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Ríki þau sem undirrita samning þennan, 
sem vilja auðvelda sendingu og framkvæmd réttarbeiðna og greiða fyrir mismunandi aðferðum 
sem þau beita í því skyni, 
 
sem vilja bæta samvinnu á sviði einkamála og verslunarmála, 
hafa í því augnamiði ákveðið að gera samning og hafa orðið ásátt um eftirfarandi ákvæði: 
 

I. KAFLI – Réttarbeiðnir. 
1. gr. 

Í einkamálum og verslunarmálum getur dómsmálayfirvald í samningsríki, í samræmi við lög 
þess ríkis, með réttarbeiðni gagnvart viðeigandi dómsmálayfirvalds í öðru samningsríki, óskað 
eftir að aflað verði sönnunargagna eða að önnur dómsathöfn verði framkvæmd. 
Réttarbeiðni skal ekki senda til að afla sönnunargagna sem ekki eru ætluð vegna dómsmáls, sem 
hefur verið höfðað eða er fyrirhugað. 
Með orðtakinu „önnur dómsathöfn“ er ekki átt við birtingu réttarskjala eða aðgerðir til að 
fullnægja dómi eða hrinda í framkvæmd fyrirmælum eða aðgerðir til bráðabirgða eða verndar. 
 

2. gr. 
Samningsríki skal tilnefna miðlægt stjórnvald sem tekur við réttarbeiðnum frá 
dómsmálayfirvöldum í öðru samningsríki og framsendir því yfirvaldi sem bært er til að 
framkvæma þær. Hvert ríki skal skipa miðlægt stjórnvald samkvæmt eigin löggjöf. 
 
 
Réttarbeiðnir skulu sendar miðlægu stjórnvaldi þess ríkis sem framkvæmir hana án milligöngu 
annarra yfirvalda í því ríki. 

3. gr. 
Í réttarbeiðni skal greina: 
a. það yfirvald sem óskar eftir framkvæmd hennar og það yfirvald sem óskað er að framkvæmi 
hana, ef því yfirvaldi sem beiðni kemur frá er kunnugt um það yfirvald, 
b. nöfn og heimili málsaðila og umboðsmenn þeirra, ef við á, 
c. um hvers konar mál er að ræða sem umbeðin sönnunargögn eru ætluð fyrir, ásamt öllum 
nauðsynlegum upplýsingum þar að lútandi, 
d. hvaða sönnunargagna skuli aflað eða hvaða dómsathöfn framkvæmd. 
Þar sem við á skal meðal annars tilgreina í beiðni: 
e. nöfn og heimil þeirra sem á að yfirheyra, 
 
f. þær spurningar sem leggja á fyrir þá sem á að yfirheyra eða yfirlýsingu um það efni sem 
yfirheyra á þá um, 



g. þau skjöl eða aðrar eignir, fasteignir eða lausafé, skoða skal, 
h. hvort þess sé óskað að sönnunargögn verði gefin með eiði eða þau staðfest og hvort gæta beri 
sérstakra formsatriða, 
i. hvort gæta beri sérstakra aðferða eða málsmeðferðar skv. 9. gr. 
Í beiðni má einnig greina nauðsynlegar upplýsingar til að 11. gr. verði beitt. 
Ekki skal gerð krafa um löggildingu eða önnur formsatriði af því tagi. 

4. gr. 
Réttarbeiðni skal vera rituð á tungumáli þess yfirvalds sem óskað er að framkvæmi hana en 
annars skal fylgja þýðing yfir á það tungumál. 
Samningsríki skal þó taka við beiðni sem rituð er á ensku eða frönsku, eða í þýðingu á annað 
hvort þessara tungumála, hafi það ekki gert fyrirvara samkvæmt heimild í 33. gr. 
Nú getur samningsríki með fleiri en eitt opinbert tungumál vegna eigin laga ekki fallist á fyrir allt 
sitt yfirráðasvæði beiðni, sem rituð er á annað hvort þessara tungumála, og skal þá með 
yfirlýsingu tilgreina það tungumál sem beiðni eða þýðing hennar skal vera rituð á svo hún verði 
framkvæmd í ákveðnum hlutum yfirráðasvæðisins. Ef slíkri yfirlýsingu er ekki fylgt án 
réttmætrar ástæðu skal kostnaður af þýðingu yfir á áskilið tungumál greiddur af því ríki sem 
beiðni kemur frá. 
Samningsríki getur með yfirlýsingu tilgreint eitt eða fleiri tungumál, önnur en þau er getur í 
málsgrein næst á undan, sem senda má beiðni til miðlægs stjórnvalds þess. 
Þýðing sem fylgir beiðni skal staðfest rétt af sendierindreka eða ræðiserindreka, eða af 
eiðsvörnum þýðanda eða öðrum sem löggiltur er til þess í öðru hvoru ríkinu. 

5. gr. 
Ef miðlægt stjórnvald telur að beiðni fullnægi ekki kröfum samningsins skal það þegar tilkynna 
því yfirvaldi í ríkinu sem sendi réttarbeiðnina og tilgreina andmæli sín við beiðninni. 
 

6. gr. 
Nú er það yfirvald sem réttarbeiðni er send til er ekki bært til þess að framfylgja henni og skal þá 
beiðnin þegar framsend því yfirvaldi í ríkinu sem til þess er bært samkvæmt ákvæðum laga. 
 

7. gr. 
Eftir ósk þess yfirvalds sem beiðni kemur frá skal tilkynna því hvar og hvenær réttarbeiðni 
verður tekin fyrir svo málsaðilar og umboðsmenn þeirra, ef við á, geti verið viðstaddir. 
Upplýsingar þar að lútandi skulu sendar beint til aðila eða umboðsmanna þeirra ef yfirvald þess 
ríkis sem beiðni kemur frá fer þess á leit. 

8. gr. 
Samningsríki getur lýst því yfir að starfsmenn dómstóla hjá yfirvaldi annars samningsríkis sem 
beiðni kemur frá megi vera viðstaddir þegar réttarbeiðni er framkvæmd. Krefjast má 
undanfarandi heimildar frá til þess bæru yfirvaldi sem tilnefnt er af því ríki sem gefur 
yfirlýsinguna. 

9. gr. 



Það dómsmálayfirvald sem framkvæmir réttarbeiðni skal fara að lögum eigin ríkis um þá 
málsmeðferð sem fylgt er. 
Þó má beita sérstakri málsmeðferð ef það yfirvald sem beiðni kemur frá óskar þess, svo 
framarlega sem það brýtur ekki í bága við lög í því ríki þar sem beiðnin er framkvæmd eða er 
ómögulegt vegna réttarframkvæmdar eða örðugleika í framkvæmd. 
 
Réttarbeiðni skal framkvæmd án tafar. 
 

10. gr. 
Þegar réttarbeiðni er framkvæmd skal það yfirvald sem hún er send til beita viðeigandi 
þvingunarúrræðum í sömu tilvikum og að sama marki og gert er ráð fyrir í lögum ríkisins þegar 
framfylgt er fyrirmælum frá yfirvöldum þess eða beiðnum aðila að innlendu dómamáli. 
 

11. gr. 
Þegar réttarbeiðni er framfylgt getur sá einstaklingur sem á í hlut neitað að veita atbeina sinn að 
því marki sem honum er heimilt eða skylt að skorast undan að láta í té sönnunargögn samkvæmt: 
a. lögum ríkis þar sem beiðni er framkvæmd, eða 
b. lögum ríkis sem beiðni kemur frá, ef heimild eða skylda til að skorast undan að láta í té 
sönnunargögn hefur verið tilgreint í beiðni eða það er staðfest af því yfirvaldi sem beiðni kemur 
frá að frumkvæði yfirvalds sem beiðni er send til. 
Samningsríki getur enn fremur lýst því yfir að það muni virða rétt og skyldu sem er fyrir hendi 
samkvæmt lögum annarra ríkja en ríkisins sem beiðni kemur frá og ríkisins sem framfylgir 
beiðni að því marki sem tilgreint er í yfirlýsingunni. 

12. gr. 
Réttarbeiðni verður aðeins synjað að því marki sem: 
a. meðferð hennar er ekki á verksviði dómstóla í því ríki þar sem hún verður framkvæmd, eða 
 
b. það ríki sem beiðni er send til telur framkvæmd hennar fela í sér íhlutun í fullveldi sitt eða 
öryggi. 
Réttarbeiðni verður ekki synjað af þeirri ástæðu einni að sakarefnið eigi samkvæmt lögum aðeins 
undir dómstóla þess ríkis þar sem beiðni verður framkvæmd eða beiðni varði málsókn sem ekki 
sé heimil í lögum þess. 

13. gr. 
Það yfirvalds sem beiðni er send til skal senda eftir sömu leiðum og beiðnin barst því yfirvaldi 
sem beiðni kemur frá skjöl sem leiða í ljós að beiðnin hefur verið framkvæmd. 
Í öllum tilvikum þegar réttarbeiðni er ekki framfylgt að einhverju leyti eða öllu skal tilkynna því 
yfirvaldi sem beiðni kemur frá eftir sömu leiðum og beiðnin barst og greina frá ástæðum þess. 

14. gr. 
Framkvæmd réttarbeiðni skal vera án endurgreiðslu gjalda eða kostnaðar af einhverju tagi. 
 
Þó hefur það ríki þar sem beiðni verður framkvæmd rétt til að krefja ríkið sem beiðni kemur frá 
um endurgreiðslu á þóknun til sérfræðinga og þýðenda og þeim kostnaði sem leiðir af sérstakri 



málsmeðferð að ósk þess ríkis sem beiðni kemur frá, sbr. 2. mgr. 9. gr. 
Nú leggja lög hjá því yfirvaldi sem beiðni er send til þá skyldu á aðila að afla sjálfir 
sönnunargagna, og þeim aðila sem á í hlut er það ókleift, og getur þá viðkomandi yfirvald 
tilnefnt hæfan mann í því skyni að fengnu samþykki þess yfirvalds sem beiðni kemur frá. Þegar 
leitað er eftir slíku samþykki skal það yfirvald sem beiðni er send til upplýsa um áætlaðan 
kostnað sem leiðir af þessari tilhögun. Ef það yfirvald sem beiðni kemur frá veitir samþykki sitt 
skal það endurgreiða allan kostnað sem til fellur, en án samþykkis ber yfirvaldið ekki ábyrgð á 
kostnaði. 

II. KAFLI – Öflun sönnunargagna með 
sendierindrekum, ræðiserindrekum eða 

sérstaklega tilnefndum mönnum. 
15. gr. 

Í einkamálum og verslunarmálum getur sendierindreki eða ræðiserindreki samningsríkis án 
þvingunar aflað sönnunargagna á yfirráðasvæði annars samningsríkis og á starfssvæði sínu frá 
ríkisborgurum þess ríkis sem hann er í fyrirsvari fyrir vegna dómsmáls sem rekið er í því ríki. 
 
Samningsríki getur lýst því yfir að sendierindreki eða ræðiserindreki megi aðeins afla 
sönnunargagna samkvæmt heimild sem veitt er eftir umsókn sem lögð er fram af honum eða á 
hans vegum hjá viðeigandi yfirvaldi tilnefndu af því ríki sem gefur yfirlýsinguna. 

16. gr. 
Sendierindreki eða ræðiserindreki samningsríkis getur einnig án þvingunar aflað sönnunargagna 
á yfirráðasvæði annars samningsríkis og á starfssvæði sínu frá ríkisborgurum þess ríkis þar sem 
hann starfar eða ríkisborgurum þriðja ríkis vegna dómsmáls sem rekið er í því ríki sem hann er í 
fyrirsvari fyrir, ef: 
 
a. þar til bært yfirvald tilnefnt af því ríki þar sem hann starfar hefur gefið leyfi sitt, annaðhvort 
almennt eða í ákveðnu tilviki, og 
 
b. hann gætir þeirra skilyrða sem til þess bæra yfirvaldið hefur sett í leyfinu. 
Samningsríki getur lýst því yfir að sönnunargagna megi afla samkvæmt þessari grein án þess að 
það gefi leyfi sitt fyrirfram. 

17. gr. 
Í einkamálum eða verslunarmálum getur maður, sem löglega er tilnefndur í því skyni, án 
þvingunar aflað sönnunargagna á yfirráðasvæði samningsríkis vegna dómsmáls sem rekið er í 
öðru samningsríki, ef: 
 
a. þar til bært yfirvald tilnefnt af því ríki þar sem afla á sönnunargagna hefur gefið leyfi sitt, 
annaðhvort almennt eða í ákveðnu tilviki, og 
 
b. hann gætir þeirra skilyrða sem til þess bæra yfirvaldið hefur sett í leyfinu. 
Samningsríki getur lýst því yfir að sönnunargagna megi afla samkvæmt þessari grein án þess að 
það gefi leyfi sitt fyrirfram. 

18. gr. 



Samningsríki getur lýst því yfir að sendierindreki, ræðiserindreki eða sérstaklega tilnefndur 
maður, sem hafa heimild til að afla sönnunargagna eftir 15.–17. gr., geti sótt um viðeigandi 
aðstoð frá til þess bæru yfirvaldi tilnefndu af því ríki sem gefur yfirlýsinguna til að afla 
sönnunargagna með þvingunarúrræðum. Yfirlýsingin má hafa að geyma þau skilyrði sem ríkið 
sem hana gefur telur rétt að setja. 
Ef yfirvaldið fellst á slíka beiðni skal það beita þeim þvingunarúrræðum sem eiga við lögum 
samkvæmt í innlendu dómsmáli. 
 

19. gr. 
Þegar til þess bært yfirvald hefur veitt leyfi skv. 15.–17. gr. eða fallist á umsókn skv. 18. gr., 
getur það sett þau skilyrði sem það telur rétt að setja, þar á meðal um hvar og hvenær 
sönnunargagna verði aflað. Einnig getur yfirvaldið gert þá kröfu að því verði tilkynnt með 
hæfilegum fyrirvara um hvenær og hvar sönnunargagna verði aflað og á þá fulltrúi þess rétt á að 
vera viðstaddur þegar það er gert. 
 
 

20. gr. 
Þegar sönnunargagna er aflað samkvæmt þessum kafla mega hlutaðeigandi aðilar hafa lögmann 
sér til aðstoðar. 

21. gr. 
Þegar sendierindreka, ræðiserindreka eða sérstaklega tilnefndum manni er heimilt að afla 
sönnunargagna skv. 15–17. gr.: 
a. getur hann aflað hvers konar sönnunargagna sem ekki eru ósamrýmanleg lögum þess lands þar 
sem þeirra er aflað eða andstæð leyfi sem kann að hafa verið veitt samkvæmt ákvæðum hér á 
undan, en innan þeirra marka hefur hann vald til að eiðfesta eða taka við staðfestingu, 
b. skal kvaðning til manns um að mæta eða láta sönnunargögn í té vera á tungumáli þess staðar 
þar sem gagna er aflað eða henni fylgja þýðing yfir á það tungumál, nema viðtakandi sé 
ríkisborgari þess ríkis þar sem dómsmál er rekið. 
 
c. skal í kvaðningu greina viðkomandi frá því að hann megi hafa lögmann sér til aðstoðar, og í 
ríki sem hefur ekki gefið yfirlýsingu skv. 18. gr. skal jafnframt greint frá því að viðkomandi sé 
ekki skylt að mæta eða láta í té sönnunargögn, 
d. má afla gagnanna með því móti sem gert er ráð fyrir í lögum um þann dómstól þar sem mál er 
rekið svo framarlega sem sú framkvæmd er ekki bönnuð samkvæmt lögum þess ríkis þar sem 
sönnunargagna er aflað. 
e. getur sá maður sem beðinn er um að láta sönnunargögn í té borið fyrir sig rétt sinn eða skyldu 
til að skorast undan að lát þau í té eins og getur í 11. gr. 

22. gr. 
Þótt ekki hafi tekist að afla sönnunargagna eftir reglum þessa kafla vegna synjunar manns á að 
láta þau í té kemur það ekki í veg fyrir að í kjölfarið sé sett fram beiðni um öflun sönnunargagna 
eftir reglum I. kafla. 
 



III. KAFLI – Almennar reglur. 
23. gr. 

Samningsríki getur við undirritun, fullgildingu eða aðild lýst því yfir að það muni ekki 
framfylgja réttarbeiðnum sem eru sendar til að afla sönnunargagna af því tagi sem í „common 
law“ réttarkerfum er þekkt sem „pre-trial discovery of documents“. 

24. gr. 
Samningsríki getur tilnefnt önnur yfirvöld til viðbótar miðlægu stjórnvaldi og skal ákvarða 
valdsvið þeirra. Réttarbeiðnir má þó ávallt senda til miðlæga stjórnvaldsins. 
 
Sambandsríkjum er rétt að tilnefna fleiri en eitt miðlægt stjórnvald. 

25. gr. 
Samningsríki, sem hefur fleiri en eitt réttarkerfi, getur tilnefnt yfirvald fyrir hvert þessara 
réttarkerfa og er það þá eitt bært til að framkvæma réttarbeiðnir samkvæmt samningi þessum. 
 

26. gr. 
Ef nauðsynlegt er vegna stjórnlaga getur samningsríki krafið það ríki sem beiðni kemur frá um 
endurgreiðslu þóknunar eða kostnaðar vegna framkvæmdar réttarbeiðni, birtingar kvaðningar 
fyrir manni svo honum verið gert að mæta til að láta í té sönnunargögn, mætingar þess manns og 
fyrir endurrit vegna öflunar sönnunargagna. 
 
Hafi ríki krafist endurgreiðslu samkvæmt næstu málsgrein hér á undan getur annað 
samningsríkið krafið það um endurgreiðslu samsvarandi þóknunar og kostnaðar. 

27. gr. 
Ákvæði samnings þessa koma ekki í veg fyrir að samningsríki: 
a. lýsi því yfir að réttarbeiðnir megi senda dómsmálayfirvöldum þess eftir öðrum leiðum en þeim 
sem getur í 2. gr., 
b. heimili í löggjöf eða í réttarframkvæmd að úrræðum sem kveðið er á um í samningi þessum 
séu sett vægari skilyrði, 
c. heimili í löggjöf eða réttarframkvæmd að sönnunargagna sé aflað með öðrum hætti en kveðið 
er á um í samningi þessum. 

28. gr. 
Samningur þessi kemur ekki í veg fyrir að tvö eða fleiri samningsríki geri með sér samkomulag 
um að víkja frá: 
a. ákvæðum 2. gr. um aðferðir til að senda réttarbeiðnir, 
b. ákvæðum 4. gr. um þau tungumál sem nota má, 
 
c. ákvæðum 8. gr. um viðveru starfsmanna dómstóla þegar beiðni er framkvæmd, 
 
d. ákvæðum 11. gr. um heimild eða skyldu vitna til að skorast undan að láta í té sönnunargögn, 
 
e. ákvæðum 13. gr. um aðferðir til að senda því yfirvaldi sem beiðni kemur frá skjöl sem leiða í 
ljós að beiðnin hefur verið framkvæmd, 



f. ákvæðum 14. gr. um þóknun og kostnað, 
 
g. ákvæðum II. kafla. 

29. gr. 
Milli aðila að samningi þessum sem einnig eru aðilar að öðrum eða báðum samningunum um 
einkamálaréttarfar, sem undirritaðir voru í Haag 17. júlí 1905 og 1. mars 1954, skal samningur 
þessi koma í stað 8.–16. gr. fyrri samninganna. 
 

30. gr. 
Samningur þessi hefur ekki áhrif á beitingu 23. gr. samningsins frá 1905 eða 24. gr. samningsins 
frá 1954. 

31. gr. 
Viðbótarsamningar milli ríkja sem eiga aðild að samningunum frá 1905 og 1954 skulu einnig 
taldir eiga við um þennan samning, nema annað hafi verið ákveðið. 

32. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði 29. og 31. gr. skal samningur þessi ekki gilda um samninga sem hafa að geyma 
ákvæði um málefni sem þessi samningur tekur til og samningsríki eru eða verða síðar aðilar að. 
 

33. gr. 
Við undirritun, fullgildingu eða aðild getur ríki undanskilið að einhverju leyti eða öllu ákvæði 2. 
mgr. 4. gr. og II. kafla. Aðrir fyrirvarar verða ekki gerðir. 
 
Samningsríki getur hvenær sem er afturkallað fyrirvara sem það hefur gert og skal fyrirvarinn þá 
falla úr gildi á sextugasta degi eftir að tilkynnt hefur verið um afturköllun hans. 
Þegar ríki hefur gert fyrirvara getur annað ríki, sem fyrirvarinn hefur áhrif á, beitt sömu reglu 
gagnvart því ríki sem gert hefur fyrirvarann. 

34. gr. 
Ríki getur hvenær sem er afturkallað eða breytt yfirlýsingu. 

35. gr. 
Þegar samningsríki afhendir fullgildingar- eða aðildarskjal sitt eða síðar skal það skýra 
utanríkisráðuneyti Hollands frá tilnefningu yfirvalda af sinni hálfu skv. 2., 8., 24. og 25. gr. 
 
Samningsríki skal jafnframt þegar það á við skýra ráðuneytinu frá eftirfarandi: 
a. tilnefningu yfirvalda sem tilkynna ber, unnt er að afla leyfi frá og leita má aðstoðar hjá þegar 
sendierindrekar eða ræðiserindrekar afla sönnunargagna skv. 15., 16. eða 18. gr., 
 
 
b. tilnefningu yfirvalda sem getur gefið leyfi til að sérstaklega tilnefndur maður afli 
sönnunargagna skv. 17. gr. og þeirra sem veitt geta aðstoð skv. 18. gr., 
 



c. tilkynningum skv. 4., 8., 11, 15., 16., 17., 18., 23. og 27. gr., 
d. sérhverri afturköllun og breytingu á ofangreindum tilnefningum og yfirlýsingum, 
e. afturköllun á fyrirvörum. 

36. gr. 
Öll vandkvæði sem komið geta upp milli samningsríkja vegna framkvæmdar samningsins skal 
leysa þau eftir diplómatískum leiðum. 
 

37. gr. 
Samningur þessi skal liggja frammi til undirritunar af hálfu þeirra ríkja sem áttu fulltrúa á ellefta 
fundi Haagráðstefnunnar um alþjóðlegan einkamálarétt. 
Hann skal fullgiltur og skulu fullgildingarskjöl afhent utanríkisráðuneyti Hollands. 
 

38. gr. 
Samningur þessi skal öðlast gildi á sextugasta degi eftir að þriðja fullgildingarskjalið hefur verið 
afhent, sbr. 2. mgr. 37. gr. 
 
Gagnvart hverju ríki, sem undirritað hefur samninginn en fullgildir hann síðar, öðlast hann gildi á 
sextugasta degi eftir að fullgildingarskjal hefur verið afhent. 

39. gr. 
Ríki sem ekki átti aðild að ellefta fundi Haagráðstefnunnar um alþjóðlegan einkamálarétt, en á 
aðild að þessari ráðstefnu eða að Sameinuðu þjóðunum eða sérstofnunum þeirra eða er aðili að 
samþykktum Alþjóðadómstólsins, getur gerst aðili að samningi þessum eftir að hann hefur öðlast 
gildi í samræmi við 1. mgr. 38. gr. 
 
Aðildarskjal skal afhent utanríkisráðuneyti Hollands. 
 
Samningurinn öðlast gildi gagnvart ríki sem gerist aðili að honum á sextugasta degi eftir 
afhendingu aðildarskjals þess. 
Aðildin hefur aðeins áhrif á samskipti þess ríkis sem gerist aðili og þeirra samningsríkja sem lýst 
hafa yfir samþykki sínu við aðildinni. Slíkar yfirlýsingar skulu afhentar utanríkisráðuneyti 
Hollands til vörslu og skal ráðuneytið framsenda hverju samningsríki, eftir diplómatískum 
leiðum, staðfest endurrit þeirra. 
 
Samningurinn skal öðlast gildi milli ríkis sem gerist aðili að honum og ríkis sem lýst hefur yfir 
samþykki sínu við aðildinni á sextugasta degi eftir afhendingu yfirlýsingar um samþykki. 

40. gr. 
Við undirritun, fullgildingu eða aðild getur ríki lýst því yfir að samningur þessi taki í 
alþjóðlegum samskiptum til allra svæða sem viðkomandi ríki ber ábyrgð á, eða til eins þeirra eða 
fleiri. Slík yfirlýsing skal taka gildi á þeim degi er samningurinn öðlast gildi gagnvart 
viðkomandi ríki. 
 
Eftir það skal tilkynna um slíka útfærslu til utanríkisráðuneytis Hollands. 



 
Gagnvart þeim svæðum sem útfærsla tekur til skal samningurinn öðlast gildi sextíu dögum eftir 
tilkynningu sem getur í næstu málsgrein hér á undan. 
 

41. gr. 
Samningur þessi gildir í fimm ár frá þeim degi er hann öðlast gildi skv. 1. mgr. 38. gr., og gildir 
það einnig gagnvart ríkjum sem síðar fullgilda eða gerast aðilar að samningnum. 
 
Ef samningnum hefur ekki verið sagt upp framlengist hann sjálfkrafa um fimm ár í senn. 
Uppsögn skal tilkynna utanríkisráðuneyti Hollands eigi síðar en sex mánuðum fyrir lok fimm ára 
tímabilsins. 
Takmarka má hana við ákveðin landsvæði sem samningurinn tekur til. 
Uppsögn hefur aðeins gildi gagnvart því ríki sem hefur tilkynnt um hana. Samningurinn heldur 
gildi sínu milli annarra samningsríkja. 
 

42. gr. 
Utanríkisráðuneyti Hollands skal tilkynna þeim ríkjum sem getur í 37. gr., og ríkjum sem gerst 
hafa aðilar skv. 39. gr., um: 
 
a. undirritanir og fullgildingar skv. 37. gr. 
 
b. gildistökudag samnings þessa skv. 1. mgr. 38. gr., 
 
c. aðild skv. 39. gr. og hvenær hún öðlast gildi, 
 
d. útfærslu skv. 40. gr. og hvenær hún öðlast gildi, 
 
e. tilnefningar, fyrirvara og yfirlýsingar skv. 33. og 35. gr., 
f. uppsagnir skv. 3. mgr. 41. gr. 
 
 
Þessu til staðfestu hafa undirritaðir, sem til þess hafa fullt umboð, undirritað samning þennan. 
 
Gjört í Haag 18. mars 1970 á ensku og frönsku, og eru báðir textar jafngildir, í einu eintaki, sem 
varðveitt skal í skjalasafni ríkisstjórnar Hollands, og staðfest endurrit skal sent eftir 
diplómatískum leiðum til hvers ríkis sem átti aðild að ellefta fundi Haagráðstefnunnar um 
alþjóðlegan einkamálarétt. 

 


