
  Bản dịch tham khảo 

CÔNG ƯỚC LA HAY VỀ THU THẬP CHỨNG CỨ Ở NƯỚC 
NGOÀI TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ HOẶC THƯƠNG MẠI  

(Ký ngày 18 tháng 3 năm 1970) 
 
Các Quốc gia ký kết Công ước này,  
Mong muốn tạo thuận lợi cho việc chuyển giao và thực hiện các Văn bản yêu 
cầu thu thập chứng cứ và để khắc phục sự khác biệt về phương thức thu thập 
chứng cứ được sử dụng vì mục đích này; 
Mong muốn đẩy mạnh sự hợp tác tương trợ tư pháp lẫn nhau trong lĩnh vực dân 
sự hoặc thương mại; 
Đã quyết định ký kết Công ước này và thống nhất các điều khoản sau đây:  
   

CHƯƠNG I – VĂN BẢN YÊU CẦU THU THẬP CHỨNG CỨ 
 

Điều 1  
(1) Trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại, cơ quan tư pháp của một Quốc 
gia ký kết, phù hợp với pháp luật của nước mình, có thể thông qua một Văn bản 
yêu cầu, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của Quốc gia ký kết khác thực hiện thu 
thập chứng cứ hoặc thực hiện một số hoạt động tư pháp khác.  
(2) Văn bản yêu cầu không được sử dụng để thu thập chứng cứ nếu văn bản 
đó không được sử dụng trong một thủ tục tố tụng đã được dự kiến hoặc đã bắt 
đầu.  
(3) Khái niệm "hoạt động tư pháp khác” không bao gồm hoạt động tống đạt 
giấy tờ tư pháp hoặc yêu cầu thi hành thi hành bản án hoặc quyết định của tòa 
án, hoặc quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc biện pháp bảo vệ 
khác.  

 
Điều 2  

(1) Quốc gia ký kết có nghĩa vụ chỉ định một Cơ quan Trung ương của nước 
mình để tiếp nhận Văn bản yêu cầu của cơ quan tư pháp của Quốc gia ký kết 
khác và chuyển Văn bản yêu cầu đó đến cơ quan có thẩm quyền để thực hiện. 
Mỗi Quốc gia ký kết sẽ tổ chức Cơ quan Trung ương theo pháp luật của nước 
mình. 
(2) Các Văn bản yêu cầu sẽ được gửi cho Cơ quan Trung ương của Quốc gia 
được yêu cầu mà không cần chuyển qua bất kỳ cơ quan thẩm quyền nào khác 
của Quốc gia đó. 

Điều 3  



  

(1) Văn bản yêu cầu phải nêu rõ -  
a)       Cơ quan yêu cầu và cơ quan được yêu cầu thực hiện, nếu cơ quan yêu cầu  
biết cơ quan đó;  
b)       Tên và địa chỉ của các bên tham gia tố tụng và đại diện của họ, nếu có;  
c)       Bản chất của quy trình tố tụng, theo đó chứng cứ cần thu thập, và tất cả 
các thông tin cần thiết liên quan đến quy trình tố tụng đó;   
d)      Chứng cứ cần được thu thập hoặc hoạt động tư pháp khác cần được thực 
hiện. 
(2)  Khi cần thiết, Văn bản phải nêu rõ, một hoặc một số thông tin sau: 
a)       Tên và địa chỉ của người được xét hỏi  
b)     Các câu hỏi đối với những người được xét hỏi hoặc nội dung xét hỏi  
c)      Các tài liệu hoặc tài sản, bất động sản hoặc tài sản cá nhân, cần được xác 
minh; 
h)      Yêu cầu thu thập chứng cứ phải có tuyên thệ hoặc xác nhận và các hình 
thức thu thập chứng cứ đặc biệt cần được sử dụng;  
e)       Cách thức hoặc thủ tục đặc biệt thu thập chứng cứ cần được thực hiện 
theo quy định tại Điều 9 của Công ước này. 
(3)  Văn bản yêu cầu cũng có thể nêu bất kỳ thông tin cần thiết nào liên quan 
đến việc áp dụng Điều 11 của Công ước này. 
(4)  Không yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự hoặc hình thức tương tự. 

 
Điều 4  

(1)  Văn bản yêu cầu phải được lập bằng ngôn ngữ của Quốc gia được yêu 
cầu hoặc kèm theo bản dịch ra ngôn ngữ của Quốc gia được yêu cầu.  
(2) Tuy nhiên, Quốc gia ký kết phải chấp nhận một Văn bản yêu cầu bằng 
tiếng Anh hoặc tiếng Pháp hoặc một bản dịch ra một trong những ngôn ngữ này 
trừ khi Quốc gia đó có tuyên bố bảo lưu theo quy định của Điều 33 Công ước 
này. 
(3) Một Quốc gia ký kết có nhiều ngôn ngữ chính thức, và do quy định của 
pháp luật trong nước của mình, không thể chấp nhận Văn bản yêu cầu bằng một 
trong những ngôn ngữ chính thức của nước mình trên toàn lãnh thổ của mình thì 
phải, bằng tuyên bố, nêu rõ ngôn ngữ mà Văn bản yêu cầu hoặc bản dịch của nó 
phải được thể hiện để thực hiện tại những khu vực cụ thể trên lãnh thổ của nước 
mình. Trong trường hợp Quốc gia ký kết không tuân thủ tuyên bố này mà không 
có giải thích hợp lý, thì chi phí dịch tài liệu sang ngôn ngữ được yêu cầu sẽ do 
Quốc gia gửi yêu cầu chịu. 



  

(4)  Quốc gia ký kết, bằng tuyên bố, có thể nêu rõ một hoặc nhiều ngôn ngữ 
khác ngoài những ngôn ngữ được nêu tại các đoạn trên để sử dụng trong Văn 
bản yêu cầu gửi cho Cơ quan trung ương của nước mình. 
(5)  Bản dịch được gửi kèm theo Văn bản yêu cầu phải được chứng thực là 
chính xác bởi viên chức ngoại giao hoặc viên chức lãnh sự hoặc bởi người dịch 
thuật có tuyên thệ hoặc bất kỳ người nào khác có thẩm quyền của mỗi Quốc gia 
ký kết. 

 
Điều 5  

Nếu Cơ quan Trung ương cho rằng yêu cầu thu thập chứng cứ không tuân theo 
các quy định của Công ước này, Cơ quan này phải nhanh chóng thông báo cho 
cơ quan có thẩm quyền của Quốc gia đã gửi Văn bản yêu cầu và nêu rõ lý do từ 
chối. 
 

Điều 6  
Nếu Văn bản yêu cầu được chuyển đến cơ quan không có thẩm quyền thực hiện, 
Văn bản yêu cầu này phải được gửi ngay cho cơ quan có thẩm quyền của Quốc 
gia đó để thực hiện theo quy định pháp luật nước mình. 
 

Điều 7  
Cơ quan yêu cầu, nếu mong muốn, phải được thông báo về thời gian và địa 
điểm, thủ tục thu thập chứng cứ được thực hiện để các bên liên quan và đại diện 
của họ, nếu có, có thể có mặt. Thông báo này phải được gửi trực tiếp đến các 
bên hoặc đại diện của họ khi có đề nghị của cơ quan của Quốc gia yêu cầu. 

 
Điều 8  

Quốc gia ký kết có thể tuyên bố rằng cán bộ tư pháp của cơ quan yêu cầu của 
Quốc gia ký kết khác có thể có mặt khi thực hiện Văn bản yêu cầu. Việc có mặt 
này có thể cần được sự cho phép trước của Cơ quan có thẩm quyền được chỉ 
định của Quốc gia đưa ra tuyên bố này. 
 

Điều 9  
(1) Cơ quan tư pháp thực hiện Văn bản yêu cầu phải tuân thủ các cách thức 
và thủ tục được quy định trong pháp luật nước mình. 
(2) Tuy nhiên, cơ quan này có thể thực hiện thu thập chứng cứ đề nghị của 
Cơ quan yêu cầu, theo cách thức và thủ tục đặc biệt, trừ khi việc thực hiện yêu 
cầu này không phù hợp với pháp luật của Quốc gia được yêu cầu hoặc không thể 



  

thực hiện được vì thông lệ hay thủ tục trong nước không cho phép hoặc vì 
những khó khăn thực tiễn. 
(3) Văn bản yêu cầu phải được thực hiện một cách nhanh chóng 
 

Điều 10 
Khi thực hiện Văn bản Yêu cầu, cơ quan được yêu cầu phải áp dụng các biện 
pháp bắt buộc phù hợp với các quy định của pháp luật trong nước để thực hiện 
các quyết định của các cơ quan có thẩm quyền của Quốc gia đó hoặc để thực 
hiện yêu cầu của các bên trong thủ tục tố tụng trong nước. 
 

Điều 11 
(1) Khi thực hiện Văn bản Yêu cầu, người có liên quan có thể từ chối cung cấp 
chứng cứ trong phạm vi người đó có quyền không cung cấp chứng cứ hoặc có 
nghĩa vụ từ chối cung cấp chứng cứ: 
a) theo  pháp luật của Quốc gia  được yêu cầu; hoặc 
b) theo pháp luật của Quốc gia yêu cầu, và quyền hoặc nghĩa vụ từ chối cung 
cấp chứng cứ đã được nêu cụ thể trong Văn bản yêu cầu; hoặc theo  đề nghị của 
cơ quan được yêu cầu, cơ quan yêu cầu đã xác nhận quyền từ chối cung cấp 
chứng cứ đó. 
(2)  Quốc gia ký kết có thể tuyên bố rằng, Quốc gia đó sẽ tôn trọng quyền hoặc 
nghĩa vụ từ chối cung cấp chứng cứ theo pháp luật hiện hành của các Quốc gia 
khác ngoài Quốc gia yêu cầu và Quốc gia được yêu cầu trong phạm vi được nêu 
cụ thể tại tuyên bố đó. 

 
Điều 12  

(1) Việc thực hiện Văn bản yêu cầu có thể bị từ chối chỉ trong trường hợp: 
a) Tại Quốc gia  được yêu cầu, việc thực hiện Văn bản yêu cầu không thuộc 
chức năng của cơ quan tư pháp của Quốc gia đó; hoặc 
b) Quốc gia được yêu cầu thấy rằng, việc thực hiện yêu cầu có thể phương hại 
đến chủ quyền và an ninh quốc gia đó. 
(2) Việc thực hiện không thể bị từ chối chỉ dựa trên căn cứ rằng theo quy định 
của pháp luật trong nước của mình, Quốc gia được yêu cầu có thẩm quyền riêng 
biệt đối với vụ việc hoặc pháp luật trong nước của Quốc gia đó không thừa nhận 
quyền khởi kiện đối với vụ việc đó. 
 

Điều 13  



  

(1) Các văn bản xác nhận việc thực hiện Văn bản yêu cầu sẽ được cơ quan 
thực hiện gửi cho cơ quan yêu cầu theo cùng kênh mà cơ quan yêu cầu đã sử 
dụng. 
(2) Trong mọi trường hợp khi Văn bản yêu cầu không được thực hiện toàn bộ 
hoặc một phần, cơ quan yêu cầu phải được thông báo ngay và thông báo lý do 
thông qua cùng kênh mà cơ quan yêu cầu đã sử dụng.  

 
 

Điều 14  
(1) Việc thực hiện Văn bản Yêu cầu không làm phát sinh yêu cầu thanh toán 
nào về thuế hoặc bất kỳ chi phí thông thường nào. 
(2) Tuy nhiên, Quốc gia thực hiện có quyền đề nghị Quốc gia gửi yêu cầu 
hoàn lại tiền thù lao đã trả cho chuyên gia, người phiên dịch và các chi phí phát 
sinh do áp dụng các thủ tục đặc biệt theo đề nghị của Quốc gia yêu cầu quy định 
tại đoạn 2, Điều 9 Công ước này. 
(3) Trong trường hợp pháp luật của Quốc gia được yêu cầu quy định các bên 
có nghĩa vụ tự cung cấp chứng cứ và cơ quan được yêu cầu không thể tự thực 
hiện Văn bản yêu cầu, cơ quan được yêu cầu có thể chỉ định một người phù hợp 
để thực hiện Văn bản yêu cầu sau khi có sự đồng ý của cơ quan yêu cầu. Khi 
yêu cầu sự đồng ý này, cơ quan được yêu cầu phải nêu rõ dự toán chi phí sẽ phát 
sinh từ thủ tục này. Nếu cơ quan yêu cầu đồng ý thì cơ quan này có nghĩa vụ chi 
trả mọi chi phí phát sinh; nếu cơ quan yêu cầu không đồng ý thì cơ quan này sẽ 
không có nghĩa vụ đối với các chi phí. 
   
CHƯƠNG II – THU THẬP CHỨNG CỨ DO VIÊN CHỨC NGOẠI GIAO, 

VIÊN CHỨC LÃNH SỰ VÀ NGƯỜI  ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN  
 

Điều 15  
(1) Trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại, một viên chức ngoại giao hoặc 
viên chức lãnh sự của Quốc gia ký kết có thể tiến hành thu thập chứng cứ trong 
lãnh thổ của Quốc gia ký kết khác và trong phạm vi mà người đó thực hiện chức 
trách của mình theo cách thức không ép buộc đối với công dân của quốc gia mà 
họ đại diện để hỗ trợ thủ tục tố tụng đã bắt đầu ở tòa án của Quốc gia mà người 
đó đại diện. 
(2) Quốc gia ký kết có thể tuyên bố rằng, viên chức ngoại giao hoặc viên 
chức lãnh sự chỉ có thể thu thập chứng cứ khi có sự cho phép cơ quan thích hợp 
được chỉ định bởi Quốc gia đã tuyên bố trên cơ sở đơn yêu cầu được lập bởi 
viên chức ngoại giao hoặc viên chức lãnh sự hoặc theo ủy quyền của người này. 

 



  

Điều 16  
(1) Một viên chức ngoại giao hoặc viên chức lãnh sự của Quốc gia ký kết, trong 
lãnh thổ của Quốc gia ký kết khác và trong địa hạt mà người đó thực hiện chức 
trách của mình, có thể thu thập chứng cứ, theo cách thức không ép buộc, đối với 
công dân của Quốc gia nơi người đó thực hiện chức trách của mình hoặc của 
Quốc gia thứ ba, để hỗ trợ thủ tục tố tụng đã bắt đầu ở tòa án của Quốc gia mà 
người đó đại diện, nếu: 
a) Một cơ quan có thẩm quyền được chỉ định bởi Quốc gia nơi người đó thực 
hiện chức trách của mình, đã cho phép, trong mọi trường hợp hoặc trong trường 
hợp cụ thể, và 
b) Người đó phải tuân thủ các điều kiện mà cơ quan có thẩm quyền đã nêu rõ 
trong việc cho phép. 
(2) Quốc gia ký kết có thể tuyên bố rằng, chứng cứ có thể được thu thập theo 
quy định của Điều này mà không cần sự cho phép trước. 

 
 Điều 17 

(1)  Trong vấn đề dân sự hoặc thương mại, một người được chỉ định là người 
được ủy quyền cho mục đích này, có thể, thu thập chứng cứ theo cách thức 
không bắt buộc trong lãnh thổ của một Quốc gia ký kết để hỗ trợ thủ tục tố tụng 
đã bắt đầu ở tòa án Quốc gia ký kết khác nếu:  
a)  Cơ quan có thẩm quyền được chỉ định bởi Quốc gia nơi chứng cứ được thu 
thập đã cho phép trong mọi trường hợp hoặc theo từng trường hợp cụ thể; và  
b) Người đó phải tuân thủ các điều kiện mà cơ quan có thẩm quyền đã nêu rõ 
trong việc cho phép. 
(2)  Quốc gia ký kết có thể tuyên bố rằng chứng cứ có thể được thu thập theo 
quy định của Điều này mà không cần sự cho phép trước. 
  

Điều 18 
(1) Quốc gia ký kết có thể tuyên bố rằng, viên chức ngoại giao, viên chức 
lãnh sự hoặc người được ủy quyền mà được giao thẩm quyền thu thập chứng cứ 
theo Điều 15, Điều 16 hoặc Điều 17 Công ước này, có thể nộp đơn tới cơ quan 
có thẩm quyền được chỉ định bởi Quốc gia tuyên bố để yêu cầu hỗ trợ cho việc 
thu thập chứng cứ bằng biện pháp bắt buộc. Tuyên bố có thể bao gồm các điều 
kiện mà Quốc gia tuyên bố cho rằng phù hợp để áp dụng.  
(2) Nếu cơ quan có thẩm quyền chấp thuận đơn thì cơ quan này sẽ áp dụng 
các biện pháp bắt buộc phù hợp và được quy định theo pháp luật của nước mình 
để áp dụng trong thủ tục tố tụng trong nước.  

 
Điều 19  



  

Cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định tại các Điều 15, Điều 16 hoặc 
Điều 17, hoặc trong khi chấp thuận đơn theo quy định tại Điều 18 Công ước 
này, ngoài những điều kiện như thời gian và địa điểm thu thập chứng cứ, có thể 
đặt ra các điều kiện khác cho là phù hợp. Tương tự như vậy, cơ quan này có thể 
yêu cầu phải được thông báo trước một cách hợp lý về thời gian, ngày tháng và 
địa điểm thu thập chứng cứ; trong trường hợp này một đại diện của cơ quan đó 
có quyền có mặt khi thu thập chứng cứ.  

Điều 20  
Khi thu thập chứng cứ theo bất kỳ Điều nào của Chương này, những người có 
liên quan có thể có đại diện hợp pháp của mình.  
 

Điều 21  
Trong trường hợp viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự hoặc người được ủy 
quyền được trao thẩm quyền theo Điều 15, Điều 16 hoặc Điều 17 Công ước này, 
để thực hiện thu thập chứng cứ: 
a) Người đó có thể thu thập tất cả các loại chứng cứ mà không trái với pháp luật 
của Quốc gia nơi chứng cứ được thu thập hoặc không trái với bất kỳ sự cho phép 
được đưa ra theo quy định của các Điều nêu trên của Công ước này, và trong 
phạm vi pháp luật và sự cho phép nêu trên, sẽ có thẩm quyền để giám sát lời 
tuyên thệ hoặc thực hiện việc xác nhận chứng cứ.  
b) Yêu cầu một người có mặt hoặc cung cấp chứng cứ phải được lập bằng ngôn 
ngữ của nơi thực hiện thu thập chứng cứ hoặc kèm theo bản dịch sang ngôn ngữ 
đó, trừ khi người được yêu cầu cung cấp chứng cứ là công dân của Quốc gia nơi 
vụ việc đang chờ giải quyết;  
c) Yêu cầu trên phải thông báo rằng  người được yêu cầu cung cấp chứng cứ có 
thể được đại diện hợp pháp và tại bất kỳ Quốc gia chưa đưa ra tuyên bố theo 
Điều 18 và phải thông báo rằng người này không bị buộc phải có mặt hoặc cung 
cấp chứng cứ; 
d) Các chứng cứ có thể được thu thập theo phương thức được quy định bởi pháp 
luật áp dụng tại các tòa án nơi giải quyết vụ việc có yêu cầu thu thập chứng cứ 
với điều kiện phương thức đó không bị cấm bởi pháp luật của Quốc gia nơi 
chứng cứ được thu thập;  
e) Một người được yêu cầu cung cấp chứng cứ có thể viện dẫn quyền không 
cung cấp chứng cứ và nghĩa vụ từ chối cung cấp chứng cứ được nêu ở Điều 11 
Công ước này.  

 
Điều 22  

Việc không thu thập được chứng cứ theo thủ tục quy định tại Chương này do sự 
từ chối của người được yêu cầu cung cấp chứng cứ không ngăn cản việc sau đó 



  

nộp Văn bản yêu cầu thu thập chứng cứ theo quy định tại Chương I Công ước 
này.  

 
CHƯƠNG III – ĐIỀU KHOẢN CHUNG  

 
Điều 23  

Tại thời điểm ký, phê chuẩn hoặc gia nhập, Quốc gia ký kết có thể tuyên bố 
rằng, nước đó sẽ không thực hiện Văn bản yêu cầu thu thập chứng cứ là tài liệu 
liên quan trước khi diễn ra phiên tòa như được biết đến ở các nước theo hệ thống 
thông luật.  
  
 Điều 24  
(1) Một Quốc gia ký kết có thể chỉ định các cơ quan khác ngoài Cơ quan 
Trung ương để tiếp nhận Văn bản yêu cầu và xác định phạm vi thẩm quyền của 
các cơ quan này. Tuy nhiên, Văn bản yêu cầu có thể được gửi đến Cơ quan 
Trung ương trong mọi trường hợp. 
(2) Quốc gia liên bang được quyền chỉ định nhiều Cơ quan Trung ương để 
tiếp nhận Văn bản yêu cầu.  

 
Điều 25  

Quốc gia ký kết có nhiều hệ thống pháp luật có thể chỉ định cơ quan của một 
trong số các hệ thống đó có thẩm quyền riêng biệt để thực hiện Văn bản yêu cầu 
theo Công ước này.  

 
Điều 26  

(1) Quốc gia ký kết, theo quy định của Hiến pháp nước mình, có thể đề nghị 
Quốc gia yêu cầu hoàn trả phí và chi phí liên quan đến việc  thực hiện Văn bản 
yêu cầu, để tiến hành các thủ tục cần thiết buộc một người có mặt cung cấp 
chứng cứ, chi phí cho sự có mặt của người đó, và chi phí của việc ghi lại chứng 
cứ.  
(2) Trong trường hợp một Quốc gia đã đưa ra yêu cầu theo đoạn trên, Quốc 
gia ký kết khác có thể yêu cầu nước này hoàn trả các phí và các chi phí với số 
tiền tương tự.  

 
Điều 27  

Các quy định của Công ước này không ngăn cản một Quốc gia ký kết: 



  

a) Tuyên bố rằng Văn bản yêu cầu có thể được chuyển cho các cơ quan tư pháp 
của mình thông qua các kênh khác ngoài những kênh được quy định tại Điều 2 
Công ước này; 
b) Theo quy định pháp luật hoặc thực tế trong nước của nước mình, cho phép 
bất kỳ hành động nào được quy định trong Công ước này được thực hiện theo 
điều kiện ít khắt khe hơn;  
c) Theo quy định của pháp luật hoặc thực tế trong nước của nước mình, cho 
phép các cách thức thu thập chứng cứ khác ngoài những cách thức được quy 
định tại Công ước này.  
 

Điều 28  
Công ước này không ngăn cản hai hoặc nhiều Quốc gia thỏa thuận với nhau để 
không áp dụng:  
a) Quy định tại Điều 2 Công ước này liên quan tới các cách thức chuyển giao 
Văn bản yêu cầu; 
b) Quy định tại Điều 4 Công ước này liên quan tới các ngôn ngữ có thể được sử 
dụng;  
c) Quy định tại Điều 8 Công ước này liên quan tới sự có mặt của cán bộ tư pháp 
khi thực hiện các Văn bản yêu cầu;  
d) Quy định tại Điều 11 Công ước này liên quan tới quyền và nghĩa vụ của 
người làm chứng từ chối cung cấp chứng cứ;  
e) Quy định tại Điều 13 Công ước này liên quan tới các cách thức gửi trả kết quả 
thực hiện Văn bản yêu cầu cho cơ quan yêu cầu;  
f) Quy định tại Điều 14 Công ước này liên quan tới phí và chi phí;  
g) Quy định tại Chương II Công ước này.  

 
Điều 29  

Đối với các Bên tham gia Công ước này và đồng thời cũng tham gia một hoặc cả 
hai Công ước về tố tụng dân sự được ký tại La-Hay ngày 17 tháng 7 năm 1905 
và ngày 01 tháng 03 năm 1954, Công ước này sẽ áp dụng thay thế các Điều từ 
Điều 8 tới Điều 16 của các Công ước nêu trên.  

Điều 30  
Công ước này không ảnh hưởng đến việc áp dụng Điều 23 của Công ước năm 
1905, hoặc Điều 24 của Công ước năm 1954.  

 
Điều 31  

Thỏa thuận bổ sung giữa các Bên tham gia Công ước năm 1905 và 1954 có giá 
trị áp dụng ngang bằng với Công ước này, trừ khi các Bên có thoả thuận khác.  



  

 
Điều 32  

Không ảnh hưởng đến các quy định của Điều 29 và Điều 31, Công ước này 
không loại trừ các Công ước có quy định về những vấn đề được điều chỉnh bởi 
Công ước này mà các Quốc gia ký kết Công ước này hiện đang là thành viên 
hoặc sẽ là thành viên. 
 
 
 

Điều 33  
(1) Một nước có thể, tại thời điểm ký, phê chuẩn hoặc gia nhập có thể loại trừ 
toàn bộ hoặc một phần việc áp dụng các quy định tại khoản 2 Điều 4 và Chương 
II Công ước này. Không cho phép bảo lưu nào khác.  
(2) Mỗi Quốc gia ký kết có thể rút bảo lưu đã đưa ra vào bất kỳ thời điểm 
nào; các bảo lưu sẽ chấm dứt hiệu lực vào ngày thứ sáu mươi sau ngày thông 
báo về việc rút bảo lưu.  
(3) Khi một Quốc gia đưa ra bảo lưu, Quốc gia ký kết khác, nếu bị ảnh hưởng 
bởi bảo lưu đó, có thể áp dụng biện pháp tương tự đối với Quốc gia đã đưa ra 
bảo lưu.  

 
Điều 34  

Quốc gia ký kết có thể rút hoặc thay đổi tuyên bố của mình tại bất kỳ thời điểm nào.  
 

Điều 35  
(1) Quốc gia ký kết, tại thời điểm nộp lưu chiểu văn kiện phê chuẩn hoặc gia 
nhập hoặc sau đó, phải thông báo cho Bộ Ngoại giao Hà Lan việc chỉ định các 
cơ quan theo quy định tại các Điều 2, 8, 24 và 25 Công ước này.  
 (2)  Quốc gia ký kết phải thông báo cho Bộ Ngoại giao Hà Lan, khi thích hợp, 
những vấn đề sau đây: 
a) Việc chỉ định các cơ quan nhận thông báo, cơ quan có thẩm quyền cho phép 
và cơ quan cung cấp hỗ trợ trong thu thập chứng cứ được thực hiện bởi viên 
chức ngoại giao và viên chức lãnh sự theo quy định tương ứng tại Điều 15, Điều 
16 và Điều 18 Công ước này;  
b) Việc chỉ định các cơ quan có thẩm quyền cho phép thu thập chứng cứ được 
thực hiện bởi người được ủy quyền theo quy định tại Điều 17 và của những cơ 
quan cung cấp hỗ trợ quy định tại Điều 18 Công ước này; 
c) Các tuyên bố theo quy định tại các Điều 4, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 23 và Điều 
27 Công ước này;  



  

d) Việc rút hoặc thay đổi các cơ quan được chỉ định và các tuyên bố nói trên;  
e) Việc rút bất kỳ bảo lưu nào.  
 

Điều 36  
Bất kỳ vướng mắc nào có thể phát sinh giữa các Quốc gia ký kết liên quan đến 
việc thực hiện Công ước này sẽ được giải quyết thông qua con đường ngoại 
giao.  

 
Điều 37  

Công ước này để ngỏ cho các Quốc gia tham dự Phiên họp thứ XI của Hội nghị 
La Hay về tư pháp quốc tế ký. 
Công ước phải được phê chuẩn, các văn kiện phê chuẩn được nộp lưu chiểu cho 
Bộ Ngoại giao của Hà Lan.  

 
Điều 38  

(1) Công ước này sẽ có hiệu lực vào ngày thứ sáu mươi sau ngày nộp lưu 
chiểu văn kiện phê chuẩn thứ ba quy định tại đoạn thứ hai của Điều 37 Công 
ước này.  
(2) Công ước này sẽ có hiệu lực đối với, Quốc gia đã ký và phê chuẩn sau đó 
vào ngày thứ sáu mươi sau ngày Quốc gia đó nộp lưu chiểu văn kiện phê chuẩn. 

 
Điều 39  

(1) Bất kỳ Quốc gia nào không tham gia Phiên họp thứ XI của Hội nghị La 
Hay về tư pháp quốc tế mà là thành viên của Hội nghị này hoặc của Liên Hợp 
quốc hoặc của một cơ quan chuyên môn của Liên Hợp quốc, hoặc là một Bên 
tham gia Điều lệ của Tòa án Công lý quốc tế đều có thể tham gia Công ước này 
sau khi nó có hiệu lực theo quy định của đoạn thứ nhất Điều 38 Công ước này.  
(2) Các văn kiện được nộp lưu chiểu cho Bộ Ngoại giao của Hà Lan.  
(3) Công ước này sẽ có hiệu lực đối với Quốc gia gia nhập vào ngày thứ sáu 
mươi sau ngày nộp văn kiện gia nhập.  
(4) Việc gia nhập sẽ chỉ có hiệu lực trong mối quan hệ giữa Quốc gia gia 
nhập và Quốc gia ký kết đã tuyên bố chấp nhận sự gia nhập của Quốc gia gia 
nhập. Tuyên bố này được nộp lưu chiểu tại Bộ Ngoại giao Hà Lan; Bộ này sẽ 
chuyển tiếp một bản sao chứng nhận cho mỗi Quốc gia ký kết thông qua con 
đường ngoại giao. 
(5) Công ước này sẽ có hiệu lực giữa Quốc gia gia nhập và Quốc gia tuyên bố 
chấp nhận việc gia nhập của Quốc gia gia nhập vào ngày thứ sáu mươi sau ngày 
nộp lưu chiểu văn kiện chấp nhận.  



  

 
Điều 40  

(1) Bất kỳ Quốc gia nào, tại thời điểm ký, phê chuẩn hoặc gia nhập, đều có 
thể tuyên bố rằng Công ước này được áp dụng mở rộng với một hoặc một vài 
hoặc tất cả vùng lãnh thổ mà quốc gia đó chịu trách nhiệm trong các mối quan 
hệ quốc tế. Tuyên bố sẽ có hiệu lực vào ngày Công ước có hiệu lực đối với 
Quốc gia có liên quan.   
(2) Vào bất kỳ thời điểm nào sau đó, việc áp dụng mở rộng phải được thông 
báo cho Bộ Ngoại giao Hà Lan. 
(3) Công ước này sẽ có hiệu lực đối với các vùng lãnh thổ được đề cập trong 
tuyên bố áp dụng mở rộng vào ngày thứ sáu mươi sau ngày thông báo quy định 
tại đoạn trên. 
  

Điều 41  
(1) Công ước này có hiệu lực trong thời hạn năm năm, kể từ ngày Công ước 
có hiệu lực theo quy định của đoạn đầu tiên của Điều 38, cả đối với những Quốc 
gia đã phê chuẩn Công ước cũng như đối với Quốc gia gia nhập sau đó.  
(2) Nếu không có tuyên bố rút khỏi Công ước, Công ước sẽ được mặc nhiên 
gia hạn mỗi lần là năm năm.  
(3) Tuyên bố rút khỏi Công ước phải được thông báo cho Bộ Ngoại giao Hà 
Lan ít nhất sáu tháng trước khi kết thúc thời hạn năm năm.  
(4) Nó có thể được giới hạn đối với các vùng lãnh thổ nhất định mà Công ước 
áp dụng.  
(5) Tuyên bố rút khỏi Công ước sẽ chỉ có hiệu lực đối với Quốc gia đã ra 
thông báo bãi ước. Công ước sẽ duy trì hiệu lực với các nước thành viên khác.  

 
Điều 42  

Bộ Ngoại giao Hà Lan phải thông báo cho các nước nêu tại Điều 37, và các 
nước đã tham gia theo quy định của Điều 39 của Công ước này, những điều sau 
đây:  
a) Việc ký và phê chuẩn quy định tại Điều 37 Công ước này; 
b) Ngày Công ước này có hiệu lực theo quy định của đoạn đầu tiên của Điều 38 
Công ước này; 
c) Việc gia nhập quy định tại Điều 39 Công ước này và ngày mà việc gia nhập 
có hiệu lực; 
d) Việc áp dụng mở rộng quy định tại Điều 40 Công ước này và ngày mà tuyên 
bố áp dụng mở rộng có hiệu lực; 
e) Việc chỉ định, bảo lưu và tuyên bố nêu tại Điều 33 và Điều 35 Công ước này;  



  

f) Tuyên bố bãi ước đề cập tại đoạn thứ ba của Điều 41 Công ước này.  
Để làm bằng, các bên dưới đây, được sự uỷ quyền hợp lệ của Quốc gia mình đã 
ký Công ước này.  
Làm tại La Hay, ngày 18 tháng 3 năm 1970 bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, cả 
hai văn bản đều có giá trị như nhau, một bản sao phải được lưu chiểu tại cơ quan 
lưu chiểu của Chính phủ Hà Lan và một bản sao được chứng thực phải được gửi 
qua đường ngoại giao tới các Quốc gia tham dự Phiên họp thứ XI của Hội nghị 
La Hay về tư pháp quốc tế. 
 


