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1. Nguyên tắc “chỉ cho làm con nuôi 

người ở nước ngoài khi không thể tìm 

được gia đình thay thế ở trong nước” hay 

nguyên tắc ưu tiên cho làm con nuôi trong 

nước theo pháp luật quốc tế  

Đây là một trong những nguyên tắc quan 

trọng được thừa nhận trong các văn kiện 

pháp lí quốc tế. Trước tiên phải kể đến Công 

ước quốc tế về quyền trẻ em (CRC) - điều 

ước quốc tế được xem là quan trọng nhất và 

toàn diện nhất trong lĩnh vực bảo vệ quyền 

trẻ em. Công ước đã có những quy định cơ 

bản về vấn đề nuôi con nuôi như sau: “Các 

quốc gia thành viên mà công nhận hoặc cho 

phép chế độ nhận làm con nuôi phải đảm 

bảo rằng những lợi ích tốt nhất của trẻ em là 

mối quan tâm cao nhất và các quốc gia 

phải: … (b) Công nhận rằng việc cho trẻ em 

ra nước ngoài làm con nuôi có thể được coi 

như một biện pháp thay thế của việc chăm 

sóc trẻ em nếu như trẻ em đó không thể gửi 

cho một gia đình chăm nom hay nhận nuôi 

hoặc không thể nào được chăm sóc một cách 

thích hợp bất kì nào ở ngay tại nước nguyên 

quán của trẻ em” (Điều 21).(1)  

Lời nói đầu của Công ước Lahay ngày 

29/5/1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong 

lĩnh vực con nuôi quốc tế (Công ước Lahay 

năm 1993) ghi nhận: “Công nhận rằng, nuôi 

con nuôi quốc tế có lợi thế là đem lại mái ấm 

gia đình lâu dài cho trẻ em không tìm được 

một gia đình thích hợp tại nước gốc của 

mình” và “nhắc lại rằng, mỗi nước cần ưu 

tiên tiến hành các biện pháp thích hợp để trẻ 

em có thể được chăm sóc trong gia đình gốc 

của mình”. Điều này được hiểu là các quốc 

gia chỉ giải quyết cho trẻ em làm con nuôi 

quốc tế sau khi đã xem xét hết khả năng tìm 

gia đình thích hợp cho trẻ ngay tại nước gốc 

của mình. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch 

của Công ước Lahay rằng cho trẻ em làm 

con nuôi nước ngoài là biện pháp cuối cùng 

khi không thể thu xếp được cho trẻ em làm 

con nuôi ở trong nước.  

Nhiều nước trên thế giới cũng đã công 

bố các luật yêu cầu kiểm tra chặt chẽ thủ tục 

tìm gia đình cha mẹ nuôi trong nước trước 

khi giải quyết cho trẻ em làm con nuôi nước 

ngoài. Việc đưa nguyên tắc bổ trợ trong hoạt 

động nuôi con nuôi quốc tế vào hệ thống 

pháp luật quốc gia dường như là biện pháp 

hữu hiệu mà các quốc gia sử dụng để gián 

tiếp hạn chế nguy cơ buôn bán trẻ em.  

Trên thế giới, nguyên tắc bổ trợ được 

đưa ra bàn luận từ những năm 60 của thế kỉ 

XX. Tại Hội nghị Leysin, các nước tham dự 

* Giảng viên Khoa pháp luật quốc tế 
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cho rằng trước khi đưa trẻ em ra khỏi môi 

trường của nước mình, cần nghiêm túc xem 

xét những khả năng hiện có tại chính đất 

nước của trẻ. Các nước châu Âu đưa ra 

nguyên tắc này vào những năm 60 nhằm 

tăng cường số lượng trẻ em được nhận làm 

con nuôi trong nước.  

Cho đến nay, các nước thành viên của 

Công ước La hay năm 1993 đều tuân thủ 

nguyên tắc bổ trợ trong hoạt động nuôi con 

nuôi quốc tế. Pháp luật một số nước là thành 

viên của Công ước đều đưa ra thời hạn buộc 

phải tuân thủ khi tiến hành biện pháp tìm gia 

đình thay thế trong nước. Ví dụ, Belarus chỉ 

giải quyết cho trẻ em làm con nuôi nước 

ngoài sau 06 tháng kể từ khi trẻ em có quyết 

định tiếp nhận vào cơ sở nuôi dưỡng;(2) ở 

Nga, Bộ luật gia đình quy định Chính phủ 

tập trung danh sách trẻ em cần tìm gia đình 

thay thế, danh sách đó được đăng 2 tháng ở 

cấp địa phương và vùng, ở cấp trung ương, 

danh sách đó được lưu giữ trong nhiều 

tháng;(3) ở Ấn Độ, thời gian tìm cha mẹ nuôi 

trong nước là 2 tháng trước khi giải quyết 

cho trẻ em làm con nuôi người nước ngoài.(4) 

2. Nguyên tắc “chỉ cho làm con nuôi 

người ở nước ngoài khi không thể tìm 

được gia đình thay thế ở trong nước” - 

một trong những điểm mới của Luật nuôi 

con nuôi  

Tại Việt Nam, nhận con nuôi là một 

trong những hình thức chăm sóc thay thế chủ 

yếu hiện nay dành cho những trẻ em có nhu 

cầu bảo vệ đặc biệt như trẻ mồ côi, trẻ bị bố 

mẹ bỏ rơi và từ chối nuôi dưỡng, trẻ khuyết 

tật, các nhóm trẻ dễ bị tổn thương khác. Cho 

đến cuối thập kỉ thứ 9 của thế kỉ XX, Việt 

Nam được xếp vào hàng những nước cho 

phép nhận con nuôi phổ biến nhất, với gần 

10.000 trẻ em Việt Nam được nhận làm con 

nuôi trên toàn thế giới trong thập kỉ. Theo 

thống kê trong Báo cáo đánh giá hệ thống 

nhận con nuôi ở Việt Nam của Tổ chức dịch 

vụ xã hội quốc tế (ISS) xây dựng năm 2009 

theo yêu cầu của Quỹ nhi đồng Liên hợp 

quốc (UNICEF) và Bộ tư pháp, số trường 

hợp nhận con nuôi từ Việt Nam khá lớn và 

có xu hướng tăng lên trong những năm gần 

đây (từ 1.183 trường hợp năm 2002 lên 

1.658 trường hợp năm 2008), đặc biệt với 

những nước có quan hệ gần gũi và những 

nước đã kí các thoả thuận song phương với 

Việt Nam; tính trung bình hàng năm có ít 

nhất 1.000 trẻ em Việt Nam được cho làm 

con nuôi ở nước ngoài. 

Theo số liệu thống kê của Bộ phận nuôi 

con nuôi quốc tế (SAI) thuộc Bộ ngoại giao 

và các vấn đề châu Âu của Pháp thì Việt 

Nam là quốc gia xếp thứ 2 chỉ sau Haiti về 

thứ tự quốc gia gốc có số lượng trẻ em được 

các gia đình người Pháp nhận làm con nuôi 

trong năm 2010.(5) 

Theo quy định của CRC thì việc cho 

con nuôi quốc tế sẽ chỉ được xem xét khi tất 

cả các biện pháp để giữ trẻ ở lại trong gia 

đình của trẻ cũng như các khả năng phù hợp 

khác để trẻ được nhận nuôi ở nước mình 

không còn và vì quyền lợi tốt nhất của trẻ. 

Là thành viên thứ 2 kí phê chuẩn Công ước 

này, khi xem xét việc cho nhận con nuôi 

nước ngoài, Việt Nam cũng như các nước 

thành viên khác của Công ước đều phải 
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xem xét việc ưu tiên cho trẻ tìm được gia 

đình thay thế ngay trong nước trước khi cho 

trẻ làm con nuôi ở nước ngoài.  

Trước khi Luật nuôi con nuôi ra đời, 

vấn đề nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài 

được điều chỉnh bởi một số văn bản như Bộ 

luật dân sự, Luật hôn nhân và gia đình… 

Các văn bản này tuy không quy định trực 

tiếp nhưng hầu hết đều thể hiện tinh thần và 

chủ trương ưu tiên cho nhận con nuôi trong 

nước so với cho nhận con nuôi nước ngoài. 

Tuy nhiên, trên thực tế, vì nhiều lí do mà 

việc cho nhận con nuôi ở trong nước không 

được thực hiện theo đúng trình tự luật định, 

thiếu sự giám sát, hỗ trợ và không thể hiện 

được tinh thần khuyến khích, ưu tiên việc 

cho nhận con nuôi trong nước. Từ năm 2003 

- 2008 có 17.000 trường hợp trẻ em được đăng 

kí làm con nuôi trong nước, 5.876 trường 

hợp trẻ em được nhận làm con nuôi nước 

ngoài.(6) Trong khoảng thời gian dài, chúng 

ta chưa thực sự chú ý đến nguyên tắc ưu 

tiên giải quyết nuôi con nuôi trong nước, 

mặc dù theo số liệu thống kê, số trẻ em 

được nhận làm con nuôi trong nước thường 

nhiều hơn số trẻ em được nhận làm con 

nuôi người nước ngoài.  

2.1. Cơ sở ghi nhận và mục đích của 

nguyên tắc 

Xét trên phương diện tâm lí cũng như 

các yếu tố văn hoá, xã hội thì gia đình, nơi 

trẻ em sinh ra vẫn là môi trường lí tưởng 

nhất cho sự phát triển toàn diện của trẻ em. 

Con người từ khi sinh ra và lớn lên đã có sự 

gắn bó hữu cơ với những gì gần gũi, thân 

thuộc, được nuôi dưỡng bằng tình cảm của 

những người thân ngay trên đất nước mình, 

quê hương mình. Có thể nói rằng con người 

là sản phẩm của tổng hoà các mối quan hệ 

xã hội, là sự hoà quyện của những yếu tố 

văn hoá, tín ngưỡng, truyền thống lịch sử, 

tôn giáo và những yếu tố tự nhiên, xã hội 

khác. Do vậy, được lớn lên và trưởng thành 

ngay trên chính quê hương mình là quyền 

chính đáng và mơ ước giản đơn của mỗi 

con người. Việc cho trẻ em ra nước ngoài 

làm con nuôi chính là tách đứa trẻ đó ra 

khỏi môi trường sống thân thuộc của nó, 

tách khỏi môi trường có cùng ngôn ngữ, 

cùng phong tục tập quán, truyền thống văn 

hoá đã thấm vào tâm hồn đứa trẻ ngay từ khi 

sinh ra… và đưa trẻ vào một môi trường gia 

đình và xã hội hoàn toàn khác biệt so với 

môi trường gốc. 

Nuôi con nuôi quốc tế là vấn đề nhạy 

cảm, hệ trọng, liên quan đến số phận của 

những trẻ em có hoàn cảnh thiệt thòi phải 

sống xa quê hương, đất nước nơi mình sinh 

ra, hậu quả của nó còn kéo dài hàng chục 

năm sau đó. Vì vậy, trên phương diện pháp 

luật, Nhà nước phải xử lí hàng loạt các vấn 

đề liên quan đến con nuôi, cha mẹ nuôi, cha 

mẹ đẻ, những người và tổ chức có liên quan 

khác, trong đó quan trọng hơn cả là liên 

quan đến quyền và lợi ích của trẻ em. Nếu 

quyết định không được cân nhắc kĩ lưỡng, 

thiếu chính xác, một hành vi thiếu tính nhân 

đạo hoặc trục lợi sẽ gây hậu quả khôn lường 

không những đối với trẻ em, người xin con 

nuôi, tổ chức con nuôi mà thậm chí đến 

quan hệ giữa nước cho con nuôi và nước 

nhận con nuôi. Nhận thức không đúng về 
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vấn đề nuôi con nuôi có thể dẫn đến việc 

một cá nhân có thể góp phần làm sai lệch 

giấy tờ về nguồn gốc của trẻ, một công 

chức nhà nước hoặc một cán bộ có chức 

quyền ở địa phương có thể tiếp tay cho 

những hành vi trục lợi liên quan đến việc 

đạo diễn cho trẻ em làm con nuôi, xâm hại 

đến các quyền và lợi ích cơ bản của trẻ em, 

gây ra hậu quả nghiêm trọng cho xã hội. 

Kinh nghiệm và thực tiễn quốc tế cũng 

chỉ ra rằng, nếu việc nuôi dưỡng trong 

phạm vi gia đình không thể thực hiện được 

thì quốc gia phải có trách nhiệm thực hiện 

các biện pháp tích cực khác để đảm bảo 

chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em ở trong nước, 

trong đó có việc cho làm con nuôi trong 

nước. Chỉ sau khi đã xem xét thoả đáng các 

giải pháp trong nước mà không có kết quả 

thì mới tính đến việc cho trẻ em làm con 

nuôi ở nước ngoài và việc đó phải vì lợi ích 

tốt nhất của trẻ em.  

Như vậy, việc thực hiện nguyên tắc này 

trước hết là tránh hiện tượng “sính ngoại”, 

“hướng ngoại” bị ảnh hưởng nhiều bởi các 

lợi ích vật chất càng ngày càng nhiều ở Việt 

Nam, chỉ muốn cho trẻ làm con nuôi ở nước 

ngoài mà không coi trọng đến việc nuôi con 

nuôi ở trong nước, không nhằm mục đích 

chính là tạo môi trường sống tốt nhất cho trẻ; 

sau nữa là tạo điều kiện tối đa cho trẻ em 

được sinh sống, học tập và phát triển ngay 

trên chính quê hương đất nước của mình. 

Chính vì vậy, việc ghi nhận nguyên tắc “chỉ 

cho làm con nuôi người ở nước ngoài khi 

không tìm được gia đình thay thế trong 

nước” thể hiện tính nhân văn, nhân đạo trong 

xây dựng pháp luật về bảo vệ các quyền 

chính đáng của con nuôi quốc tế của Nhà 

nước Việt Nam. 

Việc ghi nhận nguyên tắc này không chỉ 

đảm bảo quyền lợi của trẻ được cho làm con 

nuôi, khắc phục được những tiêu cực còn 

gặp phải trong quá trình cho và nhận con 

nuôi quốc tế mà còn thể hiện được sự phù 

hợp và hài hoà với các nguyên tắc trong 

cộng đồng quốc tế và nhất là với Công ước 

Lahay khi mà Việt Nam đang trong giai 

đoạn chuẩn bị để gia nhập Công ước này. Sự 

thay đổi đó đã cho thấy những cách nhìn 

nhận mới về vấn đề nuôi con nuôi, không chỉ 

đơn thuần là tìm cha mẹ cho trẻ mà đó là tìm 

mái ấm gia đình mà ở đó trẻ được yêu 

thương và chăm sóc như những gì các em 

đáng được hưởng. 

2.2. Nội dung và các biện pháp bảo đảm 

nguyên tắc 

Trên cơ sở thực tiễn cũng như thông lệ 

pháp luật quốc tế, trong đó có Công ước 

Lahay, với mục đích cao nhất là đem lại cho 

trẻ em mái ấm gia đình thay thế, trước hết 

là trên quê hương đất nước của mình, Luật 

nuôi con nuôi của Việt Nam đã ghi nhận nội 

dung này thành một trong những nguyên tắc 

cơ bản giải quyết việc nuôi con nuôi tại 

Việt Nam. Theo đó, khoản 3 Điều 4 Luật 

nuôi con nuôi quy định một trong những 

nguyên tắc giải quyết việc nuôi con nuôi là 

“chỉ cho làm con nuôi người ở nước ngoài 

khi không thể tìm được gia đình thay thế ở 

trong nước”. Nội dung của nguyên tắc này 

được hiểu đơn giản là trước khi quyết định 

cho trẻ làm con nuôi ở nước ngoài cần phải 
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xem xét hết mọi khả năng để trẻ được làm 

con nuôi trong nước, chỉ khi không thể tìm 

được gia đình thay thế ngay tại quốc gia gốc 

thì lúc đó mới tính đến phương án cho trẻ 

làm con nuôi người ở nước ngoài. Nguyên 

tắc này có thể xem là hệ quả tất yếu của 

nguyên tắc “tôn trọng quyền của trẻ em 

được sống trong gia đình gốc” được ghi 

nhận tại khoản 2 Điều 4. 

Không chỉ ghi nhận trực tiếp thành 

nguyên tắc trong giải quyết nuôi con nuôi 

có yếu tố nước ngoài, Luật nuôi con nuôi 

còn có những quy định khác, thể hiện xuyên 

suốt tinh thần ưu tiên giải quyết nuôi con 

nuôi trong nước. 

Trước hết, khoản 1 Điều 5 của Luật về 

thứ tự ưu tiên lựa chọn gia đình thay thế có 

quy định: “Thứ tự ưu tiên lựa chọn gia đình 

thay thế được thực hiện theo quy định sau 

đây: a) Cha dượng, mẹ kế, cô, cậu, dì, chú, 

bác ruột của người được nhận làm con 

nuôi; b) Công dân Việt Nam thường trú ở 

trong nước; c) Người nước ngoài thường 

trú ở Việt Nam; d) Công dân Việt Nam định 

cư ở nước ngoài; đ) Người nước ngoài 

thường trú ở nước ngoài”. Như vậy, các 

trường hợp đưa trẻ em ra nước ngoài làm 

con nuôi (bao gồm cả công dân Việt Nam 

định cư ở nước ngoài và người nước ngoài 

thường trú ở nước ngoài) là những trường 

hợp cuối cùng được xem xét để giải quyết 

cho con nuôi khi không tìm được những gia 

đình thay thế trong nước.  

Tiếp đến, để thực hiện nguyên tắc này, 

Điều 15 Luật nuôi con nuôi đã quy định 

đầy đủ và cụ thể về trách nhiệm, thủ tục 

tìm gia đình thay thế cho trẻ em. Quy trình 

tìm gia đình thay thế trong nước cho trẻ em 

theo Luật nuôi con nuôi tương đối khác so 

với quy định của Nghị định của Chính phủ 

số 68/2002/NĐ-CP trước đây hướng dẫn 

chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn 

nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và 

gia đình có yếu tố nước ngoài (Nghị định số 

68/2002/NĐ-CP). Theo quy định của Nghị 

định này thì việc tìm mái ấm gia đình trong 

nước cho trẻ em chỉ được thực hiện một lần 

trong thời hạn rất ngắn là 30 ngày trên phương 

tiện thông tin đại chúng cấp tỉnh. Bên cạnh 

Nghị định số 68/2002/NĐ-CP thì thủ tục tìm 

mái ấm trong nước còn được đưa vào trình 

tự thủ tục giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố 

nước ngoài trong Thông tư của Bộ tư pháp 

số 08/2006/TT-BTP hướng dẫn thực hiện 

một số quy định về nuôi con nuôi có yếu tố 

nước ngoài (Thông tư số 08/2006/TT-BTP). 

Bên cạnh việc quy định thời gian tìm gia 

đình thay thế trong nước là 30 ngày tương tự 

Nghị định 68, Thông tư số 08/2006/TT-BTP 

quy định một số nội dung khác như: trách 

nhiệm của cơ sở nuôi dưỡng chỉ giới hạn ở 

mức độ đưa thông tin về trẻ, đề nghị cơ quan 

phát thanh, truyền hình đăng tin. Theo các 

chuyên gia quốc tế nhận định rằng hầu như 

không có bất kì sự cố gắng nào của giám đốc 

các cơ sở nuôi dưỡng trong việc thúc đẩy 

nuôi con nuôi trong nước; quy định “loại 

trừ” cả đối tượng trẻ em mồ côi hoặc trẻ có 

hoàn cảnh đặc biệt khác để đăng tin tìm mái 

ấm gia đình trong nước...  

Điều 15 Luật nuôi con nuôi đã khắc phục 

được những hạn chế trước đây của Nghị định 
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số 68/2002/NĐ-CP cũng như Thông tư số 

08/2006/TT-BTP. Theo đó, trẻ em không 

phân biệt đối tượng (mồ côi, bị bỏ rơi hay ở 

những hoàn cảnh đặc biệt khác) đều có cơ 

hội tìm được gia đình cha mẹ nuôi trong 

nước ở địa phương (xã, phường, thị trấn) và 

rộng hơn là tỉnh và trong toàn quốc. Thời 

hạn thông báo tìm gia đình thay thế trong 

nước cho trẻ em bị bỏ rơi được kéo dài đến 

150 ngày, trong đó có 30 ngày là tìm lại cha 

mẹ đẻ cho trẻ, 60 ngày tìm gia đình thay thế 

trên địa bàn tỉnh, 60 ngày tìm gia đình thay 

thế trên phạm vi toàn quốc. Đối với trẻ em 

hiện đang sống trong gia đình nhưng cha 

mẹ đẻ hoặc người thân thích không có khả 

năng nuôi dưỡng trẻ, thời hạn tìm gia đình 

cha mẹ nuôi trong nước là 180 ngày, trong 

đó 60 ngày uỷ ban nhân dân cấp xã niêm yết 

thông báo tìm gia đình cha mẹ nuôi trong 

nước trước khi chuyển trẻ em đó vào cơ sở 

nuôi dưỡng, 60 ngày tìm gia đình thay thế 

trên địa bàn tỉnh, 60 ngày tìm gia đình thay 

thế trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời, vai 

trò tìm gia đình thay thế trong nước cho trẻ 

không chỉ thuộc về uỷ ban nhân dân nơi trẻ 

thường trú như trước đây mà còn thuộc 

trách nhiệm của những cơ quan cao hơn 

như sở tư pháp và Bộ tư pháp.  

Thủ tục tìm gia đình thay thế được quy 

định tại Điều 15 Luật nuôi con nuôi thực sự 

là bước tiến quan trọng của pháp luật về nuôi 

con nuôi ở Việt Nam. Đây là thủ tục nhằm 

thúc đẩy hoạt động nuôi con nuôi trong nước 

và cụ thể hoá các nguyên tắc “tôn trọng 

quyền trẻ em được sống trong môi trường 

gia đình gốc” và “chỉ cho làm con nuôi 

người ở nước ngoài khi không thể tìm được 

gia đình thay thế ở trong nước” được quy 

định tại Điều 4.  

Mặt khác khoản 2 Điều 36 quy định: 

“Trước khi sở tư pháp xem xét, giới thiệu trẻ 

em làm con nuôi nước ngoài, nếu có người 

trong nước nhận trẻ em làm con nuôi thì 

người đó liên hệ với uỷ ban nhân dân cấp xã 

nơi trẻ em thường trú để xem xét, giải quyết; 

nếu việc nhận con nuôi đã hoàn thành thì uỷ 

ban nhân dân cấp xã báo cáo sở tư pháp để 

chấm dứt việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi 

nước ngoài”. Theo quy định này có thể thấy 

mặc dù thời hạn đăng thông báo tìm gia đình 

thay thế ở trong nước cho trẻ em đã hết, trẻ 

em đang trong quá trình xem xét để giới 

thiệu làm con nuôi người nước ngoài nhưng 

chưa giới thiệu cho người nhận con nuôi nào 

mà có người trong nước muốn nhận trẻ em 

làm con nuôi thì vẫn ưu tiên giải quyết cho 

trẻ em làm con nuôi trong nước. Như vậy, 

trẻ em được tạo điều kiện tối đa để tìm mái 

ấm gia đình thay thế ở trong nước. Ngoài ra 

luật còn quy định công dân trong nước có 

nhu cầu và nguyện vọng nhận trẻ em làm 

con nuôi mà chưa xác định được trẻ em cần 

nhận làm con nuôi thì có thể đăng kí nhu cầu 

với sở tư pháp nơi thường trú (Điều 16). Nếu 

có trẻ em để giới thiệu cho làm con nuôi, sở 

tư pháp giới thiệu người đó đến uỷ ban nhân 

dân cấp xã nơi trẻ em thường trú để xem xét 

giải quyết. Đây cũng là biện pháp tích cực 

nhằm đảm bảo quyền của trẻ em được nhận 

làm con nuôi trong nước, giúp cho trẻ có cơ 

hội tìm được mái ấm gia đình thay thế ngay 

trên lãnh thổ Việt Nam.  



 

t¹p chÝ luËt häc sè 10/2012  

nghiªn cøu - trao ®æi 

52 

Đây đều là những điểm mới được ghi 

nhận trong Luật nuôi con nuôi, tất cả đều thể 

hiện tình thần ưu tiên cho việc nhận nuôi của 

người trong nước hơn người nước ngoài, là 

biện pháp tích cực nhằm đảm bảo việc nuôi 

con nuôi trong nước, đảm bảo trẻ em có cơ 

hội tìm được mái ấm gia đình thay thế ngay 

trên lãnh thổ Việt Nam. 

Như vậy, ưu tiên đầu tiên vẫn là việc 

nuôi dưỡng trong phạm vi gia đình gốc, tuy 

nhiên nếu điều đó không thực hiện được thì 

biện pháp tiếp theo chính là chăm sóc thay 

thế ở trong nước nhằm đảm bảo cơ hội cho 

trẻ em được nhận làm con nuôi trong nước vì 

đó vẫn chính là quê hương của trẻ, môi 

trường sống không thay đổi nhiều so với môi 

trường sống ở nước ngoài. Chỉ sau khi xem 

xét thoả đáng các giải pháp ở trong nước mà 

không tìm được mái ấm gia đình cho trẻ thì 

mới tính đến việc cho trẻ làm con nuôi người 

nước ngoài vì mục đích cuối cùng hướng tới 

chính là tìm mái ấm cho trẻ. 

2.3. Ngoại lệ của nguyên tắc 

Quán triệt tinh thần nguyên tắc ưu tiên 

giải quyết nuôi con nuôi trong nước trước 

khi cho trẻ em đi làm con nuôi ở nước ngoài, 

tuy nhiên, Luật vẫn quy định một số trường 

hợp ngoại lệ. Theo quy định của Luật nuôi 

con nuôi thì không phải mọi trường hợp đều 

phải thực hiện lần lượt theo thứ tự tìm gia 

đình thay thế trong nước sau đó mới tìm gia 

đình thay thế ở nước ngoài. Có một quy định 

mang tính chất ngoại lệ là trong những 

trường hợp đặc biệt, khi lợi ích tốt nhất của 

trẻ em đòi hỏi và chỉ có thể có được khi cho 

trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài, chẳng hạn 

trường hợp đoàn tụ gia đình (làm con nuôi 

của người có quan hệ họ hàng hoặc của cha 

dượng hoặc mẹ kế ở nước ngoài); trẻ em 

mắc bệnh hiểm nghèo mà người trong nước 

không đủ điều kiện để nhận nuôi hoặc trẻ em 

đã lớn tuổi không có cơ hội được nhận làm 

con nuôi trong nước. Đối với những trường 

hợp này, pháp luật cho phép không cần tiến 

hành biện pháp tìm gia đình thay thế trong 

nước mà ưu tiên giải quyết cho làm con nuôi 

người ở nước ngoài theo thủ tục nhận con 

nuôi đích danh. 

3. Các biện pháp nhằm đẩy mạnh nguyên 

tắc “chỉ cho làm con nuôi người ở nước 

ngoài khi không tìm được gia đình thay 

thế ở trong nước” 

Với việc cho ra đời Luật nuôi con nuôi, 

Việt Nam đã thực hiện bước tiến tích cực để 

gia nhập Công ước Lahay mà Việt Nam đã 

kí kết vào tháng 12 năm 2010. Việt Nam 

cần đẩy nhanh cải cách hệ thống pháp lí và 

nâng cao năng lực quốc gia nhằm tuân thủ 

các điều khoản của Công ước Lahay nói 

chung, trong đó có nguyên tắc ưu tiên giải 

quyết nuôi con nuôi trong nước vào thời 

gian phê chuẩn Công ước này. Nguyên tắc 

ưu tiên giải quyết nuôi con nuôi trong nước 

hay nguyên tắc “chỉ cho làm con nuôi người 

ở nước ngoài khi không thể tìm được gia 

đình thay thế trong nước” thực sự là nguyên 

tắc quan trọng và mang tính nền tảng trong 

vấn đề giải quyết nuôi con nuôi. Để nguyên 

tắc này đi vào thực tế, cần thực hiện một số 

biện pháp sau: 
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Trước hết, cần tạo ra sự gắn kết, liên 

thông giữa nuôi con nuôi trong nước và 

nuôi con nuôi quốc tế, trong đó ưu tiên tìm 

mái ấm gia đình trong nước cho trẻ em; 

việc cho trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài 

chỉ được coi là giải pháp thay thế cuối 

cùng, khi không thể tìm được mái ấm gia 

đình trong nước cho trẻ em. Muốn vậy, cần 

tăng cường hơn nữa công tác xây dựng, 

hoàn thiện pháp luật đồng thời đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

trong nhân dân nhằm nâng cao nhận thức 

của toàn xã hội về vấn đề nuôi con nuôi 

trong nước, từ đó hướng đến mục tiêu bảo 

vệ, chăm sóc trẻ em.  

Các cơ quan có thẩm quyền trong nước, 

nhất là các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em phải 

tiến hành đồng bộ và tích cực hơn nữa tất 

cả các biện pháp thích hợp để tìm mái ấm 

gia đình cho trẻ em ở trong nước. Chỉ sau 

khi đã chứng minh rằng, không tìm được 

mái ấm cho trẻ em ở trong nước thì mới 

giải quyết cho trẻ em làm con nuôi người 

nước ngoài. Các giấy tờ, trình tự, thủ tục 

liên quan đến tìm mái ấm cho trẻ em ở 

trong nước cần được hoàn thiện theo 

hướng chặt chẽ hơn, khắt khe hơn với 

những yêu cầu cao hơn. 

Bên cạnh đó, Việt Nam có thể học tập 

các quốc gia khác về việc tăng cường biện 

pháp tìm gia đình thay thế trong nước như 

nhiều quốc gia đã triển khai thực hiện những 

chính sách về bảo vệ trẻ em kết hợp với biện 

pháp tìm gia đình thay thế cho trẻ. Trong đó, 

một trong những biện pháp hàng đầu là nhà 

nước hỗ trợ tài chính cho gia đình khó khăn 

để trẻ em được ở lại trong gia đình cùng cha 

mẹ đẻ như ở Srilanka;(7) nâng cao vai trò của 

các tổ chức hiệp hội của bảo vệ trẻ em trong 

việc cố gắng đoàn tụ trẻ em và gia đình gốc 

hoặc họ hàng của trẻ như ở Ecuador(8)… Một 

trong những biện pháp hữu hiệu để bảo vệ 

trẻ em là thiết lập, duy trì chương trình 

khuyến khích nhận con nuôi trong nước; 

trong đó không thể phủ nhận được vai trò 

của các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, của 

các phương tiện truyền thông nhằm nâng cao 

nhận thức của người dân trong việc nhận 

chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc nhận làm con 

nuôi những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 

không được hưởng sự chăm sóc của cha mẹ 

đẻ; nâng cao kiến thức về việc nhận con nuôi 

qua các chương trình đào tạo người nhận con 

nuôi, đẩy mạnh đăng kí nuôi con nuôi ngay 

trong nước… ./. 
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