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HOÀNG XUÂN CHÂU * 

Tóm tắt: Bài viết bàn về khái niệm người chưa thành niên trong pháp luật hình sự của các quốc 

gia trên thế giới, các triết lí phổ biến trong việc xử lí người chưa thành niên phạm tội; qua đó lí giải 

tại sao trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên lại có điểm khác biệt so với trách nhiệm hình 

sự của người đã thành niên. Bài viết cũng đề cập sự thay đổi của triết lí xử lí người chưa thành niên vi 

phạm pháp luật tại Anh và xứ Wales trong hơn một thế kỉ trở lại đây, gắn liền với sự phát triển của hệ 

thống tư pháp người chưa thành niên kể từ khi toà án người chưa thành niên được thành lập năm 

1908. Qua đó, bài viết đưa ra một số gợi ý cho việc thiết kế, xây dựng và tổ chức vận hành hệ thống tư 

pháp hình sự đối với người chưa thành niên ở Việt Nam. 

Từ khoá: Người chưa thành niên; hệ thống tư pháp hình sự; triết lí xử lí người chưa thành niên 

phạm tội 
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COMMON PHILOSOPHIES IN DEALING WITH JUVENILE DELINQUENCY, IN THE 

WORLD – EXPERIENCES OF ENGLAND, WALES AND SUGGESTIONS FOR VIETNAM 

Abstracts: The article discusses the concept of juvenile in criminal law around the world, common 

philosophies in dealing with juvenile offenders to explain the different criminal responsibility of juveniles 

from that of adults. It also addresses the change of such philosophies in England and Wales over the 

past century that is in line with the development of the juvenile justice system since the establishment of 

the first juvenile court in 1908. Thereby, a number of suggestions to design, construct and operate the 

juvenile justice system in Vietnam. 
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ử lí người chưa thành niên phạm tội là 

vấn đề được sự quan tâm của các quốc 

gia cũng như cộng đồng quốc tế. Để đảm 

bảo cho “lợi ích tốt nhất” của người chưa 

thành niên phạm tội, hàng loạt các chuẩn 

mực đã ra đời như Công ước về Quyền trẻ 

em (United Nations Convention on the 

Rights of the Child) được Đại hội đồng Liên 

Hợp quốc thông qua ngày 20/11/1989; Quy 

tắc Tiêu chuẩn tối thiểu của Liên Hợp quốc 

về áp dụng pháp luật với người chưa thành 

niên (United Nations Standard Minimum 

Rules for the Administration of Juvenile 

Justice/Beijing Rules) ngày 29/11/1985; 

Hướng dẫn của Liên Hợp quốc về phòng 

ngừa phạm pháp ở người chưa thành niên 

(United Nations Guidelines for the Prevention  
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