
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-----—-----------------— Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 297/TANDTC-HTQT -—  -------- ----------- — —
V/v lưu ý khi yêu cầu ủy thác tư pháp về dân 

sự đối với Hồng Kông, Trung Quốc
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2017

ị tòa ẩn ạhân
án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Đà Nằng và thành phố Hồ Chí Minh;

" 0'' ■ '' V "  Z jh 'L n^ n ^ t h à n h  phố trực thuộc trung ương.

Trong nhiều năm trở lại đây, Tòa án nhân dân tối cao nhận thấy khi yêu cầu ủy 
thác tư pháp về dân sự ra nước ngoài để giải quyết vụ việc dân sự có đương sự ở nước 
ngoài, các Tòa án cơ bản đã áp dụng đúng các quy định của Luật tương trợ tư pháp, văn 
bản hướng dẫn thi hành Luật này, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và Bộ luật 
tố tụng dân sự. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do chưa có đầy đủ thông tin nên một số Tòa 
án đã gặp sai sót khi lập hồ sơ yêu cầu ủy thác tư pháp cho cơ quan có thẩm quyền của 
nước ngoài theo quy định của Công ước tống đạt giấy tờ, phổ biến là hồ sơ yêu cầu cơ 
quan có thẩm quyền của Đặc khu Hồng Kông, Trung Quốc thực hiện. Các sai sót của Tòa

bị ghi thiêu; yêu câu đương sự nộp tiên tạm ứng không đúng quy định...
Bên cạnh đó, một số Tòa án khác khi tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự có địa 

chỉ ở Đặc khu Hồng Kông, Trung Quốc theo đường bưu chính cũng gặp các sai sót tương 
tự khi lập hồ sơ hoặc dịch văn bản.

Để bảo đảm yêu cầu ủy thác tư pháp về dân sự của Tòa án được cơ quan có 
thẩm quyền của Đặc khu Hồng Kông, Trung Quốc thực hiện theo quy định của Công 
ước tống đạt giấy tờ, pháp luật của Hồng Kông, Trung Quốc và Tòa án nhận được kết 
quả khi tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự có địa chỉ ở Đặc khu này theo đường 
bưu chính, Tòa án nhân dân tối cao lưu ý các Tòa án một số nội dung sau đây:

I. Đối với yêu cầu ủy thác tư pháp cho cơ quan có thẩm quyền của Đặc 
khu Hồng Kông, Trung Quốc

1. Đối với yêu cầu tống đạt văn bản tố tụng

Khi lập hồ sơ yêu cầu tống đạt văn bản tố tụng theo quy định tại Thông tư liên 
tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTc  ngày 19/10/2016 cua Bọ Tư pháp, Bộ 
Ngoại giao và Tòa án nhân dân tối cao quy định về trình tự, thủ tục tương trợ tư pháp 
trong lĩnh vực dân sự (Thông tư liên tịch số 12/2016) cho đương sự có địa chỉ ở Đặc khu 
Hồng Kông, Trung Quốc, thì Tòa án cần chú ý:

1.1. Theo quy định của Công ước tống đạt giấy tờ, thì Văn bản yêu cầu ủy thác 
tư pháp (lập theo Mầu số 02 B ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12/2016) chỉ 
được dịch ra tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Hiện nay, để thuận tiện cho việc xem xét hồ 
sơ, Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao đã thống nhất về việc Văn bản yêu cầu ủy 
thác tư pháp nêu trên chỉ dịch ra tiếng Anh. Do đó, khi gửi cho cơ quan có thẩm quyền 
của Đặc khu Hông Kông, Trung Quôc, thì văn bản này chỉ dịch ra tiêng Anh mà không 
dịch ra tiếng Trung Quốc.

1.2. Theo quy định của pháp luật Đặc khu Hồng Kông, Trung Quốc, thì văn bản 
cần được tống đạt cho đương sự phải được dịch ra tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc.



Do đó, văn bản tố tụng của Tòa án và văn bản khác gửi kèm (nếu có) phải được dịch ra 
một trong hai thứ tiếng nêu trên, thì mới được cơ quan có thẩm quyền của Đặc khu 
Hồng Kông, Trung Quốc chấp nhận.

1.3. Một số nội dung cần lưu ý khi dịch Văn bản ủv thác tư pháp ra tiếng Anh:
a) Những tiêu đề tiếng Anh trong Mau số 02 B phải được giữ nguyên trong bản 

dịch Văn bản yêu cầu ủy thác tư pháp;
b) Tại Mục số 02 “Địa chỉ của người có thẩm quyền nhận” trong bản dịch Văn 

bản yêu câu ủy thác tư pháp, thì ghi như sau:
“Chief Secretary for Administration Hong Kong Special Administrative Region 

Government, Room 321, 3/F, East Wing Central Government Offices, 2 Tim Mei 
Avenue Admiralty Hong Kong, China”;

c) Tại Mục số 03 “Thông tin địa chỉ của người được tống đạt” trong bản dịch 
Văn bản yêu cầu ủy thác tư pháp lập theo Mầu số 02 B, thì thông tin về địa chỉ của 
đương sự phải có tên của Đặc khu Hồng Kông, Trung Quốc là: “Hong Kong SAR, 
China”. Trường hợp đương sự mang hộ chiếu của Đặc Khu Hồng Kông, Trung Quốc 
thì ghi là: “Hong Kong SAR (HKSAR)”;

d) Việc dịch họ tên của đương sự cư trú ở Đặc khu Hồng Kông, Trung Quốc từ 
tiếng Trung Quốc ra tiếng Anh và ngược lại có thể không chính xác. Do đó, Tòa án 
cần yêu cầu tổ chức dịch thuật ghi họ tên của đương sự theo đúng tài liệu xác thực 
nhân thân của đương sự, bao gồm: hộ chiếu, thẻ căn cước, thẻ thường trú hoặc giấy 
phép lái xe, giấy tờ phục vụ việc đăng ký kết hôn.. .hoặc các giấy tờ, tài liệu khác như: 
hợp đồng, văn bản ủy quyền, thư từ...mà đương sự cung cấp cho Tòa án dưới hình thức 
bản chính (nếu có) hoặc bản sao, bàn chụp các tài liệu nêu trên.

đ) Tại Mục số 09 và 10 trong bản dịch Văn bản yêu cầu ủy thác tư pháp lập 
theo Mau số 02 B, thì giữ nguyên cụm từ “Done at” và “Signature and/or stamp” và để 
trống; phần này sẽ do Bộ Tư pháp điền, đóng dấu;

1.4. Một số nội dung cần lưu ý khi lập và dịch văn bản tố tụng:
a) Tại phần địa chỉ của đương sự .ở trong Văn bản tố tụng, thì phải ghi tên đầy 

đủ bằng tiếng Việt của Đặc Khu Hồng Kông, Trung Quốc lm “Khu hành chính đặc 
biệt Hồng Kông, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa” hoặc có thể viết tắt là: “Đặc khu 
Hồng Kông, Trung Quốc”;

b) Họ tên đương sự cần được tống đạt trong bản dịch văn bản tố tụng phải 
giống với họ tên của đương sự này ghi trong bản dịch Văn bản ủy thác tư pháp.

2. Đối vói yêu cầu thu thập chửng cứ
2.1. Trường họp Tòa án cần thu thập chứng cứ (lấy lời khai, yêu cầu cung cấp 

tài liệu, chứng cứ...), thì Tòa án lập hồ sơ ủy thác tư pháp để yêu cầu cơ quan có thẩm 
quyền của Đặc khu Hồng Kông, Trung Quốc thực hiện theo phương thức ngoại giao 
quy định tại Thông tư liên tịch số 12/2016. Đồng thời, Tòa án thông báo yêu cầu 
đương sự đóng tạm ứng 03 triệu đồng chi phí ủy thác tư pháp.

2.2. Văn bản ủy thác tư pháp để thu thập chứng cự được lập theo Mầu số 02 A 
ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12/2016.

2.3. Văn bản ủy thác tư pháp phải được dịch ra tiếng Anh hoặc tiếng Trung 
Quốc. Khi dịch văn bản này ra tiếng Anh, thì Tòa án cần chú ý:



a) Tại Mục 01 (Tên cơ quan được ủy thác tư pháp) của bản dịch Văn bản ủy 
thác tư pháp, thì chỉ ghi bằng tiếng Anh: “the competent authority of Hong Kong SAR, 
China” - Cơ quan có thẩm quyền của Đặc khu Hồng Kông, Trung Quốc”;

b) Tại Mục 04 (Người có liên quan trực tiếp đến ủy thác tư pháp) của bản dịch 
Văn bản ủy thác tư pháp, thì phải dịch họ tên của đương sự, tên Đặc khu Hồng Kông, 
Trung Quốc là “Hong Kong SAR, China” hoặc “Hong Kong SAR (HKSAR)” như đã 
hướng dẫn tại các điểm c và d tiểu mục 1.3 Mục 1 Phần I của Công văn này.

c) Tại Mục 06 (Tóm tắt nội dung vụ việc) của bản dịch Văn bản ủy thác tư 
pháp, thi chỉ cần ghi ngắn gọn về nội dung vụ việc.

3. về việc nộp tiền tạm ứng chi phí ủy thác tư pháp
3.1. Hiện nay, theo thông tin chính thức đăng tải trên trang điện tử của Hội nghị 

La Hay về Tư pháp quốc tế, thì cơ quan có thẩm quyền của Đặc khu Hông Kông, 
Trung Quốc không thu chi phí khi thực hiện tống đạt theo quy định của Công ước tống 
đạt giấy tờ, trừ trường hợp chấp nhận thực hiện yêu cầu đặc biệt, như thông báo văn 
bản tố tụng trên báo chí, thì nước yêu cầu tống đạt phải trả chi phí.1

Do đó, khi phát sinh yêu cầu tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự có địa chỉ ở 
Đặc khu Hồng Kông, Trung Quốc, thì Tòa án không yêu cầu đương sự nộp 03 triệu 
tiền tạm ứng chi phí ủy thác tư pháp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 12/2016.

3.2. Tòa án chỉ nên đánh dấu vào ô số (4) có tiêu đề: “phù hợp với các quy định 
tại điểm a đoạn 1 Điều 5 Công ước này” của bản dịch Văn bản ủy thác tư pháp lập theo 
Mầu số 02 B để được cơ quan có thẩm quyền của Đặc khu Hồng Kông, Trung Quốc 
thực hiện miễn phí việc tống đạt.

H. Tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự có địa chỉ tại Đặc khu Hồng 
Kông, Trung Quốc theo đường bưu chính

I. Hiện nay, theo thông tin chính thức đăng tải trên trang điện tử của Hội nghị La 
Hay về Tư pháp quốc tế, thì cơ quan có thẩm quyền của Đặc khu Hồng Kông, Trung 
Quốc không phản đối nước khác tống đạt văn bản tố tụng theo đường bưu chính cho 
đương sự có địa chỉ tại Đặc khu này. Do đó, Tòa án được áp dụng phương thức tống đạt 
theo đường bưu chính quy định tại điểm c khoản 1 Điều 474 của Bộ luật tố tụng dân sự 
đối với đương sự là công dân Việt Nam, người nước ngoài, cơ quan, tổ chức, cá nhân 
mang hộ chiếu Đặc Khu Hồng Kông, Trung Quốc có địa chỉ tại Đặc khu này.2

2. Khi Tòa án thực hiện việc tống đạt theo đường bưu chính cho đương sự là cơ 
quan, tổ chức, cá nhân mang hộ chiếu Đặc Khu Hồng Kông, Trung Quốc có địa chỉ tại 
Đặc khu này, thì văn bản tố tụng cần được tống đạt cho đương sự phải được dịch ra 
tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc. Khi dịch văn bản tố tụng, Tòa án cần chú ý thực 
hiện các nội dung về tên của Đặc khu Hồng Kông, Trung Quốc, họ tên của đương sự 
đã nêu tại Mục 1 Phan I của Gông văn này.

3. Khi gửi văn bản tố tụng bằng đường bưu chính cho đương sự có địa chỉ tại 
Đặc khu Hồng Kông, Trung Quốc, thì Tòa án cần phải sử dụng dịch vụ bưu chính bảo 
đảm-báo phát (là dịch vụ mà người gửi yêu cầu được cung cấp bằng chứng phát bưu 
gửi có chữ ký ngưởi nhận) hoặc dịch vụ bưu chính tương tự.

1 China (Hong Kong) - Other Authority (A rt 18) & practical information, https:/Avwwicchjiet/en/st3iea/authorities/detai]s3/?aid=393.
2 China (Hong Kong) - Other Authority (A lt 18) & practical uiformation, https:/Avwwiicclinet/en/states/aưứiorities/detai]s3/?aiđ=393.
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4. Khi nhận được bằng chứng phát bưu gửi có chữ ký người nhận, thi Tòa án 
không phải đòi hỏi chữ ký đó là chữ ký trực tiếp (chữ ký “tươi”) của người nhận vì hầu 
hết các tổ chức bưu chính ở nước ngoài thực hiện việc ký nhận bưu gửi trên thiết bị 
điện tử. Tòa án không cần yêu cầu họp pháp hóa lãnh sự bằng chứng phát bưu gửi có chữ 
ký người nhận vì văn bản này không thuộc trường họp phải họp pháp hóa lãnh sự.

Trên đây, là một số nội dung mà các Tòa án cần lưu ý khi thực hiện yêu cầu ủy 
thác tư pháp theo quy định tại Thông tư liên tịch sô 12/2016 và tông đạt văn bản tô tụng 
theo đường bưu chính quy định tại điểm c khoản 1 Điều 474 của Bộ luật tố tụng dân sự 
cho đương sự có địa chỉ tại Đặc khu Hồng Kôiig, Trung Quốc.

Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các đồng chí Chánh án Tòa án cấp tỉnh và 
Chánh án Tòa án cấp cao, ngay sau khi nhận được Công văn này cần tổ chức quán triệt 
đến các Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án để bảo đảm áp dụng thống nhất quy 
định của Luật tương trợ tư pháp, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, Thông 
tư liên tịch số 12/2016 và Bộ luật tố tụng dân sự.

Trường họp cần thêm thông tin chi tiết, Tòa án nhân dân các cấp có thể liên hệ 
với Phòng nghiên cửu pháp luật quốc tế, Vụ Họp tác quốc tế, Tòa án nhân dân tồi 
cao, 262 Đội cấn , Hà Nội thông qua hộp thư điện tử: hưnglm@.toaan.gov.vn hoặc 
điện thoại: 024.37623036; 0976437814 (đong chí Lê Mạnh H ù n g )./.^

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo); ̂
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao (để phối hợp);
- Các đ/c PCA TANDTC (để phối họp);
- Vụ I, n, m  TANDTC (đe biết);
- Cổng thông tin điện từ TANDTC (để đăng);
- Lưu: VT, PLQT, HTQT (TANDTC).

KT.CHÁNH ÁN
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