het vereiste van legalisatie, is voor de dagelijkse praktijk van belang.
Velen blijken van het bestaan van dit, in oktober 1965 voor ons land

in werking getreden verdrag, nog niet af te weten (zie ook de mededeling in W. P. N. R., 4890). Het Ministerie van Justitie deelt daar
mede van het Britse Consulaat-Generaal te Rotterdam te hebben
vernomen dat daar nog geregeld verzoeken om legalisatie van stukken
binnenkomen. Het Ministerie wijst er op dat het stukkenverkeer
met het Verenigd Koninkrijk wordt beheerst door het Haagse Verdrag
van 5 oktober 1961 en dat ingevolge dit verdrag openbare akten zijn
vrijgesteld van legalisatie. Een verdragsstaat, alwaar een dergelijk
stuk moet worden overgelegd, zal slechts mogen verlangen dat het
stuk ter bevestiging van de beweerde herkomst van dat stuk wordt
voorzien van een apostille, afgegeven door een daartoe bevoegd
verklaarde autoriteit van de verdragsstaat van herkomst van het
stuk.
Men zal dus ook in ons land niet meer mogen eisen dat stukken
afkomstig van een rechterlijk orgaan, notariele akten en op onderhandse stukken geplaatste officiele verklaringen omtrent registratie
of omtrent de echtheid van de handtekening, gelegaliseerd worden
door de Nederlandse consul, wanneer zij afkomstig zijn uit een
verdragsstaat en voorzien zijn van bedoelde apostille.
De juridische problemen die i. v. m. deze conventie kunnen
rijzen, nl. in verband met de bewijskracht van de apostille en de
mogelijkheid van tegenbewijs heeft Mr. van Hoogstraten op zeer
heldere wijze besproken (W. P. N. R., 4688 en 4689).
9· Wat de beide verdragen betreffende het gekozen forum betreft
vrees ik dat de ratificatie hiervan misschien een minder vlot verloop
zal hebben. Het eerste verdrag, van IS april 1958, dat betrekking
heeft op het bij internationale koopovereenkomsten gekozen forum,
heeft men in de ijskast gedeponeerd toen de Haagse Conferentie een
meer omvattende regeling ter hand ging nemen, t. w. een algemeen
verdrag betreffende overeenkomsten tot aanwijzing van een bevoegde
rechter. Dit is zeer te betreuren, daar het verdrag betreffende het
door partijen bij internationale koopovereenkomsten gekozen forum
m. i. een zeer goed en nuttig verdrag is. De bepalingen zijn duidelijk
en goed geformuleerd en de verdragsstaten verplichten zich tot
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erkenning en tenuitvoerlegging van een vonnis dat door een gekozen
rechter in een andere verdragsstaat is gewezen sans revision au fond.
Het tweede in 1964 tot stand gekomen en algemene verdrag
betreffende het door partijen gekozen forum (dus niet beperkt tot
internationale overeenkomsten van koop en verkoop maar wei tot
burgerlijke en handelszaken met uitzondering van o. m. het familierecht, erfrecht en faillissementsrecht) is ingewikkelder en is restrictiever. Voor de geldigheid van de prorogatieworden strengere eisen gesteld.
Voorts zal de op voorstel van de Amerikaanse delegatie ingelaste
bepaling dat een forumkeuze niet geldig is, wanneer deze tot stand
is gekomen door misbruik van economische macht of andere oneerlijke middelen, naar ik vrees, in vele landen de vraag doen rijzen
of hierdoor de erkenning van de rechtsmacht van de gekozen rechter
niet op losse schroeven komt te staan, daar immers te verwachten valt
dat deze bepaling tot veel procedures aanleiding zal geven.
Het belangrijkste bezwaar van het in 1964 tot stand gekomen
verdrag is echter m. i. dat het geen bepalingen bevat betreffende de
erkenning en tenuitvoerlegging van door de gekozen rechter gewezen
vonnissen. Gezien ons art. 431 Rv. zal dit verdrag voor ons dus
slechts enige betekenis kunnen hebben wanneer wij met de andere
verdragsstaten ook executieverdragen hebben.
10. Het praktische belang van-het vel"drag-betreffende_ de er_kenning en tenuitvoerlegging van alimentatievonnissen is voor ons
land geringer dan voor andere verdragsstaten, die geen reserve hebben
gemaakt met betrekking tot vonnissen gewezen in het land waar de
eiser woont. Deze reserve vindt zijn grond hierin dat het voor gedaagden bijzonder moeilijk en ook kostbaar kan zijn om zich in het
buitenland te gaan verweren tegen een daar tegen hen ingestelde
alimentatievordering. Voorts speelde een rol de overweging dat de
noodzaak of wenselijkheid voor het kind om een alimentatievordering
in eigen land in te stellen en niet in het land van de gedaagde, geacht
mag worden te zijn vervallen of althans aanzienlijk te zijn verminderd,
nu enerzijds ingevolge het verdrag van New York van 20 juni 1956
inzake het verhaal in het buitenland van uitkeringen tot onderhoud
(het z.g. Poursuite-verdrag) het voeren van een alimentatieprocedure
in hetland van de gedaagde bijzonder wordt vergemakkelijkt, terwijl
anderzijds, tengevolge van het verdrag betreffende de op alimentatieverplichtingen jegens kinderen toepasselijke wet, de rechter in het
land waar de gedaagde woont de alimentatieplicht moet toetsen aan
de wet van hetland waar het kind zijn residence habituelle heeft. Op
deze wijze wordt dus rekening gehouden met de wezenlijke belangen
van beide partijen.
11. Van zeer groot belang zal het ZOJUlst tot stand gekomen
executieverdrag kunnen zijn. Het geeft duidelijke regels voor de

400

erkenning en tenuitvoerlegging van door vreemde rechters gewezen
vonnissen in burgerlijke en handelszaken, met uitzondering van
enkele limitatief opgesomde onderwerpen, waaronder de staat en de
bevoegdheid van personen en rechtspersonen, het gehele familierecht, het erfrecht en het faillissement. Een hernieuwd onderzoek
ten grande is niet toelaatbaar en de erkenning zal moeten geschieden
ongeacht het door de vreemde rechter toegepaste recht, mits het vonnis
is gewezen door een competente rechter. Welke rechter in de zin
van dit verdrag bevoegd wordt geacht of - beter gezegd - geacht
wordt internationale rechtsmacht te bezitten, wordt door dit verdrag
limitatief bepaald.
Dit is in de eerste plaats de rechter van het land waar de gedaagde
zijn gewoon verblijf heeft of, wanneer het een rechtspersoon betreft,
de rechter van het land waar deze zijn zetel heeft of zijn principal
etablissement en verder de rechter van het land waar de rechtspersoon is opgericht. Oak is bevoegd de rechter van het land waar de
gedaagde een kantoor heeft met betrekking tot zaken die verband
houden met de activiteiten van dat kantoor.
Met betrekking tot zaken die onroerend goed betreffen (persoonlijke en zakelijke vorderingen) heeft rechtsmacht de rechter van
hetland waar het goed gelegen is, met betrekking tot onrechtmatige
daden de rechter van het land waar de schadeveroorzakende handeling
heeft plaatsgehad mits degene die deze handeling heeft verricht op
dat tijdstip in dat land aanwezig was. Rechtsmacht heeft oak de
rechter die door partijen is aangewezen ,par une convention ecrite
au par une convention verbale confirmee par ecrit dans un delai
raisonnable". Niet in de lijst van competente fora zijn opgenomen
forum contractus, een forum actoris en het forum arresti, met dien
verstande evenwel dat onder het verdrag zullen vallen vonnissen
van rechters die op zichzelf geen internationale rechtsmacht bezitten,
indien de gedaagde zonder enige reserve verweer ten grande heeft
gevoerd.
Het verdrag bevat verder een regel m. b. t. internationale litispendentie. De rechter van een verdragsstaat is bevoegd (niet verplicht)
om de behandeling van een zaak op te schorten en een zaak niet in
behandeling te nemen wanneer over hetzelfde onderwerp tussen
dezelfde partijen reeds een procedure aanhangig is in een andere
verdragsstaat en deze procedure kan leiden tot een beslissing die
overeenkomstig dit verdrag zal moeten worden erkend en tenuitvoergelegd.
Het executieverdrag is geen multilateraal verdrag in de klassieke
betekenis van dit begrip, maar een kaderverdrag, dat zal moeten
worden aangevuld door bilaterale overeenkomsten tussen de verdragsstaten.
Elke verdragsstaat kiest dus zijn eigen partners met wie hij dit
executieverdrag wil sluiten en bij het bilaterale accoord zijn ·limi401

tatief opgesomde afwijkingen van de verdragsbepalingen toegestaan.
Dit verdrag kan een zeer grate stap betekenen in de richting van een
internationale coordinatie van rechtspraak.
12. Van de op het materiele I. P.R. betrekking hebbende verdragen is, zoals thans reeds is gebleken, het verdrag betreffende de
op alimentatieverplichtingen, toepasselijke wet bijzonder belangrijk. In
afwijking van de conflictenoplossingen die uit de arresten van de
Hoge Raad van 1931 en 1938 betreffende het eerste en tweede Zwitserse kind konden worden afgeleid - welke overigens door de Hoge
Raad zelf reeds waren herroepen door het arrest van 2 december
1955 (N. ]., 1956, 33) - wordt zoals gezegd als beslissende wet voor
alle vragen aangaande de onderhoudsplicht aangewezen de wet van
het land waar het kind leeft en opgroeit. Dit immers moet het meest
in overeenstemming worden geacht met de werkelijke behoeften van
het kind, aangezien mag worden aangenomen dat de op onderhoudsverplichtingen betrekking hebbende voorschriften mede gebaseerd
zijn op de in dat land bestaande economische en sociale omstandigheden, terwijl door toepassing van die wet tevens wordt bereikt dat het
kind m. b. t. het recht op alimentatie in dezelfde positie komt te
verkeren als andere in dat land wonende kinderen, hetgeen ook als de
meest rechtvaardige oplossing moet worden beschouwd.
Artikel I van dit verdrag bepaalt, dat de wet van de residence
habituelle van het kind bepaalt: ,Si, dans quelle mesure eta qui l'e:nfant
peut n!clamer des aliments".
Men client er bij de toepassing van dit verdrag dus wel op te
letten dat onder de wet van het gewone verblijf van het kind mede
begrepen zijn de eventuele bepalingen van die wet die het verhaal
van alimentatievorderingen beperken, voorzover deze een materieelrechtelijk karakter hebben, zoals bv. § 850 d en f Duitse Z. P. 0.,
uit welk artikel voortvloeit dat de debiteur in staat moet blijven in
zijn levensonderhoud te voorzien en aan zijn overige onderhoudsverplichtingen te voldoen en waar voorrang wordt toegekend aan
zijn alimentatieplicht jegens zijn wettige kinderen en zijn echtgenote
hoven zijn onwettige kinderen. Laat men deze aanvulling van het
alimentatierecht, die men in Duitsland in de Z. P. 0. aantreft, buiten
beschouwing, dan is het in Duitsland wonende kind beter af met een
in Nederland wonende vader dan met een in Duitsland wonende
vader en schiet men het doel van het Verdrag voorbij.
Ik mage in verband met deze belangrijke en blijkens de rechtspraak hierover actuele kwestie Uw aandacht vestigen op een artikel
van Mr. Jessurun d'Oliveira (N. ]. B. van 16 april 1966) en de daar
besproken Nederlandse rechtspraak.
Voorts mage ik U er op wijzen dat dit verdrag van toepassing
is op alle gevallen waarin een kind zijn gewoon verblijf heeft in een
verdragsstaat. De nationaliteit van het kind doet niet ter zake, zoals
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ten onrechte werd verondersteld door de Rotterdamse rechtbank
(I juni I964, N. ]., I965, 245).
IJ. Het verdrag betreffende de conflicten tussen de nationale wet
en de wet van de woonplaats van IS juni I955, alsmede het Verdrag
betreffende de erkenning van rechtspersonen van I juni I956 zijn,
zoals ik U mededeelde, wel door Nederland geratificeerd, maar niet
in werking getreden.
Desalniettemin moet de ratificatie door ons land van het eerste
verdrag voor ons I. P.R. van belang worden geacht. Dit feit verleent
immers belangrijke steun aan de opvatting dat aanvaarding van het
renvoi, d. w. z. van terugwijzing door de nationale wet van een
persoon naar de wet van de woonplaats, als geldend Nederlands
I. P. R. kan worden beschouwd, in afwijking dus van de tot dusver
op dit punt in ons land heersende jurisprudentie.
Oak mag men m. i. als geldend Nederlands I. P.R. beschouwen
dat, zoals artikel 2 van dit verdrag en oak artikel IS, 3° van de eenvormige Beneluxwet bepaalt, de wet van de woonplaats in plaats van
de nationale wet van een persoon moet worden toegepast, wanneer
het een vreemdeling betreft die buiten Nederland woont en zowel
het I. P.R. van zijn nationale wet als het I. P.R. van zijn woonplaats
laatstgenoemde wet toepasselijk verklaren. Dus bv. m. b. t. een in de
Verenigde Staten wonende Deen.
Het verdrag betreffende de erkenning van rechtspersonen bepaalt dat een rechtspersoon in alle verdragsstaten wordt erkend wanneer de rechtspersoonlijkheid is verkregen krachtens de wet van een
verdragsluitende staat, waar zich de statutaire zetel bevindt. Maar
deze erkenning is niet verplicht voor de verdragsstaat die de wet
van de werkelijke zetel in aanmerking neemt, indien die zetel zich
op het grondgebied van die staat bevindt of in een andere verdragsstaat, welks I. P.R. eveneens de wet van de werkelijke zetel, de siege
reel, toepasselijk acht. Een vennootschap wordt geacht zijn werkelijke
zetel te hebben in het land waar haar hoofdadministratie is gevestigd.
Van belang is vooral art. I van de Uitvoeringswet van 25 juli I959·
Dit artikelluidt namelijk: ,Nederland is niet een land, welks wet de
werkelijke zetel in aanmerking neemt, als bedoeld in artikel 2 van het
op I juni I956 te 's-Gravenhage gesloten verdrag nopens de erkenning
van de rechtspersoonlijkheid van vreemde vennootschappen, verenigingen en stichtingen". Dit was een verrassende mededeling, daar
de heersende leer in Nederland en ook nag in artikel 3 van de Eenvormige Wet het standpunt hadden ingenomen dat een rechtspersoon
wordt beheerst door de wet van het land van vestiging, waarmede
dan bedoeld werd het recht van het land waar zich de siege reel
bevindt. Wij weten thans dat dit niet meer geldt en dat volgens
Nederlands I. P.R. het recht van het land van oprichting, het z.g.

incorporatiestelsel, van toepassing is op de rechtspersoonlijkheid en
de bevoegdheid van een rechtspersoon.
I4· De overige verdragen zijn niet- of nog niet - door Nederland geratificeerd. Ik betreur dit in het bijzonder voor de conventie
betreffende de internationale koop. Dit verdrag zou m. b. t. de voor
het internationale verkeer belangrijkste overeenkomst de zozeer begeerde rechtszekerheid tot stand hebben kunnen brengen. De weigering van Duitsland om dit verdrag te ratificeren, vooral ingegeven door
belangen of vermeende belangen van bepaalde groepen van exporteurs,
heeft er toe geleid dat men in ons land ratificatie niet aandurfde.
Ik verwacht niet dat hierin spoedig wijziging zal komen. Voor de
rechter zal het Verdrag echter een belangrijk richtsnoer kunnen
zijn, en deze functie blijkt het, gezien het reeds vermelde vonnis
van de rechtbank te Leeuwarden, ook reeds te vervullen.
De Koopconventie bevat als hoofdregel dat partijen bij een
internationale koopovereenkomst geheel vrij zijn de toepasselijke wet
te kiezen. De keuze moet uitdrukkelijk geschieden of ,resulter indubitablement des dispositions du contrat". Voorop staat dus de autonomie van partijen. Hebben partijen geen wet gekozen dan is van toepassing de wet van het land waar de verkoper zijn gewoon verblijf
heeft, tenzij de order door de verkoper of diens agent werd verkregen
in het land waar de koper zijn gewoon verblijf heeft. In dat geval
wordt de overeenkoinst door de -wet van- dat land-beheerst.

r 5. De ratificatie door ons land van het reeds tussen 5 staten in
werking getreden Verdrag betreffende de vorm van testamenten mag
spoedig worden verwacht. Dit zal voor ons land belangrijke gevolgen
hebben, daar het - door de jurisprudentie overigens reeds vrijwel
uitgeholde- art. 992 B. W. dan niet veel meer zal betekenen. Van
belang is dat de regels van dit Verdrag niet op wederkerigheid zijn
gebaseerd, maar algemeen zullen gelden. Art. 6 bepaalt dat het
Verdrag toepasselijk is ,meme si la nationalite des interesses au la
loi applicable en vertu des articles precedents ne sont pas celles d'un
Etat contractant". Het lijkt niet uitgesloten dat alvorens het verdrag
door ons wordt geratificeerd, de wet zodanig zal worden gewijzigd
dat het verstrekken van de voor de praktijk zo nuttige notariele verklaringen van erfrecht ook in de toekomst mogelijk zal blijven. Ook
thans reeds is het Testamentenregister niet betrouwbaar, aangezien
in het buitenland gemaakte testamenten hier niet ingeschreven zijn.
lngevolge art. 992 B. W. worden evenwel thans door Nederlanders
slechts weinig, althans weinig geldige testamenten in het buitenland
gemaakt. Na het van kracht worden van het Verdrag betreffende de
testamentsvormen zal dit vermoedelijk anders worden en zal geen
notaris na het overlijden van een Nederlander met behoorlijke zekerheid kunnen verklaren of er al dan niet een testament werd gemaakt.

r6. Met betrekking tot het Kinderbeschermings- en het Adoptieverdrag wil ik mij aan geen voorspelling wagen. Beide verdragen zijn
belangrijk en hun spoedige inwerkingtreding valt zeer te hopen.
Beide verdragen bevatten evenwel vrij gedetailleerde en genuanceerde
bepalingen. Het betreft nu eenmaal onderwerpen die niet met enkele
eenvoudige regels op bevredigende wijze kunnen worden geregeld.
Dit betekent echter tevens dat het verkrijgen van een redelijk aantal
ratificaties misschien geen eenvoudige zaak zal zijn.
Als richtsnoer voor de praktijk zijn beide verdragen thans reeds
van belang.
Het kinderbeschermingsverdrag bevat, zoals ik reeds vermeldde,
als hoofdregel dat de autoriteiten van het land waar een kind zijn
gewoon verblijf heeft, bevoegd zijn de maatregelen te nemen die tot
doel hebben de bescherming van zijn persoon of goederen. Zij passen
daarbij hun eigen wet toe. Wel worden gezagsverhoudingen die ex
lege voortvloeien uit de nationale wet van minderjarigen in alle verdragsstaten erkend, terwijl de nationale autoriteiten oak bevoegd blijven zelf kinderbeschermingsmaatregelen te nemen ten behoeve van
in den vreemde verblijvende minderjarige onderdanen. Maar het
laatste woord hebben tach de autoriteiten van de verblijfsstaat. Zij
blijven steeds bevoegd alle maatregelen te nemen ,pour autant que
le rnineur est menace d'un danger serieux dans sa personne ou ses
biens".
Mij lijkt dit een goede regeling die verre de voorkeur verdient
hoven het huidige voogdijverdrag. Afgezien van het feit dat de eigenlijke kinderbeschermingsmaatregelen blijkens de beslissing van het
Internationale Hof buiten dit verdrag vallen, is het evident dat de
autoriteiten ter plaatse waar zich een minderjarige bevindt beter dan
welke andere rechter oak kan beoordelen of en welke beschermende
maatregelen t. a. v. een kind dienen te worden genomen. Oak zijn
deze rechter en de in het land waar het kind verblijft gevestigde
organen van kinderbescherming het meest aangewezen om toezicht
te houden op de uitvoering van de getroffen maatregelen. Belangrijk
en in overeenstemming met moderne opvattingen zijn de bepalingen
die dit verdrag bevat omtrent de samenwerking tussen de autoriteiten
van verschillende landen die maatregelen nemen ter bescherming
van eenzelfde kind.
Het in 1964 tot stand gekomen adoptieverdrag bepaalt dat
bevoegd zijn tot het uitspreken van internationale adopties a) de
rechter van het land waar de adoptanten hun gewone verblijfplaats
hebben en b) de rechter van het land welks nationaliteit de adoptanten
bezitten mits de echtgenoten dezelfde nationaliteit bezitten.
Niet bevoegd zijn dus de autoriteiten van het land welks nationaliteit de adoptandus bezit of waar deze zijn gewoon verblijf heeft.
Men wilde de keuze niet te groat maken omdat pleegouders dan het
land zoeken waar de minste eisen worden gesteld (forum shopping).

De voorwaarden voor adoptie worden beheerst door de interne wet
van de ·bevoegde rechter.
Voor de rechter van het land waar de adoptanten hun residence
habituelle hebben geldt evenwel de bepaling dat hij rekening zal
moeten houden met enkele essentiele, limitatief opgesomde adoptiebelemmeringen van de nationale wet der adoptanten, indien de verdragsstaat wiens wet deze voorschriften bevat een verklaring heeft
afgelegd, oak in internationale gevallen op het inachtnemen van deze
verbodsbepalingen prijs te stellen.
Een tweede uitzondering op de hoofdregel dat de bevoegde
rechter zijn eigen wet toepast, is de bepaling dat de nationale wet
van het kind van toepassing is op de vraag welke personen of instanties
hun toestemming voor de adoptie moeten geven of althans moeten
worden gehoord. Oak is deze wet van toepassing op de vraag welke
gevolgen het heeft wanneer deze personen of instanties hun toestemming niet verlenen of het verzoek tegenspreken. Meer bijzonderheden
over dit verdrag vindt U in mijn artikel (W. P. N. R., 4868 e. v.).
Ik verklap geen geheim wanneer ik zeg dat het systeem en de bepalingen van het Haagse Adoptieverdrag reeds thans een belangrijke
rol spelen bij de adviezen van de Centrale Adoptieraad voorzover deze
vragen van I. P. R. betreffen.
Wanneer het verdrag wordt aanvaard dan zal daaruit tevens
voortvloeien dat de in een verdragsstaat uitgesproken adoptie in de
andere verdragsstaten zal worden erkend, hetgeen - het hoeft geen
betoog - uitermate belangrijk is.
Ik zeide reeds te hopen dat oak dit adoptieverdrag, dat rechtszekerheid schept m. b. t. een aantal moeilijke en belangrijke vragen
die veelvuldig aan de orde komen, door een grate groep van staten
zal worden aanvaard.

17. De Haagse Conferentie is in naam een diplomatieke conferentie, waarop regeringsgedelegeerden het woord voeren, voorstellen
doen, bepalingen redigeren en besluiten nemen. Maar daarna, d. w. z.
wanneer de Haagse Conferentie na jarenlange voorbereidingen een
verdrag tot stand heeft gebracht, dan wordt dit verdrag op de
Ministeries van de deelnemende staten door de daartoe aangewezen
ambtenaren geheel opnieuw bekeken en wanneer de betrokken
ambtenaar een artikel of een gedeelte daarvan niet geslaagd acht,
dan is het gevolg veelal dat het verdrag voorlopig of misschien voor
goed in een kast wordt gelegd.
Dit maakt voorspellingen omtrent ratificaties zo'n riskante zaak
en is tevens ook wel eens ontmoedigend voor hen die zoveel tijd en
energie besteden aan de totstandbrenging van unificatie van het I. P. R.
Maar, al is het dan langzaam, deze unificatie schrijdt voort en
wanneer men terugblikkend de resultaten van de laatste twee decennia overziet, dan is er wellicht tach reden tot enige tevredenheid.

SOMMAIRE
LES TRAITES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
ET LEUR IMPORTANCE AUX PAYS-BAs.

Les traites de droit international prive jouent aux Pays-Bas un role important,
non seulement parce qu'ils peuvent y avoir ete rendus applicables mais aussi
parce que la jurisprudence neerlandaise s'en inspire dans les cas ou les traites
ne sont pas encore entres en vigueur.
Le droit conventionnel relatif au droit international prive jouit aux Pays-Bas
de beaucoup de prestige et cela n' a rien d' etonnant puisque c' est aux Pays-Bas
que se sont deroulees les sessions de la Conference de La Haye de droit international prive. Cependant, il ne subsiste plus grand' chose des premieres conventions : les conventions relatives au divorce, au mariage et a la tutelle sont demodees
et la cause principale doit en etre attribuee au fait qu'au debut de ce siecle !'accent
fut trop souvent mis sur le principe de la nationalite.
De toutes les conventions qui furent elaborees par les Conferences de
La Haye, surtout celles qui ont trait a la procedure sont importantes. Ainsi en
est-il de la convention du Ier mars I954 relative a la procedure civile. Cette
convention - qui du reste a ete completee par une convention du I 5 novembre
I96S - , vise a proteger les inten'!ts du demandeur et du defendeur.
La convention du 5 octobre I96I supprimant les conditions de legalisation
des actes publics etrangers est egalement importante pour la pratique journaliere.
Dorenavant, il suffira de s'adresser au greffe du tribunal en lc priant de pourvoir
le document d'une apostille. Aux Pays-Bas les praticiens ne semblent pas encore
tous connaitre la teneur de cette convention. Notons que la convention supprime
!'intervention des fonctionnaires diplomatiques et consulaires.
Deux conventions traitent du for contractuel. La premiere convention
qui date du IS avril I958 concerne la vente internationale. Les Pays-Bas n'ont
pas adhere a cette convention pour le motif que la Conference avait manifeste
!'intention d'elaborer une convention generale concernant le choix du for. La
convention contient cependant des regles bien etablies; c'est ainsi qu'unjugement
rendu par un juge competent doit etre reconnu et execute dans tous les pays
qui ont adhere a la Convention sans que le jugement puisse faire l'objet d'une
revision au fond. La seconde convention - qui date de I964 - , est beaucoup
plus compliquee.
Pendant la session de I956 fut elaboree une convention relative a la reconnaissance et a !'execution de jugements rendus en matiere d'obligations alimentaires envers les enfants. Les Pays-Bas n'y ont adhere que sous certaines reserves,
parce que la Conference admet la competence du juge de la residence habituelle
de ['enfant et que les Pays-Bas ont estime cette disposition prejudiciable aux
interets du debiteur d'aliments.
En I966 fut elaboree une convention relative a !'execution des jugements
etrangers. La convention prevoit qu'une revision au fond n'est pas autorisee
si le juge qui a rendu le jugement est competent du point de vue international.
La convention est une convention-cadre qui doit etre completee par des conventions bilaterales.
La convention de I956 concernant la loi applicable en matiere d'obligations
alimentaires s'ecarte du principe de la nationalite. Selon !'article I, c'est la loi
de la residence habituelle de !'enfant qui determine si celui-ci peut exiger le

payement d'une pension alimentaire, quel en est le montant eventuel et de queUes
personnes il peut l'exiger.
Bien que la convention du IS juin I9SS concernant les conflits entre la loi
nationale et la loi du domicile ait ete ratifiee par les Pays-Bas, elle n'est toujours
pas entree en vigueur. En depit de la jurisprudence etablie en sens contraire
aux Pays-Bas, la convention admet le principe du renvoi.
La convention de 1961 concernant la forme des testaments sera probablement ratifiee. La convention se prononce en faveur de la validite du testament,
des lors qu'il a ete redige conformement a la lex loci actus, a la loi nationale,
la loi domiciliaire, la loi de la residence habituelle du testateur, ou ala lex rei sitae.
Le maintien de !'article 992 c. c. neerl., apres la ratification de la convention,
n'aura plus beaucoup d'importance.
Signalons enfin les conventions de 1961 et 1964 relatives a la protection de
l'enfance et a !'adoption. La premiere abandonne le principe de la nationalite,
la seconde fait une distinction entre la competence du juge et la designation
de la loi competente. Si le juge de la residence habituelle de l'adoptant est en
principe competent, il est cependant oblige de tenir compte de quelques empechements en vue d'adopter, tels qu'ils ont ete edictes par la loi nationale de
l'adoptant. D'autre part, le juge veillera egalement a respecter les formalites
habilitantes conformement a la loi nationale de 1' enfant.
Quoique les Conferences de La Haye soient des conferences diplomatiques,
les delegues ne sont pas habilites a prendre des decisions au nom de leurs gouvernements respectifs concernant la ratification. Les gouvernements des pays
interesses ont des lors le droit de revenir sur les resultats de la Conference et
c' est pourquoi la ratification des traites est souvent retardee.

ZUSAMMENFASSUNG
DIE FUR DIE NIEDERLANDE WICHTIGEN VERTRAGE
UBER INTERNATIONALES PRIVATRECHT

Vertrage tiber internationales Privatrecht sind nicht nur wichtig wenn sie
bindende Kraft besitzen. Auch bevor sie ratifiziert werden haben diese Vertrage
vielfach grosse Bedeutung fur die Rechtsprechung, die hierin einen Leitfaden
findet flir Falle, wo das positive internationale Privatrecht keinen Anhalt bietet.
Die Haager Konventionen, die urn die Jahrhundertwende zustande gekommen sind, haben im internationalen Rechtsverkehr eine grosse Rolle gespielt,
obwohl jetzt wohl festgestellt werden muss, class der Ehescheidungsvertrag, der
Ehevertrag und der Vormundschaftsvertrag veraltet sind.
Scitdem Ende des zwciten Weltkrieges hat die Haager Konferenz eine grosse
Aktivitat entwickelt und eine Anzahl von wichtigen Vertragen zustande gebracht.
Ftir die Praxis sind von besonderer Bedeutung die Vertrage auf dem Gebiete
des Prozessrechts. So die Zivilprozess-Konvention vom I. Marz I9S4. die das
Haager Zivilprozessabkommen vom 17. Juli I90S in cinzelnen Punkten modifizierte und erganzte.
Die erste Abteilung dieses Vertrages tiber die Zustellung von Urkunden im
Ausland, ist inzwischen ersetzt durch einen Vertrag tiber die Notification a
l'etranger des actes judiciaires et extra-judiciaires vom IS. November 196s, der
jedoch noch nicht in Kraft getreten ist.

Der Vertrag vom 5· Oktober 1961 betreffs der Abschaffung des Legalisationserfordemisses ist ebenfalls von Bedeutung fiir die Alltagspraxis. lm Verkehr
zwischen den Vertragsstaaten ist die Legalisation durch Konsu[arbeamten
i.iberflilssig geworden. Man wendet sich einfach an die Geschaftsstelle des
Gerichts mit der Bitte das Stuck mit der durch den Vertrag vorgeschriebenen
Apostille zu versehen.
Zwei Vertrage handeln vom gewahlten Gerichtsstand. Der erste Vertrag,
vom 15. April 1958, bezieht sich ausschliesslich auf intemationale Kaufvertrage.
Der Vertrag enthalt deutliche und gut formulierte Vorschriften tiber die Anerkennung und Vollstreckung- sans revision au fond- von einem Urteil, das
von einem in einem anderen Vertragsstaat gewahlten Richter gefallt wurde.
Der Vertrag wurde durch die Niederlande nicht unterzeichnet, da die Haager
Konferenz auch einen allgemeinen Vertrag entwerfen wollte betreffs der Dbereinkilnfte zur Andeutung eines zustandigen Richters. Dieser zweite Vertrag der im
Jahre 1964 zustande gekommen ist, ist jedoch komplizierter und enthalt keine
Bestimmungen tiber die Anerkennung unci Vollstreckung von Urteilen.
Wahrend der im Jahre 1956 gehaltenen achten Sitzung kam ein Vertrag
zustande tiber der Anerkennung von Alimentationsurteilen, der bereits durch
zehn Staaten ratifiziert wurde. Die Niederlande machte einen Vorbehalt betreffs
der Zustandigkeit des Richters am Wohnorte des Kindes. Von grosser Bedeutung
wird vermutlich der Vollstreckungsvertrag sein, der im April dieses Jahres
wahrend einer ausserordentlichen Sitzung der Konferenz zustande kam. Er bezieht
sich generell auf Gerichtsurteile auf dem Gebiete des Bilrgerlichen- und Handelsrechts, ausgenommen Familien-, Erb- und Konkursrecht. lnfolge dieses Vertrages
wird ein in einem Vertragsstaat ergangenes Urteil ohne jegliche Prilfung der
Tatsachen oder des angewandten Rechts vollstreckt werden, falls der Richter
international zustandig war. Der Vertrag ist ein Rahmenvertrag, der durch
bilaterale Dbereinki.infte erganzt werden muss.
Von den Vertragen die sich nicht auf Prozessrecht, sondern auf materielles
internationales Privatrecht beziehen, ist von besonderer Bedeutung der im
Jahre 1956 geschlossene Vertrag i.iber das auf Unterhaltsverpflichtungen anzuwendene Recht. Abweichend vom his dann gehuldigten Nationalitatsprinzip
bestimmt, infolge dieses Vertrages, das Recht des gewohnlichen Aufenthaltes
des Kindes ob eine Unterhaltspflicht besteht, wie gross diese ist und wer unterhaltspflichtig ist.
Der Vertrag vom 15. Juni 1955 tiber Konflikte zwischen Staatsangehorigkeits- und Domizilprinzip ist durch die Niederlande ratifiziert, aber nicht in
Kraft getreten. Diese sehr ni.itzliche Konvention enthalt eine Regelung von
einigen wichtigen Fallen von Ruck- und Weiterverweisung. Erwahnen wir noch
den Vertrag betreffs der Anerkennung der juristischen Personen vom 1. Juni 1956,
sowie die Konvention tiber intemationale Kaufvertrage vom 15. Juni 1955. Der
letzte Vertrag wurde von sieben Staaten ratifiziert aber Ieider nicht durch die
Niederlande. Die Hauptursache ist, class Deutschland sich diesem Vertrage
bisher nicht anschliessen wollte. Fi.ir die Rechtsprechung enthalt diese Konvention
jedoch wichtige Richtlinien betreffs der Rechtswahl und des auf Kaufvertragen
zustandigen Rechts.
Die Ratifikation des im Jahre 1960 zustande gekommenen Vertrages tiber
die Form von Testamenten dilrfte bald zu erwarten sein. Fur die Formgi.iltigkeit
genilgt es, wenn befolgt sind entweder die Vorschriften des Errichtungsortes,
des nationalen Rechts des Testators, des Rechtes seines Wohnortes oder seines

gewohnlichen Aufenthaltes, wahrend fiir Grundstacke auch die Formvorschriften
der lex rei sitae hinreichend sind. Der Grundgedanke dieses Abkommens ist ein
weitgehender favor testamenti. Von grosser Bedeutung, schliesslich, sind die im
Jahre 1960 und 1964 zustande gekommenen Vertrage i.iber den Kinderschutz
und i.iber internationale Adoptionen. Der Kinderschutzvertrag bestimmt in
erster Linie den zustandigen Richter. Auch hier ist das Nationalitatsprinzip in
den Hintergrund getreten. Das letzte Wort hat der Richter des Landes, wo das
Kind seinen gewohnlichen Aufenthalt hat. Zur Entscheidung i.iber die Adoption
sind zustandig die Beh6rden des Staates des gewohnlichen Aufenthaltes der
Adoptierenden, oder die Behorden ihres Heimatlandes. Die zustandige Behorde
wendet innerstaatliches Recht an, aber muss die Adoptionsverbote des Heimatsrechts der Adoptierenden beachten. Sie mi.issen das Heimatsrecht des Kindes
anwenden auf die Zustimmung und Anhorung anderer Personen. Die Haager
Konferenz hat den Status einer diplomatischen Konferenz. Die Vertrage die durch
die Konferenz zustande gebracht werden, werden in den Ministerien der Teilnehmer-staaten jedoch von neuem i.iberpri.ift. Es geschieht daher oft, class die
Regierungen einen Vertrag hinterher nicht ratifizieren oder die Ratifikation auf
unbestimmte Zeit verschieben. Dies ist der Grund, warum die Unifikation des
internationalen Privatrechts nur langsam vorwarts kommt.

SUMMARY
THE GoNFbiCTS-oF-LAw CoNVENTIONs
WHICH ARE IMPORTANT To THE NETHERLANDs

Conventions in the field of Conflicts of Law are not only important if they
have binding force. Even before ratification these conventions are of consequence
for the judiciary who can use the contents as guiding principles where the positive
conflicts of law rule does not exist.
The Hague Conventions which have been negotiated at the turn of the
century have played a considerable role in the international legal commerce,
though to-day one must admit that the Conventions on Divorce, on Marriage
and on Guardianship have grown obsolete.
Since the end of World War Two the Hague Conference has shown remarkable energy in elaborating a number of important conventions.
For practical purposes especially the conventions on Civil Procedure are
of considerable interest. So e.g. the Convention on Civil Procedure of March I,
1954, which modified and completed in some respects the Hague Convention
on Civil Procedure of July 17, 1905.
The first part of this convention, which deals with the service abroad of
judicial and extrajudicial documents, has since been replaced by a Convention
of November 15, 1965, which, however, is not yet operative.
The Convention of October 5, 1961, abolishing the requirement of
legalisation for foreign public documents, is also important in every-day practice.
Legal commerce between the contracting states can do without legalisation by
consular officials. One approaches simply the clerk of the Court's office with
the request to provide the document with an apostil in the form as prescribed
by the Convention.
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Two conventions are concerned with the chosen forum. The first one,
of April 15, 1958, deals exclusively with chosen courts in international sales
contracts. The convention contains clear and well formulated rules on the
recognition and enforcement-sans revision au fond-of judgments pronounced
in an other member state by a chosen judge. The Convention has not been
ratified by the Netherlands in view of the fact that the Hague Conference intended
to draft a more general convention on jurisdiction clauses. This second Convention elaborated in the year 1964, is however more complicated and does not
contain rules on the recognition and enforcement of judgments.
During the Eighth Session (1956), a convention was drafted on the recognition
and enforcement of alimony decrees, which has already been ratified by ten
states. The Netherlands made a reserve concerning the competence of the judge
of the child's domicile.
Presumably the convention on the enforcement of foreign judgments which
has been drafted during an extraordinary Session of the Conference in April 1966
will turn out to be of great importance. This draft convention concerns all
judgments in civil and commercial matters but excludes family law, questions
of succession and bankruptcy. According to this convention a judgment pronounced by a court in one of the contracting states will be executed without any
examination of facts or of the applicable law, provided the court has had international jurisdiction. The Convention forms a frame-treaty which has to be
completed by bilateral supplementary agreements. Among the conventions in
the field of conflicts of law proper, the convention, concluded in 1956, relating
to the applicable law in children's alimony cases is of special importance.
Contrary to the up till then prevailing principle of nationality, the convention
states that the law of the child's habitual residence determines whether, to what
extent and from whom the child may claim support. The convention of June 15,
1955, concerning the conflicts between the principle of nationality and the
principle of domicile, has been ratified by the Netherlands, but has not entered
into force. This very useful convention contains rules with respect to some
important questions of renvoi.
The convention on recognition of foreign companies, associations and
foundations of June r, 1956, and the convention relating to international sales
of goods of June 15, 1955, deserve also mention. This last convention has been
ratified by seven states, not, however, we are sorry to say, by the Netherlands.
The principle reason for this abstention presumably lies in the fact that Germany
has not been willing, up till now, to ratify the convention. Nevertheless, this
convention contains some important guiding principles relating to the choice
of law by the parties and to the applicable law of international sales contracts.
One may expect the convention of 1960 on the Conflicts of Laws relating
to the Form of Testamentary Dispositions to be ratified by the Netherlands in
the near future. According to this convention, a will is held valid as to its form
if either the rules of the lex loci actus, or of the national law of the testator, or of
his domicile, or of his habitual residence are complied with, while, as far as
immovables are concerned, conformity to the law of the place where they are
situated will be sufficient. The basic idea of this convention is a considerable
favor testamenti.
The Conventions, finally, on the protection of infants and on international
adoptions, elaborated in 1960 and 1964 respectively, are equally of great importance. The Convention on the Protection of Infants indicates in the first
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place the authorities having jurisdiction. Here once more the nationality principle
has given way to the connecting factor of the habitual residence of the child.
Jurisdiction to grant an adoption is vested in the authorities of the state of the
habitual residence of the adopter, or in the authorities of the state of which the
adopter is a national. The authorities who have jurisdiction apply their internal
law, but shall respect provisions prohibiting adoption contained in the national
law of the adopter. They shall apply the national law of the child in relation
to consents and consultations of other persons.
Notwithstanding the fact that the Hague Conference has the status of a
diplomatic conference, the conventions, drafted by the Conference, are subjected
to a review of merits by the governments of the member states. They frequently
decide not to ratify a convention, or delay the ratification sine die. That is one
of the reasons why the unification of the Conflicts of Laws progresses rather
slowly.
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