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ĐỂ CÓ ĐƯỢC MỘT HỆ THỐNG TƯ PHÁP HÌNH SỰ 
CÓ TRÁCH NHIỆM GIỚI Ở VIỆT NAM 

C
hính phủ Việt Nam cam kết bảo đảm quyền của phụ nữ được sống một cuộc sống 
mà nhân phẩm của họ được tôn trọng, bao gồm quyền được sống mà không bị 
bạo lực và lo sợ bị bạo lực, và thúc đẩy sự tiếp cận công lý của phụ nữ khi những 
quyền đó bị vi phạm. Bộ Tư pháp, với sự hỗ trợ của UN Women, đã tiến hành 
nhiều nghiên cứu để có được bức tranh toàn diện về thực tế mà phụ nữ phải đối 

mặt khi tìm kiếm sự bảo vệ và công lý ở Việt Nam. Các phát hiện và khuyến nghị của những 
nghiên cứu trên, cùng với các chuẩn mực quốc tế và công cụ toàn cầu, là cơ sở để xây dựng 
khuôn khổ pháp lý và chính sách có trác nhiệm giới tốt hơn ở Việt Nam, để đấu tranh với bạo 
lực nhằm vào phụ nữ. Bản Tóm tắt vận động chính sách này điểm lại một số nghiên cứu đã 
được tiến hành ở Việt Nam và những chuẩn mực quốc tế và công cụ toàn cầu chính đã được 
quan tâm áp dụng trong những nỗ lực nhằm góp phần xây dựng hệ thống tư pháp hình sự có 
trách nhiệm giới đối với phụ nữ bị bạo lực. Một số khuyến nghị của nghiên cứu đã được cân 
nhắc trong quá trình sửa đổi Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự và Luật Trợ giúp Pháp lý 
với sự hỗ trợ kỹ thuật của UN Women dành cho Bộ Tư pháp. 

VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH 
TÀI LIỆU TÓM TẮT
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NHỮNG YẾU TỐ GÓP PHẦN XÂY DỰNG  
HỆ THỐNG TƯ PHÁP HÌNH SỰ CÓ TRÁCH NHIỆM GIỚI 

HỆ THỐNG TƯ PHÁP HÌNH SỰ 
CÓ TRÁCH NHIỆM GIỚI 

Các luật và  
chính sách  
trên cơ sở  

bằng chứng

Các công cụ  
toàn cầu

Nghiên cứu 

Các
chuẩn mực 

 quốc tế 
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NGHIÊN CỨU VỀ TÌNH TRẠNG BỎ CUỘC  
Nghiên cứu Xét xử tội hiếp dâm: Hiểu rõ công tác ứng phó của Tư pháp Hình sự đối với bạo lực 
ở Thái Lan và Việt Nam, tìm hiểu cách thức mà các hệ thống tư pháp hình sự ở Thái Lan và Việt 
Nam ứng phó với những vụ việc bạo lực tình dục với phụ nữ và trẻ em gái được trình báo, xác 
định những rào cản đối với việc tiếp cận công lý, các giai đoạn bỏ cuộc và những yếu tố góp 
phần vào tình trạng bỏ cuộc và việc tội phạm không bị trừng trị, và đưa ra những khuyến nghị 
nhằm tăng cường thực thi công lý trong lĩnh vực này. Nghiên cứu cho thấy rằng khuôn mẫu 
giới về vị thế của phụ nữ và trẻ em gái cũng như những quan niệm không đúng và hiểu sai 
về bạo lực tình dục đều tồn tại ở cả hai nước. Những quan niệm xã hội này có thể thấy được 
trong đời sống cộng đồng nói chung, trong suy nghĩ của các các bộ làm công tác tư pháp, 
và nhiều khi cũng thể hiện trong suy nghĩ của chính những người từng trải qua bạo lực tình 
dục. Mặc dù có cách nghĩ rằng ‘hiếp dâm thật sự’ là liên quan tới người lạ, bị cưỡng ép, bị tổn 
thương về thể chất, nhưng 86% các vụ việc được rà soát cho thấy nạn nhân và nghi phạm có 
quen biết nhau, và 76% nạn nhân bị bạo lực mà thương tích của họ không nhìn thấy được..

NGHI PHẠM LÀ NGƯỜI 
QUEN CỦA NẠN NHÂN

86% 
SỐ VỤ BẠO LỰC TÌNH DỤC TẠI VIỆT NAM

THƯƠNG TÍCH CỦA HỌ 
KHÔNG NHÌN THẤY ĐƯỢC

76%

NGHIÊN CỨU
• Tổng cục thống kê Việt Nam.  Khảo sát quốc gia về bạo lực gia đình ở Việt Nam: Im lặng là chết, 2010

• Liên Hợp Quốc. Ước tính về thiệt hại kinh tế do bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam, 2012

• UNODC. Nghiên cứu về thực tế thực hiện luật pháp và hỗ trợ pháp lý cho nữ nạn nhân bạo lực gia đình ở Việt Nam, 2011

• UNODC. Đánh giá tình hình phụ nữ trong hệ thống tư pháp hình sự ở Việt nam, 2013

• UN Women và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tiếp cận công lý trong hệ thống pháp lý đa kênh: Nghiên cứu điển hình về bạo lực gia 
đình đối với phụ nữ ở Việt Nam, 2015.

• UN Women, UNDP và UNODC. Xét xử tội hiếp dâm: Hiểu cách ứng phó của hệ thống tư pháp hình sự đối với bạo lực tình dục ở Thái Lan 
và Việt Nam, 2017. 

• UN Women. Tiếp cận tư pháp hình sự của phụ nữ bị bạo lực ở Việt Nam: Nghiên cứu nhận thức của phụ nữ về công lý, 2017

NẠN NHẬN BỊ BẠO LỰC TẠI VIỆT NAM
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NHỮNG PHÁT HIỆN NỔI BẬT CỦA NGHIÊN CỨU  
TỪ VIỆT NAM 

• Tiếp xúc ban đầu: nạn nhân bị từ chối, ngăn cản hoặc làm cho nản lòng ở giai đoạn trình báo 
ban đầu, nạn nhân quyết định không tố giác một cách chính thức sau giai đoạn tiếp xúc ban 
đầu. 

• Trình báo: nạn nhân bị đối xử một cách không tôn trọng và không nhạy cảm; nạn nhân bị yêu 
cầu kể lại câu chuyện của mình nhiều lần; việc trình báo bị từ chối, việc trình báo được tiếp nhận 
nhưng điều tra không được tiến hành hoặc bị trì hoãn; quyết định của cán bộ xét hỏi rằng việc 
trình báo không được xác minh; quyết định của công an là hành vi đó không phải là tội hình sự 
mà áp dụng xử phạt hành chính; công an khuyến khích hòa giải và thỏa thuận; hoặc nạn nhân 
rút lại đơn khiếu nại chính thức. 

• Điều tra: cơ quan điều tra hình sự có thể quyết định không tiến hành các bước tiếp theo do 
không có đủ chứng cứ hoặc vụ việc không có căn cứ pháp lý; có thể tiến hành điều tra không 
đầy đủ (quá phụ thuộc vào lời khai của nạn nhân, không xác định hoặc truy tìm nghi phạm); 
quá phụ thuộc vào bằng chứng pháp y khi xác định không có đủ bằng chứng (hạn chế trong 
tiếp cận hoặc sử dụng bằng chứng pháp y); hoặc nạn nhân rút lui (không có dịch vụ hỗ trợ, trợ 
giúp hoặc bảo vệ, không có liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ tư pháp hình sự, hoặc đã dàn xếp 
vụ việc).

• Trước xét xử và xét xử: không có hỗ trợ cho nạn nhân tại tòa; tập trung vào bằng chứng thể 
chất hoặc pháp y chứ không tập trung vào việc nạn nhân không chấp thuận; kiểm sát viên hoặc 
thẩm phán quyết định đình chỉ vụ án; hoặc toà tuyên không phạm tội.

• Các quy phạm xã hội dung thứ cho bạo lực tình dục. Phụ nữ được mô tả như là giới yếu hơn, 
có ham muốn tình dục thấp, có vị thấp hơn nam giới về tình dục, và bản thân không có vai trò 
chủ động về tình dục. Điều này bao gồm cả quan niệm cho rằng người chồng không thể hiếp 
dâm vợ của mình. 

• Danh dự gia đình và sự kỳ thị xã hội ngăn cản việc phụ nữ trình báo bạo lực tình dục.

• Khuôn mẫu giới phổ biến củng cố những điều mơ hồ và quan niệm sai lầm về tình dục. Đó là 
quan niệm cho rằng ‘hiếp dâm thực sự’ phải liên quan đến người lạ, vũ lực, chấn thương thể 
chất và xảy ra ở nơi công cộng; rằng bạo lực tình dục chỉ có thể xảy ra với phụ nữ và trẻ em gái 
‘ngoan’ và ‘ngây thơ’; và một số phụ nữ và trẻ em gái đáng bị hiếp dâm, đó là lỗi của họ. 

• Thường thì mọi người chú trọng tới việc dàn xếp cá nhân. Các cán bộ làm công tác tư pháp 
thường đảm nhiệm vai trò khuyến khích hòa giải. Việc hòa giải như vậy có dẫn đến hậu quả 
tiêu cực và làm gia tăng tỷ lệ bỏ cuộc. 

Các giai đoạn 
bỏ cuộc

Những rào 
cản văn hóa 
và xã hội
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• Định nghĩa hoặc lý giải hẹp về hành vi bị cấm cấu thành tội hiếp dâm và cưỡng dâm không 
bao hàm đầy đủ về những trải nghiệm của phụ nữ bị bạo lực tình dục. 

• Những định nghĩa hoặc lý giải hẹp có thể dẫn đến việc đặt ra mức tiêu chí cao về bằng 
chứng.

• Định nghĩa về hiếp dâm dựa trên việc sử dụng vũ lực thường dẫn đến việc xác định tội 
phạm dựa vào bằng chứng thương tích thể chất của nữ nạn nhân. 

• Cách thức xác định tội danh tình dục có thể dẫn đến việc chuyển trọng tâm sang hành vi 
của nạn nhân thay vì chú trọng tới hành vi của bị cáo. Đó là sự chú trọng vào mức độ tin cậy 
đối với nạn nhân thay vì chú trọng vào mức độ tin cậy của vụ việc. 

• Thiếu quy trình tố tụng lấy nạn nhân làm trung tâm ví dụ như quá trình tiếp nhận ban đầu 
của công an địa phương không đầy đủ hoặc yếu kém. 

• Gánh nặng đặt lên vai nạn nhân là nạn nhân phải có đơn tố giác chính thức thì điều tra mới 
được tiến hành. 

• Quá phụ thuộc vào chứng cứ pháp y.  

• Hạn chế trong hỗ trợ và trợ giúp nạn nhân trong toàn bộ hệ thống tư pháp hình sự, bao 
gồm việc nạn nhân không được chuẩn bị đầy đủ và sợ phải đưa ra lời khai tại tòa.

Những rào  
cản pháp lý  

và thủ tục tố 
tụng

• Việc cán bộ tư pháp hình sự nhận hối lộ dẫn đến việc nạn nhân bị lờ đi hoặc ép phải dàn xếp 
vụ việc bên ngoài hệ thống tư pháp hình sự. 

• Các cơ chế giám sát và trách nhiệm giải trình nội bộ còn nhiều hạn chế. Thiếu các cơ chế để 
khiếu nại và theo dõi khiếu nại về dịch vụ tư pháp hình sự yếu kém, chậm hoặc không đầy đủ 
khiến nạn nhân cảm thấy không được giúp đỡ và không có lựa chọn để theo đuổi công lý. 

• Thiếu các cơ sở vật chất thân thiện với nạn nhân hoặc các chính sách hay hướng dẫn lấy 
nạn nhân làm trung tâm

• Thiếu các nguồn lực thể chế dẫn đến việc nạn nhân phải chịu gánh nặng chi trả các chi phí 
dịch vụ cần thiết như khám nghiệm pháp y. 

• Không có đơn vị công an hoặc kiểm sát chuyên trách về bạo lực tình dục; thiếu công an nữ 
và điều tra viên.

• Thiếu các chương trình tập huấn và nâng cao chuyên môn về phương pháp giải quyết các 
vụ bạo lực tình dục. 

• Thiếu thông tin, trợ giúp, hỗ trợ và liên lạc cho nạn nhân khi tham gia vào các hệ thống và 
quá trình phức tạp.

• Hạn chế về thu thập và phân tích dữ liệu để làm cơ sở cho hệ thống tư pháp hình sự có biện 
pháp cụ thể

Những rào cản 
về thể chế
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Xây dựng các dịch vụ tư pháp 
thiết yếu có chất lượng cho nạn 
nhân trong đó ưu tiên an toàn, 
bảo vệ và hỗ trợ cho họ.

Thúc đẩy các khuôn khổ pháp lý 
và lập pháp toàn diện 

Xây dựng các cơ chế giám sát và 
trách nhiệm giải trình nội bộ và 
bên ngoài hiệu quả 

Khuyến khích biện pháp ứng 
phó đồng bộ và có điều phối 
trong của lĩnh vực tư pháp hình 
sự, các cơ quan chính phủ và xã 
hội dân sự. 

Xây dựng năng lực thể chế để thay 
đổi văn hóa tổ chức và nâng cao 
nhận thức và sự nhạy cảm giới. 

Lồng ghép bình đẳng giới và tăng 
quyền năng cho phụ nữ vào các 
chính sách, thực hành và nguồn 
lực. 

Khuyến khích phát triển chuyên 
môn sâu trong mọi giai đoạn của 
hệ thống tư pháp hình sự 

Xây dựng cơ chế  
giám sát và đánh giá hiệu quả 

Ưu tiên nguồn lực, gồm con người và tài chính 

CÁC KHUYẾN NGHỊ CỦA NGHIÊN CỨU
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CÁC KHUYẾN NGHỊ CỦA NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu Tiếp cận tư pháp hình sự của phụ nữ bị bạo lực ở Việt Nam: Nhận thức của phụ nữ về 
công lý nhằm tìm hiểu nhận thức về những dạng bạo lực nào cấu thành tội phạm, mức độ dễ 
tiếp cận của tư pháp hình sự đối với những phụ nữ bị bạo lực trên cơ sở giới và mức độ nhận 
thức của phụ nữ về các quyền của mình và cách thức hoạt động của hệ thống tư pháp hình 
sự, cũng như mức độ tin tưởng của họ vào các cơ quan tư pháp hình sự và nhân viên của các 
cơ quan đó. 

Những nhận thức này được tổng hợp từ ba góc độ khác nhau – 

thứ nhất là từ nhóm phụ nữ nói chung, 

thứ hai là từ những phụ nữ từng là nạn nhân của bạo lực và từng trải nghiệm việc sử dụng hệ 
thống tư pháp hình sự và 

thứ ba là từ những cán bộ tư pháp từng cung cấp dịch vụ tư pháp cho những nạn nhân này. 

Các phát hiện của nghiên cứu nhằm góp phần xây dựng hướng dẫn dành cho các cán bộ 
làm công tác tư pháp hình sự (công an, kiểm sát viên, thẩm phán, cán bộ trợ giúp pháp lý) và 
người đầu tiên tiếp nhận vụ việc (tổ trưởng tổ dân phố, Ủy ban nhân dân, Hội Phụ nữ) để bảo 
đảm việc thực thi hiệu quả hơn các quy định liên quan theo Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng 
Hình sự sửa đổi nhằm cải thiện khả năng tiếp cận công lý của phụ nữ bị bạo lực ở Việt Nam. 

NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC CỦA PHỤ NỮ VỀ CÔNG LÝ
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Có sự lẫn lộn 
trong việc xác 

định khi nào 
bạo lực với 

phụ nữ là tội 
phạm.

Trong khi một số hình thức bạo lực với phụ nữ được xác định rõ ràng là tội hình sự, 
như hiếp dâm, mua bán người và bạo lực thể chất nghiêm trọng thì việc xác định 
khi nào các hình thức bạo lực với phụ nữ khác vượt qua ngưỡng tội hình sự lại ít rõ 
ràng hơn. Điều này đặc biệt được thấy rõ trong trường hợp bạo lực gia đình, một 
loại hình bạo lực có thể bao gồm nhiều hình thức – bạo lực thể chất, tâm lý, tình 
dục và kinh tế, và hành vi lặp đi lặp lại. Cũng có sự không thống nhất giữa quan 
niệm với thực tế về việc quấy rối tình dục và tấn công tình dục có phải là tội hình 
sự hay không. Mặc dù một tỷ lệ lớn phụ nữ nói chung cho rằng đó là tội phạm 
nhưng tấn công tình dục trong trường hợp phụ nữ trưởng thành và quấy rối tình 
dục thì hiện nay chưa bị hình sự hóa. 

Nhận thức 
có thể có tác 

động lên hành 
vi tìm kiếm 

công lý và thực 
thi công lý.

Những quan niệm về dạng bạo lực với phụ nữ nào cấu thành tội phạm theo quy 
định của Bộ luật Hình sự có thể tác động đến các hành vi tìm kiếm công lý của 
những phụ nữ bị bạo lực trên cơ sở giới, đến cách mà phụ nữ trong cộng đồng nói 
chung ủng hộ hay không ủng hộ nạn nhân của bạo lực trong việc tìm kiếm công 
lý, và cách mà cán bộ tư pháp thực thi công lý. Ví dụ, việc không chắc về là bạo lực 
gia đình là tội phạm hay là sự vi phạm và không chỉ là vấn đề của gia đình được 
phản ánh ở việc không trình báo, thiếu các thủ tục trình báo và sự không rõ ràng 
về nghĩa vụ của công an cũng như người đầu tiên tiếp nhận trình báo (ví dụ như 
tổ trưởng tổ dân phố, Ủy ban nhân dân, Hội phụ nữ), và thực trạng ứng phó chưa 
hiệu quả trong bảo vệ và thực thi công lý cho nạn nhân. 

Không có sự 
thống nhất 

về mức độ 
hiểu biết của 

phụ nữ về các 
quyền và hiểu 
biết của họ về 

hệ thống tư 
pháp.

Có tỷ lệ lớn phụ nữ nói rằng họ được thông tin đầy đủ về các quyền của mình và 
có hiểu biết về hệ thống tư pháp hình sự, so với một nửa số nạn nhân cho biết họ 
chỉ biết về các quyền của mình sau khi tìm kiếm sự giúp đỡ của Nhà Bình yên. Điều 
này trái ngược với quan điểm của các cán bộ làm công tác tư pháp hình sự khi cho 
rằng phần lớn nạn nhân không biết về các quyền của mình hoặc hệ thống tư pháp 
hình sự, và đổi lỗi cho nạn nhân nữ về việc không trình báo bạo lực, và coi đó là 
một trong những nguyên nhân chính của việc hệ thống tư pháp hình sự không 
ứng phó hiệu quả với bạo lực nhằm vào phụ nữ. 

Nhiều yếu tố 
góp phần vào 

việc phụ nữ 
không trình 

báo với công 
an.

Những rào cản mà phụ nữ phải đối mặt bao gồm rào cản văn hóa và xã hội và 
các rào cản pháp lý và thể chế. Trong khi các rào cản văn hóa và xã hội (như kỳ 
thị xã hội, áp lực của gia đình, lo ngại rằng việc trình báo sẽ dẫn đến ly hôn hoặc 
tác động tiêu cực đến công việc tương lai của con cái) đòi hỏi thay đổi thái độ và 
các phương pháp tiếp cận đa ngành toàn diện, thì các rào cản pháp lý và thể chế 
(thiếu tính riêng tư, lo ngại về bảo vệ, thủ tục phức tạp, v.v) đòi hỏi hệ thống tư 
pháp hình sự phải có hành động cụ thể. 

CÁC PHÁT HIỆN CHÍNH  
NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC CỦA PHỤ NỮ VỀ CÔNG LÝ
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Nhận thức về 
những rào cản 

mà phụ nữ 
phải đối mặt 
khi tìm kiếm 

công lý. 

Năm yếu tố quan trọng nhất mà phụ nữ coi là rào cản bao gồm: (1) lo ngại về 
sự riêng tư; (2) nhận thức hạn chế về các quyền; (3) lo ngại về bảo vệ; (4) xấu hổ 
và nhục nhã; và (5) áp lực từ phía gia đình. Những nạn nhân được phỏng vấn đã 
từng có trải qua những rào cản tương tự, trong đó sự riêng tư và lo ngại về bảo 
vệ thường được đề cập. Cán bộ làm công tác tư pháp chủ yếu cho rằng rào cản 
là từ phía nạn nhân, những người mà họ cho là chấp nhận số phận của mình, sợ 
bị người gây bạo lực trả thù nếu trình báo; cũng như mức độ nhận thức thấp của 
chính phụ nữ về việc thế nào là bạo lực, và trình độ hiểu biết pháp luật thấp của 
họ. 

Sự tin tưởng 
vào hệ thống 

tư pháp  
hình sự.

Có sự thiếu nhất quán giữa nhóm phụ nữ nói chung, những người có mức độ tin 
tưởng cao vào hệ thống tư pháp hình sự và các cán bộ trong hệ thống, với trải 
nghiệm của các nạn nhân, những người cho biết một số thách thức mà họ gặp 
phải khi làm việc với công an, kiểm sát viên và thẩm phán. Hơn nữa, dường như 
có sự ‘không liên quan’ giữa các nhà cán bộ tư pháp với nhóm phụ nữ nói chung 
về mức độ tin tưởng và hài lòng với hệ thống tư pháp so với những người đã sử 
dụng hệ thống trên thực tế. 

Các nạn nhân 
cho biết có 

những thách 
thức sau:

Gánh nặng của việc trình báo tới tất cả các cơ quan liên quan, bao gồm công an, 
tổ trưởng tổ dân phố và Hội phụ nữ bị đặt lên vai nạn nhân; lo ngại về an toàn của 
nạn nhân không được công an khu vực hoặc công an phường xác định, và cũng 
không có biện pháp bảo vệ nào được đưa ra tại thời điểm trình báo; sự riêng tư 
trong quá trình trình báo không phải lúc nào cũng được bảo đảm; họ cảm thấy 
bạo lực thường bị coi nhẹ và họ bị đối xử thiếu tôn trọng và bị đổ lỗi vì bạo lực; 
biện pháp ứng phó (hòa giải; xử phạt hành chính) không chấm dứt bạo lực; và các 
hình thức xử phạt hành chính có tác động tiêu cực đến họ.

Những cải 
thiện mà phụ 

nữ muốn 
thấy trong hệ 

thống tư pháp 
hình sự. 

Một số sáng kiến thường được đề cập bao gồm: được làm việc với cán bộ làm 
công tác tư pháp được đào tạo chuyên về bạo lực với phụ nữ; được cảm thấy 
thoải mái, an toàn và được tôn trọng phẩm giá trong đối xử; được tin tưởng và 
lắng nghe; được nói chuyện với nữ cán bộ làm công tác tư pháp; các yêu cầu bảo 
vệ được đáp ứng; được bảo đảm quyền riêng tư (như có không gian riêng thân 
thiện trong đồn công an, có thể trình báo ở một nơi khác như Trung tâm một cửa 
hỗ trợ khủng hoảng, hoặc xét xử kín hay cấm công chúng tham gia); vụ việc của 
nạn nhân được ưu tiên; được cung cấp thông tin về vụ việc của mình và hệ thống 
tư pháp hình sự; được hỗ trợ pháp lý (thông qua trợ giúp pháp lý) và hỗ trợ ngoài 
ngành tư pháp (như thông qua một người trợ giúp hoặc được giới thiệu đến các 
dịch vụ xã hội khác và các biện pháp khác để làm giảm tình trạng bị làm nạn nhân 
thêm một lần nữa (giảm thiểu việc phải nhắc lại câu chuyện của mình, không phải 
đối mặt với bị cáo ở tòa, v.v). 
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GỢI Ý HƯỚNG DẪN DÀNH CHO CÁC NHÀ CUNG 
CẤP DỊCH VỤ TƯ PHÁP HÌNH SỰ

Hướng dẫn cần…….

√ Hướng dẫn rõ ràng về ngưỡng xác định hành vi hình sự, hành vi hành chính hoặc hành vi cho phép hòa giải ở 
cơ sở 

√ Nhấn mạnh rằng tất cả các biện pháp ứng phó tư pháp cần lấy nạn nhân làm trung tâm và đặt nghĩa vụ của công 
an là trước hết cần chấm dứt bạo lực và bảo vệ phụ nữ, bất kể người đó có nộp đơn tố cáo chính thức hay không. 

√ Hạn chế số người mà nạn nhân phải làm việc cùng và giảm thiểu việc nạn nhân phải kể lại câu chuyện của mình 

√ Giải quyết những rào cản gây nên tình trạng không trình báo với công an cảnh sát đối với những hình thức bạo 
lực hiển nhiên bị coi là tội phạm (như hiếp dâm và cưỡng dâm) nhưng không được trình báo với công an. 

√ Chú trọng tới nghĩa vụ của cán bộ làm công tác tư pháp và khắc phục xu hướng đổ lỗi cho nạn nhân vì họ không 
sử dụng hệ thống tư pháp mà cần xem xét những thách thức nội tại của hệ thống. 

√ Cần chuyển từ việc đổ lỗi cho nữ nạn nhân vì không trình báo và hợp tác với hệ thống tư pháp sang việc tăng 
cường một hệ thống tư pháp có trách nhiệm giới mà người sử dụng có thể tin tưởng. 

√ Bảo đảm việc trình báo dễ dàng hơn cho phụ nữ và tập trung vào cải thiện những điều kiện khi nạn nhân trình 
báo. Cần giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền riêng tư khi trình báo và bảo đảm tính bảo mật; đáp ứng 
ưu tiên; các thủ tục trình báo rõ ràng và đơn giản cho phụ nữ; trách nhiệm rõ ràng của người đầu tiên tiếp nhận 
trình báo từ phía công an để bảo đảm rằng cơ quan công an có thẩm quyền thích hợp nhận được trình báo và 
có hành động cụ thể; công an viên cần có nhạy cảm giới tiếp nhận trình báo của nạn nhân phải được tập huấn 
để hiểu về bạo lực trên cơ sở giới; bảo đảm một môi trường thoải mái và an toàn cho việc trình báo. 

√ Quy định rằng tất cả những người mà nạn nhân tiếp xúc đầu tiên tuân thủ quy trình rõ ràng về những việc cần 
làm khi có trình báo, có trách nhiệm bảo đảm rằng cơ quan công an có đúng thẩm quyền và người trợ giúp cho 
nạn nhân, như Hội Phụ nữ, được cung cấp đầy đủ thông tin khi tiếp nhận trình báo. 

√ Có hướng dẫn rõ ràng về bảo vệ và sự cần thiết có các biện pháp bảo vệ trong các vụ bạo lực với phụ nữ, ngay 
cả khi nạn nhân không tiếp tục theo đuổi vụ việc hình sự chính thức. Đó là hướng dẫn cụ thể về cách tiến hành 
đánh giá rủi ro, xây dựng kế hoạch an toàn, đề nghị tòa áp dụng lệnh bảo vệ và tìm kiếm những điều kiện hiệu 
quả (như không sử dụng đồ uống có cồn) cũng như những hướng dẫn cụ thể về việc thực thi các lệnh bảo vệ. 

√ Bảo đảm nhấn mạnh nguyên tắc buộc thủ phạm chịu trách nhiệm về hành động của mình. Việc yêu cầu thủ 
phạm chịu trách nhiệm nhưng không mang lại tác động tiêu cực cho nạn nhân (ví dụ, cần rà soát việc phạt tiền 
trong xử phạt hành chính có thể tác động tiêu cực đến nạn nhân như thế nào). Cân nhắc một loạt các phương 
thức buộc thủ phạm chịu trách nhiệm, như các chương trình phục hồi và thử thách lao động công ích do tòa 
yêu cầu. 

√ Người dân được phổ biến thông tin để nâng cao nhận thức về các quyền của mình và về cách mà họ cần phải 
được các cán bộ tư pháp đối xử. 

√ Bao gồm các biện pháp trách nhiệm giải trình để yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tư pháp có trách nhiệm trong 
việc áp dụng những chế độ pháp lý thích hợp trong mỗi vụ việc. 

• 
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• Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW)

• Khuyến nghị chung số 33 của Ủy ban CEDAW về tiếp cận công lý của phụ nữ 

• Khuyến nghị chung số 35 của Ủy ban CEDAW về bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ 
nữ, cập nhật từ khuyến nghị chung số 19

• Tuyên bố của Liên Hợp Quốc về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ

• Cương lĩnh hành động Bắc Kinh 

• Tuyên bố về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và xóa bỏ bạo lực đối với trẻ em ở ASEAN

• Các Chiến lược mẫu cập nhật và biện pháp thực tiễn nhằm xóa bỏ bạo lực đối với 
phụ nữ trong lĩnh vực phòng chống tội phạm và Tư pháp hình sự 

• Phiên họp lần thứ 57 của Ủy Ban địa vị phụ nữ thống nhất các kết luận về xóa bỏ và 
phòng ngừa mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. 

• Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững và Mục tiêu phát triển bền vững 
bao trùm (SDG5). Chỉ tiêu 5.2: Xóa bỏ mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ trong 
đời sống công và tư.

CHUẨN MỰC QUỐC TẾ

CEDAW
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Các chuẩn mực và quy phạm quốc tế được thể hiện trong các văn kiện quốc tế nêu trên đã 
đưa ra một số nguyên tắc cơ bản cho của các quốc gia trong nỗ lực xóa bỏ bạo lực với phụ nữ:

□  Nghĩa vụ hành động tích cực của quốc gia: Trong tất cả các vụ việc bạo lực với phụ nữ, dù 
là bạo lực do chồng/bạn tình hay bạo lực tình dục thì Nhà nước có trách nhiệm hành động 
tích cực tiến hành các cuộc điều tra chính thức, khởi động quy trình hình sự, đưa thủ phạm ra 
xét xử và áp dụng hình phạt hình sự thích đáng. Một trong những ý nghĩa của nghĩa vụ này 
là khi các cơ quan có thẩm quyền biết rằng đã xảy ra bạo lực thì họ phải tự động tiến hành 
điều tra vụ việc bạo lực đó ngay lập tức, triệt để và khách quan, và khi điều tra khẳng định tội 
phạm thì cần truy tố những người có trách nhiệm một cách nhanh chóng và thận trọng. 

□  Cách tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm. Cách tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm 
nghĩa là áp dụng cách tiếp cận dựa trên quyền con người, trong đó các quyền và nhu cầu của 
nạn nhân được đặt lên đầu tiên và quan trọng nhất. Nạn nhân có quyền được đối xử với sự 
tôn trọng và bảo đảm nhân phẩm, thay vì phải đối mặt với thái độ đổ lỗi cho nạn nhân; lựa 
chọn hành động để đối phó với bạo lực thay vì cảm thấy bất lực; được bảo đảm quyền riêng 
tư và bí mật thay vì bị công khai; không bị phân biệt đối xử thay vì phân biệt đối xử; và nhận 
được thông tin đầy đủ để có thể tự đưa ra quyết định thay vì nghe theo quyết định của người 
khác. 

□  Tăng cường trách nhiệm của người phạm tội. Việc tăng cường trách nhiệm của người 
phạm tội phải là cơ sở cho các vấn đề nội dung, quy trình tố tụng và vận hành của hệ thống 
tư pháp hình sự là cơ sở để có thể ứng phó toàn diện, đồng bộ và đa ngành. Nhà nước cần 
khuyến khích việc trình báo và tối đa hóa sự hợp tác của nạn nhân với quá trình tư pháp hình 
sự. Nguyên tắc này cần chỉ đạo việc thiết kế những can thiệp ở các giai đoạn điều tra, truy tố 
và xét xử, cũng như khắc phục, tập trung vào việc cải tạo người phạm tội, nếu thích hợp. 

□  Tạo dựng môi trường xung quanh không dung thứ bạo lực với phụ nữ. Các quốc gia cần 
tiến hành các biện pháp thích hợp để bảo đảm một thông điệp rằng bạo lực với phụ nữ sẽ 
không được dung thứ. Điều này bao gồm việc bảo đảm rằng mọi hình thức bạo lực với phụ 
nữ sẽ bị hình sự hóa và nghiêm cấm, theo tinh thần của bản Các Chiến lược mẫu cập nhật và 
biện pháp thực tiễn đã nêu.  

□  Không duy trì những khuôn mẫu giới có hại. Các quốc gia cần tiến hành những biện pháp 
thích hợp để bảo đảm rằng các cán bộ nhà nước, như công an, kiểm sát viên và thẩm phán, 
không tiếp tục có những khuôn mẫu giới có hại khi tiến hành điều tra, truy tố và xét xử trong 
việc giải quyết các vụ việc liên quan đến bạo lực với phụ nữ. Các quốc gia cũng cần loại bỏ 
mọi quy định cho phép hoặc dung thứ cho bạo lực với phụ nữ hoặc làm gia tăng sự tình 
trạng dễ bị tổn thương, hay lại làm cho những phụ nữ từng bị bạo lực trở thành nạn nhân 
thêm lần nữa. 
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CÁC CÔNG CỤ TOÀN CẦU 

Gói dịch vụ thiết yếu của các cơ quan Liên Hợp quốc  

Chương trình chung toàn cầu về Gói dịch vụ thiết yếu dành cho phụ nữ và trẻ em gái bị bạo 
lực nhằm tạo khả năng tiếp cận tốt hơn tới một loạt các dịch vụ đa lĩnh vực thiết yếu, có chất 
lượng và được điều phối. Chương trình xác định các dịch vụ thiết yếu cần được các ngành y 
tế, dịch vụ xã hội, công an và tư pháp cung cấp. Gói dịch vụ này cũng hướng dẫn việc điều 
các dịch vụ thiết yếu và quản trị các quá trình và cơ chế điều phối, đồng thời hướng dẫn triển 
khai thực hiện các dịch vụ thiết yếu. Hướng dẫn đưa ra những thành tố cốt lõi của mỗi dịch 
vụ thiết yếu để bảo đảm việc cung cấp các dịch vụ với chất lượng cao dành cho phụ nữ và trẻ 
em gái bị bạo lực. Kết hợp lại,các thành tố này tạo thành “Gói dịch vụ thiết yếu”.

Gói dịch vụ thiết yếu dựa trên những cam kết cao ở cấp toàn cầu để ngăn ngừa và ứng phó 
với bạo lực nhằm vào phụ nữ và trẻ em gái, đưa ra những chuẩn mực và quy phạm quốc tế 
như đã được thảo bàn ở phần trên. Gói dịch vụ này nhằm khắc phục những bất cập giữa các 
thỏa thuận và nghĩa vụ ở quốc tế và hành động ở cấp quốc gia bằng cách đưa ra hướng dẫn 
kỹ thuật về cách thức xây dựng các dịch vụ thiết yếu cho phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực. Việc 
áp dụng gói dịch vụ thiết yếu ở Việt Nam có thể đóng vai trò chủ đạo trong việc giải quyết 
những thách thức xã hội, pháp lý, thủ tục và thể chế đã được xác định trong nhiều nghiên cứu 
khác nhau và góp phần giúp Việt Nam đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc bảo đảm 
một hệ thống tư pháp có trách nhiệm giới. 

GÓI DỊCH VỤ THIẾT YẾU 

Những yếu tố cốt lõi và 
Hướng dẫn về chất lượng

Hợp phần 1
Tổng quan và
Giới thiệu

Hợp phần 2
Dịch vụ Y tế

Hợp phần 3
Tư pháp và 
Hành pháp 

Hợp phần 4
Dịch vụ xã hội 

Hợp phần 5
Điều phối và 
quản trị điều phối 

Hợp phần 6
Hướng dẫn 
thực hiện

Kẹp �le 21.5x29cm, tai gập 9cm

DÀNH CHO PHỤ NỮ VÀ
TRẺ EM GÁI BỊ BẠO LỰC
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Dịch vụ Thiết yếu 1: Phòng 
ngừa. Các cơ quan tư pháp 
cần thúc đẩy và hỗ trợ các tổ 
chức và sáng kiến nhằm chấm 
dứt bạo lực với phụ nữ và tăng 
cường bình đẳng của phụ nữ, 
cũng như hỗ trợ các nỗ lực 
nhằm nâng cao nhận thức và 
không chấp nhận bạo lực của 
nam giới và trẻ em trai đối với 
phụ nữ. Các cán bộ tư pháp cần 
tích cực khuyến khích phụ nữ 
trình báo bạo lực. 

Dịch vụ Thiết yếu 2: Tiếp xúc 
ban đầu. Tiếp xúc ban đầu tích 
cực với hệ thống tư pháp có ý 
nghĩa quan trọng đối với nạn 
nhân. Các dịch vụ cần sẵn có và 
dễ tiếp cận với mọi phụ nữ và để 
cho phụ nữ thấy rằng hệ thống 
tư pháp và các nhân viên của hệ 
thống cam kết bảo đảm an toàn 
và sức khỏe cho nạn nhân. Nạn 
nhân có thể trình báo bất kỳ lúc 
nào và tại bất kỳ địa điểm nào 
an toàn, riêng tư và chấp nhận 
được đối với họ. Việc trình báo 
cần được cán bộ làm công tác tư 
pháp được tập huấn về lĩnh vực 
này, tiếp nhận. 

Dịch vụ Thiết yếu 3: Điều tra. Các cuộc 
điều tra cần được khởi sự kịp thời, được tiến 
hành chuyên nghiệp, đáp ứng những yêu 
cầu điều tra và bằng chứng, và cần sử dụng 
mọi phương tiện có sẵn để xác định và bắt 
giữ nghi phạm. Trong suốt quá trình này, sự 
an toàn, an ninh và phẩm giá của phụ nữ cần 
được xem xétcẩn thận và bảo đảm. Bảo đảm 
tiến hành điều tra triệt để, bảo đảm thu thập 
mọi bằng chứng có sẵn đáng tin cậy để buộc, 
thúc đẩy việc đưa ra bằng chứng tập trung 
vào mức độ tin cậy của cáo buộc hơn chứ 
không phải mức độ tin cậy với chính bản thân 
nạn nhân. Cân nhắc có cần yêu cầu khám 
nghiệm pháp y hay không, và nếu có thì việc 
này phải được tiến hành kịp thời.

Dịch vụ Thiết yếu 9: Hỗ trợ và trợ giúp. Nạn 
nhân cần được trợ giúp và hỗ trợ trong suốt 
quá trình tư pháp hình sự. Điều này bao gồm 
trợ giúp pháp lý, thông tin thực tiễn, chính 
xác và đầy đủ, các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân và 
nhân chứng và giới thiệu dịch vụ để hỗ trợ họ 
bên ngoài khu vực tư pháp (như y tế, nơi nhà 
tạm lánh, dịch vụ xã hội, tư vấn). Các dịch vụ 
này có thể tăng quyền năng cho nạn nhân, 
tạo điều kiện cho  họ tự đưa ra quyết định dựa 
trên hiểu biết về các quyền của mình và các 
lựa chọn dịch vụ tư pháp.

Dịch vụ Thiết yếu 8: An toàn và bảo vệ. Bảo vệ đóng vai trò quan 
trọng trong việc chấm dứt bạo lực và ngăn ngừa sự tái diễn và đe dọa 
bạo lực. Các biện pháp bảo vệ cần sẵn có, độc lập với việc khởi động 
bất kỳ vụ việc hình sự hoặc pháp lý nào khác; được thiết kế để tăng 
quyền năng phụ nữ trong việc tiếp cận công lý; và tạo điều kiên cho 
họ tiếp tục tham gia vào các quá trình tư pháp một cách an toàn. Phụ 
nữ cần được tiếp cận các biện pháp bảo vệ tức thì và khẩn cấp, sẵn có, 
miễn phí, dễ đăng ký, nhanh chóng, và có thể tiếp cận ngoài giờ làm 
việc của tòa án, với sự hỗ trợ và trợ giúp của các cán bộ làm công tác 
tư pháp, để có thể hoàn thiện việc đăng ký. Việc bảo vệ cần được giám 
sát và thực thi một cách hiệu quả, trong đó các vi phạm cần được xử 
lý nghiêm, buộc tội hình sự nếu phù hợp và bị tòa áp dụng hình phạt 
thích hợp. Các cán bộ làm công tác tư pháp cần tiến hành phân tích rủi 
ro và xây dựng kế hoạch an toàn.

HỢP PHẦN 3: TƯ PHÁP VÀ HÀNH PHÁP
Dịch vụ thiết yếu trong toàn bộ tiến trình Tư pháp 

1. Phòng ngừa
Điều tra

2 3
Tiếp xúc ban đầu

Hỗ trợ và trợ giúp                                An toàn và bảo vệ                     
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Dịch vụ Thiết yếu 4: 
Quá trình trước xét xử. 
Quá trình này không 
được định kiến và có 
nhạy cảm giới với các 
nhu cầu của nạn nhân. 
Trách nhiệm chính của 
việc khởi động quá trình 
truy tố là của kiểm sát 
viên, không phải của 
nạn nhân. Cáo buộc 
chính xác và việc phê 
duyệt các cáo buộc cần 
phải được tiến hành 
nhanh chóng và các vụ 
việc cần được ưu tiên 
quyết định ngày xét xử. 
Không được ép buộc 
hòa giải hoặc các biện 
pháp giải quyết tranh 
chấp thay thế. Chỉ cho 
phép hòa giải với những 
điều kiện khắt khe để 
bảo vệ nạn nhân. 

Dịch vụ Thiết yếu 5: Quá trình xét xử. 
Bao gồm việc bảo đảm môi trường tòa 
án thân thiện và tạo điều kiện để nạn 
nhân cảm thấy an toàn và thoái mái khi 
kể lại những trải nghiệm của mình (như 
cho phép một người hỗ trợ được ở cùng 
nạn nhân trong quá trình xét xử, có khu 
vực đợi riêng ở tòa, không cho công 
chúng tham gia, áp dụng các biện pháp 
để bảo đảm không có sự tiếp xúc trực 
tiếp giữa nạn nhân và bị cáo), các thủ 
tục nhằm giảm thiểu tình trạng bị trở 
thành nạn nhân thêm lần nữa (các biện 
pháp bảo vệ sự riêng tư, toàn vẹn và 
nhân phẩm của nạn nhân, và tạo điều 
kiên cho nạn nhân tham gia đầy đủ), áp 
dụng các quy tắc dựa trên bằng chứng 
theo cách thức không phân biệt đối xử 
(các khiếu nại được coi là đáng tin cậy 
và có cơ sở trừ khi chứng minh được 
điều ngược lại một cách rõ ràng, không 
cho phép hỏi về lịch sử quan thệ tình 
dục của nạn nhân nếu không liên quan 
đến vụ việc, không cho phép suy luận 
bất lợi chỉ dựa trên việc chậm trình báo).

Dịch vụ Thiết yếu 6: 
Trách nhiệm của thủ 
phạm và khắc phục. 
Những hình phạt 
thích hợp để buộc 
thủ phạm chịu trách 
nhiệm về hành động 
của mình và có đền 
bù công bằng và hiệu 
quả cho nạn nhân vì 
sự tổn hại và tổn thất 
mà họ phải chịu. Án 
phạt cần tương ứng 
với mức độ nghiêm 
trọng của tội phạm và 
tập trung vào sự an 
toàn của nạn nhân. 
Nạn nhân cần có cơ 
hội tham gia vào các 
phiên kết án để trình 
bày cho tòa những 
tổn hại thể chất và 
tâm lý và tác động 
của việc bị trở thành 
nạn nhân.

Dịch vụ Thiết yếu 
7: Quá trình sau xét 
xử. Bao gồm các quá 
trình nhằm bảo đảm 
trách nhiệm của thủ 
phạm, việc cải tạo 
thủ phạm và giảm 
thiểu sự tái phạm. 
Cải tạo thủ phạm cần 
là một phần của kết 
án chứ không phải 
là biện pháp thay 
thế; các chương trình 
này cần bảo đảm an 
toàn cho nạn nhân, 
được giám sát, và có 
hệ quả thích đáng 
đối với những người 
không tuân thủ 
chúng.

Dịch vụ Thiết yếu 10: Thông tin. Thông tin đóng 
vai trò chủ đạo trong toàn bộ hệ thống tư pháp. Nạn 
nhân cần biết rằng mình được lắng nghe, và rằng 
những nhu cầu thay đổi về pháp lý của mình được 
hiểu và được đáp ứng. Toàn bộ việc thông tin do cán 
bộ tư pháp cung cấp cầnthúc đẩy phẩm giá và sự tôn 
trọng đối với nạn nhân. Điều này bao gồm không 
phán xét, thông cảm và hỗ trợ; xác nhận những gì đã 
xảy ra với nạn nhân; và bảo đảm rằng nạn nhân cảm 
thấy tiếng nói của mình được lắng nghe. Thông tin 
và cách truyền tải thông tin cần bảo đảm tăng quyền 
năng cho nạn nhân; ưu tiên sự bí mật và riêng tư; 
thường xuyên và hiệu quả.

Dịch vụ Thiết yếu 11: Điều phối hợp giữa các cơ quan tư pháp. 
Các cơ quan tư pháp có sứ mệnh và nhiệm vụ khác nhau, do đó, 
một phương pháp tiếp cận có điều phối là cần thiết. Điều phối hợp 
đặt ra những tiêu chuẩn và mong đợi minh bạch đối với cho mỗi 
cơ quan tư pháp. Từ góc độ quan niệm của nạn nhân, điều phối 
hợp có nghĩa là nhu cầu nạn nhân được đáp ứng với sự hiểu biết 
thống nhất về quyền và hoàn cảnh của mình, và họ được cán bộ tư 
pháp đáp ứng  với chất lượng.

Quá trình trước 
xét xử Quá trình xét xử

Trách nhiệm của 
thủ phạm

Quá trình sau 
xét xử

4 5 6 7

Truyền thông Điều phối 



16 TÀI LIỆU TÓM TẮT VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH 
ĐỂ CÓ ĐƯỢC MỘT HỆ THỐNG TƯ PHÁP HÌNH SỰ CÓ TRÁCH NHIỆM GIỚI Ở VIỆT NAM 

Các cơ quan của chính phủ Việt Nam được đánh giá cao khi tham gia vào nghiên cứu cấp khu 
vực về tình trạng bỏ cuộc và sáng kiến nghiên cứu quan niệm của phụ nữ về công lý. Những 
khuyến nghị của các nghiên cứu này, dựa trên các chuẩn mực quốc tế và công cụ toàn cầu 
mang tính thực tiễn, đã đưa ra khuôn khổ cho hành động tiềm năng để Việt Nam có thể đạt 
được mục tiêu chấm dứt tình trạng không trừng trị bạo lực đối với phụ nữ. Chính phủ Việt 
Nam hiện đang tiến hành các nỗ lực sau: 

► Xây dựng hướng dẫn dành cho cán bộ hành pháp và những người đầu tiên tiếp 
nhận trình báo của nạn nhân, điều tra viên hình sự, kiểm sát viên và thẩm phán. 
Bộ Tư pháp đang xây dựng hướng dẫn cho cán bộ làm công tác tư pháp hình sự và 
người đầu tiên mà nạn nhân trình báo để bảo đảm việc thực thi hiệu quả hơn các quy 
định liên quan theo Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi phù hợp với các 
tiêu chuẩn quốc tế nhằm cải thiện tiếp cận công lý cho phụ nữ bị bạo lực ở Việt Nam. 

► Xây dựng tài liệu tập huấn về các hướng dẫn cho cán bộ hành pháp và những 
người đầu tiên tiếp nhận trình báo của nạn nhân, điều tra viên hình sự, kiểm sát 
viên và thẩm phán. Bộ Tư pháp đang xây dựng tài liệu tập huấn nhằm nâng cao nhận 
thức về các hướng dẫn và xây dựng năng lực cho cán bộ làm công tác tư pháp hình sự 
để bảo đảm hệ thống tư pháp hình sự có trách nhiệm giới cho phụ nữ bị bạo lực. 

► Triển khai thí điểm Gói dịch vụ thiết yếu. Chính phủ Việt Nam đang phối hợp với các 
cơ quan LHQ có liên quan để triển khai thí điểm Gói dịch vụ thiết yếu trong các lĩnh 
vực y tế, dịch vụ xã hội, hành pháp và tư pháp và xây dựng cơ chế điều phối. 
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