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MEMORIE VAN TOELICHTING 

I. ALGEMEEN 

De Haagse Conferentie voor internationaal privaatrecht heeft op het ge-
bied van het internationale burgerrechteli jke procesrecht steeds succesvol 
gewerkt. Als resultaten daarvan zijn de bekende verdragen van 17 juli 1905 
en 1 maart 1954 betreffende de burgerl i jke rechtsvordering tot stand geko-
m e n ' . Het verdrag van 1954 heeft het verdrag van 1905 opgevolgd. Toen in 
het sterk toenemend internationaal rechtsverkeer allengs de behoefte zich 
deed gevoelen aan betere en modernere regel ingen, is op het gebied van de 
betekening en kennisgeving in het bui tenland van gerechteli jke en buitenge-
rechtelijke stukken een nieuw verdrag tot stand gekomen op 15 november 
19652. Dit verdrag, dat inmiddels ook voor het Koninkri jk is bekrachtigd, ver-
v ing de artikelen 1-7 van de evenvermelde rechtsvorderingsverdragen. Het 
verdrag inzake verkr i jging van bewijs in het bui tenland waarvan de goed-
keuring wordt voorgesteld, is eveneens te beschouwen als een resultaat van 
de voortgezette arbeid tot herziening en vern ieuwing van de rechtsvorde-
r ingsverdragen, thans op het onderdeel van de internationale rechtshulpver-
lening in burgerl i jke en in handelszaken. Het strekt tot vervanging van de ar-
tikelen 8-16 van de rechtsvorderingsverdragen van 1905 en 1954 (zie artikel 
29). 

Het onderhavige verdrag is reeds kort na zijn to ts tandkoming in werking 
getreden, nameli jk op 7 oktober 1972. Inmiddels zijn de volgende Staten par-
ti j bij het verdrag geworden : Denemarken, Finland, Frankrijk, Luxemburg, 
Noorwegen, Portugal, Tsjechoslowakije, het Verenigd Koninkrijk, de Ver-
enigde Staten en Zweden. De ondergetekenden achten het gewenst, dat de 
bekrachtiging voor het Koninkrijk niet te lang op zich laat wachten, nu het 
verdrag door een aantal landen is aanvaard en, naar verwacht ing, andere 
Staten die partij zijn bij het rechtsvorderingsverdrag 1954 ook bij het onder-
havige verdrag partij zullen worden. 

Het onderhavige verdrag behelst een ui tvoer ige regeling van internationa-
le rogatoire commissies, zowel die door de rechter als die door diplomatieke 
of consulaire ambtenaren of door speciaal benoemde commissarissen wor-
den ui tgevoerd. De rechtsvorderingsverdragen bevatten in beginsel slechts 
een regeling van rogatoire commissies door rechterl i jke autori teiten. 

In het kader van de rechtsvorderingsverdragen is de rogatoire commissie 
een rechterlijk verzoek aan de bevoegde autoriteit in het buitenland (een an-
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dere verdragsstaat) tot het ver lenen van medewerk ing aan het verkri jgen 
van bewi jsmater iaal of het verr ichten van andere gerechteli jke onderzoeks-
handel ingen, bi jvoorbeeld het horen van een getuige ten behoeve van een 
civiele procedure. Het overmaken van de rogatoire commissie op g rond van 
de verdragen van 1905 en 1954 geschiedt door tussenkomst van de consul 
van de staat waarui t het rechterl i jk verzoek afkomstig is. Bovendien is een 
verdragsstaat op grond van artikel 9, derde l id, van deze beide rechtsvorde-
r ingsverdragen zonder enige beperking bevoegd, overmaking van rogatoire 
commissies uitslui tend langs dip lomat ieke weg te verlangen. Dat betekent 
dat met het overmaken van rogatoire commissies in de praktijk veel t i jd ge-
moe id pleegt te zi jn. 

Het nieuwe verdrag beoogt dan ook in de eerste plaats een snellere uit-
voer ing van rogatoire commissies te verwezenli jken dan volgens de rechts-
vorder ingsverdragen van 1905 en 1954 mogel i jk is. Daartoe is het bij het no-
t i f icat ieverdrag van 15 november 19652 ingestelde systeem van rechtshulp 
door tussenkomst van een centrale autori tei t overgenomen. De overmaking 
van rogatoire commissies, hetzij via de consuls van de verschil lende Staten, 
hetzij langs de t i jdrovende dip lomat ieke weg, komt derhalve te verval len. 
Voorts is in artikel 9 het voorschri f t opgenomen dat een rogatoire commiss ie 
met spoed moet worden ui tgevoerd. 

De regeling is verder aanmerkeli jk ui tgebreid en bevat nog een aantal an-
dere nieuwe elementen. Een verdragsstaat is - tenzij hij terzake een voorbe-
houd heeft gemaakt - verpl icht een rogatoire commissie gesteld in het En-
gels of het Frans, of vertaald in deze talen uit te voeren. Het kan de bui ten-
landse rechter worden toegestaan, ui tvoer ing van de rogatoire commiss ie 
bij te wonen. Voorts is in ru ime mate rekening gehouden met het bestaan 
van verboden en verschoningsrechten, op grond waarvan iemand aan het 
verzoek van de buitenlandse rechter niet behoeft mede te werken. 

Het verkri jgen van bewijs langs buitengerechtel i jke weg is in de rechtsvor-
der ingsverdragen van 1905 en 1954 in één enkele bepaling geregeld: d ip lo-
matieke of consulaire ambtenaren zijn bevoegd rogatoire commissies recht-
streeks uit te voeren, mits met uitdrukkeli jke of st i lzwijgende toes temming 
van de staat op wiens grondgebied dat moet geschieden (artikel 15). 

De taak van de diplomatieke of consulaire ambtenaar, in het volgende ge-
makshalve aan te duiden als: consul , is in het nieuwe verdrag verder uitge-
werkt . Hij zal in de eerste plaats rogatoire commissies kunnen houden met 
betrekking tot de onderdanen van de Staat die hij ver tegenwoordigt . Met 
toes temming van de Staat waar de consul zijn functie uitoefent, kan hij zich 
echter ook belasten met de ui tvoer ing van rogatoire commissies waarbi j on-
derdanen van andere verdragsstaten of derde Staten betrokken zijn. Het ver-
strekken van bewijs geschiedt in beginsel op basis van vr i jw i l l igheid. Dwang 
mag alleen worden toegepast wanneer een verdragsstaat op grond van arti-
kel 18 heeft verklaard dat een consul voor de aanwending van dwangmidde-
len de hulp van de in die Staat bevoegde autoriteiten kan inroepen. 

Op verzoek van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk - geen 
van beide partij bij de rechtsvorder ingsverdragen van 1905 en 1954 - is in 
het verdrag het verkri jgen van bewijs langs buitengerechtel i jke weg nog ver-
der ui tgebreid. In het in de Anglo-Amerikaanse landen bestaande systeem 
worden rogatoire commissies in het algemeen niet door de rechter, maar 
door een daartoe deskundige, andere, private persoon, een commissar is , 
u i tgevoerd. Een voorbeeld moge deze praktijk verduidel i jken. 

Indien het gerecht waarvoor een civiele procedure aanhangig is, een ge-
tu ige in het bui tenland wi l horen, kan het een in de woonplaats van die ge-
tu ige gevestigde advocaat daarmede belasten. Deze kan de getuige zelf on-
dervragen aan de hand van een hem toegezonden vragenli jst. Zijn taak kan 

' verdrag inzake de betekening en de kenms O Q k beperkt zijn tot het opnemen van het getuigenverhoor waarbi j de vragen 
gev.ng in h« buitenland van gerechtelijke en d i rec tworden gesteld door de advocaten van parti jen. Uiteraard moet de 
buitengerechteli|ke stukken in burgerlijke en in . — . . , ... „ 
handelszaken, op 15 november 1965te 's-Gra- wetgev ing van de Staat van ui tvoer ing deze praktijk toestaan. De Anglo-
venhage tot stand gekomen, Trb 1966.91 Amerikaande Staten w i lden deze mogel i jkheid in het verdrag opnemen. 
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De stukken welke voor de to ts tandkoming van het onderhavige verdrag 
van belang zijn, zijn te vinden in de «Actes et documents» van de 11e Zit t ing 
(1968) van de Haagse Conferentie voor internationaal privaatrecht, deel IV. 
In het bi jzonder zij verwezen naar het u i tvoer ige rapport van de hand van de 
Amerikaanse gedelegeerde, tevens rapporteur van de Conferentie, Ph. W. 
A m r a m , opgenomen op de blzz. 202-216 van de «Actes et documents, Tomé 
IV». In deze toel icht ing is veelvuldig gebruik gemaakt van gegevens uit dit 
rapport . 

II. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 

HOOFDSTUK I - ROGATOIRE COMMISSIES 

Artikel 7 

Vergeli jk artikel 8 van de rechtsvorder ingsverdragen. Het verdrag geeft 
geen definit ies van de termen «rechterl i jk», «het verkri jgen van bewijs», «ge-
rechteli jke handel ing», «burgerl i jke zaak» of «handelszaak». De praktijk van 
de rechtsvorder ingsverdragen van 1905 en 1954, waar in deze begrippen 
evenmin zijn omschreven, geeft geen aanleiding tot moei l i jkheden. 

Het verdient de aandacht, dat in de Franse tekst de ook in de rechtsvorde-
r ingsverdragen gebruikte term «acte d' instruct ion» word t gebezigd, terwi j l 
in de Engelse tekst sprake is van «obtain evidence». In de Nederlandse verta-
l ing van artikel 1 word t gesproken van «handel ing tot het verkri jgen van be-
wi js (onderzoekshandeling)», terwi j l in het vervolg van de vertal ing de term 
«onderzoekshandel ing» wordt gebruikt. Op grond van de wordingsgeschie-
denis van de rechtsvorder ingsverdragen moet worden aangenomen, dat 
een ru ime uitleg geboden is in die zin, dat ook gerechteli jke p laatsopneming, 
onderzoek van documenten of van een boekhouding of van voorwerpen als 
een handel ing is te beschouwen welke onder de werk ing van artikel 1 valt. 
Dit moge ook bli jken uit artikel 3, onder e, f en g. 

Problemen kunnen rijzen wanneer het bij voorbeeld gaat om bijzondere 
verzoeken, zoals tot het verkri jgen van bloedmonsters van een persoon die 
deze niet vr i jw i l l ig w i l laten afnemen, bij voorbeeld in een procedure tot in-
roeping van Staat of tot ontkenning van wet t igheid. Ook kan men denken 
aan een verzoek tot het gedwongen doen verkopen van roerende of onroe-
rende zaken, of tot het doen houden van een compari t ie tot verzoening van 
part i jen. Niet in alle Staten zullen dergeli jke verzoeken worden aangemerkt 
als een rogatoire commissie in de zin van het verdrag. Artikel 9 van het ver-
drag gaat ervan uit, dat de verzoeken verenigbaar moeten zijn met de wet 
en de rechterl i jke gebruiken van de aangezochte Staat en ook praktisch uit-
voerbaar moeten zijn. Men kan daaruit af leiden, dat voor de vraag of een 
verzoek moet worden aangemerkt als een rogatoire commissie in de zin van 
het verdrag niet alleen de opvatt ing van de verzoekende autoriteit van belang 
is, maar zeker ook die van de aangezochte autoriteit. 

In het d ip lomat ieke overleg dat artikel 36 aanwijst als weg tot de oplossing 
van moei l i jkheden bij de toepassing van het verdrag, zullen deze en dergeli j-
ke interpretat ievragen kunnen worden opgelost. 

Een rogatoire commissie mag ingevolge het tweede lid ten behoeve van 
toekomst ige of reeds aanhangige procedures worden aangewend. Hoewel 
het niet waarschi jnl i jk is dat een rechter zijn medewerking zou verlenen aan 
gebruik voor andere doeleinden, moet ook indien het zich ooit zou voor-
doen, de bevoegde autoriteit van de aangezochte Staat gerechtigd zijn uit-
voer ing te weigeren. 
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De procedure behoeft niet reeds aanhangig te zijn. Een rogatoire commis-
sie is soms in een eerder stadium noodzakelijk om te voorkomen dat bewijs-
materiaal verloren gaat. Men denke aan het onbereikbaar worden of te ver-
wachten overlijden van een getuige. De Nederlandse wetgeving kent het 
voorlopig getuigenverhoor voordat een geding aanhangig is (artikelen 876 
e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). 

De uitreiking van gerechtelijke stukken en de tenuitvoerlegging van von-
nissen vallen niet onder de andere gerechtelijke handelingen bedoeld in het 
eerste lid. Deze onderwerpen zijn bij afzonderlijke verdragen geregeld. Ook 
conservatoire maatregelen zijn daar niet onder begrepen (lid 3); deze moe-
ten worden geacht te behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rech-
ter waar de procedure aanhangig is. 

Door alleen aan te geven wat niet onder een «andere gerechtelijke hande-
ling» is te verstaan geeft het derde lid indirect een ruime uitleg aan deze 
term. Voorbeelden van andere gerechtelijke handelingen welke onder de 
werking van het verdrag kunnen vallen zijn: de verkrijging van een akte van 
geboorte, de verkrijging van uittreksels uit openbare stukken, de benoeming 
van een curator. Alles uiteraard onder het voorbehoud van artikel 9, tweede 
lid, en artikel 12. De partij die uitvoering van een rogatoire commissie ver-
zoekt doet er goed aan, zich in geval van twijfel tevoren rekenschap te geven 
van de uitvoerbaarheid van het verzoek in de desbetreffende verdragsstaat. 
Hij zal daarover inlichtingen kunnen verkrijgen van de centrale autoriteit in 
die Staat. 

Ten slotte dient nog gewezen te worden op artikel 23, dat een verdragsstaat 
de bevoegdheid geeft uit te sluiten dat de procedure welke in de common 
law-Staten bekend is als «pre-trial discovery of documents» bij wege van ro-
gatoire commissie wordt uitgevoerd op zijn grondgebied. Alle niet-common 
law-Staten die het verdrag tot dusverre hebben bekrachtigd, hebben de ver 
klaring van artikel 23 afgelegd. Zie hierover verder de toelichting bij dit arti-
kel. 

Artikel 2 

Vergelijk artikel 2 van het notificatieverdrag. 
De centrale autoriteit is zonder enige tussenkomst van een andere autori-

teit van de desbetreffende verdragsstaat - zie lid 2 - bevoegd tot het ontvan-
gen van rogatoire commissies, afkomstig van een rechterlijke autoriteit uit 
een andere verdragsstaat. 

Artikel 2 regelt niet, langs welke weg de rogatoire commissie de centrale 
autoriteit bereikt. Dat kan zijn direct of, bijvoorbeeld, via de centrale autori-
teit van de verzoekende staat of via diens Ministerie van Justitie of Ministe-
rie van Buitenlandse Zaken. Ook is mogelijk dat de rogatoire commissie via 
de diplomatieke vertegenwoordiger van de verzoekende staat in de aange-
zochte staat aan de centrale autoriteit wordt toegezonden. De strekking van 
het verdrag is, deze weg zo kort en weinig omslachtig mogelijk te maken. De 
directe toezending lijkt dus aanbevelenswaard, doch de centrale autoriteit 
kan niet weigeren verzoeken in ontvangst te nemen die haar bereiken via 
een tussenliggende instantie van de verzoekende staat. 

Er mag, aldus het tweede lid, geen tussenliggende instantie zijn van de 
aangezochte staat. Verzoeken dienen in die Staat direct aan de centrale auto-
riteit te worden overgemaakt en mogen dus niet bijvoorbeeld eerst het Mi-
nisterie van Justitie van die Staat passeren. Zulks in het belang van een snel-
Ie uitvoering van de rogatoire commissies. 

De centrale autoriteit heeft tot taak de ontvangen rogatoire commissie 
door te zenden aan de tot de uitvoering daarvan bevoegde autoriteit. Deze 
zendt de stukken na de uitvoering terug aan de centrale autoriteit. Deze doet 
ze op haar beurt weer toekomen aan de buitenlandse rechter van wie het 
verzoek uitging, uiteraard via dezelfde weg waarlangs de stukken van hem 
gekomen zijn (artikel 13). 
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Over de aard en de organisatie van de centrale autori tei t wordt in het ver-
drag zelf niets bepaald; elke verdragsstaat is bevoegd deze zelf te regelen. 

In navolg ing van het noti f icatieverdrag (artikel 18) is in het onderhavige 
verdrag de mogel i jkheid voorzien, dat een Staat naast de centrale autoriteit 
nog andere autor i tei ten aanwijst die bevoegd zijn tot de ontvangst van roga-
toire commiss ies ; zie artikel 24 en de daarbij gegeven toel icht ing. 

Er moge nog op worden gewezen, dat artikel 27 onder (a) en (b), artikel 28 
onder (a) en artikel 32 regelingen mogeli jk maken welke afwijken van artikel 
2, b i jvoorbeeld door gebruik te maken van diplomat ieke of consulaire verte-
genwoord igers in de aangezochte Staat die de rogatoire commissies direct 
toezenden aan de rechter die haar moet ui tvoeren. Ook is het mogeli jk via 
deze artikelen een regeling te treffen dat de rogatoire commissies direct van 
gerecht tot gerecht worden verzonden. De regelingen bedoeld in de artike-
len 28 en 32 kunnen met alle of met bepaalde verdragsstaten worden getrof-
fen. De regel ingen bedoeld in artikel 27 gelden uiteraard steeds jegens alle 
verdragsstaten. 

Voorts kan, zo blijkt uit artikel 28 onder (e), een afwi jkende regeling wor-
den getroffen van de regel van artikel 13, welke voorschr i j f t dat bij de terug-
zending van de stukken dezelfde weg moet worden gevo lgd als bij de toe-
zending. 

Artikel 3 

Dit artikel geeft voorschri f ten betreffende de inhoud van de rogatoire com-
missie; het behoeft wein ig toel icht ing. 

Uit de gegevens onder a)-c) blijkt dat het hier betreft een reeds aanhangi-
ge of een toekomst ige procedure, wat een voorwaarde is voor de toepasse-
l i jkheid van het verdrag (artikel 1, tweede lid). 

Onderdeel f) houdt rekening met twee wijzen van horen van een getuige. 
In de meeste Europese continentale Staten is het gebruik dat de rechter de 
vragen formuleer t en dat het voldoende is dat hij weet, waarover het ver-
hoor moet worden gehouden. In de landen met het Engelse recht word t een 
getuige gehoord volgens de daar geldende praktijk van mondel inge onder-
vraging en kruisverhoor door de raadslieden van part i jen. De te stellen vra-
gen moeten dan in de rogatoire commissie worden vermeld . Ons proces-
recht kent het verhoor van vraagpunten, van part i jen, zie artikel 237 e.v. Wet-
boek van Burgerl i jke Rechtsvordering. Ook hier heeft de rechter de leiding 
van het verhoor. 

Tot de bi jzondere vormen, waarop onderdeel i) doelt, kan althans in de Eu-
ropese cont inentale Staten gerekend worden de verhoortechniek van het 
Engelse recht door de raadslieden van parti jen, met het kruisverhoor. Indien 
vanuit een land waar het Engelse procesrecht geldt een dergeli jk verzoek 
word t gedaan aan de rechter in een Europese cont inentale Staat, is het 
noodzakeli jk dat deze techniek in het verzoek word t beschreven opdat de 
ontvangende autoriteit of de rechter kan beoordelen of hij in staat is, een 
volgens het Engelse recht geldig verhoor af te nemen of dat hij het verzoek 
moet weigeren op grond van artikel 9 (zie hierna de toel icht ing op dat arti-
kel). Omgekeerd zal het wenseli jk zijn wanneer het betreft een rogatoire 
commiss ie aan een Engelse of Amerikaanse rechter uit een Europese cont i -
nentale Staat, dat in de rogatoire commissie de in die Staat gebruikeli jke ver-
hoortechniek waar in de rechter zelf een actief aandeel heeft, wordt aangege-
ven. 

De rogatoire commissie zal wel steeds de in l icht ingen moeten bevatten 
over de geval len waar in een getuige mag weigeren een verklar ing af te leg-
gen (verbod; verschoningsrecht) ingevolge het in de verzoekende Staat 
geldende recht (artikel 11). 

De rogatoire commissie wordt verondersteld authentiek te zijn. In geval 
van twi j fe l kan door de centrale autoriteit, of door de rechter die met de uit-
voer ing is belast, navraag worden gedaan bij de verzoekende instantie. 
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Artikel 4 

Vergelijk artikel 10 van de rechtsvorderingsverdragen. Ook in het onderha-
vige verdrag staat het beginsel voorop, dat de rogatoire commiss ie moet 
worden gesteld in de taal van de aangezochte Staat of vergezeld moet gaan 
van een vertal ing in die taal. 

Het probleem van de taal heeft de opstellers van het verdrag zeer bezigge-
houden. In het aanvankelijke on twerp waren daaraan een viertal artikelen 
gewi jd . 

In het stelsel van het huidige artikel 4 wordt op het beginsel van het ge-
bruik van de taal van de aangezochte Staat een aantal afwi jk ingen mogeli jk 
gemaakt, welke ertoe dienen om het taalprobleem zo min mogel i jk in de 
weg te doen staan van de praktische toepasbaarheid van de verdragsrege-
l ing. 

De eerste van die afwi jk ingen betreft het gebruik van de Engelse of Franse 
taal. Verondersteld wordt , dat rogatoire commissies in één van die talen 
gesteld in de meeste verdragsstaten door de ui tvoerende rechterli jke autori-
teit kunnen worden begrepen. Wanneer een verdragsstaat hiermee niet ak-
koord gaat, kan hij zich tegen het gebruik van een of van beide talen verzet-
ten door het maken van een voorbehoud overeenkomstig artikel 33. Dit 
voorbehoud kan niet meer worden gemaakt nadat de Staat partij bij het ver-
drag is geworden, doch een eenmaal gemaakt voorbehoud kan wel later 
worden ingetrokken. 

In het commentaar op het verdragsontwerp wordt het voorbeeld gegeven 
van een zeerechtprocedure welke bij een Japanse rechter aanhangig is en 
waar in de getuigenis van een Griekse stuurman van wezenli jk belang is. De-
ze verbl i j f t ti jdelijk in Turkije, maar kent noch Japans noch Turks. Het ver-
hoor moet in Turkije plaatsvinden. De uit deze situatie voortv loeiende taai-
problemen zouden vrij gemakkeli jk kunnen worden ondervangen, wanneer 
Japan en Turkije beide de Engelse of Franse taal toelaten. Immers het zal ge-
makkelijker zijn in Japan vertalers te vinden die een Japans stuk in het En-
gels of Frans vertalen dan in het Turks. Ook zal het gemakkeli jker zijn in Tur-
kije vertalers te vinden die vanuit een van die talen in het Turks of Grieks ver-
talen dan vanuit het Japans. Het is dus ter wil le van de effectiviteit van het 
verdrag te wensen, dat zo min mogel i jk Staten het voorbehoud van artikel 33 
maken. 

Voorgesteld wordt , voor Nederland niet, doch voor de Nederlandse Anti l -
len wel een voorbehoud te maken als bedoeld in artikel 4, tweede l id, en 
voor Nederland het Frans en het Engels alsmede - door het af leggen van 
een verklaring als bedoeld in artikel 4, vierde lid - het Duits te aanvaarden 
als vreemde talen waarin een rogatoire commissie in Nederland kan worden 
ontvangen. Voor wat de laatste taal betreft kan nog worden gewezen op en-
kele op het Rechtsvorderingsverdrag van 1954 gebaseerde afspraken, name-
lijk die met de Duitse Bondsrepubliek (Verdrag van 30 augustus 1962, Trb. 
1962,108, artikel 4) en met Oostenrijk (Verdrag van 23 jul i 1964, Trb. 1964, 
140, artikel 3), welke voorzien in een gebruik van de Nederlandse, dan wel 
Duitse taal bij rogatoire commissies en de daarover te voeren corresponden-
tie. 

De over het wetsontwerp ingewonnen adviezen van de Staatscommissie 
voor het internationaal privaatrecht, de Vereniging voor Rechtspraak en de 
Nederlandse Orde van Advocaten bepleiten eenstemmig een ruime opvat-
t ing op dit punt. Zonodig zal de rechter de stukken in het Nederlands kunnen 
laten vertalen. 

Het in artikel 2 van de ontwerp-goedkeur ingswet voorgestelde voorbehoud 
is op wens van de Nederlandse Ant i l len opgenomen. In de Nederlandse An-
ti l len is het Frans een minder courante taal dan in Neder land. Van het 
Spaans daarentegen word t in de Nederlandse Ant i l len een vri j algemeen ge-
bruik gemaakt. Het is om deze reden, dat de Nederlandse Ant i l len er de voor-
keur aan geven slechts in de Franse taal gestelde rogatoire commissies te 
ontvangen, wanneer deze zijn vergezeld van een vertal ing in het Neder-
lands, Engels of Spaans. 
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Het derde lid van artikel 4 geeft een regeling voor staten die twee of meer 
officiële talen kennen, zoals België en Zwitser land. Een «geldige reden» 
waarom de verpl icht ing tot het stellen van de rogatoire commissie in de 
door de betreffende staat aangewezen taal niet is nageleefd kan zijn, dat de 
getuige oorspronkeli jk bij voorbeeld in Zürich woonde maar later, zonder 
dat de parti j welke de rogatoire commissie heeft verzocht daarvan wist of is 
verwi t t igd, naar Genève is verhuisd juist ten t i jde dat de rogatoire commis-
sie werd voorbereid. De Zwitserse centrale autoriteit zal dan voor eigen reke-
ning een vertal ing in het Frans moeten maken van de oorspronkeli jk in het 
Duits gestelde stukken. 

Een verklaring ingevolge het derde lid maakt geen inbreuk op de regel van 
het tweede l id, indien de desbetreffende staat geen voorbehoud ex artikel 33 
heeft gemaakt. Ondanks de verklaring moeten dan in het Engels of Frans ge-
stelde of vertaalde rogatoire commissies worden aanvaard. 

Behalve de ingevolge het vierde lid gegeven mogel i jkheid nog andere ta-
len toe te laten, is er nog de regel van artikel 27 onder (b), welke minder 
str ingente regels ook op het gebied van de taal krachtens de interne wet of 
gewoonterecht doet voorgaan. Artikel 28 onder (b) voorziet voorts uitdruk-
kelijk in de mogel i jkheid van bijzondere overeenkomsten van bilaterale of 
mult i laterale aard, waarbi j ook op het gebied van de taal een eigen regel ing 
kan worden getroffen. 

Artikel 4 noch artikel 13 onder (1) geven uitsluitsel over de taal waar in de 
stukken betreffende de ui tvoering van de rogatoire commissie (moeten) zijn 
gesteld. In het commentaar wordt daarover opgemerkt , dat twee gevallen 
kunnen worden onderscheiden. Het eerste betreft een aangezochte Staat die 
slechts genoegen wi l nemen met rogatoire commissies die in zijn eigen taal 
zijn gesteld of vertaald. Het ligt voor de hand dat dan de stukken van uitvoe-
ring ook in die taal zullen worden gesteld en aldus overgemaakt aan de ver-
zoekende Staat, die ook kan verwachten dat dit zo gebeurt. 

Anders ligt het bij een Staat, die het tweede lid heeft aanvaard of met ge-
bruikmaking van het vierde lid nog een andere taal heeft aangewezen. De 
verzoekende Staat mag dan verwachten dat de taal waar in de rogatoire com 
missie is gesteld ook de taal is, waarin de stukken van ui tvoering zullen wor-
den gesteld. De centrale autoriteit van de aangezochte Staat zal er dan op 
moeten toezien, dat die stukken zonodig in die taal worden vertaald. Of-
schoon, zoals gezegd, het verdrag hierover geen uitdrukkeli jke regel geeft, 
lijkt deze door het commentaar gevolgde uit leg redelijk en aanvaardbaar. 
Het niet maken van een voorbehoud ingevolge artikel 33 heeft dan dus ook 
gevolgen wat betreft de wijze waarop, wat de taal betreft, ui tvoering word t 
gegeven aan een rogatoire commissie. 

In de ontworpen ui tvoer ingswet voor het verdrag is deze interpretatie van 
de rapporteur Amram evenwel niet gevolgd. Het vertalen van een gerechte-
lijk s t u k - i.c. het procesverbaal van uitvoering van de gehouden rogatoire 
commissie - brengt steeds risico's met zich mee. Zoals ook door A m r a m el-
ders in het rapport is opgemerkt, vindt men in elk land gemakkeli jker verta-
lers uit een vreemde taal dan in een vreemde taal. De verantwoordel i jkheid 
voor en het risico van de vertal ing in een vreemde taal kan beter rusten op 
de parti j die belang heeft bij de rogatoire commissie en heeft verzocht deze 
te houden. Deze parti j draagt ook de verantwoordel i jkheid en het risico voor 
de wijze waarop de rogatoire commissie word t aangeboden, waarbi j de tek-
sten soms reeds zijn vertaald in een van de in artikel 4 bedoelde talen. 

Artikel 5 

Als voorbeelden van bezwaren welke tegen het verzoek kunnen zijn gere-
zen bij de ontvangende centrale autoriteit kunnen genoemd worden, dat het 
verzoek niet authentiek is (1), dat de zaak niet betreft één van burgerl i jke of 
handelsrecht (2), dat het verzoek niet uitgaat van een rechterlijke autoriteit 
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(3), dat het verzoek geen betrekking heeft op een aanhangige of toekomst ige 
procedure (4), dat het verzoek betrekking heeft op een «andere gerechtel i jke 
handeling» welke bui ten het kader van het verdrag valt (5), dat het verzoek 
niet de volgens artikel 3 voorgeschreven inl icht ing bevat (6), dat de taaivoor-
schriften niet zijn nageleefd (7), dat de u i tvoer ing van de rogatoire commis-
sie niet behoort tot de bevoegdheid van de rechterl i jke macht (8) of dat de 
ui tvoering van de rogatoire commissie inbreuk zou maken op de soevereini-
teit of de vei l igheid van de aangezochte Staat (9) (zie artikel12), dat het ver-
zoek betrekking heeft op «pre-trial discovery of documents» en de aange-
zochte Staat te dien aanzien een verklar ing als bedoeld in artikel 23 heeft af-
gelegd (10), dat het verzoek niet voldoet aan een overeenkomst of afspraak 
als bedoeld in de art ikelen 28 onder (b) of 32 (11). 

In zekere zin staat de toepassing van artikel 5 gelijk me teen weiger ing, de 
rogatoire commiss ie u i t t e voeren. Uit art ikel 12 kan niet worden gelezen, dat 
een dergeli jke weiger ing ontoelaatbaar is. Immers artikel 12 kan alleen maar 
betrekking hebben op de weiger ing tot u i tvoer ing van een rogatoire com-
missie die over igens geheel voldoet aan de vereisten van het verdrag. 

Artikel 5 legt dus de centrale autoriteit een strenge plicht op tot controle 
van het verzoek. Heeft de centrale autor i te i t het verzoek doorgezonden ter 
u i tvoer ing, dan moet in beginsel worden aangenomen dat het verzoek cor-
rect overeenkomst ig het verdrag is gedaan. 

Artikel 6 

Vergelijk artikel 12 van de rechtsvorder ingsverdragen, waaraan dit artikel 
letterlijk is ont leend. 

Artikel 7 

Vergeli jk artikel 11, tweede l id, van de rechtsvorder ingsverdragen. 
Het verzoek, bedoeld in de tweede zin van het artikel, kan in de rogatoire 

commissie zelf, maar kan ook in een begeleidende brief worden opgeno-
men. Het is niet een van de onderwerpen welke volgens artikel 3 steeds in de 
rogatoire commiss ie zelf moeten worden opgenomen. 

Het spreekt vanzelf dat, indien een verzoek als hier bedoeld is gedaan, de 
met de ui tvoer ing belaste rechterli jke autor i tei t de dag van de ui tvoer ing zo-
danig moet bepalen dat mogeli jk is, tevoren de part i jen of hun vertegen-
woord igers op te roepen en hun de gelegenheid te geven tegenwoord ig te 
zijn. 

Het artikel laat open, wie aan de verzoekende autori tei t de inl icht ingen 
over t i jd en plaats van de uitvoering verschaft. Dat kan zijn de ontvangende 
centrale autori tei t . Deze kan ook aan de ui tvoerende rechterli jke autoriteit 
verzoeken, deze in l icht ingen direct aan de verzoekende autoriteit te geven, 
dan wel direct aan de belanghebbenden zelf. 

De in l icht ingen kunnen ook van belang zijn voor de verzoekende rechterl i j-
ke autori tei t , indien deze zelf bij de u i tvoer ing tegenwoord ig wi l zijn. Dit kan 
uiteraard alleen indien de aangezochte Staat daarvoor overeenkomst ig art i-
kel 8 toes temming heeft gegeven. 

Artikel 8 

De hier bedoelde verklar ing kan in a lgemene termen luiden. Zij kan ook zo 
worden gesteld, dat voor elk verzoek afzonderli jk toestemming moet wor-
den gevraagd. Ook hier kunnen ingevolge de artikelen 27 onder (b), 28 onder 
(c) of 32 nog liberaler regels gelden of wo rden afgesproken. 

Artikel 9 

Vergeli jk artikel 14 van de rechtsvorder ingsverdragen. 
De opstel lers van de conventie waren van gevoelen, dat de in artikel 14 

van de rechtsvorder ingsverdragen geformuleerde beperking «mits deze 
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vorm niet in strijd zij met de wetgeving van de aangezochte Staat» niet ver 
genoeg gaat. Zij ziet immers niet op de geval len waar in een dergelijke stri jd 
wel iswaar niet kan worden geconstateerd maar waarin de uitvoering in de 
speciale vo rm waar in deze is verzocht stuit op praktische moeil i jkheden om-
dat deze vo rm in de aangezochte Staat nu eenmaal niet bekend is. Inspiratie 
v indend in artikel 5, eerste l id, onder b) van het not i f icat ieverdrag heeft men 
de voorwaarde aldus geformuleerd, dat de speciale vo rm niet «onverenig-
baar met de wet van de aangezochte Staat» mag zijn en voorts toegevoegd, 
dat de speciale vorm ook niet zal worden toegepast indien dit «niet mogel i jk 
is hetzij wegens de rechterlijke gebruiken van de aangezochte Staat, hetzij 
wegens praktische moeil i jkheden». Het spreekt wel vanzelf, dat het hier be-
treft een ontsnappingsclausule welke zo min mogel i jk moet worden ge-
bruikt. Het enkele feit dat een bijzondere vorm van ui tvoer ing in de aange-
zochte Staat ongebruikeli jk of onbekend is mag niet leiden tot een weige-
r ing. Er moet sprake zijn van een onmogel i jkhe id. Artikel 9 zou anders im-
mers zinloos worden. In de Conferentie is als voorbeeld van «onmogeli jk-
heid» genoemd, dat aan een Europese continentale rechter wordt gevraagd 
een getuigenverhoor te houden volgens de Angelsaksische techniek3. 

De vraag is, wie moet beoordelen of u i tvoer ing volgens een speciale vo rm 
onmogel i jk is. Dat kan de ontvangende centrale autoriteit zijn zowel als de 
rechter die de rogatoire commissie moet ui tvoeren. Ingevolge artikel 13, 
tweede l id, moet de reden van de onmogel i jkheid worden medegedeeld aan 
de verzoekende autoriteit. Eventueel zal verschil van opvat t ing over de vraag 
of er werkeli jk een onmogel i jkheid bestaat via de diplomatieke weg moeten 
worden opgelost (artikel 36). 

Artikel 10 

Vergeli jk artikel 11, eerste l id, van de rechtsvorderingsverdragen. Dit art i-
kel bevat de zin dat de ((dwangmiddelen niet noodzakelijk aangewend be-
hoeven te worden, wanneer het betreft de verschi jning van partijen in het 
geding». Dat deze zin niet meer in artikel 10 van het onderhavige verdrag 
voorkomt is te verklaren uit haar overbodigheid. Het betekent niet, dat thans 
die dwang jegens partijen wel steeds kan worden toegepast. In landen waar 
volgens de interne wet geen dwang tot verschi jnen jegens parti jen kan wor-
den toegepast - bij voorbeeld Frankrijk, Nederland - zijn er geen «dwang-
middelen welke in zijn landswet zijn voorzien» en de rechter zal op parti jen 
dus geen dwang tot verschijnen kunnen uitoefenen. 

Artikel 11 

Er word t gesproken van een recht van verschoning of een verbod tot het 
af leggen van een verklar ing, die hetzij hun grond moeten v inden in de wet 
van de aangezochte Staat of in de wet van de verzoekende Staat. Een derge-
lijk verbod of verschoningsrecht kan voortv loeien uit bij voorbeeld de rege-
ling van het ambtsgeheim van medici , of de regel ing van het bankgeheim 
als in Zwitser land. Men kan ook denken aan een diplomat ieke of parlemen-
taire onschendbaarheid. De ouders en kinderen der echtgenoten kunnen 
zich volgens Nederlands recht verschonen van het geven van een getuigen-
verklaring in echtscheidingszaken. 

Gaat het om een verbod of verschoningsrecht gebaseerd op de wet van de 
verzoekende Staat, dan zal dit alleen kunnen worden nageleefd indien in de 
rogatoire commissie zelf melding van dit verbod of verschoningsrecht is ge-
maakt. Is dit niet het geval, dan kan de getuige die zich tegenover de rechter 
van de aangezochte Staat op dit recht beroept dit alleen staande houden, 
wanneer en in zoverre de verzoekende autoriteit heeft bevestigd dat hem dit 
recht toekomt. 

Het tweede lid w i l een oplossing geven voor het geval dat een getuige zich 
in de aangezochte Staat beroept op een ambtsgeheim dat wel in zijn eigen 
vaderland wordt erkend, doch niet in de verzoekende, noch in de aangezoch-

3 Zie de uitvoerige uiteenzettingen in het rap 
poit-Amram, blz 208 van Tomé IV Actes et Do 
cuments de La Xle Session. 
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te Staat. Een goed voorbeeld is dat van de Zwitserse bankier, die in Neder-
land moet worden gehoord in een in Frankrijk lopende zaak over een bewijs-
thema dat hem zou nopen in str i jd te handelen met zijn uit het Zwitserse 
recht voor tv loe iende plicht tot zwi jgen. De Nederlandse rechter, zo kan wor-
den gesteld, is dan niet gehouden o m zijn op Zwitsers recht gebaseerde ge-
he imhoudingsp l icht te erkennen. Dat zou wel het geval zijn wanneer Neder-
land een verklar ing zou hebben afgelegd als bedoeld in het tweede l id. Een 
zodanige verklar ing kan algemeen zijn gesteld, doch zij kan ook bepaalde 
verschoningsrechten of verboden uit bepaalde Staten betreffen. 

Art ikel 27 onder (b), artikel 28 onder (d) en artikel 32 hebben ook betrek-
king op het onderwerp van artikel 11. 

Artikel 12 

Vergelijk artikel 11 van het Rechtsvorderingsverdrag 1954. Dat artikel be-
vat dezelfde weiger ingsgronden. Bovendien kan ingevolge dat artikel de uit-
voer ing van de rogatoire commiss ie worden geweigerd, wanneer de au-
thentici tei t van het stuk niet vaststaat. Deze weiger ingsgrond is niet opgeno-
men in artikel 12 van het onderhavige verdrag: zij moet immers gerekend 
worden tot de bezwaren welke de ontvangende centrale autori tei t ingevolge 
artikel 5 tegen het verzoek kan inbrengen op grond van niet-eerbiediging 
van de verdragsbepal ingen. 

Het tweede lid is letterlijk ont leend aan artikel 13, tweede l id, van het noti-
f icat ieverdrag. 

Artikel 13 

Vergelijk artikel 13 van het Rechtsvorderingsverdrag 1954. Het tweede lid 
heeft betrekking op gevallen waar in in verband met het bepaalde in artikel 
11 of bij het bestaan van een weiger ingsgrond als bedoeld in artikel 12 de 
ui tvoer ing niet of slechts gedeeltel i jk heeft plaats gevonden. Ook kan ge-
dacht worden aan kostenbezwaren, indien artikel 14, derde l id, moet worden 
toegepast. Voldoet het verzoek niet aan de bepalingen van het verdrag, dan 
is artikel 5 van toepassing. 

Zoals blijkt uit artikel 28 onder (e), belet het verdrag niet dat verdragslui ten 
de Staten overeenkomen o m af te wi jken van artikel 13. 

Artikel 14 

Vergeli jk artikel 16 van het Rechtsvorderingsverdrag 1954. Het eerste lid is 
letterli jk daaraan gelijk. 

Het tweede lid beperkt, in vergel i jk ing met artikel 16 van het Rechtsvorde-
r ingsverdrag 1954, de kosten welke de verzoekende staat moet terugbetalen 
aan de aangezochte staat. Kosten van getuigen en deurwaarders en eventu-
ele vertal ingen bli jven voor de aangezochte staat. Alleen het optreden van 
deskundigen en tolken en de keuze van een bijzondere vorm van ui tvoer ing 
van de rogatoire commissie kan tot een verzoek om vergoeding van de daar-
door ontstane kosten leiden. Onder «tolken» zijn dus niet de vertalers begre-
pen die stukken als bedoeld in artikel 4 moeten vertalen, het gaat uitslui tend 
om de tolken die bij getu igenverhoren optreden. 

Het derde lid heeft betrekking op de ui tvoer ing van rogatoire commissies 
in landen waar de common law geldt, waar de rechter speciale «examiners» 
benoemt, die een getuigenverhoor moeten ui tvoeren. Dit kunnen ook advo-
caten zi jn, die daarvoor een salaris bedingen. Deze kosten moeten worden 
terugbetaald door de verzoekende staat, indien deze er mede heeft inge-
stemd dat een «examiner» word t benoemd. Wordt die toestemming niet 
ver leend, dan kan het verhoor niet plaatsvinden en kan dus de rogatoire 
commissie niet worden ui tgevoerd. Aan te nemen valt, dat dan artikel 13, 
tweede l id, van toepassing is. 
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De verpl icht ing tot terugbetal ing rust op de verzoekende Staat. Uiteraard 
kan de rechter volgens zijn eigen recht de betreffende kosten uiteindeli jk ten 
laste van parti jen brengen. Hij kan parti jen opdragen een voorschot te stor-
ten voor de voldoening van die kosten. 

De aangezochte Staat heeft evenwel geen bevoegdheid o m de kosten op 
de part i jen te verhalen of van hen een voorschot te ver langen. 

Art ikel 28 onder (f) en artikel 32 staan speciale (bilaterale of mult i laterale) 
afwi jkende regel ingen toe van de in artikel 14 geregelde materie. 

HOOFDSTUK II - DE VERKRIJGING VAN BEWIJS DOOR DIPLOMATIEKE OF 
CONSULAIRE AMBTENAREN EN DOOR COMMISSARISSEN 

Vergeli jk artikel 15 van het Rechtsvorderingsverdrag 1954. 
De bepal ingen van dit hoofdstuk zijn alle zo geformuleerd, dat de moge-

Ii jkheid tot optreden door een diplomatieke of consulaire ambtenaar (voort-
aan aan te duiden als consul) of een commissar is omgeven is met voorwaar-
den en voorbehouden, zulks in verband met de omstandigheid dat veel Sta-
ten een strikte opvatt ing van hun soevereiniteit op het gebied van rechterl i jk 
handelen hebben. Het optreden van vreemde consuls en commissar issen 
word t dan in beginsel als een inbreuk beschouwd op die soevereiniteit. 
Daarvoor is toestemming vereist, welke onder bepaalde voorwaarden kan 
worden gegeven. Art ikel 33 staat zelfs toe, dat een verdragsstaat een voor-
behoud maakt ten opzichte van het gehele hoofdstuk II. 

De in dit hoofdstuk gegeven mogel i jkheden tot optreden scheppen op 
zichzelf uiteraard geen bevoegdheid: de consul of commissar is kan die be-
voegdheid alleen ont lenen aan het recht van de verdragsstaat die hem heeft 
aangesteld. 

Het hoofdstuk bevat geen regeling van kosten. Er zijn immers aan het op-
treden van de consul of commissar is voor de aangezochte Staat geen kosten 
verbonden. De kosten welke eventueel verbonden zijn aan de toepassing 
van artikel 19 (aanwezigheid van een ver tegenwoordiger van de in artikel 18 
bedoelde autoriteit) behoren door de aangezochte Staat zelf te worden ge-
dragen. Indien getu igendwang wordt toegepast overeenkomstig het bepaal-
de in artikel 18, kan vergoeding van de daarvoor te maken kosten een voor-
waarde zijn welke in de in dat artikel bedoelde verklar ing is opgenomen. 

De artikelen 27 (b), 28 (g) en 32 laten ruimte voor meer vri jgevige regelin-
gen op het stuk van de materie van hoofdstuk II. 

Artikel 15 

De hier geregelde mogel i jkheid van optreden van een consul betreft alleen 
handel ingen tot verkri jgen van bewijs (onderzoekshandelingen), doch niet 
andere gerechteli jke handel ingen als bedoeld in artikel 1. Ook sluit het artikel 
uit, dat onderzoekshandel ingen door een consul worden verricht ten behoe-
ve van een toekomst ige procedure. 

Behalve door het voorbehoud van het tweede l id, waardoor het optreden 
van de consul wordt gebonden aan een verlof van de aangezochte Staat, kan 
dit optreden nog zijn geregeld in regelingen of overeenkomsten als bedoeld 
in de artikelen 27 (b), 28 (g) en 32. 

Artikel 16 

De condit ies dat de consul alleen binnen zijn ressort (1), zonder dwang (2) 
onderzoekshandel ingen (3) ten behoeve van een reeds aanhangige zaak (4) 
mag verr ichten zijn dezelfde als in artikel 1 5. Het betreft hier onderzoeksham 
del ingen waarbi j onderdanen van de Staat waar de consul is geaccrediteerd 
of onderdanen van derde Staten zijn betrokken. Daarom zijn de voorwaarden 
str ingenter dan in artikel 15. Er is steeds een verlof nodig van de bevoegde 
autoriteit van de staat waar de handeling moet worden uitgevoerd. Dit verlof 
kan per geval of in het algemeen worden gegeven. Bovendien kunnen bij het 
verlof voorwaarden worden gesteld. 
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Ook hier kunnen regel ingen of overeenkomsten als bedoeld in de artikelen 
27 (b), 28 (g) en 32 andere regels geven ten aanzien van het optreden van de 
consul. 

Artikel! 7 

De voorwaarden voor het optreden van een tot het uitvoeren van onder~ 
zoekshandelingen benoemde commissaris sluiten nauw aan bij die welke ar-
tikel 16 stelt aan het optreden van een consul ten opzichte van onderdanen 
van de Staat van ui tvoer ing of een derde Staat. 

Ook hier kunnen regel ingen of overeenkomsten als bedoeld in de artikelen 
27 (b), 28 (g) en 32 andere regels geven. 

Evenals bij artikel 16 moet een Staat die het niet nodig acht voor het optre-
den van commissarissen een voorafgaand verlof te eisen, dit uitdrukkeli jk 
verklaren. 

De commissar is kan zijn benoemd door een rechterli jke autoriteit van de 
verzoekende Staat of van de aangezochte Staat, doch niet door een niet-
rechterli jke autoriteit zoals b.v. een consul. In de Verenigde Staten kunnen 
de federale rechtbanken bij voorbeeld een buitenlandse rechter als commis-
saris benoemen; deze kan dan getuigen horen in hun eigen taal en volgens 
de procedure welke in hun eigen land gebruikeli jk is. 

Artikel 18 

De artikelen 15-17 betreffen het optreden van consuls, respectievelijk 
commissar issen, zonder dwang. Artikel 18 regelt voor al deze gevallen de 
voorwaarden waaronder dwang kan worden uitgeoefend op getuigen. De 
eerste en voornaamste voorwaarde is, dat de Staat waar de ui tvoering van 
de onderzoekshandeling moet plaatsvinden in het algemeen moet hebben 
verklaard, dat een consul of commissaris de bevoegdheid heeft zich tot een 
(bevoegde) autoriteit van die Staat te wenden met het verzoek om bi jstand 
door toepassing van dwangmiddelen. Is een dergeli jke verklaring niet afge-
legd, dan is een zodanig verzoek niet ontvankeli jk. 

De af te leggen verklaring zal de aanwijzing van een bevoegde autoriteit 
voor behandel ing van het verzoek moeten bevatten en voorts de voorwaar-
den welke de betreffende Staat in het algemeen stelt aan verzoeken tot toe-
passing van dwang. Bijzondere voorwaarden kunnen aan een eenmaal toe-
gestaan verzoek nog worden gesteld op grond van artikel 19. 

De aangezochte Staat behoudt een onbeperkte bevoegdheid om afwijzend 
te beslissen op een verzoek. Artikel 18 kan niet zo gelezen worden, dat een 
verzoek dat aan de gestelde algemene voorwaarden voldoet steeds of in be-
ginsel dient te worden gehonoreerd. Voldoet het verzoek aan die voorwaar-
den dan is het ontvankeli jk, meer niet. 

Wordt het verzoek ingewi l l igd, dan kan de bevoegde autoriteit - in feite de 
rechterli jke autoriteit - dwangmiddelen toepassen mits deze geschikt zi jn, 
d.w.z. aangepast aan het verzoek zelf en aan de voorwaarden van artikel 18, 
hetzij artikel 19. Voorts spreekt het vanzelf, dat alleen dwangmiddelen welke 
in het recht van de Staat van de uitvoering bekend zijn kunnen worden toe-
gepast. 

De toepassing van artikel 18 kan zijn uitgesloten bij een voorbehoud als 
bedoeld in artikel 33. Ook is mogelijk dat een verdragsstaat een vri jgeviger 
regeling kent of treft (artikelen 27 (b); 28 (g); 32). 

Artikel 19 

Het artikel is zeer breed geformuleerd: de bevoegde autoriteit van de aan-
gezochte Staat kan alle voorwaarden «welke zij wenseli jk acht» verbinden 
aan een verlof als bedoeld in de artikelen 15-17 of aan de toestemming tot 
toepassing van dwang als bedoeld in artikel 18. Deze voorwaarden kunnen 
per geval worden vastgesteld. Zij kunnen betrekking hebben op het onder-
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werp en de omvang van het onderzoek, op de vraag welke documenten of 
andere voorwerpen voor inspectie moeten worden geproduceerd, binnen 
welke grenzen het betreden en inspecteren van onroerend goed is toege-
staan, welke personen (andere dan de part i jen, de getuigen en hun raadslie-
den) bij de onderzoekshandel ing tegenwoord ig mogen zijn, enz. De voor-
waarden mogen natuurl i jk niet zo worden gesteld, dat zij in stri jd komen met 
andere bepal ingen van hoofdstuk II, met name de artikelen 20 en 21 . 

Artikel 20 

Behalve aan de parti jen en de getuigen kan men denken aan anderen, die 
bij een onderzoekshandel ing betrokken zijn. In het rappor t -Amram worden 
genoemd de werkgever van de getuige, een ver tegenwoordiger van een ver-
zekeraar, een persoon die zekerheid heeft gesteld. 

Artikel 21 

Dit artikel trekt de grenzen waarbinnen een consul of commissar is, die 
daartoe vergunning heeft verkregen, een onderzoekshandel ing mag verr ich-
ten (a), geeft voorschri f ten betreffende de taal waar in de oproep om te ver-
schijnen moet zijn gesteld (b), schrijft voor dat de oproep moet vermelden 
dat de betrokkene zich kan doen bijstaan en - tenzij aanwenden van dwang 
mogel i jk is met toepassing van artikel 18 - dat hij niet is gehouden te ver-
schijnen of mede te werken (c), geeft voorschr i f ten betreffende de in acht te 
nemen vormen (d) en betreffende de gronden waarop de betrokkene zich 
volgens artikel 11 kan beroepen op een recht tot verschoning of een verbod 
tot het af leggen van een verklaring (e). 

Bij onderdeel (c) dient te worden bedacht, dat er niet alti jd een verklar ing 
als bedoeld in artikel 18 behoeft te zi jn: een dergel i jke verklaring kan overbo-
dig zijn in verband met het bestaan van regelingen als bedoeld in artikel 27 
(b), artikel 28 (g), of een verdrag als bedoeld in artikel 32. Onderdeel (c) moet 
geacht worden ook op die situaties betrekking te hebben. 

Dat de consul of commissar is de onderzoekshandel ing verricht in de vo rm 
voorgeschreven door het recht van de Staat waar de zaak aanhangig is, is te 
verklaren uit de omstandigheid, dat de consul of commissar is met dat recht 
het meest ver t rouwd is. De mogel i jkheid dat consuls of commissar issen on-
derzoekshandel ingen verrichten is juist geschapen met het oog op het voor-
deel, dat zij hun eigen bewijsrecht toepassen en aldus beter tot resultaten 
kunnen komen welke passen in de procedure ten behoeve waarvan het be-
wijs word t bi jgebracht. 

Artikel 22 

Reeds uit het ontbreken van de weiger ingsgrond in artikel 12 kan men af-
leiden, dat een rogatoire commissie niet kan worden geweigerd o m reden 
dat een poging om bewijs te verkr i jgen langs de weg van hoofdstuk II is mis-
lukt. Artikel 22 is dan ook ten overvloede in het verdrag opgenomen. Niet al-
leen wanneer een getuige geweigerd heeft mede te werken, maar ook wan -
neer om andere redenen verkr i jg ing van bewi js door een consul of commis-
saris onmogel i jk is gebleken (er werd geen vergunn ing ver leend; de toepas-
sing van dwang werd niet toegestaan) geldt de regel van artikel 22. 

HOOFDSTUK III - ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 23 

«Pre-trial discovery of documents» heeft betrekking op de procedure in 
Staten waar de c o m m o n law geldt waarbi j de ene part i j vóórdat het eigenl i j -
ke geding aanhangig is gemaakt, toegang kan verkri jgen tot documenten 
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die in het bezit zijn van de andere part i j , ten einde daarin steun te v inden 
voor de voorbereid ing van zijn zaak. De procedure is overigens niet un i form 
geregeld in de verschil lende Staten. 

Artikel 23 is speciaal op Engels verzoek in het verdrag opgenomen. Men 
zou kunnen stellen dat de u i tvoer ing van een rogatoire commiss ie tot onder 
zoek van stukken reeds op grond van artikel 12, eerste l id, onder a kan wor-
den geweigerd wanneer de ui tvoer ing van een dergeli jk verzoek in de aan-
gezochte Staat niet behoort tot de bevoegdheid van de rechterli jke macht. 
De Engelse gedelegeerde ter Conferentie heeft in het bijzonder gewezen op 
het gevaar, dat industriële spionnage kon worden bedreven wanneer een 
verzoek tot onderzoek van stukken werd toegestaan en de rechter in een 
land waar deze procedure onbekend is of niet strikt is geregeld geen midde 
len heeft ter voorkoming van misbruik. 

Artikel 24 

Vergeli jk artikel 18 van het not i f icat ieverdrag, waaraan het letterlijk is ont-
leend. 

Artikel 25 

Dit artikel is van praktisch belang voor een Staat als de Verenigde Staten, 
waar zowel een federale als een staatsgewijze rechterli jke organisatie naast 
elkaar bestaan. Een dergelijke Staat kan dan de tot één van deze stelsels be-
horende autoriteiten exclusieve bevoegdheid toekennen voor de ui tvoer ing 
van het verdrag. 

Artikel 26 

Dit artikel komt tegemoet aan const i tut ionele bezwaren in enkele Staten, 
welke het daar onmogeli jk maken dat een rechterli jke autoriteit overeen-
komst ig artikel 14 een handel ing verr icht welke leidt tot het ontstaan van een 
vorder ing op de Staat van die autoriteit. 

Artikel 27 

Vergelijk artikel 19 van het not i f icat ieverdrag. 
Dit artikel staat in onderdeel (a) een verdragsstaat toe, direct verkeer tus-

sen gerechten of tussen parti jen toe te laten naast verkeer via de centrale au-
tori teit bedoeld in artikel 2. 

De onderdelen (b) en (c) waarborgen, dat het verdrag geen inbreuk maakt 
op krachtens de interne wet of het gewoonterecht van een verdragsstaat 
reeds bestaande regelingen of gebruiken welke vr i jgeviger zijn dan de rege-
l ing van het verdrag. Dit heeft zowel betrekking op de wijze waarop (en de 
personen door wie) onderzoekshandelingen worden verricht als op de mo-
gel i jkheid om andere methoden tot verkr i jging van bewijs dan de in het ver-
drag voorziene te gebruiken. Zo kan men bij voorbeeld denken aan de moge-
li jkheid voor een advocaat om zelf naar een verdragsstaat te reizen, daar een 
getuige zonder dwang te horen nadat deze door een plaatselijke funct ionaris 
is beëdigd, een proces-verbaal op te maken met een stenografisch verslag 
van het verhoor of wel een bandopname van dat verhoor te maken. Ook is 
mogel i jk dat wordt toegestaan, dat een advocaat een confrère in een andere 
Staat instrueert om op deze wijze een verhoor te houden. 

De Amerikaanse wetgeving staat bij voorbeeld toe, dat vreemde consuls 
of commissarissen onbeperkt hun bevoegdheid uitoefenen om zonder toe-
passing van dwangmiddelen getuigen te horen van welke nationaliteit ook, 
over welk onderwerp ook en op elke plaats en t i jd en in elke vo rm waarmede 
de getuige kan instemmen. In het Verenigd Koninkri jk geldt hetzelfde. 
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In het rapport -Amram wordt gewezen op beslissingen van Amerikaanse 
federale rechters waarbi j in de V.S. verbl i jvende Duitse en Italiaanse rechters 
als commissar issen zijn benoemd en hun de bevoegdheid is toegekend om 
bepaalde getuigen binnen het rechtsgebied te horen in hun eigen taal en 
overeenkomst ig hun nationale recht, waarbi j tevens werd toegestaan dat 
deze getuigen volgens het Amerikaanse recht werden opgeroepen en zo no-
dig tot verschi jnen gedwongen. 

Andere Staten, waaronder Nederland, staan een vreemde consul toe om 
een getuige te horen op basis van vr i jwi l l igheid, ongeacht of hij een onder-
daan is van de eigen Staat, van de Staat van de consul of van een derde 
Staat. Voor deze Staten is het afleggen van een verklaring als bedoeld in art i-
kel 15 niet nod ig ; zij zullen wel een verklaring als bedoeld in artikel 16, twee-
de l id, af leggen. 

Onder «interne wet» zijn ook begrepen regels van verdragen, waarbi j een 
verdragsstaat parti j is, of word t - zie ook artikel 32. 

Artikel 28 

Dit artikel geeft de meest ruime mogel i jkheid voor verdragspart i jen om 
onder l ing in bilaterale of zelfs mult i laterale afspraken afwijkende regelingen 
te treffen over een aantal onderwerpen, gespecificeerd onder (a)-(g). 

Artikelen 29-42 

De slotbepalingen behoeven in het algemeen wein ig commentaar. Zij zijn 
grotendeels ont leend aan de tradit ionele slotbepalingen van de verdragen 
van de Haagse Conferentie voor internationaal privaatrecht. 

Aandacht verdient, dat het verdrag ingevolge artikel 32 niet alleen reeds 
bestaande verdragen onverlet laat, doch ook toekomstige. In een verdrag 
dat in zo ru ime mate afwijkende regelingen toelaat, ware een andere oplos-
sing ook nauweli jks denkbaar. 

III. DE UITVOERING VAN HET VERDRAG; DE BIJ DE BEKRACHTIGING AF 
TE LEGGEN VERKLARINGEN 

Het verdrag behoeft een ui tvoer ingswet. Het ontwerp daarvan is tegeli jk 
met het onderhavige ontwerp van ri jkswet ingediend. Het verdrag bevat een 
aantal bepal ingen, welke de verdragsstaten in staat stellen door het afleg-
gen van een verklaring de wijze waarop het verdrag op sommige punten 
voor die Staat wordt ui tgevoerd te bepalen. In één geval is een verdragsstaat 
verpl icht een verklaring af te geven, nameli jk betreffende de aanwijzing van 
zijn centrale autoriteit als bedoeld in artikel 2 van het verdrag. Andere verkla-
r ingen hebben een facultatief karakter, zoals die bedoeld in artikel 4, vierde 
l id, artikel 8, artikel 11, de artikelen 15-18, artikel 23 en artikel 24. 

Ook al moet voor de ui tvoering van het verdrag in de eerste plaats worden 
verwezen naar het desbetreffende wetsontwerp met toel icht ing, het lijkt 
dienst ig hieronder de wijze van ui tvoer ing in het kort te bespreken en daarbi j 
aan te geven welke verklaringen in dit verband bij de bekrachtiging van het 
verdrag zullen worden afgelegd en waarom. 

Artikel 2 

Als centrale autoriteit word t aangewezen de officier van justit ie bij het ar-
rondissement 's-Gravenhage. 

Hier is aansluit ing gezocht aan het stelsel van de Wet van 8 januari 1975, 
Stb. 5 tot ui tvoering van het op 15 november 1965 te 's-Gravenhage tot 
stand gekomen Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het bui-
tenland van gerechteli jke en buitengerechteli jke stukken in burgerl i jke en in 
handelszaken. Zie ook de toel icht ing op artikel 2 van het wetsontwerp tot uit-
voer ing van het onderhavige verdrag. 
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Artikel 8 

In beginsel is er geen bezwaar tegen dat rechterl i jke ambtenaren van de 
verzoekende autoriteit van een verdragsstaat de u i tvoer ing van een rogatoi-
re commissie b i jwonen, mits daartoe de toes temming word t gevraagd van 
de rechter die de rogatoire commiss ie uitvoert. Die rechter kan aan de te ver-
lenen toes temming bepaalde voorwaarden verb inden, bij voorbeeld dat te-
voren inzage word t gegeven van de vragen welke die rechterl i jke ambtenaar 
gesteld wenst te zien. 

De mogel i jkheid van aanwezigheid van een bui tenlandse rechter bij de uit-
voer ing van een rogatoire commiss ie in Nederland zou confl icten over de 
wi jze van ui tvoer ing en de leiding daarbi j kunnen doen ontstaan. De voorge-
stelde regel ing strekt ertoe dergeli jke ongewenste situaties te voorkomen. 
Het leek daarom ook wensel i jk, in het algemeen de toes temming van de Ne-
derlandse rechter te ver langen. Aangenomen mag w o r d e n , dat die toestem-
ming op grond van de internationale courtoisie als regel zal worden gege-
ven. Wordt de toestemming geweigerd, dan mag worden verwacht dat dit 
niet wi l lekeur ig geschiedt en dat aan de verzoeker word t medegedeeld, 
waarom het verzoek niet kan worden ingewi l l igd. 

Artikel 11 

De vraag of een getuige of deskundige zich kan beroepen op een in het Ne-
derlandse recht niet bekend recht van verschoning of een verbod tot het af-
leggen van een verklaring dat voor tv loei t uit de wet van een andere Staat 
dan de verzoekende Staat, is in zijn a lgemeenheid moei l i jk te beoordelen. 
Daarom word t voorgesteld, deze vraag ter beoordel ing te laten aan de rech-
ter die de rogatoire commissie uitvoert. Deze zal van geval tot geval moeten 
bezien of een beroep op een verschoningsrecht of een verbod tot het afleg-
gen van een verklar ing door een vreemdel ing buiten de gevallen van artikel 
11, eerste l id, toelaatbaar is. 

Artikel 14 

Evenals bij de ui tvoer ing van het Rechtsvorder ingsverdrag 1954 isge-
schied, zullen de kosten bedoeld in het tweede lid van artikel 14 aan de ver-
zoekende Staat in rekening wo rden gebracht. 

Artikel 16 

Het is thans reeds toegestaan, dat hier te lande geaccrediteerde consuls 
verhoren houden van Nederlanders of in Nederland verbl i jvende vreemde-
lingen die niet behoren tot het land van de consul , mits daarbij geen dwang 
wordt toegepast. Er is dus geen reden, het in artikel 16 van het verdrag be-
doelde verlof te eisen. 

Artikel 17 

Het betreft hier regels tot waarborg ing van een regelmat ige en behoorl i jke 
ui tvoer ing van verhoren door niet tot de rechterl i jke macht of de diplomatie-
ke dienst behorende personen (commissarissen). Het lijkt wenseli jk, deze 
verhoren door commissar issen met de nodige regels te omgeven, zulks zo-
wel in het belang van de verkr i jg ing van het bewi js ten behoeve van de bui-
tenlandse procedure als ter bescherming van de persoon wiens verhoor 
wordt ver langd. In de eerste plaats dient het verhoor te zijn toegestaan door 
de President van de rechtbank in het gebied waar de onderzoekshandel ing 
(het verhoor) moet plaatsvinden. Deze is dus de «bevoegde autoriteit» be-
doeld in artikel 17 onder a) van het verdrag. Wordt het verhoor toegestaan, 
dan kan aan de vergunning elke voorwaarde worden verbonden, dienstig 
voor het goede ver loop van het onderzoek, zulks overeenkomst ig artikel 17 
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onder b) van het verdrag, bij voorbeeld betreffende de aanwezigheid van 
een tolk indien het gaat om het verhoor van een vreemdel ing. In bijzondere 
geval len kan de President eisen dat het verhoor geschiedt in het gerechtsge-
bouw onder toezicht van een door hem aan te wijzen rechter. Deze zal er op 
moeten toezien, dat het verhoor een regelmat ig en behoorli jk karakter 
draagt, met name dat de te horen persoon niet onder enigerlei druk word t 
gebracht of dat hem niet ter zake dienende of onbehoorl i jke vragen worden 
gesteld. Zonodig kan de toezichthoudende rechter - eventueel na overleg 
met de President - ingri jpen en een einde maken aan het verhoor. 

Voorts moeten in verband met artikel 21 van het verdrag enkele algemene 
voorwaarden worden gesteld. Deze betreffen de oproeping, die moet zijn 
gesteld of vertaald in het Nederlands en die voorts alle gegevens moet ver-
melden welke voor de opgeroepen persoon van belang zijn, met name wat 
betreft de vr i jwi l l igheid van het verschijnen, de mogel i jkheid tot bi jstand 
door een raadsman, het recht zich te beroepen op een grond tot verschoning 
of een verbod tot het afleggen van een verklar ing en de vergoeding van de 
kosten van het verschi jnen. Verwezen zij naar artikel 22 van het ontwerp van 
ui tvoeringswet en de daarbij gegeven toel icht ing. 

Artikel 18 

De ondergetekenden zien geen reden om voor te stellen, de beschikbaar-
heid van dwangmiddelen bij onderzoekshandelingen door consuls of com-
missarissen mogel i jk te maken door het af leggen van een verklaring als 
voorzien in artikel 18 van het verdrag. De weg van een rogatoire commissie 
opgedragen aan de rechter staat steeds open; dan zal ook toepassing van 
dwang mogeli jk zijn (artikel 10). Toepassing van dwang wanneer andere dan 
rechterlijke ambtenaren de onderzoekshandeling verrichten achten de on-
dergetekenden in beginsel niet gewenst. In het an twoord op de quest ionnai-
re welke bij de voorbereid ing van het onderhavige verdrag aan de Staten 
van de Haagse Conferentie is voorgelegd heeft de Nederlandse Regering 
desti jds gesteld, dat het diplomatieke of consulaire ambtenaren op geen en-
kele wijze zou mogen worden toegestaan, gebruik te maken van dwang te-
gen getuigen. Dit standpunt achten de ondergetekenden nog steeds juist. 
Het is hun niet gebleken, dat er behoefte zou bestaan aan deze mogel i jkheid. 

Artikel 23 

Het Nederlandse Wetboek van Burgerli jke Rechtsvordering kent geen pro-
cedure welke vergelijkbaar is met die van «pre-trial discovery of 
documents» (aan een proces voorafgaand onderzoek van documenten), zo-
als deze in het procesrecht van landen waar de c o m m o n law geldt bekend is. 
De in artikel 23 bedoelde verklaring moet derhalve worden afgelegd. Zou het 
Nederlandse procesrecht well icht in de toekomst een dergelijke procedure 
kennen, dan kan deze verklaring worden ingetrokken. De continentaal Euro-
pese landen die het verdrag tot dusverre hebben bekrachtigd hebben bijna 
alle gebruik gemaakt van deze mogeli jkheid tot het afleggen van een ver-
klaring. Zou de verklaring niet worden afgelegd, dan zou een verzoek tot het 
organiseren van een procedure tot «pre-trial discovery of documents» in Ne-
derland waarschijnl i jk toch reeds moeten afstuiten op artikel 12, eerste l id 
onder a). Zie ook de op artikel 23 hiervoor gegeven toel icht ing. 

Artikel 24 

Er bestaat geen behoefte, andere autori tei ten aan te wijzen naast de cen-
trale autoriteit in Nederland, de officier van justit ie in het arrondissement te 
's-Gravenhage. 

Wanneer het verdrag medegelding zou krijgen voor de Nederlandse Ant i l -
len, dan wordt voor dat land eveneens een centrale autoriteit aangewezen. 
Voor de toepassing van artikel 24 kan het Koninkri jk gevoegli jk worden be-
schouwd als een «federale Staat». Verwezen word t naar hetgeen hieronder 
is opgemerkt onder «Verklaringen». 
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Artikel 26 

In verband met het reciprociteitsbeginsel zullen de kosten van de uitvoe-
ring van een rogatoire commiss ie worden in rekening gebracht aan een ver-
dragsstaat die met toepassing van artikel 26, eerste l id, de terugbetal ing van 
deze kosten verlangt. 

Artikel 33 

Zoals h ierboven is uiteengezet, is er geen aanleiding tot het maken van 
een voorbehoud als bedoeld in artikel 4, tweede l id. 

Evenmin is er reden o m door een voorbehoud het bepaalde in hoofdstuk II 
van het verdrag geheel of gedeelteli jk uit te slui ten. 

Artikel 40 

Zodra de u i tvoer ingswetgev ing gereed is, zal de gelding van het Verdrag 
tot de Nederlandse Ant i l len worden ui tgebreid. Derhalve wordt nu goedkeu-
ring voor het gehele Koninkri jk gevraagd, doch zal het Verdrag voora lsnog 
slechts voor Nederland worden bekracht igd. 

Verklaringen 

Als bi j lagen I en II zijn bij deze memor ie van toel icht ing model len gevoegd 
van verklar ingen omtrent de ui tvoer ing van het Verdrag. De in Bijlage I weer-
gegeven verklar ingen worden bij de bekracht ig ing voor Nederland afgelegd. 
De verklar ingen vervat in Bijlage II worden afgelegd wanneer de geld ing van 
het Verdrag tot de Nederlandse Ant i l len word t ui tgebreid. 

De Minister van Justi t ie, 
J. de Ruiter 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
C. A. van der Klaauw 
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