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KIỀU THỊ THUỲ LINH * 

Tóm tắt: Quy định về giám hộ cho người chưa thành niên đã bộc lộ những khiếm khuyết nhất định 

trong quá trình thực hiện pháp luật, điển hình là xét xử các vụ án do người chưa thành niên thực hiện 

hành vi phạm tội. Bài viết phân tích một số vấn đề lí luận về người chưa thành niên, giám hộ cho 

người chưa thành niên; thực tiễn thực hiện quy định pháp luật về giám hộ người chưa thành niên; kiến 

nghị hoàn thiện cơ chế xác định người giám hộ cho người chưa thành niên, đặc biệt là giám hộ cho 

người chưa thành niên là trẻ em lang thang, cơ nhỡ, trường hợp người giám hộ đương nhiên của 

người chưa thành niên từ chối giám hộ và người giám hộ của người chưa thành niên là pháp nhân. 
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PERFECTING THE REGULATIONS ON GUARDIANSHIP FOR MINORS – A LEGAL 

PRACTICE-BASED VIEW 

Abstract: Regulations on guardianship for juveniles have revealed certain shortcomings in the 

processes of law enforcement, typically in adjudicating cases committed by juveniles. Therefore, in 

addition to analyzing several theoretical issues on minors and their guardianship, the article focuses on 

analyzing aspects related to the implementation of legal regulations on minors and guardianship for 

minors. Thereby, the article would like to make recommendations to improve the mechanism for 

identifying guardians for minors, especially minors who are street and orphaned children. It also points 

out some cases where the guardian in charge of the minor refuses guardianship, or the guardian of the 

minor is a legal entity. 
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1. Nhận thức chung về người chưa thành 

niên và giám hộ cho người chưa thành niên 

1.1. Người chưa thành niên 

Dưới góc độ pháp lí, cá nhân được chia 

thành hai nhóm cơ bản là cá nhân đã thành 

niên và cá nhân chưa thành niên. Sự phân 

chia này không chỉ đơn giản dựa vào độ tuổi 

mà thực chất là dựa vào sự phát triển thể 

chất, nhận thức, khả năng điều khiển hành vi 

của con người. Mục đích xác định hai nhóm 

cá nhân này là để ghi nhận khả năng tham 

gia vào các quan hệ cụ thể, thực hiện các 

quyền, nghĩa vụ do pháp luật quy định hoặc 

theo thoả thuận và khả năng chịu trách 

nhiệm của các nhóm người này. Bộ luật Dân 

sự năm 2015 cũng quy định dựa trên quan  
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