
Byttget. [200 . 4-Ó.] Tweede Kamer. 
Goedkeur ing van gesloten vcnli af>en !><• t n-l l<'in U- In-t intern, burgerli jk recht. 

Il est cntendu <jue les notifications prévuus par 1'article 16, 
alinea 2, ne pourront avoir lieu qu'après que la présente Convon-
tion aura été misc en vigueur conformément a 1'alinéa 1 du 
présent article. 

Article 19. 

La présente Convention aura une durée de 5 ans a partir de 
la date indiquée dans 1'article 18, alinea Ier. 

Ce terme commencera a courir de cetto date, même pour le« 
Etats qui auront adhéré postérieurement et aussi en ce qui con-
cerne les déclarations affirmatives f ai tos en vertu de 1'article 
16, alinea 2. 

La Convention sera renouvcléo tacitemcnt de cinq ans en cinq 
ans, sauf dénonciation. 

La dénonciation devra être notifiée, au moins six mois avant 
1'expiration du terme visé aux alinéas 2 et 3, au Gouvernement 
des Pays-Bas, qui en donnera connaissance a tous les autres Etats. 

La dénonciation peut ne s'appliquer qu'aux territoires, posses-
sions ou colonies, situés hors de 1'Europc, ou aussi aux circonscrip-
tions consulaires judiciaires, compris dans une uotification faite 
en vertu de 1'article 16, alinea 2. 

La dénonciation ne produira son effet qu'a 1'égard de 1'Etat 
qui 1'aura notifiée. La Convention restera exécutoire pour les 
autre9 Etats contractante. 

E n foi de quoi. les plénipotentiaires respectifs ont signé la 
présente Convention et 1'ont revêtu de leurs sceaux. 

Fai t a La Haye, *le 17 juillet Mil Neuf Cent Cinq, en un seul 
exemplaire. qui sera déposé dans les archives du Gouvernement 
des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera remise 
par la voie diplomatique a chacun des Etate qui ont été repré-
sentés a la quatrième Conférence de Droit International Privé. 

I'mir I'Alleniii^iie : 

I'uiir hl F i nu re : 

Pour FlUdie: 

Pour le$ Payê-Beu. 

Pour /e Portugal: 

PoW In f/niinrinii' 

Pour In Snéde: 

(L.S.) VON SCHLOEZER. 

KRIEGE. 

MONBEL. 

L. RENAULT. 

„ TUGINI. 

W. M. DE WEEDE. 

J. A. LoEFF. 

T. M. C. ASSER. 

CONDE DE SELIR. 

,. EDG. MAVROCORDATO. 

„ G. FALKENBERG. 

Certifié pour copie conforme : 

Le Secrétaire-G énéraJ 
du Ministère des Affaires Etrangéres des Pays-Bas, 

HANNEMA. 

(u'00. 5.) 

M E M O R I E V A N T O E L I C H T I N G . 

B\j de behandeling van de wetsontwerpen tot goedkeuring 
van de op 12 J u n i 1902 gesloten verdragen van Internationaal 
Privaatrecht, betreffende het huwelijk, de echtscheiding en de 
scheiding van tafel en bed en de voogdij, werd met voldoening 
en waardeering begroet het door de Regeering te kennen gegeven 
voornemen in eene eerlang te houden conferentie de voortzetting 
te bevorderen van den op Nederland's initiatief ondernomen 
arbeid, verdragen tot stand te brengen tot opheffing der wets-
connicten en andere uit het verschil van wetgevingen voort-
vloeiende moeilijkheden op het gebied van het internationaal 
privaatrecht. 

Dat de Nederlandsche Regeering in Haar streven dien arbeid 
niet slechts met voortvarendheid, maar ook met de meeste zorg 
en nauwgezetheid voortgang te doen hebben, bij de andere 
Regeeringen meer dan bloote instemming, veeleerde krachtigste 
medewerking* heeft mogen ontmoeten, wordt bewezen door de 
uitkomsten, welke de ingevolge bedoeld voornemen in het najaar 
van 1902 voorgestelde conferentie heeft opgeleverd. 

W e r d aan het slot der genoemde Memorie van Toelichting 
medegedeeld, dat in de eerste plaats beoogd werd overeenkomsten 
voor te bereiden nopens onderwerpen, die zich aansluiten bij 
de drie verdragen van 1902, te weten de curateele, de ge-
volgen van het huwelijk, zoo wat de personen als wat de 
goederen der echtgenooten betreft en de gevolgen van echt-
scheiding en scheiding van tafel en bed, zoo mag het zeker als 
een kracht ig bewijs gelden van den ernst en den ijver, waarmede 
in de landen, die aan de conferenties deelnemende, de Unie 
voor de regeling van het Internationaal Privaatrecht vormen, 
de aanvaarde taak wordt opgevat, dat reeds op 17 Jul i UMI.", 
verdragen werden geteekend omtrent twee dezer onderwerpen, 
terwn'1 wat het derde, trouwens minder belangrijke, betreft, de 
conferentie zonder te geraken tot een geformuleerd ontwerp eener 
overeenkomst, de oplossing der te dien aanzien gerezen vragen 
aanmerkelijk verder bracht. 

De arbeid der Unie leverde echter nog andere niet minder 
gewichtige uitkomsten op. Het verdrag nopens erfrecht, waar-
van de conferentie van 1904 een geheel omgewerkt ontwerp op-
stelde, werd op 17 Jul i j l . eveneens door 7 Staten geteekend. 
Doch ook aan de volmaking van het aanvankelijk bereikte werd 
door de Regeeringen samengewerkt. De overeenkomst, eveneens 
door bedoelde conferentie ontworpen, dienende ter vervanging 
van het verdrag van Internationaal Privaatrecht van 14 November 
1896, dat daarin op verseheiden punten uitbreiding en verbete-
r ingen heeft gevonden, werd op gemelden dag bereids door 
10 Staten onderteekend. 

Deze uitkomsten toonen niet slechts aan , hoezeer zich iu de 
verschillende landen de behoefte doet voelen aan regeling van 
de bedoelde onderwerpen, maar ook welke kracht er gelegen is 
in de samenwerking van een aantal Staten bij wege van intcr-
nationale overeenkomsten en hoe vruchtbaar de wederzijdsche 
inwerking van de tot stand te brengen contractueele regelingen 
in het bestaande inwendig recht is. 

Dat bij het zoeken naar de internationale regels, die met 
eerbiediging der verschillende nationale wetgevingen, zooveel 
mogelijk oplossingen van de bestaande conflicten zullen bevatten, 
de bepalingen dier wetgevingen tegenover elkander gesteld en 
overwogen worden, zal ongetwijfeld op den duur van hooge 
waarde blijken voor de ontwikkel ing en volmaking van het 
positieve recht in de betrokken landen. 

Aan de korte opmerkingen, waartoe de drie verdragen, welke 
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thans iiaII de goedkeuring dei wetgevende macht worden onder-
worpen, aanleiding /uilen geren, kun bei nuttig zijn bier nog 
••••n beknopt overzicht te doen voorafgaan van bet sedert 1902 
n|i liet onderhavig gebied verrichte. 

Het in liet najaar vin 1908 door de Xederlandsche Begeering 
aan de betrokken Mogendheden aangeboden otitwerp-progrannna 
bevatte, j»'*? 1 ijK teu deele uit het hierboven gelégde hli.jkt, de 
rolgende onderwerpen: 1". het voorstel tot Eernening van het 
Verdrag van 14 November 1896; 2". het door de derde Conferentie 
vastgestelde ontwerp hetretfende nalatenschappen , testainenten 
en schenkingen mortis causa, vergezeld van een door de Staats-
commiane voor het Internationaal Privaatrecht opgesteld be-
tniddelingsroorstel bestemd om tegemoet te komen aan de be-
denkingen . die sommige landen er van weerhouden hadden dit 
ontwerp, te gelijk met de andere door de derde Conferentie voor-
bereide ontwerpen, in 1902 tot overeenkomst te verheffen: voorts 
de eveneens door de .Staatscommissie, naar aanleiding van de 
beraadslagingen der genoemde Conferentie, opgestelde, deels 
gewijzigde, deels nieuwe ontwerpen nopens de gevolgen van 
het huwelijk op den staat en de bevoegdheid der vrouw, op het 
huwelijksgoederenrecht en de gevolgen der echtscheiding en 
scheiding van tafel en bed; de cnrateele, en eindelijk nopens 
het faillissement. 

Aan dit Programma viel een zeer gunst ig onthaal ten deel. 
Hoewel in het algemeen de ondervinding niet het verdrag van 
1890 opgedaan , bevredigend werd geacht, zoo werden toch van 
verschillende zijden voorstellen tot verbetering gedaan , welke 
voornamelijk ten doel hadden de in het verdrag nedergelegde 
begineelen de ruimste toepassing te doen vinden. Deze voor-
stellen . alsmede de opmerkingen en amendementen, waartoe de 
andere onderwerpen aanleiding gaven, waren vervat in uitvoerige 
nota'a door bijkans al de betrokken landen ingevolge het verzoek 
der Nederlandsche Regeering ingediend. De voorbereiding der 
Conferentie geschiedde volgens de methode, die reeds voor die 
van 1900 was aangewend en toen niet slechts algemeene in-
stemming had gevonden , maar ongetwijfeld veel tot de bereikte 
uitkomsten had bijgedragen. De nota's warden verzameld in een 
boekdeel (1). dat eenige maanden vóór de Conferentie aan alle 
Mogendheden werd toegezonden. Dit verzamelwerk bevat tevens 
een door de Staatscommissie samengesteld overzicht, waarin op 
ieder artikel van de onderscheiden te behandelen onderwerpen 
de ingebrachte voorstellen tabellarisch zijn vermeld met bijvoeging 
van de opmerkingen . waartoe de Staatscommissie aanleiding had 
gevonden. 

De aldus uitvoerig en zorgvuldig schriftelijk voorbereide 
Conferentie kwam op 16 Mei 1904 te 's( iravenhage samen en 
teekende haar slotprotocol op 7 .Juni d. a. v., bevattende ontwerp-
verdragen nopens de burgerlijke rechtsvordering, de wetscon-
rlicten in zake nalatenschappen en testamenten , de wetsconflicten 
met betrekking tot de gevolgen van het huwelijk , ten opzichte 
van de rechten en verplichtingen der echtgenooten in hunne 
persoonlijke betrekkingen en ten opzichte van hunne goederen, 
tot regeling der cnrateele en van soortgelijke maatregelen tot 
bescherming, en nopens het faillissement. het laatste ontwerp 
niet bedoeld als Unie-verdrag, maar als grondslag voor tractaten 
tuSBChen enkele Staten onderling aan te gaan. 

Niet onvermeld mag hier gelaten worden, dat thans voor 
de eerste maal eene oiet-Europeeache Mogendheid aan de Con-
ferentie deelnam, te weten Japan, dat daartoe den wenacb te 
kennen had gegeven. 

Nog tijdens de Conferentie had de nederlegging der acten 
van bekrachtiging van de verdragen van 1902 door het meereu-
deel der Staten, die de verdragen onderteekend hebben, plaats, 
te weten: door Neder land , l le lg ië . Duitscliland, Frankr i jk , 
Luxemburg, Rumeniê' en Zwelen, terwijl op 11 Juli 1904 de 
Bpaansebe akte van bekrachtiging van het voogdij-verdrag en 
op 17 Juli 190Ö de Zwitsenehe en [taliaansche bekrachtigingen 
vin de drie tractaten gedeponeerd werden. 

Volgens door de Regeering verkregen inlichtingen houden 
de redenen «Ier Staten, die de verdragen nog niet bekrachtigden, 
niet niet den inhotld der verdragen verband, doch zijn het gen ilg 
van andere omstandigheden, die. naar gehoopt mag worden, 
eerlang geeni beletselen meer zullen opleveren. De verdragen 
'•n ratiticitiën zijn hekend gemaakt bij de Koninklijke besluiten 
van L') Juni en 11 Jul i 19Ö4. (n0». 121 en 128) en '7 Augustus 
190} (,,". 251). 

Xiet vee) meer dan een jaar na de Conferentie werden de 

(l) Docutneii's relatifs k'.a Qualrlèine Conférence de Droit ioteruati ,na! | rivé. 

vier eerstgenoemde der door haar Voorbereidt; ontwerpen tot 
j verdragen verheven. Wel is waar hebben daartoe niet alle Staten 

medegewerkt, die ter Conferentie vertegenwoordigd waren, maar 
hierbij dient niet .slechts in aanmerking genomen te worden 
het — ingevolge o. a. door de Duitaëhe Begeering geuite 
WenSeheil — betrekkelijk /.eer kort geste lde tijdsbestek tlissclleii 
de Conferentie en de oinlerteekening, maar ook de omstandig-
heid dat krachtens de in alle vier verdragen voorkomende ba-
paling de ter Conferentie vertegenwoordigde Staten nog altijd 
kunnen teekenen tot op den dag der eerste nederlegging van 
ratiticiitiën. Kr is dan ook gegronde hoop dat eerlang nog 
meerden onderteekeningen zullen volgen. 

Van de vier tof stand gebrachte overeenkomsten wordt die 
betreffende het erfrecht thans nog niet aan de goedkeuring der 
Staten-Generaal onderworpen en wel op den volgenden grond: 
krachtens art. 6, g 2 en art. 8 zullen gelijktijdig met dat verdrag 

i bekrachtigd moeten worden, vooreerst een additioneel protocol 
strekkende tot aanwijzing van eenige wetsbepalingen van bij-
zonderen aard, welker toepassing noodwendig aan de werking 
van het algemeen beginsel der eenheid der nalatenschappen moet 

: worden onttrokken ; en ten tweede een nog tot stand te brengen 
| verdrag bevattende zekere regelen nopens de competentie en het 
j voorloopig beheer in zake nalatenschappen , welke regelen zullen 

dienen om de toepassing van het algemeen verdrag te verge-
makkelijken. Dit protocol en de nadere overeenkomst zullen in-
gevolge den door de vierde Conferentie uitgesproken wensch 

, moeten worden ontworpen door eene daarvoor te beleggen vijfde 
I Conferentie, welker voorbereiding bereids door de Regeering is 
j ter hand genomen. , 

AVat nu betreft den inhoud van de thans aanhangig gemaakte 
! verdragen, zoo meenen de ondergeteekenden, evenals zulks ten 

aanzien der verdragen van van 1902 geschiedde, niet beter te 
kunnen doen dan te verwijzen naar de handelingen der Con-

. ferentie 1 ) , die de uitnemendste commentaren bevatten. Aan-
eengeschakelde overzichten nopens den inhoud der verdragen 
vindt men met name in de rapporten door de betrokken eom-
missies uitgebracht. Die betreffende het procesrecht-verdrag vindt 
men op bladz. 81 en vlgg. der- Actes ; 

het rapport betreffende het verdrag nopens de gevolgen van 
het huwelijk op bladz. 177 en vlgg. 2 ) , dat nopens de curateele 
op bladz. 27. 3). 

Vooraan in de actes ia weder een volledige index opgenomen 
loopeude over de vier conferenties, waaruit men ten aanzien 
van elk onderwerp bijeen vindt al wat daarover zoo schriftelijk 
als mondeling is verhandeld. 

Eene heldere toelichting van de in de verschillende verdragen 
voorkomende gelijkluidende bepalingen van justitieelen aard 
nopens ratificatie, toetreding en termijn van inwerkingtreding, 
enz. geeft het rapport van het Comité van Redact ie , afgedrukt 
op bladz. 197 der Actes. 

Voor het overige geven de verdragen, bepaaldelijk dat betref-
fende de burgerlijke rechtsvordering, nog aanleiding tot eenige 
opmerkingen in verband met de voorzieningen die ter uitvoering 
daarvan zullen moeten worden getroffen. 

De Conferentie heeft zich bij het ontwerpen van het verdrag, 
bestemd om dat van 14 November 1896 te vervangen, gesteld 
op het s tandpunt in den geldenden tekst alleen die wijzigingen 
en aanvullingen te moeten aanbrengen, waarvan de practijk de 
behoefte heeft aangetoond. Van eene algeheele omwerking van 

• de redactie van het verdrag, al kan die misschien om sommige 
redenen niet ondiensfig zijn geacht, meende de Conferentie zich 
reeds op dezen grond te moeten onthouden, «lat zulk eene om-

i werking voor de rechterlijke en andere autori tei ten, die het 
nieuwe verdrag zullen hebben toe te passen en thans met de 

; inkleeding van het verdrag van 1896 vertrouwd zijn, die taak 
zonder noodzaak zou hebben verzwaard. De nieuwe tekst sluit 
zich dan ook zooveel mogelijk aan bij de woordenkeus van bet 

| verdrag van 1896. 
Zonder hier te willen treden in de beantwoording der vraag, in 

hoeverre het uoodig of nut t ig ware geweest, ten aanzien van bet 

1) Dorurafuts rcliaifs a la Qnntrième conférence de 'Iroit internat onnl |.rivé 
(zi« lueiboven) .Actes de 'a tJuaT>em»' ccnlén n*-e de droit iniernatioi al pr.vé 

Ken exemplaar ile.er bescheiden is unleitijd aan iedir der kden van de Staten-
Oenernal aiinfjelodi'n. llilimrilllll zij:i no;* ex -m|>!arc i Ier (Mftil verknjjfbi.T 
gistcld. 

2) Vpl. ook ncles '.000 Midi. 2 i i . 

3 V14I. ook actes l'JGO b'adz I93 en (lga> 
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verdrag ren 1890 wettelijke maatregelen ter uitvoering te treffen, 
is de Regeering van oordeel, «lat hel verdrag van 190.">, dat ror> 
schcidene nieuwe voorschriften bevat, ilic nadere róorzieningter» 
eisclien tonder uitvoeringswet in meer dan één opzicht niet tot zijn 
recht zal kunnen komen. Bepaaldelijk zij hier gewezen op de 
in de perste afdeeling vervatte nieuwe regeling nopens de OTOT» 
n.aking en <le beteckening van stukken, als ook op de hoogst 
belangrijke voorschriften der artikelen 18 en 19 nopens de ten-
uitvoerleggiug der veruordeelingen in de kosten van liet geding: 
die tenuitvoerlegging toch, een noodzakelijk tegenwicht vormende 
tegenover de afschaffing (Ier cantio judicatum solvi vooronder-
danen van de verdragstaten, ontmoette tot dusver in de practijk 
ernstige bezwaren. Andere bepalingen \an het nieuwe verdrag 
byv. nopens de rogatoire commissiën maken wettelijke voor-
zieningen zooal niet bepaald noodig, dan toch zeer gewenscht. 

Üe ondergeteekenden hebben gemeend dat op de onderhavige 
verdragen de goedkeuring der Staten-Generaal niet mocht worden 
gevraagd, zoolang niet door hen was overwogen en vastgesteld* 
op welke w^ze de uitvoering ervan zou plaats hebben en zoolang 
niet althans in hoofdtrekken, de daartoe te treffen voorzieningen 
ontworpen waren. 

Alvorens echter hiertoe kon worden overgegaan, moesten 
eenige principieele vragen worden beslist. Omtrent de gewich-
t igs te : de verhouding tusschen de voorschriften van regelings-
tractaten zooals de onderhavige en het nationale recht, heeft de 
Regeering eerst onlangs gelegenheid gehad in de Memorie van 
Antwoord op het Voorloopig Verslag der Commissie van 
Rapporteurs, in zake het wetsontwerp tot uitvoering van enkele 
bepalingen van de op 12 Juni 1902 gesloten verdragen, haar 
gevoelen op besliste en onomwonden wijze uit te spreken. 
Tevens werd daar de zienswijze verdedigd, dat voorzieningen 
waartoe een niet een aantal Staten gesloten verdrag aanleiding 
geeft, hare "plaats in eene afzonderlijke wet en niet in de 
nationale wetboeken behooren te vinden. 

Hiermede waren echter nog niet alle principieele vragen, 
bepaaldelijk wat betreft het verdrag nopens de burgerlijke 
rechtsvordering, opgelost. 

Bij Koninklijke Boodschap van 14 April 1893 is in verband met 
het verdrag van 14 November 1890 een wetsontwerp ingediend 
tot wijziging en aanvulling van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering, een ontwerp dat niet slechts de betrekkingen 
tusschen de verdragstaten op het oog had maar voornamelijk 
bedoelde eene algemeene regeling te geven in zake beteekeningen 
in het buitenland en rogatoire commissiën, zoo van den Neder-
landschen rechter als van dien van eiken vreemden staat, die 
ten deze eenige verbintenis niet Nederland had aangegaan. 
De toenmalige Regeering stelde zich voor, den inhoud van het 
tractaat van 189(5 en de maatregelen, tot uitvoering daarvan te 
nemen, in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot 
regelen van algemeene strekking te verwerken. 

Nu rees, bij de overweging van de uitvoeringsmaatregelen, 
niet betrekking tot het verdrag van 1905, de vraag of op den 
grondslag van het evenbedoelde wetsontwerp, dat sedert bij 
brief van 20 September 1901 door den Minister van Justi t ie, 
Mr. LOKFF, is ingetrokken, voortgebouwd moest worden, dan 
wel of het de voorkeur verdient zich er toe te bepalen, in eene 
afzonderlijke, uitsluitend op het verdrag betrekkelijke wet de 
voorzieningen te treffen welke noodig en wenschelijk zijn om 
de uitvoering van het onderhavig bedrag te verzekeren. 

Dat deze laatste gedragslijn naar de ineening der Regeering 
behoort te worden gevolgd, behoeft geen nader betoog, nu 
zij, gelijk hierboven gezegd, het tweeledig s tandpunt inneemt, 
vooreerst dat ook zonder uitdrukkelijk wetsbevel de tractaten 
bindende kracht hebben en ten aanzien der verhoudingen tusschen 
Nederland en de verdragstaten nieuw recht scheppen, hetwelk, 
voor zooveel het strijdig is met en onbestaanbaar naast de be-
palingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 
deze laatste buiten werking s te l t : en ten andere, dat de nationale 
codificatie. die algemeene regelen heeft te s te l len. zich niet 
leent om telkens , wanneer met enkele vreemde Staten verdragen 
zijn gesloten , naar aanleiding van den inhoud daarvan gewijzigd 
of aangevuld te worden. 

Bovendien zn' er op gewezen, dat wanneer later he t ontwerpen 
van eene in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering op 
te nemen regeling van algemeene strekking (b.v. ook betreffende 
de Koloniën, zooals in bovengenoemd ontwerp) omtrent de be-
doelde onderwerpen noodig wordt gekeurd , de ervaring welke 
met het tegenwoordig verdrag en de daarvoor getroffen wet te-
lijk*' voorzieningen zal zijn opgedaan, van veel nut zal wezen : 
dat niet name in zake dagvaardingen van in het buitenland 

wonende personen het oogenblik voor eene herziening der thans 
geldende wetsbepalingen nog niet gekomen schijnt, en eindelijk 
dat de wensclielijklieid, het nieuwe verdrag zoo spoedig mogelijk 
in werking te kunnen doen t re i len, er voor pleit zich te bepalen 
tot het voor de hand liggende en strikt noodige. 

Op grond van deze overwegingen is het ontwerp voorbereid 
van eene wet tot uitvoering van het verdrag, aan welk ontwerp 
thans de laatste hand is gelegd, en dat, alleen strekt tot ver-
zekering van de juiste en doeltreffende toepassing van het verdrag. 

In zake de beteekening van uit het buitenland afkomstige 
s tukken zullen de noodige voorzieningen worden getroffen ; ten 
aanzien van de uit Nederland naar het buitenland te verzenden 
s tukken zullen bepalingen worden voorgesteld ter verzekering van 
behoorlijke overmaking en juisten vorm der stukken en tot 
regeling van enkele punten in verband met de volgens het 
verdrag in het buitenland gedane beteekeningen. niet name in 
zake dagvaardingen. 

Voor de behandeling van uit de verdragstaten afkomstige 
rogatoire commissiën en voor de regelmatige overmaking van 
de rogatoire commissiën van den Nederlandschen rechter zullen 
de noodige regelen gesteld worden . zoo mede die welke noodig 
zijn om de boven besproken art t . 18 en 19 op doeltreffende 
wijze te kunnen toepassen. 

Oe voorzieningen waartoe de twee andere verdragen aanleiding 
kunnen geven zijn van ondergeschikt belang. 

In zake de beteekeningen zij nog op het volgende gewezen : 
Over de vraag of na het in werking treden van het verdrag 

van 1890 eene beteekening ten parkette ingevolge art. 4, 
8°. van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ten 
aanzien van de in de verdragstaten wonende personen rechtens 
nog mogelijk was, is veel verschil van gevoelen geweest. In tus -
schen heeft de toenmalige Regeering die vraag onomwonden 
bevestigend beantwoord en zooals de Voorzitter der 3de Confe-
rentie in zijn openingsrede (zie Actes I I I . pag. 78) deed uitkomen, 
is hetzelfde s tandpunt gehandhaafd in de schriftelijke toelichtiu-
geu, door de Regeeringen van Frankrijk, België en Zwitserland 
op d i t tractaat verstrekt, toen dat aan de respectieve Parlementen 
ter goedkeuring werd voorgelegd. 

Ter vierde Conferentie heeft zich dienaangaande ook geen 
enkel afwijkend gevoelen doen kennen. Dit blijkt vooreerst uit 
het uitnemend rapport namens de eerste Commissie door den 
heer RENAILT uitgebracht (Actes IV, pag. 81) op onderscheiden 
plaatsen zoo b. v. in den aanhef (pag. 84): ,11 s'agit dans ce 
chapitre de faciliter dans les rapports entre les E ta t s contrac-
tan ts la communication des Actes judiciairesou extra-judiciaires 
on Ie Mode de signification qui pomm être employé dans chaipie 
état dans les actes destines a des personnes ce trouvant a l 'étran-
ge r ; les législations intérieures tont plnnemtat rimvviu. C'est un 
point essentiel sur lequel ce rapport insistera plus loin, inais 
qu'il convenait d'indiquer des Ie début ." Maar niet slechts in 
het relaas der verhandelingen is dit belangrijk punt vastgelegd: 
de Conferentie heeft zich bij uitdrukkelijk besluit ook in dien 
zin uitgesproken door in haar slotprotocol den wensch op te 
nemen, luidende : ,11 est a desirer que par suite d'une réforme 
de la législation inférieure on en vertu d'une stipulation con-
ventionnelle, les significations des personues se t rouvant dans 
un autre Etat contractant ne puisse se faire que par les modes 
indiqués dans les articles 1, 2. :?. 5 et 6 du projet de conven-
t ion" . Hiermede is dus Uut rlariiis uitgesproken, dat het tegen-
woordig verdrag op zichzelf alle door de landswetten voorziene 
wijzen van beteekening onaangetast laat. 

Bovendien is het uit dit oogpunt van belang, dat de Conferentie 
het verplicht stellen van de in het verdrag voorziene wijzen van 
beteekening niet mogelijk achtte, zonder dat in het verdrag 
dienaangaande nog speciale voorzieningen werden getroffen. 

De Conferentie erkende dat deze kwestie nog niet voldoende 
rijp was om dienaangaande reeds een voor-tel te wettigen, ten 
einde de contracteerende Staten tot wijziging hunner wetge-
ving te verplichten. Het verloop der over de bedoelde moeilijke 
vraag voornamelijk in de Commissie gevoerde onderhandelingen 
gaf den voorzitter der Conferentie bij de tweede lezing van het 
ontwerp de gewensehte gelegenheid om, met beroepop hetgeen 
hij dienaangaande reeds in 1807 heeft uitgesproken, te verklaren, 
«lat het beginsel, waarvoor de Conferentie zich eenstemmig 
had verklaard, te weten, dat geene beteekening rechtsgevolgen 
zal kunnen hebben dan die, welke werkelijk in het buitenland 
is geschied — hetzij door eenvoudige terhandstelling hetzij door 
een formeel exploit — op den duur erkenning behoort te vinden, 
v\ kan dit klaarblijkelijk slechts lantrzaani geschieden. 
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Goedkeuring van gesloten verdragen l>e treffende liet intern, burgerlijk recht. 

Met het bovenstaande vuur ougen /.al overwogen worden, of 
met te allen overvloede in liet ontwerp, dat in voorbereiding is, 
een voorschrift ware in te lettenen, ten einde nanet «Ie in het 
verdrag voorziene wy'zen van heteekening de toepasselijkheid 
van genoemd artikel 4. H"., uitdrukkelijk te handhaven ten aan-
/.ien van hen, die wonen of verblijf' houden in eenen der verdrag-
>taten. 

De ondergeteekenden vertrouwen, dat door het bovenstaande 
voldoende opheldering is gegeven nopens de gevolgen die de 
goedkeuring van de onderhavige verdragen voor ons positief 
recht zal hebben. 

Tevens is naar zy raeenen daardoor voldoende verklaard, 
waarom ondanks den zeer levendigen wensch der Regeering 
deze verdjagen zoo s n e d i g mogelijk te zien bekrachtigd, de 
goedkeuring der Staten-Generaal niet vroeger is kunnen worden 
aangevraagd, en dat met den bovengeschetsten arbeid van voor-
bereiding de meest mogelijke voortgang is gemaakt. 

Omtrent de wetsontwerpen zy- nog het volgende aangeteekend. 
In de verdragen is eene bepaling (art. 20 van het eerste, art. 12 
van het tweede en art . 16 van het derde tractaat) opgenomen , 
inhoudende dat bet verdrag van rechtswege toepasselijk is op 
het Europeesche grondgebied der contracteerende Staten en dat, 
wenscht een der Staten de inwerkingtreding in zijn grondgebied, 
koloniën of bezittingen buiten Europa of' in zyne consulaire 
rechterlijke ressorten, hij met dat doel» van zy'n voornemen kennis 
geeft door eene akte. waarvan de Nederlandsche Regeering langs 
diplomatieken weg een afschrift aan iedor der contracteerende 
Mogendheden zal doen toekomen: het verdrag zal dan in werking 
treden tusschen de Htaten, die op deze kennisgeving door eene 
bevestigende verklaring zullen antwoorden en het grondgebied, 
de koloniën enz , voor welke deze kennisgeving zal zyn geschied. 
Door de bedoelde verklaringen, al zyn zy naar den vorm niet 
als overeenkomsten aan te merken, wordt het grondgebied, 

waarvoor het verdrag M i d i uitgebreid, zoodat volgens art . 59, 
ls te lid, der Grondwet elke daarvan aan de goedkeuring der 
Staten-lienerual zou moe-ten worden onderworpen. De onder* 
getee kenden nieenen, dat er gereede aanleiding is om ten deze 
gebruik te maken van het derde lid van art. 59 der <! rond wet. 

Wat het wetsontwerp tot goedkeuring van het verdrag be-
treffende de burgerlijke rechtsvordering aangaat, zoo is in art . 2, 
nevens het voorbehoud van genoemde strekking, ook een voor-
behoud opgenomen U-u aanzien van de overeenkomsten, bedoeld 
in een aantal bepalingen van het verdrag, omdat het aan ge-
gronden twyfel onderhevig geacht kan worden of de in het 
door de wet goedgekeurde verdrag voorkomende verwijzingen 
naar nadere overeenkomsten feitelijk op zich zelf reeds opleveren 
een voorbehoud als bedoeld in art . 59, derde lid, der Grondwet. 

Eene bepaling, overeenkomende met art . 3 van de wet van 
'ól December 1897 (Staatsblad 275) tot goedkeuring van het 
verdrag van 14 November 1896 is in het tegenwoordig wets-
ontwerp niet opgenomen, omdat de bepaling, te treffen nopens 
vrijstelling van zegel- en registratierechten, hare aangewezen 
plaats schijnt te hebben in de wet tot uitvoering van het verdrag. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

VAN T E T S VAN G<>1 D R I A A N . 

De Minister van Justitie, 

E . E . VAN R A A L T E . 


