MİRASA (1) UYGULANACAK HUKUKA DAİR
SÖZLE Ş ME (2).
Tercüme (9: Yrd. Doç. Dr. Feriha Bilge TANRIB İLİR (*9

Bu sözleşmeyi imzalayan Devktler,
Miras bırakanın mallrımİı intikalinde uygulanacak hukuka
ilişkin ortak hükümleri tesis etmek arzusuyla,
Bir Sözleşme akdetmeyi kararlaştırmışiar ve aşağıdaki hükümlerde mutabık kalmışlarclır.
BÖLÜM 1— SÖZLE ŞMENİN . DÜZENLEME ALANI
-Madde 1 .
1 Bu Sözleşme, mirasa uygulanacak hukuku belirlemektedir.
2 İşbu Sözleşme, aşağıdaki hususlarda uygulamnaz:
a ölüme bağlı tasarrufların şekli;
b ölüme bağlı tasarrufta bulunma ehliyeti;
(9 Tercümeyi yaparken yakın ilgisini ve yardmılanm esirgemeyen de ğerli meslekdaşı m Yrd. Doç. Dr. Mehmet İstemi'ye te şekkürü borç bilirim.
(*9 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Hususi Hukuku ö ğretim üye5I.

Sözleşmenin ingilizce metninde '•'succession tü the estates of deceased persons", fransızca metninde "succession d canse de mort" olarak geçen "ölen kişilerin mallarının intikali" veya "ölüm sebebine dayanan intikal' ifadeleri
türkçeye "miras" olarak çevrilmi ştir. Sözleşmeye göre miras ifadesi, kanühi
miras ve ôlùme bağlı tasarruflar yoluyla intikali kapsamaktad ır.
(2) Sözleşme hakkında bilgi için bkz Tanrıbilir, F.B.: Mirasa Uygulanacak Hukuka ili şkin Lahey Sözle şmesi, Prof. Dr. Yılmaz Altuğ'a Armağan, MHB, Yıl
17. 18(1997-1998), S. 1-2, s. 429-463.
(1).
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e mal rejimine ilişkin konular;
d mülkiyet hakkı, birlikte nıülkiyette sağ kalamn hakkı (3),.
emeklilik ödemeleri, sigorta sözle şmeleri veya benzer mahiyetteki sözle şmeler gibi mirastan baş ka bir yolla intikal
eden veya husule gelen de ğerler yahut menfaatler.
Madde 2
Sözleş me, uygulanacak hukuk âkit olmayan bir devlete ait olsa
bile, uygulamr.
BÖLÜM İİ -. UYGULANACAK HUKUK
Madde 3

-

1 Miras, miras b ırakanın, vatanda şı olmak şartıyla, ölümü anında mutad mskeninin bulunduğu Devlet hukukuna tabidir
2 Miras bırakanrn ölümü amnda mutad meskeninin bulunduğu
Devlet hukuku meskun olma halinin ölümden itibaren geriye do ğru en az be ş yıl sürmesi halinde, ba şkaca şart aranmaksızm, mirasa uygulanır. Bununla beraber, istisnai hallerde, ki şi ölüm tarihinın ilişkiliyse, bu
de vatandaşı olduğu devlet ile açıkça daha yak
Devlet hukuku uygulamr.
13 Diğer hallerde miras, miras b ırakan başka bir devletle daha
yak
ın ilişki içinde olmadıkça, ki bu halde anılan devlet hukuku uygulanır, miras bırakamn ölümü tarihindeki milli hukukuna tabidir.
Madde 4
3. Maddeye göre belirlenen hukuk Sözle şmeye taraf olmayan bir
Devletin hukuku ise ve bu devletin kanunlar ihtilifi kurallar ıyla
mirasm bir kısmına veya tamamına Sözleşmeye taraf olmayan
başka bir Devletin hukuku yetkili kılınmışsa sonuncu devletin hukuku uygulamr.
(3) Kavram için bkz. <I'anr ıbiLiı-, S. 435, dpn. 19.
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Madde 5
1 Kişi, terekesinin tamam ının intikaline uygulanacak belli bir
Devletin hukukunu seçebilir. Bu seçimin geçerlili ği kişinin seçim
veya ölüm tarihinde bu devletin vatanda şı olması veya mutad meskeninin bu devlette bulunmas ına bağlıdır.
2 Bu seçim, ölüme bağlı tasarrufların şekli şartlanna uygun olarak ifade edilmi ş olmalıdır; Seçimin maddi geçerlili ği ve varlığı,
seçim hukukuna tabidir. Bu hukuka göre seçim geçersiz ise mirasm tabi olduğu hukuk 3. maddeye göre belirlenir.
3 flgilinin böyle bir seçimden rücuu, ölüme ba ğlı tasarruflardan
rucua uygulanan usule tabidir.
• 4 Bu maddeye göre seçilen hukukun, miras b ırakan ister vasiyetneme bırakmadan ister terekesi in bir kısmı veya tamamı için
vasiyetname bırakarak ölstin, miras bırakan aksini açıkca belirtmedikçe, terekenin tamamım idare ettiği kabul edilmektedir.
Madde 6
Kişi,terekesindeki belirli mallarm intikalini idare etmek üzere
bir veya birden fazla Devletin hukükunu seçebiir. Bununla berabe; böyle bir seçim, 3 maddeye veya 5. maddenin 1. paragrafina
göre yetkili olan hukukun emredici hükümlerinin uygulanmas ına
engel olmaz.
Madde 7
16. madde saklı kalmak üzere, 3. madde ile 5. maddenin 1. paragrafina göre uygulanacak olan hukuk, mallar nerede bulunursa
bulunsun, terekenin tamam ım idare eder.
2 Bu hukuk,
a niirasçılann ve kendisine ta şınmaz veya taşınir mal vasiyet edilen musalehlerin belirlenmesine, bu ki şilerin hisselerinin tespiti ve miras bırakan tarafından mirasçılara geınları lehine.
tirilen mükellefiyetler ile miras bırakamn yak
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tereke dışında mahkeme veya bir diğer makam karanyla
dahil edilen ölüm sebebiyle doğan diğer miras haklanna;
ii mirastan ıskat. ve mahrumiyete;
c mirasçılarm ve kendilerine ta şınır veya taşmnaz mal vasiyet edilenlerin hisseleri tespit edilirken hediyeler, çeyizler veya vasiyetle bırakılan şeylerin tenkisi veya iadesine
dair bir borcuna;
d tasarruf nisabı, mahfuz hisse ve di ğer ölüme bağlı tasarruflara getirilen sımrlamalara;
e vasiyetnamenin maddi geçerliiğine
uygulanır.
3 2. paragraf, bu Sözleşme uyarınca yetkili olan hukukun, ükit
olmayan bir devlette, bu devletin miras hukukuna ili şkin olarak
kabul edilen diğer meselelerde uygulanmasına engel olmaz.
BÖLÜM 111 - MIRAS SÖZLE ŞMELERI
Madde 8
Bu bölümde düzenlenen miras sözle şmesinden kasıt, yazılı olarak yapılan veya karşılıklı vasiyetnameler neticesinde olu şan ve
taraflann bir ya da birden fazlasma gelecekteki mal ya da mallan
üzerindeki haklanm kuran, değiştiren veya sona erdiren, ivazli ya
da ivazsız sözleşmedir. Madde9

-

1 Sözleşme, sadece bir tarafin fiıalvarlığı için j akdedildiğinde,
maddi geçerliliği, hükümleri ve onu sona erdiren haller, eğer bu kina uygulanacak olan 3.
şi sözle şme tarihinde ölmü ş olsaydı, mirası
madde ve 5. maddenin 1. paragrafında gösterilen hukuka göre belirlenir.
2 Sözleşmenin bu hukuka göre geçersiz olmas ı halinde dahi, miras bırakannı ölümü amndaki 3. madde veya 5. maddenin 1. parag508

-
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rafmda gösterilenhııkuka göre geçerliyse sözle şme geçerlidir. Ayni
hukuk, sözleş menin hükümleri ve sözle şmenin sona ermesine yol
açan halleri de düzenler.
MaddelO
1 Sözleşme birden fazla kişinin terekesini kapsadığmcla, ftkitlerin her bir sözle şme tarihinde ölmü ş olsalardı bu kişilerin 3. madde veya 5. maddenin 1. paragrafi uyarmca miraslanna uygulanacak olan hukuklara göre sözle şmenin geçerli olmas ı şartıyla, szleşme maddi bakımdan geçerli olacaktır.
2 Sözleş menin hükümleri ve onu sona eitliren hallerde bu hu
kuklat tarafmdan belirlenir.
Madde 11
Akitler, sözleş menin maddi geçerliliği, hükümleri ve onu sona
erdiren haller ili ş kin olarak, gelecekteki mallan düzenlenen ki şi
veya ki şilerden birinin söle şmenin yapıldığı andaki mutad meskeninin bulunduğ u veya vatandaşı olduğu devletin hukukurun açıkça seçilmesi hususunda anla şabilirler.
Madde 12
19, 10 veya il. maddelere göre yetkili olan hukuka göre maddi
geçerliliğe sahip olan miras sözle şmesinin 3. maddesi veya 5. maddesinin 1. paragrafi uyarı nca yetkili olan hukuka göre geçersiz olduğu ileri surulemez.
2 Bununla beraber, 9, 10 veya 11. maddeye göre yetkili olan hukukun uygulanması , 3. madde veya 5. maddenin 1. paragrafi uyannca mirasta yetkili olan hukuka göre sözle şmenin tarafi olmayan
herhangi bir ki şinin tereke üzerinde iptal edilemez bir menfaate
veya muns tarafından mahrum edilemeyece ği başka bir hakka sahip olmasını 'engellemeyeöektir.
TÜRIdYE BAROLAJIB İRLİĞİ DERG İSİ 2001/2

509

BÖLÜM W - GENEL H•ER
Madde 13
Mıraslan farklı hukuklara tabi ıki veya daha fazla ki şinin kimin daha önce öldü ğ ünün tesbit edilemediği şartlarda ölmesi ve bn
hukukları n belirtilen hal için farklı hükümler getirmesi veya hiçbir düzenleme getirmemesi durumunda ölenlerin hiç biri bir di ğerinin veya di ğerlerinin mirasç ısı olamayacaktır.
Madde 14
1 Bir ölüme bağlı tasarrufla trust kurulduğunda Sözle şmeye göre mirasa uygulanacak hukuk, trust'a ba ş ka bir hukukun uygulanmasına engel olmaz. Ayni şekilde trust'm tabi oldu ğu hukuk da
Sözleşmeye göre mirası n tabi olduğu hukukun uygulanmasma engel olmaz.
2 Am hükümler, hyasn, ölüme ba ğli tasarrullarla kurulan yakıllar ve benzer müessseler hakk ında da uygulamr.
Madde 15
Sözleş meye göre yetkili olan kanun, belirli ta şıninazlann, i şletmelerin veya di ğer özel kategorideki mallarm bulunduklan devletin ekonomik, aile veya sosyal mülal ı azalarla bu tür mallan özel
bir miras rejimine tabi tutan hükümlerinin uygulanmas ını etkilemez.
Madde 16
Sözleş me uyarı nca uygulanacak kanuna göre mirasç ı veya kennmaz mal bırakılan
disine ölüme bağlı tasarrufla taşını r veya taşı
musalehlerin bulunmama ı ve bu kanuna göre mirasç ı olabilecek
gerçek bir ki şinin olmaması halinde Devletin veya bu Devletin gösi bir kiş inin kendi ülkesinde bulunan mallara sahip olmas ıtereceğ
ı anılan kanun engellemez.
n
510
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4. madde saklı kalmak üzere, bu Sözle şmede hukuk, bir Devletin kanunlar ihtil5h kurallan dışmda yürürlükte bulunan hukuku
anlamına gelmektedir.
Madde 18
Sözleşmeye göre yetkili olan kanunun uygulanmas ı, sadece uygulandığı yerin kamu düzenine açıkça aykın olması halinde reddedilebilir.
Madde 19
1 Her biri kendi hukuk sistemine veya kendi miras hukuku kuralİarma sahip iki veya daha çok bölgeden oluşan bir devlet söz konusu olduğunda Sözle şme uyannca uygulanacak hukuk bu madde
hükümlerine göre belirlenir.
2 Böyle bir Devlette yürürlükte olan kurallar, bu maddede belirtilen halde, iki veya daha çok bölge hukuklan aras ında hangi bölğenin hukukunun uyğulanacağı m belirtmişlerse bu bölgenin hukuku uygülamr. Bu gibi kurallann bulunmamas ı halinde bu maddenin aşağıdaki hükümleri uygulanır.
3 Bu Sözleşmede bir yollama yapıldığında veya bu Sözleşmeye
uygun olarak miras bırakan tarafindan bir seçim yap ıldığında,
ında mutad
a miras bırakanın ölümü veya hukuk seçimi an
meskeninin bulunduğu devletin kanunu, miras b ırakamn
u bölgenin kaanılan tarihte mutad meskeninin bulundu ğ
nunu anlamındacür.
b miras bırakanm ölümü veya hukuk seçimi tarihindeki
milli hukuku, anılan tarihte mutad meskeninirı bulunduu bölgenin kanunu; mutad meskeninin bulunmaması hağ
u
linde ise miras bırakamn en sıkı ilişki içinde bulunduğ
bölgenin hukuku anlammdadır.
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4 Bu Sözle şmede en yakın ilişkili Devlet hukukuna yapılan herhangi bir atıf miras bırakamn en yakın ilişkisinin bulunduğu bölgenin hukuku olarak anla şılmalıdir.
5 6. madde saklı kalmak üzere, miras bırakan bu Sözleşmeye
uygun olarak bir Devletin bir bölgesinin hukukunu seçmi ş se ve şaında bu Devletin
yet ölümü veya seçimi an
a vatandaşlığına sahipse bu seçim, sadece burada bü anda
mutad meskeniiıin bulunması veya böyle bir mutad mesı bir ilişkeninin bulunmaması durumunda bu bölge ile sık
kisinin olması halinde, geçerlidir;
b vatandaşı değilse seçim, sadece bu bölgede mutad mesken
sahibiyse veya bu bölgede mutad meske ııi bulunmuyor fakat miras bırakan bu bölgede bir süre mutad .mesken sahibi olmuşsa ve amlaıı Devlette oturuyor idiyse, geçerlidir.
6 Şayet miras bırakan 6. maddeye göre belli mallar hakkında
bir Devletin bir bölgesinin hukukunu seçmişse, aksini belirtmediği sürece, hukuk seçimi, her bir mal için malın bulunduğu bölgenin hukuku anlamında olduğu kabul edilir.
7 3. maddenin 2. paragrafinda öngörülen ikamet süresinden miras bırakanın ölümünden itibaren geriye do ğru beş yıl boyunca o
devlette ikamet etmi ş olması anlaşılır ki murisin bu süre içinde o
ı n önemi yokdevletin şu veya bu bölgesinde ikamet etmiş olmasın
tur.Süre sona erdiği ve miras bırakan da bu süre içinde o Devlette
mutad mesken sahibi olduğu halde, bu Devletin belli bir bölgesinde mutad meskeni bulunmuyorsa, yetkili hukuk bu süre içinde,
ın ilişkili olmadıkça,
anılan Devletin ba şka bir bölgesiyle daha yak
miras bırakanın son oturduğu bölgenin hukukudur, ki bu halde sonuncu bölgenin hukuku uygulan ır.
Madde 20
Bu Sözleşmeye göre yetkili hukuk belirlenirken, farkl ı kategorideki miras bırakanlann mirasına uygulanacak iki veya daha fazla
512
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hukuk sistemine sahip bir devletin'huukukuna yap ılan yollama,
bu Devletin yürt lükteki kurallar
ı tarafından belirlenen hukuk
sistemine 'yapılmış olarak anlaşılacaktır. Bu tür kuralların bulunmaması halinde, yollamanm miras bırakanin en yakın ilişkili olduğu hukuk sistemine yapilcüğı kabul edilecektir.
Madde 21

Mirasa uygulanmak üzere farkli 'hukuk sistemleri veya hukuk
kuralları olan bir âkit Devlet sadece böyle farklı sistemlerin veya
ı uyguhukuk kurallar
ı arasındaki ihtilğflara Sözl şme kuralların
lamakla yükümlü değildir.
Madde 22

1 Sözleşme, bir fikit Devlette bu Sözle şmenin yürürlüğe girmesinden sonra ölen kişilerin mirası hakkında uygulanır.
2 Bir Devlette Sözle şmenin yürürlüğe girmesinden önceki bir
tarihte miras bırakan mirasina uygulanacak hukuku belirlemi şse,
bu belirleme 5. maddeye uygun olmak şartı ile, geçerli olarak kabul edilir.
3 Bir Devlette Sözle şmenin yürürlüğe girmesinden önceki bir
tarihte, miras sözle şmesinin taraflan sözle şmelerine uygulanacak
hukuku belirledikleri takdirde, bu seçim 11. maddeye uygun olmak
artı ile geçerli olacaktır.
. .
Madde 23

1 Sözleşme, ükit devletlerin tarif oldukian veya olacaklan ve
Sözleşmenin düzenledi ği konulara ili şkin hükümler içeren diğer
uluslararası sözleşmeleri, böyle sözleş melere taraf devletlerce 'aksine bir kayıt konmadıkça, etkilemez.
2 Bu maddenin 1. paragrafi, ilgili Devletler arasmda bölgesel
veya diğer mahiyetteki bağlara dayanan yeknesak kanunlar hakkında da geçerlidir.
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Madde 24
-

1 Bir Devlet imza, onay, kabul, tasvip veya katılma anında aşağıdaki çekinceleri koyabilir a S. maddede düzenlenen miras sözleinelerine Söle şmenin
uyg-ularımayacağım ve böylece seçim bir ölüme bağlı tasarruf için gerekli şartlara uygun olarak yapılmış bir beyanla açıklanınamış sa 5. maddeye göre yapılan seçimin tanınmayacağım,
b 4. maddenin uygulanmayaca ğım,
c ölümü tarihinde hukuku seçilen Devletin artık ne vatandaşı olan ne burada mutad meskeni bulunan fakat bu anda çekinceyi koyan Devletin vatanda şı olan ve burada mutad meskeni bulunan bir ki şi tarafindan 5. maddeye göre
yapılan seçimiıfı tanınmayacağını,
d aşağıdaki şartlann tümünün varlığı halinde 5. maddeye
göre yapılan seçimin tanııımayacağım:
- 5. ıiıaddeye göre geçerli bir -seçim yapılmamış olsa idi
çekince koyan devletin hukuku 3. maddeye göre uygulanacak hukuk olacak iclij'se,
- 5. maddeye göre belirlenen hukukun uygulanmas ı, bu
çekinceyi koyan devlet hukukunun ehıredici hükümlerine göre e ş ve çocuğu hak sahibi kılan bir aile veya mi-.
ras hükmünden miras b ırakanm eşini veya çocuğunu
mahrum etmesi,
- eşin veya çocuğun bu Devletin vatanda şı olması veya
burada mutad meskeninin bulunması.
2Bunlann dışında başka çekince konulmas ı mümkün değildir.
3 Bir Akit Devlet koyduğu çekiinceyi her zaman geri alabilir; çen bitimini izlekincö, geri almanın ihbarından sonraki üçüncü ayı
yen ayın ilk gününde etkisini yitirir.
514
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BÖLÜM V - SON HUXÜİ%ILER
Madde 2
1 Sözle şme Lahey Milletlerarası Özel Hukuk Konferans ımn
onaltıncı dönem toplantısı sırası nda üyesi olan Devletlerin imzasına açıktır.
2 Sözleşme onaylandıktan, kat ılmadan veya tasvip edildikten
sonra onay, kabul veya tasvip belgesi Sözle şmenin tevdi makam ı
olan Hollanda Dışiş leri Bakanlığına tevdi edilecektir.
Madde 26
1 Diğ er herhangi bir Devlet Sözle şmeye 28. maddenin 1. paragrafı tıyarınca yürürlüğe girmesinden sonra kat ılabilir.
-

2 Katılma belgesi, tevdi makhmma tevdi edilmelidir.
Madde 27
1 Bir Devlet, Sözle şmenin düzenlediği meselelere iliş kin farklı
hukuk sistemleini uygulayan iki veya daha fazla bölgeye sahipse,
nda iş bu Sözleşmenin
imza, onay, kabul, tasvip veya kat ılma sırası
bölgelerinintümüne veya sadece birine yahut birden fazlas ına teşmil olunacağı m beyan edebilir ve yeni bir beyanda bulunarak öncekini her zaman de ğiştirebilir.
2 Böyle bir beyin tevcli makam ına bildirilmeli ve Sözle şmenin
uygulanacağı bölgeler açıkça belirtilmelidir.
3 Eğer bir Devlet bu madde uyar ı nca beyandabulunmazsa, Sözleş me bü Devletin bütün bölgelerinde uygulan ır.
Madde 28
1 Sözleş me, 25 maddede öngörülen onay, kabul veya tasvip belgesinin üçüncüsüııün tevdiinden itibaren üçüncü ay ın bitimini izleyen ayı n birinci günü yürürlü ğ e girecektir.
2 Daha sonra, Sözle şme
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a sonradan onaylayan, kabul eden veya tasvip eden her Devlet için, onay, kabul veya tasvip belgesinin tevdilni izleyen
üçüncü takvim aymın birinci günü;
.1, 27. maddeye uygun olarak Sözle şmenin teşmil olunduğu
bölgeler için, amlan maddede öngörülen tebli ği izleyen
üçüncü takvim aymrn birinci günü
yürürlüğe girecektir.
Madde 29
Bu Sözleşmeyi değiştiren belgenin yürürlü ğe girmesinden sonra
bir Devlet sadece Sözleşmenin değiştirilmiş şekline taraf olabilir.
Madde 30

1 Bu Sözleşmeye taraf olan bir Devlet, onu veya sadece Sözle şmenin 111. Bölüm'ünü, tevdi makamma yaz ık bildirimde bulunmak
suretiyle feshedebilir.
• 2 Fesih, tevdi makamı tarafindan yazık bildirimin alınmasından sonra üçüncü ayın bitimini izleyen ayın ilk günühüküm ifade
eder. Bildirimde feshin yürürlüğe girebilmesi için daha uzm bir
süre açıkça belirtilmi şse fesih tevdi ıiıakamı tarafindan belgenin
aİınmasıhdan sonra belirtilen sürenin sona ermesi üzerine ifade
eder.
Madde 31

Tevdi makamı Lahey Milletlerarası Özel Hukuk .Konferansma
üye olan Devletler ile 26. Maddeye uygun olarak kat ılan Devletlere aşağıdaki hususlan tebli ğ edecektir,
a 25 ve 26. maddelerde belirtilen imzalar ı ve onaylan, kabulleri, tasvipleri ve katılmaları;
b 28. maddeye göre Sözle şmenin yürürlü ğe girdiği tarihi;
c 27. maddede belirtilen beyanları;
d 24. maddede belirtilen çekinceleri ve çekincelerin geri
alınniasmı;
e 30. maddede belirtilen fesihleri.
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Bunu teyiden, usulüne uygun şekilde yetkili kılınmış aşağıdaki
imza sahipleri bu Sözle şmeyi imzalamışlardır.
İngilizce ve frans ızca dillerindeki her iki metin de ayni şekilde
geçerli olmak ve Hollanda Krallığı Hükümeti arşivlerine tevdi edilmek ve aslına uygunluğu onaylı bir örneği, diplomatik kna1la,
Onaltmcı Dönem toplantısı sırasında Lahy Milletleraras ı Özel
Hukuk Konferansı üyesi Devletlerin hrbirine verilmek üzere bir
tek nüsha olarak günü 19_'da Lahey'de düzenlennıiş tü,.
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CONVENTION ON THE LAW. APPLICABLE TO
SUCCESSION TO THE ESTATES OF
DECEASED PERSONS (4)

The States signatory ta this Convention,
Desiring ta establish common proyisions concerning the law
applicable ta successian ta the estates af deceased persons,
Have resalved ta conclude a Convention far this purpose and
have agreed upon the foliowing provisions CHAPTER 1- SCOPE OF THE CONVENTION
Article 1
1 This Convention determines the law applicable ta successian
ta the estates af deceased persans.
2 The Conventian daes not apply tü
a the form of dispositions af property upon death;
b capacityto dispose af prcperty upon death;
e issues pertaining ta matrimanial property;
d property tights, interests or assets ereated ar transferred
atherwise than by successian, such as in joint awnership
with right of survival, pension plans, ihsurance contracts,
ar arrangements af a similar nature.

(4) Sözleşmenin İngilizce metni için bkz. İnternational Legal Materials, Vol. 28
(1989), S. 1, s. 148-154.
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Artlele 2
The Convention applies even if the applicable law is that of a
non-Contracting State.
CHAPTER İİ - APPLİCABLE LAW
Article 3
-

1 Succession is governed by the law of the . State in which the
deceased atthe time of his death was habitualiy resident, ifhe was
then a national of that State.
2 Succession is ailso governed by the law of the State in which.
the decssed at the time of his death was habitualiy resident if he
had been resident there for a period of no less than five years
immediateiy preceding his death. However, in exceptional
circumstances, if at the time of his death he was manifestiy n ıore
cioseiy connected with the State of which he was then a national,
the law of that State applies.
3 in other cases succession is governed by the la* of the State
of whiSh at the time of his death the decesed was a national,
unless at that time the deceased was more cioseiy com ıected with
another State, in which case the law of the latter State applis.
Article 4

If the law applicable according to Article 3 .is that of a fonContracting State, and if the choice of law- rules of that State
-designate, with respect to the whole or part of the succession, the
Iaw of another non-Contracting State which would apply its own
Iaw, the law of the latter State applies.
Artich 5
lA person may designate the law of a particular State to govern
the succession tü the whole of his estate. The designation wiil be
efTective oıı lyif at the time of the designation or of his death such
person was a national of that State or had his habitual residence
there.
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2 This designation shall be expresed in a statementmade in
accordance with the formal requirements for dispositio ııs of
property upon death. The existence and material validity of the act
of designation are governed by the law desig ııated. If under.that
law the designation is invalid, the 1w governing the succession is
determinedunder Article 3.
3 The revocation of such a designation by its maker shall compiy
with the rules as to form applicable to the revocation of
dispositions of property upon death.
4 For the purposes of this Article, a designation of the applicable
law in the absence of an express contrary provision by the
deceased, is to be constrıid as governing succession to the whole of
the estaie of the deceased .whetherhe died intestate or wholly or
partinlly testate.
Articie 6
A person may designate thelaw of one or more States to govern
the succSsion to particular assets in his estate. However, any such
designation is without prejudice to the application of the
nandatory rules of the law applicable, according to Article 3 or
Article 5, paragraph 1.
Article 7
1 Subject tü Article 6, the .applicable law under Articles 3 and 5,
paragraph 1, governs the whole of the estate of the deceased
whetever the assets are located.
This law governs
a the determinationof the heirs, devisees and.legatees, the
respective. shares of those' persons and the obligations
imposed upon thern by the deceased, as weil as other
succession rights arising by reason of death including
provision by a corn-t or other authority out of the estate of
the deceased in favöur of pers<E>ns ciose to the deceased:
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b disinheritance and disqualifıcation by ı onduct;
e any obligation to restore or account for gifts,
advancements or legacies when determining the shares of
heirs, devisees or legatees;
d the disposable part of the estate, indefeasible interests and
other restrictions on dispositions of property upon death;
e the material validity o(testarnentary dispositions.
3 Paragraph 2 does not preclude the application in a
• Contracting State of the law appİicable under this Convention to
other matters which are considered by that State tü be governed by
the law of succession.
CHAPTER 111 - AGREEMENTS AS TO SUCCESSION
Article 8
For the purposes of this Chapter an agreement as to succession
is an agreement created in writing or resulting from mutual wilis
which, with or withoiıt consideration, c:reates, varies or terminates
rights in the future estate or estates of one or more pe ı so'S parties
to such agreement.
Article 9
1 Where the agreement involves the estate of o ııe person oniy, its
material validity, the effects of the • agreement, and the
circumstances resulting in the extinction of the effects, are
determined by the law which under Article 3 or 5, paragraph 1,
would have been applicable tü the succession to the estate of that
person if that person had died on the cEate of the agreement.
- 2 If under th'at law the agreement Es invalid,- it is nevertheless
valid ifit is valid under the law which at the time of death is the
Iaw applicable tü the succession to the estate of that person
according to Article 3 or 5, paragrah 1. The same law then governs
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- the effects of the agreement and the circumstances resulting in the
extinction of the effects.
Articie 10
1 Where the agreement involves the estates of more than one
person, the agreement is materially valid oniy if it is so valid uııder
ail the laws which, according tü Article 3 or 5, paragraph 1, would
have governed the successibn tü the estates of all those persons if
each such person had died,on the date of the agreement.
2 The efTects of the agreement and the circunistances resulting
in the extinction of thé efl'ects are those recognized by ali of those
laws.
Article 11
The parties may agree by exprss designation to subject the
agreement; so far as its mate ı'ial validity, the eflects of the
agreement, and the circumstanöes resulting in the extinction of the
efl'ects are concerned,to the iaw of a State in which the person or
any one of the persons whose future estate is invoived has bis
habitual residence or of which he is a national at the time of the
conelusion of the agreement.
Article 12

-

1 The materiai validity of an agreement valid under the law
applicable aceording to Article 9, 10 or 1 1 may not be contested on
the ground that the agreement would be invalid u ııder the law
applicable according to Article 3 or 5, paragraph 1.
2 Hoı ever, the application of the law applicable adcording t;
Article 9, 10 or 11 shall not aiTect the rights, of anyone not party tü
the agreement who under the law applicable tü the süccession by
virtue of Article 3 or 5, paragraph 1, has an indefeasible interest in
the estate or another right of which hö cannot be deprived by the
person. whose estate is in question.
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CHAPTER IV - GENERAL PROVISİONS
Article 13
Where twa or möre persons whose success ıons are governed by
different laws die in circumstances in which.it is uncertin in what
ürder their deaths occurred, and where those laws provide
diflerentiy for this situation or make na provision at ali, none of the
deceased persons shall have any succession rights to the other or
others.
Articİe 14
1 Where a trust is created in a disposition of property upon
death, the application to the succession of the law determined by
the Convention does not preclude the application of another iaw to
the trust. Converseiy, the application to a trust of its governing iaw
does not preclude the application to the succession of the iaw
governing succession by virtue of the Convention.
2 The same rules apply by analogy to foundations and
correspönding institutions created by dispositions of property upon
death.
Articie 15
The law applicable under the Corwention does not afl'ect the
application of any rııies of the iaw of the State where certain
immovabies, enterprises ör other speciai categories of assets are
situated, which rules institute a particu1r ini ıeritance regime in
respect of such assets bec.use of economic, family ör social
considerations.
Articie 16
Where under the law applicabie by virtue of the Convention
there is no heir, devisee or legatee under a disposition of property
upon death, and na physical person is an heir by operation of iaw,
the applicatian of the law sa determined does not preclude a State
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or an entity appointed thereto by that State from appropriating the

assets of the estate that are situated in its territory.
Article 17
In this Convention, and subject tü Article 4, law means the law
in force in a State other thanits choice of law rules.
Article 18
The application of any.of the laws determined by the Canvention
may be refused oniy where such applicatidn would be manifestiy,
incoınpatible with public policy (ordre public).
Artiöle 19
• 1 For the purposes of ide ıüiİ ing the law applicable ander this
Convention, where a State comprises two or more territorial units,
each of which has its own system of law or its own rules of law in
• respect of succession, the provisions of this Article apply.
2 İfthere are rules in force in sucha State identifying which law
among the laws of the two or more units is to apply in any
circumstance for which this Article provides, the Iaw of that unit
applies. In the absence of such rules the foliowing paragraphs of
this .Article
3 För the purposes of any reference in this Convention, or any
designation by the deceased pursuant to this Convention,
a the iaw of the State of the hğbitual residence of the
- deceased at the time of designation or of his death mea ıü
the İaw of that unit of the State in wbich at the relevant
time the deceased had his habitual residence;
İi thö law of the State of the nationality of the deceased at
the time of designation or of his death means the Iaw of
that mıit of the State in which at the relevant time the
deceased had his habitual residence, and in the absence of
such an habitual residence, the law of the unit with which
he had his ciosest connection:
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4 For the purposes of any reference in this Convention, the law
of the State of ciosest connection means the law of that unit of the
State with which the deceased was most cioseiy connected..
5 Subject to Article 6, for the purposes. of any designation
pursuant to tIıis Conyention whereby the deceased designates the
law of a unit of the State of which at the time of designation or of
his death
a be was a national, that designation is valid oniy if at some
time he had had an habitual residence in, or in the absence
of such an habitual residence, a ciose connection with, that
unit;
b he was not a national, the designation is valid oniy if he
then had his habitual residence in that uııit, or, if he was
• not then habitualiy resident in that unit but was so
resident in that State, he had had an habitual residence in
that unit at some time.
6 For the purposes of any designation under Artkle 6 with
regard to particu.lar assets whereby the deceased designates the
law of a State, it is presumed that, subject to evidence of contrary
intent, the designation means the Iaw of each unit in which the
assets are situated.
7 For the purposes of Article 3, paragraph 2, the required period
of residence is attained when the deceased for the ü ye years
immediateiy preceding his death had his residence in that State,
notwithstanding that during that pr:[od hc resided in more than
one of the units of that State. When the perio4 has been attained,
and the deceased had an habitual residence in that State at that
time; but no habitual residence in any particular unit of that State,
the applicable law is the law of that unit in which the deceased last
resided, un1es at that time he had a cioser connection with
another unit of thé State, in which case the law of the latter unit
applies.
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Article 20
For purposes of identifying the law applicable under this
Convention, where a State has t*o or more legal systems
applicable tü the suecession of deceased persons for difTerent
categories of persons, any reference to the law of such State shall
be construed as referring to the legal system determined by the
rules in force in that State. In the absence of such rules, the
reference shall be cohsfrued as referring to the legal system with
which the deceased had the elosest connection.
Article 21
A Contracting State in which clifferent systems of law or sets of
rules of law apply to succession shall not be bound to apply the
rules of the Convention to conflicts solely between the laws of such
different systems or sets of rules of law.
Article 22
1 The Convention applies in a Contracting State to the
succession of any persdn whose death occurs after the Convention
has entered into force for that State.
2 Where at a time prior tü the entry into force of the Convention
in that State the deceased has designated the law applicable to his
succession, that designation is tü be considered valid there if it
complies with Article 5.
3 Where àt a time prior tü the entry into force of the Convention
in that State the parties to an agreement as to succession have
designated the law applicable tü that agreement, that designation
is to be considered valid there if it complies with Article 11.
Article 23
1 The Convention does not affect any other, international
instrument to whiöh Contracting States are or become Parties and
which contains provisions on maters governed by this Convention,
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unless a contrary deciaration is made by the States Parties to such
instrument.
2 Paragraph 1 of this Article also applies to unifbrm laws based
on special ties of a regional or other nature between the States
concerned.
Articie 24
1 Any State may, at the time of signature, ratification,
acceptance, approval or accession, make any of the foliowing
reservations
a that it wiil not apply the Convention to agreements as ta
succession as defined in Articic 8, and therefore that it wili
not recognize a designation made under Article 5 if the
designation is not expressed. in a statement made in
accordance with the requirements for a testamentary
disposition;
b that it wiinat apply Article 4;
e that it wii not recognize a designation madeunder Articie
5 by a person who, at the time of his deatli, was not or was
no longer cither a national af, qr habitualiy resident in, the
.State whose iaw he had designated, but at that time was a
national of and habitually resident in the reserving State;
d that it wii not recognize a designation made under Article
5, if ali of the foliowing conditions are ınet
- the law of the State making the reservation wouidhave
been the applicable law under Articie 3 if there had
been na valid designation n ıade under Article 5,
the application of the iaw designated under Article 5
would totaliy or very substantially deprive the spause
or a ehiid of the deceased of an inheritance ar famiiy
provision ta which the spouse ar child would have been
entitled under the mandatory rules of the law af the
State making this reservğtion,
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that spoude or child is habitualiy resident in or a
national of that State.
2 No other resrvation shall be permitted.
• 3 Any Contracting State inay at any time withdraw a
reservation wlıich it has made; the reservation shall Lease tü have
eWect on the first day of the month foliowing the expiration of three
months after notification of the withdrawal.
CHAPTER V - FİNAL CLAUSES
Artiole 25
i. The Convention shall be open for signature by the States
which were Members of the Hague Conference on Private
international Law at the time of its Sixteenth Session.
2 It shall be ratifled, accepted or approved and the instruments
of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the
Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom .of the Netheriands,
depositary of the Convention.
Article 26
• 1 Alıy other State may accede to the Convention after it bas
entered into force in accordance with Article 28, paragraph 1.
2 The instrumSt of accession shali be deposited with the
depositary.
Article 27
1 If a State has two or more territorial units in which difl'erent
systems of law are applicab İe in relation tü matters dealt with in
this Convntion, it may at the time of signature, ratification,
acceptance, approval or accession deciare that this Convention
shali extend to ali of its territorial units or oniy tü one or more of
them and may alter tbis deciaration by submitting another
deciaration at any time.
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2 Any such deciaration shall be notifiedto the depositary and
shall state expressly the territorial units tü which the Convention
applies.
3 If a State makes no deciaration under this Article, the
Convention is to extend tü aH territoria1 units of that State.
Article 28
1 The Convention shall enter into force on the first day of the
month foliowing the expiration of three months after the depositof
the third instrumeiıt of ratitıcation, acceptance or approval
referred to in Article 25.
2 Thereafter the Convention shall enter into force a for, each
State ratifying, accepting or approving itsubsequently, or acceding
to it on the first day of the mo ııth following the expiration of three
months after the deposit of its instrument of ratifıcation,
acceptance, approval or accession;
b for a territorial unit tü which the Convention has been
extended in conformi.ty with Article 27, on the first dşy of the
month foliowing the expiration of three months after the
notification referred tü in that Artf1e.
Article 29
After the entry into force of an instrument revising this
Convention a State may oniy become Party to the Convention as
revised.
.Article 30
1 A State Party to this Convention may denounce it, or oniy
Chapter ili of the Conventiön, by a notification in writing
addressed to the depositary
2 The denunciation takes effect on the first day of the month
foliowing the expiration of three mo ııths after the notification is
received by the depositary. Whre a longer period for the
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denımciation ta take eWect is specifled in the notifıcation, the
denunciation takes efl'ect upon the expiration of such longer period
after the notifı cation is received by the depositary.
Article3l
The depositary shall notif5' the States Members of the Hague
Conference on Private İnternational Law and the States which
have acceded in accordane with Article 26 of the foliowing
a the signatures and ratifications acceptances, approvals
and accessions referred to in Articles 25 and 26;
b the date on which the Convention enters into force in
accordance with Artidle 28;
e the deciarations referred to in Article 27;
d the reservatioı s and withdrawals of reservations referred
tü in Article 24;
e the denunciations referred to in Article 30.
In witness whereof the undersigned, being duly, aj ıthorized
thereto, have signed this Convention. Done at The Hague on the ...............day of ..........19...., in the
English and French languages, both texts being equaily authentic,
in a single copy which shall be deposited ili the archives of the
Covernment of the Kingdom of the Netherlands, and of which a
certifled copy shall be sent, through diplomaticchannels, to each of
the States Members of the Hague Conference •on Private
international Law at the date of its Sixteenth Session.
Firial Act of the Sixteenth Session
The undersigned, Delegates of the Go'vernments of Argentina,
Australia, Austria, Belgium, Canada, Chile, China, Cyprus,
Czechoslovakia, Denmark, Finland, France, the Federal Republic
of Germany, Greece,, Hungary, Ireland Israel, Itaiy, Japan,
Luxembourg, Mexico the Netherl şnds, Norway, Poland, Portugal,
Spain, Sweden, Switzerland, the United Kingdom of Great Britain
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and Northern Ireland, the United States of America and
Venezuela, convened at The Hague on I:he 3rd October 1988, at the
invitation of the Governme ııt of the Netherlands in the Sixteenth
Session of the Hagııe Conference on Private İnternational Law.
Following th deliberations laid down in the records of the
meetings, have decided to submit to their Governments
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