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Quyền lợi và nghĩa vụ của thanh thiếu niên 

 

Trên nước Đức, thanh thiếu niên được bảo vệ qua Luật Bảo vệ thanh thiếu niên. Luật quy 

định về giới hạn độ tuổi để bảo vệ trẻ em. Đây là một hướng dẫn cụ thể cho phụ huynh nuôi 

dậy và giáo dục trẻ em với đầy đủ trách nhiệm! Người lớn (phụ huynh, giáo viên, đoàn thể…) 

chịu trách nhiệm bảo vệ thanh thiếu niên! 

Ví dụ… 

… từ 7 tuổi 

• Khả năng còn hạn chế  

Trẻ em không có khả năng tham gia ký kết các hợp đồng. Nhưng trẻ em có thể tự mua đồ 

đạc với số tiền nhỏ mà không cần sự đồng ý của cha mẹ - Quy định về tiền chi tiêu vặt 

 

… từ 13 tuổi 

• Thực hiện công việc nhẹ nhàng 

Trẻ em có thể làm những công việc nhẹ  như đưa gửi báo, giữ trẻ hoặc dạy học thêm với sự 

đồng ý của cha mẹ . Tuy nhiên chỉ được phép làm việc hai giờ trong ngày từ 8-18 giờ. 

 

…từ 14 tuổi 

 

• Nhận thức về tôn giáo  

Thiếu niên có thể độc lập tự quyết định theo học tôn giáo nào phù hợp. 

• Kỳ nghỉ học  

Với sự đồng ý của cha mẹ (bằng văn bản và bản sao hộ chiếu của cha mẹ ) thanh thiếu niên 

có thể một mình đi nghỉ như nghỉ hè, nghỉ đông. 

 

Thiếu niên từ  0-14 tuổi 

Thanh niên từ  14-18 tuổi 

Thanh niên trưởng thành từ  18-21 tuổi 
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• Cho nhận làm con nuôi 

Khi thanh thiếu niên tròn 14 tuổi, người lớn không thể cho người khác nhận làm con nuôi khi 

bản thân thanh thiếu niên đó không đồng ý.  

• Trách nhiệm hình sự có điều kiện 

Thanh thiếu niên được giới hạn trách nhiệm hình sự, tức là họ chịu trách nhiệm hình sự theo 

Luật hình sự cho thanh thiếu niên.  

 

…từ 15 tuổi 

• Làm việc trong kỳ nghỉ học  

Thanh thiếu niên được phép làm việc đến 4 tuần (khoảng 35-40 giờ/tuần) trong một năm 

nhưng không được phép làm việc theo năng xuất và vào ca đêm.  

• Xe cơ giới 

Thanh thiếu niên được phép lái xe đến vận tốc 25km/h (ví dụ Mofas) 

…từ 16 tuổi 

• Khả năng tuyên thệ  

 

Thanh niên có khả năng tuyên thệ, có nghĩa là trước tòa án, thẩm phán có thể yêu cầu thanh 

niên đó thề là chỉ nói sự thật. 

 

• Trách nhiệm có chứng minh thư  

Mỗi người Đức khi tròn 16 tuổi có trách nhiệm đem theo Chứng minh thư hoặc Hộ chiếu còn 

giá trị.  

• Hạn chế khả năng kết hôn  

Với sự đồng ý của cha mẹ, thanh niên có thể đặt đơn đề nghị Tòa án tuyên được phép  kết 

hôn. Một yêu cầu tiếp là vị hôn phu kia phải là một người trưởng thành. 

 

…từ 17 tuổi 

• Bằng lái xe với tuổi 17 

Thanh niên được phép lái xe có động cơ thuộc loại B ở Đức sớm nhất là vào sinh nhật thứ 17 

với điều kiện một người lớn đi kèm. 
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…từ 18 tuổi 

• Tuổi trưởng thành 

Tất cả thanh niên khi tròn 18 tuổi, độ tuổi trưởng thành, vì vậy họ có gần như tất cả các quyền và 

trách nhiệm của người lớn. Không còn người giám hộ. Thanh niên phải tự chịu trách nhiệm cho bản 

thân mình. 

 

• Không hạn chế đi lại  

Thanh niên trưởng thành được vào chơi tại Casio, được phép đến tất cả những nơi công 

cộng không giới hạn thời gian và không cần sự hiện diện của cha mẹ hoặc người giám hộ 

(ngay cả nơi có thể „gây nguy hiểm cho thanh niên ") cũng như rạp chiếu phim, nhà hàng và 

các phòng khiêu vũ. 

 

• Không hạn chế độ tuổi  

Thanh niên trưởng thành được phép xem phim trong rạp và mua phim Video. 

• Quyền bầu cử  

Thanh niên trưởng thành được phép đi bầu cử (có thể tự ứng cử Hội đồng xã, phường, 

huyện, thành phố, Quốc hội Tiểu bang, Quốc hội Liên bang cũng như Hội đồng quản trị, Hội 

đồng nhân sự)  

• Kết hôn  

Thanh niên trưởng thành hoàn toàn được phép kết hôn. 

• Khả năng tự quyết định 

Thanh niên tròn 18 tuổi có khả năng tự quyết định khi ký kết các loại hợp đồng như hợp 

đồng mua nhà, hợp đồng thuê nhà, hợp đồng vay mượn tài chính.   

• Trách nhiệm đền bù thiệt hại 

Độ tuổi trưởng thành gắn liền với trách nhiệm đền bù thiệt hại, nghĩa là thanh niên trưởng 

thành có trách nhiệm đền bù hoàn toàn thiệt hại gây ra theo pháp luật hiện hành quy định.  

…từ 21 tuổi  

• Trách nhiệm hình sự  

Thanh niên trưởng thành khi tròn 21 tuổi hoàn toàn chịu trách nhiệm hình sự. Trong trường 

hợp xét xử tại Tòa án,  Luật hình sự dành cho người trưởng thành được áp dụng.  Đương 

nhiên sẽ có những ngoại lệ xét xử thanh niên đến khi tròn 21 tuổi.  
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Thanh thiếu niên được đi ra ngoài bao nhiêu lâu?  

Địa điểm  Độ tuổi Thời gian Đặc biệt 

Disco 
 

dưới 16 tuổi  
chỉ khi có người lớn như cha mẹ 
hoặc giám hộ đi cùng 

từ 16 tuổi đến 24 Uhr 
khi có người bạn đã trưởng thành 
đi cùng   

từ 18 tuổi không giới hạn  

Hòa nhạc 
không có giới hạn 
chính thức 

 
Yêu cầu sự cho phép của cha mẹ 
 

Câu lạc bộ thanh 
thiếu niên, các hiệp 
hội, nhà thờ 

dưới 14 tuổi đến 22 giờ  

từ 14-16 tuổi đến 24 giờ 
Công sở thẩm quyền có thể cho 
phép các trường hợp ngoại lệ.  

Rạp chiếu phim 
  

dưới  14 tuổi đến 20 giờ 
Chương trình chiếu phim phải kết 
thúc đến lúc 20 giờ.  

từ 14-16 tuổi đến 22 giờ 
Chương trình chiếu phim phải kết 
thúc đến lúc 22 giờ. 

từ 16-18 tuổi đến 24 giờ 
Chương trình chiếu phim phải kết 
thúc đến lúc 24 giờ. 

Câu lạc bộ đêm: Thanh niên dưới 18 tuổi không được phép vào câu lạc bộ đêm, quán bar 

đêm, phòng chơi Casino!  

Người tổ chức và người bán hàng phải tuân thủ Luật bảo vệ thanh thiếu niên: Phạt tiền 
đến 50.000 €. 

Khi nào thanh niên được uống rượu? 
 

 
dưới 14 tuổi từ 14 đến 15 tuổi 16 đến 17 tuổi từ 18 tuổi 

Bia cấm được phép khi có cha 
mẹ đi cùng 

được phép được phép 

Vang/Sâm banh cấm được phép khi có cha 
mẹ đi cùng 

được phép được phép 

Đồ uống pha với 
rượu vang và bia 

cấm được phép khi có cha 
mẹ đi cùng 

được phép được phép 

Đồ uống pha với 
chất có cồn 

cấm cấm cấm được phép 

Chất có cồn cấm cấm cấm được phép 
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Khi nào thanh niên được hút thuốc lá? 

Chỉ khi tròn 18 tuổi! Việc giao, bán, chuyển thuốc lá cho trẻ em và thanh thiếu niên đều bị 

cấm. Thanh thiếu niên dưới 18 tuổi không được phép tiêu thụ sản phẩm thuốc lá.  

� Nơi bán thuốc lá phải kiểm tra độ tuổi của người mua (Thẻ EC hoặc Giấy phép lái xe ) 

 

Hình xăm/đeo gắn khuyên/phẫu thuật thẩm mỹ  

Các loại hình xăm vào cơ thể theo luật định là gây thương tích cơ thể. Chỉ được coi không 

phạm tội khi có sự đồng ý từ người đi xăm. Thanh niên không cần sự đồng ý của cha mẹ khi 

đã tròn 18 tuổi. Thanh niên phải tìm hiểu kỹ khi lựa chọn các dịch vụ xăm và quy định tiêu 

chuẩn vệ sinh đảm bảo. 

Phẫu thuật thẩm mỹ: Khi có sự đồng ý của cha mẹ! 

Tiền tiêu vặt  

Điều quy định trong Bộ luật dân sự về tiền tiêu vặt: Trẻ em dưới 7 tuổi không có thẩm quyền 

về mặt pháp lý, tức là nếu trẻ em 6 tuổi mua một cái gì đó, cha mẹ có thể mang trả lại cửa 

hàng! Từ 7 tuổi, trẻ em có thể mua một cái gì đó từ tiền túi. Nhưng dưới 18 tuổi không được 

mua và không có nghĩa vụ mua những gì qua hợp đồng văn bản (như điện thoại di động, 

đăng ký mua báo, vay tiền…) và (thuốc lá , vũ khí , rượu…) là những đồ mà thanh thiếu niên 

không nên có.  
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Gợi ý từ Sở thanh thiếu niên:  

Độ tuổi Tiền tiêu vặt 

4 - 5 tuổi 50 Cent một tuần 

6 - 7 tuổi 1,50 - 2 Euro một tuần 

8 - 9 tuổi 2 - 3 Euro một tuần  

10 -11 tuổi 13 - 16 Euro một tuần  

12 -13 tuổi 20 - 22 Euro một tuần 

14 -15 tuổi 25 - 30 Euro một tuần 

16 -17 tuổi 35 - 45 Euro một tuần 

18 tuổi 70 Euro một tháng 

Phòng tránh thai/Viên thuốc tránh thai 

• Luật bảo vệ thanh thiếu niên: Cấm quan hệ tình dục với trẻ em dưới 14 tuổi ("giới 
hạn tuổi" ) 

 
• Người trưởng thành khi lạm dụng tình dục trẻ em dưới 14 tuổi là phạm tội và bị truy 

tội. 

• Nếu hai thanh niên từ 16-18 tuổi, quan hệ tình dục với nhau hoàn tự nguyện thì 

không sao. 

• Dùng thuốc tránh thai: đến 14 tuổi cần có sự đồng ý của cha mẹ. 

• Từ 14 tuổi: Bác sỹ xem xét và quyết định xem cô gái đã đủ độ tuổi và „khả năng tự 

nhận biết“.  

• Nếu bác sỹ nhận thấy cô gái đã đủ khả năng tự nhận biết, có nghĩa là bí mật y tế cũng 

có giá trị đối với cha mẹ cô gái.   

   

 

  

  


