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ĐÀO LỆ THU * 

Tóm tắt: Bài viết phân tích các triết lí xử lí người chưa thành niên phạm tội ở Canada như triết 

lí phúc lợi, chữa trị, công lí, phòng ngừa tội phạm, dựa trên cộng đồng và phục hồi. Bên cạnh đó, 

bài viết phân tích thực tiễn xây dựng pháp luật điều chỉnh các vấn đề tư pháp liên quan đến người 

chưa thành niên phạm tội của Canada để minh chứng cho sự thể hiện rõ nét các triết lí xử lí này. Từ 

đó, bài viết có sự liên hệ với quá trình xây dựng pháp luật của Việt Nam về xử lí người chưa thành 

niên phạm tội để cho thấy những tương đồng nhất định về các triết lí xử lí các chủ thể này ở từng 

giai đoạn lịch sử. Cuối cùng, bài viết đưa ra các đề xuất hoàn thiện pháp luật Việt Nam ở góc độ xử 

lí người chưa thành niên phạm tội nhằm thể hiện tối đa các triết lí xử lí nhân văn và hiện đại trên cơ 

sở học tập kinh nghiệm xây dựng pháp luật của Canada và nhu cầu nội tại của thực tiễn áp dụng 

pháp luật ở Việt Nam. 

Từ khoá: Triết lí xử lí; người chưa thành niên phạm tội; lập pháp của Canada; liên hệ với Việt Nam; 

những đề xuất 

Nhận bài: 12/6/2022    Hoàn thành biên tập: 28/10/2022              Duyệt đăng: 28/10/2022 

PHILOSOPHIES IN TREATMENT OF JUVENILE OFFENDERS IN CANADIAN LEGISLATION - 

COMPARING WITH VIETNAM AND RECOMMENDATIONS 

Abstract: The article analyzes the philosophies in treatment of juvenile offenders in Canada such 

as the welfare, medical treatment, justice, crime control, community-based and restorative justice 

ones. In addition, the article analyzes the law making in Canada in terms of justice matters regarding 

to juvenile offenders to inlustrate these philosophies’ appearance. Accordingly, the article compares 

with the development of legislation in Vietnam in dealing with juvelile offender to see the similarities 

in the treatment ideologies over time. Finally, the article proposes recommendations to improve 

Vietnamese law relating to treatment of juvenile offenders in order to completely reflect the 

humanistic and model philosophies of treatment, based on learning experiences from Canada and 

inner demands of the actual law application in Vietnam. 
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1.  Triết lí xử lí người chưa thành niên 

phạm tội ở Canada 

Là một trong các quốc gia quan tâm xây 

dựng hệ thống tư pháp thanh thiếu niên và 

pháp luật về xử lí thanh thiếu niên phạm tội 

từ rất sớm, Canada có một hệ thống tư pháp  
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   Nghiên cứu này được thực hiện trong khuôn khổ 

Đề tài khoa học cấp cơ sở: “Triết lí xử lí người 

chưa thành niên vi phạm pháp luật và sự thể hiện 

trong thực tiễn lập pháp của một số quốc gia trên 

thế giới”, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2021. 


