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Các quan điểm thể hiện trong ấn phẩm này là quan điểm của các tác 

giả và không nhất thiết đại diện cho quan điểm của các cơ quan Liên 

hợp quốc, bao gồm UN Women, UNDP, UNODC hoặc các quốc gia 

thành viên  của Liên Hợp Quốc.

Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ 

(UN Women) là tổ chức toàn cầu đi đầu bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái; 

UN Women được thành lập nhằm thúc đẩy sự tiến bộ nhằm đáp ứng 

các nhu cầu của phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới.

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) hợp tác với người 

dân ở mọi tầng lớp trong xã hội nhằm giúp họ xây dựng một quốc gia 

có thể đối phó với khủng hoảng đồng thời thúc đẩy và duy trì sự tăng 

trưởng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người. Tại 177 

quốc gia và vùng lãnh thổ, UNDP đã đưa ra một viễn cảnh toàn cầu 

và hiểu biết rõ về bối cảnh cụ thể của từng nước để giúp nâng cao 

cuộc sống và xây dựng các quốc gia có khả năng đối phó với khủng 

hoảng.

Sứ mệnh của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp 

Quốc (UNODC) là góp phần thực hiện an ninh và công bằng cho tất 

cả mọi người bằng cách làm cho thế giới an toàn hơn, không có tội 

phạm, ma túy và khủng bố. UNODC có nhiệm vụ hỗ trợ các nước 

ngăn chặn tội phạm và bạo lực và tăng cường hệ thống tư pháp của 

quốc gia đó.
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ời Tựa

Trên toàn cầu, ở các nước giàu cũng như nước 
nghèo, cứ ba phụ nữ thì có một phụ nữ bị bạo 
lực và bị đe dọa bạo lực - làm hạn chế các quyền 
của trẻ em gái và phụ nữ 1 ở tất cả mọi mặt, cả 
trong đời sống riêng và công.

Sau nhiều thập kỷ duy trì vận động và hành 
động trong lĩnh vực cải cách chính sách và pháp 
luật, phần lớn các nước ở khu vực Châu Á - Thái 
Bình Dương hiện đều có các luật hình sự hóa 
bạo lực với phụ nữ, bao gồm bạo lực tình dục. 
Mặc dù đã đạt được những thành tựu như vậy, 
nhưng vẫn còn thiếu các biện pháp trừng phạt 
và chế tài xử phạt về mặt đạo đức của những tội 
như vậy trong nhiều năm qua. Nghiên cứu của 
Liên Hợp Quốc đã phỏng vấn hơn 10.000 nam 
giới ở sáu nước trong khu vực Châu Á - Thái 
Bình Dương cho thấy tỷ lệ bạo lực tình dục ở các 
quốc gia này ở mức độ đáng báo động cao từ 
10% - 62%.2 Hơn nữa, phần lớn nam giới thừa 
nhận hành vi hiếp dâm không phải đối mặt hậu 
quả pháp lý và nhiều người thậm chí không cảm 
thấy có tội. Điều này cho thấy rằng bạo lực như 
vậy vẫn thường được tha thứ và được xem là 
rất bình thường trong xã hội.

 

Các quốc gia phải có nghĩa vụ ‘hành động tích 
cực’ để ngăn ngừa, điều tra và truy tố các 
trường hợp bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 
dựa theo luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, việc 
thực hiện các cam kết pháp lý thường rất chậm 
trễ. Thông thường, cơ sở hạ tầng pháp lý bao 
gồm cảnh sát, quan tòa và cơ quan tư pháp 
không có biện pháp bảo vệ đầy đủ, bồi thường 
và công bằng cho phụ nữ và trẻ em gái bị bạo 
lực. Để hiểu rõ và cuối cùng là xóa bỏ khoảng 
cách giữa chính sách và thực tiễn, Cơ quan Liên 
Hợp Quốc về Bình đẳng Giới và Trao quyền cho 
Phụ nữ (UN Women), Chương trình Phát triển 
Liên Hợp Quốc (UNDP) và Cơ quan Phòng chống 
Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc 
(UNODC) đã hỗ trợ nghiên cứu so sánh này 
nhằm ngăn chặn và truy tố bạo lực tình dục ở 
Châu Á, đặc biệt chú trọng đến Thái Lan và Việt 
Nam. Chúng tôi xin chân thành cám ơn chính 
phủ Thái Lan và Việt Nam đã hỗ trợ nghiên cứu 
và cung cấp các dữ liệu hữu ích cho kết quả 
nghiên cứu.

Chúng ta biết rằng trên thế giới các vụ việc bạo 
lực tình dục được trình báo là rất ít. Trong các 
cuộc điều tra tội phạm ở 57 quốc gia cho thấy    

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) (2013) Ước tính bạo lực đối với phụ nữ trên toàn cầu và trong khu vực: tỷ lệ và các hậu quả về sức khỏe của bạo lực 

bạn tình và bạo lực tình dục không phải do bạn tình gây ra, tr.2. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85239/1/9789241564625 eng.pdf

UNDP, UNFPA, UN Women, UNV (2013) Tại sao một số nam giới lại sử dụng bạo lực đối với phụ nữ và làm thế nào để ngăn chặn việc này? Các phát 

hiện định lượng từ Liên Hợp Quốc, www.partners4prevention.org/sites/default/files/resources/p4p-report.pdf

UN Women (2011) Báo cáo Tiến bộ của phụ nữ trên thế giới: Trong việc theo đuổi công lý. New York.
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trung bình 10% phụ nữ từng bị tấn công tình dục 
nhưng chỉ có 11% trong số 10% đó báo cáo về 
trường hợp của mình.3 Có nhiều nguyên nhân 
không báo cáo, bao gồm việc người phụ nữ sau 
khi bị tấn công thường cảm thấy xấu hổ và sợ bị 
xã hội kỳ thị. Xã hội thường dồn sự chú ý vào cách 
cư xử của người phụ nữ hơn là hành vi của thủ 
phạm: họ thường đặt ra các câu hỏi về việc người 
phụ nữ đã ăn mặc như thế nào, đi đâu và đã làm 
gì để ‘kích động’ người khác tấn công.

Nạn nhân cũng có thể không trình báo vì lo ngại 
rằng trong quá trình xét xử tư pháp, những cán 
bộ được giao nhiệm vụ điều tra sẽ đối xử với họ 
một cách thờ ơ hoặc thậm chí đổ lỗi cho họ vì 
những lạm dụng mà họ phải chịu đựng. Nghiên 
cứu này cho thấy những nỗi lo sợ đó là thường 
trực với tỷ lệ bỏ cuộc xuyên suốt quá trình tư 
pháp - từ giai đoạn trình báo và điều tra đến truy 
tố và xét xử - cũng như thái độ thiếu thân thiện 
của nhiều cán bộ cung cấp dịch vụ tư pháp. Quan 
trọng hơn, đây là nghiên cứu đầu tiên về vấn đề 
này ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đưa ra 
những cách nhìn mới, sâu sắc về việc tại sao tình 
trạng bỏ cuộc xảy ra và xảy ra ở đâu, và làm thế 
nào để giảm tỷ lệ bỏ cuộc.

Nhiệm vụ của các điều tra viên là trợ giúp cho nạn 
nhân tiếp cận đến công lý nhưng thường là họ ‘tư 
vấn’ và gây áp lực khiến nạn nhân phải giải quyết 
vụ việc ngoài phạm vi tòa án, hoặc đối xử với nạn 
nhân theo cách không quan tâm đến danh dự và 
sự riêng tư của nạn nhân. Vì vậy nhiều phụ nữ đã 
từ bỏ việc trình báo và không theo đuổi vụ việc 
khi các cơ quan này không đáp ứng được nhu cầu 
của họ. Điều này đã góp phần duy trì văn hóa hòa 
giải, văn hóa không công nhận các vấn đề của nạn 
nhân và văn hóa tội phạm không bị trừng phạt. 
Không bị trừng phạt đồng nghĩa với việc được 

miễn trừ với bất kỳ hình phạt và trách nhiệm giải 
trình nào điều này đã tiếp thêm dầu vào lửa cho 
các hành vi bạo lực đối với phụ nữ và làm giảm 
tác động của việc vận động tuyên truyền và 
những thành tựu chính sách đã rất khó khăn để 
đạt được.

Tuy nhiên, chúng ta biết là cần phải làm gì. Những 
báo cáo về vi phạm phải được các cán bộ nhà 
nước trong cơ quan tư pháp tiếp nhận, những 
cán bộ này phải được đào tạo và hiểu rõ nghĩa vụ 
của họ. Ngành tư pháp phải có cơ chế giám sát 
hiệu quả hoạt động thông qua việc thu nhập và 
phân tích nghiêm ngặt cách xử lý các vụ việc được 
báo cáo. Chúng ta cần phải đảm bảo rằng nạn 
nhân và những người từng trải qua bạo lực đều 
nhận được các dịch vụ hỗ trợ, bồi thường và công 
lý. Và trên hết, chúng ta phải thách thức và thay 
đổi những định kiến xã hội và các giá trị văn hóa 
đã cho phép bạo lực tiếp tục tồn tại. Để đạt được 
mục tiêu đó, rất may là khuôn khổ phát triển hiện 
nay được toàn cầu nhất trí cho tới 2030 bao gồm 
mục tiêu bình đẳng giới mạnh mẽ và có sự 
chuyển biến với các mục tiêu rõ ràng và có tham 
vọng về việc chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ.

 Tất cả phụ nữ và trẻ em gái đã trải qua bạo lực 
đều có quyền tin tưởng hệ thống tư pháp hình sự 
là không định kiến và không phân biệt đối xử về 
giới, đối xử với nạn nhân với sự tôn trọng, coi 
trọng danh dự và đưa ra lý lẽ công bằng không bị 
ảnh hưởng bởi định kiến xã hội lạc hậu và quan 
điểm lỗi thời về vai trò của đàn ông và phụ nữ. 
Việc đảm bảo hệ thống tư pháp hoạt động tốt 
không những là điều kiện tiên quyết để đảm bảo 
bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ mà còn 
là yếu tố cần thiết đối với nhà nước pháp quyền 
và duy trì xã hội hòa bình và thịnh vượng.

Giám đốc khu vực,
Văn phòng UN Women khu vực

Châu Á-Thái Bình Dương

Phó giám đốc khu vực
Châu Á-Thái Bình Dương

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc

Trưởng đại diện khu vực,
Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm 

của Liên Hợp Quốc
Văn phòng khu vực Đông Nam Á và 

Thái Bình Dương
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ời cảm ơnL
Với mục đích là tìm hiểu tình hình ứng phó của 
ngành tư pháp hình sự đối với các trường hợp 
bị hiếp dâm ở Thái Lan và Việt Nam, báo cáo 
này là kết quả của sáng kiến chung khu vực 
Châu Á – Thái Bình Dương giữa UN Women, 
Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) 
và Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm 
của Liên Hợp Quốc (UNODC). Báo cáo được 
soạn bởi nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế 
gồm: Stephanie Garrett, trưởng nhóm nghiên 
cứu chung đồng thời là trưởng nhóm nghiên 
cứu ở Thái Lan; Ruth Montgomery, chuyên gia 
về hành pháp, hỗ trợ nghiên cứu tại Việt Nam; 
và Eileen Skinnider, chuyên gia về truy tố đồng 
thời là trưởng nhóm nghiên cứu tại Việt Nam. 
Ngoài ra, Matthew Davis cũng đã hỗ trợ, đóng 
góp vào việc phân tích thống kê và xây dựng 
công cụ rà soát vụ việc. Báo cáo này đồng thời 
cũng phản ánh nỗ lực hợp tác của tất cả các đối 
tác tham gia nghiên cứu ở cả cấp khu vực và 
cấp quốc gia.

Chúng tôi xin cảm ơn các đối tác nghiên cứu 
quốc gia bao gồm Viện Tư pháp Thái Lan và Bộ 
Tư Pháp Việt Nam vì nếu không có họ, chúng tôi 
đã không thể thực hiện được nghiên cứu này. 
Hơn nữa, nhờ có các nhóm nghiên cứu quốc gia 
mà báo cáo này đã tiếp cận được với thực tế và 
nguồn thông tin vô giá trong suốt quá trình 

nghiên cứu. Chúng tôi đặc biệt xin cảm ơn sự 
đóng góp của Arpaporn Sumrit, Wannapa Leerasiri, 
Pasakorn Intoo-Marn, Khamnuan Kheuntha, 
Non Vorlapanit và Amy Reinhart tại Thái Lan và 
Nguyễn Văn Hoàn, Trần Văn Dũng, Lê Thị Vân 
Anh, Lê Thị Hoa, Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyễn 
Văn Tùng, Vũ Việt Hùng và giáo sư Nguyễn 
Hương tại Việt Nam. Họ đã không ngừng hỗ trợ 
toàn bộ quá trình nghiên cứu, từ giai đoạn thiết 
kế đến thu thập, phân tích và xác nhận các dữ 
liệu cấp quốc gia mà báo cáo này dựa trên.

Chúng tôi vô cùng cảm ơn sự hướng dẫn và hỗ 
trợ kỹ thuật của các điều phối viên khu vực và 
các đồng nghiệp trong các cơ quan Liên Hợp 
Quốc mà tham gia vào báo cáo này – họ là 
những người đóng vai trò quan trọng trong việc 
thực hiện nghiên cứu so sánh và đưa ra báo cáo 
này. Đặc biệt, chúng tôi xin cảm ơn Anna-Karin 
Jatfors và Roberta Clarke từ Văn phòng UN 
Women khu vực Châu Á và Thái Bình Dương, 
Antje Kraft từ Văn phòng UNDP Bangkok khu 
vực Châu Á và Thái Bình Dương, và Margaret 
Akullo và Snow White Smelse từ Văn phòng 
UNODC khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương.



Lời cảm ơn ix

Ở cấp quốc gia, chúng tôi đặc biệt gửi lời cảm 
ơn đến Ryratana Rangsitpol từ UN Women 
Thái Lan, Shoko Ishikawa, Estefania Guallar và 
Nguyễn Thị Thúy từ UN Women Việt Nam, bà 
Zhuldyz Akisheva, Belissa Guerrero và Nguyễn 
Nguyệt Minh từ UNODC Việt Nam vì đã tích 
cực hỗ trợ chúng tôi trong suốt quá trình 
nghiên cứu. Chúng tôi xin cảm ơn các đồng 
nghiệp trên toàn cầu và trong khu vực, đặc biệt 
là Melissa Alvarado, Anne Eyrignoux, Tania 
Farha và Kritsakorn Masee từ UN Women, và 
Claudia Baroni, Sven Pfeiffer từ UNODC, những 
người đã rà soát và cung cấp thông tin đầu vào 
cho báo cáo này. Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ 
trợ của DLA Piper vì đã hỗ trợ nghiên cứu này 
bằng cách cung cấp thông tin cơ bản thứ cấp và 
các phân tích pháp lý.

Chúng tôi cũng ghi nhận sự hỗ trợ của biên tập 
viên Ornwipa Rugkhla, biên tập viên ngôn ngữ 
Anthony Burnett và nhà thiết kế đồ họa Chadi Abi.

Cuối cùng, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các 
quốc gia tham gia vào báo cáo này, đã thực hiện 
bước đi quan trọng trong việc kiểm tra xem hệ 
thống tư pháp hình sự của quốc gia mình ứng phó 
như thế nào với các trường hợp bị hiếp dâm để 
tìm ra phương pháp giúp tăng cường sự tiếp cận 
pháp lý cho phụ nữ và chấm dứt tình trạng tha 
bổng cho mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và 
trẻ em gái.

Nghiên cứu này được đồng tài trợ và thực hiện 
bởi UN Women, UNDP và UNODC. Đây là một 
đóng góp liên cơ quan cho chương trình UNiTE- 
Chiến dịch Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ của 
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. 



Danh mục từ viết tắt

ASEAN   Hiệp hội Các nước Đông Nam Á
CEDAW Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt 
  đối xử với phụ nữ (1979)
CEFACOM Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Gia đình 
  và Phát triển Cộng đồng (Việt Nam)
CJS   Hệ thống Tư pháp Hình sự
CSAGA   Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về 
  Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (Việt Nam)
LIGHT   Viện Phát Triển Sức khỏe Cộng đồng ÁNH SÁNG 
  (Việt Nam)
NGO   Tổ chức phi chính phủ 
OSCC   Trung tâm một cửa xử lý Khủng hoảng (Thái Lan)  
SAEK   Bộ kiểm tra mức độ tấn công tình dục
SV   Bạo lực tình dục
VAW   Bạo lực đối với phụ nữ
UNDP   Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
UNFPA   Qũy dân số Liên Hợp Quốc
UNODC  Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm 
  của Liên Hợp Quốc
UN Women Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới 
  và Trao quyền cho Phụ nữ
WHO   Tổ chức Y tế Thế giới

x
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Đây là nghiên cứu đầu tiên về vấn đề này ở khu vực Châu Á - Thái 
Bình Dương, phân tích các hệ thống tư pháp hình sự ở Thái Lan và 
Việt Nam ứng phó như thế nào với các vụ việc bị hiếp dâm và tấn 
công tình dục được trình báo, đồng thời xác định các yếu tố chủ chốt 
về thể chế liên quan đến việc xử lý các vụ việc ở hai nước. Nghiên 
cứu này được thực hiện để hiểu rõ thực trạng bỏ cuộc của vụ việc 
bạo lực tình dục diễn ra ở đâu, và diễn ra như thế nào, đồng thời xác 
định xuất phát điểm chiến lược nhằm tăng quản lý hành chính tư 
pháp trong lĩnh vực này.

Các phát hiện của nghiên cứu này nhất quán với các nghiên cứu toàn 
cầu khác về tình hình bỏ cuộc, các vụ việc có thể được sàng lọc ở tất 
cả các giai đoạn của quy trình tố tụng. Có bốn giai đoạn chính của 
quy trình tố tụng liên quan tới tình trạng bỏ cuộc:

Trình báo ban đầu là giai đoạn mà công an xác định có xảy ra hành 
vi phạm hay không, có cần lập biên bản vụ việc hay không và khiếu 
nại có cần được tiếp tục điều tra hay không.

Điều tra là giai đoạn mà các điều tra viên phải xác định và thẩm tra 
các chứng cứ và quyết định có cần khởi tố vụ việc này hay không.

Trước khi xét xử là giai đoạn cán bộ tư pháp có nghĩa vụ xác định 
có khởi tố vụ án hay không.

Xét xử là giai đoạn thẩm phán, bồi thẩm đoàn quyết định có kết 
án nghi phạm hay không.

Thủ tục tòa án 
thường lâu và kéo 
dài, tập trung vào 
bằng chứng về thể 
xác hoặc bằng 
chứng pháp y hay 
độ tin cậy đối với 
nạn nhân hơn là độ 
tin cậy của sự việc  
hoặc việc không có 
sự đồng thuận của 
nạn nhân

Tóm tắt tổng quát
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Phương pháp và phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu này kết hợp việc lập sơ đồ quy trình 
pháp lý và tố tụng đối với bạo lực tình dục ở 
mỗi quốc gia, với đánh giá định lượng gồm tối 
thiểu 120 hồ sơ vụ việc của cảnh sát và/hoặc 
tòa án tại hai quốc gia, và các cuộc phỏng vấn 
định tính và thảo luận nhóm được tổ chức bởi 
các nhóm nghiên cứu trong nước với 213 người 
được phỏng vấn, bao gồm cán bộ nhà nước, 
cán bộ tư pháp hình sự, các nhóm xã hội dân 
sự, và các cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ và 
dịch vụ y tế, pháp y. 

Nghiên cứu không nhằm mục đích cung cấp dữ 
liệu đại diện cho quốc gia để đo lường hoặc để 
so sánh tỷ lệ bỏ cuộc nói chung. Thay vào đó, 
nghiên cứu tìm cách xác định các yếu tố chính 
ảnh hưởng đến tình trạng bỏ cuộc nhằm mục 
đích để hiểu và làm thế nào có thể giảm được 
tình trạng bỏ cuộc.

Nghiên cứu này giới hạn ở nhóm nữ nạn nhân 
bị hiếp dâm và tấn công tình dục, bao gồm cả 
các trường hợp toan tính hiếp dâm và tấn công 
tình dục, có tìm kiếm công lý thông qua hệ 
thống tư pháp hình sự chính thức. Như vậy, 
nghiên cứu không bao gồm các trường hợp 
không được trình báo hoặc các trường hợp 
được xử lý thông qua các hệ thống tư pháp hình 
sự không chính thức.

Các phát hiện của nghiên cứu

Nghiên cứu cho thấy rằng những phụ nữ trình 
báo các vụ việc bị hiếp dâm ở Thái Lan và Việt 
Nam thường gặp phải những rào cản lớn về 
chính sách và thực tiễn về mặt xã hội, pháp lý 
và thể chế trong việc tiếp cận công lý. Những 
rào cản này sẽ cản trở việc phụ nữ trình báo các 
vụ việc bạo lực tình dục cũng như tìm kiếm biện 
pháp khắc phục thông qua hệ thống tư pháp 
hình sự.

Ở cả hai quốc gia, sự tổn thương của phụ nữ 
và trẻ em gái với bạo lực tình dục có liên quan 
tới các giá trị, hình mẫu và tập quán văn hóa 
xã hội có phân biệt đối xử. Cảnh sát, công tố 
viên và thẩm phán cũng có thể bị ảnh hưởng 

bởi những định kiến và khuôn mẫu mà có thể 
nhận thấy qua thái độ của họ đối với người gây 
bạo lực, nạn nhân và nghi phạm. Và rồi, những 
thái độ này có thể quyết định đến cách mà họ 
vận dụng luật trong thực tiễn, cách họ ứng phó 
nhanh như thế nào với các vụ việc, và mức độ 
quyết tâm xử lý vụ việc có trách nhiệm với vai 
trò là nhân tố nhà nước hay không. Nghiên cứu 
cho thấy các nhà cung cấp dịch vụ tư pháp hình 
sự không phải chịu trách nhiệm giải trình một 
cách hệ thống trong việc cung cấp các dịch vụ 
dựa trên quyền, lấy nạn nhân làm trung tâm.

Nhiều phụ nữ có kiến thức hạn chế và ít khả 
năng tiếp cận thông tin về các quyền của họ và 
những gì họ có thể hay nên mong đợi khi trải 
qua các quá trình và hệ thống hình sự tư pháp 
phức tạp. Các biện pháp bảo vệ nạn nhân bị bạo 
lực tình dục có thể là không đủ, do chỉ giới hạn 
ở các chương trình dành cho nhạn nhân hoặc 
nhân chứng, và việc trao đổi thông tin giữa các 
nhà cung cấp dịch vụ tư pháp hình sự và nạn 
nhân phần lớn sẽ chấm dứt sau khi báo cáo ban 
đầu được thực hiện. Nếu các dịch vụ hỗ trợ bị 
hạn chế, nạn nhân và gia đình của họ có thể lựa 
chọn xem xét bỏ qua trường hợp của mình để 
đi kết thúc vụ việc.

Ở hai quốc gia, tình trạng bỏ cuộc ở giai đoạn 
trình báo và tiếp xúc ban đầu là rất cao. Nhiều 
nạn nhân bị bỏ rơi và bị thúc giục là nên hòa giải 
hoặc có các hình thức giải quyết khác bên ngoài 
hệ thống tư pháp hình sự chính thức. Nạn nhân 
thường phải kể câu chuyện của mình nhiều lần 
và bị đối xử thiếu tôn trọng và vô cảm. Cảnh sát 
có thể từ chối nhận báo cáo hoặc nhận báo cáo 
mà sau đó không tiến hành điều tra, hoặc điều 
tra không đầy đủ hoặc trì hoãn việc điều tra.

Thủ tục tố tụng của tòa án thường rất lâu và 
kéo dài, tập trung vào chứng cứ về thể xác 
hoặc bằng chứng pháp y hay độ tin cậy đối với 
nạn nhân hơn là độ tin cậy của sự việc hoặc 
vấn đề về thiếu sự đồng thuận của nạn nhân. 
Việc trì hoãn khá lâu làm cho nhiều nạn nhân 
phải đi qua các thủ tục hành chính tư pháp, 
chậm trễ từ những bước khởi đầu đến khi hoàn 
thành các thủ tục điều tra của cảnh sát, đã làm 
trì hoãn ngày xét xử.  
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Tính cách, hành vi và cách ăn mặc của nạn nhân 
luôn bị để ý. Có rất ít sự chuẩn bị và hỗ trợ tại 
tòa cho nạn nhân. Trong nhiều trường hợp, bị 
cáo được Tòa tuyên bố trắng án.

Có rất ít, nếu có, các cơ sở là thân thiện với 
phụ nữ hoặc nạn nhân ở các đồn công an, 
bệnh viện, các trung tâm y tế giám định pháp y, 
hoặc ở tòa án. Mặc dù cuộc điều tra về bạo lực 
tình dục là rất phức tạp và đầy khó khăn, 
nhưng lại không có các đơn vị điều tra chuyên 
biệt nào, các cán bộ tiếp nhận điều tra hoặc 
điều tra viên được đào tạo sơ sài hoặc đều 
không được đào tạo chuyên biệt và phát triển 
chuyên môn. Ngoài ra, số lượng nữ công an và 
nữ điều tra viên rất ít.

Cơ chế thu thập và phân tích dữ liệu còn hạn 
chế. Điều này được thể hiện trong việc các hồ 
sơ dữ liệu hành chính của bên công an và tòa 
án đều không đầy đủ hoặc chưa hoàn chỉnh. 
Đó là sự tách biệt các đặc điểm nhân khẩu học 
của nạn nhân và thủ phạm còn hạn chế; việc 
lưu giữ hồ sơ còn yếu kém liên quan đến thời 
gian vụ việc và kết quả điều tra và truy tố của 
bên hành pháp. Ngoài ra, công tác giám sát và 
đánh giá các chương trình và biện pháp ứng 
phó còn hạn chế, làm cho hệ thống tư pháp 
không có cơ sở bằng chứng để xây dựng chiến 
lược, chính sách và thực tiễn để cải thiện dịch 
vụ của mình.

Mạng lưới chuyển tuyến/chuyển gửi và cơ 
chế điều phối trong hệ thống tư pháp và giữa 
chính phủ, các cơ quan tư pháp và các nhà 
cung cấp dịch vụ xã hội dân sự còn hạn chế 
dẫn đến các dịch vụ còn lỏng lẻo, và chưa nhất 
quán. Các hệ thống dữ liệu của các cơ quan 
khác nhau trong hệ thống tư pháp hình sự 
không nhất quán với nhau, và thậm chí các bộ 
phận này còn sử dụng các định nghĩa, thuật 
ngữ hoặc số hồ sơ vụ án khác nhau. Điều đó 
làm cản trở quá trình hợp tác hiệu quả và làm 
tăng nguy cơ mất thông tin.

Các chính sách, kinh nghiệm thực tế quý báu 
và có triển vọng đã được giới thiệu ở cả hai 
nước, từ hệ thống pháp luật đầy hứa hẹn đến 
việc nâng cao ý chí chính trị và cam kết tài trợ  

cho các dịch vụ hỗ trợ có điều phối, tới việc 
thành lập trung tâm một cửa phòng chống bạo 
lực, và xây dựng các quy trình tố tụng có trách 
nhiệm giới. Tuy nhiên, việc thực hiện và trách 
nhiệm giải trình còn hạn chế đối với việc hành 
động hay không có hành động, nghĩa là khả 
năng thực hành toàn diện vẫn chưa được thực 
hiện.

Khuyến nghị

Để giải quyết những thách thức đã nêu trên và 
tăng cường khả năng ứng phó của ngành tư 
pháp hình sự đối với bạo lực tình dục, nghiên 
cứu đưa ra các khuyến nghị ưu tiên trong các 
lĩnh vực chủ yếu sau:

Thiết lập các dịch vụ tư pháp yếu 
thiết có chất lượng cho các nạn nhân 
mà ưu tiên đảm bảo sự an toàn, bảo 
vệ và hỗ trợ.
Xây dựng năng lực của các cơ quan 
ban ngành nhằm thay đổi văn hóa tổ 
chức và nâng cao nhận thức và nhạy 
cảm giới.
Tăng cường khung pháp lý và chính 
sách toàn diện.
Đảm bảo cách tiếp cận nhạy cảm đối 
với người trải qua bạo lực tình dục 
được thể hiện trong các chính sách, 
thực tiễn và nguồn lực về tư pháp 
hình sự.
Xây dựng cơ chế giám sát và trách 
nhiệm giải trình bên trong và bên 
ngoài hệ thống.
Nâng cao chuyên môn đặc thù ở tất cả 
các giai đoạn của hệ thống tư pháp 
hình sự.
Thúc đẩy các biện pháp ứng phó có 
lồng ghép và điều phối giữa ngành tư 
pháp hình sự, chính phủ và các tổ 
chức xã hội dân sự.
Xây dựng cơ chế giám sát và đánh giá 
hiệu quả.
Ưu tiên các nguồn lực bao gồm cả 
nhân lực và tài lực để cung cấp dịch 
vụ hiệu quả.
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7.

8.

9.



xiv

Ghi chú

Nghiên cứu đa quốc gia được tiến hành vào năm 2014, phản ánh luật pháp của các quốc gia đó tại 
thời điểm nghiên cứu. Trong khoảng từ năm 2014 đến năm 2017, các luật có quy định liên quan đến 
các vụ tấn công tình dục đã được cập nhật ở Thái Lan và Việt Nam như sau.

Thái Lan

Sửa đổi Mục 277, Bộ luật hình sự Thái Lan

Trong Đạo luật số 23 B.E. 2558, khoản 5, trước đây quy định rằng trong trường hợp can phạm và nạn 
nhân là trẻ vị thành niên, tòa án có thể cho phép họ kết hôn và tuyên bố trắng án cho can phạm. Văn 
bản sửa đổi hiện nay quy định rằng tòa án có thể cho phép hai bên kết hôn nhưng can phạm vẫn phải 
bị trừng phạt. Quyền tài phán đối với loại tội phạm này sẽ được chuyển sang Toà án Vị thành niên 
thay vì Tòa hình sự.

Sửa đổi Mục 285/1, Bộ luật hình sự Thái Lan

Bộ luật hình sự, Đạo luật sửa đổi số 23 B.E. 2558 bổ sung thêm quy định để cấm xử trắng án trong 
trường hợp can phạm khiếu nại rằng can phạm không biết nạn nhân là trẻ em chưa đủ 13 tuổi.

Việt Nam

Sửa đổi trong Bộ luật Hình sự 2015 so với Bộ luật Hình sự 1999

Bộ luật Hình sự năm 2015 đã cải thiện việc xử lý các tội về bạo lực tình dục trong bộ luật trước đây 
bằng cách quy định thêm “hành vi quan hệ tình dục khác” như một yếu tố cấu thành tội hiếp dâm 
hoặc cưỡng dâm trong các hành vi “giao cấu”. Điều này mở rộng phạm vi của các hành vi bị cấm bao 
gồm việc hành vi xâm nhập vào âm đạo, hậu môn và bằng đường miệng vào cơ thể của một người 
khác bằng bất kỳ bộ phận cơ thể hoặc đồ vật nào.

Tìm hiểu quy định của hệ thống tư pháp hình sự đối với bạo lực tình dục ở Thái Lan và Việt Nam
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Hiếp dâm: Điều 141 quy định hiếp dâm là bất kỳ hành động của người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng 
vũ lực, hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc bằng thủ đoạn khác giao 
cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân. Điều 142 quy định 
riêng về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Quan hệ tình dục với người dưới 13 tuổi được coi là tội 
hiếp dâm theo luật định.

Cưỡng dâm: Điều 143 quy định cưỡng dâm là bất kỳ hành động nào của người nào dùng vũ lực, đe 
dọa dùng vũ lực hoặc gian lận, lừa dối, hăm dọa...v.v. khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở 
trong tình trạng quần bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ 
tình dục khác, trái với ý muốn của nạn nhân. Điều 144 quy định riêng về việc cưỡng dâm của người 
đủ 18 tuổi trở lên đối với người từ 13 đến 16 tuổi. Các hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi tình 
dục khác với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi được quy định tại điều 145.

Khiêu dâm: Điều 147 quy định loại hình tội phạm mới nhằm cấm việc sử dụng người dưới 16 tuổi 
với mục đích khiêu dâm.

Sửa đổi trong Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 so với Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đưa ra một chương mới về bảo vệ người tố giác tội phạm, người 
làm chứng, bị hại và những người tham gia tố tụng khác. Chương XXXIV quy định nạn nhân có quyền 
được thông báo về quyền được bảo vệ, cách đề nghị được bảo vệ, bồi thường thiệt hại, khôi phục 
danh dự và đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp trong thời gian bảo vệ.

Các biện pháp bảo vệ được quy định trong Điều 486 bao gồm:

..  Bố trí lực lượng, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và các phương 
tiện khác để canh gác, bảo vệ
.. Hạn chế việc đi lại, tiếp xúc của người được bảo vệ
.. Giữ bí mật các thông tin liên quan đến người được bảo vệ
.. Di chuyển, giữ bí mật chỗ ở, nơi làm việc, học tập; thay đổi tung tích, lý lịch, đặc điểm nhân dạng 
của người được bảo vệ
.. Răn đe, cảnh cáo, vô hiệu hóa các hành vi xâm hại người được bảo vệ

Mặc dù Bộ luật không quy định điều khoản nào yêu cầu can phạm tránh xa nơi ở của nạn nhân, 
nhưng Bộ luật quy định có thể áp đặt quyền tạm giam người phạm tội khi người đó “đe dọa, khống 
chế, trả thù người làm chứng, bị hại và người thân thích của họ” (Điều 119).
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iới thiệu

Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái vẫn là một trong những vi 
phạm phổ biển nhất về quyền con người.4 Ở các nước Châu Á, 
cũng như các nước khác, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 
ngày càng lan rộng, có tính hệ thống và và được củng cố bởi 
văn hóa, ảnh hưởng đến phụ nữ và trẻ em gái trong mọi hoàn 
cảnh.

Bạo lực tình dục - bao gồm cả hiếp dâm và các hình thức khác 
của tấn công tình dục - thường được coi là có thể chấp nhận 
được về mặt xã hội do những chuẩn mực văn hóa và xã hội cổ 
hủ làm giảm giá trị vai trò của phụ nữ và làm trầm trọng thêm 
địa vị phụ thuộc của phụ nữ đối với nam giới. Trong khu vực, 
việc tha thứ về mặt xã hội đối với bạo lực tình dục đã dẫn đến 
tỷ lệ trình báo vụ việc thấp, tình trạng bỏ cuộc cao và tăng định 
kiến của cá nhân và xã hội đối với nạn nhân. Tình trạng bạo lực 
tình dục xảy ra liên tục đã và đang suy yếu phụ nữ và trẻ em 
gái về mặt sức khỏe, xã hội, văn hóa và kinh tế, ảnh hưởng đến 
gia đình, cộng đồng và xã hội xung quanh họ.

Nghiên cứu chỉ ra rằng nếu nạn nhân bị hiếp dâm hoặc bị tấn 
công tình dục vượt qua được rào cản của kỳ thị xã hội để ‘công 
khai’ và trình báo tội phạm thì thường lại gặp phải sự đối xử 
không công bằng trong tiếp cận công lý so với các trường hợp 
trình báo các loại tội phạm khác không phải là tội phạm tình 
dục. Việc các vụ bạo lực tình dục không bị trừng phạt một cách 
có hệ thống cho thấy sự bất cập trong các thể chế và cơ chế 
quản lý nhà nước về ứng phó và có trách nhiệm giải trình.

4.       UN Women (2011) Báo cáo tiến bộ của phụ nữ trên thế giới: Trong việc theo đuổi công lý. New York.
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Trình trạng bỏ cuộc đối với các vụ việc về bạo lực 
tình dục vẫn còn cao - là quá trình mà các vụ việc 
không tiến tới tố tụng thông qua hệ thống tư 
pháp5. Mặc dù trên thế giới đã có những nghiên 
cứu về tình trạng bỏ cuộc về các vụ việc bạo lực 
tình dục, nhưng đây là nghiên cứu so sánh về 
tình trạng bỏ cuộc đầu tiên ở Châu Á về việc 
hành pháp và truy tố các vụ việc hiếp dâm, tấn 
công tình dục được trình báo ở Thái Lan và 
Việt Nam.

Những năm gần đây đã có nhiều tiến bộ trong 
khu vực trong việc tăng cường khuôn khổ pháp 
lý về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Hiện 
nay có ít nhất 33 trong số 39 quốc gia trong khu 
vực Châu Á-Thái Bình Dương6 đã có luật hình sự 
hóa tội phạm bạo lực tình dục, nhưng chỉ có 14 
quốc gia quy định hiếp dâm trong hôn nhân là 
một tội phạm.7 Cũng như các khu vực khác, tiến 
trình thực thi pháp luật và cam kết cũng như việc 
tăng cường trách nhiệm giải trình nói chung còn 
quá chậm. Những thách thức chính bao gồm: 
không đủ nguồn lực để thực thi pháp luật và 
chính sách hiện hành, bất cập về năng lực giữa 
các cơ quan tư pháp hình sự (cơ quan thực thi 
pháp luật, truy tố và cơ quan tư pháp), thiếu sự 
phối hợp và cơ chế chuyển tuyến đối với những 
vấn đề về quyền con người và bạo lực đối với 

phụ nữ, các quy định và cách thức để thiết lập 
đường dây có trách nhiệm của các cơ quan bộ, 
ngành còn hạn chế. Các nghiên cứu trước đây ở 
Việt Nam và Thái Lan cho thấy, trong nhiều 
trường hợp, công an vẫn “tư vấn” và “giải quyết” 
các vụ việc tại đồn công an thay vì thực hiện các 
biện pháp pháp lý phù hợp đối với các vụ việc 
bạo lực gia đình.8

Các quốc gia có nghĩa vụ có ‘hành động tích cực’ 
trong việc thiết lập các biện pháp hữu hiệu nhằm 
ngăn ngừa, điều tra và truy tố vụ việc bạo lực đối 
với phụ nữ theo quy định của luật pháp quốc tế.  
Tuy nhiên vẫn còn có những bất cập, và việc thực 
hiện các khuôn khổ pháp lý vẫn còn yếu dẫn đến 
việc bảo vệ, bồi thường và công lý là chưa đầy đủ 
cho phụ nữ và trẻ em gái. Nhiều nguồn dữ liệu 
xác nhận rằng tỷ lệ phụ nữ trình báo vụ việc bạo 
lực hoặc tiếp cận được các dịch vụ về sức khỏe, 
bảo vệ, hỗ trợ và pháp lý còn thấp và hầu như chỉ 
trình báo các vụ việc bạo lực về thể chất nghiêm 
trọng.9,10,11 Ngay cả khi các vụ việc được trình 
báo, các bước tiếp cận hệ thống tư pháp chính 
thức (hay “chuỗi công lý”) thường ngắt giữa 
chừng với tỷ lệ bỏ cuộc cao và chỉ có vài vụ việc 
bị kết án.12 Điều tra được thực hiện cho nghiên 
cứu này làm rõ những phát hiện trên.

Lovett và Kelly (2009) Hệ thống khác nhau, kết quả giống nhau? Theo dõi tình trạng bỏ cuộc trong các vụ hiếp dâm được trình báo ở 
Châu Âu. Khoa nghiên cứu về lạm dụng trẻ em và phụ nữ, Đại học London Metropolitan,tr.17.
Các quốc gia bao gồm: Afghanistan, Úc, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Campuchia, Trung Quốc, Fiji, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Kiribati, Lào, 
Malaysia, Maldives, Quần đảo Marshall, Mongolia, Nepal, New Zealand, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Hàn Quốc, Samoa, 
Singapore, Quần đảo Solomon, Sri Lanka, Thái Lan, Đông Timor, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Việt Nam. Bản đồ nội bộ vùng UN Women 
(2016: chưa công bố).
Các quốc gia bao gồm: Úc, Bhutan, Indonesia, Quần đảo Marshall, Nepal, New Zealand, Papua New Guinea, Philippines, Hàn Quốc, Thái Lan, 
Đông Timor, Việt Nam. Bản đồ nội bộ vùng UN Women (2016: chưa công bố).
Thái Lan: Claassen, Boonsit, Angkana và Piemyat (2004) Nghị quyết về Công lý phục hồi và Bạo lực gia đình tại Thái Lan. Voma Connections 
(Số 17, Summer): 1, pp.9-16. http://voma.org/docs/connect17.pdf
Viện Y tế Công cộng và Viện Thống kê Quốc gia (2006) Điều tra Dân số và Sức khỏe Campuchia. Phnom Penh.
Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp Quốc (2010) Nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình đối với phụ nữ tại Việt Nam. Hà Nội.
Tổ chức Y tế Thế giới (2005) Báo cáo tóm tắt: Nghiên cứu đa quốc gia về sức khỏe của phụ nữ và bạo lực gia đình đối với phụ nữ. Geneva

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
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Báo cáo Tiến bộ của Phụ nữ trên Thế giới 
2011-2012 đã ghi nhận: “Ở những nước giàu 
cũng như nước nghèo, nền tảng công lý - cảnh 
sát, tòa án và tư pháp - đều chưa bảo vệ được 
phụ nữ và trẻ em gái, điều này được thể hiện ở 
các dịch vụ nghèo nàn và thái độ kém thân 
thiện của những cán bộ mà nhiệm vụ của họ là 
bảo vệ quyền con người của phụ nữ.”13

Để hiểu rõ hơn bất cập giữa chính sách và thực 
tiễn và cuối cùng là để thiết kế và thực hiện 
chương trình dựa trên bằng chứng nhằm giải 
quyết bất cập này, Chương trình Phát triển 
Liên hợp quốc (UNDP), Cơ quan Phòng chống 
Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc 
(UNODC) và Cơ quan Liên hợp quốc về Bình 
đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN 
Women) đã hỗ trợ nghiên cứu so sánh về việc 
hành pháp và truy tố các vụ việc bạo lực tình 

dục ở Châu Á - đặc biệt là tập trung vào vấn đề 
hiếp dâm và tấn công tình dục. Bối cảnh, 
nghiên cứu và các phát hiện của nghiên cứu 
được thực hiện từ tháng 10 năm 2013 đến 
tháng 9 năm 2014 sẽ được trình bày trong báo 
cáo này. Các phát hiện được dựa trên số lượng 
hạn chế các hồ sơ vụ việc có sẵn ở cơ quan 
công an, cơ quan truy tố và tòa án của nước 
tham gia nghiên cứu trong khoảng thời gian 
này và dựa trên kết quả các cuộc phỏng vấn 
định tính. Mặc dù còn có những khoảng trống 
trong các dữ liệu sẵn có dẫn đến những kết 
luận cần lưu ý nhưng không được biết đến 
hoặc chưa được xác định, nhưng nghiên cứu 
này là bước đầu tiên và đóng vai trò quan 
trọng trong việc xây dựng cơ sở cho đối thoại 
về chủ đề này.

12.     UN Women (2011) Báo cáo tiến bộ của phụ nữ trên thế giới: Trong việc tìm kiếm công lý. New York.
13.     UN Women (2011) Báo cáo tiến bộ của phụ nữ trên thế giới: Trong việc tìm kiếm công lý. New York.
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Bối cảnh và 
Thông tin cơ bản 

1.   Thông tin cơ bản và mục tiêu của 
nghiên cứu 

1.1  Thông tin cơ bản

Nghiên cứu về việc điều tra, truy tố và trừng phạt bạo lực tình 
dục với phụ nữ và trẻ em gái ở Thái Lan và Việt Nam là nghiên 
cứu so sánh đầu tiên về tình trạng bỏ cuộc của các vụ việc bạo 
lực tình dục ở khu vực châu Á. Hiểu rằng tình trạng bỏ cuộc là 
một quá trình trong đó các vụ việc bị dừng lại hoặc biến mất 
trong hệ thống tư pháp hình sự, nghiên cứu này đặt mục tiêu 
tìm hiểu cách thức mà các vụ việc hiếp dâm và bạo lực tình dục 
được giải quyết ở cả hai nước, và để làm như vậy, nghiên cứu 
này xác định những xuất phát điểm chiến lược nhằm giảm thiểu 
việc không trừng phạt các vụ bạo lực tình dục đồng thời tăng 
cường việc thực thi các cam kết chính sách. 

Thiết kế ban đầu của nghiên cứu xác định tỷ lệ bỏ cuộc nói 
chung và những yếu tố có thể có tác động tích cực hoặc tiêu cực 
đến việc bỏ cuộc ở những giai đoạn khác nhau của hệ thống tư 
pháp hình sự. Mặc dù một số thách thức liên quan đến dữ liệu 
– sẽ được đề cập cụ thể hơn trong chương này – là trở ngại cho 
việc xác định tỷ lệ bỏ cuộc cụ thể, nghiên cứu này sẽ phân tích 
một loạt những yếu tố góp phần gây ra tình trạng bỏ cuộc. Đó 
là các yếu tố gồm các quy định và sửa đổi pháp luật và thủ tục; 
phạm vi các quyền của nạn nhân trong quá trình tố tụng; 
phương thức trình báo tội phạm và lưu hồ sơ báo cáo; những 
quy phạm và khuôn mẫu văn hóa liên quan đến hiếp dâm. Như 
vậy, nghiên cứu đặt mục tiêu làm rõ những tác nhân, cơ quan, 
hệ thống và văn hóa mà góp phần, và đồng thời cũng là đưa ra 
giải pháp chính chống lại tình trạng bỏ cuộc. 

Mục đích của nghiên 
cứu là nhằm mở 
rộng nguồn thông tin 
của khu vực về cách 
cải thiện việc thực 
thi pháp luật và mở 
rộng khả năng tiếp 
cận công lý cho phụ 
nữ và trẻ em gái bị 
bạo lực và lạm dụng 
tình dục

Bối cảnh và thông tin cơ bản
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1.2 Mục tiêu

Để bảo đảm rằng một hệ thống pháp luật toàn 
diện về bạo lực với phụ nữ không chỉ được ban 
hành mà còn được thực hiện hiệu quả thì cần 
phải hiểu sâu hơn về những thiếu sót trong 
công tác quản trị tư pháp mà có thể dẫn đến 
tình trạng tội phạm không bị trừng phạt. Mục 
đích của nghiên cứu là nhằm mở rộng cơ sở 
thông tin cấp vùng về cách làm thế nào để đẩy 
mạnh việc thực thi các luật và mở rộng khả 
năng tiếp cận công lý cho phụ nữ và trẻ em gái 
bị bạo lực và lạm dụng tình dục. Để đạt được 
mục đích này, nghiên cứu xác định những xuất 
phát điểm chiến lược để có thể lập chương 
trình, nhằm cung cấp cho những ai thực thi 
pháp luật – đặc biệt là các cơ quan thực thi 
pháp luật, cơ quan truy tố và tư pháp – những 
kiến thức thiết yếu liên quan đến nguyên nhân 
bỏ cuộc và bỏ cuộc ở khâu nào, đồng thời đưa 
ra những khuyến nghị cụ thể về biện pháp để 
tăng cường năng lực thể chế và trách nhiệm 
giải trình nhằm đáp ứng được các cam kết 
pháp lý và chính sách. 
Mục tiêu tổng quát là góp phần chấm dứt bạo 
lực với phụ nữ và trẻ em gái thông qua việc 
tăng cường hành động tích cực của quốc gia. 
Cụ thể, nghiên cứu so sánh này nhằm mục 
đích:  

Tỷ lệ kết án thấp đối với tội phạm bạo lực tình 
dục có thể là dấu hiệu của thiếu khả năng của 
một hoặc nhiều khía cạnh của hệ thống tư 
pháp hình sự trong việc thực thi các quyền tiếp 
cận công lý của nạn nhân. Do đó, trong điều 
kiện cho phép, nghiên cứu này tìm hiểu toàn 
bộ các thành tố của quá trình trình báo, điều 
tra và truy tố, ví dụ như các cuộc điều tra của 
công an, thủ tục tố tụng và xét xử, vì mỗi bước 
đều có ý nghĩa quan trọng trong việc quyết 
định kết quả của một vụ việc, và mỗi bước đều 
cung cấp thông tin quan trọng về việc có thể 
giảm tình trạng bỏ cuộc như thế nào và ở khâu 
nào. 

1.3 Phạm vi

Nghiên cứu này tập trung vào nữ nạn nhân bị 
hiếp dâm và tấn công tình dục. Phạm vi nghiên 
cứu các tội hình sự được giới hạn ở tội hiếp 
dâm và tấn công tình dục, bao gồm toan tính 
hiếp dâm/tấn công tình dục. Cả hai nước đều 
đã hình sự hóa tội hiếp dâm hoặc cưỡng dâm, 
tuy nhiên, có sự khác nhau trong định nghĩa và 
yếu tố cấu thành tội phạm. Nghiên cứu này 
không xem xét các dạng bạo lực tình dục khác, 
như quấy rối tình dục, lén theo dõi, thị dâm, 
buôn bán người vì mục đích bóc lột tình dục, 
hoặc cưỡng ép mại dâm. 

Tình trạng bỏ cuộc là quá trình trong đó các vụ 
việc hiếp dâm và tấn công tình dục không tiếp 
tục được xử lý trong hệ thống tư pháp hình sự; 
các vụ việc bị gián đoạn, do đó không được đưa 
ra xét xử và/hoặc không dẫn đến kết tội. 14  
Mặc dù tình trạng hiếp dâm và tấn công tình 
được ghi nhận trên phạm vi toàn cầu, tỷ lệ này 
khá lớn (75% hoặc cao hơn) chưa từng được xử 
lý trong hệ thống tư pháp hình sự,15 tuy nhiên 
nghiên cứu tập trung vào các vụ việc hiếp dâm 
và tấn công tình dục đã được trình báo với các 
cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là đối với cơ 
quan hành pháp, để làm rõ thủ tục hành chính 

Định nghĩa được lấy từ Lovett và Kelly (2009) Hệ thống khác nhau, kết quả giống nhau? Theo dõi tình trạng bỏ cuộc trong các vụ việc hiếp dâm 
được trình báo ở châu Âu. Khoa nghiên cứu về lạm dụng trẻ em và phụ nữ, Đại học London Metropolitan.
Khảo sát quốc tế về bạo lực với phụ nữ chỉ ra rằng dưới 20% phụ nữ đã trình báo cảnh sát về lần gần nhất họ bị bạo lực: Johnson, H., Ollus, 
N., và Nevala, S. (2008) Bạo lực đối với phụ nữ: Một quan điểm quốc tế (HEUNI). Các rà soát tài liệu nghiên cứu khác ước tính tỷ lệ trình báo 
dao động từ 5 đến 25%, nghĩa là 75% hoặc thậm chí nhiều hơn số vụ việc hiếp dâm không được đưa vào hệ thống tư pháp hình sự, xem 
Kelly, L., và Lovett, J. và Regan, L. (2005) Khoảng trống hay Thiếu sót? Việc bỏ cuộc trong các vụ việc hiếp dâm được trình báo (Văn phòng 
nghiên cứu gia đình 293).

14.

15.

¨

¨

¨

Xác định những thiếu sót phổ biến cũng 
như những thực hành tốt ở Thái Lan và Việt 
Nam trong  ứng phó về mặt pháp lý của nhà 
nước với bạo lực đối với phụ nữ; 
Nêu bật những nhân tố cụ thể trọng yếu và 
thể chế trong hệ thống pháp lý mà có thể là 
nguyên nhân gây tình trạng bỏ cuộc và tội 
phạm không bị trừng phạt, do đó cản trở 
khả năng tiếp cận công lý của phụ nữ và trẻ 
em gái cũng như việc thực thi pháp luật về 
bạo lực với phụ nữ; 
Trợ giúp và hướng dẫn cải cách pháp luật, 
xây dựng chính sách và chương trình trong 
tương lai.
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Trọng tâm của nghiên cứu là hệ thống  
tư pháp hình sự chính thức

Nghiên cứu này tập trung vào việc tăng 
cường hiệu quả làm việc của hệ thống 
tư pháp hình sự chính thức ở Thái Lan 
và Việt Nam, đồng thời nghiên cứu 
cũng ghi nhận rằng các hệ thống pháp 
lý theo tập quán, truyền thống hoặc 
không chính thức cũng tồn tại ở cả hai 
nước. Khi hệ thống pháp lý chính thức 
đáp ứng được những nhu cầu và ưu 
tiên của nạn nhân, và các quyết định 
phản ánh một cách thích hợp với bối 
cảnh địa phương thì hệ thống tư pháp 
hình sự chính thức có thể mang lại thay 
đổi có ý nghĩa về mặt xã hội và có thể 
dễ dàng hơn trong việc làm giảm các vụ 
việc bạo lực tình dục . 

Nghiên cứu tập trung vào các bên liên quan 
chính trong hệ thống tư pháp hình sự, bao gồm 
công an, công tố, tòa án và các bên liên quan 
quan trọng khác – như các cơ quan cung cấp 
dịch vụ dành cho nạn nhân – hỗ trợ nạn nhân 
trong quá trình tham gia vào hệ thống tư pháp 
hình sự, trong đó có cả các tổ chức xã hội dân 
sự, các nhân viên/trung tâm y tế, học viện và 
các nhà nghiên cứu hàng đầu về lĩnh vực bạo lực 
đối với phụ nữ. 

1.4   Báo cáo này gồm những nội dung gì?

Những định nghĩa được sử dụng trong 
báo cáo

Báo cáo này sử dụng thuật ngữ ‘nạn 
nhân’ để nói về những người trình báo 
bạo lực tình dục – cụ thể là việc bị hiếp 
dâm và tấn công tình dục – bởi vì hai từ 
này phản ánh thuật ngữ được sử dụng 
trong quá trình pháp lý. Khi chia sẻ câu 
chuyện của những người được phỏng 
vấn từng bị bạo lực tình dục, chúng tôi 
sử dụng thuật ngữ ‘người trải qua bạo 
lực’ để thể hiện vai trò chủ động của 
những phụ nữ này trong việc tìm kiếm 
công lý và chia sẻ câu chuyện của mình. 
Thuật ngữ ‘nghi phạm’ được sử dụng 
để mô tả người bị cáo buộc thực hiện 
hành vi hiếp dâm hoặc tấn công tình 
dục, và thuật ngữ ‘bị cáo’ được sử 
dụng để mô tả người đã bị buộc tội. 

tư pháp trong việc bảo vệ nạn nhân và truy tố, 
cũng như trừng phạt thủ phạm. Mặc dù việc 
trình báo không đầy đủ là một vấn đề quan 
trọng cần được xem xét nhưng nó nằm ngoài 
phạm vi của nghiên cứu này. Thay vào đó, 
nghiên cứu này nhằm tìm hiểu cách thức và lý 
do mà các vụ việc đã được trình báo bị loại bỏ 
hoặc đưa ra khỏi hệ thống. Những điểm mà các 
vụ việc bị đưa ra khỏi hệ thống có thể được xác 
định trong ngành công an, kiểm sát/công tố 
hoặc tòa án, và có thể xảy ra ở nhiều giai đoạn 
khác nhau, từ bước công an ghi hồ sơ đến kết 
quả hoặc kết luận cuối cùng. Nghiên cứu không 
nhằm mục đích đưa ra dữ liệu mang tính đại 
diện quốc gia về tỷ lệ bỏ cuộc nói chung, mà là 
xác định những xu hướng chủ yếu liên quan 
đến tình trạng bỏ cuộc và những yếu tố gắn liền 
với việc bỏ cuộc ở mỗi giai đoạn của quá trình 
tư pháp hình sự. 

Nhất thiết phải hiểu rõ tại sao các vụ việc:  
 

Chương I: Bối cảnh và thông tin cơ bản nêu 
bối cảnh mà ở đó nữ nạn nhân của bạo lực tình 
dục tìm kiếm công lý trong hệ thống tư pháp 
hình sự. Chương này nêu lên tính phổ biến của 
bạo lực tình dục trên trên phạm vi toàn cầu và 
khu vực, giới thiệu khái niệm về  bỏ cuộc trong 
các vụ việc bạo lực tình dục trong hệ thống tư 

¨

¨

¨
¨

không vượt qua được giai đoạn trình báo (ví 
dụ như khi chúng bị coi là ‘cáo buộc sai’ hay 
nạn nhân rút đơn kiện hoặc không tiếp tục 
theo đuổi?);
bị loại bỏ ở giai đoạn điều tra (có phải là do 
các vụ việc bị coi là không giải quyết được, 
không được tìm ra, hoặc không được xác 
định là tội phạm, nghi phạm không bị bắt, 
lệnh giam giữ bị từ chối, pháp y hay nạn 
nhân rút đơn khiếu nại?);

bị cơ quan kiểm sát đình chỉ; hoặc 
bị loại bỏ ở giai đoạn xét xử, hoặc bị cáo 
được tuyên trắng án.
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pháp hình sự, trình bày về khuôn khổ pháp lý 
và chính sách quốc tế được thiết kế để bảo vệ 
quyền con người của phụ nữ và trẻ em gái. 
Chương I cũng mô tả phương pháp và khuôn 
khổ được sử dụng để thu thập và phân tích dữ 
liệu và thông tin. 

Chương : Các phát hiện của nghiên cứu: Hiểu 
về những rào cản trong tiếp cận công lý và 
tình trạng bỏ cuộc của các vụ việc bạo lực tình 
dục sẽ phân tích những yếu tố xã hội, pháp lý, 
quy trình thủ tục và thể chế ảnh hưởng đến 
việc bỏ cuộc và nêu những rào cản đối với phụ 
nữ và trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực tình 
dục. Chương này gồm: phần phân tích các luật 
liên quan đến bạo lực tình dục ở cả hai quốc gia 
được nghiên cứu; tìm hiểu các bên liên quan và 
nhà cung cấp dịch vụ trong hệ thống tư pháp 
hình sự và vai trò của họ; đồng thời phân tích 
rõ nét về các thủ tục tố tụng hình sự trong mỗi 
giai đoạn của quy trình hệ thống tư pháp hình 

sự ở cả hai nước được nghiên cứu, xác định tác 
động của các quy trình thủ tục này đối với tình 
trạng bỏ cuộc, bỏ ở khâu nào, bỏ như thế nào 
và vì sao. Phần phân tích so sánh về các yếu tố 
ảnh hưởng đến trải nghiệm và quyết định của 
nạn nhân, và các quá trình hành pháp hình sự 
của cả hai nước, là cơ sở để đưa ra các khuyến 
nghị. 

Cuối cùng, phần Khuyến nghị sẽ tóm tắt các 
phát hiện của nghiên cứu và đưa ra những 
khuyến nghị rõ ràng cho khu vực, dựa trên 
những xu hướng và vấn đề chung được xác 
định ở cả hai quốc gia, cũng như cân nhắc về 
các điểm khởi đầu cho sự thay đổi, tập trung 
vào hệ thống tư pháp hình sự. 

Báo cáo cũng bao gồm phần anh mục thuật 
ngữ, Phụ lục, gồm các sơ đồ về quá trình pháp 
lý ở cả hai quốc gia, và anh mục tài liệu 
tham khảo. 

Thực trạng phụ nữ và trẻ em gái 
là người trải qua bạo lực tình dục  trên 
toàn cầu và trong khu vực 

2.

2.1   Bạo lực tình dục đối với phụ nữ 
và trẻ em gái:  Vấn đề toàn cầu 

Bạo lực tình dục với phụ nữ và trẻ em gái được 
coi là một hình thức bạo lực với phụ nữ. Mặc 
dù có nhiều hình thức bạo lực tình dục với phụ 
nữ, nhưng mục đích nghiên cứu này sẽ tập 
trung vào hình thức hiếp dâm và tấn công tình 
dục.16 Các hình thức bạo lực này có thể xảy ra 
ở trong gia đình hoặc nơi công cộng, do các 
thành viên gia đình, bạn bè, hàng xóm hoặc 
người lạ gây ra đối với nhằm vào phụ nữ và trẻ 
em gái ở mọi lứa tuổi, ở mọi năng lực, văn hóa, 
dân tộc, tôn giáo và xu hướng tính dục. 

Theo báo cáo rà soát toàn cầu năm 2013 của 
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dựa trên số liệu 
sẵn có, 35% phụ nữ trên toàn thế giới từng bị 
bạo lực thể chất và/hoặc bạo lực do chồng/bạn 
tình hoặc bạo lực tình dục do người không phải 
là chồng/bạn tình gây ra.17 Một số nghiên cứu 
quốc gia cho thấy có đến 70% phụ nữ bị bạo 
lực thể chất hoặc bạo lực tình dục trong đời do 
nam giới, chủ yếu là do chồng, bạn tình hoặc 
người mà họ quen biết gây ra.18

Ước tính có 150 triệu trẻ em gái dưới 18 tuổi 
từng bị bạo lực tình dục. 19

Mặc dù nhiều hình thức bạo lực tình dục khác nhau có ảnh hưởng đến cuộc sống của phụ nữ và trẻ em gái – như quấy rối tình dục và 
buôn bán người – nhưng bạo lực tình dục trong phạm vi nghiên cứu này được hiểu là hiếp dâm và tấn công tình dục, trừ phi có chú giải khác. 
Tổ chức Y tế Thế giới (2013) Ước tính về bạo lực đối với phụ nữ trên toàn cầu và trong khu vực: Tỷ lệ và tác động về sức khỏe đối với 
bạo lực do chồng bạn tình và bạo lực tình dục không phải do chồng bạn tình gây ra, tr.2  
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85239/1/9789241564625 eng.pdf
Thông tin về từng quốc gia có thể xem phần tổng hợp số liệu đầy đủ trong tài liệu UN Women (2012) Dữ liệu tỷ lệ bạo lực đối với phụ nữ: 
Điều tra quốc gia. Các điều tra dân số cho thấy 10-70% phụ nữ cho biết từng bị tấn công thể chất bởi chồng/bạn tình vào một thời điểm nào 
đó trong đời, xem Heise, L., Ellserg, M. và Gottemoeller, M. (1999) Chấm dứt bạo lực với Phụ nữ. Baltimore, MD: Đại học John Hopkins 
Trường Y tế Công cộng. 
Pinheiro, P.S. (2006) Báo cáo về bạo lực đối với trẻ em trên thế giới. Liên Hợp Quốc. tr.17. 

16.

17.

18.

19.
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Mối quan hệ quyền lực trên cơ sở giới trong xã 
hội đặt rất nhiều trẻ em gái trước những nguy 
cơ lớn hơn so với trẻ em trai đối với một số 
hình thức bạo lực, nhất là bạo lực tình dục. 
Một nghiên cứu đa quốc gia cho thấy, trên 
toàn thế giới, tỷ lệ trẻ em gái vị thành niên 
dưới 15 tuổi bị ép buộc quan hệ tình dục lần 
đầu dao động từ 11% đến 48%.20 Một nghiên 
cứu của Liên Hợp Quốc về bạo lực do nam giới 
gây ra ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương cho 
thấy 26-80% nam giới biết họ từng gây ra bạo 
lực thể chất và/hoặc bạo lực tình dục với 
vợ/bạn tình, và 10—40% nam giới cho biết 
từng cưỡng hiếp người không phải là vợ/bạn 
tình, mà động cơ phổ biến nhất là họ cho rằng 
mình có quyền về tình dục. 21

2.2 Bạo lực tình dục đối với phụ 
nữ và trẻ em gái ở châu Á 

Những quy phạm về xã hội và văn hóa 
dung túng cho bạo lực tình dục ở Châu Á. 

Cũng giống như ở các khu vực khác, các xã hội 
ở châu Á vẫn chủ yếu là xã hội phụ hệ, điều đó 
được phản ánh trong những quy phạm xã hội 
nghiêm ngặt liên quan đến vai trò của nam giới 
và phụ nữ và đạo đức mong đợi vẫn tiếp tục 
được thực hành ở cả khu vực thành thị và 
nông thôn. Hiểu rõ những vai trò trên cơ sở 
giới22 tại Thái Lan và Việt Nam sẽ giúp tăng 
cường hiểu biết về những nguy cơ, tình trạng 
nạn nhân hóa, và thực tiễn mà phụ nữ và trẻ 
em gái phải đối mặt trong việc trình báo tội 
phạm hiếp dâm và tấn công tình dục;23 và luật 
pháp được các chủ thể tư pháp khác nhau áp 

dụng như thế nào; các thể chế và cơ quan tư 
pháp đã lặp lại tình trạng bất bình đẳng giới 
trong xã hội tới mức nào; khả năng tham gia và 
mức độ tiến bộ của phụ nữ trong hệ thống tư 
pháp hình sự.

Tại Thái Lan, có quan niệm phổ biến ở cả nam 
giới và phụ nữ là người vợ là tài sản của người 
chồng và vợ phải phục tùng chồng, được mô tả 
ví von như người vợ là đôi chân sau của con 
voi, đi theo người đàn ông là đôi chân trước.24 

Hiếp dâm đôi khi được coi là hợp pháp, cả ở 
trong cộng đồng và trên các phương tiện 
truyền thông, dựa trên lịch sử quan hệ tình 
dục của người phụ nữ. 25  Có hai từ dùng để nói 
về hiếp dâm ở Thái Lan, đó là kom-keun, với 
cách hiểu chung trên thế giới về hành vi giao 
cấu không có sự đồng thuận, và plam, một 
khẩu ngữ nói về quan hệ tình dục bằng bạo lực 
và không có sự chống cự rõ ràng, và dễ được 
xã hội chấp nhận hơn, và thường xuất hiện 
trong các bộ phim truyền hình của Thái Lan 
trong đó ‘gái hư’ bị trừng phạt bằng cách bị 
hiếp dâm và sau đó ‘quy phục’ và ‘yêu’ kẻ đã 
cưỡng hiếp mình.26 Ở Việt Nam, nam giới được 
coi là bên chủ động trong quan hệ tình dục và 
phụ nữ được trông đợi là phải làm thỏa mãn 
chồng mình bằng cách đáp ứng nhu cầu tình 
dục của họ.27 Ở cả Thái Lan và Việt Nam, tầm 
quan trọng của gia đình được nhấn mạnh 
trong văn hóa, luật pháp và chính sách, và luật 
pháp được thực thi trong bối cảnh thúc đẩy 
quan niệm về ‘hòa thuận’ (Thái Lan) và ‘gia 
đình hạnh phúc’ (Việt Nam), và điều này có thể 
không khuyến khích việc trình báo về bạo lực 
trong gia đình. 28

Tổ chức Y tế Thế giới (2005) Nghiên cứu đa quốc gia của WHO về sức khỏe của phụ nữ và bạo lực gia đình đối với phụ nữ. Geneva. tr.52 
Fulu, E., Warner, X., Miedema, S., Jewkes, R., Roselli, T., và Lang, J. (2013) Tại sao một số nam giới sử dụng bạo lực đối với phụ nữ và làm thế 
nào để phòng chống bạo lực? Các phát hiện định lượng của Liên Hợp Quốc (Bangkok: UNDP, UNFPA, UN Women và UNV). 
www.partners4preven on.org/sites/default/ les/resources/p4p-report.pdf �
Những khác biệt do xã hội quy định giữa nam giới và phụ nữ về vai trò, mối quan hệ, bản dạng, thái độ, hành vi và giá trị
Bản thân hành vi tấn công tình dục có thể không được xác định là một tội ở các nước được nghiên cứu, tuy nhiên, nó bao gồm bạo lực 
tình dục không giao hợp, như hành vi khiếm nhã ở Thái Lan và dâm ô trẻ em ở Việt Nam. 
UN Women (2013) Tăng cường năng lực của Cơ quan Tư pháp Thái Lan để bảo vệ người trải qua bạo lực gia đình: Công lý dành cho “những 
con người nhỏ nhoi” trong xã hội. Văn phòng UN Women cấp vùng tại Châu Á và Thái Bình Dương. 
Siwapirunthep (2003) Giải mã khái niệm hiếp dâm trong xã hội Thái Lan: Nghiên cứu so sánh giữa người xem truyền thông và nạn nhân của 
hiếp dâm. Luận án Thạc sĩ, Khoa Truyền thông, Đại học Thammasart.
Satrusayang, C. (2014) “Phát biểu của Thủ tướng Thái Lan về vấn đề hiếp dâm đặt thái độ của người Thái dưới sự giám sát chặt chẽ,” 
DPA International.
http://www.dpa-international.com/news/asia/premiers-rape-remark-brings-thai-attitudes-under-scrutiny-a-39757734.html
Tổng cục Thống kê, phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (2010), Kết quả Nghiên cứu Quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam năm 2010: 
Im lặng là chết . http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=487&ItemID=10693

20.
21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.
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Các chiến dịch truyền thông của Chính phủ nhằm 
thúc đẩy gia đình ‘hạnh phúc’ và ‘hòa thuận’ 
thường làm trầm trọng thêm những khuôn mẫu 
về phụ nữ với vai trò làm mẹ, làm vợ và làm dâu; 
còn nam giới lại là người được hưởng đặc quyền. 28

Sự phổ biến của bạo lực tình dục ở Thái Lan và 
Việt Nam

Theo một báo cáo rà soát có hệ thống trên phạm 
vi toàn cầu của WHO về số liệu liên quan đến bạo 
lực tình dục do chồng/bạn tình và không do 
chồng/bạn tình gây ra,33 khu vực Đông Nam Á 
xếp vị trí cao nhất sau châu Phi, với 40.2%, về tỷ 
lệ bạo lực do chồng/bạn tình (thể chất và/hoặc 
tình dục) hoặc bạo lực tình dục do người không 
phải là chồng/bạn tình gây ra trong đời, hoặc cả 
hai, đối với phụ nữ từ 15 tuổi trở lên. 

 
Nghiên cứu năm 2003 của WHO về bạo lực tình 
dục và sức khỏe của phụ nữ34 cho biết 30% phụ 
nữ từng có chồng/bạn tình ở Bangkok và 29% ở 
Nakhonsawan đã từng bị bạo lực do chồng/bạn 
tình gây ra. Nghiên cứu trên cũng cho thấy 37% 
phụ nữ từng bị bạo lực thể chất hoặc bạo lực 
tình dục ở Bangkok, và 46% ở Nakhonsawan, 
không nói cho ai việc họ bị bạo lực, và nếu có nói 
thì cũng thường là chỉ với cha mẹ họ hoặc gia 
đình chồng/bạn tình của họ. Chỉ 20% số phụ nữ 
bị bạo lực thể chất ở Bangkok và 10% ở 
Nakhonsawan từng tìm đến các dịch vụ của nhà 
nước (y tế, cảnh sát và lãnh đạo địa phương/tôn 
giáo) để được giúp đỡ. Theo UNODC, tỷ lệ trình 

báo đã tăng từ 7.7 trên 100.000 vụ ở Thái Lan 
năm 2005 lên 8.0 năm 2006.35 Theo Bộ Y tế Thái 
Lan, có 31.866 vụ hiếp dâm được trình báo năm 
2013.36 Tương tự, Viện Nghiên cứu Phát triển 
Thái Lan37 ước tính mỗi năm có 30.000 vụ hiếp 
dâm ở nước này – con số được lấy từ một khảo 
sát các tội hình sự ở Thái Lan năm 2012. 

Gardsbane, D., Vu, H.S., Taylor, K., Chanthavysouk, K. (2010) Bạo lực trên cơ sở giới: Báo cáo vấn đề. Việc bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình ở 
Hà Nội; và Luật bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình B.E. 2550 (2007).
Olarn và Whiteman (10 tháng 7 năm 2014) “TháI Lan kinh hoàng sau khi bé gái 13 tuổi bị hiếp dâm và ném ra 
khỏi tàu hỏa”. CNN. http://edition.cnn.com/2014/07/09/world/asia/thailand-teen-train-rape/
Bangkok Post (19 tháng 9 năm 2014) “Không ai muốn bị hiếp dâm”. Bangkok Post. 
http://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/433039/no- one-asks-to-be-raped
Báo tin tức Việt Nam (28 tháng 2 năm 2013) “Không tin nổi: Người đàn ông đề nghị bạn hiếp vợ mình ”. Báo tin tức Việt Nam. 
http://english.vietnamnet.vn/fms/society/67508/unbelieve--man-asked-friend-to-rape-his-wife.html
Báo Tuổi trẻ (30 tháng 10 năm 2013) “Ba người bị bắt giữ vì tội cưỡng hiếp, cướp tài sản sau khi dụ dỗ các cô gái trên Facebook.” Báo Tuổi trẻ.
http://tuoitrenews.vn/society/14587/3-held-for-rape-robbery-a er-courting-girls-on-facebook
Tổ chức Y tế Thế giới (2013) Ước tính về bạo lực đối với phụ nữ trên toàn cầu và trong khu vực: Mức độ phổ biến và tác động về sức khỏe 
đối với bạo lực do chồng/bạn tình và bạo lực tình dục không phải do chồng/ bạn tình gây ra. tr.20 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85239/1/9789241564625 eng.pdf
Tổ chức Y tế Thế giới (2003) Nghiên cứu đa quốc gia của WHO về sức khỏe của phụ nữ và bạo lực gia đình đối với phụ nữ: Phát hiện của Thái Lan.
UNODC Các thống kê quốc tế về tội phạm và công lý.
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/International Statistics on Crime and Justice.pdf
Bangkok Post (19 tháng 9 năm 2014) Không ai muốn bị hiếp dâm. Bangkok Post.
 http://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/433039/no-one-asks-to-be-raped
Viện nghiên cứu phát triển Thái Lan (25 tháng 7 năm 2014) Thông tin về hiếp dâm: Một số quan sát. 
http://tdri.or.th/tdri-insight/rape-and-execute/

òng tít tin tức về 
vấn đề hiếp dâm ở 
Châu 

Dòng tít từ Thái Lan: 
“Thái Lan kinh hoàng sau khi bé gái 13 tuổi bị 
hiếp dâm và ném khỏi tàu”29 và “Không ai 
muốn bị hiếp dâm.”30

Dòng tít từ Việt Nam:
“Không tin nổi: Người đàn ông đề nghị bạn 
hiếp vợ”31 và “3 người bị bắt giữ vì tội cưỡng 
hiếp, cướp tài sản sau khi dụ dỗ các cô gái trên 
Facebook.”32

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.
35.

36.

37.
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Trung bình từ năm 2008 đến năm 2013, số 
lượng vụ việc được trình báo với cảnh sát đạt 
xấp xỉ 4.000 vụ mỗi năm. Theo số liệu này, 87% 
số vụ hiếp dâm không được trình báo với cảnh 
sát ở Thái Lan.

Những năm gầy đây, tại Việt Nam đã có nhiều 
nghiên cứu về bạo lực gia đình. Bạo lực tình dục 
trong gia đình, nhất là hiếp dâm trong hôn nhân, 
thường không được trình báo với công an, tuy 
nhiên, trong nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia 
đình đối với phụ nữ ở Việt Nam vào năm 2010, 
10% số phụ nữ từng kết hôn trả lời phỏng vấn 
cho biết họ từng bị chồng bạo hành tình dục 
trong đời, và 4% trong vòng 12 tháng trước. 
Những phụ nữ trình báo về bạo lực tình dục hầu 
như luôn trình báo về bạo lực thể xác.38 Khảo sát 
do Vụ Các vấn đề Xã hội Quốc hội Việt Nam tiến 
hành năm 2006 cho thấy 30% số phụ nữ được 
khảo sát cho biết họ bị chồng ép buộc quan hệ 
tình dục không mong muốn.39 Và ở Thái Lan, có 
rất ít nghiên cứu về hiếp dâm và bạo lực tình 
dục trong cộng đồng. Nghiên cứu năm 2010 về 
bạo lực gia đình đã so sánh giữa bạo lực do 
chồng/bạn tình và không do chồng/bạn tình gây 
ra cho biết phụ nữ ở Việt Nam thường bị bạo lực 
do chồng/bạn tình cao gấp ba lần bạo lực do 
người khác gây ra. Khoảng 2% số phụ nữ cho 
biết họ bị người khác chứ không phải là chồng 
gây ra bạo lực tình dục từ khi 15 tuổi.40 Phần lớn 
phụ nữ cho biết người gây bạo lực là người lạ và 
bạn trai, và rất hiếm khi là người trong gia đình, 
điều này phù hợp với những quy phạm về văn 
hóa đoàn kết và hòa thuận trong gia đình. Cuối 
cùng, có bằng chứng từ các nghiên cứu định 
tính với quy mô nhỏ cho thấy người làm nghề 
bán dâm thường bị bạo lực từ bạn tình thường 

xuyên, khách hàng, đầu nậu hoặc chủ nhà 
chứa.41

Cần lưu ý rằng có sự khác biệt rõ nét giữa các 
trường hợp bị hiếp dâm và tấn công tình dục 
nhằm vào phụ nữ và trẻ em gái, và số lượng vụ 
việc được trình báo với công an hoặc được xử lý 
trong hệ thống tư pháp hình sự. Nhiều phụ nữ 
và trẻ em gái bị hiếp dâm và tấn công tình dục 
hơn là số người trình báo/được trình báo. Ở Việt 
Nam, theo Nghiên cứu quốc gia về bạo lực với 
phụ nữ, 87% số phụ nữ bị bạo lực được khảo sát 
chưa từng tìm kiếm sự giúp đỡ từ bất kỳ dịch vụ 
hoặc cơ quan chính thức nào. 42

2.3   Vấn đề về tiếp cận công lý: 
Tình trạng bỏ cuộc của các vụ việc 
bạo lực tình dục trong hệ thống tư 
pháp hình sự 

“Tại sao tôi lại nói rằng chúng ta đang 
sống trong một nền văn hóa hiếp dâm? 
Đó là vì khi phụ nữ bị tấn công tình dục, 
họ bị đổ lỗi vì ‘khêu gợi’, vì có mặt không 
đúng chỗ, không đúng thời điểm, trong 
khi họ nên ở nhà cho đúng là ‘gái ngoan’. 
Cách ăn mặc và đời tư của họ bị soi mói 
để phán xét về tính cách của họ và xem 
họ có phải là gái ‘ngoan’ hay gái ‘hư’. Nếu 
có đủ dũng cảm để chống lại sự kỳ thị xã 
hội coi họ là ‘những người đàn bà nhơ 
bẩn’ và ‘đồ bỏ đi’ để tìm kiếm công lý thì 
trước tiên họ sẽ bị tra hỏi một cách công 
khai với những câu hỏi thô lỗ của cảnh 
sát, và sau đó là của các luật sư tại tòa, 

Việt Nam, Tổng cục Thống kê (2010) Các kết quả từ Nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam: Chịu nhịn là chết đấy. 
Hà Nội.
Khảo sát năm 2006 của Vụ các vấn đề xã hội Quốc hội Việt Nam trích dẫn trong ‘Đánh giá tình hình phụ nữ trong hệ thống tư pháp hình    
sự ở Việt Nam: Nhằm hỗ trợ những nỗ lực của Chính phủ hướng tới đảm bảo hiệu quả vấn đề bình đẳng giới trong hệ thống tư pháp  
hình sự’ của UNODC và UN Women (Hà Nội, tháng 7 năm 2013).
Nghiên cứu này tìm hiểu về bạo lực tình dục với phụ nữ trên 15 tuổi và dưới 15 tuổi, vì đây là tuổi xác định tội phạm tình dục theo Bộ luật 
Hình sự của Việt Nam. Nghiên cứu phát hiện rằng tỷ lệ lạm dụng tình dục dưới 15 tuổi là 3%. Việt Nam, Tổng cục Thống kê (2010) Các kết quả 
từ Nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam: “Chịu nhịn là chết đấy”. Hà Nội.
Các nghiên cứu được rà soát trong Gardsbane, D., Vu, H.S., Taylor, K., Chanthavysouk, K. (2010) Bạo lực trên cơ sở giới: Báo cáo các vấn đề. Hà Nội.
Việt Nam, Tổng cục Thống kê (2010) Các kết quả từ Nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam: Chịu nhịn là chết đấy. 
Hà Nội.

38.

39.

40.

41.
42.
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những người thường đào bới vào đời tư 
của nạn nhân để chứng tỏ họ là những 
phụ nữ thiếu đạo đức, đang tìm cách tống 
tiền thân chủ của họ. 

Đây là điều mà các nạn nhân mô tả một 
cách đau đớn là ‘sự cưỡng hiếp lặp lại’… 
Ngoài ra, nạn nhân của vụ việc hiếp dâm 
cũng phải chịu gánh nặng chứng minh là 
quan hệ tình dục xảy ra không có sự đồng 
thuận của họ. Thông thường, nếu không 
có thương tích nghiêm trọng, thủ phạm 
được vì sự ngờ vực đó. Khi các vụ việc bị 
kéo dài không hồi kết ở tòa án, phần lớn 
nạn nhân cho rằng không đáng để tìm 
kiếm công lý, và tiếp tục sống với những 
tổn thương mà thường sẽ kéo dài cả 
đời”.43

Sanitsuda Ekachai,
Trưởng Ban biên tập Xã luận, Bangkok 
Post

Mặc dù đoạn trích trên là từ một bài xã luận về 
một nạn nhân hiếp dâm người Thái Lan nhưng 
đây cũng là trường hợp khá điển hình ở hầu hết 
các nước trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam và 
các nước khác trong khu vực. Hiếp dâm là một 
trong những hình thức xâm phạm nghiêm trọng 
nhất về thể chất và tâm lý. Nếu một nạn nhân lựa 
chọn trình báo vụ việc với công an và theo đuổi 
tiến trình tư pháp hình sự (điều tra, truy tố và xét 
xử) thì thông thường nạn nhân sẽ phải kể lại câu 
chuyện của mình nhiều lần, mỗi lần đều phải làm 
sống lại những sự kiện gây tổn thương, do đó họ 
bị biến thành nạn nhân thêm lần nữa. Nữ nạn 
nhân có thể là chủ thể bị giám định cơ thể nhiều 
lần một cách kỹ lưỡng, thô bạo và coi thường, và 
không giống như với các tội khác, nữ nạn nhân 
thường bị buộc phải chứng minh rằng tội phạm 
đã xảy ra và cô ý là nạn nhân một cách chính 
đáng, điều này dường như khiến cho nạn nhân 
dường như trở thành người bị điều tra. Do đó, 

dễ hiểu là tỷ lệ bỏ cuộc ở các vụ việc hiếp dâm và 
tấn công tình dục trên toàn cầu vẫn ở mức cao.

Rà soát các nghiên cứu toàn cầu về tình hình 
bỏ cuộc

Một số nghiên cứu về tình hình bỏ cuộc từ các 
khu vực khác trên thế giới đưa ra góc nhìn sâu 
sắc về việc các hệ thống tư pháp hình sự khác 
nhau xử lý các vụ việc bạo lực tình dục như thế 
nào, đồng thời là các luận điểm để có thể so 
sánh với những nước được nghiên cứu trong 
báo cáo này.44 Các nghiên cứu được rà soát chủ 
yếu là của New Zealand, Nam Phi, Mỹ, và một số 
quốc gia ở châu Âu. Từng nghiên cứu phác họa  
cách tiếp cận đa phương pháp, bao gồm các 
phương pháp nghiên cứu định lượng và định 
tính, và áp dụng cách tiếp cận theo lớp để hiểu 
rõ về vấn đề bỏ cuộc: trước tiên là xác định các 
điểm bỏ cuộc trong từng khâu khác nhau của 
tiến trình tố tụng hình sự và sau đó sẽ tìm hiểu 
việc bỏ cuộc xảy ra như thế nào. 

Việc bỏ cuộc có thể được xác định trong 4 giai 
đoạn của hệ thống tư pháp hình sự: (1) trình 
báo công an, (2) điều tra, (3) truy tố, (4) xét xử.
Các mốc bỏ cuộc phổ biến nhất bao gồm:

Một số khuôn mẫu và xu hướng chính được xác 
định trong các tài liệu bao gồm:

Ekacahi, S. “Văn hóa hiếp dâm gây ra thiệt hại vô cùng tốn kém cho Thái Lan.” Bangkok Post. Ngày 9 tháng 1 năm  2013.
Các nghiên cứu chủ yếu về việc bỏ cuộc đã tìm hiểu cả kết quả rà soát về những kiểu và xu hướng bỏ cuộc, đồng thời giúp xây dựng phương 
pháp nghiên cứu dành cho nghiên cứu này bao gồm: Nghiên cứu năm 2005 của Kelly, Lovett and Regan về việc bỏ cuộc ở Vương quốc Anh; 
nghiên cứu năm 2003 của Lea, Lanvers và Shaw làm thành hồ sơ các vụ hiếp dâm ở tây nam nước Anh; nghiên cứu chuyên sâu về việc bỏ cuộc 
ở 11 quốc gia tại Châu Âu năm 2009 của Lovett và Kelly; nghiên cứu việc bỏ cuộc của Spohn và Telliss năm 2012 tại Los Angeles, USA; nghiên 
cứu năm 2009 của Triggs, Mossman, và Kingi tại New Zealand; và nghiên cứu năm 2008 của Vetten, Jewkes, Sigsworth, Christofides, Loots, và 
Dunseith tại Nam Phi. Danh mục tài liệu tham khảo và đường link đến các nghiên cứu trên có thể tìm thấy trong phần Phụ lục.

43.
44.

Nạn nhân không trình báo với công an (bỏ 
cuộc từ trước). 
Quyết định của công an không lập hồ sơ vụ án 
do không đủ chứng cứ, không thể xác định 
được nghi phạm, hoặc nghi ngờ cáo buộc sai. 
Quyết định của cảnh sát không chuyển vụ 
việc sang cơ quan công tố.
Quyết định của cơ quan công tố không tiếp 
tục vụ việc. 
Quyết định của tòa/bồi thẩm đoàn tuyên 
trắng án do không có tổn thương về thể chất 
của nạn nhân, thiếu bằng chứng pháp y, hoặc 
khó truy nguyên lại vấn đề từ đầu với nạn 
nhân.
Nạn nhân rút lui ở tất cả các giai đoạn của quá 
trình tố tụng. 

..

..

..

..

..

..
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Hiểu rõ thuật ngữ khi nói về tỷ lệ bỏ cuộc – vụ việc biến mất khác 
với loại bỏ giữa chừng 

Không phải lúc nào cũng biết rõ được các vụ việc là ‘bị bỏ giữa chừng’ hoặc ‘biến mất’. Vụ 
việc bị loại bỏ là những vụ trong đó cơ quan cảnh sát hoặc công tố ra quyết định rõ ràng 
và công khai không tiếp tục theo đuổi vụ việc. Vụ việc biến mất là những vụ việc trong đó 
cảnh sát không nghiêm túc xem xét việc trình báo vụ việc hiếp dâm hoặc tấn công tình 
dục, không kết luận được hồ sơ, không xác định được hoặc tìm thấy nghi phạm, những vụ 
mà nạn nhân rút đơn kiện, hoặc bị cáo được tuyên trắng án tại tòa. Khi đánh giá mức độ 
nạn nhân rút đơn kiện góp phần vào tỷ lệ bỏ cuộc, cần  hiểu rằng việc công an đưa ra nhận 
định quá sớm về những khó khăn trong việc khởi tố có thể làm cho nạn nhân suy diễn là 
công an không khuyến khích nạn nhân tiếp tục theo đuổi vụ việc. Những khó khăn đó có 
thể do công an hoặc công tố viên không tin vào lời khai của nạn nhân. Hơn nữa, do nhận 
ra rằng bị hệ thống tư pháp hình sự đối xử kém nên nhiều nạn nhân tự sàng lọc và tách 
mình ra khỏi tiến trình thực thi pháp luật hay ngay từ giai đoạn đầu tiến trình tố tụng. 
Những nạn nhân bị đối xử một cách thiếu nhạy cảm hoặc không được thông cảm thường 
quyết định không tiếp tục theo đuổi vụ việc. Các nạn nhân muốn chấm dứt bạo lực, được 
an toàn và được bảo vệ. Nếu không tin rằng hệ thống tư pháp hình sự có thể giúp họ làm 
điều này thì nhiều khả năng họ sẽ không hợp tác. 

Tỷ lệ cao các vụ việc hiếp dâm và tấn công 
tình dục không được trình báo 

Theo một nghiên cứu năm 2005 của Úc45 về 
quyết định của phụ nữ trong việc trình báo vụ 
việc tấn công tình dục và sử dụng dịch vụ ứng 
phó, ‘số liệu tối màu’ về các vụ tấn công tình 
dục là những vụ không được ghi nhận trong số 
liệu thống kê của công an vì các vụ việc đó chưa 
bao giờ được trình báo. Nghiên cứu ở Nam Phi 
cho thấy tỷ lệ không trình báo hiếp dâm là rất 
cao; chỉ có 1 trong 9 phụ nữ từng bị hiếp dâm 
đã trình báo với công an. 46 Khảo sát mới đây ở 
châu Âu phát hiện rằng tỷ lệ nạn nhân trình báo 
các vụ việc bạo lực nghiêm trọng nhất do 
chồng/bạn tình gây ra là 14%, và tỷ lệ nạn nhân 
trình báo các vụ việc bạo lực nghiêm trọng nhất 
không do chồng/bạn tình gây ra là 13%.47 Quan 
hệ giữa nạn nhân và thủ phạm có thể là trở ngại 
lớn nhất cho việc trình báo, vì đa số phụ nữ bị 
những người đàn ông mà họ có quen biết tấn 
công tình dục. Các tài liệu nghiên cứu cho thấy 
khả năng nạn nhân trình báo với công an giảm 

đi khi quan hệ giữa nạn nhân và thủ phạm khá 
gần gũi. Các vụ trình báo cho công an nhiều 
nhất là về các vụ tấn công tình dục do người lạ 
gây ra, kế đến là bạn tình cũ hoặc thủ phạm là 
người quen, không phải bạn tình.48 Những rào 
cản đối với việc trình báo của nạn nhân có thể 
bao gồm: nạn nhân nghĩ rằng đó là vụ việc nhỏ 
và nạn nhân phải tự giải quyết như là việc riêng; 
cho rằng tổn thương là do không cố ý; cảm thấy 
nhục nhã, xấu hổ và tự đổ lỗi cho bản thân hoặc 
bị người khác đổ lỗi; và mong muốn bảo vệ thủ 
phạm, gia đình và con cái của chính nạn nhân.49 
Hệ thống tư pháp hình sự cũng có những trở 
ngại đối với nạn nhân như: công an  thiếu thiện 
chí tiếp nhận vụ việc hoặc tiếp nhận thiếu 
nghiêm túc; nạn nhân sợ không được tin tưởng 
hoặc bị đối xử định kiến, thiếu thân thiện, hoặc 
nạn nhân thiếu kiến thức về quy trình thủ tục và 
không biết cách phải trình trình báo vụ việc như 
thế nào. 50

Lievere (2005) Không còn im lặng: Một nghiên cứu về trợ giúp phụ nữ ra quyết định và tìm kiếm các dịch vụ ứng phó với tấn công tình dục. 
Viện tội phạm học Úc
Vetten, L., Jewkes, R., Sigsworth, R., Christofides, N., Loots, L., và Dunseith, O. (2008) Theo dấu công lý: Việc bỏ cuộc của các vụ việc hiếp dâm 
thông qua Hệ thống Tư pháp Hình sự tại Gauteng. Johannesburg: Trung tâm tuyên truyền pháp lý Tshwaranang, Hội đồng nghiên cứu y khoa 
Nam Phi và Trung tâm nghiêm cứu Bạo lực và Hòa giải www.csvr.org.za/docs/tracking_justice.pdf
Cơ quan Liên minh Châu Âu đối với các quyền cơ bản (2014) Bạo lực đối với phụ nữ: điều tra toàn liên minh châu Âu: Các kết quả chính,
truy cập tại http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results-apr14_en.pdf
Lievere (2005) Không còn im lặng: Một nghiên cứu về trợ giúp phụ nữ ra quyết định và tìm kiếm các dịch vụ ứng phó với tấn công 
tình dục. Viện tội phạm học Úc
nt.
nt.

45.

46.

47.

48.

49.
50.
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Tỷ lệ bỏ cuộc cao, khá phổ biến và tình trạng 
đối xử kém với nạn nhân ở tất cả các khu vực 
và quốc gia được nghiên cứu 

Nhiều nghiên cứu cho thấy51 có một loại hình bỏ 
cuộc liên quan đến tỷ lệ lớn các trường hợp 
được coi là ‘không phải tội phạm’ – nghĩa là vụ 
việc được phân loại là ‘cáo buộc sai’ hoặc được 
công an xác định là không có hành vi phạm tội – 
và một tỷ lệ cực kỳ nhỏ các vụ việc có bản án kết 
tội hiếp dâm hoặc toan tính hiếp dâm. Trên thực 
tế, trọng tâm của các nghiên cứu về việc bỏ cuộc 
là tỷ lệ kết án thấp trong các vụ việc bạo lực tình 
dục và tỷ lệ bỏ cuộc  cao hiện hữu trong mọi giai 
đoạn của quá trình tư pháp hình sự.52 Hoạt động 
kém hiệu quả của cơ quan công an, công tố và 
tòa án cũng có thể dẫn đến việc nạn nhân sớm 
rút đơn khiếu nại.53 Các nghiên cứu cho thấy sự 
hài lòng của nạn nhân liên quan tới mức độ 
thông tin mà họ nhận được về quy trình thủ tục 
tố tụng của hệ thống tư pháp hình sự và về từng 
giai đoạn của quá trình tư pháp hình sự.54

Khuôn mẫu về nạn nhân hiếp dâm và sự tồn tại 
dai dẳng của kịch bản hiếp dâm ‘kinh điển’ 

Các tài liệu nghiên cứu trên toàn cầu cho thấy 
các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục tập trung 
quá mức vào nạn nhân, tính cách, lịch sử quan 
hệ tình dục, hành vi của họ và đánh giá vào mức 
độ đáng tin cậy của họ, hơn là vào hành động 

của người gây bạo lực. Điều này có thể làm cho 
họ trở thành nạn nhân thêm một lần nữa, họ 
rút đơn kiện, và bỏ cuộc về vụ mà không được 
phân loại là hình sự.55

Việc soi xét kỹ lưỡng về nạn nhân có thể là do 
tác động của khuôn mẫu và lời đồn thổi hiếp 
dâm và nạn nhân bị hiếp dâm. Bên cạnh đó, 
những nạn nhân yếu thế nhất – những người 
có vấn đề sức khỏe thể chất hoặc tâm thần, 
không có việc làm, và phụ nữ trẻ chưa kết hôn 
– thường bị hệ thống tư pháp hình sự đặt vào 
vị thế bất lợi.56 Trên những khuôn mẫu này là 
quan niệm phổ biến khắp nơi về ‘hiếp dâm 
thực sự’, do Susan Estrich sử dụng lần đầu tiên 
năm 1987 để mô tả hành vi tấn công tình dục 
do người lạ thực hiện, ở ngoài trời, có sử dụng 
vũ khí và có thương tích. Theo một nghiên cứu 
năm 2001,57 mặc dù bốn yếu tố trên hiếm khi 
xảy ra nhưng chúng vẫn là khuôn mẫu để đánh 
giá tất cả các vụ hiếp dâm được trình báo: Như 
được nêu rất rõ trong một nghiên cứu của 
Anh, “Sự thất bại của CJS [hệ thống tư pháp 
hình sự] trong việc giải quyết những khuôn 
mẫu này là quá trình ứng phó với các vụ hiếp 
dâm được trình báo– từ điều tra ban đầu đến 
vận động tại tòa án – có thể sẽ làm trầm trọng 
thêm tình hình, thay vì thách thức những hiểu 
biết hạn hẹp về tội hiếp dâm, ai bị hiếp dâm, và 
ai là thủ phạm. Chính quá trình bỏ cuộc phản 
ánh, và tái tạo những hình mẫu này”. 58 Trên 
thực tế, các chủ thể tư pháp hình sự có vai trò 

Trích trong Lea, Lanvers, và Shaw (2003) Bỏ cuộc trong các trường hợp hiếp dâm: Xây dựng hồ sơ và xác định các yếu tố có liên quan. 
Tạm chí Tội phạm học Anh, 43(3) tr.583. paladinservice.co.uk/wp-content/uploads/2013/07/gap-or-chasm-rape-report.pdf
Triggs, Mossman và Kingi (2009) Ứng phó với bạo lực tình dục: Bỏ cuộc trong hệ thống tư pháp hình sự của New Zealand. Bộ các vấn đề về 
phụ nữ.  mwa.govt.nz/sites/mwa.govt.nz/files/responding%20to20%sexual%20violence%20attrition-pdf.pdf
nt.
Lea, Lanvers, và Shaw (2003) Bỏ cuộc trong các trường hợp hiếp dâm: Xây dựng hồ sơ và xác định các yếu tố có liên quan. Tạm chí Tội phạm 
học Anh, 43(3) tr.583. paladinservice.co.uk/wp-content/uploads/2013/07/gap-or-chasm-rape-report.pdf
Triggs, Mossman và Kingi (2009) Ứng phó với bạo lực tình dục: Bỏ cuộc trong hệ thống tư pháp hình sự của New Zealand. Bộ các vấn đề về 
phụ nữ.  mwa.govt.nz/sites/mwa.govt.nz/files/responding%20to20%sexual%20violence%20attrition-pdf.pdf
Lea, Lanvers, và Shaw (2003) Bỏ cuộc trong các trường hợp hiếp dâm: Lập hồ sơ và xác định các yếu tố có liên quan. Tạm chí Tội phạm học 
Anh, 43(3) p.583. paladinservice.co.uk/wp-content/uploads/2013/07/gap-or-chasm-rape-report.pdf
Kelly, L. (2001) Con đường đến công lý/bất công: Nghiên cứu rà soát việc trình báo, điều tra và tố tụng các vụ việc hiếp dâm. Đại học Northern 
London. https://www.justiceinspectorates.gov.uk/cjji/wp-content/uploads/sites/2/2014/04/Rapelitrev.pdf
Kelly, Lovett và Regan (2005) Khoảng trống hay Thiếu sót? Việc bỏ cuộc trong các vụ việc hiếp dâm được trình báo Văn phòng nghiên cứu 
gia đình 293. Văn phòng Tổng cục Nghiên cứu, Phát triển và Thống kê Gia đình. tr.2. 
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giám sát từng giai đoạn của quá trình tố tụng, 
nhưng lại buông lỏng để cho các khuôn mẫu và 
quan niệm sai làm ảnh hưởng đến quá trình ra 
quyết định về những yếu tố cấu thành một vụ 
việc thuyết phục hay không thuyết phục.59

Tình trạng bỏ cuộc của các vụ hiếp dâm ở 
Châu Á 

Dữ liệu thống kê về tình trạng bỏ cuộc ở Thái 
Lan thì có, nhưng dữ liệu ở Việt Nam thì hạn 
chế hơn. Tuy nhiên, những hạn chế trong quá 
trình thu thập và phân tích dữ liệu ở cả hai quốc 
gia, cộng với những thách thức trong việc tiếp 
cận hồ sơ các vụ việc trong toàn bộ chuỗi công 
lý khiến cho việc đánh giá một cách chính xác 
tình trạng bỏ cuộc ở cấp độ tổng thể là rất khó 
khăn.

Có thể tìm hiểu thêm về chủ đề này trong 
Chương II Các Phát hiện của nghiên cứu: Hiểu 
rõ những rào cản trong tiếp cận công lý và tình 
trạng bỏ cuộc của các vụ việc bạo lực tình dục. 

Viện Nghiên cứu Phát triển Thái Lan (Thailand 
Development Research Institute - TDRI)60 phát 
hiện rằng từ năm 2009 đến năm 2013, số vụ 
việc hiếp dâm mà phụ nữ trình báo với cảnh 
sát là 4.000 vụ mỗi năm. Trong số 4.000 vụ 
này, trung bình cảnh sát tiến hành 2.400 lượt 
bắt giữ, như vậy, trung bình 6 trên 10 trường 
hợp được trình báo sẽ dẫn đến bắt giữ nghi 
phạm. TDRI cũng phát hiện rằng có thể có tới 
30.000 vụ hiếp dâm mỗi năm, nghĩa là số vụ 
hiếp dâm không được trình báo có thể lên tới 
87%. Báo cáo tình trạng nhân quyền ở Thái Lan 
của Bộ Ngoại giao Mỹ năm 201361 nêu con số 

khác, theo đó cảnh sát Thái Lan tiếp nhận trình 
báo về 2.503 vụ hiếp dâm trong khoảng thời 
gian từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2013, bao 
gồm một vụ mà thủ phạm đã sát hại nạn nhân. 
Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm trong 1.456 vụ. 

Ngoài ra, từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 9 
năm 2013, có 12.637 phụ nữ (trên 18 tuổi) 
trình báo việc bị bạo hành và tìm kiếm sự trợ 
giúp của Trung tâm một cửa hỗ trợ khủng 
hoảng (OSCC) của Bộ Y tế: Trong số này, 73% 
cho biết bị bạo hành thể chất và 18% bị bạo 
hành tình dục. 

Bộ Phát triển Xã hội và an ninh nhân dân ghi 
nhận 450 vụ việc bạo lực gia đình trên cả nước 
trong năm 2013. Chỉ có 134 vụ là nạn nhân theo 
đuổi cáo buộc hình sự. Mặc dù hầu như không 
có thông tin về tiến trình các vụ việc, nhưng 25 
vụ được biết là được tiến hành thông qua thủ 
tục hòa giải. 

Tại Việt Nam, số liệu thống kê từ Cục Cảnh sát 
Hình sự (Bộ Công an) cho thấy số vụ phạm tội 
liên quan đến tình dục được trình báo tăng đều 
trong giai đoạn 5 năm từ 2008 đến 2012, với 
947 vụ được trình báo năm 2008 và 1.338 vụ 
năm 2012.62 Những số liệu thống kê này chỉ ghi 
nhận hai hình thức bạo lực tình dục là hiếp dâm 
ở người trưởng thành và quan hệ tình dục với 
trẻ em, và cho thấy khoảng ¾ số vụ tội phạm 
tình dục được trình báo có liên quan đến nạn 
nhân trẻ em và chỉ khoảng 25% số vụ liên quan 
đến hiếp dâm phụ nữ trưởng thành. 

Kelly, L. (2001) Con đường đến công lý/bất công: Một nghiên cứu rà soát việc trình báo, điều tra và tố tụng các vụ việc hiếp dâm. Đại học Northern 
London. www.hmcpsi.gov.uk/documents/reports/CJJI_THM/BOTJ/Rapelitrev.pdf
Viện nghiên cứu phát triển Thái Lan (25 tháng 7 năm 2014) Thông tin về hiếp dâm: Một số quan sát. http://tdri.or.th/tdri-insight/tdri-factsheet-24/
Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, Bộ Ngoại giao Mỹ (2013) Các báo cáo cấp quốc gia về thực hành nhân quyền 2013: Thái Lan. 
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper
Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an. Thống kê về số vụ phạm tội tình dục với trẻ em (điều 115 Bộ Luật Hình sự) và số vụ phạm tội hiếp dâm 
(điều 111 Bộ Luật Hình sự) từ năm 2008-2012.

59.
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 3.   Bảo vệ các quyền con người của phụ nữ và 
trẻ em gái: Khung pháp lý và chính sách quốc tế 

Thái Lan và Việt nam đã phê chuẩn hoặc tham 
gia Công ước về Xóa bỏ Mọi Hình thức Phân biệt 
đối xử với Phụ nữ 63(CEDAW), cũng như Công 
ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị 64 
và Công ước quốc tế về quyền trẻ em.65 Thái Lan 
cũng đã phê chuẩn Nghị định thư Bổ sung của 
Công ước CEDAW,66 trong đó quy định về thủ 
tục điều tra cũng như thủ tục khiếu nại. Cả hai 
nước đều đã tham gia vào Báo cáo định kỳ phổ 
quát về nhân quyền do Hội đồng Nhân quyền 
Liên Hợp Quốc tiến hành, trong đó có việc rà 
soát hồ sơ nhân quyền của các quốc gia thành 
viên. Các khuyến nghị đối với Thái Lan bao gồm 
việc “tăng cường nỗ lực để thúc đẩy các chính 
sách trong việc ngăn chặn, trừng phạt và xóa bỏ 

mọi hình thức bạo lực với phụ nữ”67 và “tiến 
hành các biện pháp hướng tới việc sửa đổi 
những quan niệm xã hội, văn hóa và truyền 
thống mà cho phép hành vi bạo lực với phụ nữ”.
Các khuyến nghị đối với Việt Nam bao gồm việc 
kêu gọi “đảm bảo việc bảo vệ phụ nữ trong 
pháp luật và trên thực tế trước mọi hình thức 
bạo lực.” 69

Hơn nữa, với tư cách là quốc gia thành viên Liên 
Hợp Quốc, Thái Lan và Việt Nam đã thông qua 
một số tuyên bố và nghị quyết liên quan về ứng 
phó với bạo lực nhằm vào phụ nữ.

Các văn kiện pháp lý và nhân quyền quốc tế cơ bản 

..  Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (‘CEDAW’), Nghị định 
thư bổ sung của công ước CEDAW và khuyến nghị chung số 19 của Ủy ban CEDAW. 
.. Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Công ước quốc tế về các quyền 
kinh tế, xã hội và văn hóa, Công ước quốc tế về quyền trẻ em.
..  Tuyên bố về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ. 
..  Các mô hình chiến lược cập nhật và biện pháp thực tiễn về xóa bỏ bạo lực với phụ nữ 
trong Lĩnh vực phòng ngừa tội phạm và tư pháp hình sự 
..   Kết luận chung của Phiên họp lần thứ 57 Ủy ban địa vị phụ nữ 

Công ước Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, Nghị quyết số 34/189 ngày 18 tháng 12 năm 1979 của Đại hội đồng
Liên Hợp Quốc, xem tại  www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm.
Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, nghị quyết số 2200A (XXI) ngày 16 tháng 12 năm 1966 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, 
có hiệu lực từ ngày 23 tháng 5 năm 1976, xem tại www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx.
Công ước Quốc tế về quyền trẻ em, Nghị quyết số 44/25 ngày 20 tháng 11 năm 1989 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, 
xem tại www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
Nghị định thư bổ sung Công ước CEDAW, Nghị quyết số 54/4 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, xem tại  
www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/text.htm.
Khuyến nghị 158.84 về Báo cáo của nhóm công tác về báo định kỳ phổ quát về nhân quyền: Thái Lan, A/HRC/33/16 ngày 15/7/2015, xem tại 
documents.un.org.
Khuyến nghị 88.31 về Báo cáo của nhóm công tác về Báo cáo định kỳ phổ quát về nhân quyền: Thái Lan, A/HRC/19/8 ngày 8/12/2011, 
xem tại documents.un.org.
Khuyến nghị 143.119  Báo cáo của nhóm Công tác về Báo cáo định kỳ phổ quát về nhân quyền: Việt Nam, A/HRC/26/6 ngày 2/4/2014, 
xem tại documents.un.org 
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Các văn kiện này bao gồm Tuyên bố của Liên 
Hợp Quốc năm 1993 về Xóa bỏ Bạo lực với Phụ 
nữ,70 Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc 
Kinh năm 1995,71 Tài liệu các chiến lược mẫu 
cập nhật và biện pháp thực tiễn về xóa bỏ bạo 
lực đối với Phụ nữ trong lĩnh vực phòng ngừa 
tội phạm và tư pháp hình sự năm 2010 (‘Tài liệu 
các chiến lược mẫu cập nhật’72),  và Kết luận của 
Phiên họp thứ 57 Ủy ban Địa vị phụ nữ 
(CSW57),73 Tuyên bố về những nguyên tắc công 
lý cơ bản dành cho nạn nhân của các tội và việc 
lạm dụng quyền lực,74 Hướng dẫn tư pháp 
trong các vụ việc liên quan đến nạn nhân trẻ em 
và nhân chứng về tội phạm75 và Các nguyên tắc 
và hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về Tiếp cận 
trợ giúp pháp lý trong các hệ thống tư pháp 
hình sự.76 Việt Nam và Thái Lan cũng cam kết 
thực hiện Tuyên bố về xóa bỏ bạo lực với phụ 
nữ tại khu vực ASEAN năm 2004 của Hiệp hội 
các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Tuyên bố 
năm 2013 về Xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và 
đối với trẻ em ở ASEAN, và Kế hoạch hành động 
khu vực về chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và 
trẻ em gái năm 2015.

3.1   Quyền được sống có phẩm giá

CEDAW là một khung về quyền của mọi phụ nữ 
và khẳng định những quyền tự do cơ bản của 
phụ nữ Thái Lan và Việt Nam, bao gồm quyền 
được sống có phẩm giá.

Khuyến nghị chung số 19 của Ủy ban CEDAW77 

giải thích rõ hơn về quyền được sống mà không 
bị bạo lực và lo sợ bị bạo lực. Theo đó, các quốc 
gia thành viên phải chịu trách nhiệm về “những 
hành vi cá nhân nếu các quốc gia không hành 
động tích cực để ngăn chặn sự vi phạm các 
quyền hoặc điều tra và trừng phạt những hành 
vi bạo lực, và bồi thường.” Ngoài ra, liên quan 
đến các khuôn khổ pháp lý quốc gia, Ủy ban 
CEDAW kêu gọi các quốc gia thành viên bảo 
đảm rằng các luật chống bạo lực gia đình, bạo 
hành, hiếp dâm, tấn công tình dục và các hình 
thức bạo lực trên cơ sở giới khác cần đưa ra đủ 
biện pháp bảo vệ cho mọi phụ nữ, và tôn trọng 
an toàn và phẩm giá của họ. 

3.2   Định nghĩa bạo lực với phụ nữ 

Bạo lực với phụ nữ được định nghĩa trong 
Tuyên bố về xóa bỏ bạo lực với phụ nữ là “mọi 
hành vi bạo lực trên cơ sở giới dẫn đến hoặc 
có thể dẫn đến sự tổn hại về thể chất, tình 
dục hoặc tâm lý hoặc sự đau khổ cho phụ nữ 
kể cả việc đe dọa có những hành vi như vậy, 
việc cưỡng đoạt hoặc tước đoạt vô cớ tự do 
của phụ nữ, cho dù diễn ra trong đời sống 
công cộng hoặc riêng tư”78 Định nghĩa này 
phản ánh phạm vi rộng của những vấn đề liên 
quan đến bạo lực với phụ nữ và cả bản chất 
bạo hành mang yếu tố giới. Những hành vi bạo 
lực này nhằm vào một phụ nữ bởi vì người đó 

Tuyên bố về Xóa bỏ Bạo lực với Phụ nữ, Nghị quyết số 48/104 ngày 20/12/1993 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, xem tại 
www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm.
Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh, được thông qua tại phiên họp toàn thể thứ 16, ngày 15/9/1995, xem tại 
www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf.
Chiến lược mẫu cập nhật và biện pháp thực tiễn về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ trong lĩnh vực phòng ngừa tội phạm và tư pháp hình sự 
năm 2010, nghị quyết số 65/228 ngày 31/3/2011 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc 
Kết luận chung của Phiên họp thứ 57 Ủy ban Địa vị Phụ nữ, ngày 15/3/2013, xem tại 
www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw57/CSW57_Agreed_Conclusions_(CSW_report_excerpt).pdf.
Tuyên bố về những Nguyên tắc cơ bản về Công lý cho Nạn nhân của Tội phạm và Lạm dụng Quyền lực, Phụ lục, nghị quyết số 40/34 ngày 
29/11/1985 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, xem tại  www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm.
Hướng dẫn về Công lý trong các Vấn đề liên quan đến Nạn nhân Trẻ em và Nhân chứng Tội phạm, Phụ lục, nghị quyết số 2005/20 của Hội 
đồng Kinh tế và xã hội, ngày 22/7/2005. 
Các Nguyên tắc và hướng dẫn của Liên Hợp quốc về Tiếp cận Trợ giúp Pháp lý trong các Hệ thống Tư pháp Hình sự, nghị quyết số 67/187 của 
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc
Khuyến nghị chung số 19 của Ủy ban CEDAW, xem tại www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm.
Nghị quyết số 48/104 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, điều 1.
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là phụ nữ và có tác động khác nhau đến phụ 
nữ.79

3.3   Nghĩa vụ hành động tích cực 

Các văn kiện pháp lý và nghị quyết đã chắt lọc 
nghĩa vụ quốc tế về hành động tích cực, theo 
đó yêu cầu các quốc gia thành viên phải hành 
động tích cực để đưa ra những biện pháp hiệu 
quả nhằm ngăn chặn, điều tra và truy tố các vụ 
việc bạo lực với phụ nữ. Dự án hành động tích 
cực80, một dự án nghiên cứu vận động, đã nêu 
năm điểm P của hành động tích cực nhằm xóa 
bỏ bạo lực với phụ nữ: 

1. Prevention (Ngăn chặn): quốc gia thành viên 
cần tiến hành các biện pháp nhằm ngăn chặn 
bạo lực nảy sinh đối với phụ nữ. Biện pháp ứng 
phó của tư pháp hình sự có hiệu quả có vai trò 
răn đe và ngăn chặn bạo lực trong tương lai. 
2. Protection (Bảo vệ): các quốc gia cần bảo 
đảm cho nạn nhân được an toàn khỏi những 
tổn hại hiện tại và không bị bạo lực tái diễn 
trong tương lai, cũng như bảo đảm nạn nhân 
nhận được các dịch vụ đầy đủ và kịp thời. 
3. Prosecution (Truy tố): các quốc gia có nghĩa 
vụ thực thi pháp lý hình sự của nước mình đối 
với những người chịu trách nhiệm về hành vi 
bạo lực. Nghĩa vụ này cần được thực thi một 
cách hiệu quả, nhanh chóng, khách quan và 
triệt để, cho phép nạn nhân tiến hành các bước 
để chấm dứt bạo lực mà không phải lo sợ hậu 
quả.
4. Punishment (Trừng trị): các quốc gia có 
nghĩa vụ áp dụng biện pháp trừng trị thích hợp 
đối với những kẻ phạm tội trước những hành vi 
bạo lực họ gây ra với phụ nữ. 
5. Provision of redress and reparations (khắc 
phục và sửa chữa): các quốc gia cần đưa ra 
những biện pháp khắc phục sẵn có, như bồi 

thường cho nạn nhân để bù đắp những tổn hại 
hoặc mất mát mà họ phải gánh chịu.

Các chuẩn mực quốc tế và nghĩa vụ hành động 
tích cực, bao gồm Báo cáo đặc biệt của Liên 
Hợp Quốc về những chuẩn mực hành động tích 
cực đối với bạo lực với phụ nữ81, kêu gọi các 
quốc gia xây dựng pháp luật của nước  mình 
như sau:

3.4   Các chiến lược mẫu cập nhật về 
xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và kế 
hoạch hành động 

Các Chiến lược mẫu cập nhật được đại hội 
đồng Liên Hợp Quốc thông qua năm 201082 chú 
trọng tới hệ thống tư pháp hình sự, đồng thời 
thừa nhận rằng biện pháp ứng phó tổng thể và 
đa ngành là cần thiết. 

Khuyến nghị chung số 19 của Ủy ban CEDAW. 
Dự án Hành động Tích cực,  http://www.duediligenceproject.org/
Yakin Ertürk (2006) Lồng ghép các quyền con người của phụ nữ và quan điểm giới: Bạo lực đối với phụ nữ, chuẩn mực hành động tích cực 
như là một công cụ dành để báo cáo về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ. Báo cáo đặc biệt về bạo lực đối với phụ nữ, nguyên nhân và hậu quả 
Các chiến lược mẫu cập nhật và biện pháp thực tiễn về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ trong lĩnh vực phòng ngừa tội phạm và tư pháp hình sự, 
Phụ lục nghị quyết số 65/228 ngày 31/3/2011 của Liên Hợp Quốc, xem tại http://www.unodc.org/documents/justice-and- prison-
reform/crimeprevention/Model_Strategies_and_Practical_Measures_on_the_Elimination_of_Violence_against_Women_in_the_Field_ 
of_Crime_Prevention_and_Criminal_Justice.pdf

79.
80.
81.

82.

Không viện dẫn tập quán, truyền thống hoặc 
tôn giáo để trốn tránh nghĩa vụ chấm dứt 
bạo lực với phụ nữ;
Đưa ra hình phạt hình sự, dân sự, lao động 
và hành chính nhằm trừng phạt và khắc 
phục những hành vi sai trái gây ra cho nạn 
nhân;
Tạo khả năng tiếp cận tới các cơ chế công lý 
và các biện pháp khắc phục công bằng và 
hiệu quả; 
Bảo đảm không gián tiếp làm cho phụ nữ trở 
thành nạn nhân thêm một lần nữa vì luật 
thiếu nhạy cảm giới, do thực tiễn triển khai 
hoặc do những biện pháp can thiệp khác; 
Bảo đảm tính hiệu quả trong việc xóa bỏ bạo 
lực với phụ nữ, nhấn mạnh việc phòng 
chống bạo lực và truy tố tội phạm;
Bảo đảm có các biện pháp bảo vệ phụ nữ bị 
bạo lực, tạo điều kiện cho họ tiếp cận các 
biện pháp khắc phục công bằng và hiệu quả 
(bao gồm đền bù và bồi thường), chữa trị 
cho nạn nhân và cải tạo thủ phạm.

¨

¨

¨

¨

¨

¨
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Các chiến lược đưa ra một loạt khuyến nghị 
rộng bao gồm nội dung, thủ tục và vận hành 
của hệ thống tư pháp hình sự, cũng như kêu 
gọi cần có các biện pháp ứng phó toàn diện, có  
điều phối và đa ngành. 

Bên cạnh việc xây dựng Sổ tay ứng phó về hành 
pháp hiệu quả đối với bạo lực nhằm vào phụ 
nữ83 và Sổ tay ứng phó về công tố hiệu quả đối 
với Bạo lực nhằm vào Phụ nữ,84 UNODC đã 
công bố tài liệu Hướng dẫn hành động: Kế 
hoạch thực hiện dành cho các hệ thống tư pháp 
hình sự về phòng ngừa và ứng phó  đối với Bạo 

lực nhằm vào Phụ nữ85 đưa ra khuôn khổ cho 
các quốc gia thành viên để xây dựng kế hoạch 
hành động quốc gia cho hệ thống tư pháp hình 
sự trong công tác ứng phó với bạo lực với phụ 
nữ và trẻ em gái, phù hợp với những khuyến 
nghị và điều khoản trong Các chiến lược mẫu 
cập nhật cũng như trong các văn kiện quốc tế 
khác. 

Hơn nữa, để xóa bỏ khoảng cách giữa những 
cam kết ở cấp độ quốc tế trong ứng phó với 
bạo lực và việc thiếu triển khai ở cấp độ quốc 
gia, UN Women và Qũy Dân số Liên Hợp Quốc 
(UNFPA), phối hợp với UNODC và WHO cũng 
đang xây dựng các tiêu chuẩn và hướng dẫn 
cho việc cung cấp các dịch vụ tư pháp và hành 
pháp liên quan đến bạo lực với phụ nữ, coi đó 
là một phần của Chương trình chung toàn cầu 
của Liên Hợp Quốc về các Dịch vụ thiết yếu 
dành cho phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực. 

4.   Phương pháp

Trên cơ sở tham vấn các cơ quan Liên Hợp 
Quốc liên quan trong khu vực (UN Women, 
UNDP, UNODC) và dưới sự hướng dẫn chung 
của Giám đốc chương trình cấp vùng của UN 
Women về chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ, 
một nhóm nghiên cứu đã được giao nhiệm vụ 
thiết kế, xây dựng và hỗ trợ triển khai thực 
nghiên cứu này trong giai đoạn từ tháng 
10/2013 đến tháng 9/2014. Nhóm nghiên cứu 
quốc tế bao gồm các chuyên gia giới, công an 
và các chuyên gia về tố tụng. Các phương 
pháp nghiên cứu được chỉnh sửa cho phù hợp 
với bối cảnh và được các cơ quan đối tác thực
 

hiện tại Thái Lan và Việt Nam từ tháng 10 năm 
2013 đến tháng 2 năm 2014. Các cơ quan Liên 
Hợp Quốc ở cấp vùng đã lựa chọn Thái Lan và 
Việt Nam để tiến hành nghiên cứu so sánh cấp 
khu vực dựa trên một số tiêu chí, bao gồm: bối 
cảnh xã hội, pháp lý và văn hóa đa dạng, mức 
độ quan tâm của xã hội và truyền thông đối 
với vấn đề bạo lực nhằm vào phụ nữ và trẻ em 
gái, cam kết của các bên liên quan chính trong 
việc đẩy mạnh triển khai việc thực thi những 
cam kết chính sách nhằm ứng phó với vấn đề 
này và xác định các cơ quan đối tác ở cấp quốc 
gia quan tâm và có năng lực nhằm thực hiện
 

Xem tại http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Handbook_on_Effective_police_responses_to_violence_against_ 
women_English.pdf
Xem tại http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Handbook_on_effective_prosecution_responses_to_violence_ 
against_women_and_girls.pdf.
Xem tại  http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Strengthening_Crime_Prevention_and_Criminal_Justice_ 
Responses_to_Violence_against_Women.pdf.

Bảo đảm rằng mọi hình thức bạo lực với 
phụ nữ bị hình sự hóa và nghiêm cấm (điều 
14(b)).
Bảo đảm rằng các luật hình sự là toàn diện 
và hiệu quả trong việc xóa bỏ bạo lực với 
phụ nữ (điều 14(a)).
Xóa bỏ tất cả các điều khoản cho phép hoặc 
bỏ qua bạo lực đối với phụ nữ hoặc làm 
tăng tính dễ bị tổn thương hoặc lại làm cho 
phụ nữ từng bị bạo lực trở thành nạn nhân 
thêm một ần nữa (điều 14(a)).

¨

¨

¨
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thành công nghiên cứu này. Viện Tư pháp Thái 
Lan và Bộ Tư pháp Việt Nam cùng các chuyên 
gia tư vấn trong nước ở Việt Nam được lựa 
chọn làm đối tác nghiên cứu quốc gia trong  tiến 
hành nghiên cứu định lượng và định tính cấp 
quốc gia. Mỗi nhóm nghiên cứu trong nước bao 
gồm một trưởng nhóm nghiên cứu, từ hai 
chuyên gia nghiên cứu định lượng trở lên, và từ 
hai chuyên gia nghiên cứu định tính trở lên. 
Ngoài ra, tại Việt Nam, chúng tôi còn nhận được 
sự hỗ trợ của GS. Hương, một chuyên gia về 
giới, người đã tiến hành các cuộc phỏng vấn với 
các cán bộ tư pháp và nhà cung cấp dịch vụ. 

Một số yếu tố chính để đạt được các mục tiêu 
của nghiên cứu này bao gồm: 

4.1 Khung phương pháp 
nghiên cứu ở cấp độ khu vực 

Mặc dù phương pháp nghiên cứu được xây 
dựng dựa trên bối cảnh cụ thể của mỗi quốc gia 
được nghiên cứu, nhưng phương pháp nghiên 
cứu cũng thừa nhận và được xây dựng trên cơ 
sở các nghiên cứu trước đó về tình trạng bỏ 
cuộc đã được thực hiện thành công ở các quốc 
gia và khu vực khác, bao gồm: 86

86.   Danh sách toàn bộ các nghiên cứu về việc bỏ cuộc được sử dụng như tài liệu tham khảo cho nghiên cứu này có thể xem tại phần cuối của báo cáo này

Tham vấn với các bên liên quan của Liên Hợp 
Quốc để khẳng định những mục tiêu và phạm 
vi của nghiên cứu, đồng thời xác định các bên 
liên quan cần được tham vấn.
Rà soát tài liệu và thiết kế phương pháp 
nghiên cứu.
Xây dựng, thí điểm và hoàn thiện công cụ và 
phương thức nghiên cứu ở cả hai quốc gia.
Hướng dẫn, tập huấn và phối hợp với chuyên 
gia nghiên cứu trong nước về phương pháp và 
công cụ nghiên cứu. 
Nhóm nghiên cứu trong nước triển khai 
phương pháp nghiên cứu 
Thẩm định các phát hiện của nghiên cứu 
thông qua các hội thảo có sự tham dự của các 
bên liên quan ở cấp quốc gia. 
Các nhóm nghiên cứu trong nước đưa ra 
những phát hiện chính ở từng nước.
Phân tích so sánh các phát hiện của từng nước 
thông qua nghiên cứu khu vực được trình bày 
trong báo cáo nghiên cứu này.
Nghiên cứu trường hợp hồi cứu định tính 
theo hình dung lúc ban đầu đã được điều 
chỉnh khi không thể giải quyết được những 
khó khăn đối với việc tiếp cận hồ sơ vụ việc 
(xem dưới đây).

Nỗ lực chung của các chuyên gia nghiên cứu 
thuộc Trung tâm Vận động Pháp lý Tshwa-
ranang (TLAC),  Hội đồng Nghiên cứu Y khoa 
Nam Phi (MRC) và Trung tâm Nghiên cứu bạo 
lực và hòa giải (CSVR), những người đã tiến 
hành nghiên cứu định lượng về cách thức mà 
hệ thống tư pháp hình sự ở Nam Phi giải 
quyết các khiếu kiện liên quan đến hiếp dâm. 
Nghiên cứu giám sát công lý: Tình trạng bỏ 
cuộc của các vụ hiếp dâm thông qua hệ thống 
tư pháp hình sự ở Gauteng, nghiên cứu được 
thực hiện tại tỉnh Gauteng năm 2003, phân 
tích mẫu về các vụ việc hiếp dâm được trình 
báo để đánh giá một cách toàn diện những 
điểm mạnh và điểm yếu của công tác hành 
pháp và truy tố các vụ việc bạo lực tình dục 
trong tỉnh này. 
Nghiên cứu chuyên sâu tại châu Âu do Lovett 
và Kelly thực hiện năm 2003, với tựa đề Hệ 
thống khác nhau, kết quả giống nhau? Theo 
dõi tình trạng bỏ cuộc của các vụ việc hiếp 
dâm được trình báo ở Châu Âu, nghiên cứu 
theo dõi số liệu ở 11 nước châu Âu với những 
hệ thống tư pháp và văn hóa khác nhau. 

Báo cáo của Bộ các vấn đề phụ nữ của New 
Zealand năm 2009 có tựa đề Ứng phó với bạo 
lực tình dục: Việc bỏ cuộc trong hệ thống tư 
pháp hình sự của New Zealand phân tích 
1.955 hồ sơ từ năm 2005 đến năm 2007, theo 
dõi việc bỏ cuộc trong mỗi giai đoạn của quá 
trình tư pháp hình sự.

..

..   
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87.   Bao gồm 83 cuộc phỏng vấn ở Thái Lan, 31 cuộc phỏng vấn ở Việt nam với nhân viên chính phủ, cán bộ trong hệ thống tư pháp, nhà cung cấp 
dịch vụ và nạn nhân. 
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Thiết kế của nghiên cứu bao gồm:

Những nội dung hướng dẫn chung để phân tích 
bao gồm:

 
 

Kế hoạch nghiên cứu ban đầu là gồm một 
nghiên cứu định tính hồi cứu về các vụ việc 
thông qua quá trình tư pháp hình sự để xác 
định khâu mà bỏ cuộc xảy ra và nguyên nhân, 
đồng thời cũng như tiến hành một loạt những 
cuộc phỏng vấn người cung cấp thông tin chính 
và thảo luận nhóm tập trung với các bên liên 
quan chủ chốt. Tuy nhiên, mặc dù đã hết sức 
nỗ lực thực hiện kế hoạch nghiên cứu như dự 

tính nhưng do không tiếp cận được một cách 
đầy đủ đến các hồ sơ để bảo đảm tính ngẫu 
nhiên và việc theo dõi các vụ việc một cách có 
hệ thống trong toàn bộ các giai đoạn khác nhau 
của hệ thống tư pháp hình sự, nên nghiên cứu 
này cần phải điều chỉnh thiết kế định lượng ban 
đầu. Do đó, cấu phần định lượng của nghiên 
cứu cuối cùng bao gồm bản báo cáo tổng quan 
các vụ việc có sẵn, dù là hồ sơ của công an 
và/hoặc tòa án, để bổ sung cho những phát 
hiện định tính bằng cách xác định những xu 
hướng chính và cung cấp thêm hiểu biết sâu 
sắc về thực trạng tiếp cận công lý cho phụ nữ 
và trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực tình dục. 
Những vụ việc sẵn có, có thể tiếp cận được đã 
được phân tích nhằm khẳng định hoặc thách 
thức những nội dung thu thập được trong các 
cuộc phỏng vấn và thảo luận nhóm tập trung. 
Bản rà soát vụ việc chỉ cung cấp một phần hồ sơ 
nạn nhân, nghi phạm và vụ việc. Do thiếu dữ 
liệu sẵn có và thống nhất cũng như thông tin 
chung về mức độ phổ biến của bạo lực tình dục 
với phụ nữ và trẻ em gái, nghiên cứu định 
lượng có vai trò bổ sung cho nghiên cứu định 
tính. Chi tiết về những thách thức và hạn chế 
của nghiên cứu sẽ được nêu rõ hơn ở phần 
cuối của mục này. 

Khung so sánh được xây dựng cho nghiên cứu 
cấp khu vực:

Bản báo cáo tổng quan tài liệu toàn diện, 
bao gồm số liệu thống kê toàn cầu, trong 
khu vực và của từng quốc gia, các nghiên 
cứu, quy phạm và tiêu chí về bạo lực với 
phụ nữ, bạo lực tình dục, tình trạng bỏ 
cuộc, và các hệ thống tư pháp hình sự có 
thể áp dụng được. 
Lập bản đồ quá trình pháp lý và các chủ thể 
liên quan về tư pháp hình sự ở cả hai quốc 
gia. 
Rà soát mẫu cơ hội gồm tổng số 290 hồ sơ 
vụ án hiếp dâm và tấn công tình dục ở Thái 
Lan và Việt Nam.
Phỏng vấn và/hoặc thảo luận nhóm tập 
trung với tổng số 213 người có liên quan 
trong hệ thống tư pháp hình sự, nhà cung 
cấp dịch vụ, người trải qua bạo lực và đại 
diện các bộ chủ chốt trong chính phủ ở hai 
quốc gia được nghiên cứu. 87

Thông tin cơ sở về các chuẩn mực quốc tế 
về quyền con người trong việc giải quyết 
bạo lực đối với phụ nữ. 
Những cấu trúc, quá trình và các chủ thể 
trong hệ thống tư pháp hình sự, vai trò của 
các cơ quan này trong việc góp phần gây ra 
hoặc làm giảm tình trạng bỏ cuộc của các 
vụ bạo lực tình dục.
Các chuẩn mực, quy trình thủ tục và thực tế 
thực hiện trong hành pháp khi xử lý các vụ 
tấn công tình dục. 
Ứng phó của cơ quan kiểm sát đối với việc 
trình báo và khiếu kiện, trong phiên tòa và 
xét xử. 

..
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Lập bản đồ và so sánh các khuôn khổ và quá 
trình pháp lý ở Thái Lan và Việt Nam liên 
quan đến bạo lực tình dục; 
Xác định và phân tích những khâu có khả 
năng gây ra việc bỏ cuộc xuất phát từ khuôn 
khổ và các thủ tục pháp lý của mỗi quốc gia; 
Xác định những hình mẫu và xu hướng chính 
liên quan đến hồ sơ nạn nhân, nghi phạm và 
vụ việc ở mỗi quốc gia; xác định những xu 
hướng chính liên quan đến việc bỏ cuộc ở 
mỗi giai đoạn của quá trình tư pháp hình sự 
(trình báo, điều tra, trước xét xử/truy tố, xét 
xử); và 
Nêu bật những điểm tương đồng và điểm 
khác biệt giữa trải nghiệm của nạn nhân với 
hệ thống và quá trình tư pháp hình sự ở cả 
hai quốc gia được nghiên cứu 
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Phương pháp tiếp cận lấy nạn nhân/người trải qua bạo lực làm trung tâm 

Phương pháp tiếp cận của nghiên cứu dựa trên nguyên tắc bình đẳng giới và trao quyền 
cho phụ nữ, cung cấp thông tin cho quá trình xây dựng các phương pháp nghiên cứu định 
lượng và định tính có nhạy cảm giới và lấy nạn nhân làm trung tâm. Các phương pháp này 
được xây dựng với mục đích bảo đảm sự thống nhất ở cả hai nước được nghiên cứu trong 
khi ghi nhận sự cần thiết phải nhạy cảm với bối cảnh chính trị - xã hội, pháp lý và văn hóa 
cụ thể và những khác biệt giữa hai nước. Trong suốt quá trình nghiên cứu, những khác biệt 
mà sẽ được đề cập trong phần hạn chế của nghiên cứu, có ảnh hưởng đến khả năng thu 
thập dữ liệu có chất lượng cho phân tích của nhóm nghiên cứu ở mỗi nước. 

Cần tập trung vào nhu cầu và cách nhìn nhận của nạn nhân để làm rõ những kinh nghiệm 
của họ với quá trình tư pháp hình sự mà thường không được thể hiện, cũng như xác định 
những nhu cầu và mối quan tâm cụ thể của họ liên quan đến hệ thống tư pháp hình sự. 

Việt Nam Địa bàn nghiên cứu
Hà Nội (Dân số: 7.1 triệu người)
Dak Lak (Dân số: 1.69 triệu người)

Thái Lan Địa điểm nghiên cứu
Chiang Mai (Dân số: 1.66 triệu người)
Bangkok (Dân số: 5.69 triệu người)
Songkhla (Dân số: 1.39 triệu người)
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Thái Lan Việt Nam
  

 
  

 

 

4.2 Khung phương pháp 
nghiên cứu ở từng nước 

Ghi nhận mục tiêu bao trùm của nghiên cứu là 
định hướng cho cải cách pháp luật, xây dựng 
chính sách và chương trình, các công cụ nghiên 
cứu được phát triển nhằm trợ giúp cho việc thu 
thập thông tin về các hoạt động ngăn chặn và 
truy tố nhằm hỗ trợ việc đưa ra các khuyến 
nghị để xây dựng và nâng cao năng lực thể chế 
và trách nhiệm giải trình, cũng như xác định 
xuất phát điểm cho việc lập chương trình và hỗ 
trợ. 

Như đã mô tả ở trên, phương pháp nghiên cứu 
được điều chỉnh kết hợp giữa rà soát vụ việc và 
phân tích số liệu thống kê với các cuộc phỏng 
vấn sâu và thảo luận nhóm tập trung với các cơ 
quan tư pháp hình sự, dịch vụ hỗ trợ và người 
trải qua bạo lực. Các câu hỏi được xây dựng, rà 
soát và điều chỉnh trên cơ sở phối hợp với các 
nhóm nghiên cứu trong nước để phản ánh bối 
cảnh của mỗi quốc gia. 

Một công cụ nghiên cứu định lượng được xây 
dựng để nắm được hồ sơ về nạn nhân, nghi 
phạm và vụ việc, cũng như những điểm mà vụ 

Bảng 1. Các điểm nổi bật của nghiên cứu

Địa điểm 
được lựa 
chọn 

Hồ sơ và số 
liệu thống kê 
quốc gia

Người tham 
gia phỏng vấn/
thảo luận 
nhóm tập 
trung

Hồ sơ vụ việc

Bangkok (miền trung)
Chiang Mai (miền bắc)
Songkhla (miền nam)

Hà Nội (Miền Bắc)
Đắk Lắk (Nam Trung bộ)

Phần lớn dữ liệu sẵn có là dữ liệu trên toàn 
quốc hoặc dữ liệu ở Bangkok. 
Các đầu mối viện nghiên cứu của nhóm 
nghiên cứu ở Chiang Mai đã hỗ trợ việc tiếp 
cận người cung cấp thông tin ở đây.

169 hồ sơ của cảnh sát từ Bangkok, Chiang 
Mai và Songkhla.
* Các nhóm nghiên cứu dựa vào các mối 
liên hệ với cảnh sát để có được mẫu cơ hội 
gồm các hồ sơ của cảnh sát.
* Thiếu sự phê duyệt chính thức để tiếp 
cận các hồ sơ của tòa án và các hồ sơ tố 
tụng
* Hệ thống không cho phép theo dõi hồ sơ 
của cảnh sát khi lên đến cấp tòa án

9 nhân viên chính phủ88

34 cán bộ tư pháp hình sự89

34 nhà cung cấp dịch vụ90

6 người trải qua bạo lực

Tổng 83

12 cán bộ chính phủ91

73 cán bộ tư pháp hình sự92

45 nhà cung cấp dịch vụ93

Tổng 130

Có số liệu thống kê quốc gia của cảnh sát 
và tòa án nhưng không bao gồm số liệu 
về tất cả các vụ bạo lực tình dục

121 hồ sơ của công an, viện kiểm sát và 
tòa án cấp quận/huyện ở Hà Nội và Dak 
Lak. 
* Các hồ sơ được lựa chọn bởi cơ quan 
tư pháp hình sự.
* Không tiếp cận được hồ sơ của công an 
cấp xã/phường ở tất cả các huyện tham 
gia nghiên cứu 

88.   6 cuộc phỏng vấn cá nhân và 1 cuộc thảo luận nhóm tập trung.
89.   19 cuộc phỏng vấn cá nhân và 2 cuộc thảo luận nhóm tập trung.
90.   24 cuộc phỏng vấn cá nhân và 1 cuộc thảo luận nhóm tập trung.
91.   2 cuộc phỏng vấn cá nhân và 2 cuộc thảo luận nhóm tập trung.
92.   29 cuộc phỏng vấn cá nhân và 20 cuộc thảo luận nhóm tập trung.
93.   8 cuộc phỏng vấn cá nhân và 6 cuộc thảo luận nhóm tập trung.

..

..

..

..

..
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việc dừng lại tách khỏi hệ thống tư pháp hình 
sự. Biểu mẫu Google Forms được sử dụng làm 
nền tảng phân tích số liệu. Các nhóm nghiên 
cứu rà soát hồ sơ của cảnh sát và tòa án mà họ 
có thể định vị và tiếp cận được, bao gồm các vụ 
hiếp dâm và tấn công tình dục đối với phụ nữ 
và trẻ em gái được chuyển tới hệ thống tư 
pháp hình sự trong thời gian từ tháng 1/2008 
đến tháng 12/2012. Các địa điểm nghiên cứu 
được lựa chọn bởi các nhóm nghiên cứu của 
từng quốc gia trên cơ sở tham vấn với các cơ 
quan đối tác quốc gia và các cơ quan Liên Hợp 
quốc.

Với hệ thống lưu trữ hồ sơ và điểm tiếp cận 
khác nhau ở cả hai nước, việc lấy mẫu phân 
tầng94 như đề xuất ban đầu không thực hiện 
được. Mẫu cơ hội95 trở thành phương pháp thu 
thập hồ sơ tại mỗi địa điểm nghiên cứu được 
xác định. Tại Thái Lan, các chuyên gia nghiên 
cứu có thể tiếp cận được hồ sơ của cảnh sát từ 
năm 2008 đến năm 2013 từ các đầu mối liên hệ 
khác nhau tại các đồn cảnh sát ở Bangkok, 
Chiang Mai và Songkhla. Ở Việt Nam, các 
chuyên gia nghiên cứu được cung cấp hồ sơ do 
cơ quan cảnh sát, kiểm sát và tòa án cấp quận 
huyện lựa chọn. Mặc dù nhóm nghiên cứu có 
đến một số đơn vị cảnh sát cấp phường xã và 
thôn nhưng không được tiếp cận một cách có 
hệ thống hồ sơ của các cơ quan này. Để bảo 
đảm sự thống nhất giữa hai nước, các chuyên 
gia nghiên cứu cam kết phân tích tối thiểu 120 
hồ sơ vụ việc, chia tương đối đều giữa hai hoặc 
ba địa bàn nghiên cứu ở mỗi nước. Việc thu 
thập và nhập dữ liệu được tiến hành bởi các 
nghiên cứu viên chuyên trách được tập huấn 
phương pháp nghiên cứu định lượng. Mỗi hồ 
sơ vụ việc đều được đánh số theo dõi bảo mật 
để bảo đảm không tiết lộ danh tính và duy trì 
sự bảo mật. 

Trong suốt thời gian nghiên cứu, các chuyên gia 
nghiên cứu đã không ngừng cố gắng tiếp cận hồ 
sơ của tòa án và viện kiểm sát ở Thái Lan, và hồ 
sơ của công an địa phương ở Việt Nam, để đảm 

bảo các vụ việc được lựa chọn là ngẫu nhiên. 
Tuy nhiên, do có những khó khăn nên không 
thể tiếp cận thông tin đầy đủ và cân bằng trong 
khuôn khổ thời gian của dự án nghiên cứu. Do 
đó, cấu phần định lượng của nghiên cứu không 
cho phép phân tích so sánh giữa hai quốc gia 
mà thay vào đó có vai trò bổ sung và kiểm tra 
chéo dữ liệu thu được thông qua phỏng vấn 
định tính và thảo luận nhóm tập trung cũng 
như rà soát luật pháp . 

Các chuyên gia nghiên cứu đã xác định và 
phỏng vấn những người cung cấp thông tin 
chính và điều phối thảo luận nhóm tập trung 
với: đại diện các bộ liên quan và cơ quan tư 
pháp hình sự, cán bộ tư pháp hình sự và y tế, 
các tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ. Đã có 
nhiều nỗ lực nhằm bảo đảm tính đại diện của 
cả hai giới trong phỏng vấn. Tuy nhiên, do hệ 
thống tư pháp hình sự ở các cấp của cả hai 
nước đa số đều do nam giới quản lý nên cũng là 
một thách thức. Các cuộc phỏng vấn người trải 
qua bạo lực được điều phối bởi các tổ chức phi 
chính phủ uy tín với sự đồng thuận của nạn 
nhân ở Thái Lan. Việc phỏng vấn người trải qua 
bạo lực ở Việt Nam không thực hiện được. 

Các địa điểm được lựa chọn để rà soát vụ việc 
và nghiên cứu định tính ở thành thị và nông 
thôn là hạn chế ở cả hai quốc gia, do đó các 
phát hiện của nghiên cứu không mang tính đại 
diện quốc gia và không thể được khái quát hóa 
cho những khu vực khác ở hai quốc gia này mà 
không có thêm các nghiên cứu khác. 

Đạo đức nghiên cứu
Chuẩn mực đạo đức được đảm bảo đặt ở mức 
cao nhất trong toàn bộ nghiên cứu này. Phân 
tích định tính cân nhắc cẩn thận về những rủi ro 
và cơ hội mà người tham gia nghiên cứu có thể 
gặp phải khi tham gia nghiên cứu này, đồng 
thời thiết lập những quy trình ghi nhận và tôn 
trọng danh tính, lợi ích, việc bảo mật và ẩn 
danh tính của người tham gia nghiên cứu.

94.   Nghĩa là mẫu được rút ra từ nhiều thành phần dân cư khác nhau để bảo đảm tính đại diện. 
95.   Nghĩa là mẫu không phi xác suất – mẫu không ngẫu nhiên, có khả năng thiên vị - đó là mẫu dựa trên những gì sẵn có. 
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Tổng quát

Thông tin đã được thu thập, ghi nhận, phân tích 
và giải thích sẽ được theo dõi chặt chẽ để bảo 
đảm sự chính xác. Toàn bộ các luật và chính 
sách thể chế đều được tôn trọng, và thông tin 
chỉ được thu thập chỉ khi có sự đồng ý của 
người đại diện thích hợp của cơ quan. 

Mọi thông tin được thu thập đều được bảo 
mật. Để bảo vệ thông tin của nạn nhân, mỗi vụ 
việc được rà soát đều được đánh số hồ sơ 
riêng, mà chỉ chuyên gia nghiên cứu quốc tế 
chính mới có.

Các chuyên gia nghiên cứu trong nước đã tham 
dự một hội thảo do nhóm nghiên cứu quốc tế 
tổ chức, trong đó có một phần về đạo đức 
nghiên cứu và những nguyên tắc chỉ đạo nghiên 
cứu này. Phần này nhấn mạnh tầm quan trọng 
và giá trị của tính trung thực, nhất quán, bảo 
mật và khách quan đối với nghiên cứu. Phần 
này cũng nhấn mạnh vai trò của mỗi thành viên 
nhóm nghiên cứu trong việc thúc đẩy và bảo 
đảm chất lượng, độ chính xác và độ tin cậy của 
nghiên cứu, và những quy tắc đặc biệt được sử 
dụng khi tiến hành phỏng vấn người trải qua 
bạo lực nhằm rút ra kinh nghiệm tăng quyền 
năng cho người tham gia, chứ không phải là làm 
cho họ trở thành nạn nhân thêm một lần nữa vì 
phải kể lại vụ việc đầy tổn thương.

Các nhóm chuyên gia nghiên cứu trong nước 
được đảm bảo có cả thành viên nữ và nam. Vấn 
đề giới và danh tính của các chuyên gia nghiên 
cứu có ảnh hưởng như thế nào đến trải nghiệm 
và câu trả lời của những người cung cấp thông 
tin, người tham gia thảo luận nhóm tập trung 
và người trải qua bạo lực đã được cân nhắc kỹ. 

Thách thức đối với nghiên cứu 

Phần này trình bày những thách thức mà các 
chuyên gia nghiên cứu phải đối mặt trong quá 
trình tiến hành nghiên cứu theo kế hoạch. 
Những thách thức đáng kể nhất mà nhóm 
nghiên cứu gặp phải là trong việc tiếp cận sổ 
sách ghi chép các vụ việc tư pháp hình sự và kết 
nối các hồ sơ của bên hành pháp, công tố và tòa 
án. Không thể rút ra kết luận cụ thể về việc khi 
nào thì các vụ việc bị dừng lại, những người ra 
quyết định chủ yếu trong việc kết luận vụ việc, 
và những yếu tố ảnh hưởng đến các quyết định 
này. Tỷ lệ bỏ cuộc mà được tính toán từ việc rà 
soát các mẫu ở mỗi quốc gia cung cấp một bức 
tranh về  tình trạng bỏ cuộc chỉ dựa trên những 
hồ sơ được xem xét, và không phản ánh bức 
tranh tổng thể về thực trạng bỏ cuộc ở mỗi 
quốc gia được nghiên cứu.

Những hạn chế cụ thể trong nghiên cứu ở mỗi nước 

Thái Lan

Việt NamMẫu cơ hội/thuận tiện 
thay vì mẫu ngẫu 
nhiên, dựa trên sự sẵn 
có và dễ tiếp cận của 
các hồ sơ vụ việc.

Hạn chế trong 
tiếp cận với người 
trải qua bạo lực.

Nghiên cứu giới hạn 
ở một số khu vực 
thành thị. Các phát 
hiện không thể được 
khái quát hóa cho các 
khu vực khác.

Các cơ quan tư pháp 
hình sự có cách lưu 
hồ sơ khác nhau và 
có những bất cập về 
thông tin trong các 
hồ sơ được rà soát.
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Thái Lan

Việt Nam

Sự dè dặt trong việc chia sẻ 
thông tin chính thức của một số 
quan chức chính phủ là cản trong 
việc phỏng vấn các chủ thể trong 
các cơ quan tư pháp hình sự.

Do các thẩm phán thông 
thường không được trả lời 
phỏng vấn nên các thẩm phán 
tham gia nghiên cứu chỉ giới 
hạn câu trả lời ở các vấn đề 
liên quan đến quy trình.

Các hồ sơ được rà soát chỉ giới hạn 
ở hồ sơ của công an. Hồ sơ của tòa 
án chỉ được cung cấp dưới dạng 
một bản tóm tắt ngắn gọn của Tòa 
sơ thẩm. Không thể truy nguyên hồ 
sơ của tòa án ngược trở lại hồ sơ 
của công an . 

Bất ổn chính trị trong thời 
gian nghiên cứu hạn chế 
việc tiếp cận các cơ quan 
tư pháp hình sự.

Đối tác quốc gia không được 
chấp thuận để tiếp cận đầy 
đủ các hồ sơ do cơ quan 
kiểm sát quản lý mà chỉ 
được truy cập một số địa 
điểm và khu vực tài phán. 

Việc rà soát các vụ việc giới hạn ở hồ 
sơ của công an, viện kiểm sát và tòa 
án cấp quận huyện. Các nghiên cứu 
viên không tiếp cận được hồ sơ của 
công an ở cấp phường/xã cho phần 
rà soát vụ việc; tuy nhiên, các cán bộ 
công an địa phương có tham gia 
phỏng vấn định tính.

Đối tác cấp quốc gia, là một bộ thuộc 
chính phủ, nhưng không thể phỏng vấn 
các nạn nhân. Dù có bổ sung nghiên 
cứu viên, nhưng cũng không thể tổ 
chức các cuộc phỏng vấn nạn nhân.

Dữ liệu nghiên cứu định tính của 
đối tác cấp quốc gia được tóm tắt 
và diễn giải chứ không được ghi lại 
nguyên văn

Các hồ sơ vụ việc được rà soát là do cơ 
quan tư pháp hình sự lựa chọn từ trước 
chứ không được lựa chọn bởi các nghiên 
cứu viên trong nước, nên tính ngẫu 
nhiên và mức độ tin cậy cũng là vấn đề 
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Phát hiện 
của nghiên cứu 
Hiểu rõ những rào cản trong tiếp 
cận công lý và tình trạng bỏ cuộc 
của các vụ việc bạo lực tình dục

Phần thứ hai của báo cáo tập trung vào những xu hướng 
chính và yếu tố mà nghiên cứu xác định có thể có tác động 
tích cực hoặc tiêu cực đến tình trạng bỏ cuộc. Việc tìm hiểu và 
so sánh những yếu tố gắn liền với tình trạng bỏ cuộc ở Thái 
Lan và Việt Nam là phức tạp bởi những yếu tố cụ thể thuộc về 
bối cảnh, xã hội, pháp lý, thủ tục và thể chế mà thường có liên 
quan lẫn nhau. Ví dụ, không thể đơn giản so sánh bộ luật hình 
sự, luật tố tụng hình sự, quy tắc bằng chứng, các cơ quan và 
thực hành tư pháp hình sự ở Thái Lan và Việt Nam, vì mỗi 
nước có hệ thống pháp luật, định nghĩa tội phạm, hệ thống 
thuật ngữ và thủ tục liên quan đến việc trình báo, ghi hồ sơ, 
điều tra, truy tố và và xét xử các tội hình sự khác nhau. Do đó, 
thay vì liệt kê nguyên nhân cụ thể của tình trạng bỏ cuộc thì 
phần này sẽ nhấn mạnh những yếu tố gây ra tình trạng bỏ 
cuộc, các xu hướng và phương thức bỏ cuộc phổ biến. 

Khung pháp lý và thể chế quốc gia hợp lý và toàn diện được 
thực thi theo cách thức lấy nạn nhân làm trung tâm và nhạy 
cảm giới là thiết yếu để tăng cường các biện pháp ứng phó có 
điều phối và thống nhất của hệ thống tư pháp hình sự đối với 
bạo lực tình dục. Phần này của báo cáo sẽ tiến hành phân tích 
so sánh: 

Những giá trị về mặt xã hội, khuôn mẫu và tập quán văn 
hóa định hình quan niệm của cán bộ tư pháp hình sự và 
ảnh hưởng đến tình trạng bỏ cuộc.

..

Các phát hiện của nghiên cứu: Hiểu rõ những rào cản trong tiếp cận công lý và tình trạng bỏ cuộc trong các vụ việc bạo lực tình dục

Khung pháp lý và thể 

chế quốc gia hợp lý và 

toàn diện thực thi 

theo cách thức lấy 

nạn nhân làm trung 

tâm và nhạy cảm giới 

là thiết yếu để tăng 

cường các biện pháp 

ứng phó có điều phối 

và thống nhất của hệ 

thống tư pháp hình 

sự đối với bạo lực 

tình dục.
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Các tội liên quan đến tình dục được định 
nghĩa như thế nào trong luật hình sự của Thái 
Lan và Việt Nam và có tác động ra sao đối với 
tình trạng bỏ cuộc. 
Các tiến trình tư pháp hình sự hiện có, bao 
gồm các thủ tục tố tụng hình sự và quy tắc 
bằng chứng được triển khai cũng như tác 
động của chúng đối với việc bỏ cuộc như thế 
nào. 
Cơ sở thể chế của tư pháp hình sự ở mỗi 
nước ảnh hưởng như thế nào đến việc tình 
trạng bỏ cuộc. 

..

..

..

Các quy phạm và chuẩn mực quốc tế là cơ sở 
cho việc phân tích những khía cạnh của những 
khung pháp lý và thể chế góp phần làm tăng 
hoặc giảm tình trạng  bỏ cuộc như thế nào. 

Tuy nhiên, đáng tiếc là nhiều nạn nhân không 
tìm thấy sự hỗ trợ cần thiết để vụ việc của họ 
được đưa ra xử lý trong hệ thống tư pháp hình 
sự. Câu chuyện của Nidd phản ánh góc nhìn sơ 
bộ về một số vấn đề và yếu tố góp phần gây ra 
tình trạng bỏ cuộc đối với các vụ việc hiếp dâm 
và tấn công tình dục. Bạo lực tình dục với phụ 
nữ và trẻ em liên quan chặt chẽ với và được hỗ 
trợ bởi các giá trị xã hội, khuôn mẫu và tập quán 
văn hóa. Cảnh sát, kiểm sát viên và thẩm phán 
cũng có thể bị ảnh hưởng bởi những giá trị đó, 
và như vậy, quan niệm của họ có thể tác động 
đến cách mà họ vận dụng luật trong thực tiễn 
và đối xử với nạn nhân. 

Những quy phạm và chuẩn mực quốc tế kêu gọi xây dựng khung 
pháp lý quốc gia toàn diện

Các chiến lược mẫu và các biện pháp thực tiễn bản cập nhật, điều 14 (a) Đề nghị các 
quốc gia thành viên (a) rà soát, đánh giá và cập nhật luật của nước mình… đặc biệt là luật 
hình sự… để bảo đảm và bảo vệ giá trị, tính toàn diện và hiệu lực của các luật đó trong việc 
xóa bỏ mọi hình thức bạo lực với phụ nữ và loại bỏ những quy định cho phép hoặc gây ra 
bạo lực với phụ nữ hoặc làm tăng tính dễ bị tổn thương của những phụ nữ từng bị bạo lực 
hoặc khiến cho họ trở thành nạn nhân thêm một lần nữa. 

Kết luận chung của Phiên họp thứ 57 Ủy ban địa vị phụ nữ kêu gọi các quốc gia: (c) thông 
qua, nếu phù hợp, rà soát và bảo đảm việc triển khai nhanh chóng và hiệu quả những biện 
pháp toàn diện để hình sự hóa bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái và những biện pháp 
phòng ngừa, bảo vệ liên ngành và nhạy cảm giới, như lệnh ngăn chặn và lệnh bảo vệ khẩn 
cấp, điều tra, chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố, và trừng phạt thủ phạm một cách thích 
đáng để chấm dứt tình trạng tội phạm không bị xử lý, các dịch vụ hỗ trợ tăng quyền cho 
nạn nhân và người trải qua bạo lực, cũng như tiếp cận các biện pháp khắc phục và đền bù 
dân sự thích hợp. 

“Tôi đã rất xấu hổ và sợ hãi. Lúc ấy, tôi cảm thấy thật 
ngu ngốc khi tin tưởng người đó. Tôi không dám nói 
cho ai biết. Tôi chỉ muốn tự tử.”
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Câu chuyện của Nidd: một nạn nhân bị hiếp dâm người Thái Lan

Nidd làm việc tại một nhà máy ở Bangkok. Cô bị đồng nghiệp hãm 
hiếp, người đã dụ cô vào phòng anh ta, giả vờ đang bị ốm. Sau khi 
bị hiếp dâm, cô đã mang thai. 

“Tôi đã rất xấu hổ và sợ hãi. Lúc ấy, tôi cảm thấy thật ngu 
ngốc khi tin tưởng người đó. Tôi không dám nói cho ai biết. 
Tôi chỉ muốn tự tử.”

Cô biết đến Quỹ phụ nữ và nam giới tiến bộ thông qua một người 
bạn mà cô tin tưởng. Cô quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ của Quỹ 
nhưng lúc ban đầu, cô quá suy sụp, không muốn giải quyết vấn đề 
thông qua hệ thống tư pháp hình sự. Tuy nhiên, sau khi tham dự 
một loạt các buổi tư vấn và sinh hoạt nhóm hỗ trợ, Nidd quyết định 
báo cảnh sát. 

“Tôi đã học hỏi từ những nạn nhân khác. Trải nghiệm của họ còn kinh khủng 
hơn của tôi nhưng họ đã rất dũng cảm kể cho chúng tôi nghe nỗi đau của 
mình, cho thấy họ quyết tâm đấu tranh, quyết tâm vượt qua quá trình chính 
thức như thế nào. Vì thế, tôi tự nhủ ‘sao mày lại không thể, hả Nidd?” 

Với sự giúp đỡ của Quỹ, Nidd trình báo vụ việc của mình với cảnh sát. Tuy nhiên, cô bị cảnh sát đối 
xử không thích hợp. 

Cuối cùng thì vụ việc đã đi đến giai đoạn truy tố và Nidd hiện đang chờ để lấy lời khai tại toà sơ 
thẩm. 

Bất chấp những trải nghiệm đau đớn đó, Nidd vẫn khẳng định: 

“Câu hỏi đầu tiên mà họ hỏi tôi là ‘tại sao cô không trình báo sớm hơn?’ Tôi trả lời rằng tôi không 
biết phải làm thế nào. Tôi không có kiến thức pháp luật. Sau đó một cảnh sát khác hỏi tôi ‘Sao 
cô không chấp nhận đền bù của anh ta (can phạm)? Cô có con cái rồi, sao cô còn đòi hỏi nhiều 
thế?’ Tôi nghĩ đó là một sự xúc phạm. Tôi là người bị hãm hiếp và tôi lại là người phải hiểu và 
thỏa hiệp ư?”

“Đó là một quá trình phức tạp. Tôi không hiểu được phần lớn các văn bản pháp lý mà người ta 
gửi cho tôi, như thư của văn phòng công tố và tòa án. Tệ hơn nữa, chủ nhà máy bảo tôi là lăng 
nhăng trong khi tôi là nạn nhân bị hiếp dâm.”

“Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho quyền của mình, cho công lý mà tôi xứng đáng được hưởng. Tôi 
biết hệ thống này không thân thiện với phụ nữ. Nhưng tôi không thể đầu hàng chỉ vì thế. Tôi đã 
định đầu hàng nhưng rồi tôi muốn con tôi khi lớn lên sẽ biết rằng mẹ của nó mạnh mẽ, và rằng 
phải đấu tranh cho công lý, ít nhất là cho phụ nữ.”

Nidd bị thẩm vấn 4 lần bởi các điều tra viên nam. Nidd phải mất hàng tuần thì mới lấy được số hồ 
sơ, yếu tố cần thiết để nạn nhân được đền bù theo Luật Đền bù thương tích Hình sự (2001). Cô 
phải đến đồn cảnh sát hơn 10 lần thì hồ sơ mới được giải quyết. Trong suốt quá trình này, Nidd cho 
biết, cảnh sát đã cố gắng hòa giải và giải quyết vụ việc trái với ý muốn của cô. Họ bảo cô nên chấp 
nhận tiền đền bù và từ bỏ vụ việc vì “cuối cùng thì anh ta (can phạm) cũng là cha của con cô”. 
Nhưng Nidd rất quyết tâm và không muốn từ bỏ. Cô tin rằng thủ phạm cần bị bắt giữ và trừng phạt, 
và rằng cô có quyền không hòa giải, dựa trên những gì cô học được từ nhóm hỗ trợ NGO và tư vấn 
pháp luật của Quỹ. 
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Các giai đoạn 
bỏ cuộc

1. Những phát hiện nổi bật của nghiên cứu

1.1 Những phát hiện chính

Một số phát hiện của nghiên cứu có tính bao 
trùm và nhất quán ở cả Thái Lan và Việt Nam. 
Các phát hiện này được gộp thành các nhóm 
như sau: 
     Các rào cản đối với tiếp cận công lý.

 
     Các giai đoạn bỏ cuộc trong hệ thống tư pháp 
hình sự 
     Các yếu tố góp phần đến việc bỏ cuộc. 

Dưới đây là các phát hiện chính và sẽ được trình 
bày rõ hơn trong phần này.

Sự phân biệt đối xử và địa vị phụ thuộc của phụ nữ 
Không có hoặc thiếu hệ thống giám sát để theo dõi các biện pháp mà cơ quan 
nhà nước giải quyết các vụ việc được trình báo 
Các nhà cung cấp dịch vụ tư pháp hình sự không phải chịu trách nhiệm giải 
trình khi thực hiện các biện pháp ứng phó và dịch vụ dựa trên quyền, và lấy 
nạn nhân làm trung tâm 
Bạo lực tình dục với phụ nữ không phải là ưu tiên hành động trong hệ thống 
tư pháp hình sự 
Biện pháp ứng phó chỉ theo kiểu phản ứng lại với các vụ việc chứ không theo 
cách tiếp cận chiến lược, toàn diện và tổng thể
Thiếu sự điều phối bên trong hệ thống tư pháp, và giữa hệ thống tư pháp, 
chính phủ và nhà cung cấp dịch vụ xã hội dân sự, dẫn đến dịch vụ hạn chế và 
không thống nhất. 
Định kiến và khuôn mẫu giới ở các nhà cung cấp dịch vụ mang tính thể chế 
Tập trung vào hòa giải hoặc các hình thức giải quyết khác bên ngoài hệ thống 
tư pháp hình sự 
Nhiều phụ nữ có kiến thức và khả năng tiếp cận hạn chế với thông tin về các 
quyền và những gì họ có thể và cần mong đợi ở hệ thống tư pháp hình sự 

Giai đoạn tiếp xúc ban đầu: nạn nhân không được tiếp đón, bị răn đe  
hoặc làm nản lòng ngay từ khi bắt đầu trình báo 
Giai đoạn trình báo: thiếu tôn trọng và thiếu nhạy cảm với nạn nhân, nạn 
nhân bị yêu cầu kể lại câu chuyện của mình nhiều lần; việc trình báo bị từ 
chối; hoặc có tiếp nhận trình báo nhưng không tiến hành điều tra hoặc trì 
hoãn việc điều tra; cảnh sát khuyến khích hòa giải và dàn xếp riêng; hoặc nạn 
nhân rút đơn. 
Giai đoạn điều tra: không điều tra hoặc điều tra không đầy đủ; tiếp cận hạn 
chế hoặc hạn chế sử dụng chứng cứ pháp y; thiếu dịch vụ trợ giúp, hỗ trợ 
hoặc bảo vệ; không có hoặc rất ít trao đổi thông tin giữa các nhà cung cấp 
dịch vụ trong hệ thống tư pháp hình sự và nạn nhân; cán bộ điều tra quyết 
định không khởi tố; hoặc nạn nhân rút đơn.
Giai đoạn trước xét xử và xét xử: không có hoặc chỉ có hỗ trợ hạn chế cho nạn 
nhân tại tòa; thủ tục kéo dài; tập trung vào chứng cứ pháp y hoặc thể chất mà 
không có sự đồng thuận của nạn nhân; công tố viên hoặc thẩm phán quyết 
định không tiếp tục vụ việc; hoặc tòa tuyên bị cáo trắng án.
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Rào cản 
trong tiếp cận 
công lý 
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Bảng 2. Những yếu tố góp phần gây ra tình trạng bỏ cuộc và tạo thành rào cản đối với phụ nữ trong 
tiếp cận công lý 
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Các yếu tố 
góp phần đến 
việc bỏ cuộc

Thái Lan Việt Nam

 
 

1.2   Phát hiện cụ thể ở từng nước 

Xã hội/văn hóa: sự hỗ trợ hạn chế của cộng đồng đối với nạn nhân, các chuẩn 
mực xã hội và khuôn mẫu giới có phân biệt đối xử 
Pháp lý: chú trọng vào sự đáng tin cậy của nạn nhân hơn là mức độ tin cậy của 
vụ việc; lý giải các nguyên tắc bằng chứng một cách hạn hẹp; hạn chế trong 
theo dõi và giám sát việc thực thi/triển khai các luật; hoặc chỉ tập trung vào 
hòa giải và dàn xếp
Quy trình thủ tục: không lấy nạn nhân làm trung tâm; thiếu các biện pháp ứng 
phó liên ngành có điều phối; những chỉ thị và quyết định làm giảm vai trò chủ 
thể của nạn nhân; nạn nhân không được chuẩn bị đầy đủ và sợ phải cung cấp 
lời khai tại tòa; sự chậm chễ; hoặc do các chi phí mà nạn nhân phải chi trả 
Thể chế: không có cơ sở vật chất thân thiện với phụ nữ hoặc nạn nhân; ít 
chương trình tập huấn và phát triển nghề nghiệp chuyên môn; thiếu cảnh sát 
và điều tra viên là nữ; hạn chế về thông tin, hỗ trợ, trợ giúp và truyền thông 
cho nạn nhân khi tham gia vào những hệ thống và quy trình phức tạp; hạn chế 
trong thu thập và phân tích dữ liệu nhằm cung cấp thông tin cho hệ thống tư 
pháp hình sự để có hành động phù hợp; hoặc hạn chế trong cơ chế giải trình 
nội bộ. 
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Có một số phát hiện cụ thể ở từng nước liên 
quan đến những rào cản trong việc tiếp cận 

công lý, các giai đoạn bỏ cuộc trong hệ 
thống tư pháp hình sự, và những yếu tố góp 
phần gây tình trạng bỏ cuộc. 

Yêu cầu trình báo trong vòng 3 tháng khiến 
nhiều phụ nữ bị bỏ qua.
Việc điều tra bị hạn chế và quá nhấn mạnh vào 
lời khai ban đầu của nạn nhân với cảnh sát 
như là bằng chứng chính được sử dụng để tòa 
kết tội hoặc tuyên trắng án. 
Mặc dù điều 276 Bộ luật Hình sự có quy định 
về việc ‘đồng thuận’ nhưng khái niệm này 
không được định nghĩa hoặc làm rõ. 
Hiếp dâm trong hôn nhân chỉ mới được đưa 
vào Bộ luật Hình sự, trong khi đó văn hóa xã 
hội hiện nay còn chậm thừa nhận rằng quan 
hệ tình dục với chồng/ bạn tình mà không có 
sự đồng thuận là hiếp dâm 

Cần có đơn tố cáo chính thức mới có thể 
tiến hành các thủ tục đưa ra tòa. 
 Định nghĩa về hiếp dâm và cưỡng dâm 
còn hẹp, không có tội danh tấn công tình 
dục phụ nữ.
Hỗ trợ dành cho nạn nhân của bạo lực 
tình dục do người không phải là 
chồng/bạn tình gây ra còn hạn chế (dịch 
vụ dành cho nạn nhân còn hạn chế, chủ 
yếu là phục vụ nạn nhân của bạo lực gia 
đình). 
Chú trọng vào bằng chứng chứng thực 
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Đây là nghiên cứu đầu tiên tại Thái Lan và Việt 
Nam, chú trọng vào tình trạng bỏ cuộc trong 
các vụ việc bạo lực tình dục, nên rất khó để 
nhận xét liệu những phát hiện này có thống 
nhất với các nghiên cứu quốc gia khác không. 
Tuy nhiên, nghiên cứu về chất lượng các dịch 
vụ tư pháp hình sự có sẵn dành cho nạn nhân 
của bạo lực gia đình, do UNODC tại Việt Nam 
tài trợ, cho thấy phần lớn các vụ việc được 
trình báo cảnh sát đã không dẫn đến buộc tội 
nghi phạm.96  Bỏ cuộc có tỷ lệ cao nhất ở các 
khâu đầu tiên của quá trình tư pháp hình sự, 
với 34% số phụ nữ được phỏng vấn cho biết 
cảnh sát đề nghị họ giải quyết vấn đề trong nội 
bộ gia đình và chỉ có 12% số vụ việc có đưa ra 
cáo buộc hình sự. Ở Thái Lan tỷ lệ bỏ cuộc cao 
tương tự ở cấp độ hành pháp, theo số liệu do 
Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và Trung tâm một 
cửa hỗ trợ khủng hoảng (OSCC) cung cấp, trong 
năm 2013, có 31.866 vụ hiếp dâm được trình 
báo với OSCC và chỉ có 4.607 vụ được trình báo 
cảnh sát, 1.295 trong số này dẫn đến lệnh bắt 
giữ.97

1.3   Những phát hiện chính qua 
rà soát hồ sơ các vụ việc 

Ở cả hai quốc gia được khảo sát, dữ liệu định 
lượng được thu thập từ hồ sơ của cảnh sát và 
tòa án để bổ sung cho dữ liệu định tính về tình 
trạng bỏ cuộc, được những người tham gia 
nghiên cứu chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn và 
trong các thảo luận nhóm tập trung với những  
bên liên quan chính. Có 169 hồ sơ vụ việc tại 
Thái Lan và 121 hồ sơ tại Việt Nam đã được rà 
soát, với tổng mẫu hồ sơ vụ việc được rà soát là 
290. Phương pháp nghiên cứu dự tính ban đầu 
là lấy mẫu ngẫu nhiên và theo dõi các trường 
hợp định lượng hồi cứu, nhưng thực tế là dữ 
liệu thu thập được là từ các mẫu được lấy theo 
sự thuận tiện, dựa trên thông tin có thể tiếp 
cận được. Do những quan ngại về chất lượng 
và sự thay đổi trong thông tin để phân tích nên 
các so sánh sẽ tập trung vào đặc điểm nhân 
khẩu học của nạn nhân và nghi phạm, đồng 
thời các tóm tắt các vụ việc được rà soát chỉ 
nhằm mục đích mô tả. Những so sánh này 
không mang tính đại diện quốc gia, và cũng 
không nhằm đưa ra phân tích so sánh về tỷ lệ 
bỏ cuộc giữa hai nước ở quy mô rộng hơn. 

96.   UNODC, Viện Châu Âu về Phòng chống và Kiểm soát Tội phạm, Trung tâm nghiên cứu Giới và Phát triển (2010) Nghiên cứu về Chất lượng các Dịch 
         vụ Tư pháp Hình sự có sẵn cho Nạn nhân Bạo lực Gia đình tại Việt Nam.
97.   Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan 2014, Trung tâm Hỗ trợ Khủng hoảng Một cửa (OSCC) 2014.
98.   Cần lưu ý rằng mặc dù phương pháp nghiên cứu định lượng ban đầu bao gồm việc lựa chọn ngẫu nhiên của 120 vụ việc bạo lực tình dục với 
        phụ nữ và trẻ em (cả trẻ em trai và trẻ em gái) ở Việt Nam, nhưng do các cơ quan tư pháp hình sự tự lựa chọn vụ việc nên trọng tâm chuyển 
        sang việc lựa chọn những vụ chỉ liên quan đến nạn nhân nữ. 
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Thái Lan

Việt Nam 

Những phát hiện chính. Ở cả hai nước: 

Những phát hiện chính. Ở cả hai nước: 

Đa số nạn nhân là nữ.
Trên 60% nạn nhân dưới 18 tuổi.
Nạn nhân chiếm tỷ lệ cao nhất gần như đồng đều giữa những người trong 
độ tuổi từ 13 đến 17 và những người trên 18 tuổi. Số ít là nạn nhân trên 40 
tuổi 
Gần như tất cả các nạn nhân đều ít tuổi hơn nghi phạm.
Rất ít hồ sơ vụ việc cho thấy nạn nhân bị khuyết tật hoặc có sử dụng rượu 
hoặc ma túy. Rất nhiều hồ sơ vụ việc không có thông tin về tình trạng khuyết 
tật, hoặc việc sử dụng rượu/ma túy. 

Phần lớn nghi phạm là nam giới.
Phần lớn nghi phạm trong độ tuổi 18-30, rất ít nghi phạm trên 40 tuổi. 
Rất ít vụ việc có liên quan đến nghi phạm là người khuyết tật. Rất nhiều vụ 
việc không có thông tin chi tiết về nghi phạm.
Số vụ việc có ghi nhận nghi phạm sử dụng rượu cao hơn nhiều so với các 
vụ việc trong đó nạn nhân sử dụng rượu ở cả Việt Nam và Thái Lan, tuy 
nhiên, rất nhiều vụ việc không có thông tin về việc sử dụng rượu hoặc ma 
túy của nghi phạm. 
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Trong số 169 vụ việc được rà soát, có 166 vụ liên quan đến nạn nhân nữ, 3 vụ 
liên quan đến nạn nhân nam. Độ tuổi trung bình là 22, tuổi vị thành niên là 17 
(trẻ em).  Trên một nửa số vụ việc liên quan đến trẻ em. 66.3% nạn nhân độc 
thân, 51.5% là học sinh/sinh viên. Trung bình nạn nhân nhỏ hơn nghi phạm 7 
tuổi. 1.7%  vụ việc có nạn nhân bị một số khuyết tật. 21% vụ việc trong đó nạn 
nhân có sử dụng rượu (8% cho biết sử dụng nhầm hoặc không tự nguyện) và 4% 
cho biết có sử dụng ma túy

Toàn bộ nạn nhân trong các vụ việc có lưu thông tin về giới đều là phụ nữ. 98 Đa 
số nạn nhân nữ là trẻ em gái dưới 18 tuổi (74%). Đa số nạn nhân là độc thân, 
đang đi học hoặc không có việc làm. Điều này phù hợp với phân tích từ số liệu 
thống kê quốc gia theo hồ sơ của cả công an và tòa án. Trung bình nạn nhân nhỏ 
hơn nghi phạm 10 tuổi. Số vụ trong đó nạn nhân có sử dụng rượu là 6%, và có 
sử dụng ma túy là dưới 1% (được ghi trong hồ sơ là sử dụng không tự 
nguyện/sử dụng nhầm)

Hầu như tất cả nghi phạm (98%) là nam giới (1 nghi phạm là nữ và 1 là người 
chuyển giới), tuổi trung bình là 27 với 79% số nghi phạm trên 18 tuổi. Tổng 
cộng 38% số nghi phạm trên 18 tuổi và 27% số nghi phạm dưới 18 tuổi từng có 
tiền án, tiền sự liên quan đến bạo lực. 42% số nghi phạm sử dụng rượu tự 
nguyện, so với 13% ở nạn nhân. Tỷ lệ sử dụng ma túy được ghi nhận ở nghi 
phạm cao hơn nhiều sơ với nạn nhân – 11% số nghi phạm so với 4% nạn nhân. 

Tất cả nghi phạm đều là nam giới. 73% số vụ có thông tin về tuổi, trong đó 21% 
liên quan đến nghi phạm dưới 18 tuổi và 79% liên quan đến nghi phạm trên 18 
tuổi. Đối với các vụ có thông tin về tuổi, gần một nửa số vụ có nghi phạm trong 
độ tuổi từ 18 đến 25. 60% số nghi phạm độc thân, 37% không có việc làm và 
25% từng có tiền án. 26% nghi phạm có sử dụng rượu, so với 5% ở nạn nhân. 
Không có thông tin về việc sử dụng ma túy. 
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Trong khoảng 86% đến 91% số nghi phạm là người quen biết của nạn nhân. 
Trong khoảng 9% đến 14% số vụ việc liên quan đến người hoàn toàn xa lạ.
Địa điểm tấn công phổ biến nhất là ở nơi riêng tư – thường xuyên nhất là ở nhà của nạn 
nhân và/hoặc nghi phạm, kế đến là ở nhà người khác hoặc phòng khách sạn.
Trong phần lớn các vụ việc, các hồ sơ cho thấy nạn nhân không bị tổn thương thể chất
Việc sử dụng vũ lực không được ghi vào hồ sơ, hoặc ít nhất ¾ số vụ việc ghi nhận rằng không 
có sử dụng vũ lực.
Việc sử dụng vũ khí chỉ được nêu trong một tỷ lệ rất nhỏ các vụ việc được rà soát. 
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66% số vụ là hiếp dâm, 12% liên quan đến trẻ em – những người chưa đủ khả năng chống cự. 
Trong 32% số vụ, nghi phạm là người quen, trong 26% số vụ, nghi phạm là bạn tình hiện tại 
hoặc bạn tình cũ, và trong 14% số vụ, nghi phạm là hàng xóm. Trên một nửa số nạn nhân từ 
13 đến 17 tuổi cho biết nghi phạm là bạn tình hiện tại hoặc bạn tình cũ. Phần lớn số vụ (95%) 
liên quan đến chỉ một nghi phạm. 33% số vụ diễn ra ở nhà của nghi phạm, trong khi 24% số 
vụ ở nhà của nạn nhân và 12% ở nhà của một người khác. Phần lớn các vụ việc (55%) liên quan 
đến nạn nhân dưới 12 tuổi xảy ra vào ban ngày, trong khi phần lớn các vụ hiếp dâm người lớn 
xảy ra vào ban đêm. Tổn thương của 68% nạn nhân không nhìn thấy được, tuy nhiên, tổn 
thương ở nạn nhân trưởng thành thường nhìn thấy được nhiều hơn. 

Các vụ hiếp dâm chiếm 75% số vụ được rà soát và 15% là tấn công tình dục hoặc các dạng bạo 
lực tình dục khác. Phần lớn các vụ việc có liên quan đến bạo lực tình dục với trẻ em gái: 65% 
số vụ là hiếp dâm đối với trẻ em/vị thành niên, hoặc cưỡng dâm trẻ em/vị thành niên, và 6% 
số vụ là tấn công tình dục trẻ em. Trong 86% số vụ, nghi phạm là người quen của nạn nhân, 
với tỷ lệ vụ việc liên quan đến hàng xóm là cao nhất (25%) hoặc người quen (14%). Chỉ có 14% 
số vụ trong đó nghi phạm là người hoàn toàn xa lạ. Không có hồ sơ nào về hiếp dâm trong hôn 
nhân. Phần lớn các vụ phạm tội tình dục diễn ra ở nơi riêng tư hoặc nửa riêng tư. Chỉ có 2% 
số vụ có sử dụng vũ khí, tuy nhiên, tổn thương cơ thể chỉ được ghi nhận ở 24% số vụ, và 6% 
số vụ là hiếp dâm tập thể.

1.4   Thực hành hay ở từng quốc gia 

Ở cả hai nước đều có những thực hành hay và 
có triển vọng trong việc tăng cường khả năng 
ứng phó của ngành tư pháp hình sự với bạo lực 
tình dục. Mặc dù vẫn còn nhiều thách thức 
trong việc triển khai những chính sách và 
chương trình có triển vọng chủ yếu là do hạn 

chế về tài chính hoặc nhân lực, nhưng các chính 
sách và chương trình này cho thấy những điểm 
tích cực về các nỗ lực nhằm cải thiện việc thực 
thi ứng phó. Dưới đây là một số ví dụ về các 
thực hành hay ở từng nước có thể được tiếp 
tục hỗ trợ, nhân rộng hoặc cân nhắc áp dụng 
trong những bối cảnh khác:

Bảng 3. Những thực hành hay và có triển vọng

Trung tâm một cửa hỗ trợ khủng hoảng.99

Các nhóm liên ngành được điều phối và 
cung cấp nguồn lực thích hợp.
Chiến dịch tuyển dụng thêm nữ cảnh sát 
của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.
Các tòa án mẫu Thonburi 100

Chương trình tập huấn cho Cảnh sát Hoàng 
gia Thái Lan, công tố viên và nhân viên tòa 
án, phối hợp với UN Women.

Quá trình rà soát Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố 
tụng Hình sự tạo cơ hội để mở rộng các tội 
danh về bạo lực tình dục và bổ sung các thủ 
tục tố tụng hình sự và quy tắc chứng cứ có 
nhạy cảm giới. 
Cho phép quyền được tư vấn và đại diện pháp 
lý cho nạn nhân trong tiến trình tố tụng hình 
sự.
UNODC đang hỗ trợ Bộ Công an xây dựng 
Thông tư về quy trình xử lý bạo lực gia đình 
dành cho công và quy tắc của công an trong 
công tác hành pháp có trách nhiệm giới. 
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Từ khi nghiên cứu hoàn thành đến nay đã có 
một số tiến triển tích cực ở cả hai nước, nếu 
được cấp kinh phí và triển khai đầy đủ sẽ góp 
phần làm giảm tình trạng không trừng trị tội 

phạm bạo lực tình dục và tăng cường sự bảo 
vệ pháp lý cho nạn nhân. Dưới đây là một số 
ví dụ được nêu dưới đây. 

  Luật Bình đẳng giới mới được chính thức công bố ngày 8/3/2015 bảo vệ cá 
     nhân trước sự phân biệt đối xử trực tiếp và gián tiếp trên cơ sở giới tính hoặc 
       xu hướng tính dục. Luật quy định rằng các chính sách, nguyên tắc, quy định,  
      trình tự, biện pháp, dự án hoặc các thực tế thực hành của các tổ chức công và   
   tư hoặc của cá nhân có phân biệt đối xử về giới thì đều bị cấm, trừ trường hợp 
vì mục đích xóa bỏ những rào cản đối với việc thụ hưởng bình đẳng về các quyền, 
sự tự do, các nguyên tắc tôn giáo và an ninh quốc gia. Luật Bình đẳng giới cũng 
thành lập Ủy ban Thúc đẩy Bình đẳng giới, với nhiệm vụ cải thiện những khuôn 
mẫu hành vi về mặt xã hội và văn hóa nhằm xóa bỏ những định kiến và thông tục 
mang tính phân biệt đối xử giới, cũng như bạo lực trên cơ sở giới, với mục đích 
xóa bỏ những rào cản đối với các quyền khác nhau. 
Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, phối hợp với UN Women, Vụ các vấn đề phụ nữ và 
phát triển gia đình, và Quỹ những người bạn của phụ nữ mở rộng chương trình 
tập huấn dành cho các điều tra viên về bảo vệ phụ nữ là nạn nhân của bạo lực, 
bạo lực gia đình và buôn bán người cho 900 điều tra viên nòng cốt ở tất cả các 
khu vực của Thái Lan. Trên cơ sở bài học rút ra từ chương trình này cũng như các 
chương trình đào tạo trong những năm gần đây, các học phần đào tạo đặc biệt 
đang được xây dựng để đưa vào chương trình đào tạo chính thức cho Cảnh sát 
Hoàng gia Thái Lan. 
Nhờ kết quả trực tiếp của nghiên cứu này, Viện Tư pháp Thái Lan đã phân bổ 
thêm ngân sách để mở rộng nghiên cứu và xây dựng bộ công cụ và chiến dịch 
rộng khắp nhằm thông tin cho cả nạn nhân và những người có trách nhiệm về các 
quyền và nghĩa vụ của họ, cũng như những luật liên quan và nơi có thể tìm kiếm 
sự hỗ trợ trong hệ thống tư pháp hình sự, cũng như các dịch vụ hỗ trợ quốc gia 
và địa phương.

Dưới sự điều hành của Bộ Phát triển xã hội và an ninh  Thái Lan, phối hợp với Bộ Y tế, Cảnh sát Hoàng gia và Bộ Lao động, các Trung tâm một 
cửa hỗ trợ khủng hoảng (OSCC) là một hệ thống tích hợp các cơ quan chính phủ cùng phối hợp trong vấn đề bạo lực tình dục, mang thai vị 
thành niên, buôn bán người và lao động trẻ em. Đồng thời, dưới sự quản lý của Bộ Y tế, các OSCC được đặt tại các bệnh viện nhằm hỗ trợ và 
điều trị y tế, tư vấn, điều trị tâm lý và phục hồi chức năng, và có vai trò trong việc đào tạo các nhân viên y tế hiểu các vấn đề hiếp dâm từ góc 
độ đan xen. Hiện tại có các OSCC đặt tại các bệnh viện trên toàn quốc 
Theo UN Women, “Năm 2009, UN Women phối hợp với Ủy ban nhân quyền Quốc gia thiết lập các quy trình nhạy cảm giới cho việc triển khai 
một cách hiệu quả các luật về bạo lực gia đình của Thái Lan tại Tòa Hình sự Thonburi… [tòa Thonburi], một mô hình mẫu về Phòng xử án và 
phòng chờ, được thiết kế để tạo không gian an toàn, tôn trọn sự riêng tư và giảm bớt ký ức kinh hoàng cho phụ nữ từng trải qua bạo lực gia 
đình. Không gian này bỏa đảm rằng phụ nữ không phải đối mặt với phủ phạm bằng cách sử dụng gương hai chiều và camera mạch kín gắn ở 
bục tội phạm. Mô hình này cũng cho phép phụ nữ được ngồi cùng với người thân trong suốt quá trình xét xử. Cuối cùng, các thẩm phán, cán 
bộ pháp lý và nhân viên hỗ trợ khác (…) đều được tập huấn nhạy cảm giới. Xem thêm thông tin tại: 
http://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/end-violence-against-women/pilots-with-the-justice-system

9.9

100.
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  Ở Việt Nam, Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng Hình sự đang trong quá trình sửa                  
    đổi*. Một số thay đổi chính trong các luật hiện hành đang được thảo luận bao 
      gồm việc mở rộng định nghĩa hiếp dâm/cưỡng dâm và bỏ yếu tố ‘trái với 
     mong muốn của nạn nhân’, hình sự hóa cụ thể tội hiếp dâm trong quan hệ hôn 
nhân, và quy định tội danh mới là tấn công tình dục. Các thủ tục hình sự có trách 
nhiệm giới cũng được bàn luận, trong đó có thể bổ sung một chương mới về 
biện pháp bảo vệ cho nạn nhân, đó là cơ sở cho việc cho phép tạm giam những 
nghi phạm tiếp tục sử dụng hoặc đe dọa sử dụng bạo lực và cho phép nạn nhân 
cung cấp lời khai thông qua truyền hình mạch kín (CCTV) thay vì có mặt tại tòa, 
cũng như mở rộng các quy định về trợ giúp pháp lý cho nạn nhân của bạo lực với 
phụ nữ. Có các chú thích bổ sung về sự cần thiết phải bảo vệ danh tính của nạn 
nhân trong các tiến trình tố tụng hình sự, bao gồm các quy tắc chứng cứ đã được 
sửa đổi để bảo đảm bí mật lời khai của nạn nhân, và cũng là để định hướng thẩm 
phán dừng việc xét hỏi nếu thấy ảnh hưởng đến danh dự hoặc quyền riêng tư 
của nạn nhân. Các quy định hiện hành trong thực tế đặt gánh nặng lên nạn nhân 
trong việc trình báo các vụ việc và làm cho vụ việc chấm dứt ‘theo yêu cầu của 
nạn nhân’ cũng đang được cân nhắc lại. 
Chính phủ Việt Nam cũng đang trong quá trình xây dựng Đề án Quốc gia về 
Phòng ngừa và Ứng phó với Bạo lực trên cơ sở giới**. Đề án sẽ đề cập đến cả 
các hình thức bạo lực trên cơ sở giới khác ngoài bạo lực gia đình. Đề án đang 
trong quá trình xây dựng và dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước 
tháng 9/2015. 

2. Các yếu tố xã hội gây tác động đến tiếp cận công lý 
     và ảnh hưởng đến tình trạng bỏ cuộc

Phát hiện của nghiên cứu cho thấy những khuôn 
mẫu giới về địa vị của phụ nữ và trẻ em gái, cũng 
như những câu chuyện không cơ sở và quan 
niệm sai lầm về bạo lực tình dục tồn tại ở cả hai 
quốc gia. Những quan niệm xã hội này có thể 
được phản ánh trong các cộng đồng nói chung, 
qua cách hành xử của cán bộ tư pháp hình sự, và 
đôi khi, bởi chính những người đã trải qua bạo 
lực tình dục.

Mặc dù nghiên cứu này tập trung chủ yếu vào 
tình trạng bỏ cuộc trong quá trình tham gia 
vào hệ thống tư pháp hình sự của phụ nữ 
nhưng nó sẽ không hoàn chỉnh nếu thiếu sự 
ghi nhận số lượng lớn những phụ nữ và trẻ em 
gái từng trải qua bạo lực tình dục mà không 
thể hoặc lựa chọn không trình báo (hoặc trong 
trường hợp trẻ em gái thì gia đình lựa chọn 
không trình báo), và những ai bị cản trở khi nỗ 
lực làm việc này. 

2.1 Bối cảnh văn hóa và tác động 
đến tiếp cận công lý

Quan niệm truyền thống về vai trò của phụ nữ 
và trẻ em gái trong xã hội 

Hiểu biết về bạo lực tình dục, cụ thể là liên 
quan đến vấn đề đồng thuận có quan hệ tình 
dục, có thể chịu ảnh hưởng bởi cấu trúc văn 
hóa về đặc tính nữ. Ở Việt Nam, hệ tư tưởng 
Đạo giáo về âm và dương nói rằng phụ nữ ít 
có ham muốn tình dục, có địa vị thấp kém hơn 
nam giới trong tình dục, và không có vai trò 
chủ động về tình dục. Trong một nghiên cứu 
khác, một nghiên cứu viên lưu ý rằng “nam 
giới trẻ đã kết hôn mà sống cùng với vợ nói 
một cách vui vẻ về việc được xả nhu cầu tình 
dục… Tôi nghe nam giới trẻ đã kết hôn kể lại 
một cách hào hứng về việc họ thức dậy vào 

* Luật HS và luật TTHS đã được Quốc Hội Việt Nam thông qua năm 2015
** Đề án quốc gia về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đã được thông qua 
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giữa đêm hoặc sáng sớm vì ham muốn tình dục 
nhưng không bị khó chịu vì họ có thể ‘làm tình 
với vợ mấy lần’ và ngủ lại được ngay.”101

Thái Lan là một xã hội có truyền thống trọng 
nam sâu sắc. Trẻ em gái và phụ nữ thường bị đổ 
lỗi, ít nhất là một phần có lỗi trong các vụ việc 
bạo lực, và sự kỳ thị này có thể bổ sung vào rào 
cản trong việc tiếp cận hỗ trợ, và là lý do phổ 
biến giải thích tại sao người trải qua bạo lực có 
thể rút đơn kiện sau khi trình báo.102

Kế hoạch phòng chống mua bán người của cảnh 
sát Hoàng gia Thái Lan (2012) viết: “Những quan 
niệm tiêu cực về phụ nữ vẫn nằm sâu trong suy 
nghĩ và tiềm thức của người Thái và xã hội Thái. 
Từ những quan niệm này, các giá trị, kỳ vọng và 
tiêu chuẩn về cách sống ở xã hội Thái vẫn chấp 
nhận và coi vai trò của phụ nữ là phái yếu, là 
người nội trợ hoặc người theo sau nam giới. 
Những vai trò và cảm nhận về phụ nữ như vậy là 
yếu tố nội tại gây ra các vấn đề cho phụ nữ và 
bạo lực trong gia đình, nhất là với quy mô gia 
đình trong xã hội hiện đại ngày ngày càng nhỏ 
dần và xa cách về mặt tình cảm. Xu hướng gia 
đình đơn thân ngày càng tăng, do các thành viên 
trong gia đình tham gia vào lực lượng lao động, 
ly hôn, người chồng hoặc nam giới trong gia 
đình bỏ đi, và việc mang thai khiến phụ nữ trở 
thành người chăm sóc gia đình. 

Hầu hết các thành viên trong gia đình là trẻ em 
và phụ nữ và họ có xu hướng bị bạo hành thể 
chất, tinh thần và tình dục, bị dâm ô, đối xử thô 
lỗ hoặc thậm chí bị cưỡng hiếp.”103

Danh dự gia đình và kỳ thị xã hội 

Quá trình trình báo bạo lực tình dục gắn chặt với 
quan niệm về danh dự gia đình, quan hệ họ 
hàng và sự gắn kết xã hội. Ví dụ, ở Thái Lan, gia 
đình đóng vai trò chủ đạo trong việc hỗ trợ hoặc 
không khuyến khích nạn nhân có quyết định 
trình báo vụ việc và tham gia vào các quá trình 
tố tụng hình sự. Nữ điều tra viên ở tỉnh Songkh-
la, Thái Lan cho biết: “Chúng ta cần giáo dục và 
làm cho các gia đình hiểu rằng con gái của họ có 
thể là nạn nhân bị hiếp dâm và điều đó không 
phải lỗi của gia đình hay của nạn nhân… và họ 
cần trình báo, nói lên sự việc để tìm kiếm công 
lý, đó chính là danh dự của gia đình. Nhưng thực 
tế là các gia đình quá xấu hổ; họ không muốn 
câu chuyện bị người khác biết. ‘Giữ thể diện’ 
quan trọng hơn là công lý.” 

Ở Việt Nam, các nghiên cứu trước đây chỉ ra 
rằng quyết định theo đuổi vụ việc thông qua 
quá trình tư pháp là nỗ lực bảo vệ danh dự cho 
gia đình và danh dự của dòng tộc.104 Khi mà vụ 
việc được cho là sẽ mất danh dự khi bảo vệ, 
hoặc có sự lo ngại về kỳ thị và nhục nhã của gia 
đình thì nạn nhân sẽ không nhận được sự giúp 
đỡ của gia đình hoặc họ hàng. Có nữ học giả 
nhận xét “Có một quan niệm coi tính dục của 
phụ nữ là một vật có thể sử dụng được và tăng 
thêm hoặc mất đi giá trị tùy theo cách mà nó 
được sử dụng.” Điều này có thể giải thích tại sao 
một số lượng lớn các vụ việc được trình báo và 
gải quyết thông qua hệ thống tư pháp hình sự 
lại liên quan đến trẻ em gái dưới 16 tuổi. Phần 
rà soát vụ việc của nghiên cứu phát hiện rằng 
72% số vụ việc được rà soát liên quan đến trẻ 
em gái dưới 16 tuổi. Số liệu quốc gia từ cả công 
an và tòa án cho thấy tỷ lệ tương tự giữa hiếp 
dâm trẻ em và hiếp dâm nói chung. 

Nguyễn Vân Anh và Phạm Thành Giang (2012) Báo cáo: “Thực trạng bạo lực tình dục và cách ứng phó của những nạn nhân bạo lực gia đình 
trong các CLB do CSAGA hỗ trợ.”
UN Women (Tháng 9 năm 2013) Báo cáo về nhận thức và thái độ của thanh thiếu niên về các vấn đề liên quan đến bạo lực đối với phụ nữ và 
trẻ em gái ở Thái Lan từ báo cáo: Tăng cường năng lực của Cơ quan Tư pháp Thái Lan để bảo vệ người trải qua bạo lực gia đình: Công lý dành cho 
“những con người nhỏ nhoi” trong xã hội. 
Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan: Bảo vệ trẻ em, phụ nữ và gia đình & Kế hoạch phòng chống buôn bán người (2012), trang 4.
Nguyễn Thu Hương (2012) Ở điểm giao thoa giữa giới, tình dục và chính trị: Xử lý các vụ án hiếp dâm trong một số nhóm dân tộc thiểu số ở 
miền Bắc Việt Nam, Tạp chí Các vấn đề xã hội ở Đông Nam Á 28(1), 132-51.

101.

102.

103.
104.
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2.2 Khuôn mẫu giới và sự củng cố 
những quan niệm sai lầm và mơ hồ 
về bạo lực tình dục 

Khuôn mẫu giới đóng vai trò trực tiếp trong việc 
tạo ra và duy trì những quan niệm sai lầm và mơ 
hồ về bạo lực tình dục, cũng như việc định nghĩa 
về nạn nhân và thủ phạm ‘thực sự’. Nghiên cứu 
này viện dẫn hàng loạt báo cáo rằng cho biết 
một số nhà cung cấp dịch vụ tư pháp hình sự 

chịu ảnh hưởng của những quy tắc văn hóa - xã 
hội và định kiến giới, những quan niệm không 
đúng, mơ hồ và những khuôn mẫu tồn tại ở cả 
hai quốc gia. Những phát hiện này làm rõ thêm 
kết luận tương tự của các nghiên cứu khác về 
những quan niệm không đúng này ảnh hưởng 
như thế nào đến khả năng tiếp cận công lý của 
phụ nữ và trẻ em gái, và tới tình trạng bỏ cuộc 
của các vụ việc bạo lực tình dục.106

Thương lượng không chính thức và tác động đến việc bỏ cuộc
Nghiên cứu cho thấy danh dự gia đình có vai trò rõ rệt trong việc chuyển các vụ việc hiếp 
dâm sang thương lượng không chính thức bên ngoài hệ thống tư pháp hình sự. Việc tự 
giải quyết các vụ việc là một vấn đề đặt ra ở cả hai nước. Việc gia đình nạn nhân và gia 
đình thủ phạm tự thương lượng giải quyết mà không có sự tham gia của cơ quan có thẩm 
quyền là khá phổ biến. Tuy nhiên, ở từng giai đoạn, việc các cơ quan tư pháp hình sự 
khuyến khích nạn nhân hòa giải cũng không phải là hiếm. Tại Thái Lan, mặc dù cảnh sát 
không được tập huấn về hòa giải và thương lượng nhưng các cuộc phỏng vấn cho thấy 
cảnh sát thường đảm nhiệm vai trò này và thường khuyến khích hòa giải, kể cả trước hay 
sau khi nạn nhân nộp hồ sơ. Quy trình thủ tục về các vụ việc được dàn xếp như thế nào 
thì không rõ ràng và thiếu nhất quán. 

Các phát hiện ở Việt Nam cho thấy công an thường khuyến khích gia đình nạn nhân 
thương lượng thay vì đưa vụ việc ra tòa. Một thẩm phán Việt Nam được phỏng vấn đã 
mô tả một vụ việc trong đó ông cho tạm dừng phiên xét xử để cho hai ‘bên’ hòa giải 
không chính thức. Theo một nữ nhân viên xã hội, nhiều công an viên được phỏng vấn 
nhớ lại rằng trong các vụ việc liên quan đến trẻ em gái mà trông có vẻ là không có thương 
tổn (ví dụ, màng trinh còn nguyên và không có tổn thương cơ thể nghiêm trọng) thì công 
an sẽ nói với gia đình nạn nhân rằng “Hiện giờ cô bé không sao nên tốt hơn hết là bảo vệ 
danh dự cho cô bé. Nếu mọi người biết được thì khi lớn lên cô bé sẽ khó kiếm chồng”. Sự 
chậm trễ của các cơ quan chức năng trong việc cáo buộc với nghi phạm là tín hiệu để nạn 
nhân và/hoặc gia đình họ thấy rằng tốt hơn hết là nên giải quyết vụ việc giữa các bên có 
liên quan một cách không chính thức. Các phát hiện ở Việt Nam cũng lưu ý là một số công 
an tham gia vào nghiên cứu phàn nàn rằng do thông lệ thương lượng, việc trình báo 
thường bị chậm trễ và theo họ thì điều này có nghĩa là chứng cứ hiện hữu về bạo lực tình 
dục sẽ bị giảm đi và thường thì họ sẽ không tiến hành các thủ tục tiếp theo do ‘yếu’ chứng 
cứ. Ngoài ra còn có các ý kiến cho rằng việc nạn nhân trình báo với cảnh sát là ‘chiến lược’ 
để được đền bù nhiều hơn thông qua dàn xếp không chính thức.105

105.   Mục 96, Bộ luật Hình sự Thái Lan.
106.   UN Women (2016) Các khuôn mẫu giới trong luật pháp và các quyết định của tòa án ở khu vực Đông Nam Á. Bangkok.
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Trong khi nhiều người được phỏng vấn có quan 
điểm phản ánh lối suy nghĩ truyền thống rằng 
hiếp dâm do người lạ gây ra, có thương tích cơ 
thể và xảy ra ở nơi công cộng thì phần rà soát vụ 
việc đã bác bỏ quan điểm này. Có khoảng từ 
86% (Việt Nam) đến 91% (Thái Lan) số nghi 
phạm là người quen biết của nạn nhân.109 Qua 
rà soát vụ việc, nhóm nghiên cứu cho biết đa số 
các vụ hiếp dâm và tấn công tình dục diễn ra ở 
nơi riêng tư: thường xuyên nhất là ở nhà của 
nạn nhân và/hoặc nghi phạm, tiếp đến là nhà 
một người khác hoặc ở phòng khách sạn. 110 
Hàm ý dành cho các cán bộ làm công tác tư 
pháp là trong phần lớn các vụ việc, thường 
không có nhân chứng chứng kiến hành vi tấn 
công, và do đó việc không đồng tình của nạn 
nhân nhiều khả năng sẽ trở thành vấn đề quan 
trọng trong xét xử. Trong phần lớn các vụ việc ở 
cả hai quốc gia, hồ sơ cho thấy nạn nhân không 
có tổn thương cơ thể và việc sử dụng vũ lực 
hoặc là không được ghi vào hồ sơ, hoặc là không 

có việc sử dụng vũ lực trong ít nhất 3/4 số vụ 
việc. Việc sử dụng vũ khí chỉ được ghi nhận ở 
một tỷ lệ rất nhỏ các vụ việc.111

Các phát hiện này cũng tương tự như phát hiện 
của các nghiên cứu khác: nạn nhân thường bị 
tấn công tình dục bởi một người mà họ quen 
biết – như bạn bè, đối tượng hẹn hò, bạn tình, 
bạn học, hàng xóm hoặc họ hàng – hơn là do 
người lạ gây ra;112 chỉ có 5% số nạn nhân hiếp 
dâm có thương tích cơ thể nghiêm trọng và chỉ 
33% có thương tích nhẹ; 113 gần 6 trong số 10 vụ 
tấn công tình dục xảy ra ở nhà của nạn nhân, 
hoặc nhà một người bạn, họ hàng hoặc hàng 
xóm.114

Hàm ý của phát hiện này là việc xác định nghi 
phạm không phải là vấn đề trong phần lớn các 
vụ việc; tuy nhiên, điều này đặt ra sự cần thiết 
phải bảo vệ, bảo đảm an toàn cho nạn nhân và 
cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho họ ở cả hai quốc gia.

Những quan 
niệm không 
đúng

‘Hiếp dâm thực sự’ do người lạ gây ra, có sử dụng 
vũ lực, và có thương tích cơ thể và xảy ra ở nơi cộng

Nghiên cứu cho thấy một số cán bộ làm công tác tư pháp hình sự có quan niệm 
như thế. Dưới đây là một số nhận định phản ánh những quan niệm nêu trên:
    Ở Việt Nam nhiều người tin rằng bạo lực tình dục không xảy ra trong gia đình 
hoặc không phải do người quen thân gây ra hay không xảy ra ở những địa điểm 
được cho là ‘an toàn’ và ‘bình yên’. 
     Ở Thái Lan: “nạn nhân bị hiếp dâm chịu gánh nặng là phải chứng minh rằng đó 
không phải là quan hệ tình dục có đồng thuận. Thông thường, khi họ không có 
thương tích nghiêm trọng để chứng minh thì kẻ phạm tội được hưởng lợi từ việc 
nghi ngờ đó.” 107

    “Đó không phải là hiếp dâm. Đó là tự nguyện. Cô ta không chống cự. Đó không 
phải là hiếp dâm. Cô ấy chỉ cố tránh máy quay thôi. Trông như là họ chỉ đang ôm ấp 
nhau thôi.”108

Văn hóa hiếp dâm gây ra thiệt hại vô cùng tốn kém cho Thái Lan (09/01/2013) Sanitsuda Ekachai là biên tập viên của tờ Editorial Pages, Bangkok Post
‘Patani bị hiếp dâm…và quay phim’, Bangkok Post, ngày 5 tháng 3 năm 2012 Voranai Vanijaka, Bangkok Post: ngày 4 tháng 3 năm 2012 
https://facthai.wordpress.com/2012/03/05/patani-raped-and-filmed-bangkok-post/
Ở Thái Lan, số vụ liên quan đến bạn tình hiện tại hoặc bạn tình cũ chiếm tỷ lệ lớn nhất (26%). Ở Việt Nam, số vụ liên quan đến hàng xóm chiếm tỷ lệ 
lớn nhất (25%) hoặc người quen (14%). Ở Thái Lan, chỉ có 9% số vụ liên quan đến người hoàn toàn xa lạ, trong khi ở Việt Nam tỷ lệ này là 14%. 
Đáng lưu ý, chỉ 5% số vụ được rà soát ở Việt Nam không có thông tin về quan hệ giữa nạn nhân và thủ phạm. 
Địa điểm phổ biến tiếp theo là nơi công cộng ngoài trời, tiếp đến là nơi bán công cộng như nơi làm việc, trường học, bệnh viện hoặc các bối cảnh 
công sở khác.
Việc sử dụng vũ khí tỷ lệ thuận với thương tật trong một tỷ lệ nhỏ các vụ việc. Ở Việt Nam, trong 28% số vụ có thương tích được ghi nhận,
 việc sử dụng vũ khí là chưa đến 6% trong tổng số các vụ việc này. Ở Thái Lan, 30% số vụ có thương tích liên quan đến việc sử dụng vũ khí. 
Kelly, L. (2002) Một rà soát nghiên cứu việc trình báo, điều tra và truy tố các vụ việc hiếp dâm. London: HMCPSI.
Rennison, C. Hiếp dâm và Tấn công tình dục: Việc trình báo cảnh sát và được chăm sóc y tế, 1999-2000, Cục Thống kê Tư pháp, Bộ Tư pháp 
Mỹ: 2002.
Greenfield, L. (1997) Các tội về tình dục và người phạm tội. Cục Thống kê Tư pháp, Bộ Tư pháp Mỹ.
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Văn hóa hiếp dâm gây ra thiệt hại vô cùng tốn kém cho Thái Lan (09/01/2013) Sanitsuda Ekachai là biên tập viên của tờ Editorial Pages, Bangkok Post
Câu chuyện của một nạn nhân người Thái được kể lại trong phỏng vấn định tính.

Những quan 
niệm không 
đúng

Hiếp dâm và bạo lực tình dục chỉ là vấn đề khi nó xảy ra 
với những phụ nữ và trẻ em gái ‘ngoan’ hoặc ‘trong trắng’.

Các phát hiện của nghiên cứu cho thấy một số cán bộ làm công tác tư pháp ở cả hai 
nước  có quan niệm như thế. 

    “Hiếp dâm một trinh nữ thì tệ hơn là hiếp dâm một người không còn trinh” - một 
nam công an ở Việt Nam cho hay. “Điều này phản ánh một quan niệm rằng khi đã 
được ‘sử dụng’ thì giá trị tình dục của phụ nữ không thể tệ hơn nữa nếu có ‘sử 
dụng’ thêm.” (học giả nữ, Việt Nam). 
    “Khi phụ nữ bị tấn công tình dục, họ bị đổ lỗi là ‘khêu gợi’, vì ở không đúng nơi, 
không đúng lúc khi mà lẽ ra họ nên ở nhà như những ‘gái ngoan’ khác. Trang phục 
và đời tư của họ bị soi mói để phán xét về tính cách xem họ có phải là gái ‘ngoan’ 
hay gái ‘hư. Nếu có dũng khí để chống lại sự kỳ thị xã hội mà coi họ là ‘những người 
phụ nữ nhơ nhuốc’, và ‘đồ bỏ đi’ để tìm kiếm công lý, thì trước tiên họ sẽ bị tra hỏi 
một cách công khai với những câu hỏi thô thiển của công an, rồi sau đó là của luật 
sư tại tòa, những người thường tìm cách đào sâu vào đời tư của nạn nhân để 
chứng tỏ rằng đây là những phụ nữ thiếu đạo đức và có khả năng là đang tống tiền 
thân chủ của họ.”115

    Trường hợp của Nidd, Thái Lan (trang 31), người từng bị cảnh sát hỏi “Tại sao cô 
không chịu chấp nhận đền bù của anh ta (thủ phạm)? Cô có con cái rồi, sao còn đòi 
hỏi nhiều vậy?” 116

    Các phát hiện từ việc rà soát ở cả hai nước cho thấy số lượng nạn nhân là trẻ em 
gái cao hơn so với số phụ nữ trưởng thành. Ở Việt Nam, rà soát các vụ việc cho thấy 
72% số vụ được trình báo và giải quyết thông qua hệ thống tư pháp hình sự liên 
quan đến nạn nhân dưới 16 tuổi. Có học giả cho rằng đây có thể là yếu tố văn hóa 
coi việc giải quyết vấn đề thông qua hệ thống tư pháp hình sự là một cách bảo vệ 
trẻ em dễ bị tổn thương, trong khi đó phụ nữ trưởng thành được cho là ít bị tổn 
thương hơn nhiều. Mặt khác, điều này cũng nhất quán với quan niệm của nhiều 
người tham gia phỏng vấn rằng chỉ một số phụ nữ bị hiếp dâm, hoặc ‘gái ngoan’ 
không thể bị hiếp dâm. 
    “Hiếp dâm là điều chỉ xảy ra với người ‘ở tầng lớp thấp’, không được học hành 
hoặc người di cư (nữ cán bộ tư pháp, Việt Nam). 
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Mẫu ‘lý tưởng’ về nạn nhân bị tấn công tình dục 
làm mất giá trị lời khai của nhiều nạn nhân khiếu 
kiện về trải nghiệm bị tấn công tình dục của họ. 
‘Nạn nhân xấu’ – những phụ nữ mà cuộc sống, 
xuất thân và đặc điểm của họ không được như 
‘nạn nhân lý tưởng’ của các vụ tấn công tình dục 
– là những phụ nữ mà lời khai của họ bị soi xét 
nhiều nhất, độ tin cậy của họ bị suy xét nhiều 
nhất, và họ bị coi là kém xứng đáng hơn để được 
pháp luật bảo vệ.117 Áp dụng những định kiến 
như trên đối với nạn nhân bạo lực tình dục vào 
phỏng vấn và điều tra có thể dẫn đến việc loại 
trừ nhiều phụ nữ ra khỏi quá trình tư pháp hình 
sự, bao gồm: phụ nữ lớn tuổi làm giúp việc gia 
đình bị chủ xâm hại tình dục; phụ nữ khuyết tật 
về thể chất hoặc tinh thần, những người được 
dạy dỗ và ‘phải biết điều’, nữ lao động tình dục; 

phụ nữ khá cởi mở khi nói về các vấn đề tình 
dục; hoặc những phụ nữ đồng tính. 118

Những quan niệm sai lầm về thế nào là nạn 
nhân ‘thực sự’ hay nạn nhân ‘lý tưởng’ càng làm 
trầm trọng thêm quan niệm của cán bộ tư pháp 
hình sự về cách mà nạn nhân ‘lý tưởng’ nên cư 
xử. Ví dụ, các phát hiện từ Việt Nam cho thấy 
quan niệm của cán bộ tư pháp hình sự là nạn 
nhân ‘thực sự’ cần biểu hiện sự sợ hãi cao độ, 
bất lực hoặc kinh hoàng hoặc có trạng thái tinh 
thần hoảng loạn. Nạn nhân mà có thể kể lại trải 
nghiệm bị bạo lực của mình một cách lạnh lùng 
hoặc dửng dưng thì họ không được coi là phù 
hợp với quan niệm về hành vi thích hợp và do 
đó câu chuyện của người đó không được xem là 
đáng tin cậy. 

“Tại thời điểm trình báo, đôi khi rất khó để phân biệt đâu là ‘ca ve’ (gái mại dâm) với 
một phụ nữ đứng đắn. Điều tra viên phải quan sát người trình báo rất kỹ. Trong trường 
hợp phụ nữ đứng đắn trình báo thì người đó nhìn chung thường tỏ ra bối rối và nhút 
nhát trong suốt quá trình. Chỉ cần nhìn cách đối tượng ăn mặc thì cũng có thể đoán 
được họ làm nghề gì. Nếu thái độ của đối tượng khi trả lời câu hỏi về các vấn đề tình 
dục là khá cởi mởi, thông qua cách nói chuyện của họ, thì cần cân nhắc lại vụ việc. Bởi 
vì mặc dù vụ việc mà một ‘ca ve’ trình báo có thể là một vụ hiếp dâm nhưng cũng có thể 
là lời cáo buộc sai lệch với nhưng gì xảy ra trên thực tế.”

Nam công an điều tra, Việt Nam 

Randall, Melanie (2010) Luật về tấn công tình dục, độ tin cậy, và nạn nhân lý tưởng: đồng thuận, kháng cự, và đổ lỗi cho nạn nhân 22(2), 
Tạp chí phụ nữ và pháp luật Canada Số 397, 398, 409-410. Trích dẫn trong Xóa bỏ khuôn mẫu tòa án: Tiếp cận bình đẳng đến công lý đối với 
phụ nữ trong các vụ việc bạo lực trên cơ sở giới Simone Cusack ngày 9 tháng 6 năm 2014, tr.27.
UN Women (2016) Các khuôn mẫu giới trong các luật pháp và các quyết định của tòa án ở Đông Nam Á. Bangkok.
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Những quan 
niệm không 
đúng

Một số phụ nữ đáng bị hiếp dâm và tấn công tình dục; 
đó là lỗi của chính họ.

Quan niệm không đúng này cho rằng nạn nhân bạo lực tình dục ‘khêu gợi’ (ví dụ 
quần áo hở hang kích động nam giới gây bạo lực tình dục), ‘muốn điều đó’, hoặc tự 
đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm (ví dụ bán dâm hoặc bị chuốc say). Ở cả hai 
quốc gia, nghiên cứu phát hiện rằng phụ nữ thường bị đổ lỗi khi bị bạo lực tình dục 
vì những lý do khác nhau, từ việc họ làm gái mại dâm, đến ăn mặc khiêu khích, đi 
chơi khuya với đàn ông, hoặc thậm chí chỉ là đi xe buýt một mình vào ban đêm. 
    “Tôi biết trông tôi có thể không đứng đắn, nghiêm túc như các cô gái Thái khác 
ở độ tuổi của tôi. Tôi dùng son đỏ và có tính cách hoang dại. Mọi người nghĩ tôi là 
một cô gái hoang dại. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi xứng đáng bị hiếp dâm. 
Tôi không bảo những người đàn ông đó hãm hiếp tôi. Tôi cầu xin họ đừng làm điều 
đó.” (nữ nạn nhân bị hiếp dâm, Thái Lan). 
    “Tôi thường tự đổ lỗi cho bản thân về việc đã xảy ra với mình. Tôi thường đi tiệc 
tùng khuya, tôi quá dễ tin người. Tôi mặc quần áo hở hang. Tôi có thể nói gì để bào 
chữa cho mình? Tôi bị hiếp dâm. Đó một phần là lỗi của tôi.” (nữ nạn nhân hiếp 
dâm. Thái Lan). 
    “Các vụ việc có liên quan đến gái mại dâm thì phần lớn diễn ra như sau. Trước 
tiên cả hai đồng ý với thỏa thuận, nhưng sau đó khách hàng đòi hỏi nhiều hơn, 
thậm chí gây đau đớn và thương tích cho người phụ nữ, hoặc mang theo nhiều 
người cùng tham gia, như là ‘quan hệ tập thể’, mà không trả thêm tiền: đó là lý do 
tại sao người phụ nữ báo cảnh sát. Đó là để trả thù, vì khách hàng không làm đúng 
như thỏa thuận (nam điều tra viên hình sự, Việt Nam, giải thích tại sao gái mại dâm 
không được coi là nạn nhân vô tội).
     “Cháu bị hiếp dâm chính vì cách ăn mặc của cháu, nếu không phải người này thì 
cháu cũng sẽ bị người khác lạm dụng.” (nữ nhân viên công tác xã hội thuật lại lời 
của một công an thụ lý một vụ hiếp dâm nạn nhân 12 tuổi, Việt Nam). 
    “Con gái mà say rượu hoặc ăn mặc hở hang quá thì có thể là nguyên nhân của 
hành vi phạm tội” (kiểm sát viên, Việt Nam).
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Những quan niệm không đúng này ảnh hưởng đến quan niệm của cán bộ tư pháp hình sự trong việc 
đánh giá độ tin cậy của nạn nhân. Cách mà các cán bộ làm công tác tư pháp nhìn nhận và đối xử với 
nạn nhân sẽ tác động đến sự hợp tác của nạn nhân và tiến triển của vụ việc trong hệ thống.
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Những quan 
niệm không 
đúng

Bạo lực tình dục chỉ xảy ra ở một số bộ phận 
trong xã hội

Nghiên cứu cho biết những quan niệm không đúng này được phản ánh trong quan 
niệm của một số cán bộ làm công tác tư pháp hình sự tham gia phỏng vấn: 

Những quan 
niệm không 
đúng

Chồng không thể hiếp dâm hoặc tấn công tình dục vợ

Nghiên cứu phát hiện rằng thái độ này phổ biến trong xã hội xã hội là chỉ cho thấy 
tại sao hiếp dâm trong hôn nhân thường không được báo công an.

Các phát hiện của nghiên cứu: Hiểu rõ những rào cản trong tiếp cận công lý và tình trạng bỏ cuộc trong các vụ việc bạo lực tình dục 45

119.   Văn phòng Các vấn đề phụ nữ và phát triển gia đình, Bộ Phát triển xã hội và an ninh nhân dân (2011) “Báo cáo về Bạo lực trên cơ sở giới 
           đối với phụ nữ và trẻ em VAWG) Các chỉ số” (Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, Thái Lan).
120.   Tổng cục Thống kê, Việt Nam (2010) Kết quả khảo sát quốc gia về bạo lực gia đình với phụ nữ ở Hà Nội (Hà Nội: TCTK).
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“Nhìn chung quan niệm phổ biến rằng các hành vi bạo lực tình dục thường có xu 
hướng xảy ra ở những nơi được coi là ‘phức tạp’ mà ở đó người dân xuất thân 
từ những nguồn gốc xã hội khác nhau, hoặc ví dụ ở những nơi có đông lao động 
nhập cư và người dân tộc thiểu số.” (cán bộ tư pháp, Việt Nam)
“Người ta thường cho rằng những người đàn ông sống ở những nơi yên bình, 
hạnh phúc hoặc những người có giáo dục thì sẽ không có những hành vi ‘quá 
đáng’ như hiếp dâm. Quan điểm này này càng củng cố giả định cho rằng hiếp 
dâm và các tội danh liên quan đến tình dục khác phổ biến ở người nghèo, ít học 
và cho phép ‘người bình thường’ tự mình tránh được một cách an toàn khỏi 
những vụ việc ‘tồi tệ’ này.” (nữ học giả, Việt Nam)
“Chúng tôi thấy nhiều trường hợp con gái yêu và có quan hệ với (con trai/đàn 
ông). Khi mang thai, gia đình bị sốc và báo công an. Những cậu bé và người đàn 
ông đó không phải là kẻ hiếp dâm, họ yêu nhau”. (nam điều tra viên, Việt Nam, 
khi nói về các vụ việc hiếp dâm người chưa thành niên và tỏ ra thông cảm với trẻ 
em trai và đàn ông)

Các quy phạm xã hội Thái Lan coi bạo lực gia đình là vấn đề nội bộ, không phải 
để chia sẻ hoặc để người ngoài can thiệp. Điều này khiến phụ nữ Thái im lặng. 
Những phụ nữ bị chồng bạo hành thường bị đổ lỗi vì cư xử không đúng mực.119

Ở Việt Nam – nơi mà không có vụ việc hiếp dâm trong hôn nhân nào được trình 
báo để đưa vào nghiên cứu và không có cán bộ tư pháp nào được phỏng vấn đã 
từng giải quyết hoặc thậm chí nghe nói về một vụ việc như vậy được thụ lý trong 
hệ thống tư pháp hình sự – có quan niệm phổ biến rằng đồng ý kết hôn cũng có 
nghĩa là đồng ý quan hệ tình dục đến chừng nào mà hôn nhân vẫn có hiệu lực, 
quyền tình dục này không thể bị rút lại. Hơn nữa, một nghiên cứu khác cũng cho 
biết có quan niệm phổ biến rằng nếu phụ nữ không làm cho chồng thỏa mãn thì 
người chồng có thể đi tìm gái mại dâm.120 “Cảnh sát và Hội phụ nữ không tin 
rằng hiếp dâm có thể xảy ra trong hôn nhân, vì thế họ tìm cách giải quyết vấn đề 
thông qua hòa giải.” (nữ học giả, Việt Nam)



Những quan 
niệm không 
đúng

Những phụ nữ tìm cách trả thù hoặc tống tiền 
thường bịa đặt các cáo buộc về bạo lực tình dục

Quan niệm không đúng này dựa theo câu nói nổi tiếng của Sir Mathew Hale ở thế 
kỷ 18 rằng hiếp dâm là một “cáo buộc dễ đưa ra và khó chứng minh và còn khó hơn 
để bên bị cáo buộc có thể bào chữa, dù hoàn toàn vô tội.” 121

Những quan 
niệm không 
đúng

Một nạn nhân sẽ trình báo hết ngay khi họ có 
cơ hội đầu tiên 

Cảnh sát thường có quan điểm cụ thể về việc một nạn nhân bị hiếp dâm nên cư xử 
như thế nào, và nếu nạn nhân không cử xử theo cách mà họ được kỳ vọng thì vụ 
việc của họ sẽ ít có khả năng tiến triển với lý do không có bằng chứng đáng tin. 122

Nhiều cảnh sát được phỏng vấn thể hiện sự nghi ngờ về việc trình báo muộn.
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121.   Sir Matthew Hale (1847) 1 Lịch sử của sự tuyên bố về vương quyền 634 (Small 1847).
122.   Kelly, L. và Regan, L. (2005) Khoảng trống hay lỗ hổng? Tình trạng bỏ cuộc trong các vụ việc hiếp dâm được trình báo. Nghiên cứu của Văn phòng 
           nghiên cứu Gia đình Anh.
123.   Thảo luận nhóm tập trung với cảnh sát (nam và nữ) ở tỉnh Songkhla, Thái Lan.

..

..

..

Ở Việt Nam một số công an được phỏng vấn cho rằng bất kỳ vụ việc nào do ‘ca 
ve’ (gái mại dâm) trình báo thì đều là giả vì họ chỉ muốn moi thêm tiền của khách 
hàng. Theo kết quả từ rà soát các vụ việc, không có sự tố giác nào liên quan đến 
những trường hợp như vậy.

Các phát hiện từ Việt Nam cho thấy cách cảnh sát nhìn nhận lỗi của nạn nhân 
trong việc không trình báo hoặc trình báo quá muộn, khi không còn chứng cứ.
“Các hành vi hiếp dâm thường xảy ra ở những nơi như khách sạn, nhà nghỉ, nơi 
vắng vẻ… giữa hai người. Do đó rất khó có bằng chứng. Vụ việc thường không 
được trình báo ngay, mà thường sau một hoặc hai ngày, một tuần, hoặc thậm chí 
cả tháng sau khi vụ việc xảy ra, do đó rất khó thu thập bằng chứng vật chất như 
tinh dịch, bao cao su, vết cào cấu, v.v. Thậm chí nạn nhân cũng cảm thấy những 
hành động đó ghê tởm đến mức họ thường tắm rửa kỹ ngay sau khi sự việc xảy 
ra. Việc tìm kiếm bằng chứng thể chất thường dễ hơn trong các vụ có liên quan 
đến trẻ em gái hoặc phụ nữ có quan hệ tình dục lần đầu (phụ nữ còn trinh) qua 
khám nghiệm và đánh giá. Với phụ nữ đã kết hôn thì có nhiều thách thức hơn 
trong việc tìm kiếm và chứng minh rằng họ có những chứng cứ cần thiết.” (nam 
điều tra viên, Việt Nam)
Các phát hiện ở Thái Lan cho thấy thông thường nạn nhân là trẻ vị thành niên, 
và phải rất lâu sau mới kể với gia đình về vụ việc và việc báo cảnh sát tiếp tục bị 
gia đình trì hoãn do sự nhạy cảm của vấn đề và tâm lý dễ bị tổn thương của nạn 
nhân nhỏ tuổi.123

..
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3. Các yếu tố pháp lý liên quan đến định nghĩa 
    tội phạm và ảnh hưởng đến việc bỏ cuộc

Ở cả Thái Lan và Việt Nam, hiếp dâm bị coi là tội 
hình sự.124 Tuy nhiên, có sự khác biệt lớn ở hai 
quốc gia liên quan đến định nghĩa các yếu tố 
cấu thành tội hiếp dâm. Hai nước cũng có sự 
khác biệt đáng kể việc những tội danh liên quan 
đến tình dục nào được đưa vào Bộ luật Hình sự, 
và về việc bạo lực tình dục được giải quyết như 
thế nào trong các luật khác, như bạo lực gia 
đình hoặc xử phạt hành chính. 

3.1 Những yếu tố cấu thành các tội 
danh tình dục: tóm tắt theo từng 
quốc gia 

Bộ luật Hình sự Thái Lan, được sửa đổi thành 
Đạo luật Hình sự Sửa đổi năm 2007. 

Hai tội danh chính trong pháp luật Thái Lan về 
bạo lực tình dục được nêu trong báo cáo này là 
hiếp dâm và tấn công thô bạo. Năm 2007, Thái 
Lan sửa đổi các tội danh liên quan đến tình dục 
để mở rộng định nghĩa về hiếp dâm (mục 276), 

bao gồm cả phụ nữ và nam giới với tư cách là 
nạn nhân và thủ phạm, tất cả các hình thức 
thâm nhập vào âm đạo, và hình sự hóa hành vi 
hiếp dâm trong hôn nhân. Trẻ em chưa đủ 15 
tuổi được coi là không có khả năng chống cự 
giao cấu hoặc bất kỳ hành vi không đứng đắn 
nào. Tòa có thể áp dụng hình phạt nhẹ hơn đối 
với thủ phạm là trẻ vị thành niên.125 Thủ phạm 
bị cấm không được kháng cáo rằng mình không 
biết nạn nhân là trẻ em chưa đủ 13 tuổi.126

Năm 2007, Thái Lan thông qua Luật Bảo vệ nạn 
nhân bạo lực gia đình, theo đó bạo lực gia đình 
được coi là đặc biệt vì nó xảy ra giữa các thành 
viên trong gia đình và họ hàng gần. Luật quy 
định các cách tiếp cận, phương pháp và thủ tục 
khác nhau đối với phương pháp tiếp cận tư 
pháp hình sự hiện hành, nhấn mạnh cải tạo hơn 
là trừng phạt tội phạm, bảo vệ nạn nhân và khôi 
phục quan hệ gia đình tốt đẹp. Luật định nghĩa 
bạo lực gia đình là bạo lực thể chất và tinh thần, 
và không bao hàm bạo lực tình dục một cách rõ 
ràng. 127

Năm 2007, Thái Lan thông qua Luật Bảo vệ nạn nhân Bạo lực 
gia đình, theo đó bạo lực gia đình được coi là đặc biệt vì nó 
xảy ra giữa các thành viên trong gia đình và họ hàng gần.

Ở Thái Lan, các tội danh liên quan đến tình dục thuộc phạm vi những tội hình sự nói chung bởi vì những tội này khác hẳn với các tội nhỏ. 
Ở Việt Nam, hiếp dâm nằm trong nhóm tội nghiêm trọng và có thể bị coi là tội rất nghiêm trọng nếu có yếu tố tăng nặng. 
Mục 277 đoạn. 4, Bộ luật Hình sự Thái Lan 
Mục 285/1 Bộ luật Hình sự Thái Lan.
Luật Bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình, BE 2550, Thái Lan (2007) Mục 3, ‘Bạo lực Gia đình’ nghĩa là bất kỳ hành động nào được thực hiện với ý 
định hoặc theo cách thức gây tổn thương cơ thể, tinh thần hoặc sức khỏe của một thành viên gia đình hoặc cưỡng ép hay gây ảnh hưởng phi 
đạo đức đến một thành viên gia đình khiến người đó có hành động sai trái, hoặc không thực hiện hoặc không dẫn tới bất kỳ hành động nào, 
nhưng không bao gồm hành động được thực hiện một cách không cố ý. 

124.

125.
126.
127.
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Các yếu tố cấu thành tội hiếp dâm (mục 276)
    Giao cấu. Một hành động được thực hiện với mục đích thỏa mãn ham muốn 
tình dục của người phạm tội bằng cách sử dụng bộ phận sinh dục của người phạm 
tội để đưa vào bộ phận sinh dục, hậu môn hoặc miệng của người khác hay bằng 
bất cứ cách nào hoặc bằng cách sử dụng bất kỳ vật gì để đưa vào cơ quan sinh dục 
hoặc hậu môn của người khác. Nếu trẻ chưa đủ 15 tuổi, người phạm tội phải chịu 
trách nhiệm hình sự, bất kể là có sự đồng thuận của trẻ và nếu trẻ chưa đủ 13 tuổi 
thì mặc dù người phạm tội không nhận ra thực tế là trẻ chưa đủ 13 tuổi nhưng 
người phạm tội sẽ vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.
    » Vũ lực, hoặc đe dọa; hoặc lợi dụng sự dễ bị tổn thương và lừa dối 
    » Không có sự đồng thuận
     » Việc kết hôn không phải là một yếu tố miễn trừ cấu thành tội, mặc dù luật quy 
định giảm nhẹ hình phạt nếu các cặp đôi có ý định kết hôn. 
    Tình trạng tâm thần của người phạm tội.

Các yếu tố của tội hiếp dâm trẻ em (mục 277)
    Nạn nhân trẻ em là người chưa đủ 15 tuổi và không phải là vợ/chồng của thủ phạm, 
bất kể là có sự đồng thuận của trẻ (đoạn 1) 
    Nếu trẻ chưa đủ 13 tuổi thì cho dù người phạm tội không nhận ra thực tế là trẻ chưa 
đủ 13 tuổi nhưng người phạm tội sẽ vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. (đoạn 3)

Các yếu tố của tội tấn công sàm sỡ (mục 278, 279) 
   Hành vi tình dục không phù hợp và không đúng đắn.
   Sử dụng vũ lực, hoặc đe dọa, hoặc lợi dụng sự dễ bị tổn thương và dễ bị lừa dối.
   Tấn công kiểu sàm sỡ đối với trẻ chưa đủ 15 tuổi, mặc dù có sự đồng thuận của trẻ 
thì người phạm tội vẫn phải chịu trách nhiệm.

Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 1999 

Ở Việt Nam, đối với phụ nữ và trẻ em gái từ 16 
tuổi trở lên và đã từng bị những hình thức bạo 
lực khác nhau, chỉ có hiếp dâm và cưỡng dâm 
được quy định trong luật là tội hình sự (điều 
111 và 113). Dạng hành vi và hoàn cảnh bị hình 
sự hóa là tội cưỡng dâm thì trong luật của 
nhiều nước sẽ được định nghĩa chung là tội 
hiếp dâm. Với những trẻ em gái dưới 16 tuổi

 

tuổi, ngoài hiếp dâm và cưỡng dâm, những 
hành vi không đứng đắn (hành vi tình dục ép 
buộc) được quy định là tội hình sự dưới tội 
danh dâm ô trẻ em.128 Với những phụ nữ và trẻ 
em gái từ 16 tuổi trở lên bị bạo lực tình dục 
nhưng chưa xâm nhập âm đạo, thì theo một 
thông tư của Chính phủ, những hình thức bạo 
lực này được coi là cố ý gây thương tích thuộc 
điều 104 của Bộ luật Hình sự nếu như có tỷ lệ 
thương tật hoặc mức độ thương tật từ 11% 
trở lên theo đánh giá của nhân viên y tế, hoặc 

128.   Bộ luật hình sự Việt Nam không định nghĩa "hành vi không đứng đắn"; tuy nhiên, Tòa án tối cao đã có hướng dẫn cụ thể cho các hành vi này. 
           Tòa án tối cao liệt kê hành vi "sử dụng tay để chạm vào hoặc kích thích bộ phận sinh dục của nạn nhân hoặc áp dương vật vào các bộ phận 
           khác của nạn nhân (miệng, ngực, hậu môn) hoặc sử dụng dương vật để chà sát bộ phận sinh dục của nạn nhân mà không có ý định giao hợp 
          qua âm đạo hoặc buộc nạn nhân chạm vào, xoa bóp, hôn cơ thể hoặc bộ phận sinh dục của người phạm tội". Tóm tắt và Hướng dẫn số 329-
          HS2 ngày 15/5/1967 của Tòa án nhân dân tối cao về các vụ án hiếp dâm và các tội phạm tình dục khác.
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nếu được tiến hành trong các trường hợp tăng 
nặng theo Điều 104 (khoản 1) (mục a-k).129 Ở 
Việt Nam, có hai tội có thể phân loại là ‘hiếp 
dâm theo luật định’ (nghĩa là việc quan hệ tình 
dục với người chưa đến tuổi theo luật định là 
phạm tội): trước hết, người nào quan hệ tình 
dục với trẻ em gái dưới 13 tuổi thì phạm tội 
theo điều 112(4); thứ hai, người trưởng thành 
quan hệ tình dục với trẻ trên 13 tuổi và dưới 16 
tuổi là phạm tội theo điều 115. Bộ luật Hình sự 
cũng hình sự hóa việc ‘toan tính’ thực hiện các 
tội này. 

Năm 2007, Việt Nam thông qua Luật Phòng 
chống Bạo lực Gia đình, trong đó quy định 
“cưỡng ép quan hệ tình dục’ là hành vi bạo lực 
gia đình (điều 2(1)(e)). Luật này không thiết lập 
các tội danh mới mà thay vào đó, nó quy định 
những dạng hành vi bị cấm và cơ quan thẩm 
quyền có trách nhiệm quản lý những hành vi 
liên quan đến việc ngăn ngừa và đấu tranh với 
các vi phạm. Nguồn pháp lý cho việc xử lý và 
trừng phạt các vụ việc này là Nghị định của 
Chính phủ hướng dẫn thi hành luật. Nghị định 
110 là nghị định ban đầu quy định chi tiết về 
cưỡng ép quan hệ tình dục trong gia đình, 
thông qua cơ chế xử phạt hành chính và có 
phạt tiền. Tuy nhiên, Nghị định 167 mới được 
ban hành không quy định về cưỡng ép quan hệ 
tình dục. Nội hàm pháp lý của việc xử phạt 
hành chính người phạm tội cưỡng ép quan hệ 
tình dục trong gia đình vẫn chưa rõ ràng.

3.2 Phân tích so sánh các tội danh 
liên quan đến tình dục 
Bảng 4 và 5 dưới đây so sánh các khía cạnh của 
luật hình sự liên quan đến hiếp dâm và các tội 
danh khác liên quan đến xâm hại tình dục đối 

với cả phụ nữ và trẻ em gái. Để phục vụ việc so 
sánh này, định nghĩa người trưởng thành được 
lấy từ các quy định pháp luật ở cả hai nước, (từ 
16 tuổi trở lên).130 Tuy nhiên, cả hai nước đều 
là thành viên Công ước quốc tế về quyền Trẻ 
em, trong đó quy định sự bảo vệ cụ thể đối với 
trẻ em dưới 18 tuổi. Hiện nay, ở Thái Lan và 
Việt Nam, nạn nhân bạo lực tình dục từ trên 16 
tuổi và dưới 18 tuổi được đối xử như nạn nhân 
trưởng thành, và điều này ảnh hưởng đến các 
biện pháp trừng phạt hiện có, cũng như sự hỗ 
trợ cụ thể dành cho nạn nhân trẻ em. Hai nước 
còn thiếu sự bảo vệ cụ thể và các ứng phó tư 
pháp hình sự có nhạy cảm giới và nhạy cảm về 
độ tuổi cần thiết để đáp ứng những nhu cầu và 
tình trạng dễ bị tổn thương đặc biệt của trẻ, và 
cũng là yêu cầu của luật pháp quốc tế. 

Việc phân loại các tội danh hiếp dâm và tấn 
công tình dục có thể có tác động đến cách mà 
các vụ việc này được giải quyết theo luật tố 
tụng hình sự (được bàn ở phần sau), cũng như 
phản ánh mức độ nghiêm túc mà xã hội nhìn 
nhận hành vi phạm tội. Ở Thái Lan, các tội 
danh liên quan đến tình dục bị coi là tội hình 
sự, trái ngược với tội không nghiêm trọng hoặc 
tội nhỏ. Hiếp dâm phụ nữ ‘trưởng thành’ được 
coi là tội có thể dàn xếp được. Nói cách khác, 
các tội danh này được coi là hành vi sai trái của 
cá nhân và ít gây hại cho cộng đồng, trái ngược 
với những tội không thể dàn xếp được, hay 
được gọi là tội chống phá nhà nước. Hiếp dâm 
và tấn công tình dục trẻ em ở Thái Lan được 
phân loại là tội không thể dàn xếp. Ở Việt Nam, 
hiếp dâm và tấn công tình dục có thể được xếp 
vào tội ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất 
nghiêm trọng đến đặc biệt nghiêm trọng, chủ 
yếu dựa trên mức độ thương tích của nạn 
nhân hoặc các yếu tố tăng nặng. 

Theo Thông tư liên bộ số 12/1995 của Bộ Y tế và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tổn thương vĩnh viễn ‘bộ phận sinh dục’ có tỷ lệ 
thương tật cơ bản là 21-25% đối với phụ nữ dưới 45 tuổi, bao gồm những thương tích gây ra sẹo cho âm đạo hoặc âm hộ, hoặc khiến phụ 
nữ gặp khó khăn trong việc quan hệ tình dục. Với phụ nữ lớn tuổi hơn, thương tích tương tự sẽ gây ra tỷ lệ thương tật từ 10-15%. Với phụ 
nữ dưới 44 tuổi và có những thương tích như cắt bỏ cả hai buồng trứng, và họ chưa từng sinh con, thì tỷ lệ thương tật là 51-55%. 
Mục 277, Bộ luật Hình sự Thái Lan quy định hiếp dâm theo luật định đối với trẻ em trên 13 tuổi nhưng chưa đủ 15 tuổi, trong khi người phạm 
tội chưa đủ 18 tuổi, bất kể có sự đồng thuận của nạn nhân trẻ em hay không, và bất kể nếu tòa cho phép các em kết hôn và Tòa cũng có thể 
áp dụng hình phạt nhẹ hơn đối với người phạm tội là trẻ vị thành niên. Hơn nữa, mục 276, đoạn 4, quy định nếu chồng hiếp dâm vợ trong khi 
nạn nhân vẫn có ý định chung sống như vợ chồng thì tòa có thể áp dụng hình phạt nhẹ hơn. 

129.

130.
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Yếu tố cấu thành tội hiếp dâm (điều 111)
   Giao cấu. Xâm nhập âm đạo bằng dương vật. 
    Vũ lực, hoặc đe dọa. Sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực hoặc lợi dụng tình 
trạng không có khả năng tự vệ của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác để giao cấu với 
nạn nhân trái với ý muốn của họ. 
    Không có sự đồng thuận.
   Không bao gồm miễn trừ tội danh do có kết hôn như một yếu tố cấu thành tội 
danh
   Tình trạng tâm thần của người phạm tội.

Yếu tố cấu thành tội cưỡng dâm (điều 113)
   »Thâm nhập âm đạo. Xâm nhập âm đạo bằng dương vật.
   »Lợi dụng hoặc lừa đảo. Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình 
hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu trái với ý 
muốn của họ.

Yếu tố cấu thành tội dâm ô trẻ em (điều 116)
    Hành vi tình dục không phù hợp và không đúng đắn 
    Đồng thuận hoặc có sử dụng vũ lực hay  không phải là là yếu tố để xem xét tội 
phạm

Thái Lan

Việt Nam

Bảng 4. So sánh hiếp dâm và tấn công tình dục người trưởng thành 

Quốc gia Hiếp dâm Ngôn ngữ
giớiCác tội danh tình dục khác

Phạm vi của 
hành vi

Trên cơ sở sử 
dụng vũ lực/đe 
dọa hay có sự 

đồng thuận

Trên cơ sở sử 
dụng vũ lực/đe 
dọa hay có sự 

đồng thuận

Hiếp dâm 
trong hôn 

nhân

Loại của hành 
vi

Rộng – bao gồm 
tất các các hình 
thức giao cấu 
bằng bộ phận cơ 
thể và đồ vật 

Trên cơ sở có sử 
dụng vũ lực/đe 
dọa

Trên cơ sở có sử 
dụng vũ lực/đe 
dọa

Trên cơ sở 
có sử dụng 
vũ lực/đe 
dọa

Trung 
tính về 
giới

Trung 
tính về 
giới

Các sửa đổi 
năm 2007 
hình sự hóa 
tội hiếp dâm 
trong hôn 
nhân 

Không loại 
trừ/không 
được quy 
định cụ thể

Không bị hình 
sự hóa

Không bị 
hình sự hóa

Tấn công thô 
bạo – không 
được xác định 
cụ thể

Hẹp – chỉ có giao 
cấu vào âm đạo 
bằng dương vật 

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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Các tội danh 
tình dục khác 

Thái Lan

 

Việt Nam

Bảng 5. So sánh tội hiếp dâm và bạo lực tình dục với trẻ em

Quốc gia Hiếp dâm đối với trẻ vị thành niên/trẻ em
Định nghĩa trẻ 
vị thành 
niên/trẻ em

Phạm vi của 
hành vi

Phạm vi của hành viTình tiết giảm 
nhẹ

Trên cơ sở có 
sử dụng vũ 
lực/đe dọa hay 
đồng thuận

Chưa đủ 
15 tuổi 

Định nghĩa 
rộng 

Được cho là 
không có đủ 
năng lực pháp 
lý để đưa ra 
quyết định 
đồng thuận 

Nếu một người 
dưới 18 tuổi thực 
hiện việc giao cấu 
với trẻ trên 13 
tuổi nhưng chưa 
đủ 15 tuổi mà 
không phải là vợ 
chồng, và Tòa đã 
cho phép hai trẻ 
kết hôn thì tòa có 
thể áp dụng hình 
phạt nhẹ hơn.131

Tấn công thô 
bạo nhằm vào 
trẻ em

Nếu nạn nhân trên 
13 tuổi nhưng chưa 
đủ 15 tuổi và người 
phạm tội chưa đủ 
18 tuổi thì người 
phạm tội không 
phải chịu trách 
nhiệm hình sự nếu 
cả hai bên 

Được cho là không 
có đủ năng lực 
pháp lý để đưa ra 
quyết định đồng 
thuận

Dưới 13 tuổi

13 đến 16 
tuổi 

Dưới 13 tuổi

Hẹp – chỉ có 
giao cấu qua 
âm đạo bằng 
dương vật 

Hẹp – chỉ có 
giao cấu qua 
âm đạo bằng 
dương vật 

Được cho là không 
có đủ năng lực 
pháp lý để đưa ra 
quyết định đồng 
thuận với bất kỳ ai

Dâm ô trẻ emĐược cho là không 
có đủ năng lực 
pháp lý để đưa ra 
quyết định đồng 
thuận với một 
người trưởng 
thành. Với thủ 
phạm dưới 18 
tuổi, yếu tố cấu 
thành tội phạm là 
có sử dụng vũ 
lực/đe dọa 

Không có tình tiết 
giảm nhẹ

131.   Phần 277, Đoạn 5, Bộ Luật hình sự Thái Lan .
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3.3 Yếu tố pháp lý ảnh hưởng đến 
tình trạng bỏ cuộc

Các hành vi bị cấm 

Cách định nghĩa hiếp dâm và các tội danh tình 
dục trong luật hình sự quốc gia hoặc các khuôn 
khổ pháp lý khác, như luật hành chính hoặc luật 
phòng chống bạo lực gia đình là điểm khởi đầu 
trong việc xác định những yếu tố liên quan đến 
việc bỏ cuộc của các vụ án bạo lực tình dục. 
Định nghĩa của luật có thể có tác động trực tiếp 
đến cách mà hệ thống tư pháp hình sự ứng phó 
và xử lý các vụ bạo lực tình dục được trình báo, 
về điều tra, truy tố và xét xử. Cách mà các tội 
này được định nghĩa cũng toát lên thông điệp 
với mọi người trong cộng đồng về hành vi nào 
được xem là chấp nhận được và không chấp 
nhận được, và như vậy có thể có tác động lên 
mức độ tham gia và hợp tác của nạn nhân với 
hệ thống tư pháp hình sự.

Ở Việt Nam, phụ nữ hoặc trẻ em gái từ 16 tuổi 
trở lên và là nạn nhân của các hành vi bạo lực 
tình dục khác nhau, bao gồm hiếp dâm qua 
đường hậu môn, hiếp dâm bằng một vật thể 
hoặc bất kỳ bộ phận cơ thể nào khác, tấn công 
tình dục, và động chạm cơ quan sinh dục không 
mong muốn, sẽ không được các cơ quan tư 
pháp hình sự tiếp nhận như là nạn nhân của tội 
phạm bạo lực tình dục. 
 

Định nghĩa hoặc các diễn giải hẹp về 
những hành vi bị cấm không thể hiện 
được đầy đủ những trải nghiệm về 
hiếp dâm và tấn công tình dục và có 
khả năng nhiều nạn nhân bạo lực 
tình dục không thể tiếp tục vụ việc 
của mình vì trải nghiệm của họ có thể 
không phù hợp với định nghĩa của 
luật. Các định nghĩa hẹp cho thấy tư 
duy pháp lý truyền thống về bản chất 
của hiếp dâm, cho rằng việc giao cấu 
qua âm đạo bằng dương vật có khả 
năng gây ra sự đau đớn về thể chất và 
tâm lý lớn hơn so với các hình thức 
giao cấu cơ thể khác 

Định nghĩa hoặc diễn giải hẹp có thể 
được hiểu thành các tiêu chuẩn về 
bằng chứng là cao.

Các phát hiện từ Việt Nam lưu ý các trường hợp 
bạo lực tình dục có sử dụng vật thể ‘nhân tạo’ 
đưa vào âm đạo của người phụ nữ, như tuýp 
kem đánh răng, đũa hoặc cán thìa, những 
trường hợp này không bị coi là hiếp dâm hoặc 
cưỡng dâm. Những nạn nhân này chỉ có thể 
khởi kiện tội cố ý gây thương tích theo điều 104 
Bộ luật Hình sự nếu bị thương tích và được 
nhân viên y tế đánh giá là bị thương tật từ 11% 
trở lên. Tuy nhiên, nếu những hành vi này nhằm 
vào trẻ em gái dưới 16 tuổi thì có thể bị buộc tội 
dâm ô trẻ em. 

Tại Việt Nam, đa số cán bộ tư pháp hình sự 
được phỏng vấn cho biết họ dựa vào khám 
nghiệm âm đạo và phát hiện tinh dịch, và họ 
gặp phải những thách thức trong các vụ việc 
liên quan đến nạn nhân nữ trưởng thành đã có 
quan hệ tình dục và những nạn nhân trì hoãn 
việc trình báo, hoặc làm hỏng bằng chứng pháp 
y bằng việc tắm rửa sau khi bị hiếp dâm. Nghiên 
cứu cũng phát hiện rằng mặc dù trên lý thuyết, 
Bộ luật Hình sự Việt Nam quy định tội toan tính 
hiếp dâm nhưng một số cảnh sát không cho 
rằng bằng chứng xâm nhập âm đạo là cần thiết 
để tiến hành điều tra hình sự. Một điều tra viên 
nói: “Ví dụ như trường hợp này: một người đàn 
ông lao vào nhà một cô gái khi cô ta ở một 
mình. Anh ta lấy chiếc kéo nằm trên bàn, uy 
hiếp cô ta, rồi bắt đầu xé quần áo của cô. Trong 
quá trình giằng co, cô ta thoát được ra ngoài, 
kêu cứu. Như vậy chúng tôi phải giải quyết như 
thế nào, chúng tôi có coi đó là hiếp dâm được 
không? Nghi phạm sẽ cãi: ‘Cô ta xúc phạm tôi, 
tôi dọa thế để lần sau cô ta không dám làm thế 
nữa. Tôi không cưỡng hiếp cô ta, không đời 
nào’.” (nam điều tra viên, Việt Nam).
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Thiếu định nghĩa pháp lý toàn diện và 
chi tiết về những hành vi cấu thành 
tội hiếp dâm và tấn công tình dục/tấn 
công sàm sỡ đã để cho cán bộ tư 
pháp hình sự có không gian khá rộng 
để suy đoán.

Các định nghĩa về hiếp dâm dựa trên 
cơ sở có sử dụng vũ lực thường dẫn 
đến kết quả là tội danh bị phụ thuộc 
vào bằng chứng thương tích trên cơ 
thể của nữ nạn nhân.

Ở cả Thái Lan và Việt Nam, phạm vi các hành vi 
không đứng đắn không được định nghĩa trong 
luật, tuy nhiên, đã có hướng dẫn của Tòa án Tối 
cao. Tòa án Tối cao Thái Lan liệt kê các hành vi 
“hôn, vuốt ve, ôm, động chạm không mong 
muốn, bị coi là không phù hợp và làm người 
khác xấu hổ ở nơi công cộng.” Tòa án Tối cao 
Việt Nam liệt kê các hành vi “dùng tay chạm vào 
hoặc kích thích bộ phận sinh dục của nạn nhân 
hoặc áp sát dương vật vào các bộ phận khác của 
nạn nhân (miệng, ngực, hậu môn), hoặc cọ sát 
dương vật vào bộ phận sinh dục của nạn nhân 
mà không có ý định giao cấu qua âm đạo hoặc 
ép buộc nạn nhân chạm vào, xoa bóp, hôn cơ 
thể hoặc bộ phận sinh dục của người phạm tội.” 
Cả hai diễn giải đều có những hạn chế nghiêm 
trọng, trong đó lý giải của Thái Lan yêu cầu có 
yếu tố xấu hổ trước mặt người khác và lý giải 
của Việt Nam tập trung vào sự liên quan của bộ 
phận sinh dục của nạn nhân hoặc người phạm 
tội trong các động chạm tình dục.

Hướng dẫn từ các quy phạm và tiêu chuẩn 
quốc tế.

Các Chiến lược Mẫu và Biện pháp Thực tiễn 
bản cập nhật của Liên Hợp Quốc kêu gọi các 
quốc gia thành viên bảo đảm rằng tất cả các 
hình thức bạo lực với phụ nữ bị hình sự hóa và 
nghiêm cấm (Điều 14(b)). Mặc dù không có 
định nghĩa thống nhất trên thế giới về phạm vi 
những hành vi bị coi là hiếp dâm và tấn công 
tình dục nhưng có thể tìm thấy hướng dẫn từ 

định nghĩa của Công ước của Hội đồng Châu Âu 
quy định tại Điều 36: “bạo lực tình dục, bao 
gồm hiếp dâm”… tiếp theo hành vi cố ý (a) giao 
cấu mà không có sự đồng thuận với bản chất 
tình dục vào cơ thể người khác qua âm đạo, 
hậu môn hoặc miệng bằng bất kỳ bộ phận cơ 
thể hoặc đồ vật nào; (b) tham gia vào các hành 
vi có bản chất tình dục khác với người khác mà 
không có sự đồng thuận của họ; (c) buộc người 
khác tham gia vào các hành vi có bản chất tình 
dục với người thứ ba mà không có sự đồng 
thuận của họ. Kế hoạch hành động của UNODC 
khuyến nghị hình sự hóa mọi hình thức bạo lực 
với phụ nữ và trẻ em gái càng rộng càng tốt, và 
rằng các định nghĩa cần không chấp nhận và bỏ 
qua những quan niệm không đúng hoặc các 
khuôn mẫu. 

Đồng thuận

Các định nghĩa của Thái Lan và Việt Nam tập 
trung vào vũ lực, sự đe dọa, hoặc không thể 
kháng cự. Những cảnh sát Việt Nam được 
phỏng vấn trong nghiên cứu này nói rằng nếu 
nạn nhân không thể chứng minh dấu hiệu của 
sự chống cự, như thương tích, hoặc có nhân 
chứng từng nghe nạn nhân kêu cứu vào thời 
điểm bị hiếp dâm thì họ sẽ cho rằng người đó 
không đáng tin cậy hoặc, thậm chí ngay cả khi 
họ tin nạn nhân thì họ cũng sẽ nói rằng không 
có đủ bằng chứng theo luật để tiếp tục giải 
quyết vụ việc. 
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Cách định nghĩa về các tội danh liên 
quan đến tình dục có thể làm chuyển 
sự chú ý sang hành vi của nạn nhân 
thay vì hành động của bị cáo.

Trong các vụ việc hiếp dâm không 
phải do người lạ gây ra, lời bào chữa 
phổ biến chung là bị cáo tin rằng nạn 
nhân đồng thuận với hành vi tình 
dục. 

Định nghĩa của Việt Nam sử dụng thuật ngữ 
“trái với mong muốn của nạn nhân” và định 
nghĩa của Thái Lan tìm kiếm các yếu tố đe dọa, 
tổn thương hoặc lợi dụng, cả hai đều đòi hỏi có 
sự chống cự tích cực hoặc quyết liệt từ phía nạn 
nhân để phủ định là có sự đồng thuận. Điều này 
bỏ qua một khả năng phổ biến là phụ nữ chấp 
nhận quan hệ tình dục do sợ những thương tổn 
lớn hơn, và không có khả năng chứng minh 
hàng loạt yếu tố hoàn cảnh mang tính cưỡng ép 
mà ở đó đó phụ nữ bị tấn công tình dục. 
Tại Thái Lan, một nghiên cứu khác về quyết định 
của tòa án trong các vụ việc hiếp dâm phát hiện 
rằng khi cân nhắc vấn đề đồng thuận, tòa tập 
trung vào việc nạn nhân mất bao lâu để trình 
báo vụ việc; nạn nhân có bằng chứng về thương 
tích hay không, và quan hệ của nạn nhân với 
nghi phạm.132

Các phát hiện từ nghiên cứu định lượng từ Việt 
Nam cho thấy xu hướng mà các điều tra viên 
thường tập trung vào là hành vi của nạn nhân 
thay vì của bị cáo. Một điều tra viên giải thích: 
“Có lần có cô ca-ve (gái mại dâm) đến trình báo 
bị hiếp dâm. Sau đó tôi nhận thấy người đàn 
ông kia (bị cáo) rất cao trong khi cô gái khá thấp. 
Cô gái nói bị đẩy vào tường và hãm hiếp. Tôi hỏi 
làm thế nào mà điều đó xảy ra được khi người 
đàn ông cao hơn cô nhiều. Cô ta nói có kiễng 

chân lên. Nếu làm như vậy thì đó là hành vi tự 
nguyện, sao gọi là hiếp dâm được?” (nam điều 
tra viên, Việt Nam).
 
Nghiên cứu cho thấy xu hướng cán bộ tư pháp 
thường áp dụng những lý giải truyền thống về 
hành vi cấu thành sự đồng thuận khi có một mối 
quan hệ nào đó giữa nạn nhân và thủ phạm. Lời 
bào chữa về việc có sự đồng thuận cần đòi hỏi 
bằng chứng rằng ít nhất cũng có một lời nói 
hoặc hành động khẳng định sự đồng thuận của 
nạn nhân, thay vì chỉ suy đoán từ sự thụ động 
hoặc chấp thuận.

Tại Việt Nam, cảnh sát thường dẫn chứng các vụ 
việc hiếp dâm được trình báo bởi trẻ vị thành 
niên nhằm vào bạn trai và cho rằng đây là quan 
hệ tình dục có sự đồng thuận, đồng thời thể 
hiện lấy làm tiếc cho bị cáo. Một cảnh sát nói: 
“Tôi nhớ có vụ bé gái 12 tuổi mời bạn trai (17 
tuổi) đến nhà và chúng vào phòng ngủ. Chúng 
tôi phải giải quyết đơn kiện vì bé gái dưới 13 
tuổi nhưng chúng là bạn trai-bạn gái và yêu 
nhau, nên tôi thấy rất khó để xử lý”, theo lời 
một nam điều tra viên. Nghiên cứu cho thấy sự 
thiếu cân nhắc của các điều tra viên hình sự 
rằng hiếp dâm thực chất có thể xảy ra trong 
quan hệ giữa bạn trai với bạn gái (‘hiếp dâm 
trong quan hệ hẹn hò’).

132.   Prechakul, P. Vấn đề tình dục trong quyết định của tòa án (Bangkok: Ủy ban Nhân quyền: 2008) tr.43-59.



Cả
nh

 b
áo

 n
gu

y 
cơ

 b
ỏ 

cu
ộc

Các phát hiện của nghiên cứu: Hiểu rõ những rào cản trong tiếp cận công lý và tình trạng bỏ cuộc trong các vụ việc bạo lực tình dục 55

Các miễn trừ pháp lý đối với hiếp 
dâm theo luật định sẽ dẫn đến việc 
không bảo vệ được trẻ em gái 

Các phát hiện của nghiên cứu định tính từ Thái 
Lan cho thấy thái độ phổ biến của cảnh sát và 
người dân trong các vụ việc hiếp dâm mà không 
có các tổn thương cơ thể hoặc không có bằng 
chứng về sự chống cự lại giúp thủ phạm được 
hưởng lợi từ sự nghi ngờ rằng đó có thể là một 
vụ tống tiền (cáo buộc sai). Ở Thái Lan, hiếp 
dâm theo luật định được định nghĩa là hiếp dâm 
trẻ em gái dưới 16 tuổi, do những đối tượng này 
được xác định là không có năng lực pháp lý để 
quyết định là có đồng thuận quan hệ tình dục. 
Tuy nhiên, nếu trẻ em gái dưới 16 tuổi mà đã kết 
hôn thì được coi là có khả năng đồng thuận 
quan hệ tình dục với chồng. Nếu trẻ em gái trên 
13 tuổi và dưới 15 tuổi và bên kia chưa đủ 18 
tuổi thì không phát sinh trách nhiệm hình sự 
nếu cả hai bên đồng ý kết hôn.

 

Hướng dẫn từ các quy phạm và chuẩn mực 
quốc tế 
Các Chiến lược mẫu cập nhật và biện pháp thực 
tiễn của Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia cần 
bảo đảm rằng luật về bạo lực tình dục cần bảo 
vệ một cách đầy đủ tất cả mọi người trước các 
hành vi tình dục không dựa trên sự đồng thuận 
của cả hai bên (Điều 14(c)(iii). Hội đồng Công 
ước Châu Âu sử dụng thuật ngữ không đồng 
thuận và định nghĩa ‘sự đồng thuận’ phải được 
thể hiện một cách tự nguyện do trên cơ sở ý chí 
tự do của người đó được đánh giá trong hoàn 
cảnh xung quanh. Kế hoạch hành động của 
UNODC khuyến nghị rằng tất cả các hành vi tình 
dục nhằm vào phụ nữ mà không có sự đồng 
thuận của họ, ngay cả khi họ không thể hiện dấu 
hiệu kháng cự nào, đều bị coi là bạo lực tình dục 
và bị hình sự hóa. Kế hoạch Hành động cũng 
khuyến nghị rằng với trẻ em gái ở trên độ tuổi 
có năng lực pháp lý để đồng thuận có quan hệ 
tình dục nhưng chưa đủ 18 tuổi thì các quốc gia 
cần lồng ghép khái niệm lạm dụng vị trí được tin 
cậy hoặc sự lệ thuộc khi xem xét sự đồng thuận.

Sự nhầm lẫn về vấn đề hình sự hóa quan hệ tình dục có sự 
đồng tình liên quan đến trẻ em và sự những quan niệm phân biệt 
đối xử đa tầng đối với trẻ em gái 
Trong việc đưa ra các tội danh tình dục nhằm vào trẻ em, luật ở cả hai nước đều tương 
đồng trong cách xác định tuổi đủ khả năng ra quyết định đồng thuận, hoặc nói cách khác 
là tuổi tối thiểu mà một người được coi là đủ năng lực pháp lý để đồng thuận với các 
hành vi tình dục. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa Việt Nam và Thái Lan trong cách lý giải 
các hành vi tình dục hoặc quan hệ giữa các bên, ví dụ như nếu một người ở vị trí được tin 
cậy hoặc ở vị trí lệ thuộc so với trường hợp cả hai bên đều là trẻ vị thành niên.

Ở Việt Nam, thái độ của hầu hết cán bộ tư pháp hình sự được phỏng vấn là những trẻ em 
đã quan hệ tình dục thì được cho là có khả năng ra quyết định đồng thuận quan hệ tình 
dục với ‘bạn trai’ hoặc thậm chí cả với người lớn. Ở Việt Nam, trẻ em gái dưới 13 tuổi 
được coi là không đủ năng lực pháp lý để ra quyết định đồng thuận quan hệ tình dục với 
bất kỳ ai, trong khi trẻ em gái từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi không có đủ năng lực pháp lý 
để đồng tình quan hệ tình dục với người trưởng thành nhưng có thể với trẻ em trai dưới 
18 tuổi. Nghiên cứu cho thấy hiểu biết còn hạn chế về những thủ đoạn dụ dỗ, tính dễ bị 
tổn thương của trẻ em và nguy cơ người lớn lạm dụng tình dục trẻ em, cũng như có quan 
niệm cho rằng hành vi hiếp dâm có thể xảy ra trong các mối quan hệ hẹn hò. 
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Ở nhưng nơi mà luật hình sự loại trừ 
tội hiếp dâm trong hôn nhân thì bỏ 
cuộc sẽ xảy ra ngay từ giai đoạn đầu.

Trường hợp khuôn khổ pháp lý của 
các nước cho phép áp dụng hình 
phạt nhẹ hơn đối với hiếp dâm 
trong hôn nhân trong thiết chế tư 
pháp phi hình sự thì việc bỏ cuộc có 
thể xảy ra khi nạn nhân quyết định 
sử dụng chế tài xử phạt hành chính 
hoặc khi cảnh sát quyết định giải 
quyết vụ việc bằng xử phạt hành 
chính thay vì xử phạt hình sự.

Ở những nơi mà khuôn khổ pháp lý 
coi hiếp dâm giữa chồng và vợ đơn 
giản là không thể xảy ra thì điều đó 
phản ánh quan điểm rập khuôn rằng 
vợ là tài sản của chồng và không thể 
nào chồng lại tự đi ăn cắp tài sản của 
mình, và điều này khiến cho phụ nữ 
đã kết hôn ít được bảo vệ hơn trước 
hành vi bạo lực tình dục do chồng gây 
ra.134 Nếu hành vi như vậy xảy ra thì 
nó chỉ bị trừng phạt một cách thích 
hợp nếu như người vợ quyết định 
việc ly hôn. Nếu người vợ lựa chọn ở 
lại với chồng thì việc giảm nhẹ hình 
phạt cho người chồng từ phạt tù 
xuống một án phạt kèm điều kiện là 
phải kiểm soát hành vi sẽ tiếp tục làm 
giảm nhẹ vấn đề hiếp dâm trong hôn 
nhân.

Hiếp dâm trong hôn nhân

Tại Thái Lan, mặc dù đã có những sửa đổi vào 
năm 2007 để hình sự hóa tội hiếp dâm trong 
hôn nhân nhưng nếu người chồng quan hệ tình 
dục có sự đồng thuận với vợ dưới 16 tuổi thì 
được miễn trừ tội hiếp dâm theo luật định. Tuy 
nhiên, quan hệ tình dục không đồng thuận 
trong các trường hợp này sẽ bị khép vào tội 
hiếp dâm.

Ở Việt Nam, định nghĩa hiếp dâm không phân 
biệt giữa hiếp dâm trong hôn nhân hay ngoài 
hôn nhân, do đó hiếp dâm trong hôn nhân có 
thể bị coi là hành vi phạm tội hình sự. Tuy 
nhiên, Luật Phòng chống Bạo lực Gia đình năm 
2007 quy định ‘cưỡng ép quan hệ tình dục’ 
trong hôn nhân là hành vi bạo lực gia đình và bị 
xử phạt hành chính thay vì bị xử phạt hình sự. 
Hình phạt hành chính bao gồm cảnh cáo, buộc 
xin lỗi công khai, phạt tiền, hoặc tham gia các 
chương trình cải tạo và do công an địa phương 

hoặc trưởng thôn/làng quyết định thay vì tòa 
án. Ở Việt Nam, nghiên cứu cho  thấy không có 
vụ việc hiếp dâm trong hôn nhân nào được 
trình báo cho công an, hoặc nói cách khác, 
không có đơn kiện chính thức nào được công 
an giải quyết. Một nghiên cứu khác cho thấy 
đại đa số vụ bạo lực gia đình được giải quyết 
bởi các ban hòa giải ở địa phương, mặc dù Luật 
Phòng chống bạo lực gia đình đã quy định rõ 
không áp dụng hòa giải với các vụ việc có tính 
chất hình sự, trừ phi nạn nhân đề nghị không 
truy tố hình sự, hoặc các vụ việc vi phạm luật 
hành chính bị xử phạt.133 Chế tài xử phạt theo 
luật phòng chống bạo lực gia đình cho phép giải 
quyết các vụ việc bên ngoài hệ thống tư pháp 
hình sự bởi công an địa phương hoặc trưởng 
thôn, và những yếu tố như thế có thể là điều 
kiện cho việc bỏ cuộc.
 

UNODC, Viện phòng chống Tội phạm Châu âu, Trung tâm nghiên cứu Giới và Phát triển (2010) Nghiên cứu chất lượng các dịch vụ tư pháp hình 
sự có sẵn dành cho nạn nhân bạo lực gia đình ở Việt Nam và UNODC và Bộ Tư pháp Việt Nam (2009) Tóm tắt đánh giá các thực tiễn hiện nay 
của việc xử phạt hành chính và việc sử dụng tổ hòa giải để giải quyết các vụ việc bạo lực gia đình ở Việt Nam.
Vethpisay, P.  Hiếp dâm: Nghiên cứu các nhân tố cấu thành tội hiếp dâm (Luận văn Thạc sĩ Luật, Đại học Thammasart, 2008) tr. 16-17.

133.

134.
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Những sửa đổi trong Bộ luật Hình sự Thái Lan 
năm 2007 quy định cụ thể hiếp dâm trong hôn 
nhân là tội hình sự, đồng thời cũng quy định tòa 
có thể áp dụng hình phạt nhẹ hơn nếu nạn nhân 
vẫn muốn chung sống như vợ chồng. Ngôn ngữ 
được sử dụng ở đây dường như gợi ý rằng để 
tòa áp dụng án phạt tù trong trường hợp hiếp 
dâm trong hôn nhân thì nạn nhân cần phải bắt 
đầu quá trình ly hôn. Quy định này phản ánh 
những giá trị văn hóa-xã hội của việc ‘duy trì sự 
hòa thuận’ trong đó ưu tiên việc duy trì gia đình 
mà gánh nặng thường đặt lên người phụ nữ, 
như những ‘người vợ tốt, người mẹ tốt’.135

Hướng dẫn từ các quy phạm và chuẩn mực 
quốc tế.

Tuyên bố của Liên Hợp Quốc về Xóa bỏ Bạo lực 
với phụ nữ đề cập đến bạo lực tình dục trong gia 
đình và có đề cập cụ thể đến hiếp dâm trong 
hôn nhân. Kết luận chung của Phiên họp thứ 57 
của Ủy ban Địa vị Phụ nữ kêu gọi hình sự hóa 
hiếp dâm trong hôn nhân. Công ước của Hội 
đồng châu Âu quy định định nghĩa về bạo lực 
tình dục cũng được áp dụng đối với những hành 
vi nhằm vào vợ hoặc bạn tình cũ hoặc hiện tại 
được luật quốc tế thừa nhận.

Tại Thái Lan, những cải cách năm 2007 quy định 
rằng cả hai giới đều có thể là nạn nhân và thủ 
phạm. Tuy nhiên, định nghĩa trung tính về giới 
trong Bộ luật Hình sự Thái Lan có bao gồm cụm 
từ “hành vi được tiến hành với mục đích thỏa 
mãn ham muốn tình dục của thủ phạm”, điều 
này gây ra sự nhầm lẫn giữa việc xem hiếp dâm 
là hành vi tình dục trái với việc xem đó là bạo lực 
và kiểm soát. Ở Việt Nam, ngôn ngữ trung tính 
được sử dụng, tuy nhiên, sự lý giải hạn hẹp về 
hiếp dâm và cưỡng dâm hàm ý rằng chỉ phụ nữ 
mới là nạn nhân và nam giới là thủ phạm. Với tội 
dâm ô trẻ em, nạn nhân và thủ phạm có thể là 
cả hai giới. 

Các phát hiện của nghiên cứu này không mang 
tính kết luận về tác động thực sự của ngôn ngữ 
trung tính về giới so với ngôn ngữ có nhạy cảm 
giới trong các quy định hình sự về việc bỏ 
cuộc. Nghiên cứu không tìm thấy chính sách cụ 
thể về chống bạo lực tình dục ở cả Thái Lan và 
Việt Nam. 

Ngôn ngữ thiếu nhạy cảm giới có thể 
phủ định thực tế là hiếp dâm là một 
tội liên quan đến quyền lực diễn ra 
bên trong khuôn mẫu bất bình đẳng  
hiện hữu và về xã hội giữa nam giới 
và phụ nữ. Những định nghĩa về tội 
danh này có thể có tác động đến 
những chính sách nhằm mục đích 
chống lại bạo lực tình dục vì chúng có 
thể không cân nhắc đầy đủ đến 
những quan hệ quyền lực đang bị đe 
dọa.

Yêu cầu về thời hạn mà nạn nhân có 
thể trình báo một vụ việc bạo lực tình 
dục, có nghĩa là khi nạn nhân trình 
báo cảnh sát sau thời hạn quy định 
thì vụ việc có thể không tiến triển xa 
hơn được. 

Xác định tội tình dục trong 
Bộ luật Hình sự

Tại Thái Lan, các tội danh được 
đặt trong chương về giải quyết 
“các tội liên quan đến tình dục. Ở 
Việt Nam, các tội danh này được 
đặt trong chương về giải quyết 
“các tội xâm phạm tính mạng, sức 
khỏe, nhân phẩm và danh dự.”

135.   Boonyanait, N. Bạo lực gia đình và sự tha thứ trong công lý phục hồi ở Somsavat, V ed Stance (Bangkok: Rong Phim Deun Tula: 2010), tr.166-168.
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Bảng 6. Các loại tội danh hiếp dâm và mức độ nghiêm khắc của bản án ở Thái Lan và Việt Nam 

Quy định về thời hạn

Ở Thái Lan, Bộ luật Hình sự phân loại hiếp dâm 
là tội chống lại cá nhân chứ không phải là 
chống lại Nhà nước. Điều này có nghĩa là nạn 
nhân có 3 tháng để trình báo vụ việc hiếp dâm 
với cảnh sát kể từ khi vụ việc xảy ra và được 
biết đến. Điều này dựa trên niềm tin rằng nạn 
nhân bạo lực tình dục sẽ trình báo hết mọi thứ 
ngay từ khi có cơ hội đầu tiên. Các tổ chức xã 
hội dân sự ở Thái Lan ghi nhận nhu cầu của nạn 
nhân là muốn được cảm thấy an toàn và được 
hỗ trợ trước khi trình báo: “Việc nạn nhân mất 
thời gian để quyết định có kể vụ việc với một ai 
khác hay không là tự nhiên và dễ hiểu. Họ thấy 

bản thân nhơ nhuốc và trở thành đồ bỏ đi vì 
những gì đã xảy ra. Những người làm trong 
nghề như chúng tôi thì hiểu, cảnh sát cũng hiểu, 
nhưng luật không hiểu” (nữ nhân viên của một 
tổ chức phi chính phủ của Thái Lan). 

Việc bào chữa 

Ở Thái Lan và Việt Nam, luật không hạn chế việc 
bào chữa là có sự hiểu lầm về việc có đồng 
thuận. Nghĩa là bị cáo có thể bào chữa là gây tội 
trong hoàn cảnh say rượu, hoặc không cẩn thận 
hoặc cố tình không nhận ra hay đã không tìm 
hiểu kỹ lưỡng để khẳng định sự đồng thuận của 
nạn nhân.

Khả năng bị cáo có thể thoát trách 
nhiệm hình sự đối với việc hiếp dâm 
hoặc tấn công tình dục bằng cách 
kháng cáo rằng bị cáo đã nhầm lẫn là 
có sự đồng thuận.

Nếu luật cho phép các yếu tố giảm 
nhẹ có nghĩa là một bản án sẽ không 
phản ánh được mức độ nghiêm trọng 
của tội thì đấy chính là điều có thể bị 
xem là ‘góp phần” vào tình trạng bỏ 
cuộc. 

Thái Lan Việt Nam

Tội hiếp dâm 
không có yếu tố 
tăng nặng

Tội hiếp dâm 
có yếu tố tăng nặng 

Tấn công tình dục/
tấn công sàm sỡ 

Loại tội danh 
hiếp dâm

Phạt tù ít nhất 4 năm và tối đa 20 
năm và nộp tiền phạt

Phạt tù ít nhất là 2 năm và tối đa 
7 năm 

Có thể tăng lên tới 7 năm đến 10 
năm tù và 12-20 năm tù, tù chung 
thân hoặc tử hình, tùy thuộc yếu tố 
tăng nặng 

Có thể bị xử chung thân hoặc 
tử hình trong một số trường hợp 

Phạt tù tối đa 10 năm và nộp 
tiền phạt 

Phạt tù tối thiểu 6 tháng và tối đa 
3 năm 



Các phát hiện của nghiên cứu: Hiểu rõ những rào cản trong tiếp cận công lý và tình trạng bỏ cuộc trong các vụ việc bạo lực tình dục 59

Trình báo/tiếp xúc 
ban đầu 

Các quá trình trước 
xét xử/truy tố

Các quá trình 
xét xửĐiều tra

4. Các yếu tố pháp lý và tố tụng liên quan đến quy trình 
    tố tụng hình sự và tác động đến việc bỏ cuộc

4.1 Phân tích so sánh về các quá 
trình pháp lý và yếu tố ảnh hưởng 
đến việc bỏ cuộc

Thái Lan và Việt Nam có thông lệ tư pháp hình 
sự và cách tiếp cận tố tụng khác nhau đối với 
tội hiếp dâm và tấn công tình dục. Hệ thống 
pháp lý ở cả hai nước đều có sự kết hợp các yếu 
tố tranh biện và thẩm vấn. Do đó có những quy 
trình, thủ tục hình sự và quy tắc bằng chứng 
khác nhau cũng như vai trò khác nhau của các 
chủ thể tư pháp hình sự. Phụ lục 1 và 2 đưa ra 
sơ đồ trực quan quá trình pháp lý mô tả lối 
mòn điển hình của các vụ việc hiếp dâm và tấn 
công hình sự ở cả hai nước và nêu bật những 
giai đoạn mà ở đó có thể xảy ra việc bỏ cuộc.136

Với sự khác biệt trong thủ tục tố tụng hình sự ở 
Thái Lan và Việt Nam, phần này của báo cáo sẽ 
tập trung vào 4 giai đoạn phổ biến trong quá 
trình tư pháp hình sự: trình báo/tiếp xúc ban 
đầu; điều tra; các quá trình trước xét xử/truy tố 
và các quá trình xét xử, cũng như đề cập đến lo 
ngại về những vấn đề trước khi bỏ cuộc và việc 

trình báo không đầy đủ. Trong toàn bộ các giai 
đoạn nói trên, nhóm nghiên cứu sẽ so sánh 
một cách tóm lược các quá trình pháp lý hiện 
có trước khi xem xét những phát hiện của 
nghiên cứu liên quan đến các thời điểm bỏ 
cuộc, phương thức và xu hướng. Như đã trình 
bày ở trên, mặc dù những hạn chế về số liệu 
định lượng có nghĩa là nghiên cứu không thể 
đưa ra kết luận cụ thể về tỷ lệ bỏ cuộc, nhưng 
bù lại thông tin định tính sẽ đưa ra những dấu 
hiệu cho thấy người ra quyết định và các yếu tố 
chính tác động đến việc tại sao các vụ việc 
không tiến triển được. 

4.2 Trình báo/tiếp xúc ban đầu

Ở cả hai nước cảnh sát là người đầu tiên mà 
nạn nhân bị hiếp dâm tiếp xúc. Mặc dù có sự 
khác biệt về thủ tục và quy trình tố tụng, cảnh 
sát ở cả hai nước đều có trách nhiệm tiếp nhận 
trình báo ban đầu, tiến hành điều tra, và chuẩn 
bị cho quá trình buộc tội. 

Sơ đồ 1. Tổng quan sơ đồ tiến trình tư pháp hình sự 

Cân nhắc về sự an toàn và bảo vệ nạn nhân, hỗ trợ và trợ giúp trong suốt quá trình tư pháp hình sự 

136.   Thiết kế sơ đồ quá trình tư pháp được sử dụng trong báo cáo này chủ yếu dựa vào thiết kế của Lovett, J., và Kelly, L. (2009) Hệ thống 
khác nhau, kết quả giống nhau? Theo dõi tình trạng bỏ cuộc trong các vụ việc hiếp dâm được trình báo ở châu Âu (Khoa nghiên cứu về 
lạm dụng đối với trẻ em và phụ nữ, Đại học London Metropolitan).



60

Bảng 7. Tóm tắt thủ tục trình báo ở mỗi quốc gia

Thái Lan Việt Nam

Ai có thể 
trình báo 
vụ việc?

Yêu cầu 
đối với 
việc trình báo 

Tiếp nhận 
ban đầu/lấy 
lời khai của 
nạn nhân 

Phải làm gì 
nếu cảnh sát 
không tiếp 
nhận đơn 
khiếu nại?

Nạn nhân có 
thể rút lại trình 
báo không? 

Trình báo bắt 
buộc (bên
thứ ba)

Tính sẵn có 
của các lệnh 
bảo vệ

 

Giới hạn 
thời gian

Trình báo

Nạn nhân hoặc cha mẹ/người giám hộ 
thay mặt cho nạn nhân 

Nạn nhân, cha mẹ/người giám hộ 
của trẻ em hoặc nạn nhân khuyết 
tật, hoặc một bên thứ ba chứng 
kiến hay biết về vụ việc 

Nạn nhân (hoặc người đại diện hợp 
pháp của trẻ em) phải ký đơn tố cáo

Ba tháng từ ngày được cho là xảy ra vụ 
việc (đối với nạn nhân trưởng thành)

Nạn nhân có thể lựa chọn công tố viên 
tư nhân 

Không quy định nghĩa vụ trình báo bắt 
buộc đối với các tội tình dục 
Có nghĩa vụ trình báo theo khuôn khổ 
Luật phòng chống bạo lực gia đình 

Lệnh bảo vệ chỉ dành cho nạn nhân bạo 
lực gia đình 

Nếu nạn nhân là nữ thì việc xét hỏi cần 
được tiến hành bởi một cán bộ nữ, trừ 
phi nạn nhân đồng ý hoặc vì lý do cần 
thiết

Nếu nạn nhân dưới 18 tuổi thì cần được 
phỏng vấn riêng ở một nơi phù hợp với 
trẻ em và với sự có mặt của một chuyên 
gia tâm lý, nhân viên xã hội, người mà 
nạn nhân trẻ em yêu cầu hoặc được yêu 
cầu bởi công tố viên nhà nước; phải 
được ghi hình-ghi âm và không được 
đặt câu hỏi lặp đi lặp lại

Nạn nhân (hoặc người đại diện 
hợp pháp của trẻ em) phải nộp 
đơn kiện hoặc ký đơn tố cáo

Không giới hạn thời gian 

Không có quy định cụ thể liên 
quan đến nữ nạn nhân của bạo 
lực tình dục 

Nạn nhân có thể đến Viện Kiểm 
sát hoặc Tòa án đề nghị yêu cầu 
công an phải nhận đơn hoặc phản 
ánh lên cấp trên của công an viên 

Có, nếu đồng ý rút đơn thì nạn 
nhân không thể nộp đơn lại lần 
nữa

Không quy định nghĩa vụ trình 
báo bắt buộc đối với các tội tình 
dục
Có nghĩa vụ trình báo theo khuôn 
khổ Luật phòng chống bạo lực gia 
đình

Lệnh cấm tiếp xúc chỉ dành cho 
nạn nhân bạo lực gia đình

Có 
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Các phát hiện định tính và định lượng từ Thái 
Lan cho thấy tỷ lệ bỏ cuộc cao trong giai đoạn 
tiếp xúc ban đầu. Theo số liệu từ Trung tâm 
một cửa hỗ trợ khủng hoảng (OSCC), so sánh 
với số liệu trình báo từ Cảnh sát Hoàng gia Thái 
Lan, chỉ có 20% số vụ việc được báo cho OSCC 
đến được giai đoạn trình báo, và trong số này, 
chỉ có 31% đưa tới kết quả là ban hành lệnh bắt 
giữ. Theo thông tin thu thập được từ việc rà 
soát vụ việc, những nạn nhân từ 18 tuổi trở lên 
thường trình báo vụ việc trong tuần đầu tiên 
(26,9% nạn nhân từ 18 tuổi trở lên trình báo 
trong vòng 24 giờ, và 43,6% trình báo trong 
vòng một tuần). Nạn nhân trẻ hơn thường 
trình báo vụ việc muộn hơn. Như đã đề cập ở 
trên, số liệu định tính đã làm rõ tình trạng này: 
thông thường phải mất một thời gian nạn nhân 
trẻ em mới kể với gia đình về vụ việc, và sau đó 
gia đình phải mất một thời gian nữa mới trình 
báo với cảnh sát do sự nhạy cảm của vấn đề và 
tâm lý dễ bị tổn thương của nạn nhân ít tuổi. 
Trong các vụ hiếp dâm mà thủ phạm là thành 
viên gia đình thì thường phải mất hàng tháng 
vụ việc mới được trình báo. Trong hầu hết các 
trường hợp, vụ việc sẽ không được trình báo vì 
“không ai muốn thừa nhận là có tội phạm trong 
gia đình, nhất là liên quan đến tội phạm tình 
dục.”137 Đương nhiên, thời hạn 3 tháng giới hạn 
việc trình báo vụ việc đối với người trưởng 
thành, từ ngày vụ việc xảy ra và được biết đến, 
do đó vụ việc sẽ tự động dẫn đến việc bỏ cuộc 
trong giai đoạn trình báo. 

Ở Việt Nam, điểm đầu tiên tiềm tàng có thể xảy 
ra bỏ cuộc là khi nạn nhân tiếp xúc ban đầu với 
công an hoặc cán bộ tư pháp và trình báo 
miệng về vụ việc hiếp dâm hoặc bạo lực tình 
dục, và không có đơn tố cáo chính thức, sau đó 
vụ việc không tiến triển nữa. Dường như có 
thực tế là cơ quan công an địa phương không 
ghi lại lời khai của từ các vụ trình báo miệng. 
Các cuộc phỏng vấn định tính và thảo luận 
nhóm tập trung cho thấy những dấu hiệu bỏ 
cuộc có thể rất cao ở giai đoạn này. 
 

Ví dụ, nếu công an quyết định rằng hành vi 
được trình báo chưa chạm tới ngưỡng phạm 
tội thì họ có thể lựa chọn không giải quyết vụ 
việc hoặc chỉ xử lý hành chính. Nạn nhân có 
thể quyết định không tiếp tục trình đơn tố cáo 
chính thức vì một số lý do, trong đó có thể là 
không biết chữ, sợ quy trình tố tụng, định kiến 
giới của công an, nản lòng bởi thái độ của 
công an tiếp nhận vụ việc, hoặc do nạn nhân 
và nghi phạm đồng ý dàn xếp. Một nữ học giả 
cho rằng “Công an và Hội liên hiệp phụ nữ 
không tin rằng hiếp dâm có thể xảy ra trong 
hôn nhân, do đó, họ cố gắng giải quyết vấn đề 
thông qua hòa giải.” 

Thời điểm bỏ cuộc tiếp theo là sau khi nạn 
nhân nộp đơn tố cáo chính thức. Ở giai đoạn 
này, chính quyền địa phương có thể quyết 
định không tiếp tục giải quyết hoặc chuyển vụ 
việc sang cơ quan điều tra. Những người được 
phỏng vấn cho biết có những lý do giải thích 
cho việc bỏ cuộc ở giai đoạn này như sau: 
công an cho rằng nạn nhân nói dối khi trình 
báo vụ việc hiếp dâm, ví dụ như phụ nữ làm 
nghề bán dâm muốn lấy tiền của khách hàng; 
công an không cho rằng nạn nhân đã hành xử 
không đúng ở địa vị nạn nhân khi trình báo; 
không có bằng chứng về sử dụng vũ lực, như 
chân tay bị trói, bị đánh đập hoặc quần áo bị 
xé rách; không có bằng chứng về việc sử dụng 
thuốc ngủ ở nạn nhân; nạn nhân có thể rút 
đơn khi được yêu cầu khám nghiệm pháp y; 
nạn nhân và thủ phạm có thể dàn xếp đền bù; 
hoặc nạn nhân có thể rút đơn do lo ngại về 
bảo mật và sợ người khác biết.

Tiếp nhận ban đầu với nạn nhân 

Cảnh sát, trừ một số ngoại lệ hạn chế, là 
người gác cổng cho vụ việc đi vào hệ thống tư 
pháp hình sự. Trải nghiệm ban đầu với với 
công an mà với sự thiếu nhã nhặn của họ sẽ 
có tác động lớn đến niềm tin của nạn nhân đối 

137.   Số liệu được lấy từ một nhân viên công tác xã hội (người không muốn nêu tên trong báo cáo) trong phỏng vấn các đại diện NGO và nhân viên 
Bộ Phát triển Xã hội và An ninh Nhân dân ở cả ba địa điểm nghiên cứu ở Thái Lan.
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Các quy phạm và chuẩn mực quốc tế liên quan đến tiếp xúc 
ban đầu/trình báo:

Kêu gọi các nước bảo đảm rằng nạn nhân trình báo vụ việc bạo lực tình dục cần được 
đối xử một cách tôn trọng, bảo đảm danh dự, tính bảo mật và riêng tư cần được duy 
trì trong suốt quá trình. 
Kêu gọi các quốc gia cung cấp những dịch vụ kịp thời, chuyên nghiệp, không phán xét    
và lấy nạn nhân làm trung tâm. 
Bảo đảm rằng cảnh sát có trách nhiệm tạo điều kiện cho nạn nhân tiếp cận các dịch vụ 
y tế, hỗ trợ nạn nhân, tới việc lập kế hoạch an toàn và dịch vụ bảo vệ. 
Luôn có nhân viên được tập huấn để có thể hỗ trợ và giúp đỡ nạn nhân trong việc nộp 
đơn khiếu nại. 

với khả năng của hệ thống tư pháp trong việc 
giúp nạn nhân tìm kiếm công lý và có thể dẫn 
đến việc nạn nhân quyết định không tiếp tục 
việc tìm kiếm công lý thông qua hệ thống pháp 
lý chính thức nữa. Các phát hiện của nghiên 
cứu càng khẳng định rằng nguy cơ bỏ cuộc 
trong giai đoạn trình báo với cảnh sát là rất cao. 
Những người được phỏng vấn cho rằng thái độ 
đối xử của cảnh sát trong nhiều trường hợp là 
không chuyên nghiệp và coi nhẹ vụ việc, mà 
không để ý đến sự nhục nhã mà phụ nữ phải 
chịu đựng. Ở cả hai nước, người được phỏng 
vấn cho biết nạn nhân thường được yêu cầu 
chờ đợi rất lâu ở đồn cảnh sát – nơi chủ yếu là 
các nhân viên nam – mới có người ra lấy lời 
khai, và được đưa đi khám tại bệnh viện. Các 
phát hiện của nghiên cứu nêu bật những 
trường hợp mà nạn nhân cảm thấy tủi hổ khi 
phải ngồi chờ đợi hàng giờ ở những nơi có 
không gian kém thân thiện, không riêng tư, và 
không thể thay quần áo hay rửa ráy, hoặc thậm 
chí là đi vệ sinh, nếu không họ có thể sẽ bị đổ lỗi 
là làm hỏng bằng chứng. 

Ở Thái Lan, các nạn nhân nêu quan ngại rằng 
khi họ đợi để trình báo thì nghi phạm cũng ở 
trong cùng một căn phòng, và mọi người có thể 
nghe thấy những gì nạn nhân nói với cảnh sát. 
Ngoài ra, việc vụ án được phân cho cảnh sát và 
đồn cảnh sát nào phụ thuộc vào nơi nạn nhân 
trình báo chứ không nhất thiết là nơi nạn nhân 
sống. Nếu nơi này xa nhà nạn nhân thì mỗi lần 
được yêu cầu lấy lời khai, nạn nhân lại phải đi 
xa, và điều này có thể làm nảy sinh chi phí và 
gánh nặng lớn cho nạn nhân. 
 

Lập hồ sơ ban đầu về vụ việc

Các cuộc phỏng vấn với nạn nhân, các tổ chức 
phi chính phủ, các cơ quan nhận chuyển tuyến 
của chính phủ và các nhà cung cấp dịch vụ y tế 
đã cho thấy các rào cản thể chế mang tính hệ 
thống mà nạn nhân phải đối mặt khi tiếp xúc 
với công an và rào cản về áp lực đối với nạn 
nhân và các cơ quan hỗ trợ họ trong việc yêu 
cầu công an tiếp nhận đơn trình báo. Mặc dù 
các quốc gia có quy trình trình báo khác nhau 
nhưng từng nạn nhân có thể gặp phải những 
thách thức trong việc trình báo ở nước mình. Ở 
Việt Nam, nạn nhân cần nộp, ký hoặc lăn tay 
vào một đơn khiếu nại hoặc đơn tố cáo để bắt 
đầu quá trình tư pháp hình sự. Điều này có thể 
đặc biệt khó khăn nếu nạn nhân không hiểu 
ngôn ngữ, không biết đọc hoặc viết, hoặc nếu 
có khuyết tật khiến nạn nhân không thể làm 
việc này. Hơn nữa, những người trả lời khảo sát 
cho biết nạn nhân thường bị đe dọa không 
được tố cáo, và sợ bị trả thù nếu tố cáo. Thông 
thường công an địa phương sẽ tiếp nhận trình 
báo ban đầu và tiến hành điều tra sơ bộ. Các 
cán bộ tiếp nhận này chủ yếu thực hiện chức 
năng tiếp nhận trình báo, không được tập huấn 
về tư pháp, điều tra, thu thập chứng cứ hoặc 
thủ tục tố tụng hình sự. Họ chuyển ‘các phát 
hiện’ của mình cho một điều tra viên có kinh 
nghiệm ở bộ phận chuyên trách để người này 
tiến hành điều ban đầu. Tuy nhiên, mọi thông 
tin sau này đều được sử dụng làm bằng chứng 
trong truy tố. Những nhận xét và phát hiện 
thiếu chuyên nghiệp ban đầu có thể tác động 
tiêu cực đến vụ việc.

..

..

..

..
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Một nạn nhân và gia đình cô nhớ lại là họ được 
cảnh sát đưa cho một tập bản sao biên bản vụ 
việc bằng một ngôn ngữ mà họ không hiểu và 
không đọc được. Điều đáng lưu ý rằng nhiều 
khi nạn nhân không được thông báo về những 
bước mà họ cần theo trong quá trình nộp đơn 
trình báo chính thức, quá trình đó diễn ra như 
thế nào, và quyền của họ là gì. 

Các phát hiện từ Việt Nam cho thấy ở một số 
khu vực, công an địa phương không vào sổ hồ 
sơ các vụ việc hiếp dâm cho thích hợp với quan 
điểm chính thức rằng hiếp dâm và các loại tội 
phạm khác ‘được kiểm soát’ ở những “khu vực 
cần quan tâm đặc biệt” (thuật ngữ chỉ khu vực 
miền núi, vùng sâu vùng xa). Các cuộc phỏng 
vấn cho thấy việc này có thể liên quan đến triển 
vọng được đề bạt của các công an địa phương, 
những người được cho là có khả năng duy trì 
an ninh trật tự và phòng ngừa bạo lực ở khu 
vực họ quản lý.

Gánh nặng đặt lên nạn nhân 

Hiếp dâm và các tội phạm tình dục nhằm vào 
phụ nữ ở Thái Lan và Việt Nam được phân loại 
theo những tội dựa vào mức độ đồng thuận 
của nạn nhân để tiếp tục tiến hành các thủ tục 
tiếp theo. Các tội phạm tình dục nhằm vào trẻ 
em gái ở Thái Lan được coi là tội phạm chống 
lại Nhà nước. Việc phân loại tội phạm tình dục 
liệu có phải là tội chống lại cá nhân, hay tội một 
phần chống lại nhà nước, nghĩa là gánh nặng 
đặt lên nạn nhân trong việc nộp đơn khiếu nại 
chính thức để việc điều tra được tiến hành. 
Việc phân loại như vậy cho phép ‘các bên’ 
thương lượng dàn xếp bên ngoài hệ thống tư 
pháp hình sự. Ở cả hai nước, nạn nhân có 
quyền rút đơn kiện. Tuy nhiên, đối với các 
trường hợp tội phạm chống lại nhà nước, thì 
trên lý thuyết, cảnh sát và cơ quan công tố có 
thể tiếp tục khởi tố vụ việc mà không cần có sự 
hợp tác của nạn nhân. Ở Việt Nam, nếu nạn 
nhân đồng thuận rút lại đơn khiếu nại thì phải 
 

ký biên bản chính thức nói rằng mình hiểu rõ 
rằng không thể lại nộp đơn tố cáo lần nữa.

Đưa ra lời khai 

Ở Việt Nam, điểm dễ bỏ cuộc đầu tiên xuất 
hiện khi nạn nhân bắt đầu tiếp xúc với công an 
hoặc cán bộ tư pháp và trình báo miệng về vụ 
việc hiếp dâm hoặc bạo lực tình dục, và có đơn 
tố cáo chính thức. Nghiên cứu phát hiện rằng ở 
cả hai nước, nạn nhân thường phải kể lại câu 
chuyện nhiều lần, một quá trình khiến họ cảm 
thấy ê chề, làm khoét sâu hơn ký ức đau buồn 
của họ thông qua việc làm cho họ trở thành 
nạn nhân thêm một lần nữa,138 và làm tăng 
nguy cơ bỏ cuộc. Việc yêu cầu lấy lời khai cứ lặp 
đi lặp lại có mối liên quan với thực tế là câu 
chuyện của nạn nhân được diễn giải và hoàn 
thiện theo định kiến của người lấy lời khai, 
đồng thời nội dung lời khai thường không được 
nạn nhân thẩm định lại và sau đó có thể được 
sử dụng để chống lại nạn nhân tại tòa. Vì thế có 
thể dễ dàng thấy được tại sao phụ nữ lựa chọn 
không tham gia vào hệ thống tư pháp hình sự. 
Hơn nữa, bất kỳ lời khai mâu thuẫn hoặc không 
thống nhất nào đều được sử dụng để nghi vấn 
về tính xác thực và mức độ tin cậy đối với nạn 
nhân. 

Một phần quan trọng của nghiên cứu là về 
động lực của bạo lực tình dục cho thấy sự tổn 
thương kinh hoàng mà nạn nhân phải trải qua 
có thể có một số tác động tiêu cực đến khả 
năng cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về 
sự việc.139 Nghiên cứu về sang chấn tâm lý cho 
rằng nạn nhân “thường có thể nhớ lại thông tin 
chính xác về việc bị tấn công tình dục sau một 
hoặc thậm chí hai giấc ngủ đầy đủ.”140 Tuy 
nhiên, nhiều cán bộ tư pháp hình sự được 
phỏng vấn không thông thạo những biểu hiện 
thể chất, hành vi và tâm lý của sang chấn, 
những tác động có thể có đối với nạn nhân, 
hoặc không biết rằng những sang chấn này có 
thể gây ra sự thiếu nhất quán trong lời khai của 
nạn nhân. 

Việc gián tiếp làm cho một người trở thành nạn nhân thêm lần nữa được định nghĩa là “những thái độ, hành vi và thói quen đồ lỗi cho 
nạn nhân của các nhà cung cấp dịch vụ cộng đồng, gây thêm tổn thương cho người bị tấn công tình dục”, từ Rebecca Campbell và 
Sheela Raja (2005).
Lonsway, Kimberly (2005) Phỏng vấn nạn nhân PHẦN I: Kỹ năng phỏng vấn dựa trên những động cơ thực tế về tấn công tình dục. Tạp chí 
quốc tế về Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ. tr.18-24.
Như trên. tr.19
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Ba nạn nhân được phỏng vấn ở Thái Lan đã mô 
tả khung cảnh không mấy dễ chịu khi họ được 
thẩm vấn, mà ở đó cảnh sát sử dụng bất kỳ cái 
bàn hay phòng nào ở đồn cảnh sát để tiếp nạn 
nhân mà không quan tâm đến sự riêng tư hay 
an toàn của họ. Những người được phỏng vấn 
cho biết những câu hỏi của cảnh sát thường 
định kiến và không lưu ý đến cảm giác hoặc 
cảm xúc của nạn nhân. Ví dụ các câu hỏi mà 15 
nữ cán bộ điều tra đại diện cho các đồn cảnh 
sát ở Bangkok, Chiang Mai và Songkhla đã hỏi 
bao gồm những câu hỏi như sau: “Cô đã làm gì 
ở đó vào thời điểm đó? Lúc đó muộn rồi”, “Tại 
sao từ ban đầu cô lại đi với anh ta (thủ 
phạm)?”, “Cô mặc gì khi vụ việc xảy ra?”, “Sao 
cô không hét lên hay chống cự?”, và “Cô có 
chắc là không cho anh ta thấy dấu hiệu nào là 
cô có thích thú với việc đó không?”

Cho dù không tính đến mức độ nhạy cảm giới 
hoặc sự nhạy cảm của nữ cảnh sát – vì không 
thể giả định rằng bởi cảnh sát làm việc với nạn 
nhân là nữ thì nhiều khả năng là họ sẽ cư xử tôn 

trọng và quan tâm nạn nhân – nhưng thực tế là 
nhiều nạn nhân cho biết họ cảm thấy thoải mái 
khi kể lại câu chuyện với cán bộ nữ hơn, trong 
khi tỷ lệ nữ trong lực lượng cảnh sát ở cả hai 
nước đều thấp hơn rất nhiều so với nam giới.141 
Một nạn nhân người Thái giải thích: “Tôi là phụ 
nữ và tôi bị hiếp dâm. Rất khó để vượt qua cảm 
giác nhục nhã; cảm giác rằng cơ thể tôi nhơ 
nhuốc. Rất khó để tôi giải thích với cảnh sát 
nam. Tôi bị đàn ông cưỡng hiếp và tôi phải kể 
lại câu chuyện với đàn ông ư? Không. Tôi muốn 
nói chuyện với phụ nữ hơn, họ có cơ thể giống 
của tôi. Tôi tin rằng họ sẽ hiểu tôi hơn. Chúng 
tôi là phụ nữ.” 

Các cán bộ nam  là người mà nạn nhân tiếp xúc 
đầu tiên - được phỏng vấn trong thảo luận 
nhóm tập trung ở Thái Lan và Việt Nam khẳng 
định rằng họ cũng không thoải mái khi phải hỏi 
và nói về những vấn đề ‘riêng tư và quan hệ 
tình dục’ với nạn nhân nữ, và điều này có thể 
ảnh hưởng đến việc trình báo và ghi hồ sơ vụ 
việc.

Mức độ sẵn có của các biện pháp bảo vệ 
hiệu quả 

Chính việc bảo bệ phụ nữ và trẻ em gái từng 
bị bạo lực tình dục là một việc quan trọng, 
ngoài ra, các biện pháp bảo vệ cần sẵn có, 
không phụ thuộc vào việc có bắt đầu xử lý 

sự việc như một vụ hình sự hay không. Sự 
bảo vệ hiệu quả có thể tăng quyền năng của 
nạn nhân trong việc trình báo và tạo điều 
kiện an toàn cho họ khi bước vào hệ thống 
tư pháp hình sự. Những vấn đề an toàn cần 
được ưu tiên trong mọi quyết định xuyên 
suốt tiến trình tư pháp hình sự, và cần lưu ý  

Thực tiễn triển vọng: Những cải cách gần đây ở Thái Lan
Thủ tục tố tụng hình sự đối với nạn nhân dưới 18 tuổi ở Thái Lan có nhạy cảm với tình 
trạng dễ bị tổn thương của nạn nhân, bao gồm phương pháp tiếp cận nhóm đa ngành 
yêu cầu có sự hỗ trợ của một chuyên gia tâm lý, nhân viên công tác xã hội, một người trợ 
giúp do nạn nhân yêu cầu. Tại Thái Lan, cảnh sát và công tố viên được yêu cầu chỉ có mặt 
tại một cuộc phỏng vấn, việc này giúp giảm thiểu số lần mà nạn nhân phải kể lại câu 
chuyện của mình. Luật quy định rõ rằng lời khai của nạn nhân phải được ghi hình – ghi 
âm và không được hỏi nạn nhân những câu hỏi lặp đi lặp lại. Rất tiếc là các thủ tục này lại 
không quy định cho mọi nạn nhân bạo lực tình dục mà chỉ quy định cho trẻ em.

141.   Theo yêu cầu của Điều 133 Bộ luật Hình sự Thái Lan, nữ điều tra viên cần tiến hành việc điều tra liên quan đến tình dục, bao gồm hiếp 
dâm. Tuy nhiên, trong số 1.465 đồn cảnh sát trên cả nước chỉ có khoảng 300 cảnh sát nữ ở cấp sĩ quan (số liệu do Cảnh sát trưởng 
Chatchawal Suksomjit, Phó Chủ tịch Ủy ban Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cung cấp tại một cuộc phỏng vấn ngày 24/12/2013).
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nhu cầu thể chất và cảm xúc của nạn nhân. 

Ở cả hai nước, lệnh bảo vệ chỉ được áp dụng 
đối với phụ nữ nếu người đó là nạn nhân bị bạo 
lực gia đình. Các lệnh bảo vệ tư pháp (lệnh cấm 
đến gần hoặc biện pháp cấm tiếp xúc) dường 
như không áp dụng cho nạn nhân của bạo lực 
tình dục do người quen, bạn trai hoặc người lạ 
gây ra. Vấn đề an toàn và bảo vệ nạn nhân bạo 
lực tình dục dường như không phải là quan tâm 
ưu tiên trong các quá trình tư pháp hình sự. 
Ngoài các trường hợp bạo lực gia đình, thì hệ 
thống tư pháp ở cả hai nước không có các biện 
pháp bảo vệ trước mắt, khẩn cấp hoặc lâu dài. 

Không một cảnh sát nào được phỏng vấn ở Việt 
Nam hay Thái Lan nhắc đến việc tiến hành đánh 
giá rủi ro, hỗ trợ nạn nhân xây dựng kế hoạch 
an toàn, hoặc làm việc với các cơ quan cung cấp 
dịch vụ để xây dựng những quy tắc và mạng 
lưới chuyển tuyến chú trọng tới an toàn và bảo 
vệ nạn nhân. Cũng không có cán bộ tư pháp 
hình sự nào được phỏng vấn coi việc bảo vệ là 
một vấn đề cấp thiết.

 
 

 

 

Bảng 8. Tóm tắt các yếu tố về quy trình thủ tục hình sự tác động đến tình trạng : tiếp xúc ban đầu 
và trình báo

Yếu tố góp phần vào 
tình trạng bỏ cuộc Yếu tố góp phần làm giảm tình trạng bỏ cuộc

Không có cơ sở vật chất 
thân thiện với phụ nữ hoặc 
nạn nhân

Cán bộ tiếp nhận tin báo đối 
xử kém hoặc thiếu tế nhị 

Gánh nặng trình báo chính 
thức là của nạn nhân

Loại bỏ vai trò của nạn nhân 
(trình báo là điều kiện bắt 
buộc)

Thời gian chờ đợi quá dài

Kể lại câu chuyện nhiều lần 

   Thiết lập những không gian an toàn nơi phụ nữ và trẻ em gái 
    có thể ngồi đợi và được phỏng vấn theo tinh thần tôn trọng, 
    bảo vệ danh dự, sự riêng tư và bí mật của họ 
    Đối xử nhân đạo với phụ nữ và trẻ em gái 
    Hạn chế tiếp cận đến hồ sơ vụ việc; và duy trì lưu trữ hồ sơ

    Lưu giữ toàn bộ hồ sơ các vụ việc được trình báo cảnh sát 
    Xây dựng và yêu cầu các cán bộ tiếp nhận thực hiện các biện 
    pháp ứng phó có nhạy cảm giới và nhạy cảm với nạn nhân 
    Cung cấp nguồn lực và tập huấn đầy đủ cho cán bộ tiếp nhận 
    để giúp đỡ và hỗ trợ nạn nhân trên tinh thần cảm thông và 
    không phán xét 

    Giảm thiểu số lần mà người phụ nữ phải kể lại câu chuyện 
    của mình nhằm giảm việc gián tiếp làm cho họ trở thành nạn 
    nhân thêm một lần nữa
    Lấy lời khai ở địa điểm và thời gian thoải mái và an toàn cho 
    nạn nhân 
    Lập hồ sơ và khẳng định tính chính xác của lời khai của người 
    phụ nữ 

    Có đội ngũ nhân viên được tập huấn và có nhạy cảm giới để 
    trợ giúp và hỗ trợ nạn nhân nộp đơn tố cáo

    Khuyến khích vai trò của nạn nhân trong giai đoạn trình báo 

    Đặt công tác điều tra bạo lực tình dục là việc ưu tiên; yêu cầu 
    có hành động ngay lập tức 
    Điều phối hoạt động điều tra với nhà cung cấp dịch vụ hỗ 
    trợ, pháp lý và y tế 

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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4.3 Công tác điều tra

Công an, cán bộ điều tra hình sự và các công tố 
viên đều có thể tham gia vào công tác điều tra. 
Tại Thái Lan, cảnh sát tiến hành điều tra sau khi 
nạn nhân ký đơn khiếu nại. Tại Việt Nam, các 
cuộc điều tra chính thức cần phải có quyết định 
điều tra hình sự do Viện kiểm sát phê chuẩn.

Bỏ cuộc trong giai đoạn điều tra: Nghiên cứu 
đã phát hiện ra những vấn đề gì? 

Ở cả Thái Lan và Việt Nam, nghiên cứu cho thấy 
các vụ bạo lực tình dục có nguy cơ cao bị bỏ 
cuộc trong gia đoạn điều tra. Ở Thái Lan, nếu 
dữ liệu từ Trung tâm một cửa hỗ trợ khủng 
hoảng (OSCC) được so sánh với dữ liệu của 
Cảnh sát Hoàng Gia Thái Lan thì chỉ có 6% các 
vụ việc được báo cáo cho OSCC dẫn tới lệnh bắt 
giữ. Trong khi Mục 133 của Bộ luật Tố tụng Hình 
sự quy định việc điều tra vụ việc liên quan đến 
nữ nạn nhân phải do nữ nhân viên điều tra tiến 
hành, nhưng thực tế thì không có đủ cán bộ nữ 
trong tổng số các đồn cảnh sát và cho các vụ 
việc được báo cáo, do vậy nam cảnh sát có thể 
thẩm vấn nạn nhân. Thủ tục này có thể khiến 
cho nạn nhân thay đổi quyết định của minh 
hoặc rút hồ sơ vì sợ bị kì thị hoặc phán xét.

Kể cả khi các nữ cán bộ điều tra nữ chưa chắc là 
có nhạy cảm giới hơn nhưng những nạn nhân 

được phỏng vấn trong nghiên cứu này cho biết 
họ cảm thấy thoải mái hơn và sẵn sàng nói 
chuyện với các nữ điều tra, đặc biệt vấn đề liên 
quan tới các thương tổn về thể chất.142 Tất cả 
các nạn nhân được phỏng vấn trong nghiên 
cứu này đã chia sẻ kinh nghiệm của họ rằng họ 
cảm thấy không thoải mái khi phải kể lại chuyện 
mình bị tấn công tình dục cho các nam điều tra 
viên.

Tại Việt Nam trong giai đoạn này có một số vấn 
đề tiềm ẩn dẫn tới bỏ cuộc của các vụ việc bạo 
lực tình dục: Trước tiên, khi cơ quan điều tra 
quyết định không chính thức tiến hành điều 
tra, và thứ hai là khi cơ quan điều tra quyết 
định chính thức khởi tố hình sự nhưng Viện 
kiểm sát không chấp thuận. Sau giai đoạn điều 
tra, vấn đề tiếp theo dẫn tới bỏ cuộc của các vụ 
việc đó là cơ quan điều tra quyết định đình chỉ 
điều tra. Trong giai đoạn này, nạn nhân có thể 
rút đơn kiện bất cứ lúc nào trong giai đoạn điều 
tra. Những phát hiện từ Việt Nam chỉ ra rằng 
đây là giai đoạn chính dẫn tới việc bỏ cuộc các 
vụ việc liên quan tới bạo lực tình dục. Có vẻ 
như mức độ bỏ cuộc là khác nhau, tùy thuộc 
vào việc nạn nhân là phụ nữ hay trẻ em gái. 
Việc rà soát số lượng các vụ việc đã cho thấy tỉ 
lệ bỏ cuộc là 27% trong tổng số các vụ bạo lực 
tình dục có nạn nhân là trẻ em gái so với tỉ lệ 
61% trong các vụ có nạn nhân là phụ nữ. 

 
 

 

 

Yếu tố góp phần vào 
tình trạng bỏ cuộc Yếu tố góp phần làm giảm tình trạng bỏ cuộc

Quy định ngặt nghèo về thời 
hạn trình báo 

Không có khả năng tiếp cận 
các biện pháp bảo vệ tức 
thì, cấp thiết hoặc lâu dài 

Không có đánh giá rủi ro và 
không có lập kế hoạch an 
toàn 

    Không quy định thời hạn trình báo 

    Sẵn có các biện pháp bảo vệ hiệu quả 

   Tiến hành đánh giá rủi ro và trợ giúp cho việc lập kế hoạch 
    an toàn trong suốt quá trình tư pháp 
    Làm việc với nhà cung cấp dịch vụ để bảo đảm các dịch vụ là 
    toàn diện, ‘bao trùm’ cho nạn nhân

142.   Thông tin từ nạn nhân và từ các tổ chức NGOs có làm việc chặt chẽ với các nạn nhân của bạo lực tình dục.

..

..

..

..
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Thái Lan Việt Nam

Giám định pháp y

Thời hạn điều tra

Thẩm vấn 
nghi phạm

Hỗ trợ và giúp 
đỡ nạn nhân

Bảng 9. Tóm tắt quy trình điều tra ở mỗi nước

Công tác 
điều tra

Việc giám định pháp y cho nạn nhân 
là bắt buộc bất kể thời gian tính từ 
khi xảy ra vụ việc và khi được trình 
báo 

Việc điều tra phải được hoàn thành 
trong vòng hai tháng. Thời gian 
điều tra có thể được ra hạn tối đa 
thêm hai lần mỗi lần ba tháng nếu 
hợp lý và cần thiết

Cán bộ điều tra có đưa ra lệnh hầu 
tòa trên cơ sở hợp lý để nghi phạm 
đến và yêu cầu điều tra chính thức

Việc giám định pháp y cho nạn nhân 
không bắt buộc phải áp dụng theo Bộ 
luật Tố tụng Hình sự
Nạn nhân phải đồng thuận để làm 
giám định pháp y

Thời hạn điều tra phụ thuộc vào phân 
loại và mức độ nghiêm trọng của tội 
phạm (thường là 24 tháng)

Nghi phạm có thể bị tạm giam (nếu 
quen biết với nạn nhân) và thẩm tra 
hoặc thẩm vấn

Thông tư 07/2011 ưu tiên trợ giúp pháp 
lý cho nạn nhân bị bạo lực tình dục

Trong gần 50% trường hợp bị đình chỉ điều tra, 
lý do được ghi lại là "không vi phạm", theo 
phỏng vấn có nghĩa là dựa trên bằng chứng đã 
không xảy ra hành vi phạm tội đó hoặc thiếu 
bằng chứng. Dưới 1% các trường hợp được ghi 
chép lại là cáo buộc sai. Nạn nhân chỉ rút đơn 
trong hơn một phần ba các trường hợp bị đình 
chỉ điều tra ở giai đoạn này (36%). Tất cả các 
nạn nhân đã rút đơn đều là người lớn. Những 
lý do được trích dẫn cho việc rút đơn bao gồm: 
nạn nhân và nghi phạm đã thương lượng thỏa 
thuận; nạn nhân sợ bị kỳ thị; hay nạn nhân lo 
ngại về sự riêng tư của họ.

Điều tra tội phạm tình dục là điều tra phức tạp, 
và sẽ còn phức tạp hơn nữa vì trong thực tế 
thường không có nhân chứng độc lập hoặc 
không có bằng chứng pháp y, dẫn đến việc 
điều tra tập trung chủ yếu vào mức độ đáng tin 
cậy của nạn nhân.

Sự đồng thuận trở thành một vấn đề quan 
trọng, và ở cả hai nước, nghiên cứu cho thấy 
rằng thường có khiên cưỡng trong điều tra khi 
không có bằng chứng bổ sung. Nhiều cán bộ 
tham gia phỏng vấn nói rằng trong trường hợp 
không có bằng chứng rõ ràng trên cơ thể của 
nạn nhân, thì việc chứng minh vụ việc càng khó 
khăn hơn. Những cán bộ khác thì đề cập đến 
những khó khăn mà họ gặp phải là khi hành vi 
giao cấu vẫn chưa được thực hiện. Tại Thái 
Lan, luật hình sự không giải thích chi tiết về các 
trường hợp để xác định có sự đồng thuận, và 
việc xem xét các quyết định của tòa án cho 
thấy các yếu tố chính được sử dụng để xác 
định sự đồng thuận bao gồm mối quan hệ giữa 
thủ phạm và nạn nhân, các sự việc dẫn đến 
việc hãm hiếp, và vẻ ngoài của nạn nhân và 
nghi phạm.143

143.   Bộ luật Hình sự Thái Lan, tài liệu nghiên cứu các vụ án của Tòa án Tối cao
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Các quy phạm và chuẩn mực quốc tế liên quan tới việc trình 
báo/tiếp xúc ban đầu:

Thúc đẩy điều tra kịp thời, tiến hành điều tra một cách chuyên nghiệp, đáp ứng các 
yêu cầu về bằng chứng và điều tra, tận dụng hết mọi phương tiện để xác định và bắt 
giữ nghi phạm, cân nhắc sự an toàn, an ninh và coi trọng phẩm giá của phụ nữ và trẻ 
em gái.
Các nguyên tắc và Hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về Tiếp cận trợ giúp pháp lý trong hệ 
thống tư pháp hình sự144 kêu gọi các quốc gia đảm bảo đưa ra sự tư vấn, hỗ trợ, các cơ 
sở chăm sóc thích hợp và hỗ trợ những người là nạn nhân của bạo lực trong suốt quá 
trình tố tụng hình sự theo cách thức ngăn ngừa tình trạng tái diễn nạn nhân hóa và làm 
cho họ trở thành nạn nhân thêm lần nữa.

..

..

Các dịch vụ y tế và pháp y

Trang thiết bị cho việc thu thập bằng chứng 
y khoa

Tại Thái Lan, sau khi trình báo, nạn nhân được 
gửi đến bệnh viện hoặc trung tâm y tế được chỉ 
định bất luận khoảng thời gian từ khi vụ việc 
xảy ra cho đến khi trình báo, hay mức độ 
nghiêm trọng của thương tích hay thương tích 
có thể nhìn thấy được trên cơ thể hay không. 
Theo các cuộc phỏng vấn khác nhau được thực 
hiện với các bác sĩ và các chuyên gia, có vẻ như 
không có sự hiểu biết chung về cách mà các 
cuộc kiểm tra về y tế và pháp y phải được báo 
cáo như thế nào như là bằng chứng lưu hồ sơ 
của cảnh sát và của tòa án. Điều đáng nói là 
hiện tại chỉ có hai cơ quan giám định cho các vụ 
hiếp dâm và tấn công tình dục; tuy nhiên, dựa 
trên các cuộc phỏng vấn với các bác sĩ cho thấy 
chuyên môn phát hiện bạo lực mạnh dần lên.

Tại Việt Nam, mặc dù có các cơ sở chuyên môn 
và nhân viên y tế để thực hiện các cuộc kiểm 
tra pháp y nhưng lại không có chuyên gia được 
đào tạo chuyên biệt hoặc được chỉ định làm 
việc chuyên sâu về các vụ việc bạo lực tình dục. 
Hơn nữa, hiện nay - ngoại trừ các bệnh viện 
hiện đang tuân theo các quy trình của WHO – 
thì chưa có hướng dẫn cụ thể để xử lý các 
trường hợp bạo lực tình dục, đặc biệt là không 
có báo cáo về các vụ lạm dụng tình dục xảy ra 
gần đây.
 

Các phát hiện định tính từ Việt Nam chỉ ra rằng 
nạn nhân bị hãm hiếp thường bị nhân viên y tế 
và nhân viên tư pháp ứng xử thiếu nhạy cảm:

“Ở cấp địa phương, bên công an có thể 
chuyển vụ việc sang cơ quan pháp y có 
thẩm quyền, nhưng một số chuyên gia 
pháp y có thể không tự tin khi thực hiện 
giám định cho các nạn nhân bị hãm hiếp 
do thiếu chuyên môn về những kỹ năng 
đặc biệt này. Các chuyên gia pháp y sẽ 
tìm đến các y tá phụ khoa để được hỗ 
trợ. Vì vậy, chẳng lấy gì làm lạ khi nhìn 
thấy một hàng bốn người do một 
chuyên gia pháp y nam dẫn đầu, đi bộ 
qua bệnh viện. Nạn nhân cố che mặt 
của mình bằng khăn và mũ đi sau bác sĩ, 
sau đó là y tá, và người cuối cùng trong 
hàng là công an cầm theo một tập hồ 
sơ. Nhìn cảnh đó bất kỳ ai cũng có thể 
ngay lập tức nói rằng cô gái đó hoặc 
người phụ nữ đó là nạn nhân hiếp dâm. 
Hãy hình dung xem, nạn nhân đã bị tổn 
thương vì bị hãm hiếp, thế nên cách 
ứng xử này thậm chí còn gây nguy hiểm 
cho người phụ nữ ấy hơn một nghìn 
lần.”

Chuyên gia pháp y nam, Việt Nam

144.   Nghị quyết số 67/187, Phụ lục.
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“Một lần, một chuyên gia pháp y nam 
đã tiến hành giám định. Không hiểu sao 
giám định viên đã làm nạn nhân sợ hãi. 
Nạn nhân vội vã mặc quần, và chạy vội 
ra khỏi phòng giám định đến công viên 
gần đó. Có lẽ giám định viên đã không 
giải thích đầy đủ mọi quy trình cho nạn 
nhân. Ví dụ, tại sao nạn nhân cần phải 
cởi bỏ toàn bộ quần áo? Có những 
trường hợp mà phụ nữ chỉ đồng ý cởi 
áo và muốn mặc nguyên quần. Và họ sẽ 
phải có thái độ hợp tác như thế nào để 
giúp chúng tôi thực hiện giám định một 
cách hiệu quả? Nếu người phụ nữ luôn 
cố gắng kẹp chặt chân mình như vậy 
làm thế nào chúng tôi có thể tiến hành 
giám định?”

Giám định viên nam, Việt Nam

Một ví dụ khác từ Việt Nam nhấn mạnh thêm 
một số quan ngại khác về cách ứng xử với nạn 
nhân bị bạo lực tình dục:

Các quy trình thu thập bằng chứng

Tại Thái Lan và Việt Nam, vụ việc hiếp dâm phải 
được báo cảnh sát trước khi tiến hành giám 
định pháp y. Ở Thái Lan, các giám định pháp y 
đối với nạn nhân là bắt buộc bất kể thời điểm 
nạn nhân trình báo vụ việc hiếp dâm.145 Việc 
giám định phải được thực hiện dựa trên mức 
cần thiết và thích hợp, đảm bảo ít gây đau đớn 
nhất và không gây tổn hại đến nạn nhân. Nếu 
nạn nhân không đồng thuận thì có thể gây bất 
lợi cho nạn nhân. Tại Việt Nam, theo luật pháp, 
việc giám định pháp y là không bắt buộc, tuy 
nhiên khi các điều tra viên yêu cầu giám định cơ 
thể nạn nhân để lấy bằng chứng, thì việc giám 
định phải được nữ cảnh sát hoặc với sự hiện 

diện của một người phụ nữ khác (ví dụ một nữ 
y tá hoặc người đi cùng là nữ của nạn nhân) 
tiến hành.146

Những người được phỏng vấn chia sẻ rằng việc 
giám định y khoa ít khi được thực hiện trong 
vòng 24 giờ. Thông thường không có thuốc 
tránh thai để phòng ngừa mang thai, phòng 
ngừa HIV hoặc không có các biện pháp chăm 
sóc phòng nghừa và chữa trị, đồng thời những 
nhu cầu về y tế và tâm lý-xã hội của những 
người trải qua bạo lực không được giải quyết 
hoặc đáp ứng. Bệnh viện thì đông, và nạn nhân 
bạo lực tình dục thường phải chờ đợi lâu, do đó 
việc duy trì sự riêng tư hoặc bảo mật cho họ là 
bị hạn chế.

Việc trì hoãn giám định pháp y có thể dẫn tới sự 
thay đổi về bằng chứng (ví dụ như vết thương 
đã lành…) hoặc bị mất các dữ liệu pháp y.147 

Mặc dù các nghiên cứu y học khuyến cáo thu 
thập mẫu để giám định trong vòng 72-96 giờ 
sau khi bị tấn công để bảo vệ bằng chứng,148 
một số lượng đáng kể các cuộc giám định pháp 
y ở Thái Lan và Việt Nam được thực hiện bên 
ngoài khung thời gian đó. Ở Việt Nam, người 
được phỏng vấn ghi nhận rằng trong một số 
trường hợp, nạn nhân phải đợi đến ba ngày để 
có thể được giám định pháp y. 

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng trong nhiều 
trường hợp có các bằng chứng không cần thiết 
vẫn được thu thập: ví dụ, khi nạn nhân báo cáo 
về việc họ bị bạo lực tình dục qua đường miệng 
thì lại thu thập bằng chứng từ bộ phận sinh 
dục. Điều này có thể là do các điều tra viên và 
các chuyên viên giám định pháp y không có 
kiến thức đầy đủ về các yêu cầu bằng chứng 
của toà án hoặc cách thức thu thập các loại 
bằng chứng khác nhau để hỗ trợ việc nạn nhân 
khiếu nại hoặc xác định nghi phạm.

145.   Mục 131(1) của Bộ luật Tố tụng Hình sự, Thái Lan.
146.   Mục 152 của Bộ luật hình sự, Việt Nam.
147.   WHO Hướng dẫn về chăm sóc pháp lý-y khoa cho nạn nhân của bạo lực tình dục. 2003. tr.18.
148.   Dumont, J. và D. White (2007) Việc sử dụng và tác động của bằng chứng pháp lý – y khoa trong các vụ việc tấn công tình dục: Rà soát 
           toàn cầu, WHO, tr.13 .
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“Cho đến nay công an không tuân thủ 
chặt chẽ quy tắc này. Khi nạn nhân bị 
hiếp dâm trình báo vụ việc ... công an 
tiếp nhận trình báo thường đưa nạn 
nhân đến trạm y tế kế hoạch hóa gia 
đình địa phương hoặc cơ sở chăm sóc 
sức khoẻ khác và yêu cầu các y tá phụ 
khoa thực hiện kiểm tra.

Những y tá và thậm chí cả các bác sỹ 
trên thực tế thường vô tình tiêu hủy các 
chi tiết có thể là bằng chứng hơn là cố 
gắng lưu trữ bất cứ bằng chứng sinh 
phẩm còn lưu lại trên cơ thể nạn nhân. 
Họ sẽ làm sạch các bộ phận sinh dục của 
nạn nhân, thì làm sao họ có thể tìm thấy 
tinh dịch thủ phạm? Họ thậm chí sẽ cạo 
lông mu của nạn nhân, vậy làm cách 
nào họ có thể tìm thấy và thu thập được 
lông của thủ phạm ở đó? Đôi khi họ còn 
dùng các lưỡi dao đã cùn và có thể gây 
ra các vết xước mới tại bộ phận sinh dục 
của nạn nhân.

Thói quen làm việc như thế là thách 
thức lớn đối với các cán bộ điều tra để 
tìm ra những vết xước nào là hậu quả 
của hành vi hiếp dâm. Nếu tiến hành 
khảo sát với nữ y tá và bác sĩ phụ khoa, 
tôi chắc chắn rằng họ sẽ không thực sự 
biết việc màng trinh không bị tổn 
thương hay bị rách sẽ như thế nào. Tôi 
đã đọc bản mô tả vụ việc bằng văn bản 
của bác sỹ phụ khoa và tìm thấy các cụm 
từ vô lý và thiếu nhạy cảm như: “màng 
trinh bị rách thành hai phần”. Màng 
trinh không phải như là một ống nước 
để bị vỡ thành 2 mảnh. Và “màng trinh 
bị vỡ thành hình chữ nhật” hoặc “màng 
trinh bị rách và mất một phần”, v.v…”

 Nam chuyên gia giám định pháp  
 y, Việt Nam

Chính sách thu thập bằng chứng pháp lý – 
y khoa

Ở Việt Nam, bằng chứng pháp y là chứng cứ 
đầu tiên để xác định hành vi đó có phạm tội hay 
không. Rà soát trường hợp của Việt Nam cho 
thấy 95% nạn nhân đã đi giám định pháp y. 
Trong số này, 40% các vụ việc được thực hiện 
trong thời gian quá bốn ngày kể từ thời điểm 
xảy ra vụ việc và ngày trình báo. Có năm trường 
hợp đã được gửi đi giám định pháp y mặc dù vụ 
việc đã xảy ra trước đó một năm. Nếu việc trình 
báo vụ việc bị trì hoãn và khả năng thu thập 
bằng chứng hữu ích bị giảm đi thì trong một số 
trường hợp việc điều tra sẽ bị đình chỉ, và vụ 
kiện bị kết thúc. Những người được phỏng vấn 
chưa hiểu rõ về sự cần thiết phải giám định 
pháp y và những khó khăn khi đưa vụ việc này 
ra khởi tố hình sự nếu giám định pháp y không 
cung cấp được bằng chứng kết luận về việc hiếp 
dâm hoặc ép buộc tình dục.

Tin tưởng quá mức vào các bằng chứng thể 
chất 

Các cán bộ công an Việt Nam tham gia phỏng 
vấn nói rằng họ tìm kiếm các bằng chứng như 
“cưỡng bức” “trói chân và tay”, “đánh” và “xé 
quần áo” để chứng minh sự hãm hiếp. Họ cũng 
chỉ ra rằng họ tìm những cách thức mà người bị 
tình nghi lợi dụng để làm mất khả năng chống 
cự của nạn nhân, đó là tình trạng ốm yếu, hoặc 
bị bệnh tâm thần, hay sử dụng thuốc gây mê 
hoặc thuốc ngủ để ngăn cản sự chống trả của 
nạn nhân mặc dù họ thừa nhận rằng các hành vi 
như vậy nhiều khi rất khó chứng minh. Mặc dù 
Bộ luật Tố tụng Hình sự không ngăn cản việc chỉ 
dựa vào tuyên bố của nạn nhân, nhiều điều tra 
viên nói rằng họ sẽ không tiến hành điều tra 
trong trường hợp không có bằng chứng pháp y 
hoặc các lời khai khác của nhân chứng khác. Lý 
luận này phản ánh sự rập khuôn về giới là nhất 
định phải có bằng chứng. 
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Bảng 10. Tóm tắt các yếu tố về trình tự tố tụng ảnh hưởng đến tình trạng bỏ cuộc: Công tác 
điều tra

“Tòa án không cho phép các nhân viên 
xã hội có mặt để hỗ trợ bên nguyên về 
mặt tinh thần hoặc có thể thay mặt nạn 
nhân nếu cần trong suốt quá trình xét 
xử. Các bồi thẩm đoàn ngồi đó nhưng 
lại không biết về phương pháp tiếp cận 
lấy nạn nhân là trung tâm, đặc biệt là ở 
các vụ bạo lực tình dục.”

Nữ nhân viên xã hội, Việt Nam

Hỗ trợ pháp lý cho các nạn nhân

Theo như lời của một nạn nhân: “Luật pháp là 
quyền lực và thiếu kiến thức pháp luật là thiếu 
quyền lực. Tôi cảm thấy bất lực.”

Thái Lan và Việt Nam có các cách thức khác 
nhau để trợ giúp pháp lý và hỗ trợ nạn nhân. 
Tuy nhiên, trên thực tế, nghiên cứu cho thấy 
rằng việc triển khai thực hiện các biện pháp này 
còn hạn chế nên thường không hỗ trợ được 
nạn nhân và cũng không có trợ giúp trong suốt 
quá trình điều tra và xét xử. Ở Việt Nam và Thái 
Lan, nạn nhân có khả năng tham gia quá trình 
xét xử như một bên đương sự. Điều này có 
nghĩa là nạn nhân có tư cách pháp lý trong 
phiên xử hình sự như một bên đương sự, không 
chỉ như là một nhân chứng cho việc truy tố. 
Như vậy, nạn nhân có thể có một luật sư trợ 
giúp trong suốt quá trình hình sự, có thể yêu 
cầu thẩm phán thu thập một số bằng chứng 
hoặc phỏng vấn các nhân chứng trong giai đoạn 
điều tra và đại diện cho nạn nhân tại phiên xử 
hình sự. Trong một số tình huống nhất định, 
nạn nhân có thể tiếp cận sự hỗ trợ và trợ giúp 
pháp lý của nhà nước.

Các cuộc phỏng vấn với 7 nạn nhân tại Thái Lan 
cho biết họ cảm thấy họ được trao quyền nhiều 
hơn nếu họ có kiến thức về pháp luật. 
 

Những kiến thức hữu ích bao gồm: hiểu được 
thời hạn trình báo với cảnh sát sau khi vụ việc 
bạo lực tình dục xảy ra là trong vòng 3 tháng, 
hiểu về tầm quan trọng của việc thu thập các 
bằng chứng pháp y ngay sau vụ cưỡng bức, 
hiểu được về quyền được yêu cầu một nữ điều 
tra viên và quyền phản đối bảo lãnh cho bị can. 

Tại Việt Nam, mặc dù thực tế là có trợ giúp pháp 
lý nhằm hỗ trợ cho các nạn nhân như nhân 
chứng trong quá trình điều tra và xét xử nhưng 
các nghiên cứu viên cho thấy là có sự từ chối 
quyền của phụ nữ được có một phiên tòa công 
bằng do việc họ không nhận được sự trợ giúp 
pháp lý để nạn nhân theo đuổi vụ kiện của 
mình.

Yếu tố góp phần vào việc 
gia tăng tình trạng bỏ cuộc Yếu tố góp phần làm giảm tình trạng bỏ cuộc

Bắt buộc giám định pháp y 
động chạm tới người nạn 
nhân

Các cuộc điều tra kéo dài

Cho phép giám định pháp y mà không yêu cầu báo cáo của 
cảnh sát
Đảm bảo rằng giám định pháp y chỉ được tiến hành nếu cần 
thiết và đúng thời hạn
Thiết lập và thực thi các hướng dẫn giám định pháp y nhằm 
giảm thiểu sự động chạm của công cụ/thiết bị lên người nạn 
nhân và sự chịu đựng kéo dài của nạn nhân đồng thời tuân 
theo các chuẩn mực được quốc tế công nhận.149,150

Sắp xếp phân tích và chuẩn bị báo cáo trên tinh thần đáp ứng 
lần lượt yêu cầu về bằng chứng.

    Ưu tiên điều tra các vụ việc bạo lực tình dục nhằm giảm sự 
    chậm trễ
    Thường xuyên giám sát quá trình điều tra

..

..

..

..

..

..

149. UN Women, WHO, UNFPA, UNDP, UNODC (2015) Gói các dịch vụ thiết yếu dành cho phụ nữ và trẻ em gái là đối tượng của bạo lực.
150. WHO (2003) Các hướng dẫn về pháp lý- y khoa dành cho nạn nhân bạo lực tình dục. Geneva.



Yếu tố góp phần vào việc 
gia tăng tình trạng bỏ cuộc

Điều tra sơ sài hoặc điều tra 
không đầy đủ

Thiếu sự gắn kết và trao đổi 
với nạn nhân trong suốt quá 
trình điều tra

Đảm bảo rằng các biện pháp bảo vệ tức thời và khẩn cấp 
có thể áp dụng được với tất cả các nạn nhân
Xây dựng và thực hiện các quy trình và hướng dẫn điều tra 
nêu rõ các chuẩn mực điều tra cần có nhằm đáp ứng được 
các yêu cầu về bằng chứng
Đảm bảo rằng tất cả các bằng chứng được thu thâp đủ độ 
tin cậy để cáo buộc chứ không phải là dựa vào độ tin cậy 
đối với nạn nhân
Đảm bảo rằng tất cả các bằng chứng được phân tích và 
chuẩn bị thích hợp để trình bày tại tòa
Đảm bảo rằng nghi phạm được xác định và bắt giữ càng 
sớm càng tốt
Đảm bảo trách nhiệm giải trình và quản lý được duy trì 
trong suốt quá trình điều tra

Đảm bảo luôn sẵn sàng hỗ trợ nạn nhân. Phân công người 
liên lạc hỗ trợ nạn nhân và thực hiện chuyển tuyến dịch vụ 
cần thiết.
Chỉ định người liên lạc trực tiếp khi nghi phạm bị bắt giữ 
hoặc phóng thích hoặc khi ngày xét xử tại tòa bị thay đổi. 
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Bảng 11. Tóm tắt thủ tục tố tụng trước khi xét xử ở hai quốc gia

4.4 Khởi tố/quá trình trước khi xét xử 
Khởi tố/quá trình trước khi xét xử trong tiến 
trình tư pháp hình sự chú trọng vào những vụ 
việc đã được cơ quan điều tra chuyển cho cơ 
quan công tố ở Thái Lan hoặc Viện kiểm sát ở 
Việt Nam. 
 

Cả hai cơ quan này sẽ lựa chọn hoặc phê chuẩn 
những cáo buộc thích hợp hoặc đưa ra bản cáo 
trạng và xem xét trước khi đưa ra xét xử trước 
tòa. Tại Thái Lan, việc này được thực hiện bởi 
một thẩm phán sơ thẩm và tại Việt Nam do một 
thẩm phán được chỉ định .151

Yếu tố góp phần làm giảm tình trạng bỏ cuộc

..

..

..

..

..

..

..

..

Truy tố/trước khi 
xét xử Thái Lan Việt Nam

Quy tội/cáo trạng

Thương lượng

Tạm giam trước 
khi xét xử

Thẩm vấn sơ bộ hoặc 
xem xét/ rà soát

Không được phép thương lượng

Công tố viên chuẩn bị bản cáo trạng
(Hồ sơ cá nhân) Nạn nhân có thể thuê luật sư 
để trình hồ sơ tại Tòa án

Thẩm vấn sơ bộ là bắt buộc nếu người nộp 
đơn là cá nhân (không bắt buộc nếu công tố 
viên nộp đơn)

Toà án có thể ra lệnh bắt giữ nghi phạm và 
giam giữ nghi phạm tới 84 ngày trong trường 
hợp nạn nhân bị hãm hiếp và 48 ngày trong 
trường hợp có hành vi sỗ sàng với nạn nhân

Viện kiểm sát đưa ra quyết định có truy 
tố hay không và chuẩn bị bản cáo trạng 
(cáo buộc)

Không - nhưng các thẩm phán có thể 
tham gia vào các cuộc hòa giải không 
chính thức

Bị cáo có thể bị bắt giam trước khi xét xử 
để ngăn chặn bị cáo cản trở tiến trình của 
tòa án

Một thẩm phán được chỉ định xem xét hồ 
sơ vụ án và đưa ra quyết định nếu vụ việc 
đã đủ căn cứ để xét xử

151.   Trong các hệ thống luật dân sự, thẩm phán này là thẩm phán điều tra. Tuy nhiên, ở Việt Nam, người tham gia phỏng vấn ghi nhận rằng trong hệ thống 
của Việt Nam, thẩm phán này được gọi là ‘thẩm phán được chỉ định’ chứ không không phải là thẩm phán điều tra bởi thẩm phán đó không tham gia 
vào quá trình điều tra nhưng lại tiến hành xem xét các hồ sơ vụ án của cảnh sát và Viện kiểm sát.
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Trình trạng bỏ cuộc ở giai đoạn khởi tố/trước 
khi xét xử: Những vấn đề gì được phát hiện từ 
nghiên cứu này? 

Việc bỏ cuộc ở giai đoạn này chủ yếu liên quan 
tới các quyết định của công tố viên ở cả hai 
quốc gia chứ không phải việc đưa ra một bản 
cáo trạng. Bỏ cuộc cũng bao gồm cả những 
trường hợp bị đình chỉ hoặc không được đưa ra 
xét xử do quyết định của ngành tư pháp ở cả 
Thái Lan và Việt Nam. Ở giai đoạn này cũng có 
các trường hợp bỏ cuộc do nạn nhân rút đơn 
khiếu nại. 
Những phát hiện của nghiên cứu này chỉ ra 
rằng tỉ lệ bỏ cuộc trong giai đoạn này ở cả hai 
nước là tương đối thấp, chiếm số lượng ít 
nhất trong số các trường hợp bỏ cuộc  trong 
suốt tiến trình tố tụng hình sự. Theo rà soát 
trường hợp tại Việt Nam, chỉ có 2 trong số 88 
trường hợp được chuyển đến giai đoạn trước 
xét xử là đã bỏ cuộc sau đó. Việc xem xét lại vụ 
việc cho thấy quyết định đình chỉ vụ án những 

trường hợp này do các quan chức tư pháp hình 
sự (Viện kiểm sát hoặc Thẩm phán được chỉ 
định) đưa ra chứ không phải do nạn nhân tự bỏ 
cuộc.
 
Các cán bộ tư pháp hình sự giải thích cho việc 
tỷ lệ bỏ cuộc thấp là do thực tế Viện Kiểm sát 
tham gia từ sớm vào quá trình điều tra hình sự 
vì họ phải đưa ra quyết định đồng ý khởi tố vụ 
án hình sự. Do đó cơ quan này có ảnh hưởng 
đến quyết định đình chỉ những vụ họ cảm thấy 
"thiếu thuyết phục" trong giai đoạn điều tra. 
Một nữ công tố viên mô tả vai trò của bà như 
sau "đóng dấu, có nghĩa là duyệt bất cứ tài liệu 
gì được phía cảnh sát đặt lên bàn làm việc của 
bạn”. Các phát hiện cũng chỉ ra rằng thông 
thường đối với các thẩm phán được chỉ định 
xem xét hồ sơ (hồ sơ vụ án), để chấp thuận đưa 
vụ án ra xét xử:  Một nữ chuyên gia pháp luật 
cho biết: "Để tiện lợi, thẩm phán chỉ dựa vào 
hồ sơ. Rõ ràng là điều đó thực hiện dễ dàng 
hơn đối với họ. Họ sẽ đọc hồ sơ đó hơn là cố 
gắng tìm hiểu chi tiết vụ việc”. 

Nguyên nhân phổ biến đối với bỏ cuộc

Mặc dù rất khó tính được tỷ lệ bỏ cuộc ở giai 
đoạn này cũng như khó so sánh giữa các quốc 
gia, các cuộc phỏng vấn định tính tìm được 
một số nguyên nhân phổ biến cho các trường 
hợp bị ngừng xét xử ở giai đoạn này trong quá 
trình tố tụng hình sự.

Cho là vụ việc không đủ bằng chứng: Đánh 
giá bằng chứng

Ở cả hai quốc gia, các công tố viên và thẩm 
phán đóng vai trò giám sát tại tòa và họ 
không cho phép những vụ việc mà theo họ 
không đủ dữ để được tiếp tục chuyển sang 
khâu tiếp theo. 

Cho đến tận bây giờ, không có chính sách truy 
tố nào hạn chế quyền được tự quyết định của 
các công tố viên, ví dụ như các chính sách bắt 
buộc hoặc chính sách ủng hộ truy tố những 
vụ việc liên quan tới bạo lực tình dục đối với 
phụ nữ và trẻ em gái.  

Ở cả Thái Lan và Việt Nam, các cuộc phỏng 
vấn với các công tố viên và thẩm phán, cũng 
như các các cuộc phỏng vấn với điều tra viên 
và cảnh sát cho thấy các thách thức liên quan 
tới bằng chứng trong các trường hợp bạo lực 
tình dục. Những vấn đề này bao gồm: quan 
ngại về mức độ tin cậy đối với nạn nhân; thiếu 
các bằng chứng pháp y, lo ngại nạn nhân trì 
hoãn trình báo hoặc từ chối giám định, hoặc 
bị say xỉn vào thời điểm bị bạo lực tình dục; và 

Sơ đồ 2. Những nguyên nhân chính dẫn tới việc bỏ cuộc trong giai đoạn trước xét xử 

Định kiến 
giới

Nạn nhân 
miễn cưỡng

Thiếu 
hỗ trợ

Ứng xử thiếu 
nhạy cảm

Quy trình 
Chậm trễ 

Tin là vụ việc thiếu 
thuyết phục 

Quyết định 
không truy tố

Nạn nhân quyết định 
rút đơn kiện
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thiếu các bằng chứng xác nhận. Tại Việt Nam, 
nhiều cán bộ được phỏng vấn đã nói về gánh 
nặng bằng chứng và khó mà tìm ra được bằng 
chứng thể chất về bạo lực tình dục, thường có 
nghĩa là vụ kiện sẽ không được tiến hành. Theo 
hầu hết các cán bộ được phỏng vấn tại Việt 
Nam, những lời khai của nạn nhân không thể 
được xem là bằng chứng.152 Thấy rõ là ở đây có 
sự không hiểu biết về các yêu cầu chứng minh 
cần thiết để tiến hành tố tụng. Rất ít người coi 
trọng về yêu cầu cần có các bằng chứng khác 
nhau trong các trường hợp bạo lực tình dục, 
được phân loại là các trường hợp có sự 'đồng 
thuận', so với các trường hợp ‘nhận dạng'. 
Ngoài ra ở đây còn có sự phụ thuộc thái quá 
vào bằng chứng pháp y, kể cả khi trong trường 
hợp trình báo muộn và các bằng chứng pháp y 
đã bị mất đi ít nhiều hoặc có ít hoặc không nhìn 
thấy thương tích thân thể.
Ở Thái Lan, thì việc thu thập và điều tra bằng 
chứng là trách nhiệm của cán bộ điều tra thì 
việc không có đủ bằng chứng hoặc quá trình xử 
lý kém có thể dẫn đến những thách thức cho 
công tố viên:
 

Các công tố viên cần phải đảm bảo rằng họ có 
tất cả các bằng chứng có liên quan trong tay 
trước khi quyết định về việc trình bản cáo trạng 
và lựa chọn án phạt thích hợp phản ánh mức 
độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội. Theo 
một đại diện của một tổ chức phi chính phủ 
Thái Lan giải thích, ngay cả khi có bằng chứng 
chắc chắn, các công tố viên có thể tác động đến 
quyết định giải quyết vụ việc: “Mọi người có 
thể nghĩ rằng một khi vụ việc đủ đến mức truy 
tố với bằng chứng rõ ràng thì vụ việc đó sẽ 
được giải quyết dễ dàng, nhưng kinh nghiệm 
của tôi khi hỗ trợ nạn nhân bị hãm hiếp thì 
dường như điều đó lại khác. Có một trường 
hợp một công tố viên gọi nạn nhân và yêu cầu 
cô ấy đến văn phòng để nhận tiền như là bồi 
thường từ gia đình của nghi phạm. Cô ấy không 
đến, nhưng văn phòng công tố vẫn tiếp tục gọi 
và đề nghị cô ấy chấp nhận tiền. Theo tôi, điều 
này là bình thường vì tội danh thuộc mục 276 
có thể được dàn xếp ở tất cả các giai đoạn của 
hệ thống hình sự. Và có lẽ đó là văn hóa Thái 
Lan hoặc có thể điều này dễ dàng hơn cho các 
công tố viên thay vì cố gắng giải quyết vụ việc. 
Hầu hết các nhạn nhân mà tôi từng làm việc với 
họ đều được đề nghị ‘thỏa hiệp’ và ‘chấp nhận’ 
trước vụ việc. Đó có phải là những gì mà phụ 
nữ nên làm? Nên chấp nhận?”

Các quy phạm và chuẩn mực 
quốc tế liên quan ở giai 
đoạn tiền xét xử 

Yêu cầu các quốc gia đưa ra quy 
trình trước xét xử không định 
kiến và nhạy cảm với những nhu 
cầu cụ thể của nạn nhân và 
người trải qua bạo lực tình dục. 
Quy định rằng trách nhiệm  đầu 
tiên đối với việc khởi động tiến 
trình truy tố là của cơ quan công 
tố, không phải của nạn nhân.
Thúc đẩy nguyên tắc trách nhiệm 
của thủ phạm bằng cách bảo 
đảm việc lựa chọn và phê chuẩn 
cáo trạng tương đương với mức 
độ nghiêm trọng của hành vi.

..

..

..

“Nếu hệ thống chưa đủ tin cậy đối với 
nạn nhân và với sự phức tạp ngày càng 
tăng của hệ thống, thì thật khó có được 
vụ đủ mạnh với bằng chứng chắc chắn 
đó là vụ hiếp dâm, bởi nạn nhân ngần 
ngại không nói ra hoặc tiếp tục đấu 
tranh. Chúng tôi, các công tố viên, 
không làm được gì nhiều vì cán bộ điều 
tra là người thẩm vấn và thu thập bằng 
chứng. Chúng tôi giống như người đưa 
thư chuyển bưu phẩm đến tòa án.”
      
Luật sư tình nguyện của tổ chức phi 
chính phủ (NGO) cộng đồng,  Thái Lan

152.   Báo cáo của giáo sư Hương, tr.42.
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“Ngày hôm đó (bị cáo) đã tự nguyện 
khai báo tất cả các thông tin cần thiết, 
anh ta đã nói ra sự thật, nhưng sau đó 
đã phủ nhận mọi thứ. Họ (công tố viên) 
đã không để tôi xem biên bản ghi tại 
đồn cảnh sát, bằng chứng duy nhất đưa 
ra là việc tôi đã đưa em gái đó đi khám 
nghiệm vết thương. Ban đầu công an 
nói rằng với tội này, anh ta sẽ phải ngồi 
tù ít nhất 12 đến 13 năm. Thậm chí cả 
bà công tố viên điều tra vụ án cũng nói 
như vậy. Nhưng sau đó họ đã thông qua 
một phán quyết hoàn toàn khác.... Họ 
đã đưa ra một phán quyết rất nhẹ (buộc 
tội lạm dụng tình dục trẻ em thay vì 
hiếp dâm trẻ em). "

Nữ cán bộ làm công tác xã hội kể lại câu 
chuyện của một người mẹ, Việt Nam

Định kiến giới góp phần làm gia tăng tỷ lệ 
bỏ cuộc trong giai đoạn khởi tố

Các công tố viên có thể bỏ qua hoặc tin một 
cách sai lầm rằng phụ nữ và trẻ em gái bị bạo 
lực là do hành động của họ gây ra. Có một số 
quan niệm tiêu cực về bạo lực tình dục dựa trên 
các khuôn mẫu và việc phân biệt giới (xem 
những quan niệm không đúng ở phần 2.2). Nếu 
những quan niệm không đúng này được lại các 
công tố viên chính thức hoặc không chính thức 
sử dụng, thì có thể dẫn đến việc trách nhiệm và 
tội danh của tội phạm bị giảm nhẹ, còn nạn 
nhân thì lại bị đổ lỗi. Rồi thì hành vi và các tính 
cách cá nhân của nạn nhân lại bị coi là vấn đề 
trọng tâm, chứ không phải là hành động của 
thủ phạm. Điều này nhìn chung sẽ gây nghi ngờ 
về yêu cầu bồi thường của nạn nhân bị bạo lực 
tình dục và sẽ có ít hỗ trợ hoặc bảo đảm công lý 
cho nạn nhân.

 Định kiến về giới cũng có làm cho các công tố 
viên coi nhẹ vụ việc bạo lực tình dục và giảm 
nhẹ các cáo buộc đối với thủ phạm. Hầu hết các 
công tố viên được phỏng vấn tại Việt Nam nói 
rằng họ có xu hướng tăng sự nghi ngờ về độ tin 
cậy đối với cáo buộc hiếp dâm vì lời khai của 
nạn nhân không nhất quán. Điều đáng nói là lời 
khai dường như không nhất quán sẽ tạo ra ấn 
tượng không tốt đối với nạn nhân, ngoại trừ các 
nạn nhân trẻ em. "Một vấn đề trong quá trình 
điều tra là sự không nhất quán về lời khai của 
nạn nhân tội phạm tình dục là phụ nữ và trẻ em. 
Ví dụ ở khu X, nạn nhân nói rằng đây là lần đầu 
tiên nạn nhân có quan hệ tình dục nhưng sau 
đó cô ta đã thay đổi câu chuyện và nói rằng đã 
có quan hệ tình dục trước đó. Điều này có thể là 
do trạng thái tinh thần rối loạn của nạn nhân 
nhưng nó có thể là kết quả của sự đồng ý với bị 
cáo để giảm mức độ nghiêm trọng của tội 
phạm.”

Ứng xử thiếu nhạy cảm với nạn nhân

Nếu nạn nhân có những trải nghiệm không tốt 
khoặc thậm chí là ghét với hệ thống tư pháp 
hình sự, họ sẽ không tin vào hệ thống hoặc 
không cho rằng hệ thống có thể giúp họ. Ở cả 
hai nước, các cuộc phỏng vấn với các nạn nhân 

xã hội dân sự đã nêu vấn đề thiếu tin tưởng vào 
tiến trình tố tụng hình sự và những cán bộ trong 
hệ thống, đồng thời họ cũng sợ không được tin 
tưởng hoặc bị đối xử với thái độ miệt thị và 
khinh thường. 

Ở cả hai nước, các cán bộ tư pháp hình sự 
không có nghĩa vụ cụ thể phải thông báo cho 
nạn nhân về tiến độ điều tra và mọi quyết định 
nào của họ. Những người được phỏng nói rằng 
có sự hạn chế trong việc liên lạc với các nhà 
cung cấp dịch vụ tư pháp hình sự, và có rất ít cơ 
hội để nạn nhân đưa ra các quyết định trong 
giai đoạn trình báo, điều tra hoặc xét xử tại tòa 
án. Việc thiếu các chiến lược gắn kết sự tham 
gia của nạn nhân góp phần làm gia tăng căng 
thẳng của nạn nhan, cảm giác bẽ bàng và bị 
hăm dọa trong quá trình khiếu kiện.

Ở Việt Nam, một nhân viên xã hội hỗ trợ một  
em gái bị hãm hiếp bởi bác họ đã kể lại sự thất 
vọng của mẹ nạn nhân trong quá trình truy tố.
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Các phát hiện từ Việt Nam cho thấy các công tố 
viên hiếm khi tiếp xúc trực tiếp với nạn nhân, 
họ chỉ triệu tập nạn nhân khi họ thấy cần phải 
xác minh lời khai mâu thuẫn nhau.

Sự chậm trễ kéo dài và thiếu sự chuẩn bị cho 
phiên tòa

Quá trình truy tố bị chậm có thể làm nạn nhân 
sợ hãi và thất vọng. Ở Thái Lan, có rất ít bằng 
chứng thúc đẩy yếu tố tác nhân của nạn nhân 
và thúc đẩy xét xử tại tòa. Ở cả hai nước thường 
nạn nhân không được thông báo về tiến trình 
của vụ án. Theo một nạn nhân ở Thái Lan giải 
thích: "Tôi có thể dễ dàng tổng hợp những kinh 
nghiệm của tôi trong giai đoạn truy tố bằng ba 
câu: Tôi không hiểu. Tôi không hiểu luật pháp, 
tôi không hiểu tại sao phải mất nhiều thời gian 
và tôi không hiểu ngôn ngữ được sử dụng trong 
các văn bản của văn phòng công tố. Tất nhiên 
tôi cảm thấy muốn bỏ cuộc và quên đi mọi thứ.”

Việc trì hoãn và kéo dài sự chậm trễ dẫn đến 
việc nạn nhân không còn muốn tham gia quá 
trình tố tụng. Phỏng vấn nạn nhân và xã hội dân 
sự nêu rằng sự chậm trễ trong các thủ tục vẫn 
còn là vấn đề. Tại Thái Lan và Việt Nam, không 
có quy định cụ thể rõ ràng cho việc kiểm tra 
nhanh các trường hợp bạo lực tình dục.

Các nghiên cứu khẳng định rằng việc hỗ trợ và 
giúp đỡ nạn nhân xuyên suốt hệ thống tư pháp 
hình sự tác động đến khả năng tiếp tục tham 
gia của nạn nhân, tăng khả năng truy tố và kết 
án thành công, tăng mức độ hài lòng của nạn 
nhân cho dù kết quả của quá trình tư pháp hình 
sự như thế nào, đồng thời làm giảm các ảnh 
hưởng tới việc khiến cho nạn nhân gián tiếp trở 
thành nạn thêm lần nữa.153 

Một nghiên cứu khác cho thấy cách thức mà 
nạn nhân được hỗ trợ và được đối xử trong quá 
trình tố tụng hình sự cũng quan trọng như kết 
quả cuối cùng của vụ kiện.154 Bản chất phức tạp 
của quá trình tố tụng hình sự, cùng với các thủ 
tục kéo dài của hệ thống tư pháp hình sự và sự 
chậm trễ của tòa án có thể khiến cho các nạn 
nhân hy vọng mong manh rằng các trường hợp 
của họ sẽ được giải quyết. Ở cả hai nước, không 
có thủ tục hình sự cụ thể để hỗ trợ và trợ giúp 
nạn nhân thông qua quá trình điều tra, cũng 
không có nghĩa vụ cụ thể nào đối với cảnh sát 
để thông báo cho nạn nhân về tiến trình điều 
tra cũng như bất cứ quyết định nào của họ. 

Giá trị của việc hỗ trợ được nhìn nhận tốt nhất 
thông qua việc nạn nhân đã sử dụng các dịch vụ 
này. Các nạn nhân tham gia nghiên cứu cho biết 
trong những trường hợp mặc dù nghi phạm 
được tuyên bố trắng án - nhưng khi nạn nhân 
được luật sư, cán bộ trợ giúp pháp lý, hay một 
tổ chức xã hội dân sự lý hỗ trợ - thì cho dù họ 
thất vọng về kết quả của bản án, nhưng họ sẽ 
không hối tiếc vì đã theo đuổi vụ án. Các nạn 
nhân ở Thái Lan tiếp cận các tổ chức phi chính 
phủ như tổ chức Phong trào phụ nữ và nam giới 
Tiến bộ, Tổ chức vì Phụ nữ và Tổ chức những 
người bạn của phụ nữ. Họ thường tìm thấy sự 
hỗ trợ mà họ cần để nâng cao nhận thức pháp 
luật và giải quyết những thách thức liên quan 
đến quy trình thủ tục của hệ thống tư pháp 
hình sự. Một người trải qua bạo lực tình dục 
giải thích: "Có người hỏi tôi vì sao tôi lại tin cậy 
một tổ chức NGO nhiều như vậy. Và nếu tôi tin 
tưởng một tổ chức NGO, tại sao tôi còn phải 
đến cảnh sát và thông qua hệ thống tư pháp? 
Thành thật mà nói, tôi không tin tưởng bất cứ 
ai nhưng tổ chức phi chính phủ này đã ủng hộ 
tôi rất nhiều. Họ cho tôi lời khuyên pháp lý, kết 
nối tôi với các tổ chức và nhân viên có liên 
quan, và họ đã trở thành bạn của tôi. Họ đã 
giúp tôi lấy lại sức mạnh. Họ đối xử với tôi với 
sự tôn trọng."

Love, J., Regan, L. và Kelly L. (2004) Các Trung tâm chuyển gửi các vụ việc do bị tấn công tình dục: Xây dựng cách làm hay và tối đa hóa các tiềm 
năng (Văn phòng nội vụ:London) và Goodman, L., Benne , L., và Dulton, M.A. (1999) Những trở ngại đối với việc nạn nhân hợp tác trong quá 
trình truy tố hình sự đối với nghi phạm: vai trò của việc hỗ trợ xã hội, Bạo lực và Nạn nhân, 14/4. 
Ford, D., và Breall, S. (2000) Bạo lực đối với phụ nữ: Tổng hợp nghiên cứu dành cho các công tố viên (Học viện tư pháp quốc gia).
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Sự miễn cưỡng của nạn nhân

Nạn nhân có thể không muốn hợp tác với các 
công tố viên trong quá trình tố tụng hình sự vì 
một số lý do, kể cả những lý do như đã nói ở 
trên. Hơn nữa, cũng có thể nạn nhân lo ngại 
đến sự an toàn của mình. Mặc dù cả Thái Lan và 
Việt Nam có quy định tạm giam bị cáo nhưng 
vẫn chưa rõ liệu có những quy định cụ thể bao 
gồm các điều kiện đưa ra trước khi xét xử mà có 
thể cấm tiếp xúc/liên lạc với nạn nhân hoặc đặt 
nghĩa vụ cho thẩm phán đánh giá rủi ro trước 
khi xét xử. Dường như hệ thống pháp lý ở cả hai 
quốc gia không cung cấp bất kỳ thông tin tham 
khảo nào để nạn nhân có thể tham khảo về nhu 
cầu có thể có như biện pháp bảo vệ coi đó là 
vấn đề cần cân nhắc trước khi phóng thích tại 
tòa hoặc khi làm các thủ tục cho tại ngoại.

4.5 Quá trình xét xử

Giai đoạn xét xử của hệ thống tư pháp hình sự 
tập trung vào những vụ việc đã được chuyển 
sang xét xử, quyết định hoặc bởi thẩm phán  sơ 
thẩm tại Thái Lan, hoặc bởi thẩm phán được chỉ 
định xem xét hồ sơ vụ việc ở Việt Nam. 

Tình trạng bỏ cuộc ở giai đoạn xét xử: Những 
vấn đề nào được phát hiện trong nghiên cứu 
này?

Việc bỏ cuộc ở giai đoạn này liên quan đến 
những trường hợp mà: tòa tuyên bị cáo trắng 
án; bị cáo bỏ trốn trước khi xét xử và công tố 
viên quyết định đình chỉ vụ án; nạn nhân quyết 
định rút đơn khiếu kiện, hoặc rút lại lời khai  
của mình; hoặc khi nạn nhân từ chối hợp tác vì 
bất cứ lý do nào, chẳng hạn như có sự dàn xếp 
không chính thức. Các phát hiện của nghiên 
cứu chỉ ra rằng việc bỏ cuộc ở giai đoạn xét xử 
rất khác nhau ở cả hai nước.

Yếu tố góp phần
tình trạng bỏ cuộc Yếu tố góp phần làm giảm tình trạng bỏ cuộc

Không ưu tiên các vụ việc 
bạo lực tình dục

Quy trình tố tụng cho phép 
trì hoãn xét xử

Thiếu các biện pháp bảo vệ 
hiệu quả

Giảm mức độ nghiêm trọng 
của tội danh

Giới hạn thời gian cho công 
tố viên ra quyết định trước 
khi thu thập đủ các bằng 
chứng

Ép buộc hòa giải, giải quyết 
tranh chấp thay thế trong 
trường hợp liên quan đến 
bạo lực đối với phụ nữ và trẻ 
em gái

Có các quy trình tố tụng ưu tiên xử lý các vụ việc bạo lực 
tình dục

Đảm bảo rằng tất cả các các công tố viên phải cùng đưa 
ra quyết định ngừng xét xử

Cải thiện việc thu thập bằng chứng, trọng tới sự tin cậy 
của cáo buộc hơn là sự tin cậy đối với của nạn 
nhân/người trải qua bạo lực

Giảm bớt các rào cản gây áp lực không mong muốn lên 
nạn nhân/người trải qua bạo lực khiến họ rút đơn khiếu 

Đưa ra các cáo buộc chính xác, phê chuẩn cáo buộc 
nhanh chóng và dựa trên việc áp dụng quy trình tố tụng 
và chuẩn mực về chứng cứ rõ ràng.

Các tiến trình trước khi xét xử cần tính đến các nhu cầu 
và quan điểm riêng biệt của nạn nhân/người trải qua bạo 
lực, tôn trọng danh dự và sự trung thực của họ đồng thời 
giảm thiểu đào bới đời tư của họ

Bảng 12. Tóm tắt các yếu tố tố tụng hình sự có ảnh hưởng đến bỏ cuộc: Tiền trình trước khi 
xét xử 
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Tại Thái Lan, các phát hiện từ việc rà soát vụ 
việc không cung cấp được bất cứ chỉ dấu nào về 
tỉ lệ bỏ cuộc trong giai đoạn xét xử, do không 
thể truy xuất được các hồ sơ vụ việc của giai 
đoạn điều tra được chuyển tới tòa án do  các cơ 
quan của hệ thống mã hóa đánh số hồ sơ các vụ 
án là khác nhau, đồng thời cũng do không tiếp 
cận được các hồ sơ tòa án. Tuy nhiên, theo rà 
soát các thống kê quốc gia, có từ 20-30% các vụ 
việc đến giai đoạn xét xử thì được xử trắng án. 
 

Ở Việt Nam, mẫu định lượng của nghiên cứu 
này cho thấy tình trạng bỏ cuộc là rất thấp ở 
giai đoạn này, với tỷ lệ cao các trường hợp 
được đưa ra xét xử có kết quả là bị cáo bị buộc 
tội. Rà soát vụ việc cho thấy chỉ có 1 trong số 86 
vụ việc được đưa ra xét xử có kết quả là bị cáo 
được xử trắng án. Các cuộc phỏng vấn với cán 
bộ tư pháp hình sự đã xác nhận rằng một khi vụ 
án đã được phê chuẩn bởi Viện kiểm sát thì sẽ 
được xét xử nhanh chóng và dẫn đến tỷ lệ kết 
tội cao.

Bảng 13. Tóm tắt quy trình xét xử ở mỗi quốc gia

Quy trình 
xét xử Thái Lan Việt Nam

Tổng quan về xét xử

Vai trò của nạn nhân

Yêu cầu nạn nhân 
chứng thực

Bảo vệ nạn nhân 
trong suốt quá trình 
xét xử

Các quy tắc về 
bằng chứng 

Khung thời gian

Tòa đặc biệt

Đền bù

Phiên tòa có các yếu tố tranh tụng và thẩm 
vấn

Nạn nhân có vị trí như một bên trong phiên 
xử hình sự. Luật sư của nạn nhân có thể chất 
vấn và yêu cầu bằng chứng chính yếu

Không có quy định cụ thể về bằng chứng mà 
ngăn cấm việc có quan hệ tình dục trong quá 
khứ

Không có quy tắc liên quan tới thời gian xét 
xử

Phiên tòa thử nghiệm đặc biệt về bạo lực 
trong gia đình

Nạn nhân phải tự nộp đơn yêu cầu bồi 
thường.

Không có

Nạn nhân có thể đòi bồi thường tại 
phiên tòa

Nạn nhân có thể được yêu cầu đưa ra các 
bằng chứng chính yếu và chứng thực lời khai
Trường hợp nạn nhân là trẻ em, Toà án có 
thể công nhận lời khai thông qua băng ghi 
âm để đưa ra bằng chứng chính yếu
Dường như không có bất kỳ giới hạn nào về 
việc nạn nhân có thể phản đối chất

Tòa án có thể đóng hồ sơ vụ việc liên quan 
đến tội phạm tình dục theo yêu cầu của công 
tố viên
Các nạn nhân là trẻ em có thể được thẩm 
vấn bởi một chuyên gia tâm lý hoặc nhân 
viên xã hội
Các nạn nhân mà là các nhân chứng trong 
một vụ xét xử hình sự thì được bảo vệ đặc 
biệt theo Đạo luật Bảo vệ nhân chứng (năm 
2003) - ví dụ như được có nơi ở an toàn, bảo 
vệ danh tính và có mọi biện pháp để giúp đỡ 
và hỗ trợ nhân chứng

Phiên tòa có các yếu tố thẩm vấn và tranh 
tụng

Nạn nhân có vị trí như một bên trong 
phiên xử hình sự. Luật sư của nạn nhân 
có thể chất vấn và yêu cầu bằng chứng 
chính yếu

Không có quy định cụ thể về bằng chứng 
mà ngăn cấm việc có quan hệ tình dục 
trong quá khứ

Thời gian xét xử: 30 ngày đến 2 tháng tùy 
theo mức độ nghiêm trọng của tội phạm

Nạn nhân có thể được yêu cầu có mặt tại 
phiên toà để trả lời các câu hỏi của thẩm 
phán, cơ quan công tố và luật sư bào 
chữa sau khi thẩm phán đọc khai của nạn 
nhân
Dường như không có bất kỳ giới hạn nào 
về việc nạn nhân có thể phản đối chất 

Nạn nhân có thể yêu cầu phiên xử kín 
hoặc có bảo vệ danh tính của họ

Đối với nạn nhân trẻ em, có thể yêu cầu 
xử qua màn hình hoặc qua truyền hình 
mạch kín (CCTV)



Các khuôn mẫu và chuẩn mực quốc tế liên quan tới giai đoạn xét xử
Kêu gọi các biện pháp nhằm phòng tránh sự vất vả và sang chấn tăng thêm khi tham 
gia vào quá trình xét xử và đảm bảo rằng quá trình xét xử tối đa hóa sự hợp tác của 
nạn nhân, tăng cường khả năng tự chủ của họ trong giai đoạn xét xử đồng thời đảm 
bảo rằng nhà nước phải chịu gánh trách nhiệm tìm kiếm công lý.
Thúc đẩy các quốc gia có luật tố tụng hình sự, đảm bảo đảm môi trường tòa án thân 
thiện, làm cho nạn nhân cảm thấy an toàn và thoải mái kể lại những gì họ đã trải qua; 
các thủ tục cần giảm thiểu để không gián tiếp làm cho họ trở thành nạn nhân thêm lần 
nữa; và việc áp dụng các quy tắc rõ ràng theo cách không phân biệt.
Kêu gọi tất cả các quốc gia loại bỏ yêu cầu chứng thực lời khai của người bị hại; kiểm 
soát chặt việc đưa ra các thông tin về hành vi quan hệ tình dục trước đây của nạn 
nhân; và đưa ra các điều khoản luật hoặc áp dụng các biện pháp đặc biệt đối với các 
nhân chứng dễ bị tổn thương và bị đe dọa.

Các phát hiện của nghiên cứu: Hiểu rõ những rào cản trong tiếp cận công lý và tình trạng bỏ cuộc trong các vụ việc bạo lực tình dục 79

Dự báo kết án

Các phát hiện của nghiên cứu chỉ ra một số yếu 
tố có thể dự đoán được khả năng kết án.

Mối quan hệ nghịch đảo giữa việc kết án và độ 
tuổi của nạn nhân
Ở Việt Nam, tỷ lệ nạn nhân là trẻ vị thành niên 
so với số mẫu nạn nhân là người lớn trong số 
các vụ việc được rà soát là 69,4% trẻ vị thành 
niên và 30,6% người lớn, vụ việc với nạn nhân 
là trẻ vị thành niên có tỷ lệ kết án cao hơn. Nạn 
nhân dưới 13 tuổi có tỷ lệ số vụ kết án là 81%; 
nạn nhân từ 13 đến 16 tuổi dẫn đến tỷ lệ kết án 
92%, trong khi với nạn nhân trên 16 tuổi thì chỉ 
có 37% số vụ dẫn đến kết án. Dự báo này tương 
tự như các nghiên cứu về tình trạng bỏ cuộc 
khác, cho thấy tỷ lệ kết án thường cao hơn đối 
với các nạn nhân dưới 20 tuổi.155

 

Mối quan hệ giữa nạn nhân và người phạm tội
Dữ liệu định lượng từ nghiên cứu này không 
đưa ra dự đoán rõ ràng về việc liệu nhân tố 
quan hệ giữa nạn nhân và bị cáo có là yếu tố dự 
báo tốt về xác suất bị kết án hay không. Tuy 
nhiên, trong các nghiên cứu về tình trạng bỏ 
cuộc khác, các mối quan hệ giữa nạn nhân và 
người phạm tội là một nhân tố quan trọng ở 
hầu hết các giai đoạn: phần lớn đối tượng là 
người lạ, bạn tình hiện tại hoặc bạn trai.156 

Nghĩa là các cuộc tấn công của người lạ thường 
liên quan đến các vụ khiếu kiện không thành 
công, không có phạm tội và tỷ lệ bỏ cuộc cao là 
do các vụ việc đó thường đi kèm với việc không 
xác định được nghi phạm. Tuy nhiên, nếu bị 
khởi tố, các cuộc tấn công của người lạ có nhiều 
khả năng dẫn đến bị kết án, khiến cho những 
trường hợp này có tỷ lệ kết án về tổng thể là 
tương đối cao.
 

Các yếu tố tăng nặng
Tương tự với các nghiên cứu về tình trạng bỏ 
cuộc khác, các cuộc phỏng vấn định tính với 
các cán bộ tư pháp hình sự cho biết thông 
thường ở những nơi có các tình tiết tăng 
nặng như bạo lực và thương tích, sử dụng vũ 
khí hoặc bị cáo gồm nhiều người, họ nghĩ 
những ca như thế chắc chắn sẽ bị kết án. Tại 

Việt Nam, các cán bộ tham gia phỏng vấn chia 
sẻ quan điểm cho rằng các vụ việc hiếp dâm 
mà có dấu hiệu sử dụng bạo lực, hoặc có dấu 
hiệu rõ ràng về việc kháng cự của nạn nhân 
và các thương tích trên cơ thể nạn nhân có 
thể dẫn tới việc thủ phạm nhận tội và sẽ bị 
kết án. 39 trong số 121 vụ việc được rà soát ở 
Việt Nam được phân loại là hãm hiếp tập thể,

..

..

..

155.   Nghiên cứu về tỷ lệ bỏ cuộc của các vụ bạo lực tình dục tại New Zealand, cũng có các trích dẫn các nghiên cứu về tỷ lệ bỏ cuộc khác.
156.   Nt.
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hãm hiếp dùng vũ lực hoặc bằng vũ khí, tất cả 
đều bị kết án.

Những đặc điểm được cho là nhược điểm của 
nạn nhân
Tỷ lệ kết án cao trong các vụ việc mà nạn nhân 
là trẻ em gái cho thấy dấu hiệu nhận dạng nạn 
nhân là 'có các đặc điểm tốt' so với nạn nhân  
‘có các đặc điểm xấu'. Không có sự rõ ràng liệu 
các yếu điểm của nạn nhân, chẳng hạn như sử 
dụng rượu bia và ma túy, có tiền án tiền sự, bị 
các cáo buộc trước đó, v.v ..., có tác động lớn 
đến liệu vụ việc có được kết án hay không. 
Cũng không rõ liệu việc nạn nhân từ chối giám 
định pháp y hay trì hoãn trình báo có bị tính là 
những nhược điểm của nạn nhân hay không.

Có bằng chứng được xác thực
Các nghiên cứu toàn cầu đã phát hiện ra rằng 
các vụ việc có tỷ lệ kết án cao hơn là các vụ mà 
có bằng chứng thể chất, bằng chứng pháp y và 
lời khai của nhân chứng. Điều này phù hợp với 
các cuộc phỏng vấn với các cán bộ tư pháp hình 
sự ở Việt Nam.

Định kiến tư pháp

Ở nhiều quốc gia, bản chất hình sự của bạo lực 
tình dục và định kiến gay gắt đối với nạn nhân, 
bỏ qua tội phạm hoặc sai lầm khi tin rằng phụ 
nữ bị bạo lực tình dục là tại hành vi của họ, ví dụ 
như tranh cãi với chồng, mặc quần áo khêu gợi 
đi ra ngoài, hoặc đi bộ một mình vào ban 
đêm.157 Các cuộc phỏng vấn với các cơ quan tư 
pháp ở cả hai nước cho thấy nhiều thẩm phán 
đã có những quan niệm định kiến ngay từ đầu 
về các thuộc tính hay tính cách mà một nữ nạn 
nhân phải có hoặc các nạn nhân cần phải ứng 
xử như thế nào.

Ở Thái Lan, các thẩm phán xem xét vấn đề đồng 
thuận nói chung thông qua việc xác định lịch sử 
mối quan hệ giữa nạn nhân và nghi phạm, bao 
gồm lịch sử hành vi tình dục của nạn nhân trong 
quá khứ và dáng vẻ bề ngoài của nạn nhân vào 
thời điểm xảy ra sự cố.
Những định kiến này dựa trên những quan 
niệm sai lầm và khuôn mẫu có thể ảnh hưởng 
đến cách thẩm phán đánh giá lời khai và mức 

độ tin cậy đối với nạn nhân, tội danh của người 
phạm tội và liệu hành vi đó có bị coi là phạm tội 
hay không. Những định kiến như vậy có thể ảnh 
hưởng đến mức độ công bằng trong quyết định 
của thẩm phán và làm giảm khả năng của họ 
trong việc đánh giá vụ việc, làm họ hiểu nhầm 
hoặc áp dụng sai luật pháp và làm ảnh hưởng 
đến kết quả của phiên toà hình sự. Như đã nêu 
- ở những nơi mà người ta quan niệm rằng nam 
giới là người chủ động trong tình dục và phụ nữ 
là thụ động – rằng nam giới sẽ không thể kiểm 
soát được sự kích thích hoóc môn của mình và 
không thể chịu trách nhiệm về hành vi tình dục 
sai trái của mình, đặc biệt là khi họ bị kích thích 
bởi cách phụ nữ ăn mặc hoặc bởi hành vi của 
phụ nữ, khi mà nạn nhân chủ động về tình dục,  
hoặc có hành động không khiếm nhã, thì nạn 
nhân rất dễ bị đổ lỗi, và người ta cho rằng 
những phụ nữ như vậy xứng đáng bị hãm hiếp 
và không xứng đáng được luật pháp bảo vệ.

Việc phân loại các nạn nhân dựa trên khuôn 
mẫu chia theo các nhóm nạn nhân 'có đặc điểm 
xấu' so với nạn nhân 'lý tưởng' hoặc nạn nhân 
‘đích thực' dựa trên đời sống, nguồn gốc xuất 
thân và đặc điểm của họ đều mang hàm ý nhất 
là khi thẩm phán đánh giá mức độ tin cậy đối 
với nạn nhân. Những định kiến như vậy gồm có 
kiểu suy luận rằng người phụ nữ mà chủ động 
về tình dục thì chắc xu hướng đồng ý quan hệ 
tình dục và chắc hẳn đã có sự đồng thuận hoặc 
những phụ nữ ăn mặc và cư xử không thích hợp 
thì mới bị bạo lực tình dục và do đó họ nên chấp 
nhận bị trách cứ. Điều này dẫn đến quan điểm 
rằng những phụ nữ như thế là những nhân 
chứng ít tin cậy.

Các biện pháp bảo vệ cho nạn nhân trong khi 
làm chứng
Các thủ tục tòa án được cho là những bước khó 
chịu nhất đối với nạn nhân bị bạo lực tình dục. 
Tính chất phức tạp của các thủ tục pháp lý và 
luật pháp, cũng như định hướng trừng phạt và 
định kiến quá mức của hệ thống tư pháp- 
không cân nhắc nhiều đến nhu cầu thực tế của 
nạn nhân - có thể được xem như một rào cản 
lớn cho sự tham gia của nạn nhân trong hệ 
thống pháp luật, đặc biệt là trong trường hợp 
không có vận động và hỗ trợ pháp lý. Áp lực làm 

157.   Morley và Mullender (1994), đồng thời được xác nhận trong Bott và các cộng sự (2005) Phòng chống và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới ở 
các quốc gia có thu nhập trung bình và thu nhập thấp: Rà soát và phân tích toàn cầu (Tài liệu nghiên cứu chính sách của Ngân hàng Thế giới 3618) 
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chứng thường là yếu tố làm nạn nhân căng 
thẳng hơn, vì thế các thủ tục của tòa cần giảm 
bớt tình trạng có thể gắn với việc hăm dọa, sỉ 
nhục và căng thẳng. 

Cả hai nước đều có các quy định pháp luật cho 
phép có các phiên xử kín. Tuy nhiên, nghiên 
cứu chỉ ra rằng cả hai quốc gia đều đặc biệt 
chưa cho phép những người hỗ trợ được có 
mặt với nạn nhân tại phiên tòa. Về mặt tích cực, 
cả hai nước đều cho phép sử dụng màn hình 
hoặc các loại biện pháp khác như truyền hình 
mạch kín (CCTV) để bảo vệ các nạn nhân là trẻ 
em để các em không phải nhìn thấy bị cáo khi 
làm chứng. Ở Thái Lan, nạn nhân trẻ em cũng 
có thể được thẩm vấn bởi nhân viên xã hội 
hoặc nhân viên thích hợp khác.

Mặc dù thực tế là việc xét xử được tiến hành 
khác nhau ở Thái Lan và Việt Nam, nhưng các 
nạn nhân và các nhóm xã hội dân sự ở mỗi 
nước đều gặp phải những khó khăn đến tòa án 
và giúp nạn nhân bị bạo lực tình dục chứng 
thực, ví dụ:

Tại Thái Lan:

“Trong trường hợp nạn nhân là trẻ vị 
thành niên, Tòa án đôi khi ban hành 
lệnh cho phép sử dụng truyền hình 
mạch kín CCTV hoặc băng video trong 
khi xét hỏi. Tòa án sẽ có những suy xét 
cuối cùng liệu vụ án đó có nhạy cảm hay 
không và liệu có cần sử dụng các thiết bị 
đó hay không. Tuy nhiên, trên thực tế, 
thiết bị có sẵn tại tòa án có chất lượng 
kém do ngân sách không được phân bổ 
cho mục đích này. Quan trọng hơn, nạn 
nhân không nhận thức được quyền yêu 
cầu phương pháp xét hỏi và điều trần 
này.” 

Nữ nghiên cứu viên, Thái Lan

“Thẩm phán có thể quyết định liệu việc 
xét xử được tổ chức công khai hoặc xử 
kín để bảo vệ sự riêng tư của người 
tham dự. Vấn đề là nạn nhân phải yêu 
cầu. Tuy nhiên, một số thẩm phán cho 
rằng các vụ xét xử tội hiếp dâm nên 
được tổ chức công khai vì mục đích giáo 
dục (không có sự hiện diện của nạn 
nhân). Không rõ liệu họ có xem xét tác 
động đến nạn nhân hay không.”

Nữ thành viên NGO, Việt Nam

Tại Việt Nam, theo một nữ học giả, nạn nhân ở 
Việt Nam, những người phải nói tại tòa về vụ họ 
bị cưỡng hiếp, cảm thấy bị ức chế khi phải công 
khai nói về những vấn đề liên quan đến tình dục 
và sợ bị chất vấn vì họ lo lắng về khả năng khó 

có thể trình bày mạch lạc về vụ việc của mình 
mà còn phải nhớ lại các chi tiết về hành vi của 
kẻ tấn công họ một cách chính xác (nữ học giả, 
Việt Nam). Các tổ chức phi chính phủ đã đưa ra 
những lo ngại về việc thiếu các biện pháp bảo 
vệ cho các nạn nhân phải làm chứng tại tòa:

Nói chung, môi trường phòng xử án ở cả hai 
nước đều ít chú ý đến nhu cầu của nạn nhân. 
Đa số các phòng xử án đều có các thẩm phán 
và nhân viên tòa án chủ yếu là nam giới, những 
người không được thiếu đào tạo về cách xử lý 
các vụ bạo lực tình dục và cách hỗ trợ các nạn 
nhân. Có một vài biện pháp đặc biệt để tạo ra 
một môi trường phòng xử án thân thiện. Ở cả 
hai nước biện pháp chính là áp dụng xét xử kín. 
Tuy nhiên, nạn nhân cho biết điều này không 
phải lúc nào cũng đúng. Nếu nạn nhân không 
cảm thấy an toàn và được bảo vệ khi cung cấp 
lời khai hoặc trả lời các câu hỏi của tòa án, nạn 
nhân có thể có biểu hiện do dự hoặc được coi 
là đưa ra những lời khai không nhất quán.

Áp dụng các quy tắc bằng chứng

Như ở các quốc gia khác, nạn nhân của bạo lực 
tình dục ở Thái Lan và Việt Nam thường được 
đối xử không giống như các nạn nhân của các 
loại tội phạm khác. Việc suy luận các quy tắc về 
bằng chứng ở cả hai nước cho thấy rằng thật là 
khó đối với nạn nhân để tạo được độ tin cậy 
của bản thân để đối phó với sự thẩm vấn và 
suy đoán về nhân cách của nạn nhân, cũng 
như đối phó với những bằng chứng không liên 
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quan hoặc quá định kiến và đương đầu với tình 
trạng quá phụ thuộc vào chứng cứ chắc chắn.
Những quan niệm sai lầm về việc tội hiếp dâm 
thường dẫn đến phán xét, hoài nghi và thường 
biện minh cho cách đối xử đặc biệt dễ nhận 
thấy trong yêu cầu có bằng chứng chắc chắn, 
các mức về sự đồng thuận hay kháng cự, bằng 
chứng về tính cách của nạn nhân, lịch sử quan 
hệ tình dục của nạn nhân và suy luận bất lợi đối 
với nạn nhân khi chậm trễ trình báo. Ngay cả 
yêu cầu phải có các bằng chức chắc chắn chứng 
minh lời khai hoặc áp dụng một cách nghiêm 
ngặt các quy định liên quan đến lịch sử quan hệ 
tình dục của nạn nhân được đưa ra khỏi luật, 
thì vẫn có tình trạng là trong các vụ bạo lực tình 
dục, độ tin cậy đối với nạn nhân chịu ảnh 
hưởng rất lớn từ quan niệm chủ quan so với 
các vụ phạm tội khác.

Về nguyên tắc, các quy tắc bằng chứng cần thúc 
đẩy việc xây dựng bằng chứng tập trung vào độ 
tin cậy đối với cáo buộc, chứ không phải vào độ 
tin cậy đối với nạn nhân. Mặc dù khiếu nại của 
một nạn nhân nên được coi là đáng tin cậy và 
có giá trị trừ phi có sự phản đối được chỉ rõ, 
nhưng trên thực tế, lời khai đáng tin cậy của 
nạn nhân thường không được coi là đủ để đảm 
bảo kết án. Thay vào đó, nhiều thẩm phán tìm 
kiếm bằng chứng pháp y và/hoặc các chứng cứ 
để chứng minh thêm về thương tích.
 Ở Thái Lan và Việt Nam, không có những điều 
cấm rõ ràng đối với sự dè chừng chứng thực  
hoặc sử dụng bằng chứng về quá khứ quan hệ 
tình dục của nạn nhân nhân hoặc sự suy luận 
bất lợi nếu việc trình báo bị trì hoãn. Tuy nhiên, 
nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong thực tế ở Việt 

Bảng 14. Tóm tắt các yếu tố tố tụng hình sự có ảnh hưởng đến tình trạng bỏ cuộc: Quá trình xét xử

Yếu tố góp phần làm 
gia tăng tỷ lệ bỏ cuộc Yếu tố góp phần làm giảm thiểu tỷ lệ bỏ cuộc

Yêu cầu chứng thực bằng chứng 

Các phán quyết dựa trên những 
kết luận bất lợi (yêu cầu những 
khiếu nại gần đây)

Cho phép chất vấn một cách thô 
bạo với nạn nhân tại tòa

Để xảy ra các tình huống mà nạn 
nhân có thể bị đe dọa bởi bị cáo 
và/hoặc gia đình của bị cáo tại Toà 
án

Các quy tắc về bằng chứng mà cho 
phép sử dụng thông tin quá khứ 
hành vi tình dục hoặc nhân thân 
của nạn nhân để làm bằng chứng

Các quy tắc về bằng chứng mà yêu 
cầu nạn nhân phải chứng minh 
được rằng mình đã chống cự lại kẻ 
phạm tội

Quy trình tố tụng giới hạn hoặc cấm sự hiện diện của công chúng trong 
phiên toà, ví dụ như các phiên tòa có sử dụng camera hoặc xét xử kín 
hoặc không cho phép những người không liên quan tham gia

Các quy tắc về bằng chứng hạn chế sử dụng thông tin về quá khứ hành 
vi tình dục của nạn nhân hoặc nhân thân của các nạn nhân để làm bằng 
chứng

Hạn chế hoặc cấm phương tiện truyền thông đưa các thông tin cá 
nhân của nạn nhân

Các thủ tục đảm bảo tính riêng tư, tính toàn vẹn và nhân phẩm của nạn 
nhân

Có trách nhiệm áp dụng các biện pháp đặc biệt đối với Nhà nước (công 
tố viên/thẩm phán) chứ không phải đối với nạn nhân

Cho phép việc chất vấn được tiến hành thông qua một bên trung gian 
hoặc sử dụng video ghi hình cuộc phỏng vấn làm bằng chứng chính 

Các thủ tục thuận lợi cho phép nạn nhân cung cấp lời khai mà không 
phải nhìn thấy bị cáo (ví dụ như sử dụng màn hình, đường link trực 
tiếp, bằng chứng được ghi lại qua băng video, bằng chứng được đưa ra 
đảm bảo sự riêng tư, việc chất vấn được thông qua một bên trung 

Cho phép nhân chứng có chuyên môn và kinh nghiệm thích hợp cung 
cấp thông tin về tính biến động và phức tạp của bạo lực tình dục đối 
với phụ nữ

Các thủ tục cho phép một thành viên gia đình, một người bạn hoặc 
một chuyên gia hỗ trợ tham gia cùng nạn nhân trong quá trình lấy lời 
khai

..

..

..

..

..

..

..

..

..



5. Những yếu tố mang tính tổ chức/cơ quan góp phần 
    vào tình trạng bỏ cuộc 

Các phát hiện của nghiên cứu: Hiểu rõ những rào cản trong tiếp cận công lý và tình trạng bỏ cuộc trong các vụ việc bạo lực tình dục 83

Nam, quá khứ quan hệ tình dục của nạn nhân 
có thể được sử dụng để làm giảm độ tin cậy đối 
với khiếu nại của nạn nhân. Hơn nữa, trong khi 
không có yêu cầu xác thực chứng cứ, trên thực 
tế thì trường hợp thiếu chứng cứ được coi là 

một trong vụ không có dấu hiệu sử dụng bạo 
lực của người gây bạo lực, không có dấu hiệu 
phản kháng rõ ràng trên cơ thể của nạn nhân, 
không có thương tích trên cơ thể của nạn nhân, 
và không có nhân chứng khác.

5.1 So sánh các chức năng của các 
cơ quan thuộc hệ thống tư pháp hình 
sự và các cơ quan cung cấp dịch vụ 
khác 

 

Các cơ quan tư pháp hình sự về xử lý bạo lực 
tình dục và trách nhiệm của các cơ quan liên 
quan ở mỗi nước rất khác nhau. Bảng dưới đây 
tổng quan về các cơ quan cung cấp dịch vụ và 
trách nhiệm của các cơ quan này ở mỗi nước.

Bảng 15. Các nhà cung cấp dịch vụ cho nạn nhân của bạo lực tình dục

Cơ quan cung 
cấp dịch vụ Thái Lan Việt Nam

Cơ quan hành pháp

Chánh tòa

Công tố viên

Thẩm phán

Đại diện pháp lý 
cho nạn nhân

Chưa có thông tin Chưa có thông tin

Nhận khiếu nại bằng lời hoặc văn bản

Nhân viên điều tra quyết định liệu vụ việc đó 
là vụ hình sự hay là vấn đề gia đình; lập hồ sơ 
lời khai của nạn nhân; điều tra; và chuẩn bị 
hồ sơ khiếu nại. 
Trong trường hợp nạn nhân là vị thành niên, 
một đội điều tra liên ngành sẽ được thành 
lập.158

Có các nhiệm vụ như một nguyên đơn đối 
với vụ án hình sự; nếu cần, yêu cầu các nhân 
viên điều tra thu thập thêm bằng chứng, các 
hồ sơ chuyển ra tòa yêu cầu lệnh tạm giam; 
đưa ra lệnh khởi tố; đưa ra các cáo buộc; 
trình bày bằng chứng; tiến hành đối chất  
chính và đối chất giữa nhân chứng và bị cáo.

Xem xét các bằng chứng và đưa ra quyết 
định, tuyên án

Cung cấp tư vấn pháp lý cho nạn nhân, hỗ 
trợ nạn nhân thu thập thêm các bằng chứng, 
đại diện cho nạn nhân trước tòa (và có thể 
hỗ trợ nạn nhân trong trường hợp hòa giải)

Phê duyệt mở vụ án hình sự; chuẩn bị 
cáo trạng; đại diện cho viện kiểm sát tại 
phiên xét xử

Thẩm phán được chỉ định: Tiến hành 
xem xét hồ sơ vụ án; Thẩm phán xét xử: 
xem xét các bằng chứng và tuyên án

Nhận hồ sơ điều tra; có thể thay mặt nạn 
nhân thu thập bằng chứng và đại diện 
cho nạn nhân tại phiên tòa xét xử

Tiếp nhận trình báo

Viện kiểm sát thông qua việc mở điều tra 
hình sự chính thức được 

Sau khi được thông qua, vụ việc sẽ được 
bắt đầu điều tra

Hệ thống tư pháp hình sự

158.   Nhóm liên ngành bao gồm một cán bộ điều tra, công tố viên và nhà tâm lý học hoặc nhân viên xã hội.
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Cơ quan cung 
cấp dịch vụ Thái Lan Việt Nam

Đường dây 
hỗ trợ159

Các Trung tâm 
một cửa 160

NGOs: Các dịch vụ 
hỗ trợ và tư vấn 
cho nạn nhân

Các dịch vụ của 
chính phủ

Đường dây hỗ trợ 24 giờ trên toàn quốc 
thông qua Trung tâm một cửa hỗ trợ Khủng 
hoảng thuộc Bộ Phát triển xã hội và an ninh 
con người. Sẵn sàng phục vụ thông qua cả 
hai hình thức là tư vấn và chuyển gửi cho các 
nạn nhân. 

750 địa chỉ trên cả nước: hỗ trợ y tế và sức 
khỏe; các dịch vụ tư vấn; các dịch vụ chuyển 
gửi; và có nhóm liên ngành cùng hỗ trợ nạn 
nhân

Mạng lưới rộng lớn các NGOs chuyên hoạt 
động về các vấn đề bạo lực tình dục, cung 
cấp tư vấn và hỗ trợ pháp lý và đôi khi hỗ trợ 
tài chính cho nạn nhân. 

Bộ Y tế, Bộ Phát triển xã hội và an ninh con 
người (MSDHS), Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, 
Văn phòng Chưởng lý, Trung tâm Một cửa hỗ 
trợ khủng hoảng (thuộc MSDHS và Bộ Y tế)

Được cung cấp một cách hạn chế bởi Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; hoặc trong 
một số dự án được tài trợ ở một số tỉnh 
thành; hoặc đường dây nóng của Trung 
tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về 
Giới, Gia đình, Phụ nữ và Vị Thành niên 
(CSAGA) 

Bị hạn chế, có nhiều dịch vụ hỗ trợ nạn 
nhân hơn tại các thành phố (CSAGA, tổ 
chức Hagar International, Viện phát triển 
sức khoẻ cộng đồng Ánh sáng [LIGHT], 
Trung tâm Nghiên cứu gia đình và phát 
triển cộng đồng [CEFACOM])
Có Hội Liên hiệp Phụ nữ nhưng không có 
các dịch vụ chuyên biệt hỗ trợ nạn nhân 
của bạo lực tình dục. 
Các nhà tạm lánh và các địa chỉ tin cậy 
chủ yếu tiếp nhận các nạn nhân của bạo 
lực gia đình. 

Bộ Tư pháp, Cục Trợ giúp pháp lý; Bộ 
Công an; Tòa án nhân dân tối cao, Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Lao động- 
Thương binh và Xã hội (MOLISA), Bộ Văn 
hoá, Thể thao và Du lịch (MOCST) và Bộ 
Y tế 

Không có

Các cơ quan cung cấp dịch vụ ngoài hệ thống

Đường dây trợ giúp được định nghĩa là một đường dây điện thoại miễn phí cung cấp tư vấn, thông tin, hỗ trợ và tham vấn khủng hoảng.
Các trung tâm một cửa hỗ trợ khủng hoảng về vấn đề hiếp dâm hoặc tấn công tình dục có thể là các trung tâm dựa vào cộng đồng hoặc 
dựa vào bệnh viện, cung cấp các dịch vụ kết hợp, bao gồm đường dây trợ giúp, hỗ trợ vận động và tham vấn. Các trung tâm một cửa 
thường có các chuyên gia về y tế, về thực thi pháp luật và trợ giúp nạn nhân tại một địa điểm để cung cấp một loạt các dịch vụ chăm sóc 
cho nạn nhân đồng thời thu thập và xử lý các bằng chứng pháp y.

159.
160.
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5.2 Các chủ thể góp phần làm tăng 
tình trạng bỏ cuộc 

Các cơ quan tư pháp hình sự phải chịu trách 
nhiệm đảm bảo rằng các cơ quan hành pháp 
thực thi quyền lực, cơ quan công tố áp dụng 
luật pháp, tòa án và các cán bộ tư pháp hình sự 
khác phải thực hiện theo quy định của pháp luật 
và các cán bộ này phải chịu trách nhiệm về bất 
cứ sự vi phạm nào thông qua các cơ chế giám 
sát và trách nhiệm giải trình thích hợp.161

Nghiên cứu nhấn mạnh tới các yếu tố mang tính 
thể chế làm suy giảm lòng tin và sự tin cậy vào 
hệ thống tư pháp và với các cơ quan cung cấp 
dịch vụ trong giải quyết vấn đề bạo lực tình dục. 
Nghiên cứu đã chỉ ra những yếu tố chính góp 
phần gia tăng tình trạng bỏ cuộc ở tất cả các 
khâu trong quá trình xử lý bạo lực tình dục đối 
với phụ nữ và trẻ em gái thông qua hệ thống tư 
pháp hình sự. Các khâu này có thể được gộp lại 
thành các nhóm lớn: 

Cơ chế quản lý và trách nhiệm giải trình yếu 
kém

Cả Việt Nam và Thái Lan đều đã ban hành luật 
pháp về quấy rối tình dục tại nơi làm việc.162  Tuy 
nhiên, luật cả hai nước lại không có các quy tắc 
ứng xử trong hệ thống pháp lý hình sự hoặc các 
chính sách được xác định có liên quan đến 
những quy định này; mà luật pháp chú trọng tới 
việc đảm bảo trách nhiệm giải trình được duy 
trì thông qua quá trình điều tra và tiến trình xét 
xử; và đảm bảo rằng các sở, cục, vụ ban ngành 
và các cơ quan cung cấp dịch vụ phải chịu trách 
nhiệm về các hành động họ thực hiện/hay 
không thực hiện.

Một người tham gia phỏng vấn tại Việt Nam 
nêu ví dụ về việc công tố viên đã nói với mẹ của 
nạn nhân rằng người phạm tội có “ô lớn” – ám 
chỉ tới việc người phạm tội đó được bảo vệ bởi 
người có chức tước cao. Họ cũng phát hiện ra là 
nghi phạm và/hoặc gia đình của anh ta có thể 
chạy án hoặc hối lộ công an hoặc các công tố 
viên để vụ việc không được giải quyết hoặc 
giảm cáo buộc (ví dụ như cáo buộc hiếp dâm trẻ 
em thành cáo buộc dâm ô trẻ em). Điều đáng 
lưu ý rằng khi cảnh sát hoặc công tố viên nhận 
hối lộ, họ sẽ gây áp lực cho nạn nhân và gia đình 
nạn nhân nhằm ép họ chấp nhận một khoản bồi 
thường và như vậy vụ việc sẽ được giải quyết 
bên ngoài hệ thống hình sự. Có nhiều nguyên 
nhân khác nhau liên quan tới thói quen việc 
nhận hối lộ của các cán bộ này, trong đó có cả 
quan niệm và thái độ của họ đối với vấn đề hiếp 
dâm và đối với nạn nhân của hiếp dâm.  Ngoài 
ra, các kết quả nghiên cứu từ Việt Nam cũng cho 
thấy việc các đơn vị công an muốn có thành tích 
giữ tỉ lệ tội phạm nghiêm trọng ở mức thấp thấp 
hoặc các danh hiệu “khu dân cư văn hóa” cũng 
đã làm giảm mối quan tâm tới việc giải quyết 
các trường hợp bạo lực tình dục thông qua tiến 
trình hình sự.  

Không có các chuẩn mực về đạo đức, 
dịch vụ, các chính sách và các quy tắc 
ứng xử với những mong đợi và hệ 
quả của việc vi phạm trách nhiệm 
nghề nghiệp và theo dõi khi các yêu 
cầu này bị vi phạm, và việc các cơ 
quan hình sự có thể không tiến hành 
các thủ tục trừng phạt.

Việc nhận hối lộ của các cán bộ tư 
pháp hình sự có thể khiến nạn nhân 
bị lờ đi hoặc bị tạo áp lực để giải 
quyết vụ việc bên ngoài hệ thống tư 
pháp hình sự. 

161.   Nghị quyết Liên hợp quốc số A/RES/75/228 IV16.j)
162.   Bộ luật Lao động Việt Nam (2013) mục 8.

Cơ chế quản lý và trách nhiệm giải trình yếu    
kém.
Năng lực của các cơ quan tổ chức và nguồn 
lực có hạn.
Cơ sở hạ tầng phát triển chưa đầy đủ.
Hạn chế trong giám sát và đánh giá 
Không có các kế hoạch mang tính chiến lược 
và toàn diện và thiếu sự tương tác giữa các cơ 
quan liên ngành và giữa các tổ chức với nhau.

..
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..



Cả
nh

 b
áo

 n
gu

y 
cơ

 b
ỏ 

cu
ộc

Cả
nh

 b
áo

 n
gu

y 
cơ

 b
ỏ 

cu
ộc

Cả
nh

 b
áo

 n
gu

y 
cơ

 b
ỏ 

cu
ộc

86

Các cơ quan cung cấp dịch vụ, những 
người có trách nhiệm bảo vệ, hỗ trợ 
và giúp đỡ nạn nhân không thực hiện 
và tận dụng được các cơ chế nhằm 
giải quyết tình trạng bạo lực và bạo 
lực tình dục, làm gia tăng sự sợ hãi và 
làm giảm lòng tin của các nạn nhân 
với hệ thống tư pháp và những nhà 
cung cấp dịch vụ của hệ thống tư 
pháp –  thực tế là khả năng đáp ứng 
và bảo vệ công dân của cơ quan nhà 
nước. Điều này làm giảm khả năng 
việc phụ nữ khiếu nại hoặc tiếp tục 
theo đuổi công lý thông qua các thủ 
tục tố tụng hình sự.

Cần có sự điều phối, quản lý và kiểm 
soát chất lượng nhằm đảm bảo rằng: 
các vụ việc được giải quyết kịp thời, 
quá trình điều tra được tôn trọng; tất 
cả các cuộc phỏng vấn cần thiết phải 
được tiến hành; các bằng chứng 
được thu thập và xử lý; và các công tố 
viên và thẩm phán nắm được tất cả 
các bằng chứng và tài liệu; và các 
nhân chứng sẵn sàng ra làm chứng 
trước tòa. 

Không có hoặc thiếu các cơ chế khiếu 
nại và theo dõi các khiếu nại về các 
dịch vụ tư pháp hình sự yếu kém, mất 
thời gian và không đầy đủ khiến cho 
nạn nhân cảm thấy họ được giúp đỡ 
và họ không có lựa chọn nào khác để 
theo đuổi công lý. 

Tại Việt Nam, trong khi pháp luật cho phép các 
nạn nhân có quyền khiếu nại và tố cáo163 và 
đảm bảo quyền được bồi thường đối với những 
thiệt hại do các cơ quan hoặc cá nhân tiến hành 
tố tụng hình sự gây ra,164 thì nghiên cứu cho 
biết không có chỉ dấu nào chứng tỏ rằng những 
quy định này được nạn nhân của bạo lực tình 
dục sử dụng, những người cảm thấy không hài 
lòng với cách giải quyết của các cán bộ tư pháp 
hình sự.

Viên cảnh sát là nghi phạm đã được cấp trên 
của anh ta bảo vệ, người đó một đề nghị thỏa 
thuận là người phụ nữ sẽ được phóng thích 
khỏi trại giam và không bị buộc tội với tội danh 
trước đó nếu mẹ của của cô ấy dừng theo đuổi 
vụ kiện. Việc công an là thủ phạm trong các vụ 
bạo lực tình dục không phải là một trường hợp 
hiếm gặp và cũng đã xảy ra ở nhiều nước 
khác.165

Trách nhiệm giải trình về có hành động hoặc 
không hành động của các nhà cung cấp dịch 
vụ phải được giám sát, quản lý và đánh giá 
liên tục. Nếu không làm như vậy có thể dẫn 
tới việc trì hoãn, mất hồ sơ và dẫn tới tuyên 
bố trắng án, đồng thời tạo ra tình huống là 
mặc dù nạn nhân có thể muốn tiến hành điều 
tra nhưng cảnh sát lại không thể tiếp tục 
hoặc không thể đưa ra kết luận điều tra. Việt 
Nam và Thái Lan vẫn chưa có định hướng rõ 
ràng cho cảnh sát về việc bắt buộc vào sổ hồ 
sơ đối với các báo cáo ban đầu về vụ việc.

Cần thiết phải lập kế hoạch, hướng dẫn điều 
tra, quản lý, giám sát và đánh giá vụ việc 
không được đề cập hoặc xác định đó vấn đề 
trong bất tất cả các cuộc phỏng vấn với các 
nhà cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên một số người 
trong hệ thống tư pháp hình sự tham gia 
phỏng vấn đã bình luận về những thiếu sót và 
hạn chế trong các ứng phó và điều tra của 
cảnh sát, từ việc không có động gì; trì hoãn 

Nghiên cứu từ Việt Nam dẫn một ví dụ do một 
học giả nữ kể lại, đó là có một phụ nữ trẻ đã bị 
công an hiếp dâm, người đáng lẽ có trách 
nhiệm bảo vệ chị phụ nữ khỏi loại tội phạm này. 
Người phụ nữ đã phạm phải một tội nhỏ và bị 
nhốt trong phòng giam, ở một nơi không có bất 
cứ sự trợ giúp nào và không có một ai xung 
quanh để can thiệp khi bị hiếp dâm. 

Hiến pháp Việt Nam, Điều 74.
Bộ luật Tố tụng Hình sự Việt Nam, Điều 30.
Verma JS, Seth L, Subramanium G. 2013. Báo cáo của Ủy ban về việc sửa đổi Luật Hình sự. 
http://timesofindia.indiatimes.com/realtime/justice_js_verma_committee_report.pdf p.78

163.
164.
165.
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Các cơ quan cung cấp dịch vụ cần có 
cơ cấu tổ chức, sắp xếp khối lượng 
công việc và nguồn lực phù hợp để có 
được những biện pháp ứng phó thích 
hợp, lấy nạn nhân bị  bạo lực tình dục 
làm trung tâm, hoặc có các yêu cầu 
dịch vụ trong tương lai.  Nếu không 
được trang bị cơ sở như vậy, nạn 
nhân có nguy cơ không nhận được 
những dịch vụ mà họ cần và xứng 
đáng được hưởng.

Cần yêu cầu các nữ điều tra viên lấy 
lời khai và điều tra các vụ việc bạo lực 
tình dục, nhưng trong khi đó lại có rất 
ít cán bộ nữ có thể khiến cho nạn 
nhân phải chờ đợi lâu và dịch vụ có 
thể kém chất lượng.

cho tới việc điều tra không đầy đủ, các quy tắc 
và các cơ sở y tế, giám định pháp y không đầy 
đủ và thiếu sự chuẩn bị cho việc ra tòa.

Các tổ chức phi chính phủ và nạn nhân chia sẻ 
kinh nghiệm đã nêu bật sự cần thiết của các 
biện pháp kiểm soát chất lượng. Ví dụ, một đại 
diện của một tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam 
đã nêu một vụ việc, đó là  khách hàng của cô 
liên tục tìm cách nộp đơn khiếu nại của mình 
cho công an sau khi đứa con 8 tuổi của cô bị 
người hàng xóm cưỡng hiếp, cô đã bị cảnh sát 
cho là điên và rằng không có bằng chứng và cô 
ấy nên ngừng làm phiền họ vì không có bằng 
chứng về việc phạm tội.  

Việc xem xét hồ sơ vụ án cũng cho thấy những 
bất cập về thông tin trong hồ sơ của cơ quan 
hành pháp và biên bản tại tòa án. Những bất 
cập về các hồ sơ vụ án ở Thái Lan và Việt Nam 
bao gồm: không có nhận dạng về tuổi của nạn 
nhân, liệu họ có bị thương hay không, mối quan 
hệ của nạn nhân với nghi phạm hoặc liệu nghi 
phạm có được phỏng vấn hay không. 

Năng lực và nguồn lực của tổ chức

Việc thiếu nguồn lực của các tổ chức, cơ quan, 
ban ngành có thể đặt cho nạn nhân gánh nặng 
trang trải các chi phí cho các dịch vụ cần thiết, ví 
dụ như giám định pháp y cho nạn nhân. Những 
chi phí này có thể cản trở các nạn nhân trong 
tiếp cận hệ thống tư pháp. Những phát hiện từ 
Thái Lan cho thấy rằng các chi phí liên quan đến 
giám định pháp y lại không nằm trong gói Bảo 

hiểm chăm sóc sức khỏe toàn dân và do vậy 
người phụ nữ/nạn nhân phải tự chi trả. Những 
phát hiện từ Việt Nam cho thấy để có thể làm 
xét nghiệm ADN, điều tra viên của vụ án phải 
được cấp trên phê duyệt rồi mới gửi yêu cầu tới 
Viện Khoa học hình sự của Bộ Công an. Sau đó, 
điều tra viên phải thanh toán bằng tiền mặt cho 
các chi phí xét nghiệm (ví dụ như xét nghiệm 
xương để xác định độ tuổi của nạn nhân hoặc 
giám định tâm thần). Một số cán bộ điều tra lo 
ngại rằng nếu nạn nhân từ bỏ vụ án thì chính 
cán bộ điều tra sẽ phải thanh toán các chi phí 
đó. Qua đó, nghiên cứu cho biết các thủ tục còn 
quan liêu và thái độ miễn cưỡng của một vài bộ 
phận điều tra viên khi họ phải ứng trước cho 
các chi phí xét nghiệm và gánh nặng về thủ tục 
giấy tờ hành chính để thanh toán các khoản chi 
đã khiến cho việc lựa chon thử ADN trở thành 
lựa chọn hiếm hoi của họ. Có nữ công tố viên 
nhận xét: “Từ khi tôi bắt đầu làm việc tại văn 
phòng này vào năm 2004, tôi chưa bao giờ gặp 
một trường hợp nào yêu cầu thử ADN. Khi tôi 
làm việc ở quận S thì mọi việc cũng như vậy 
thôi.”

Mặc dù việc tuyển dụng thêm cán bộ nữ sẽ đảm 
bảo rằng phụ nữ có thể lựa chọn nữ cán bộ điều 
tra phỏng vấn, nhưng chỉ có yếu tố này không 
thôi cũng sẽ chưa làm tăng hiệu quả của dịch 
vụ. Chìa khóa để có dịch vụ hiệu quả là các cơ 
quan tư pháp cần đảm bảo rằng các nhân viên 
cảnh sát, công tố viên, thẩm phán và các nhà 
cung cấp dịch vụ khác - không kể giới tính của 
họ - được đào tạo và có năng lực làm việc nhạy 
cảm trên tinh thần lấy nữ nạn nhân trung tâm.

Các luật tố tụng của Thái Lan yêu cầu việc lấy 
lời khai của nạn nhân phải được tiến hành 
bởi nữ cảnh sát. Mặc dù phải thừa nhận 
rằng điều này đóng vai trò quan trọng trong 
việc giúp nạn nhân có lựa chọn để trình báo  
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với nữ cảnh sát, tuy nhiên, thực tế là trong hệ 
thống tư pháp ở cả Thái Lan và Việt Nam không 
có đủ số lượng nữ cảnh sát được đào tạo để 
thực hiện chức năng tiếp nhận và điều tra các 
vụ liên quan tới bạo lực tình dục. Theo số liệu 
thống kê tại Thái Lan, chỉ có 7 nữ viên điều tra 
viên làm việc trong toàn bộ đơn vị Cảnh sát tỉnh 
khu vực 5 (Miền Bắc Thái Lan) và 4 nữ làm việc 
tại khu vực 4 (miền Nam Thái Lan).166 Dường 
như cảnh sát thường làm chuyên biệt và bị gạt 
ra ngoài lề trong cơ cấu cảnh sát vì họ được 
giao một nhiệm vụ duy nhất đó là giải quyết các 
tội phạm liên quan tới bạo lực tình dục.167

Để thúc đẩy sự nghiệp của họ trong hệ thống 
cảnh sát, nữ cảnh sát phải vượt qua một bài 
kiểm tra toàn diện nhằm đánh giá các kĩ năng 
của họ trong mọi lĩnh vực của cảnh sát. Do vậy, 
việc chỉ có các kĩ năng liên quan tới tội phạm 
tình dục không giúp được họ trong việc phát 
triển sự nghiệp. 16 trong số 20 nữ điều tra viên 
được phỏng vấn đã cho rằng chỉ làm việc ở lĩnh 
vực các vấn đề của “phụ nữ và trẻ em gái” có 
thể là bất lợi đối với sự nghiệp của họ (mặc dù 
họ cảm thấy tự hào vì có thể giúp đỡ phụ nữ và 
trẻ em gái). Một nữ điều tra viên cấp cao – 
người đã “vươn lên bậc thang của sự nghiệp” 
cho biết “Tôi yêu thích làm việc với phụ nữ và 
trẻ em và cảm thấy rằng tôi có thể giúp đỡ họ 
bởi họ là đối tượng dễ bị tổn thương. Tuy nhiên 
cơ cấu của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan lại 
không có điểm cộng cho chức năng đó. Các kì 
thi và đánh giá sẽ đánh giá bạn từ các kĩ năng và 
các vụ việc nói chung mà bạn đang đối phó; làm 
thế nào để các nữ cảnh sát có thể vượt qua các 
kì thi và chiến thắng trong các kì đánh giá này 
nếu họ chỉ được giải quyết các hành vi phạm tội 
liên quan tới tình dục?” 
 
Ở Việt Nam, khung pháp lý không có điều 
khoản yêu cầu việc lấy lời khai của nạn nhân 
bạo lực tình dục phải được tiến hành bởi một 
nữ cảnh sát, nghiên cứu cho thấy đã có sự quan 
tâm ngày càng cao đối với  việc tăng tuyển dụng 

nữ cảnh sát. Tuy nhiên, một nghiên cứu khác đã 
nêu lên mối quan ngại rằng nhiều nữ cảnh sát 
được tuyển dụng chỉ được phân công nhiệm vụ 
văn phòng bao gồm việc lập hồ sơ, cấp giấy 
chứng minh nhân dân, đăng ký xe, và làm các 
công việc hậu cần thay vì các vị trí thực địa, vì 
thế nên có rất ít nữ điều tra hình sự ở Việt 
Nam.168

Mặc dù việc tuyển thêm nữ cán bộ sẽ giúp đảm 
bảo phụ nữ có thể lựa chọn được phỏng vấn 
bởi nữ cán bộ nhưng chỉ điều này sẽ chưa thể 
làm tăng tính hiệu quả của dịch vụ. Chìa khóa 
để cung cấp dịch vụ hiệu quả nằm trong các cơ 
quan tư pháp đảm bảo rằng các nhân viên cảnh 
sát, công tố viên thẩm phán và các nhà cung cấp 
dịch vụ khác – không kể giới tính – được đào 
tạo và có năng lực làm việc theo cách thức nhạy 
cảm và lấy phụ nữ làm trung tâm.

Các điều tra viên, công tố viên và 
thẩm phán với kinh nghiệm và hiểu 
biết hạn chế về sự đa dạng và phức 
tạp của bạo lực tình dục, nên công 
tác phục vụ của họ thiếu đầy đủ và có 
các quyết định chưa phù hợp. 

Thẩm phán và nhân viên ở các tòa án ở Thái Lan 
và Việt Nam chủ yếu là nam giới, những người ít 
được đào tạo về cách giải quyết các vụ án bạo 
lực tình dục và trong việc hỗ trợ nạn nhân. Hạn 
chế này cũng có thể dẫn tới sự thiếu quan tâm 
đến các vấn đề của phụ nữ. Tại Thái Lan, Tòa án 
hình sự Thonburi là một mô hình tiên phong 
trong việc cung cấp một loạt các dịch vụ thân 
thiện với phụ nữ. Các dịch vụ này bao gồm các 
tiện nghi tại tòa án thân thiện với phụ nữ, có 
khu vực lấy lời khai được tách biệt với một hệ 
thống TV mạch kín để phụ nữ có thể cung cấp 
lời khai mà không phải đối chất với kẻ lạm dụng. 
Tòa án cũng đã lắp đặt một ‘phòng nhân chứng’ 
như một khu vực chờ an toàn cho phụ nữ bên 
ngoài phòng xử án.

Dữ liệu được các nhân viên điều tra nữ ở Chiang Mai và Songkhla cung cấp
Dữ liệu được các nhân viên điều tra nữ ở Bangkok, Chiang Mai và Songkhla cung cấp i
Đáng lưu ý, số liệu được cung cấp qua trao đổi miệng trong một cuộc họp với Bộ Công an, ngày 23 tháng 11 năm 2012 cho thấy dưới 1% số 
điều tra viên ở Việt Nam là nữ. Xem UNODC and UN Women (2013) Đánh giá tình trạng phụ nữ trong hệ thống tư pháp hình sự Việt Nam: 
Hỗ trợ các nỗ lực của chính phủ hướng tới bình đẳng giới có hiệu quả trong hệ thống tư pháp hình sự. (Hà Nội). 

166.
167.
168.
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Những định kiến và khuôn mẫu của các nhân viên tư pháp hình sự 
về các nhân viên tư pháp hình sự khác

Nghiên cứu đã nhấn mạnh tới sự cần thiết phải thường xuyên ý thức và chống lại mọi 
định kiến và khuôn mẫu của nhân viên tư pháp hình sự nhằm đảm bảo rằng các vụ án bạo 
lực tình dục không trở thành “vấn đề riêng của phụ nữ”. Ví dụ tại Việt Nam, một nam cán 
bộ điều tra tham gia phỏng vấn cho rằng: “sẽ tốt hơn nếu có các nữ nhân viên điều tra 
nhưng thực tế có quá ít người bởi vì phụ nữ sẽ phải rất vất vả nếu làm các “công việc 
ngoài đường” (ví dụ như ra ngoài để điều tra các vụ án hình sự), đi điều tra đêm hôm. Nữ 
cảnh sát viên đa phần làm các công việc bàn giấy. Họ có thể giúp khám sức khỏe các nữ 
nạn nhân hoặc đưa nạn nhân tới bệnh viện để thăm khám hoặc điều trị các vết thương.”

Tại Việt Nam, qua các cuộc phỏng vấn với các thẩm phán, dường như mọi người hay có 
hướng phân công các thấm phán nữ xử lý các vụ án tình dục. Một nam thẩm phán nhận 
xét: “Nữ thẩm phán làm tốt hơn nam thẩm phán. Họ có vẻ dịu dàng hơn, sử dụng ngôn 
từ hay hơn, đặc biệt trong xử lý các vụ liên quan tới trẻ em. Họ sẽ xuất hiện như thể vai 
trò của một người mẹ, một người chị với nạn nhân là trẻ em”. Tại Thái Lan, người ta lại 
có quan điểm ngược lại, trong đó một số thẩm phán nam cảm thấy rằng sẽ không phù 
hợp khi để cho nữ thẩm phán trẻ nghe các câu chuyện liên quan tới tình dục và điều đó 
là cực kì khiếm nhã.   

Các hướng dẫn đã được đưa ra cho các vụ án 
bạo lực trong gia đình là những vụ việc được 
tách biệt khỏi các vụ việc khác, và tất cả các 
thẩm phán và nhân viên tòa án đều được tập 
huấn về bạo lực chống lại phụ nữ và luật về 
bạo lực trong gia đình.

Các cuộc điều tra và truy tố liên quan tới bạo 
lực tình dục thường rất phức tạp và đòi hỏi cán 
bộ làm công tác tư pháp phải có kiến thức 
chuyên sâu, kỹ năng và khả năng. Không có cán 
bộ tư pháp hình sự nào được phỏng vấn đã 
từng tham gia bất cứ khóa đào tạo chuyên biệt 
nào về bạo lực lực tình dục.

Cơ sở hạ tầng

Sự sẵn có và khả năng tiếp cận các đồn công 
an, tòa án và các tổ chức phi chính phủ mà 
cung cấp các dịch vụ hỗ trợ ở các trung tâm lớn 
đã không được các cơ quan trong hệ thống tư 
pháp hình sự coi trọng. Tại Thái Lan, nhân viên 
và đồn cảnh sát được chỉ định xử lý vụ việc mà 
được xác định là nơi nạn nhân trình báo, không 
nhất thiết là nơi nạn nhân sinh sống, do đó nếu 
nhà nạn nhân ở xa thì người đó sẽ phải đi lại 
tới đồn cảnh sát mỗi khi được người đó được 
triệu tập và do vậy làm gia tăng đáng kể các chi 
phí và gánh nặng cho nạn nhân. 

Các cán bộ thực hiện dịch vụ cần luôn 
được trau dồi phát triển chuyên môn 
nghiệp vụ để thực hiện tốt những chỉ 
dẫn, chuẩn mực, chính sách và công 
cụ. Nếu không có kiến thức, kĩ năng 
và khả năng thích hợp, các cán bộ này 
sẽ không thể cung cấp các dịch vụ 
thích hợp cho các nạn nhân của bạo 
lực tình dục.
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Nếu việc tiếp cận cảnh sát là khó 
khăn, đòi hỏi nhiều về thời gian, chi 
phí tốn kém mà việc tiếp nhận và hỗ 
trợ không tốt thì các nạn nhân sẽ 
không trình báo hoặc không tiếp tục 
tìm kiếm công lý thông qua hệ thống 
tư pháp hình sự. Cả
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Việc thiếu các đơn vị điều tra và 
các tòa án chuyên biệt có thể dẫn 
tới tình trạng thiếu chuyên môn 
trong các cơ quan tư pháp hình 
sự khi giải quyết các vụ việc bạo 
lực tình dục một cách nhạy cảm 
và có hiệu quả

Một cơ chế yếu hoặc thiếu cơ 
chế đối với việc thu thập, tổng 
hợp và phân tích số liệu một cách 
có hệ thống và các chương trình 
đang thực hiện cũng như đối với 
việc giám sát và đánh giá đã hạn 
chế các bằng chứng mà dựa trên 
đó để xây dựng các chiến lược, 
các chính sách và thực tiễn cho 
việc cải thiện các dịch vụ 

Các dịch vụ dành cho nạn nhân 
của bạo lực tình dục muốn hiệu 
quả thì thường phụ thuộc vào 
việc các nhà cung cấp dịch vụ có 
phối hợp cùng nhau và đáp ứng 
các nhu cầu của nạn nhân. Việc 
thiếu hụt các cơ chế hỗ trợ xã hội 
và hỗ trợ các tổ chức, ban ngành 
có thể ngăn cản việc trình báo. 

Ở cả Thái Lan và Việt Nam đều không có những 
đơn vị điều tra các vụ việc bạo lực tình dục 
chuyên biệt; tuy nhiên tại Thái Lan, một Trung 
tâm Bảo trợ trẻ em, phụ nữ và gia đình và Trung 
tâm chống buôn bán người đã được thành lập 
thuộc trong lực lượng cảnh sát Hoàng gia.169 
Thái Lan cũng đang tiến hành thí điểm các tòa 
án đặc biệt về các vụ bạo lực gia đình nhưng lại 
không có bất cứ một tòa án nào tập trung vào 
việc giải quyết các vụ án/bạo lực tình dục bên 
ngoài gia đình.

Mặc dù có một số tòa án chuyên biệt, ở rất 
nhiều vùng ở cả hai nước, nhưng cơ sở vật chất 
như phòng chờ hoặc phòng thẩm vấn tại những 
tòa án chuyên biệt này ở Thái Lan thường ở 
dưới mức chuẩn mực và với số lượng các phòng 
chờ hạn chế ở tòa án. Những người tham gia 
phỏng vấn cũng cho biết rằng kể cả khi phòng 
chờ, việc sắp xếp và bố trí phòng chờ thường 
không tính đến sự riêng tư và bảo mật cho nạn 
nhân. 

bảo rằng hệ thống tư pháp hình sự hiểu và 
tiếp tục thúc đẩy thực hành có nhạy cảm giới 
đối với các nạn nhân. 
Cần phải có một cơ sở bằng chứng vững chắc 
để cung cấp những thông tin cần thiết cho 
quốc gia, các cơ quan cung cấp dịch vụ và 
công chúng nhằm cải thiện việc xây dựng 
chính sách và chương trình và để thể hiện 
trách nhiệm giải trình. 

Không có bất kì thông tin nào từ các cuộc 
phỏng vấn nói về việc các số liệu thống kê và 
báo cáo được các nhà quản lý và lãnh đạo sử 
dụng như thế nào để có thể xác định những 
xu hướng nổi cộm, bất cập trong dịch vụ hoặc 
nhằm hỗ trợ quá trình hoạch định và thực 
hiện kế hoạch chiến lược tại các quốc gia mà 
nghiên cứu thực hiện, và có rất ít số liệu 
thống kê công khai có nội dung liên quan tới 
việc điều tra và truy tố các vụ việc về bạo lực 
tình dục tại Việt Nam. Ví dụ, số liệu thống kê 
từ Cơ quan điều tra hình sự chỉ bao gồm hai 
loại bạo lực tình dục là: hiếp dâm người lớn 
(Điều 111 của Bộ Luật hình sự) và tội giao cấu 
với trẻ em (điều 115 của Bộ luật Hình sự). Các 
số liệu thống kê cũng không được tách biệt 
giới tính và độ tuổi hay theo bất kỳ đặc điểm 
nào.

Giám sát và đánh giá
Việc đánh giá và giám sát liên tục các tác động 
của các chính sách và thông lệ đối với phụ nữ và 
nam giới trong tổ chức và những người mà dịch 
vụ được cung cấp chính là chìa khóa để đảm 

Mặc dù việc cả hai quốc gia thể hiện cam kết 
của mình bằng việc bắt đầu các nghiên cứu này 
là rất đáng hoan nghênh, tuy nhiên việc thu 
thập, chia sẻ và phân tích dữ liệu cũng như việc 
giám sát các biện pháp ứng phó và kết quả đạt 
được vẫn cần phải được thực hiện một cách 
toàn diện hơn nhằm cung cấp thông cho các 
chính sách và thực hành dựa trên bằng chứng.

169.   Kế hoạch về chống buôn bán người và bảo vệ gia đình, phụ nữ và trẻ em, cảnh sát Hoàng Gia Thái Lan, tháng 11 năm 2012.



Các phát hiện của nghiên cứu: Hiểu rõ những rào cản trong tiếp cận công lý và tình trạng bỏ cuộc trong các vụ việc bạo lực tình dục 91

Các phương pháp tiếp cận liên ngành có điều 
phối 
Các dịch vụ hiệu quả dành cho nạn nhân bị bạo 
lực tình dục thường phụ thuộc vào việc các nhà 
cung cấp dịch vụ xử lý bạo lực tình dục có phối 
hợp đồng bộ với nhau để đáp ứng các nhu cầu 
của nạn nhân hay không. Việc thiếu các cơ chế 
hỗ trợ xã hội và hỗ trợ các tổ chức, ban ngành 
có thể làm hạn chế việc trình báo.170

Theo quan điểm của một nạn nhân, việc điều 
phối các dịch vụ cần thiết có nghĩa là nạn nhân 
có thể yên tâm rằng các dịch vụ mà mình yêu 
cầu sẽ được cung cấp, và nếu các dịch vụ này 
không nằm trong hệ thống dịch vụ của hệ thống 
tư pháp thì các nhà cung cấp sẽ tạo điều kiện 
giới thiệu tới các nhà cơ quan phù hợp khác. 

Nghiên cứu ở cả hai nước cho thấy công tác 
phối hợp giữa cơ quan tư pháp cũng như giữa 
các cơ quan này với các tổ chức xã hội dân sự 
nhằm mục đích cung cấp dịch vụ tốt cho nạn 
nhân là còn yếu. Các nhà cung cấp dịch vụ tư 
pháp hình sự nói về vai trò và chức năng công 
việc của họ, nhưng hầu hết các trường hợp đều 
không có định hướng về dịch vụ cho nạn nhân. 
Họ đã không nói lên được hiểu biết về trách 
nhiệm của mình trong việc đảm bảo an toàn và 
bảo vệ nạn nhân, thực hiện công việc chuyển 
tuyến cho nạn nhân tới các dịch vụ cần thiết 
hoặc góp phần hỗ trợ nạn nhân tìm kiếm công 
lý cho nạn nhân.

Ví dụ hay của Thái Lan

Tại Thái Lan, Trung tâm một cửa hỗ trợ khủng 
hoảng (OSCC) đại diện cho hệ thống các ban 
ngành của chính phủ hoạt động về lĩnh vực 
phòng chống bạo lực tình dục, mang thai ở tuổi 
vị thành niên, buôn bán người và lao động trẻ 
em. Về vấn đề bạo lực tình dục, Bộ Phát triển xã 
hội và an ninh nhân dân Thái Lan là một cơ 
quan chủ chốt chịu trách nhiệm điều hành và 
giám sát các OSCC trên toàn quốc. 

Các trung tâm OSCC đã được thành lập để giảm 
bớt các khâu và sự phức tạp mà nạn nhân gặp 
phải khi đến bệnh viện. Như vậy, việc thành lập 
các OSCC nhằm mục đích ngăn ngừa việc làm 
cho nạn nhân ‘trở thành nạn nhân thêm một 
lần nữa'.171

Bên cạnh hỗ trợ và điều trị y tế, tại Thái Lan, các 
trung tâm OSCC dựa vào bệnh viện có hỗ trợ 
trong tư vấn, điều trị tâm lý cũng như phục hồi. 
Họ cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc 
đào tạo nhân viên y tế để họ có thể hiểu các vấn 
đề về cưỡng hiếp thông qua một phương pháp 
cách tiếp cận lồng ghép. OSCC làm việc với các 
tổ chức khác, chẳng hạn như Bộ Phát triển xã 
hội và An ninh nhân dân, các trung tâm khẩn 
cấp đặt ở cấp tỉnh và huyện nếu nạn nhân cần 
nơi tạm lánh. Hiện nay có 750 OSCC trong cả 
nước. Năm 2013, Thái Lan đã mở một Trung 
tâm một cửa hỗ trợ Khủng hoảng có tích hợp 
(OSCC 1300) với số điện thoại khẩn cấp 1300. 
Trung tậm thuộc trách nhiệm của Bộ Phát triển 
xã hội và an ninh nhân dân với sự cộng tác của 
Bộ Y tế, lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan 
và Bộ Lao động. 
Bệnh viện Khon Kaen đã được nhận Giải 
thưởng Dịch vụ công của Liên hợp quốc năm 
2014 cho Trung tâm một cửa hỗ trợ khủng 
hoảng với về thành tích nâng cao khả năng điều 
phối dịch vụ công có trách nhiệm giới. Trung 
tâm OSCC tại bệnh viện tại Pathumthani cũng là 
một ví dụ về hay và được công nhận vì thành 
thích của mình trong việc hỗ trợ, điều trị và 
phục hồi cho các nạn nhân bạo lực tình dục. Tuy 
nhiên, hạn chế về ngân sách và thiếu các nguồn 
lực để ứng phó với việc gia tăng các vụ việc 
trình báo và việc quản lý OSCC vẫn là một thách 
thức lớn để có tể việc giúp đỡ các nạn nhân bị 
bạo lực tình dục. Những thách thức này, theo 
những người được phỏng vấn, có thể sẽ có 
những ảnh hưởng tiêu cực đến sự tin tưởng 
của nạn nhân, những người có thể không coi 
OSCCs như là một cơ chế hỗ trợ hiệu quả, trong 
khi nhiều nạn nhân thậm chí còn không biết về 
sự tồn tại của OSCC.172

170.   UN A/RES/75/228 IV16.b
171.   Hệ thống OSCC trên cơ sở bệnh viện thuộc Bộ Y tế và đã được thành lập trước khi hệ thống OSCC của Bộ Phát triển xã hội và An ninh Nhân dân
172.   Dữ liệu thu được từ các cuộc phỏng vấn với OSCC và nhân viên tại trung tâm khẩn cấp
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Các khuyến nghị

Bạo lực tình dục là một 
hiện tượng rất phức 
tạp có nguyên nhân 
sâu xa từ sự phân biệt 
đối xử trên cơ sở giới 
và sự bất bình đẳng 
giới tồn tại dai dẳng 
trong lịch sử 

Các phát hiện của nghiên cứu đưa ra giúp làm rõ nét về 
những yếu tố góp phần vào việc gia tăng tình trạng bỏ cuộc 
của các vụ việc bạo lực tình dục trong hệ thống tư pháp hình 
sự và những yếu tố có thể làm giảm tình trạng đó ở hai quốc 
gia châu Á này. Nghiên cứu này nhằm hỗ trợ việc xây dựng và 
thực hiện luật pháp, chính sách, quy trình, thủ tục, chương 
trình và thực tiễn về tư pháp hình sự đối với các nước trong 
khu vực và đặc biệt phù hợp với các nước thuộc đối tượng 
nghiên cứu là Thái Lan và Việt Nam.

Đây là nghiên cứu so sánh đầu tiên về tình trạng bỏ cuộc của 
các vụ việc bạo lực tình dục được báo cáo tại Châu Á, và đồng 
thời cũng là các nghiên cứu đầu tiên của Thái Lan và Việt Nam 
về vấn đề này. Mặc dù có những thách thức trong quá trình 
thực hiện các phương pháp nghiên cứu như đã định, nhưng 
nghiên cứu này đã góp phần làm tăng hiểu biết về việc ban 
hành chính sách và việc tố tụng các vụ việc liên quan tới bạo 
lực tình dục cũng như tác động có thể có từ cách thức giải 
quyết các vụ việc của hệ thống tư pháp hình sự đối với phụ 
nữ là nạn nhân bị hiếp dâm và bóc lột tình dục. 

Bạo lực tình dục là một hiện tượng rất phức tạp có nguyên 
nhân sâu xa từ sự phân biệt đối xử trên cơ sở giới và bất bình 
đẳng giới lâu dài trong lịch sử, những nguyên nhân không thể 
chỉ được giải quyết bởi mỗi hệ thống tư pháp hình sự. Một 
biện pháp ứng phó tư pháp toàn diện và đa ngành trong đó 
coi nạn nhân là trung tâm của quá trình giải quyết và đảm 
bảo trách nhiệm giải trình của kẻ phạm tội là một phần thiết 
yếu trong việc phòng ngừa và giải quyết sự tồn tai dai dẳng 
của tình trạng không trừng phạt tội phạm bạo lực tình dục. 
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Các khuyến nghị được đưa ra ở phần này nhằm 
hỗ trợ các quốc gia trong việc thực hiện các 
cam kết chính sách ở cấp quốc gia và quốc tế 
trong việc thực thi quyền con người của phụ nữ 
và chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ thông qua 
tăng cường năng lực cho các quốc gia nhằm 
nghiêm túc thực hiện công tác phòng ngừa, 
điều tra và truy tố những vụ việc bạo lực tình 
dục.

Các khuyến nghị của nghiên cứu này nhằm bổ 
sung cho những nỗ lực được thực hiện ở cấp 
quốc tế, khu vực và quốc gia, đưa ra các hướng 
dẫn về ứng phó với bạo lực tình dục. Một lưu ý 
đặc biệt đó là Các chiến lược mẫu cập nhật và 
biện pháp thực tiễn về xóa bỏ bạo lực đối với 
phụ nữ trong lĩnh vực Phòng chống tội phạm và 
Tư pháp hình sự và Kế hoạch hành động của 
UNODC: Kế hoạch triển khai cho các hệ thống 
tư pháp hình sự nhằm phòng ngừa và ứng phó 
bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, đem đến 
các chiến lược bao gồm nội dung, thủ tục và 
hoạt động được khuyến cáo nhằm đảm bảo 
việc điều tra, truy tố và xử phạt có hiệu quả 
cũng như để đảm bảo việc tiếp cận tới các giải 
pháp khắc phục phù hợp và giảm quan liêu đối 
với các nạn nhận của bạo lực tình dục.

Các khuyến nghị được chia làm hai phần. Thứ 
nhất, 9 khuyến nghị ở cấp khu vực được đưa ra 
dựa trên các xu hướng và các vấn đề chung 
được xác định ở cả hai nước. Thứ hai, xem xét 
các thông tin đầu vào cho việc thay đổi, tập 
trung chủ yếu vào hệ thống tư pháp hình sự.  
Lưu ý rằng các vấn đề và khuyến nghị cụ thể của 
từng quốc gia được đề cập trong các báo cáo 
quốc gia do các nhóm nghiên cứu trong nước 
chuẩn bị. Quan trọng là những khuyến nghị của 
nghiên cứu này cần phải là cam kết  không 
ngừng để có thể tiếp tục nghiên cứu nghiên 
cứu thêm về chủ đề này. Tạo điều kiện tiếp tục 
các nghiên cứu về tình trạng bỏ cuộc trong các 
biện pháp ứng phó của hệ thống tư pháp hình 
sự đối với các vụ bạo lực tình dục trong khu vực 
sẽ giúp nâng cao hiểu biết về các vấn đề này, 
xây dựng được nền tảng dựa trên bằng chứng 
cho các chính sách, chương trình và việc các ưu 
tiên để có những hành động tiếp theo.
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1
Thiết lập các dịch vụ tư pháp thiết yếu có chất lượng dành cho  
nạn nhân, ưu tiên đảm bảo an toàn, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân173

Phát hiện chính

Ví dụ về các chương trình và cách tiếp cận

Phụ nữ và trẻ em gái phải đối mặt với nhiều rào cản trong việc trình báo về bạo lực tình dục cũng 
như trong suốt quá trình theo đuổi vụ án. Ví dụ, nhiều nạn nhân  báo cáo là họ bị đối xử thiếu 
tôn trọng và thiếu tế nhị, nạn nhân phải kể lại câu chuyện của họ nhiều lần, đơn trình báo bị từ 
chối hoặc cho dù đơn trình báo được nhận, nhưng vụ việc lại không được tiến hành điều tra 
hoặc bị trì hoãn điều tra, hoặc cảnh sát khuyến khích hòa giải hoặc bồi thường. Những lỗ hổng 
trọng yếu trong quá trình cung cấp các dịch vụ tư pháp lấy nạn nhân làm trung tâm được phát 
hiện ở tất cả các giai đoạn của hệ thống tư pháp hình sự. Cần xây dựng và cung cấp dịch vụ tư 
pháp cụ thể có chất lượng nhằm giải quyết rào cản mà nạn nhân gặp phải khi tham gia vào quá 
trình tố tụng hình sự: khắc phục sự thiếu gắn kết của nạn nhân; giảm tỷ lệ bỏ cuộc của các vụ 
bạo lực tình dục; và tăng cường khả năng ứng phó của tư pháp hình sự đối với bạo lực tình dục.

Đảm bảo rằng ý kiến của các cán bộ tư pháp hình sự và của các cơ quan/tổ chức cung cấp dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tâm lý-xã hội/phúc lợi xã hội v.v… được bàn thảo về tình trạng 
bỏ cuộc và về biện pháp làm thế nào để các dịch vụ có thể được cải thiện và cần được cải 
thiện. 
Thúc đẩy, phát triển và xây dựng các kế hoạch hành động có tính chiến lược, toàn diện và có 
sự điều phối với các cơ quan liên quan nhằm tăng cường nhận thức, khả năng ứng phó và 
ngăn chặn bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái.
Xác định, thúc đẩy và xây dựng từ những bài học thực tế hay 
Đảm bảo rằng các dịch vụ tư pháp luôn sẵn có cho các nạn nhân bất kể nơi cư trú, dân tộc, 
quốc tịch, tầng lớp và xu hướng tính dục, v.v….
Tăng cường các chương trình trợ giúp pháp lý và làm việc với các liên đoàn luật sư nhằm thúc 
đẩy việc đại diện về mặt pháp lý cho các nạn nhân. 
Thiết lập và thực hiện các chính sách hỗ trợ, bảo vệ và đảm bảo sự an toàn cho các nạn nhân. 
Xây dựng các chính sách trong đó bắt buộc ghi nhận bất cứ khiếu nại nào về bạo lực tình dục 
và đặt trách nhiệm cho cảnh sát đối với việc lập và nộp báo cáo cũng như phải cung cấp cho 
nạn nhân số hồ sơ vụ án của cảnh sát.
Xây dựng các chính sách nhằm đảm bảo các nạn nhận không bị chờ đợi hay bị trì hoãn, đợi 
đến lúc nạn nhân phải nộp đơn tố cáo hoặc hoãn các vụ việc hoặc bằng bất cứ cách nào làm 
cản trở nỗ lực của họ để đưa vụ việc ra công lý.  
Xây dựng và thực hiện các chính sách nhằm ưu tiên công tác ứng phó và điều tra các khiếu nại 
về bạo lực tình dục nhằm làm giảm thiểu tình trạng gián tiếp làm cho nạn nhân trở thành nạn 
nhân thêm lần nữa (gây tổn thương cho nạn nhân bởi các thủ tục trình báo thiếu nhạy cảm).
Xem xét các chính sách trước khi bắt giữ và truy tố. 
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173.   UN Women và UNFPA hợp tác với UNODC và UNDP đã xây dựng các tiêu chuẩn và hướng dẫn cung cấp các dịch vụ của cảnh sát và tư 
pháp về bạo lực đối với phụ nữ như là một phần của Chương trình Toàn cầu về Các Dịch vụ yếu thiết dành cho phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực; 
và đã xây dựng bản dự thảo  Hướng dẫn về các dịch vụ thiết yếu và Chuẩn mực chất lượng cho các dịch vụ tư pháp thiết yếu để ứng phó bạo 
lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Các dịch vụ yếu thiết này bao gồm: phòng ngừa; tiếp xúc ban đầu; đánh giá và điều tra; các quá trình trước 
xét xử; xét xử; trách nhiệm giải trình và đền bù; sau khi xét xử; an toàn và bảo vệ; hỗ trợ và trợ giúp; truyền thông và tuyên truyền và việc điều 
phối
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/12/essential-services-package-for-women-and-girls-subject-to-violence
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Xây dựng năng lực của các cơ quan ban ngành nhằm thay đổi 
văn hóa tổ chức,nâng cao nhận thức và nhạy cảm giới

Cải thiện khung pháp lý và chính sách toàn diện

Phát hiện chính

Phát hiện chính

Ví dụ về các chương trình và cách tiếp cận
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Ở cả hai quốc gia, phụ nữ nạn nhân cho biết họ đều đã từng bị đổ lỗi, coi thường và phân biệt 
đối xử bởi các nhân viên tư pháp hình sự. Phần lớn các cán bộ làm công tác tư pháp hình sự 
được phỏng vấn cho thấy có định kiến và quan niệm khuôn mẫu giới. Nhiều người còn đưa ra 
những ý tưởng cụ thể về việc một “nạn nhân thật sự” thì nên hành xử như thế nào, và nếu nạn 
nhân không cư xử như vậy thì vụ án có thể sẽ sẽ không được thụ lý.

Thể chế hóa nhạy cảm giới và tập huấn toàn diện về giới cho tất cả các cán bộ làm công tác tư 
pháp hình sự, gồm cả nam và nữ nhân viên, những người được pháp luật ủy quyền và tăng 
cường hợp tác với các tổ chức hoạt động vì quyền của phụ nữ, các tổ chức dân sự và nhà cung 
cấp dịch vụ cho nạn nhân của bạo lực tình dục.174

Thúc đẩy các sáng kiến nhằm tăng số lượng nữ cán bộ được đào tạo và có năng lực trong các 
vị trí lãnh đạo, điều tra và hoạt động ở mọi lĩnh vực, mọi cấp của hệ thống tư pháp hình sự, và 
những sáng kiến nhằm thúc đẩy sự nghiệp của họ phát triển.
Xây dựng cách làm hàng ngày có nhạy cảm giới, lấy nạn nhân làm trung tâm trong các biện 
pháp ứng phó đối với bạo lực tình dục dựa trên các khuôn mẫu và chuẩn mực quốc tế trong 
việc cung cấp các dịch vụ tư pháp.175

Thiết lập quy tắc hành vi có thể chấp nhận được dành cho tất cả các nhà cung cấp dịch vụ pháp 
lý. Nhanh chóng xử lý các hành vi và hành động không được chấp nhận.

Nhiều yếu tố pháp lý góp phần ảnh hưởng tới tình trạng bỏ cuộc của các vụ án bạo lực tình dục 
ở cả hai nước, bao gồm: hạn chế về các hành vi bị cấm ở Việt Nam; sự phụ thuộc vào các định 
nghĩa cứng nhắc ở Việt Nam và Thái Lan; và các ảnh hưởng pháp lý về phân loại các hành vi 
chống lại người trưởng thành ở Thái Lan, chẳng hạn như quy định giới hạn về thời hạn để trình 
báo các vụ án hiếp dâm. Hơn nữa, các thủ tục tố tụng hình sự không nhạy cảm về giới và đẩy 
gánh nặng trách nhiệm cho nạn nhân, như yêu cầu nạn nhân phải nộp đơn khiếu nại mới tiến 
hành các thủ tục điều tra hoặc cho phép hòa giải bên ngoài hệ thống tư pháp hình sự, là những 
yếu tố góp phần vào tình trạng bỏ cuộc. Phụ nữ và trẻ em gái có hiểu biết và tiếp cận hạn chế 
với thông tin về các quyền của họ và về những gì họ có thể và những gì họ cần mong đợi ở hệ 
thống tư pháp hình sự.

174.   UN Women (2016) Các khuôn mẫu giới trong luật pháp và các quyết định của tòa án ở Đông Nam Á: Tài liệu tham khảo cho những nhà 
           hoạt động tư pháp. Bangkok
175.   Nt.
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Đảm bảo các phương pháp tiếp cận nhạy cảm đối với nạn nhân của 
bạo lực tình dục được thể hiện trong các chính sách, thực tiễn và 
nguồn lực về tư pháp hình sự

Phát hiện chính

Ví dụ về các chương trình và cách tiếp cận
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Nam giới chiếm số đông trong các cơ quan tư pháp hình sự, nên có sự cổ vũ cho văn hoá tổ chức 
mang đậm nét định kiến và thái độ tiêu cực đã bị ngấm sâu vào quy trình thủ tục và thực hành. 
Tình trạng phân biệt đối xử với nạn nhân/người trải qua bạo lực tình dục đã thể hiện rõ trong 
quá trình điều tra và xét xử của tòa án. Có những tình huống mà các quy trình tố tụng lại dựa 
trên các giả định về khuôn mẫu giới, cho dù các luật hiện hành không hàm chứa sự phân biệt đối 
xử như vậy. Trong những trường hợp đó, các quyết định của cảnh sát và cơ quan tư pháp thường 
lại dựa theo quy chuẩn phân biệt đối xử về giới hơn là dựa trên những suy xét về bằng chứng 
hiện có, và vì thế các quyết định đó đã vi phạm quyền của nạn nhân/người trải qua bạo lực tình 
dục.178

Hỗ trợ và hướng dẫn cải cách pháp luật trong tương lai, xây dựng chính sách và lập kế hoạch 
trong khu vực và chia sẻ các thực hành tốt.
Đảm bảo pháp luật là toàn diện và đa ngành, hình sự hóa các hình thức bạo lực đối với phụ 
nữ, đi kèm với các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ, hỗ trợ và tăng quyền năng cho các nạn 
nhân cũng như có các khung hình phạt thích hợp dành cho kẻ phạm tội và có biện pháp khắc 
phục dành cho những người trải qua bạo lực.176

Luật hóa quyền của nạn nhân. Pháp luật cần bao gồm các quyền của nạn nhân trong hệ thống 
tư pháp hình sự cũng như đưa ra các chuẩn mực tối thiểu dành cho nạn nhân, người tự quyết 
định không tham gia hoặc sẽ đối mặt với những trở ngại khi tiếp cận với tiến trình tố tụng 
hình sự. Điều này bao gồm các quyền cụ thể dành cho nạn nhân với tư cách là người tham 
gia vào hệ thống tư pháp hình sự, chẳng hạn như quyền được nhận thông tin, quyền được 
tiếp cận công lý, và quyền bồi thường, và có được giải pháp khắc phục nếu như bất cứ quyền 
nào bị vi phạm.
Xem xét nội dung của luật pháp và chính sách, các quy tắc về bằng chứng, quy trình thủ tục, 
các quyết định của tòa án hoặc các quyết định của tòa trước đó, và xem xét liệu các nội dung 
đó có khuôn mẫu giới hay không. Thực hiện các bước cần thiết để loại bỏ những khuôn mẫu 
giới.177

176.   UN Women (2012) Sổ tay Luật pháp về Bạo lực đối với phụ nữ. New York.
177.   UN Women (2016) Các khuôn mẫu giới trong luật pháp và các quyết định của tòa án ở Đông Nam Á: Tài liệu tham khảo dành cho những 
           nhà hoạt động tư pháp. Bangkok. 
178.   Nt.
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5
Xây dựng cơ chế giám sát và trách nhiệm giải trình nội bộ và 
bên ngoài hiệu quả

Phát hiện chính

Ví dụ về các chương trình và cách tiếp cận
..

..

..

..

..

Xem xét các tác động của các chính sách và thực tế thực hiện về mặt thể chế đối với phụ nữ 
và nam giới, đặc biệt là những người trải qua bạo lực tình dục, trong các tổ chức và trong 
cộng đồng.
Đảm bảo rằng các định nghĩa về hành vi phạm tội không cho phép giải thích sai hoặc bỏ qua 
các quan niệm sai lầm hoặc khuôn mẫu, bao gồm việc đảm bảo rằng bất cứ hành vi tình dục 
nào trái với ý muốn của phụ nữ cho dù xuất thân của họ như thế nào đi nữa, ngay cả khi họ 
không có dấu hiệu kháng cự, thì hành vi đó phải bị coi là bạo lực tình dục và phải bị hình sự 
hóa.179

Xây dựng và thực hiện các biện pháp bảo vệ phụ nữ để không bị bạo lực và quấy rối.
Xử lý các hành vi và hành động không thể chấp nhận được.
Cần nâng cao năng lực và tập huấn có nhạy cảm giới cần được tiến hành thường xuyên và 
được thể chế hóa, bao gồm các khóa tập huấn cụ thể dành cho các cán bộ chính phủ có liên 
quan khi ban hành luật mới. Đảm bảo rằng các khóa tập huấn được xây dựng với sự tham 
khảo chặt chẽ với các tổ chức phi chính phủ và những nhà cung cấp dịch vụ cho nạn 
nhân/người khiếu nại của vụ việc bạo lực với phụ nữ.180

Ví dụ về các chương trình và cách tiếp cận
..

..

..

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển, tăng cường và thực hiện các khung quản trị về 
mặt thể chế, phù hợp với bối cảnh địa phương và các nhiệm vụ với các chỉ tiêu và chỉ số.
Xây dựng các cơ chế trách nhiệm giải trình và giám sát để các chính phủ và các hệ thống tư 
pháp hình sự có trách nhiệm cung cấp các dịch vụ có chất lượng và có các nỗ lực phòng 
chống.
Xây dựng và thực hiện các cấu trúc quản trị nội bộ, đảm bảo các nhà điều hành, quản lý và 
người giám sát chịu trách nhiệm về hành động hoặc việc không có hành động của nhân viên 
mình.

Có rất ít cơ hội tìm kiếm công lý cho những nạn nhân tin rằng các nhà cung cấp dịch vụ tư pháp 
đã giải quyết sai hoặc phân biệt đối xử với họ. Mặc dù có bằng chứng cho thấy có một số thủ 
tục nội bộ về trách nhiệm giải trình, nhưng vẫn thiếu cơ chế giám sát và trách nhiệm giải trình 
bên ngoài và độc lập.

179.   UNODC (2014) Củng cố việc ngăn ngừa tội phạm và ứng phó tư pháp hình sự đối với bạo lực với phụ nữ. New York.
180.   UN Women (2012) Sổ tay Luật pháp về bạo lực đối với Phụ nữ. New York 
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Nâng cao chuyên môn ở tất cả các giai đoạn của hệ thống tư pháp 
hình sự

Phát hiện chính

Ví dụ về các chương trình và cách tiếp cận
..

..

..

..

..

..

..

..

Các nhà cung cấp dịch vụ tư pháp hình sự cần được đào tạo và chuyên môn hoá trong xử lý các 
vụ việc bạo lực tình dục. Thái Lan không có các đơn vị điều tra chuyên biệt về bạo lực tình dục, 
nhưng năm 2009 Học viện Cảnh sát Hoàng Gia đã bắt đầu nhận nữ sinh vào học để đáp ứng yêu 
cầu tăng số lượng nữ cảnh sát điều tra đối với tội phạm chống lại phụ nữ và trẻ em, đồng thời 
Trung tâm Bảo vệ Gia đình, Phụ nữ và Trẻ em và chống buôn bán người thuộc Trung tâm Cảnh 
sát Hoàng gia Thái Lan được thành lập vào năm 2012.

Pháp luật/các văn bản dưới luật nên chỉ định hoặc tăng cường các đơn vị cảnh sát và các đơn 
vị công tố chuyên trách về bạo lực tình dục và cấp đủ kinh phí đào tạo chuyên môn cho nhân 
viên.
Đảm bảo rằng người khiếu nại/nạn nhân được lựa chọn làm việc với cảnh sát hoặc công tố 
viên nữ.
Thành lập các tòa án chuyên biệt hoặc trình tự tố tụng cho tòa án đặc biệt đảm bảo xử lý kịp 
thời và hiệu quả các vụ án.
Đảm bảo rằng các cán bộ được chỉ định làm việc tại các tòa án chuyên biệt được đào tạo 
chuyên biệt và có các biện pháp nhằm giảm thiểu căng thẳng và mệt mỏi cho họ. 
Đảm bảo cảnh sát có trách nhiệm tạo điều kiện cho nạn nhân tiếp cận tới các dịch vụ chăm sóc 
y tế, hỗ trợ, các dịch vụ bảo vệ và lập kế hoạch an toàn.181

Có đầy đủ nhân lực được đào tạo nhằm hỗ trợ và giúp đỡ nạn nhân để giải quyết các khiếu nại 
của họ.
Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập các đơn vị đặc biệt và đa ngành trong các cơ quan 
tư pháp hình sự có liên quan.
Hỗ trợ phát triển các mối liên kết và quan hệ, cùng xây dựng các quy tắc và kế hoạch hành 
động cho công tác ứng phó có điều phối giữa các chuyên gia tư pháp, các chính phủ và các 
chuyên gia về xã hội dân sự (ví dụ: 'trung tâm một cửa hoặc các tòa án đặc biệt).
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Thúc đẩy các biện pháp ứng phó của các cơ quan tư pháp hình sự, 
các cơ quan chính phủ và xã hội dân sự có lồng ghép và được điều phối 

Xây dựng cơ chế giám sát và đánh giá hiệu quả

Phát hiện chính

Phát hiện chính

Ví dụ về các chương trình và cách tiếp cận

Thiết lập cơ chế điều phối nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa các bên liên 
quan chính trong hệ thống tư pháp hình sự đồng thời đảm bảo thông tin thông suốt và có các 
hướng dẫn chuyển tuyến rõ ràng.
Thiết lập cách thức chuyến tuyến rõ ràng và có sự phối hợp giữa hệ thống tư pháp và các dịch 
vụ thiết yếu khác dành cho nạn nhân, bao gồm các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và phúc lợi.182

Gắn kết và duy trì tốt các mối quan hệ nói chung và quan hệ đối tác với nhiều bên liên quan, 
bao gồm các cơ quan tư pháp hình sự, các tổ chức xã hội dân sự và khu vực tư nhân nhằm 
hợp tác để xác định biện pháp và những điểm mấu chốt để các tổ chức, cơ quan có thể có tác 
động tối đa.
Ưu tiên điều tra các vụ việc bạo lực tình dục và điều phối công tác điều tra với các nhà cung 
cấp dịch vụ pháp lý, dịch vụ y tế và dịch vụ hỗ trợ. 
Thông qua phương pháp tiếp cận liên ngành trong điều tra và xét xử.183

Nghiên cứu cho thấy các cơ quan tư pháp hình sự khác nhau thường làm việc tách biệt không 
có quy chế và thông lệ rõ ràng về chia sẻ thông tin cũng như hướng chuyển tuyến giữa các cơ 
quan tư pháp hình sự với nhau hoặc với các cơ quan ngoài ngành tư pháp như các cơ quan y tế 
và phúc lợi xã hội. Gánh nặng của việc đấu tranh chống lại việc không trừng phạt bạo lực tình 
dục phải được chuyển từ phía nạn nhân sang các cơ quan tư pháp hình sự. Do mỗi cơ quan có 
nhiệm vụ khác nhau, công tác ứng phó có điều phối là hết sức cần thiết nhằm thay đổi cách 
thức mà toàn bộ hệ thống tư pháp hình sự thường thực hiện khi giải quyết bạo lực tình dục 

Cả hai nước đều có những hạn chế về số lượng và chất lượng các dữ liệu hình sự về tội phạm 
bạo lực tình dục được công bố để công chúng và các cơ quan tư pháp hình sự khác sử dụng. Ở 
cả hai nước, các nhóm nghiên cứu gặp phải những thách thức trong việc tiếp cận thông tin về 
cách thức các vụ việc được lập hồ sơ, theo dõi trong toàn hệ thống và việc đóng hồ sơ. Lý do là 
không có sự chấp thuận chính thức để truy cập tất cả các hồ sơ của cảnh sát, của cơ quan truy 
tố và của tòa án. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu nhận thấy có sự không nhất quán trong việc lưu 
giữ hồ sơ và hoàn thiện hồ sơ. Cả hai quốc gia đều thu thập dữ liệu thống kê về bạo lực tình dục 
chưa được thực hiện thường xuyên và chưa có hệ thống (không có các cuộc điều tra về tình 
trạng nạn nhân hóa) và ít thông tin về thiệt hại kinh tế và tác động của bạo lực tình dục.

182.   UN Women, WHO, UNFPA, UNDP, UNODC (2015) Gói các dịch vụ cần thiết cho phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực.
183.   UN Women (2016) Các khuôn mẫu giới trong luật pháp và các quyết định của tòa án ở Đông Nam Á: Tài liệu tham khảo cho những nhà 
           hoạt động tư pháp. Bangkok.
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..
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Ví dụ về các chương trình và cách tiếp cận

Ví dụ về các chương trình và cách tiếp cận

Điều phối việc thu thập và quản lý dữ liệu hành chính hình sự do cảnh sát, các cơ quan hành 
pháp, công tố, tòa án, và các cơ quan thực hiện việc trừng phạt tiến hành, bao gồm cả việc bắt 
giữ và làm rõ cáo trạng, truy tố, xử lý người phạm tội và mức độ tái phạm; đồng thời công khai 
các dữ liệu này để nâng cao trách nhiệm giải trình, giám sát và đánh giá.
Xây dựng năng lực của chính phủ và các đối tác tư pháp khác để thu thập tất cả các loại dữ 
liệu, bao gồm các điều tra dân số về vấn đề bạo lực đối với phụ nữ và để sử dụng và phân tích 
dữ liệu phục vụ việc hoạch định và xây dựng chính sách và chương trình tư pháp hình sự.
Xác định phương pháp đo lường hiệu quả và phân tích các dữ liệu thu thập được để xác định 
tiến độ so với mục đích đề ra và dùng những kết quả phân tích để hỗ trợ cho việc cải thiện 
việc lập kế hoạch và cải thiện quá trình thực hiện kế hoạch.  
Hỗ trợ nghiên cứu ở cấp địa phương về bạo lực tình dục và thúc đẩy việc xuất bản và phổ biến 
kết quả nghiên cứu.

..

..

..

..

Xây dựng năng lực của các cơ quan chính phủ và các cơ quan tư pháp hình sự để lập ngân sách 
và kiểm toán ngân sách có trách nhiệm giới đối với các nguồn lực. 
Hỗ trợ xây dựng khung đảm bảo rằng các nguồn lực có trách nhiệm giới phù hợp nhằm giải 
quyết bạo lực đối với phụ nữ.
Định kỳ đánh giá việc phân bổ và chi tiêu ngân sách cho các dịch vụ dành cho nạn nhân của 
bạo lực tình dục.
Dành riêng các dòng khoản ngân sách cụ thể ngay trong Bộ Tài chính để cải thiện dịch vụ cho 
những người trải qua bạo lực tình dục.
Xây dựng luật đưa ra nhiệm vụ phân bổ ngân sách cho việc thực hiện luật bằng cách: đưa ra 
một nghĩa vụ chung đối với Chính phủ trong việc cung cấp ngân sách phù hợp để thực hiện 
các hoạt động liên quan; và/hoặc yêu cầu phân bổ kinh phí cho một hoạt động cụ thể, ví dụ 
như việc thành lập một văn phòng công tố viên đặc biệt; và/hoặc phân bổ ngân sách cụ thể 
cho các tổ chức phi chính phủ trong một phạm vi cụ thể của các hoạt động liên quan đến việc 
thực hiện luật này.184

..

..

..

..

..

Ưu tiên các nguồn lực, bao gồm cả nhân lực và tài chính

Phát hiện chính
Ở cả hai quốc gia, nguồn lực dường như khá hạn chế để có thể xây dựng và duy trì năng lực cũng 
như năng lực còn hạn chế trong việc cung cấp các dịch vụ tư pháp thiết yếu có chất lượng để có 
thể ứng phó một cách hiệu quả tình trạng bạo lực tình dục đối với phụ nữ.

184.   UN Women (2012) Sổ tay Luật pháp về Bạo lực đối với Phụ nữ. New York. 
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Những điểm bắt đầu
để thay đổi

Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan khác có trách nhiệm trong 
việc sửa đổi luật *  

Sửa đổi luật Hình sự* nhằm đảm bảo hình sự hóa tất cả các hành vi tình dục 
mà không có sự đồng thuận của phụ nữ, phản ánh thực tế mà nạn nhân phải 
trải qua, bao gồm cả hiếp dâm trong hôn nhân.
Xem xét Luật tố tụng hình sự* và các quy tắc bằng chứng để loại bỏ tình trạng 
phân biệt đối xử và thúc đẩy phương pháp tiếp cận lấy nạn nhân làm trung 
tâm.
Xây dựng năng lực cho các nhà lập pháp nhằm đảm bảo luật pháp được xây 
dựng có trách nhiệm giới.

..

..

..

Có chính sách nhằm trao quyền và trang bị cho cảnh sát để họ có thể  ứng phó  
kịp thời và hiệu quả đối với các vụ việc của bạo lực tình dục và bảo vệ nạn 
nhân.
Có quy trình và hướng dẫn toàn diện nhằm thúc đẩy cách tiếp cận nhất quán 
có nhạy cảm giới để xử lý và điều tra các trường hợp bạo lực tình dục.
Việc đào tạo được lồng ghép trong các cơ quan, ban ngành bắt đầu với học 
viện cảnh sát và được hỗ trợ bởi các quy trình, phương pháp đã được đề cập 
ở trên. 
Có đơn vị đặc biệt bao gồm các chuyên gia đa ngành như chuyên gia pháp y, 
nhân viên chăm sóc sức khoẻ, nhân viên xã hội, nhân viên tư vấn, v.v.
Có chính sách thúc đẩy sự cam kết của cơ quan cấp cao và sự lãnh đạo trong 
việc cung cấp các dịch vụ lấy nạn nhân làm trung tâm.

..

..

..

..

..

Các chính sách trước tố tụng nhằm thúc đẩy việc tăng quyền năng cho các nạn 
nhân trong quá trình ra quyết định của cơ quan công tố và trong đó có cả quy 
trình thủ tục giám sát.  
Xây dựng năng lực cho công tố viên để họ có thể ứng phó một cách hiệu quả 
các vụ việc bạo lực tình dục, đồng thười lồng ghép nội dung tập huấn trong 
các trường luật hoặc các trường chuyên ngành về tố tụng. 

..

..

Ngành hành pháp

Công tác tố tụng

* Hai luật này đã được thông qua năm 2015
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Các dịch vụ pháp y

Tư pháp và Tòa án Các dịch vụ xã hội và hỗ trợ nạn nhân

Khu vực ngoài ngành tư pháp

Tập huấn cho các thẩm phán để loại bỏ các 
khuôn mẫu pháp lý và cách ứng dụng các quy 
tắc bằng chứng có nhạy cảm giới và không có 
bất kỳ sự phân biệt đối xử nào.
Có các chính sách nhằm hỗ trợ môi trường  
phòng xử án thân thiện với nạn nhân.
Có tòa án đặc biệt với công tố viên chuyên 
trách xét xử các vụ việc bạo lực tình dục , 
hoặc các thẩm phán hỗ trợ riêng biệt cho các 
nạn nhân.

..

..

..

Có sự hợp tác giữa các cơ quan tư pháp hình 
sự, các dịch vụ xã hội và các cơ quan hỗ trợ 
nạn nhân.
Tài trợ và đào tạo cho các tổ chức xã hội dân 
sự nhằm có được các chuyên gia và/hoặc các 
tình nguyện viên được đào tạo để hỗ trợ cho 
các nạn nhân trước, trong và sau quá trình tố 
tụng hình sự.

..

..

Xác định và hỗ trợ các cơ quan, tổ chức đang 
cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho nạn nhân.
Xác định, hỗ trợ và đầu tư cho các cơ quan và 
tổ chức địa phương có khả năng tiếp cận và 
ảnh hưởng đến các nhà ra quyết định   trong 
việc phát triển các dịch vụ và thực hành hiệu 
quả và có chất lượng cao.

..

..Đào tạo chuyên gia pháp y để đảm bảo rằng 
việc thu thập các bằng chứng y tế và pháp y 
được thực hiện nhưng không gián tiếp làm 
cho nạn nhân trở thành nạn nhân thêm một 
lần nữa, và hiểu được điểm mạnh và hạn chế 
của những bằng chứng này.   
Có nguyên tắc giám định pháp y đối với vụ 
việc tấn công tình dục theo hướng dẫn của 
WHO.
Có các trung tâm đặc biệt chăm sóc và điều 
trị cho các nạn nhân bị tấn công tình dục, hỗ 
trợ thúc đẩy các mạng lưới rộng rãi của các 
cơ quan làm có trách nhiệm làm việc với nạn 
nhân bị bạo lực tình dục.

..

..

..

Mở rộng tính hợp lệ của trợ giúp pháp lý hiện 
có để bao gồm cả nạn nhân của bạo lực tình 
dục.
Hợp tác với các hiệp hội luật để thúc đẩy tính 
đại diện pháp lý và hỗ trợ pháp lý miễn phí 
cho nạn nhân.

..

..

Các cơ chế, chương trình trợ giúp 
pháp lý và gắn kết sự tham gia của 
các hiệp hội và công ty luật sư 
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Danh mục thuật ngữ

Thuật ngữ thường có thể khác nhau giữa các nước và các ngôn ngữ. Ví dụ như  ở Thái Lan, 
ví dụ như thuật ngữ “tỷ lệ bỏ cuộc” không tồn tại. Vì mục đích của nghiên cứu này, các 
thuật ngữ được sử dụng theo cách hiểu mang tính toàn cầu trong khi công nhận việc ứng 
dụng các thuật ngữ là khác nhau và cụ thể theo từng nước tiến hành nghiên cứu. 

Bị cáo tức là một cá nhân bị buộc tội hiếp dâm hoặc tấn công tình dục.

Trắng án tức là tòa phúc thẩm kết luận can phạm không có tội.

Tình trạng bỏ cuộc là quá trình mà trong đó các vụ việc hiếp dâm và tấn công tình dục 
 không được tiếp tục tiến hành thông qua hệ thống tư pháp hình sự; những vụ việc 
 này bị dừng lại và do đó không bị xét xử và/hoặc kết án.185

Vụ việc tức là bất cứ một sự việc nào có liên quan tới bạo lực tình dục đã được lập hồ sơ 
 bất kể kết quả hoặc có chỉ định chính thức tiến hành tố tụng hình sự hay không. 
 Đây là một đơn vị đo lường trong nghiên cứu này và đề cập đến một sự việc được 
 báo cáo có liên quan tới bạo lực tình dục đối với một nạn nhân mà đã được ghi lại 
 trong hồ sơ của cảnh sát. Vụ việc có thể bao gồm một hoặc một nhóm hành vi 
 phạm tội. 

Buộc tội đề cập tới những cáo buộc chính thức được đưa ra đối với ít nhất một can phạm 
 (nói một cách khác đó là khi nghi can trở thành bị cáo và đang bị truy tố)

185.    Định nghĩa từ Lovett and Kelly (2009) Các hệ thống khác nhau, các kết quả tương tự?  Theo dõi các trường hợp bỏ cuộc trong các vụ việc 
            hiếp dâm được báo cáo ở các nước Châu Âu . Khoa nghiên cứu về Lạm dụng phụ nữ và trẻ em, Đại học London Metropolitan.
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Đương sự là một thuật ngữ la-tinh dùng cho nguyên đơn và trong luật dân truyền thống là nói đến  
 các tình huống mà nạn nhân là một bên trong vụ án hình sự.

Kết án tức là kết luận một vụ việc mà can phạm nhận tội hoặc tòa cho thấy rằng can phạm có tội.

Hệ thống tư pháp hình sự là các hệ thống chính thức thuộc trách nhiệm của nhà nước và các cơ 

Đình chỉ là việc gián đoạn hoặc chấm dứt một hành động pháp lý.

Bạo lực gia đình được định nghĩa khác nhau trong luật pháp về bạo lực gia đình ở mỗi quốc gia 

Cáo buộc sai hoặc khiếu nại sai có nghĩa là nạn nhân bị cáo buộc với tội danh hoặc bị cảnh cáo liên  
 quan đến việc khiếu nại sai.

Bằng chứng pháp y hoặc bằng chứng pháp lý-y khoa được sử dụng theo định nghĩa của Tổ chức 

Không có hành vi phạm tội hoặc không phạm tội đề cập tới các vụ việc được coi là “khiếu nại sai”  
 hoặc đã được giải quyết bởi cảnh sát khi không tìm thấy hành vi phạm tội nào.  

Can phạm được sử dụng trong báo cáo này bất kể kết quả của vụ việc, bao gồm cả người bị cáo buộc

Các trung tâm một cửa quy tụ các chuyên gia y tế, thực thi pháp luật, các chuyên gia pháp lý và hỗ 

Lấy mẫu theo tiện lợi được gọi là lấy mẫu theo thuận tiện là một kiểu lấy mẫu không xác suất có liên  
 quan tới mẫu được rút ra từ các vụ việc được lựa chọn bởi chúng có sẵn và thuận tiện.

Bỏ cuộc từ trước đề cập tới các tình huống mà nạn nhận không liên lạc với cảnh sát hoặc các cơ quan  
 chính quyền khác cũng như không bao giờ báo cáo vụ việc tới hệ thống tư pháp hình sự. 

Hiếp dâm là một phạm trù của bạo lực tình dục và thường bao gồm sự cưỡng ép về mặt thể xác, 

quan đại diện nhà nước. Hệ thống này bao gồm các luật hỗ trợ của chính phủ và các cơ quan 
như cảnh sát, các cơ quan công tố, tòa án và nhà tù có trách nhiệm thi hành án và áp dụng 
các luật của Nhà nước và để quản lý các biện pháp chế tài đối với hành vi vi phạm pháp luật. 

nhưng về cơ bản bao gồm bạo lực do chồng/bạn tình và các thành viên trong gia đình gây ra 
và được thể hiện thông qua bốn hình thức chính là bạo lực kinh tế, bạo lực tình dục, bạo lực 
tâm lý và bạo lực thể xác.  

tế thế giới là "các thương tích được ghi nhận và các tổn thương bộ phận sinh dục-hậu môn 
và trạng thái tinh thần, và các mẫu và mẫu bệnh phẩm lấy từ cơ thể nạn nhân hoặc quần áo 
chỉ với mục đích pháp lý. Các bằng chứng này bao gồm nước bọt, dịch tinh, tóc, lông mu, 
máu, nước tiểu, sợi vải, mảnh gạch/vôi vụn và đất.”186 Tổ chức Y tế Thế giới đã xây dựng 
hướng dẫn chăm sóc pháp lý- y tế cho nạn nhân bị bạo lực tình dục.187

buộc là phạm tội, nghi phạm hoặc bị đơn. Điều này không hàm ý là tất cả các hành vi phạm 
tội tình dục được ghi nhận đã được chứng minh.

trợ nạn nhân cùng làm việc một địa điểm nhằm cung cấp đầy đủ các dịch vụ chăm sóc cho 
nạn nhân đồng thời thu thập, và xử lý các bằng chứng pháp lý - y khoa có liên quan.

hoặc cưỡng bức hoặc không có sự đồng thuận của nạn nhân đưa dương vật hoặc một bộ 
phận cơ thể khác, hoặc vật thể thâm nhập vào âm hộ hoặc hậu môn, mặc dù định nghĩa về 
hiếp dâm là khác nhau giữa các quốc gia và ở một số nước cũng có thể bao gồm cả sự thâm 
nhập qua đường miệng.

186.    Du Mont, Janice và D. White (2007) Sses và các tác động của các bằng chứng pháp lý-y khoa trong các trường hợp tấn công tình dục: Rà soát 
            toàn cầu. WHO, Geneva.
187.    Tổ chức Y tế Thế giới (2004) Hướng dẫn về chăm sóc pháp lý – y tế cho nạn nhân của bạo lực tình dục. WHO, Geneva.
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Nạn nhân lần nữa là những thái độ, hành vi và thói quen của các nhà cung cấp dịch vụ cộng  
 đồng đổ lỗi cho nạn nhân, làm cho nạn nhân bị tấn công tình dục thêm chấn thương tinh  
 thần.188

Tấn công tình dục là một trong những phạm trù của bạo lực tình dục, thường nói đến bất kỳ một  
 hành động tình dục không tự nguyện nào trong đó một người bị đe doạ, bị bắt buộc hoặc bị  
 cưỡng ép phải làm theo trái với với ý muốn của họ, hoặc bất cứ sự đụng chạm thể xác nào  
 mà không có sự đồng thuận của người kia. Định nghĩa pháp lý về tấn công tình dục là khác  
 nhau giữa các quốc gia.

Các trung tâm hỗ trợ khủng hoảng về tấn công tình dục có thể là các trung tâm tại cộng đồng hoặc   
 tại bệnh viện, cung cấp các dịch vụ kép, gồm đường dây trợ giúp, hỗ trợ vận động và tư vấn. 

Xâm hại tình dục bao gồm các hành vi hiếp dâm và bạo lực tình dục khác, đã được hình sự hóa ở  
 cả hai quốc gia cũng như các hành vi bạo lực tình dục bị cáo buộc.  

Bạo lực tình dục là bất cứ một hành vi tình dục nào nhằm cố gắng đạt được hành động tình dục,  
 những lời bình phẩm dục tính, hoặc những lợi thế về tình dục không được mong muốn, các  
 hành động nhằm buôn bán tình dục, hoặc các hành động khác đi ngược với bản năng tính  
 dục của một người, bị cưỡng ép bởi bất cứ ai, bất kể mối quan hệ của họ với nạn nhân như  
 thế nào, trong mọi hoàn cảnh, bao gồm, nhưng không giới hạn ở nhà và nơi làm việc.189

Mẫu phân tầng là một mẫu lấy từ một vài bộ phận dân số riêng lẻ, để làm mẫu đại diện.

Người trải qua bạo lực là những phụ nữ và trẻ em gái đã từng bị bạo lực tình dục và tìm kiếm công  
 lý và/hoặc chia sẻ những câu chuyện của họ.

Nghi phạm là người bị buộc tội đã có hành vi cưỡng hiếp hoặc tấn công tình dục.

Nạn nhân được sử dụng trong báo cáo này bất kể kết quả của vụ việc như thế nào, bao gồm cả  
 những người khiếu nại. Nạn nhân là người được ghi nhận là người bị hại của hành vi xâm hại  
 tình dục, kể cả những vụ việc mà sau đó được coi là không có hành vi phạm tội hoặc cáo buộc  
 sai. Thuật ngữ nạn nhân được sử dụng vì đây là thuật ngữ phổ biến để phân tích dữ liệu tư  
 pháp hình sự và không nhằm để phủ nhận các thuật ngữ khác như "người trải qua bạo lực".

Bạo lực đối với phụ nữ là một thuật ngữ rộng, được Liên Hợp Quốc định nghĩa là "bất kỳ hành động  
 bạo lực dựa trên cơ sở giới nào dẫn tới hoặc có thể gây tổn hại về thể chất, tình dục hoặc  
 tinh thần hoặc gây đau khổ cho phụ nữ, bao gồm đe doạ có hành vi hoặc có hành vi cưỡng  
 ép hoặc tước đoạt tự do, cho dù xảy ra ở nơi công cộng hay trong cuộc sống riêng”.190 Bạo  
 lực với phụ nữ bao gồm nhiều hình thức bạo lực chống lại phụ nữ và trẻ em gái khác nhau,  
 như bạo lực do chồng/bạn tình, bạo lực tình dục do người không phải là chồng/bạn tình gây  
 ra, buôn bán người, và các tập tục có hại như cắt một phần âm vật của phụ nữ. 

188.   Rebecca Campbell và Sheela Raja (2005) “Tấn công tình dục và việc gián tiếp trở thành nạn nhân của các nữ cựu chiến binh,” Tạp chí Psychology 
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Phụ lục 1. Sơ đồ quy trình tố tụng đối với các vụ việc phạm tội tình dục ở Thái Lan

Q
Y 
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H 
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Đ  T A T Y T /Q Y T NH 
T N X T X

Q Y T NH 
X T X

Cáo buộc hiếp dâm Công tố viên

Quyết định truy 
tố bị can

Tiến hành phiên xử 
sơ thẩm và ra 

quyết định xét xử

Cơ quan
điều tra

Xét xử

Tuyên có tội

Thu thập chứng 
cứ (bao gồm gửi 
nạn nhân đi giám 
định pháp y)
Gửi hồ sơ yêu 
cầu đến công tố 
viên để ra quyết 
định truy tố 

..

..

Nạn nhận viết hoặc ký 
đơn khiếu nại chính thức

Cảnh sát tiếp nhận vụ 
việc lưu hồ sơ khiếu nại 

Cảnh sát tiến hành xem 
xét ban đầu hồ sơ khiếu 
nại, tuổi của nạn nhân 
và thời hạn hiệu lực của 
việc trình báo

Không có khiếu nại 
chính thức
Nạn nhân quyết 
định không ký tên 
và nộp đơn khiếu 
nại sau khi có tiếp 
xúc ban đầu 
Không tiến hành do 
thời hạn hiệu lực bị 
hạn chế Quyết định 
của nhân viên điều 
tra rằng vụ việc bị 
cáo buộc đã xảy ra 
quá 3 tháng kể từ 
ngày khiếu nại
Vụ việc được đề 
cập đến trong luật 
gia đình. Quyết 
định của cảnh sát 
rằng đó là trường 
hợp bạo lực gia 
đình
Cảnh sát tiến hành 
hòa giải không 
chính thức
Nạn nhân rút đơn
Sau khi có trình báo 
chính thức, nạn 
nhân quyết định 
rút đơn  

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Không có tội. 
Quyết định của 
nhân viên điều tra 
là không có hành vi 
phạm tội xảy 
ra/cáo buộc sai
Sau khi điều tra 
quyết định chấm 
dứt vụ án
Được thực hiện bởi 
nhân viên điều tra 
(không có hành 
động tiếp theo 
hoặc ngừng vụ việc 
do không có đủ 
bằng chứng, không 
hợp pháp, hoặc vụ 
việc không xác 
định được hoặc 
truy tìm được nghi 
phạm)
Nạn nhân rút đơn 
Không hợp tác 
hoặc vụ án đã 
được giải quyết

Nộp bản cáo trạng 
Được thực hiện bởi 
công tố viên sau khi 
nhận được hồ sơ yêu 
cầu
Nạn nhân rút đơn

Quyết định của 
thẩm phán sơ thẩm 
không đưa ra xét xử
Trường hợp được 
tuyên trắng án
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Phụ lục 2. Sơ đồ quy trình tố tụng đối với các vụ việc phạm tội tình dục ở Việt Nam
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Cáo buộc hiếp dâm Viện kiểm sát
Thẩm phán được 

chỉ định làm chủ tọa 
phiên tòa 

Cơ quan
điều tra

Tuyên án 
có tội

.. Quyết định 
truy tố bị can
.. Thẩm phán 
đánh giá cáo 
trạng và hồ 
sơ vụ án
.. Quyết định 
đưa vụ án ra 
tòa xét xử

Quyết định tiến 
hành điều tra 
hình sự
(được viện 
kiểm sát phê 
chuẩn)
.. Gửi hồ sơ cho 
viện kiểm sát 
để ra quyết 
định truy tố

Đơn tố cáo bằng văn 
bản của nạn nhân

Văn phòng tiếp nhận trình 
báo của cơ quan cảnh sát 

địa phương

Cảnh sát điều tra xác 
minh báo cáo và tiến 
hành điều tra sơ bộ

.. Nạn nhân không có 
đơn tố cáo 
Sau khi được tiếp xúc 
ban đầu nạn nhân 
quyết định chính 
thức không tố giác
.. Báo cáo chưa được 
xác minh 
Quyết định của nhân 
viên điều tra rằng báo 
cáo chưa được xác 
minh
.. Áp dụng xử phạt 
hành chính
Cảnh sát ra quyết 
định là không có tội 
nhưng áp dụng phạt 
hành chính 
.. Nạn nhân rút đơn 
Sau khi trình báo 
chính thức, nạn nhân 
rút đơn khiếu nại
  

.. Quyết định không 
tiến hành điều tra 
hình sự 
Thực hiện bởi cơ 
quan điều tra hình 
sự 

Các cơ sở pháp lý 
không cấu thành tội 
danh (không có bằng 
chứng, cáo buộc sai, 
thời hạn hiệu lực 
hạn chế)
 

.. Quyết định thành lập đội điều tra tội 
phạm không được chấp thuận 
Quyết định bởi Viện kiểm sát
.. Sau khi điều tra, quyết định chấm dứt 
vụ án
Được thực hiện bởi cơ quan điều tra 
hình sự (không có hành động tiếp theo 
hoặc không tiếp tục do không đủ chứng 
cứ, trường hợp không hợp pháp, không 
xác định được hoặc không truy tìm được 
nghi phạm)
.. Nạn nhân rút đơn
Không hợp tác hoặc vụ án đã được giải 
quyết 

.. Quyết định không nộp 
bản cáo trạng
Quyết định bởi Viện 
kiểm sát sau khi nhận hồ 
sơ từ cơ quan điều tra 
.. Quyết định không tiến 
hành xét xử
Quyết định bởi thẩm 
phán điều tra sau khi 
xem xét hồ sơ 
.. Nạn nhân rút đơn

.. Vụ án được tuyên 
trắng án
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