
ĐỘ TUỔI THÀNH NIÊN SẼ HẠ XUỐNG 18 TUỔI 
 

Từ 1/ 4/ 2022, theo “Luật sửa đổi một phần của Bộ luật dân sự”, độ tuổi thành niên sẽ 

được thay đổi từ 20 tuổi xuống 18 tuổi. 

Từ thời điểm ngày 1 tháng 4 năm 2022, những người trên 18 tuổi nhưng chưa đủ 20 tuổi 

(những người có ngày sinh trong mốc thời gian từ 2/ 4/ 2002 cho đến 1/ 4/ 2004), vào ngày đó, sẽ được coi là 

đủ tuổi thành niên. Những người sinh vào từ 2/ 4/ 2004 trở đi, sẽ đủ tuổi thành niên vào lần sinh nhật 18 tuổi. 

Theo sửa đổi của Bộ luật dân sự, có một số phần trong định nghĩa về thành niên và vị thành niên, điều kiện về 

độ tuổi liên quan đến các loại đăng ký quốc tịch hay tư cách lưu trú sẽ được sửa đổi. Vì vậy, xin hãy lưu ý.  

 

Có những thay đổi gì? 

 
◇Trường hợp chuyển đổi tư cách lưu trú thành định trú (Teijuusha) cho con đẻ là trẻ vị thành niên, chưa kết hôn, 

độ tuổi giới hạn để thực hiện chuyển đổi là dưới 18 tuổi. 

◇Độ tuổi đủ điều kiện để chuyển đổi quốc tịch trước đây là 20 tuổi, nay được sửa đổi thành 18 tuổi.  

◇Độ tuổi để có thể nhập quốc tịch là dưới 18 tuổi, đối với trẻ được thừa nhận bởi bố là người Nhật.  

◇Đối với người có đa quốc tịch, độ tuổi lựa chọn quốc tịch đã được thay đổi từ dưới 20 tuổi đến khi 22 tuổi thành 

từ dưới 18 tuổi đến 20 tuổi. 

◇Việc ký kết nhiều loại hợp đồng, khế ước cũng sẽ có thể thực hiện được mà không cần thiết phải có sự đồng ý từ 

phụ huynh. Ví dụ như: việc mua điện thoại di động, thuê nhà để sinh sống một mình, tạo thẻ thanh toán (cũng 

có một số trường hợp không thể tạo thẻ thanh toán bởi kết quả điều tra khả năng chi trả kinh tế), trả góp khi mua 

xe ô tô (cũng có một số trường hợp không thể ký kết hợp đồng nếu hợp đồng trả góp vượt quá khả năng chi trả 

kinh tế). 

◇Độ tuổi kết hôn của nữ giới theo quy định từ 16 tuổi, nay được nâng lên thành từ 18 tuổi. Để có thể kết hôn, cả 

nam giới và nữ giới đều phải đạt đủ điều kiện về độ tuổi là từ 18 tuổi trở lên.  

 

※ Mặc dù độ tuổi thành niên được thay đổi thành 18 tuổi, tuy nhiên, độ tuổi hạn chế liên quan đến việc như sử 

dụng đồ uống có cồn, thuốc lá, tham gia các cuộc đua như đua ngựa,.v.v…vẫn sẽ không thay đổi là từ 20 tuổi. Ngoài 

ra, nghĩa vụ tham gia lương hưu quốc dân cũng vẫn được giữ nguyên độ tuổi là từ 20 tuổi. 

  

※ Qua lần cải chính này, từ 18 tuổi trở lên, bạn có thể tự ký kết nhiều loại hợp đồng, khế ước và song song đó, là 

việc có trách nhiệm với những hợp đồng, khế ước đã ký kết. Hãy xác nhận, hiểu rõ nội dung, tránh ký kết hợp 

đồng một cách dễ dàng, bất cẩn. Việc bàn bạc hoặc nhận tư vấn từ người khác trước khi ký kết hợp đồng là điều 

rất cần thiết. 

  Cửa sổ tư vấn trong trường hợp gặp vấn đề về tiêu dùng 

  ●Đường dây nóng dành cho người tiêu dùng (Shouhisha Hotline) “188” (chỉ hỗ trợ bằng tiếng Nhật) 

    ●Hou- Terasu (dịch vụ cung cấp thông tin đa ngôn ngữ) 0570-078377 <Ngày thường> 9:00-17:00 


