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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

bltths  bộ luật tố tụng hình sự

ctn   chưa thành niên

ctxh  công tác xã hội

hđxx  hội đồng xét xử

lđtb&xh lao động, thương binh và xã hội

nctn  người chưa thành niên

nVctxh nhân viên công tác xã hội

tgpl  trợ giúp pháp lý

Vtn   Vị thành niên
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

BÀI 

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM

1. Người bị hại và người bị hại chưa thành niên

- Người bị hại

người bị hại là một khái niệm quen thuộc trong khoa học pháp lý về tố tụng hình sự và được định 
nghĩa  như sau: 

“Bị hại là cá nhân trực tiếp bị thiệt hại về thể chất, tinh thần, tài sản hoặc là cơ quan, tổ chức bị thiệt hại 
về tài sản, uy tín do tội phạm gây ra hoặc đe dọa gây ra.” (điều 62 bộ luật tố tụng hình sự năm 2015)

- Người bị hại chưa thành niên:

 +  người chưa thành niên là những người chưa hoàn toàn phát triển đầy đủ về nhân cách, chưa 
có đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của một công dân. pháp luật ở mỗi quốc gia quy định độ tuổi 
cụ thể của người chưa thành niên (nctn) khác nhau.
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luật trẻ em 20161 quy định trẻ em là người dưới 16 tuổi (Quốc hội 2004, 2016). trong khi đó, công 
ước của liên hợp quốc về Quyền trẻ em (1989) được Việt nam phê chuẩn năm 1990 lại xác định 
trẻ em là người dưới 18 tuổi, trừ trường hợp pháp luật áp dụng với trẻ em đó quy định tuổi thành 
niên sớm hơn (điều 1).

điều 21 bộ luật dân sự 2015 cũng quy định rằng :”...người chưa thành niên là người chưa đủ 
mười tám tuổi”.

như vậy, có thể hiểu người chưa thành niên là người dưới 18 tuổi, chưa phát triển hoàn thiện về thể 
chất và tinh thần, chưa có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ pháp lý như người đã thành niên.

-    như vậy, người bị hại chưa thành niên là những người dưới 18 tuổi bị thiệt hại về thể chất, tinh thần, 
tài sản do tội phạm gây ra.

2. Người làm chứng và người làm chứng chưa thành niên

- Người làm chứng

theo quy định của pháp luật tố tụng của nhiều nước trong đó có Việt nam, người làm chứng trong 
vụ án hình sự, là người bằng mắt thấy, tai nghe hoặc do những nguồn thông tin khác cung cấp mà 
biết được những tình tiết có liên quan đến vụ án hình sự được cơ quan điều tra lấy lời khai, được tòa 
án triệu tập đến làm chứng tại phiên tòa. tại khoản 1 điều 66 bộ luật tố tục hình sự (bltths) năm 
2015 quy định người làm chứng là “người biết được những tình tiết có liên quan đến nguồn tin về 
tội phạm, về vụ án và được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng triệu tập đến làm chứng”.

 +    như vậy có thể hiểu người làm chứng chưa thành niên: Là người dưới 18 tuổi biết những tình tiết 
liên quan đến nguồn tin về tội phạm, về vụ án và được cơ quan điều tra lấy lời khai hoặc được tòa 
án triệu tập đến làm chứng tại phiên tòa.

3. Hệ thống tư pháp với người chưa thành niên

thuật ngữ “hệ thống tư pháp với người chưa thành niên” mới được nhắc đến nhiều ở Việt nam 
trong những năm gần đây. theo quan niệm thông dụng quốc tế thì thuật ngữ này được dùng với 
nghĩa chỉ tất cả các quá trình và thủ tục xử lý các hành vi vi phạm pháp luật (cả hành chính và hình 
sự) do những người dưới 18 tuổi thực hiện.

đảng và nhà nước Việt nam luôn coi nctn, đặc biệt là những người dưới 16 tuổi, là những người 
chưa trưởng thành do họ còn non nớt về thể chất và trí tuệ. Do đó, họ cần được đối xử khác với 
cách đối xử dành cho người đã thành niên và cần được gia đình, xã hội và nhà nước bảo vệ, chăm 
sóc đặc biệt. Quan điểm và chính sách này đã được thể hiện trong hiến pháp nước cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Việt nam cũng như trong một số văn bản pháp luật quan trọng ở cả hệ thống hành 
chính và hình sự. 

1 luật trẻ em sẽ có hiệu lực vào ngày 1/6/2017, thay thế cho luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 2004
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bên cạnh các điều khoản quy định riêng trong hiến pháp về nctn, nhà nước còn ban hành riêng 
một văn bản luật quy định một cách toàn diện về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. các văn bản 
luật quy định về các loại trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật đều có chương 
riêng hoặc một số điều khoản riêng quy định áp dụng đối với nctn.

thông tư liên tịch của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, tòa án nhân dân tối cao, bộ công an, bộ tư 
pháp, bộ lao động thương binh và xã hội, ngày 12 tháng 7 năm 2011, đã ban hành “hướng dẫn thi 
hành một số quy định của bộ luật tố tụng hình sự đối với người tham gia tố tụng là nctn”. 

Tiến trình điều tra, truy tố, xét xử được hiểu như sau:

-  Điều tra

điều tra vụ án hình sự là một giai đoạn của quá trình tiến hành tố tụng hình sự, được bắt đầu từ 
khi có quyết định khởi tố vụ án hình sự và kết thúc khi cơ quan điều tra ra bản kết luận điều tra và 
quyết định đình chỉ điều tra.

các hoạt động điều tra tố tụng được quy định trong bltths bao gồm: hỏi cung bị can; lấy lời khai 
người làm chứng, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 
quan đến vụ án; đối chất; nhận dạng; khám xét (khám người; khám chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm); 
thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại bưu điện; tạm giữ đồ vật, tài liệu khi khám xét; kê 
biên tài sản; khám nghiệm hiện trường; khám nghiệm tử thi; xem xét dấu vết trên thân thể; thực 
nghiệm điều tra; trưng cầu giám định.

người bị hại và người làm chứng là đối tượng có vai trò quan trọng tham gia vào quá trình điều tra. 
cơ quan điều tra sẽ lấy lời khai từ họ, họ phải cung cấp thông tin, đối chất, nhận dạng…trong quá 
trình điều tra.

- Truy tố

Quyết định truy tố bị can là việc Viện kiểm sát truy tố người phạm tội ra trước tòa án để xét xử theo 
tội phạm cụ thể được quy định trong bộ luật hình sự (blhs). Quyết định truy tố được thực hiện sau 
khi kết thúc điều tra vụ án và hồ sơ đã có đầy đủ chứng cứ chứng minh tội phạm và người phạm tội 
cụ thể. Ở giai đoạn truy tố người bị hại và người làm chứng không phải tham gia.

- Xét xử

Việc xét xử được tiến hành bằng cách hỏi và nghe ý kiến của bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân 
sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hoặc người đại diện hợp pháp 
của họ, người làm chứng, người giám định, xem xét vật chứng và nghe ý kiến của kiểm sát viên, 
người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự.

hội đồng xét xử (hđxx) sơ thẩm gồm có một thẩm phán và hai hội thẩm. trong trường hợp vụ án 
có tính chất nghiêm trọng, phức tạp thì hđxx có thể gồm hai thẩm phán và ba hội thẩm. trong 
hđxx, thẩm phán chủ tọa phiên tòa điều khiển việc xét xử và giữ kỷ luật phiên tòa.

khi xét xử, tòa án cần bảo đảm sự có mặt của những người tiến hành và tham gia tố tụng tại phiên 
tòa như sau: kiểm sát viên, bị cáo, người bào chữa, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, 
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người làm chứng, và người giám định.
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Ở giai đoạn này sự tham gia của người bị hại và người làm chứng theo yêu cầu của tòa án.

hiện nay, thủ tục điều tra, truy tố, xét xử chưa thực sự phù hợp với nhu cầu cần được bảo vệ đặc biệt 
của người chưa thành niên có liên quan đến hệ thống tư pháp. Việc bảo vệ sự riêng tư của người 
bị hại, người làm chứng và bị can, bị cáo chưa thành niên là một vấn đề cần được quan tâm. đặc 
biệt, Việt nam hiện vẫn chưa phát triển hệ thống tư pháp thân thiện với trẻ em nhằm hỗ trợ trẻ em, 
người chưa thành niên bị xâm hại hoặc làm chứng có thể tố giác hành vi xâm hại một cách hiệu 
quả, mà chủ yếu vẫn áp dụng thủ tục hành chính hoặc hình sự chung như với người đã thành niên. 
gần đây bộ tư pháp đã chỉ đạo xây dựng và phát triển tòa án gia đình và người chưa thành niên, 
song quá trình thực hiện chắc sẽ cần nhiều thời gian nữa.

các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân là trẻ em, người chưa thành niên trong quá trình tố tụng cũng chưa được 
xây dựng. chưa có đội ngũ điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, luật sư, cán bộ trợ giúp pháp lý 
được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực tư pháp với người chưa thành niên. kỹ năng điều tra, truy tố, xét 
xử thân thiện với người chưa thành niên của các cán bộ tiến hành tố tụng còn rất hạn chế. 

II. VAI TRò CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG VIỆC HỖ TRỢ NGƯỜI BỊ HẠI, 
NGƯỜI LÀM CHỨNG CHƯA THÀNH NIÊN

nhân viên công tác xã hội (nVctxh) đóng một vai trò rất quan trọng trong các hoạt động sau: 

 +  tăng cường chất lượng lời khai thu được từ nctn;

 +  tăng cường tỷ lệ điều tra, truy tố, xét xử thành công tội phạm;

 +  giảm thiểu những hậu quả lâu dài của tội phạm đối với sự phát triển của nctn.

Ở Việt nam, vai trò của nVctxh chuyên nghiệp chưa được quy định cụ thể trong ngành tư pháp. 
thông tư liên tịch số 01/2011/ttlt-Vkstc-tanDtc-bca-btp_lđtbxh (của Viện kiểm sát nhân dân 
tối cao, tòa án nhân dân tối cao, bộ công an, bộ tư pháp, bộ lao động thương binh và xã hội), 
ngày 12 tháng 7 năm 2011 có đề cập đến vai trò của các ngành lao động, thương binh và xã hội 
(lđtb&xh), giáo dục, đoàn thanh niên và hội phụ nữ trong việc cung cấp thông tin, trợ giúp pháp 
lý, trợ giúp tâm lý- xã hội cho người bị hại, người làm chứng chưa thành niên trong quá trình tố 
tụng, bao gồm tham gia lấy lời khai, tham gia khi tiến hành xét xử và hỗ trợ trong trường hợp đối 
tượng cần chỗ ở, tham vấn, chăm sóc y tế, trợ giúp pháp lý… 

theo kinh nghiệm ở những nước có nghề công tác xã hội (ctxh) phát triển, nVctxh có vai trò trợ 
giúp người bị hại và người làm chứng chưa thành niên tham gia hệ thống tư pháp trong các lĩnh 
vực sau: 

 +   hỗ trợ và can thiệp về mặt tâm lý: Do các em có thể bị chấn động tâm lý bởi hành vi tội phạm 
gây ra hoặc quá lo lắng, sợ hãi khi tham gia tiến trình tố tụng, nVctxh có vai trò tham vấn 
tâm lý, động viên để hỗ trợ các em vượt qua những khó khăn về tâm lý cả trong và sau quá 
trình tố tụng.

 +   tư vấn và cung cấp thông tin: trong quá trình tố tụng, người bị hại và người làm chứng chưa 
thành niên cần có những thông tin và được hướng dẫn về tiến trình tố tụng, quyền lợi và nghĩa 
vụ của người tham gia tố tụng và các vấn đề liên quan khác. nVctxh sẽ là người thực hiện vai 
trò này cho đối tượng của mình.
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 +   kết nối, chuyển gửi: trong trường hợp người bị hại và người làm chứng chưa thành niên có vấn 
đề về chấn thương thể chất, cần hỗ trợ pháp lý hay những nhu cầu khác vượt quá khả năng 
đáp ứng của nVctxh, người nVctxh sẽ phải kết nối tới các dịch vụ khác để cùng phối hợp 
cung cấp dịch vụ đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu cho đối tượng. 

 +   Vận động nguồn lực: trong trường hợp người bị hại và người làm chứng chưa thành niên cần 
có hỗ trợ về tài chính, vật phẩm, nhà ở… cho sinh hoạt, chữa bệnh hoặc để tiếp tục học tập, 
nhiệm vụ của nVctxh là vận động sự tham gia của cá nhân, tổ chức, cộng động để vận động 
các nguồn lực hỗ trợ đối tượng trong quá trình tham gia tố tụng và sau tố tụng để đảm bảo 
đối tượng phục hồi và tài hòa nhập thành công. 

III. QUY ĐỊNH CỦA LUậT PHÁP LIÊN QUAN

1. Quy định của Việt nam về quyền của người bị hại, người làm chứng, cán bộ hỗ trợ 
trong quá trình tố tụng

-   điều 37 hiến pháp 2013 đã khẳng định “trẻ em được nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm 
sóc và giáo dục; được tham gia vào các vấn đề về trẻ em. nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược 
đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em”.

-  luật trẻ em 2016 có những quy định rõ ràng về thực hiện các quyền của trẻ em. luật trẻ em 2016 
quy định: “các quyền của trẻ em phải được tôn trọng và thực hiện;  Mọi hành vi vi phạm quyền 
của trẻ em, làm tổn hại đến sự phát triển bình thường của trẻ em đều bị nghiêm trị theo quy định 
của pháp luật’’.

-   theo quy định của bltths 2015 thì trong trường hợp người bị hại là người chưa thành niên, sự 
tham gia tố tụng của người đại diện hợp pháp (đại diện theo pháp luật) là cần thiết để giúp họ về 
mặt pháp lý và tâm lý nhằm đảm bảo quyền lợi của người bị hại như được thể hiện trong chương 
xxxII về thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên và tại điều 19 về bảo đảm quyền bình 
đẳng trước toà án 

-   tại điều 13, điều 14, điều 15, điều 16 - thông tư liên tịch số 01/2011, ngày 12 tháng 07 năm 2011 
của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, tòa án nhân dân tối cao, bộ công an, bộ tư pháp, bộ lao 
động - thương binh và xã hội (viết tắt là thông tư liên tịch), qui định quyền, nghĩa vụ của người 
giám hộ và trợ giúp đối với người bị hại là nctn; qui định việc lấy lời khai người bị hại, người làm 
chứng là nctn và xét xử  vụ án có người bị hại là người ctn.

2. Quy định của Việt Nam về quyền và nghĩa vụ của người bị hại, người làm chứng, 
cán bộ hỗ trợ trong quá trình tố tụng 

-   bltths quy định “người nào biết được những tình tiết liên quan đến vụ án đều có thể được 
triệu tập đến làm chứng” (khoản 1, điều 55) . bltths không hạn chế độ tuổi làm chứng, vì vậy 
trong trường hợp biết các tình tiết liên quan đến vụ án, nctn có thể được triệu tập làm chứng 
trong vụ án.

-   điều 13 – thông tư liên tịch qui định cơ quan tiến hành tố tụng có thể đề nghị đại diện cơ quan 
lao động - thương binh và xã hội, đại diện hội phụ nữ, đoàn thanh niên ở nơi tiến hành tố tụng 
hoặc cán bộ hỗ trợ khác trợ giúp cho người bị hại là nctn.
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3. Một số quy định quốc tế có liên quan

a. Công ước quốc tế về quyền trẻ em

trong công ước quốc tế về quyền trẻ em có qui định một số điều liên quan đến

nctn là người bị hại, người làm chứng, bao gồm: điều 2, 3, 9, 12, 19, 32,33, 34, 35, 36, và 37. công 
ước nhấn mạnh các quốc gia thành viên phải tôn trọng và bảo đảm các quyền được nêu ra trong 
công ước này đối với mỗi trẻ em. cụ thể:

-   trẻ em không có bất cứ một sự phân biệt đối xử nào, bất kể trẻ em, cha mẹ hay người giám hộ 
pháp lý của trẻ em đó thuộc chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo.

-   phải thi hành tất cả các biện pháp thích hợp để đảm bảo cho trẻ em được bảo vệ. 

-   trong tất cả những hành động liên quan đến trẻ em thì lợi ích tốt nhất của trẻ em phải là mối 
quan tâm hàng đầu.

-   Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ, người giám hộ pháp lý hoặc những cá nhân khác chịu trách 
nhiệm về mặt pháp lý đối với trẻ em; trẻ em không bị cách ly cha mẹ trái với ý muốn của họ.

-   phải đảm bảo cho trẻ em có đủ khả năng hình thành quan điểm riêng của mình, được quyền tự 
do phát biểu, trẻ em luôn được tạo cơ hội nói lên ý kiến của mình trong bất kỳ quá trình tố tụng 
tư pháp.

-   phải thực hiện tất cả các biện pháp lập pháp, hành chính, xã hội và giáo dục thích hợp để bảo vệ 
trẻ em khỏi tất cả các hình thức bạo lực về thể chất hoặc tinh thần, bị thương tổn hay lạm dụng, 
không được bóc lột trẻ em dưới bất cứ hình thức nào ảnh hưởng đến sự phát triển về thể chất, trí 
tuệ, tinh thần, đạo đức, hay xã hội của trẻ em; bảo vệ trẻ em, ngăn ngừa việc sử dụng trẻ em vào 
việc sản xuất, buôn bán bất hợp pháp; bảo vệ trẻ em chống tất cả các hình thức bóc lột tình dục 
và lạm dụng tình dục, ngăn ngừa việc bắt cóc, buôn bán trẻ em vì bất kì mục đích gì hay dưới bất 
kì hình thức nào.

b. Nghị định thư không bắt buộc bổ sung cho công ước về quyền trẻ em, về buôn bán trẻ em, mại dâm 
trẻ em và văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em năm 2000

Điều 8: Qui định:

1.   các quốc gia thành viên phải tiến hành những biện pháp thích hợp để bảo vệ quyền và lợi ích 
của những trẻ em là nạn nhân của các hành động bị cấm theo nghị định thư này trong tất cả các 
giai đoạn của tố tụng hình sự.

2.   các quốc gia thành viên phải bảo đảm rằng việc không biết chắc chắn về tuổi thực của nạn 
nhân sẽ không cản trở tiến hành các cuộc điều tra hình sự, bao gồm cả những cuộc điều tra để 
xác định tuổi của nạn nhân.

3.   các quốc gia thành viên phải bảo đảm rằng quyền lợi tốt nhất của trẻ em phải là điều được quan 
tâm hàng đầu trong việc đối xử của hệ thống tư pháp hình sự với các trẻ em là nạn nhân của 
những tội phạm được mô tả trong nghị định thư này.
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4.   các quốc gia thành viên phải thực hiện các biện pháp đê bào đảm đào tạo phù hợp, đặc biệt 
là đào tạo về pháp lý và tâm lý, cho những người làm việc với trẻ em là nạn nhân của những tội 
phạm bị cấm theo nghị định thư này. 

5.   trong những trường hợp phù hợp, các quốc gia thành viên phải thông qua những biện pháp để 
bảo vệ sự an toàn và tính trung thực của những người và tổ chức tham gia vào việc phòng ngừa 
hay bảo vệ và phục hồi các trẻ em là nạn nhân của những tội phạm như vậy.

6.   không có gì trong điều này được hiểu là có hại hay không nhất quán với những quyền của bị cáo 
được xét xử một cách công bằng, không thiên vị.

Điều 9: Qui định:

1.   các quốc gia thành viên phải thông qua hay tăng cường, thực hiện và phổ biến những văn bản 
pháp luật, biện pháp hành chính, chính sách và chương trình xã hội để phòng ngừa những tội 
phạm được nói đến trong nghị định thư này. phải đặc biệt chú ý bảo vệ các trẻ em đặc biệt dễ 
bị tổn thương bởi những tội phạm đó.

2.    các quốc gia thành viên phải nâng cao nhận thức của người dân nói chung, bao gồm cả trẻ em, 
qua thông tin bằng tất cả các phương tiện thích hợp, giáo dục và đào tạo về những biện pháp 
phòng ngừa và các tác hại của những tội phạm được nêu ra trong nghị định thư này. 

3.  các quốc gia thành viên phải tiến hành tất cả những biện pháp khả thi nhằm bảo đảm rằng, tất 
cả các hỗ trợ phù hợp cho những nạn nhân của các tội phạm như vậy, bao gồm sự hoà nhập đầy 
đủ của họ vào xã hội và sự phục hồi đầy đủ của họ về thể chất và tâm lý.

4.  các quốc gia thành viên phải bảo đảm rằng tất cả các trẻ em là nạn nhân của những tội phạm 
được mô tả trong nghị định thư này được tiếp cận đầy đủ các thủ tục tố tụng yêu cầu bồi 
thường về những tổn hại từ những người chịu trách nhiệm về pháp lý mà không có sự phân 
biệt đối xử nào.

Điều 10: Qui định: 

phải đẩy mạnh hợp tác quốc tế để hỗ trợ các nạn nhân là trẻ em phục hồi về thể lực và tâm lý, tái 
hoà nhập xã hội và hồi hương.
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I. NHậN BIẾT VẤN ĐỀ

1. Các vấn đề liên quan đến tội phạm 

người bị hại/ làm chứng là nctn có thể phải chịu những ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài do vấn đề 
tội phạm gây ra, đặc biệt vấn đề tội phạm này liên quan đến bạo hành và xâm hại tình dục. Vấn đề 
tội phạm có những ảnh hưởng đa dạng, phức tạp lên sức khỏe và tâm lý của nctn. 

1.1  Về tâm lý: 

người chưa thành niên đã từng bị tổn thương, đặc biệt là các em nhỏ tuổi, thường có biểu hiện 
cảm xúc khác nhau. điều này là do hầu hết trẻ em chưa trưởng thành về tâm lý và xã hội để có thể 
hiểu được đầy đủ những gì đã xảy ra với chúng. Mặc dù mỗi người bị hại/ làm chứng nctn có thể 
có tâm lý khác nhau, nhưng nhìn chung thường có một số phản ứng giống nhau như sau:

	 •	 	Sợ hãi: phản ứng ban đầu thông thường nhất đối với các hành vi ngược đãi. nctn thường sợ 
phải sống xa cha mẹ và người bảo lãnh, và cần đảm bảo có sự liên hệ thường xuyên và có sự 
đảm bảo để có được cảm giác an toàn.

ĐÁNH GIÁ VẤN ĐỀ CỦA 
NGƯỜI BỊ HẠI VÀ 

NGƯỜI LÀM CHỨNG 
CHƯA THÀNH NIÊN

BÀI 2
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	 •	 	Tức giận và thù địch: thể hiện phản ứng không đồng tình nhưng lại bất lực đối với những 
hành vi xảy đến với mình, cũng là một hình thức biểu hiện sự sợ hãi và vô vọng. những phản 
ứng tức giận và thay đổi tâm trạng là rất thông thường.

	 •	 Kinh hoàng: thường về các chủ đề rùng rợn, không chỉ về các sự kiện tội phạm.

	 •	 Dấu hiệu về thể chất: đau bụng, buồn nôn hay ăn không ngon.

	 •	 	Có xu hướng quay lại thời trẻ nhỏ: trẻ nhỏ hơn có thể biểu hiện những hành vi của thời còn 
rất nhỏ, như đái dầm, mút ngón tay hay hành động như trẻ nhỏ.

	 •	 Không muốn đi học hay học hành giảm sút. 

	 •	  Cảm thấy tội lỗi: nhiều nctn tin rằng tội phạm xảy ra là do lỗi của các em hay lẽ ra các em có 
thể ngăn cản được nó xảy ra. nhiều nctn cảm thấy tội lỗi khi báo cho cảnh sát và lo lắng việc 
báo cáo khiến kẻ bị can gặp rắc rối, đặc biệt nếu kẻ bị can là người nhà. nhiều khi các em thấy 
lo lắng rằng mình sẽ bị trách mắng về những điều đã xảy ra và cảm thấy có trách nhiệm về tất 
cả những chuyện đau buồn mà các em có thể gây ra bằng việc báo cho cảnh sát biết. tội lỗi và 
những cảm xúc trái ngược khác có thể có ảnh hưởng lớn cho nctn, đôi khi khiến các em thay 
đổi câu chuyện của mình và từ chối rằng sự vi phạm đó đã xảy ra.

Một số dấu hiệu nhận biết NCTN bị ảnh hưởng bởi hành vi phạm tội

Cảm xúc Xã hội Nhận thức/ suy nghĩ Thể chất
- sợ hãi/ ám ảnh

- tức giận/ thù định

-  hồi tưởng, nhớ thời 
còn nhỏ

- lúng túng

- nôn nóng

- suy nhược 

- tội lỗi/ xấu hổ 

-  khó kiểm soát cảm xúc 

- lãnh đạm thờ ơ 

-  suy giảm lòng tự trọng

- lảng tránh

- xa lánh mọi người

- học kém

- trốn học

- trí nhớ rối loạn 

- hồi tưởng

-  nhầm lẫn/không tập 
trung 

- sự phân tách

- buồn nôn

-  đau bụng/ ăn không 
ngon

- khó ngủ

- Mơ sảng

- đau cơ 

nctn có những cách đối phó khác nhau với những kinh nghiệm tiêu cực này, tùy thuộc vào độ 
tuổi, giới và tính cách cá nhân. Một số cơ chế đối phó rất tích cực và một số cơ chế khác lại không 
tốt hay có hại cho nctn. Một số em nam thường phản ứng bằng những hành vi ‘hướng ngoại’, như 
giận dữ và gây gổ, trong khi đó một số em nữ lại sử dụng những phản ứng hướng nội như tự hành 
hạ mình.

2
CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI NGƯỜI BỊ HẠI  VÀ NGƯỜI LÀM CHỨNG 

CHƯA THÀNH NIÊN TRONG HỆ THỐNG TƯ PHÁP
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Những biểu hiện đối phó tích cực Những biểu hiện đối phó tiêu cực

nói chuyện với bạn

tìm kiếm sự hỗ trợ của mọi người xung quanh  
(thành viên gia đình, giáo viên .v.v)

cố gắng tìm hướng giải quyết vấn đề

tìm kiếm thông tin

nghe nhạc

chơi thể thao v.v.

gây gổ

tự hại mình

bỏ học

bỏ việc làm

tự chỉ trích mình

uống rượu hay sử dụng ma túy

1.2. Về thể chất

Với người bị hại/ làm chứng chưa thành 
niên (ctn), vấn đề tội phạm có thể để 
lại những tổn thương thể chất như sự 
gia tăng adrenalin trong cơ thể làm tăng 
nhịp tim, tăng nhịp nhở, run rẩy, khóc, tê 
liệt, cảm giác bị đông cứng lại hoặc cảm 
thấy bị chuyển động chậm, khô miệng, 
tăng cường một số giác quan đặc biệt, 
chẳng hạn như mùi, và phản ứng “chiến 
đấu hay bỏ chạy”. Ở một số trường hợp 
có thể gặp hội chứng mất ngủ, rối loạn 
tiêu hóa, hôn mê, đau đầu, căng cơ hay 
nôn mửa. những phản ứng này có thể 
thỉnh thoảng lại xuất hiện sau khi tội 
phạm đã xảy ra. 

Với các nạn nhân của tội phạm bạo lực 
thể chất, có thể nhìn thấy được các tổn 
thương bên ngoài. các tổn thương có thể 
như trầy xước hoặc thâm tím, gãy mũi, 
xương gò má, xương hàm và thương tổn 
đến răng,... các nạn nhân của bạo lực có 
sử dụng dao hoặc súng có thể bị tàn tật, 
tàn phế, bị mù hoặc tổn thương não,... 
Với trẻ em bị xâm hại tình dục có thể có 
các tổn thương ở bộ phận sinh dục hay 
hậu môn, mang thai ngoài ý muốn (đối 
với em gái), mắc các bệnh lây qua đường 
tình dục, nhiễm trùng tiết niệu…

Với các nạn nhân của buôn bán người, 
nctn còn gặp các vấn đề về thiếu dinh 
dưỡng, chăm sóc y tế, nhà ở, mất mối liên 
hệ với gia đình…

Kỹ năng nhận biết vấn đề

Khi tiến hành đánh giá nhận biết vấn đề của NCTN khi tham gia tiến 

trình tố tụng, NVCTXH cần lưu ý đến một số kỹ năng sau:

Quan sát: NVCTXH cần quan sát thái độ, hành vi và biểu hiện thực 

tế của NCTN. Quan sát được thực hiện với bản thân NCTN, thành 

viên khác trong gia đình và với hàng xóm/bạn bè của các em để xem 

xét mối liên hệ giữa vấn đề của trẻ với môi trường xung quanh. 

Trong khi quan sát, NVCTXH cần đặt ra những câu hỏi: trẻ có biểu 

hiện gì về vấn đề tâm lý, thể chất? Trẻ có được an toàn không? Trẻ có 

ăn, ngủ, học tập, sinh hoạt bình thường không? Trẻ có tiếp xúc với 

các thành viên gia đình, hàng xóm, bạn bè bình thường không? Mức 

độ tổn thương thế nào? Trẻ đã được hỗ trợ những gì?

Phỏng vấn trẻ: NVCTXH sẽ gặp gỡ, trò chuyện một cách khéo léo và 

tế nhị để lấy thông tin. Khi phỏng vấn trẻ, NVCTXH xem xét trên khía 

cạnh tuổi tác, mức độ phát triển và khả năng giao tiếp của trẻ. Khi 

phỏng vấn trẻ không nên có mặt của người khác có thể làm tiết lộ 

những thông tin làm tổn hại hoặc nguy cơ gây hại cho trẻ, đặc biệt 

khi người này là kẻ xâm hại và có vị trí quyền lực đối với trẻ. 

Khi phỏng vấn, NVCTXH có thể đặt những câu hỏi: Cháu thấy trong 

người thế nào? Cháu thấy khó chịu ở đâu? Cháu sợ điều gì? Tại sao? 

Có người đe dọa cháu không? Cháu muốn được giúp gì?...

Để cho buổi phỏng vấn thành công, NVXH cần:

- Có sự cho phép của trẻ;

- Trình bày rõ mục đích của buổi phỏng vấn 

-  Thể hiện sự tôn trọng, thân thiện và đưa ra những câu hỏi phù hợp;

- Tạo dựng mối quan hệ tin tưởng;

-  Đảm bảo trẻ cảm thấy an toàn và được hỗ trợ trong quá trình 

phỏng vấn.



17

CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI NGƯỜI BỊ HẠI  VÀ NGƯỜI LÀM CHỨNG 
CHƯA THÀNH NIÊN TRONG HỆ THỐNG TƯ PHÁP

1.3. Nguy cơ bị kẻ phạm tội đe dọa, khống chế

người bị hại/ làm chứng có vai trò đặc biệt trong việc cộng tác, phối hợp với cơ quan tiến hành 
tố tụng trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm. họ cung cấp lời khai hoặc các thông tin khác góp 
phần giải quyết đúng đắn, khách quan vụ án hình sự nên họ có nguy cơ bị kẻ phạm tội và đồng 
bọn của chúng đe doạ, khống chế, trả thù bằng việc thực hiện các hành vi xâm hại tính mạng, sức 
khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản với ý đồ nhằm ngăn cản hoặc trả thù do sự cộng tác, phối hợp 
đó. thủ đoạn đe đoạ, khống chế, trả thù người tố giác, người làm chứng, người bị hại chưa thành 
niên phổ biến như sau: 

 +    lợi dụng những yếu điểm về thể chất, quan hệ huyết thống, bí mật về đời tư... của người làm 
chứng, người bị hại để tác động, làm cho họ lo sợ bị tiết lộ, hoặc sẽ bị xâm hại nếu cung cấp 
thông tin về tội phạm cho các cơ quan tiến hành tố tụng. chẳng hạn: trẻ bị xâm hại tình dục 
có thể bị khống chế như cho tiền, cho một số thứ khác như quần áo, đồ ăn, hoặc nhắn tin, gọi 
điện, bắn tin qua những người khác… nghiêm trọng hơn trẻ có thể bị đe dọa sẽ công khai cho 
mọi người biết chuyện bị xâm hại, hoặc đe dọa sẽ giết chết nếu tố giác, làm hại người thân 
hoặc cả gia đình…; trẻ bị buôn bán, bị mại dâm có thể bị đe dọa, bị khống chế bằng cách đánh 
đập, lừa tiền để phải nợ nần để không dám tố giác.

 +   người phạm tội hoặc thân nhân của họ trực tiếp hoặc thông qua người thứ ba cố ý gây ra 
những thiệt hại về thể chất, tinh thần hoặc tài sản cho người bị hại/ làm chứng hoặc người 
thân thích của họ để trả thù việc họ đã hợp tác với cơ quan có thẩm quyền, cung cấp thông tin, 
tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng. chẳng hạn: chặn đường, đến trường 
học để chửi bới, đánh đập, hành hung, hoặc phá đồ đạc, nhà cửa…

đối với người bị hại/làm chứng là nctn thì nguy cơ bị kẻ phạm tội đe dọa, khống chế càng cao hơn 
so với người đã thành niên. người bị hại/ làm chứng ctn chưa hoàn thiện về tâm lý, nhận thức, tình 
cảm, ý chí, tính cách, có sự nhận thức xã hội nói chung, sự hiểu biết về pháp luật nói riêng còn non 
nớt, khả năng tự đề phòng và tự bảo vệ mình hạn chế, khả năng ứng phó với những tình huống 
gay cấn, phức tạp chưa cao và chưa biết cách tìm kiếm sự giúp đỡ của của người thân, của những 
người, những cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bảo vệ công dân nên dễ bị kẻ phạm tội đe dọa, 
khống chế hơn người đã trưởng thành. 

2. Các vấn đề trong quá trình tố tụng

tiến trình tố tụng có thể khiến người bị hại/làm chứng ctn càng bị mất thăng bằng hơn nếu 
không có hỗ trợ của nVctxh về tâm lý, thông tin và hiểu biết về tố tụng. nctn là nạn nhân của 
xâm hại tình dục vốn đã có những biểu hiện bất thường nhất định về tâm lý như trầm cảm, mất tự 
tin, tội lỗi, khủng hoảng.. những vấn đề tâm lý này sẽ có nguy cơ gia tăng khi nctn phải tham gia 
vào các cuộc điều tra lấy lời khai hay phiên tòa xét xử.

trong quá trình điều tra lấy lời khai:

 +  nctn phải trải qua nhiều lần lấy lời khai kéo dài và thường xuyên khiến các em rất mệt mỏi. 

 +   nctn phải làm việc với nhiều cán bộ cảnh sát khác nhau khiến các biểu hiện mệt mỏi và sợ hãi 
càng gia tăng. 
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 +   Với nctn là nạn nhân của xâm hại tình dục hay bạo hành nghiêm trọng, việc lấy lời khai buộc 
các em phải kể đi kể lại sự việc đau lòng và làm cho các em càng bị tổn thương hơn. 

 +   có một số nctn, sau những kinh nghiệm bị bạo hành đã không dám tiếp xúc với người khác, 
thì sự tham gia tiến trình điều tra thật sự rất khó khăn cho các em.

 +   Việc thu thập chứng cứ, lấy lời khai, bao gồm cả việc kiểm tra dấu vết trên người, chụp ảnh 
thương tích, ghi âm, ghi hình…, đặc biệt là các vụ án xâm phạm tình dục, hành hạ, mua bán, 
chiếm đoạt trẻ em cũng rất dễ làm tổn thương sâu sắc về tâm lý, tinh thần của các em, có thể 
sẽ làm các em sợ sệt, lo lắng hoặc xấu hổ, e ngại… 

 +   nctn không có sự hỗ trợ tâm lý của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp hay nVctxh khiến 
các em rất bối rối và sợ hãi. các em rất khó tập trung để trả lời các câu hỏi điều tra.

trong quá trình xét xử:

 +   toà án thường là những môi trường rất nghiêm trang và lạ lẫm đối với nctn. Vì vậy, môi 
trường này thường làm các em rất lo lắng, sợ hãi khi phải tham gia quá trình xét xử. bên cạnh 
đó, ngay tại phiên tòa nctn phải làm việc với những người lạ khiến các em lại càng cảm thấy 
sợ và căng thẳng hơn và làm giảm hoặc mất đi khả năng đưa ra những bằng chứng chính xác. 
phần lớn các em không muốn quay trở lại tòa án sau lần tham dự đầu tiên. các em thường 
muốn rời khỏi phòng xử án trước khi phiên tòa được kết thúc. Ở một số trường hợp, trẻ có thể 
hoảng sợ và la khóc2.

Quan trọng hơn, những yếu tố sau cũng làm các em ảnh hưởng rất nhiều về mặt tâm lý và dễ làm 
các em trở thành nạn nhân lần thứ hai.

 +    nctn nhìn thấy kẻ xâm hại cũng xuất hiện ở trong phòng xử án khiến các em phải nhớ lại 
những kinh nghiệm về các hành vi xâm hại và làm trẻ bị tổn thương trở lại. 

 +    những phiên tòa xử án công khai đã để lộ danh tính và những thông tin riêng tư/ bảo mật của 
nctn. rất nhiều em cảm thấy ngại ngùng và xấu hổ sau khi tham dự phiên tòa. có em bị cộng 
đồng dán mác và kỳ thị, đặc biệt với các nạn nhân của xâm hại tình dục. điều này có những tác 
động không tốt rất lớn đến đời sống tâm lý, tình cảm và xã hội của các em sau này.

2   hill and hill (1987, tr.816)
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II. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TổN THƯƠNG CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

Dựa trên dấu hiệu các vấn đề nhận biết được của người bị hại/ làm chứng ctn, nVctxh phải đánh 
giá sơ bộ mức độ tổn thương của nctn hay nguy cơ bị tổn thương do vấn đề tội phạm hay tiến 
trình tố tụng đem lại để từ đó đưa ra những can thiệp phù hợp. 

1. Đánh giá mức độ tổn thương về tâm lý

như đã phân tích ở trên, người bị hại/ làm chứng ctn thường có dấu hiệu lo lắng và sợ hãi. nVctxh 
cần phải đánh giá xem mức độ tổn thương này là cao, thấp hay trung bình. trong trường hợp nctn 
bị tổn thương ở mức độ cao, nVctxh phải can thiệp bằng biện pháp hỗ trợ khẩn cấp hoặc kết nối 
chuyển gửi tới các nhà chuyên môn về tâm lý để trị liệu tâm lý. nếu mức độ tổn thương của nctn 
ở mức thấp và trung bình, nVctxh có thể can thiệp ở mức tham vấn tâm lý và động viên để nctn 
hết sợ hãi và lo lắng. trong trường hợp đối tượng phạm tội là thành viên trong gia đình và việc tiếp 
xúc với đối tượng phạm tội có thể làm cho trẻ bị tổn thương hơn thì nVctxh phải nghĩ đến việc 
tách trẻ ra khỏi gia đình. khi đánh giá mức độ tổn thương tâm lý của trẻ, nVctxh cần đưa những 
câu hỏi liên quan đến tất cả các khía cạnh về vấn đề tội phạm và tiến trình tố tụng (sử dụng Phụ 
lục A để làm công cụ đánh giá).

Tác động của các vấn đề với NCTN trong quá trình tố tụng

nếu không có những can thiệp hiệu quả của nVctxh, các vấn đề của tội phạm nói trên hay các 
vấn đề trong quá trình tố tụng sẽ gây ra những tác động nghiêm trọng đến quá trình phát triển 
lâu dài, cả về thể chất và tâm lý của trẻ, đồng thời ảnh hưởng đến hiệu quả của quá trình tố tụng. 

Với nctn:

-  nctn mất tự tin vào bản thân mình và gặp những khó khăn trong giải quyết các vấn đề của 
mình trong tương lai;

-  nctn là nạn nhân của xâm hại tình dục hay bạo lực có thể trở thành kẻ xâm hại trong tương 
lai. trẻ có thể có những hiểu biết hoặc hành vi lệch lạc về tình dục;

-  nctn là nạn nhân của các vụ xâm hại tình dục, bị buôn bán, bạo hành… có nguy cơ bị phân 
biệt đối xử khiến trẻ phải sống thu mình hoặc nuôi dưỡng mong muốn trả thù trong tương lai;

-  nctn khó tập trung vào học tập và vui chơi sau khi trải qua những kinh nghiệm về bạo hành 
hay xâm hại bởi những rối loạn tâm lý và thể chất;

-  nctn bị tổn thương nghiêm trọng về thể chất có thể trở thành người tàn phế suốt đời.

Với quá trình tố tụng:

-  những đe dọa, khống chế của kẻ phạm tội khiến người bị hại/ làm chứng không dám hợp tác 
với cơ quan tiến hành tố tụng; 

-  tổn thương nghiêm trọng về thể chất và tinh thần khiến trẻ không thể tham gia hiệu quả vào 
tiến trình lấy lời khai hay các phiên tòa xét xử.
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Một số câu hỏi liên quan đến các vấn đề về tội phạm: 

1. trẻ có thấy sợ khi phải chứng kiến hay trải qua các hành vi tội phạm không?

2. trẻ có sợ kẻ gây nên tội phạm không?

3. trẻ có sợ sự việc ấy lặp lại không?

4. trẻ có khả năng giao tiếp bình thường với người thân trong gia đình và bạn bè không?

5. trẻ có hành vi hoặc phản ứng gì bất thường sau khi hành vi phạm tội xảy ra?

6. trẻ có khả năng nhận thức giá trị, khả năng của bản thân không?

7. trẻ có khả năng đối phó hoặc phục hồi với tình huống tội phạm không?

8. trẻ có biểu hiện muốn tự tử không?

9. ………………………………………

Một số câu hỏi liên quan đến các vấn đề xảy ra trong quá trình tố tụng

10. trẻ có sợ khi đưa ra lời khai không?

11. trẻ có sợ cảnh sát, kiểm sát viên hay thẩm phán không tin tưởng cháu không?

12. trẻ có sợ bị công an, kiểm sát viên hay thẩm phán quát mắng không?

13. trẻ có sợ khi nhìn thấy kẻ phạm tội và gia đình tại sở công an?

14. trẻ có sợ khi nhìn thấy thấy kẻ phạm tội và gia đình tại phòng xử án không?

15. trẻ có ngại khi có người lạ đến phòng xử án để nghe phiên toà không? 

16. trẻ có lo lắng khi bạn bè biết những gì đang xảy ra với cháu không? 

17. trẻ có sợ bị kẻ phạm tội đe doạ hay trả thù khi phiên toà kết thúc không? 

18. ……………………………. 

để nctn tự tin trả lời các câu hỏi, nVctxh có thể kể cho nctn thấy rằng nhiều em khác cũng có 
những lo lắng hay căng thẳng như vậy khi tham gia vào tố tụng và khẳng định rằng bạn có vai 
trò giúp các em hết sợ hãi. nVctxh cần giải thích rằng không có câu trả lời đúng hay sai, và bạn 
chỉ muốn biết các em đang nghĩ gì khi tham gia vào tố tụng để bạn có thể giúp các em cảm thấy 
thoải mái hơn. đối với các em nhỏ, nVctxh cần đọc to và giải thích câu hỏi cho các em trả lời, còn 
nctn lớn tuổi hơn có thể tự đọc và tự điền những câu hỏi trên. sau khi điền đầy đủ những câu trên, 
nVctxh cần hỏi lại xem các em có cần hỏi gì thêm không và cố gắng giải quyết những lo lắng và 
căng thẳng của các em.
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2. Đánh giá mức độ tổn thương thể chất

cũng tương tự như phần đánh giá tổn thương về tâm lý. nVctxh có thể sử dụng thước đo cao, 
thấp và trung bình (sử dụng Phụ lục B để làm công cụ đánh giá). nVctxh cũng phải đưa ra những 
câu hỏi liên quan đến khả năng trẻ bị tổn thương thể chất như: 

1. trẻ có thấy những vết thương bầm tím trên người không?

2. trẻ có thấy những vết bỏng trên người không?

3. trẻ có thấy những vết lằn, sẹo trên người không?

4. trẻ có thấy đau khi đi lại hay cử động không?

5. trẻ có bị đói không?

6. trẻ có đủ quần áo mặc không?

7. Quần áo của trẻ có bị rách không?

8. trẻ có nhà ở không? trẻ có nơi ở an toàn không?

9. ………………………

để đánh giá đúng được mức độ tổn thương thể chất, nVctxh cần quan sát vẻ bề ngoài như mặt, 
tay chân...; quan sát hành vi, cử chi, các cử động, đi, đứng khi chơi,  khi hoạt động, lúc ăn, khi ngủ 
của các em. nVctxh cần trò chuyện với các em, đặt những câu hỏi hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp để 
tìm hiểu mức độ thương tổn về sức khỏe. trong trường hợp trẻ nhỏ, khả năng giao tiếp hạn chế, 
nVctxh có thể cùng chơi với trẻ, tổ chức và đưa trẻ tham gia vào một số hoạt động để quan sát trẻ 
rõ hơn và cũng có cơ hội gần gũi trò chuyện với trẻ nhiều hơn, trẻ sẽ cởi mở hơn.  

Lưu ý:

sau khi đánh giá mức độ tổn thương cả vấn đề tâm lý và thể chất, sẽ có ba trường hợp xảy ra: (1) 
mức độ tổn thương cao – cần can thiệp khẩn cấp, (ví dụ can thiệp ngay trong vòng 1-3 ngày), và 
có trường hợp nguy hiểm đến tính mạng trẻ thì cần can thiệp ngay lập tức sau khi đánh giá; (2) 
mức độ tổn thương trung bình – cần can thiệp càng sớm càng tốt, trong vòng 10 ngày; và (3) mức 
độ tổn thương thấp hoặc không bị tổn thương - cần can thiệp trong vòng 15 ngày hoặc lâu hơn. 

trên thực tế, các trường hợp cần được can thiệp khẩn cấp là các trường hợp nctn là nạn nhân 
của xâm hại tình dục và bạo hành nghiêm trọng về thể chất có đe doạ đến sự an toàn của nctn. 
đối với trường hợp nctn bị xâm hại nghiêm trọng bởi thành viên của gia đình, để đảm bảo an 
toàn cho nctn tại gia đình, nVctxh cần phối hợp ngay với cán bộ pháp lý để:

-  tách thủ phạm ra khỏi gia đình để đảm bảo an toàn cho nctn.

-  hỗ trợ gia đình đủ khả năng bảo vệ nctn.

-  hỗ trợ nctn có đủ khả năng để tự bảo vệ mình (nếu trẻ đủ lớn).

-  tìm nơi tạm lánh trong trường hợp nctn không có người chăm sóc tin cậy tại gia đình.
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III. PHÂN TíCH NHU CẦU CỦA NGƯỜI BỊ HẠI, NGƯỜI LÀM CHỨNG CHƯA THÀNH 
NIÊN TRONG QUÁ TRìNH TỐ TỤNG

1. Nhu cầu hỗ trợ tâm lý 

như đã đề cập ở trên, người bị hại/ làm chứng ctn gặp nhiều khó khăn về tâm lý khi tham gia tố 
tụng, một mặt do ảnh hưởng của vấn đề tội phạm và một mặt do tiến trình tố tụng. Do vậy họ cần 
được hỗ trợ tâm lý để tránh những tác động xấu cho quá trình phát triển sau này cũng như để cung 
cấp những lời khai chính xác và có giá trị. sự hỗ trợ tâm lý cho người bị hại/ làm chứng ctn trong 
quá trình điều tra, truy tố, xét xử sẽ đảm bảo những lợi ích tốt nhất cho nctn và nhân phẩm của 
các em được tôn trọng.

khi được sự đồng ý của cơ quan điều tra, nVctxh có thể tham gia vào tiến trình điều tra lấy lời 
khai và chuẩn bị tâm lý cho nctn trước, trong và sau khi tham gia các phiên tòa xét xử. Vai trò của 
nVctxh đặc biệt quan trọng trong trường hợp không tìm được cha mẹ, người giám hộ của họ, 
hoặc khi cơ quan điều tra cho rằng sự có mặt của cha mẹ họ là không phù hợp hoặc sẽ làm cản trở 
quá trình điều tra (ví dụ khi cha hoặc mẹ chính là thủ phạm hoặc không hỗ trợ nctn). 

2. Nhu cầu hỗ trợ thể chất

người bị hại/làm chứng ctn trong các vụ phạm tội dù ít hoặc nhiều đều bị tổn hại sức khỏe và có 
nhu cầu hỗ trợ về các vấn đề khác liên quan đến thể chất như: 

 +  chăm sóc y tế, chữa trị các vết thương.

 +  chăm sóc dinh dưỡng, vệ sinh cá nhân.

 +   tìm kiếm nơi tạm trú an toàn trong trường hợp người bị hại/làm chứng không có nhà ở hoặc 
không an toàn tại gia đình của mình.

 +  tìm kiếm và đoàn tụ gia đình đối với nạn nhân của buôn  bán người 

Với trường hợp người bị hại/ làm chứng và gia đình bị kẻ phạm tội đe dọa, việc bảo vệ an toàn cho 
người bị hại/ làm chứng ctn và gia đình họ là cần thiết. họ có thể cần người bảo vệ hữu hiệu, có 
được nơi tạm lánh an toàn tạm thời hoặc lâu dài hay cần được bảo vệ pháp lý cho các quyền lợi 
của họ. 

3. Nhu cầu trợ giúp pháp lý

tham gia quá trình tố tụng, nctn luôn bị lo lắng, sợ hãi bởi không hiểu biết về quyền lợi và nghĩa 
vụ của mình, họ cần được tư vấn và cung cấp thông tin về pháp lý trong suốt quá trình điều tra và 
xét xử để bảo đảm rằng quyền được tham gia của các em trở nên có ý nghĩa. trong trường hợp, 
người bị hại/làm chứng ctn, đặc biệt trẻ là nạn nhân trong các vụ án xâm hại tình dục, bạo hành, 
buôn bán người…, có nhu cầu cần bồi thường về những thiệt hại về thể chất, tinh thần và vật chất, 
họ cần được giúp đỡ để: 

 +  giải đáp pháp luật;

 +  tư vấn những thủ tục cần thiết trong quá trình tố tụng hay tư vấn các thủ tục bồi thường;
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 +  cung cấp thông tin và địa chỉ cơ quan có thẩm quyền giải quyết pháp luật.

 +   cung cấp thông tin về các dịch vụ hỗ trợ như chăm sóc y tế, nhà tạm lánh, tư vấn, bảo vệ 
thể chất…. 

 +  trực tiếp bảo vệ hoặc mời luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình tố tụng.

4. Nhu cầu hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng 

sau khi kết thúc các thủ tục tố tụng hình sự, người bị hại/làm chứng ctn và cha mẹ họ cần tiếp tục 
nhận được hỗ trợ để tái hoà nhập cộng đồng. tuỳ vào hoàn cảnh của mỗi người bị hại/ làm chứng 
ctn khác nhau, nhu cầu hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng sẽ khác nhau. nhu cầu hỗ trợ tái hòa nhập 
cộng đồng đối với người ctn có thể bao gồm:

 +  đảm bảo việc đền bù, bồi thường cho họ theo phán quyết của toà án;

 +  nhu cầu  trở về địa phương;

 +  nhu cầu hỗ trợ tài chính để trở về nhà;

 +  nhu cầu  hỗ trợ để được đăng ký hộ khẩu;

 +   nhu cầu theo dõi và giám sát để giúp hoà nhập và phòng ngừa không bị quay trở lại làm 
nạn nhân;

 +  nhu cầu tiếp cận các dịch vụ và hỗ trợ phù hợp;

 +  nhu cầu quay trở lại học tập; 

 +  nhu cầu đào tạo nghề và việc làm.
 
Mỗi nctn đều có những nhu cầu khác nhau tùy thuộc vào vấn đề của mình. Ở trong tất cả các trường 
hợp, nVctxh cần tham gia từ giai đoạn sớm nhất có thể của quá trình tố tụng sau khi hành vi phạm 
tội bị khám phá. đây thường chính là giai đoạn người bị hại/ làm chứng bị ảnh hưởng nặng nề nhất, 
lo lắng sợ hãi nhất khi phải tiếp xúc với các cơ quan thực thi pháp luật. Do đó, họ rất cần có một người 
thành niên hiểu, thông cảm và giúp đỡ họ để động viên tinh thần và tạo lập cho họ một quan điểm 
tích cực về sự tham gia của họ vào quá trình tố tụng hình sự.

tùy theo từng nhu cầu của mỗi cá nhân mà nVctxh sẽ quyết định những hoạt động hỗ trợ cho 
phù hợp. nếu nctn có nhu cầu được hỗ trợ tâm lý, nVctxh sẽ thực hiện hoạt động hỗ trợ tâm lý. 
nếu nctn cần hỗ trợ về thể chất, nVctxh sẽ kết nối đến các dịch vụ phù hợp để đáp ứng nhu cầu 
về chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ pháp lý hay bảo vệ an toàn...

bài này sẽ nêu một số phương pháp hỗ trợ cần thiết đi theo nhu cầu của nctn trong các giai đoạn 
của tố tụng hình sự. tuy nhiên, cần lưu ý rằng mỗi cá nhân không phải lúc nào cũng cần toàn bộ 
những hỗ trợ dưới đây.
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I. HỖ TRỢ KHẨN CẤP

Dựa trên kết quả đánh giá mức độ tổn thương sau khi đã được đánh giá ở phần trên, nVctxh sẽ 
phải quyết định các đối tượng cần được hỗ trợ khẩn cấp. những đối tượng bị hại/ làm chứng ctn 
có mức độ tổn hại cao do các hoạt động tội phạm (ví dụ: nctn mới được giải thoát từ một nhà 
chứa hoặc mới được đưa tới bệnh viện sau khi bị hiếp dâm hoặc bị bạo hành thể chất nghiêm 
trọng) đều phải được hỗ trợ khẩn cấp. trong những trường hợp này, vai trò chính của nVctxh là 
đáp ứng các nhu cầu cấp thiết về tình cảm và thể chất của nctn. 

Vấn đề đầu tiên khi can thiệp một trường hợp khẩn cấp là đảm bảo sự an toàn cho người bị hại/làm 
chứng, bao gồm cả an toàn về thể chất và tâm lý. nhu cần an toàn thể chất có thể được giải quyết 
thông qua việc đưa họ ra khỏi nơi có khả năng bị xâm hại tới một địa điểm an toàn; sắp xếp việc 
thăm khám khẩn cấp để đảm bảo chăm sóc các thương tích về thể chất; thông báo cho cơ quan 
tiến hành tố tụng về bất cứ một hình thức đe doạ nào hay hành vi tội phạm liên quan nạn nhân để 
từ đó quyết định áp dụng một biện pháp ngăn chặn, v.v. 

CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ 
NGƯỜI BỊ HẠI, NGƯỜI LÀM 

CHỨNG CHƯA THÀNH NIÊN

BÀI 3
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Vấn đề an toàn về tâm lý có thể được giải 
quyết bằng cách tham vấn khủng hoảng 
cho nctn hoặc đưa cho nctn nhỏ tuổi các 
đồ vật các em yêu thích như một con thú 
nhồi bông và tránh tối đa các tình huống, 
bối cảnh có thể  gợi lên cảm giác bất an 
(mặc dù trên thực tế các tình huống, bối 
cảnh đó không phải là không an toàn). Ví 
dụ, người chưa thành niên có thể cảm thấy 
bất an khi (a) họ nhìn hoặc nghe thấy thủ 
phạm bị cảnh sát hỏi cung; (b) bị lấy lời 
khai ở tại chính nơi hành vi xâm hại đối với 
họ xảy ra; (c) phải mặc quần áo rách nát, 
hoặc không được mặc quần áo đầy đủ, 
phù hợp; (d) bị đói, lạnh, hoặc không cảm 
thấy thoải mái. 

khi thấy nctn đã được an toàn, nVctxh có 
thể tiếp tục một số hỗ trợ cần thiết sau:

 +   tìm kiếm và báo tin cho cha mẹ, người 
giám hộ hoặc người trưởng thành khác 
có thể hỗ trợ nctn;

 +   đi cùng nctn tới bệnh viên hoặc cơ 
sở y tế trong trường hợp họ cần thăm 
khám, điều trị lâu dài;

 +   sắp xếp chuyển dẫn người chưa thành 
niên tới các cơ sở cung cấp nơi ăn ở, 
quần áo, hỗ trợ đi lại;

 +   khẳng định với người chưa thành niên 
và cha mẹ các em về việc sẽ tiếp tục hỗ 
trợ trong thời gian tới. 

lưu ý rằng hỗ trợ khẩn cấp không phải lúc nào cũng cần. nếu nctn không có dấu hiệu khủng 
hoảng hay bị tổn thương nghiêm trọng thì không nhất thiết cần phải tiến hành các hoạt động hỗ 
trợ khẩn cấp. 

MỘT SỐ LƯU Ý TRONG HỖ TRỢ KHẨN CẤP

Để hỗ trợ NCTN cảm thấy an toàn, NVCTXH phải có 
khả năng thể hiện cảm xúc và hiểu được những gì 
đang xảy ra:

  Khẳng định với NCTN rằng em đang được an toàn. 
Điều này có thể được thể hiện qua lời nói và cử chỉ 
sử dụng cách thấu cảm.

  Đảm bảo tính riêng tư và bảo mật, vì đây là điều 
cốt yếu có thể đem lại cảm giác an toàn.

  Xác định nhu cầu y tế bằng việc hỏi NCTN về 
những vết thương trên cơ thể.

  Hỗ trợ tham vấn khủng hoảng, nếu có thể, hay 
liên hệ với gia đình hay bạn bè các em để hỗ trợ 
NCTN.

  Đảm bảo NCTN cảm thấy thoải mái, ví dụ, mời em 
đó uống một chút gì đó.

  Không phán xét. NCTN cần phải được giải thích về 
những gì đã xảy ra mà không sợ bị trách mắng. 
Bạn nên để NCTN xác nhận cảm xúc của mình hơn 
là việc bạn nói cho họ biết họ cảm giác thế nào.  

  Đưa ra những câu hỏi đơn giản và dễ hiểu.

  Nhìn vào mắt NCTN, gật đầu, và sử dụng ngôn 
ngữ không lời để lắng nghe tích cực và khuyến 
khích NCTN chia sẻ một cách cởi mở..

  Không ngắt lời, trừ khi bạn cần làm rõ điều gì.

3
CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI NGƯỜI BỊ HẠI  VÀ NGƯỜI LÀM CHỨNG 

CHƯA THÀNH NIÊN TRONG HỆ THỐNG TƯ PHÁP
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II. HỖ TRỢ TÂM LÝ VÀ THỂ CHẤT

khi được sự đồng ý của cơ quan điều tra, nVctxh cần có mặt để hỗ trợ cả về tâm lý và thể chất cho 
người bị hại/ làm chứng ctn trong tất cả các giai đoạn của quá trình điều tra và xét xử. 

1. Hỗ trợ trong quá trình điều tra và lấy lời khai

1.1 Hỗ trợ NCTN trong các buổi phỏng vấn:

nVctxh cần có mặt trong các buổi phỏng vấn để hỗ trợ về tinh 
thần cho người bị hại, người làm chứng ctn, đặc biệt là trong 
trường hợp không tìm được cha mẹ, người giám hộ của họ, 
hoặc khi cơ quan điều tra cho rằng sự có mặt của cha mẹ họ 
là không phù hợp hoặc sẽ làm cản trở quá trình điều tra (ví dụ: 
khi cha hoặc mẹ chính là thủ phạm hoặc không hỗ trợ nctn). 
trong các giai đoạn đầu của cuộc điều tra, nVctxh có thể:

-   ngồi cạnh người chưa thành niên để hỗ trợ họ về tinh thần 
trong quá trình lấy lời khai. trong quá trình này, nVctxh đóng 
vai trò là một “người bạn thầm lặng” của người bị hại, trừ khi 
được điều tra viên yêu cầu tham gia hoặc giúp đặt câu hỏi đối 
với người chưa thành niên;

-   đi cùng và ở bên người chưa thành niên trong quá trình thăm khám, giám định y tế và động viên 
tinh thần các em;

-   đi cùng và ở bên người chưa thành niên trong tất cả các hoạt động thu thập chứng cứ (chụp ảnh 
thương tích, xác định hiện trường tội phạm…);

-   đi cùng và ở bên người chưa thành niên khi làm tất cả các thủ 
tục nhận diện thủ phạm, đảm bảo tới mức tối đa rằng người 
chưa thành niên không phải tiếp xúc trực tiếp với bị cáo; và 
những hình ảnh quen thuộc của vụ án đã tạo ra căng thẳng, 
khủng hoảng tâm lý cho các em. 

-   sắp xếp việc đi lại, di chuyển cho người bị hại khi cần.

trong trường hợp nVctxh không được phép tham gia vào các 
cuộc điều tra lấy lời khai, nVctxh vẫn nên liên hệ trực tiếp tới 
nctn và cha mẹ, tự giới thiệu và giải thích vai trò của mình, để 
lượng giá vấn đề và đưa ra những hỗ trợ theo khả năng của 
mình. nVctxh nhất thiết phải trang bị cho nctn những thông tin và kỹ năng cần thiết cho các 
buổi điều tra lấy lời khai, cho dù nVctxh được phép tham gia hay không. Dưới đây là một số nội 
dung hỗ trợ cụ thể:

NVCTXH đi cùng với NCTN tới 
nơi phỏng vấn để giúp các em lúc 
khó khăn. NVCTXH có thể ở đó để 
động viên, hỗ trợ tâm lý để cho 
NCTN an tâm tham gia vào quá 
trình điều tra, nhưng không được 
xen ngang hay thúc giục NCTN 
trả lời, không được bảy tỏ cảm 
xúc ngạc nhiên, tức giận hay đau 
buồn, và phải đảm bảo bí mật về 
nội dung phỏng vấn.

Nạn nhân của tội phạm có thể 
có những phản ứng khác nhau, 
bao gồm tức giận, tự dằn vặt 
hay không hợp tác. Đôi khi các 
em thoái lui, không giao tiếp, 
hay thù ghét. NVCTXH phải 
nhận thấy những biểu hiện này 
và tôn trọng cách phản ứng 
này và xử lý bằng sự kiên trì và 
hiểu biết.
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Hướng dẫn NCTN đưa ra lời khai:

	 •	 Hãy	nói	sự	thực	về	những	gì	cháu	đã	chứng	kiến/làm.	Cần	phải	nói	sự	thực	về	mọi	thứ;

	 •	 	Cảnh	sát,	kiểm	sát	viên	và	thẩm	phán	không	biết	gì	về	những	gì	đã	xảy	ra.	Cháu	cần	giúp	họ	
biết bằng việc kể lại những gì cháu biết;

	 •	 	Hãy	nghe	kỹ	tất	cả	những	câu	hỏi.	Cháu	phải	chắc	chắn	hiểu	từng	câu	hỏi	trước	khi	trả	lời.	Trả	
lời thật đầy đủ và không cần vội vã;

	 •	 	Đôi	khi	những	người	lớn	dùng	những	từ	dài	và	khó	hiểu	hay	hỏi	những	câu	hỏi	khó	hiểu.	Nếu	
cháu không hiểu từ hay câu hỏi, cháu có thể đề nghị họ giải thích;

	 •	 	Nếu	cháu	không	biết	câu	trả	lời	hay	không	thể	nhớ	lại,	thì	hãy	nói	đúng	như	vậy.	Không	nên	
dự đoán hay tạo ra câu trả lời. cháu có thể nói cháu không biết;

	 •	 	Hãy	nói	to	và	rõ	ràng.	Nếu	cháu	nói	rõ	ràng	thì	mọi	người	sẽ	nghe	rõ	và	sẽ	không	hỏi	lại	cháu;

	 •	 	Cảnh	sát,	kiểm	sát	viên	và	thẩm	phán	chỉ	muốn	nghe	cháu	nói.	Sẽ	không	có	ai	kể	cả	cha	mẹ	
cháu sẽ buộc cháu phải nói.

Tăng cường kỹ năng cho NCTN đưa ra lời khai:

người bị hại/ làm chứng ctn đôi khi cần phải đưa ra lời khai một vài lần cho các cơ quan điều tra 
và viện kiểm sát, và sau đó lại ở phiên toà. nVctxh cần phải có vài đợt làm việc với nctn để tiến 
hành những việc sau:

a.  xem và giải thích những quy định của việc đưa ra lời khai: 
nVctxh nên đưa cho nctn một bản copy của những quy định 
cần phải nhớ khi đưa ra lời khai và cùng họ xem lại để giải thích 
những nghĩa sau đây:

	  nói sự thật: nhấn mạnh việc quan trọng phải nói sự thật về 
những gì đã xảy ra. Một số nctn có thể lo lắng về việc kể 
lại toàn bộ sự thật vì các em sợ điều này có thể ảnh hưởng 
xấu đến mình, ví dụ do các em uống rượu hay bỏ học vào 
đúng thời điểm xảy ra tội phạm. nVctxh cần giải thích rằng 
người làm chứng phải kể trung thực về mọi thứ và sẽ không 
bị trừng phạt.

	  không đồng ý với người lớn: nctn đôi khi đồng ý với câu hỏi dẫn dắt, thậm chí khi các em biết 
câu trả lời đó là sai, vì các em sợ phải nói khác với người lớn và muốn làm hài lòng người đưa 
ra câu hỏi, hay các em giả định rằng người lớn biết nhiều hơn mình. 

   hãy giải thích cho các em thấy rằng chỉ có các em mới biết thực sự những gì xảy ra, và các em 
có thể bác bỏ bằng cách nói “không, điều này là sai,” hay “nó không phải như vậy”.

b.  đóng vai, thực hành hỏi và đáp: 

nhiều nctn sẽ cần giúp đỡ và thực hành tất cả những nguyên tắc cho thành thạo. điều này có thể 
thực hiện qua việc đóng vai và trò chơi hỏi đáp. khi đóng vai, nVctxh có thể đóng vai cảnh sát 

Khi giúp NCTN kỹ năng 
đưa ra lời khai, NVCTXH 
không được luyện tập hay 
thảo luận về lời khai thực của 
NCTN, vì điều này có thể gây 
ảnh hưởng (dù không cố ý) 
tới lời khai của NCTN. Thay 
vào đó chỉ đóng vai và thực 
hành những câu hỏi không 
liên quan đến vụ án.
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hay kiểm sát viên và đưa những câu hỏi liên quan đến một sự kiện cụ thể nào đó cho nctn. câu 
hỏi nên gắn liền với những sự kiện đơn giản, không nhạy cảm như mô tả những gì đã xảy ra vào 
những ngày đó. hãy nhớ rằng đừng bao giờ thực hành lấy lời khai thực tế trong khi đóng vai. chỉ 
hỏi những câu hỏi đã được thiết kế để giúp các em hiểu rõ quy định, ví dụ:

	  hỏi thầm rất nhỏ để nctn có thể nói “cháu không nghe rõ câu hỏi.”

	  sử dụng những câu hỏi dài và không rõ ràng, hay sử dụng những từ phức tạp, để nctn nói 
“cháu không hiểu”.

	  hỏi những câu hỏi dẫn dắt sai, để nctn phải phản ứng lại. Ví dụ, “hôm nay cháu đến đây bằng 
chiếc xe màu tím phải không?”.

c.  tăng cường sự chính xác và chi tiết: 

những mô tả của nctn về một sự kiện thường là chính xác nhưng không đầy đủ. nctn có thể 
được hướng dẫn kỹ thuật để giúp các em tăng cường trí nhớ và đưa ra những thông tin chi tiết hơn: 

	  bài tập theo trình tự: có thể được sử dụng để thực hành mô tả một sự kiện theo trình tự chi tiết 
và có thứ tự. Ví dụ, hãy đề nghị nctn mô tả mọi thứ mà các em làm ngày hôm qua. sau đó đề 
nghị các em kể lại một lần nữa, lần này chia theo thời gian như “cháu hãy kể lại mọi thứ đã xảy 
ra từ khi cháu rời khỏi trường học tới khi cháu về nhà”. điều này có thể giúp nctn học được 
cách mô tả sự kiện theo chi tiết từ đầu đến cuối.

	  ai, Ở đâu và cái gì: nctn có thể được giúp đỡ để đưa ra những thông tin chi tiết bằng cách tự 
hỏi những câu hỏi ai, Ở đâu và cái gì. hãy thực hành kỹ thuật này với nctn bằng cách hỏi các 
em về một câu chuyện hay một sự kiện (không liên quan tới vụ án hình sự) trong khi đưa cho 
các em xem những thẻ gợi ý khác nhau. 

   thẻ “ai” nhắc cho các em kể thật nhiều về những người có mặt ở đó và mỗi người trông như 
thế nào. thẻ “cái gì” nhắc cho các em kể về những gì xảy ra và tất cả những người ở đó làm gì. 
thẻ “Ở đâu” nhắc các em mô tả nơi sự kiện xảy ra. khi nctn đã thực hiện kỹ thuật này, khả năng 
các em có thể đưa ra những lời khai chi tiết nhìn chung sẽ được cải thiện hơn, thậm chí sau này 
không cần phải dùng thẻ.

D. kiểm tra mức độ hiểu của nctn: thông qua các đợt chuẩn bị, trò chơi và thực hành nên được sử 
dụng để kiểm tra xem nctn đã học được gì, và xác định những vấn đề cần được tăng cường thêm. 
Một trong những cách này là chơi trò chơi đúng và sai:

	  kiểm sát viên và luật sư để giúp bị can. sai hay đúng?

	  thẩm phán chịu trách nhiệm điều hành phiên toà. sai hay đúng?

Một phương pháp khác cũng được dùng làm trò chơi: “bạn sẽ làm gì nếu….” đưa cho nctn những 
câu trả lời lựa chọn, ví dụ:

bạn sẽ làm gì nếu bạn đưa câu trả lời sai cho kiểm sát viên?

	  tôi sẽ không nói tôi sai vì tôi đã hứa là kể đúng sự thực
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	  tôi sẽ kể với kiểm sát viên rằng tôi đã trả lời sai và tôi đã thực sự muốn nói về một điều khác

	  tôi sẽ đợi cho tới khi có một phiên toà khác và lúc đó tôi sẽ kể lại với một người khác.

bạn sẽ làm gì nếu một người nào đó hỏi bạn một câu hỏi bạn không hiểu?

	  đưa ra câu trả lời mà tôi nghĩ là đúng.

	  nói rằng “tôi không hiểu”

	  hãy nói về một điều gì đó.

bạn sẽ làm gì nếu ai đó gợi ý cho bạn về một điều gì đó không phải là sự thực?

	  đồng ý. người hỏi phải biết câu trả lời đúng

	  kể sự thực. tôi là người ở đó và biết những gì đã xảy ra. người hỏi không ở đó.

	  hãy nói tôi không nhớ, thậm chí là khi tôi vẫn còn nhớ.
 
1.2.  Hỗ trợ phục hồi trong quá trình điều tra: 

như đã đề cập ở trên, có một số ảnh hưởng của tội phạm tác 
động lên nctn cả về thể chất và tâm lý và các em cần hỗ trợ để 
phục hồi càng sớm càng tốt để phục vụ cho quá trình điều tra 
được tốt hơn. bên cạnh việc giúp đỡ nctn trong các buổi lấy lời 
khai, nVctxh cũng có vai trò quan trọng giúp đỡ nạn nhân vượt 
qua hậu quả của tội phạm tác động lên tâm lý, cảm xúc và thể 
chất của các em. nVctxh cần gặp gỡ với nctn và gia đình để 
đánh giá tình hình và xác định tác động của hành vi tội phạm tới 
cuộc sống của nctn, bao gồm các tác động về tâm lý, thể chất, 
tài chính, xã hội và tình cảm. 

thảo luận các phương án và lên kế hoạch hỗ trợ nctn với gia đình. giúp cha mẹ xác định được 
các nguồn lực hỗ trợ phù hợp để đáp ứng nhu cầu của mình. (sử dụng Phụ lục C để làm công cụ 
đánh giá và lập kế hoạch). nVctxh cần phải biết rõ về các dịch vụ hỗ trợ có tại địa bàn mình công 
tác bao gồm các dịch vụ do nhà nước, các cơ quan phi chính phủ hoặc các tổ chức khác. nVctxh 
cũng có trách nhiệm tìm kiếm và huy động sự trợ giúp của mạng lưới hỗ trợ không chính thức của 
nctn, bao gồm gia đình, họ hàng, bạn bè và cộng đồng;

nếu có thể được, nVctxh nên gặp riêng cha mẹ của nctn để bàn về phương pháp hỗ trợ trẻ 
tốt nhất:

 +   khuyên cha mẹ nên duy trì cuộc sống gia đình như bình thường, và không tập trung vào vấn 
đề vi phạm, nếu nctn là nạn nhân.

 +   giúp họ giải quyết cảm xúc tức giận khi không có mặt nctn. 

 +   giúp họ giải quyết cảm xúc sợ hãi và thiếu hiểu biết, tránh truyền đạt với họ thông qua nctn. 

Những buổi gặp gỡ giữa 
NVCTXH với NCTN phải luôn 
được tổ chức tại những nơi kín 
đáo và thân thiện, nơi NCTN có 
thể ngồi thoải mái ngang tầm 
mắt với NVXH, không bị xen 
ngang và cảm thấy an toàn.
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 +   giải thích cho họ rằng hướng dẫn hay luyện tập trước cho nctn đưa ra lời khai là không tốt 
cho trẻ và sẽ làm hỏng cuộc điều tra tội phạm.

khi phát triển kế hoạch giúp đỡ nctn, nVctxh hiểu rõ mức độ đau buồn của nctn và gia đình có 
thể khác nhau tùy thuộc vào bản chất và mức độ tội phạm, cũng như hoàn cảnh cá nhân của nctn 
để từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp. Một số nctn tự bản thân đã có kỹ năng đối phó tốt và 
chỉ cần hỗ trợ ít (như chia sẻ thông tin, bày tỏ tình cảm, tìm hiểu và sử dụng các dịch vụ hỗ trợ, lập 
kế hoạch và giải quyết vấn đề v..v). 

tuy nhiên, có những nctn lại có những ảnh hưởng tâm lý rất nghiêm trọng cần có sự  can thiệp 
nghiệp vụ từ một nhà tâm lý hay bác sỹ tâm thần. nVctxh cần chuyển gửi nctn tới một nhà tâm 
lý và/ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe tâm thần khi thấy các biểu hiện sau:

	  khi bạn phát hiện nctn có biểu hiện đau buồn, nôn nóng, rỗi nhiễu sau khi bị tổn thương, tiếp 
tục xa lánh mọi người, hay các vấn đề sức khỏe tâm thần khác.

	 Muốn tự tử

	  tinh thần căng thẳng (tức giận/buồn/rầu rĩ) mà ngoài khả năng giúp đỡ của bạn.

	  khi nctn không tiến triển mặc dù các em có vẻ chăm chỉ.

tùy vào nhu cầu khác nhau của mỗi cá nhân mà nVctxh sẽ phải lên kế hoạch can thiệp cụ thể và 
tiến hành cung cấp các dịch vụ sau đây: 

	  Nơi tạm trú an toàn: nạn nhân là nctn có thể cần nơi tạm trú an toàn nếu các em buộc phải 
tách rời cha mẹ hay người bảo hộ (như trẻ em đường phố, nạn nhân của buôn bán người, 
nctn bị bóc lột tình dục bằng hình thức mại dâm) hay nếu kẻ phạm tội lại là một người đang 
sống cùng trong gia đình và sẽ là không an toàn khi các em ở đó. 

   trong trường hợp này, nVctxh cần liên hệ tới chính quyền địa phương và tham vấn sở/ phòng 
lđtb&xh để đưa ra quyết định lựa chọn chăm sóc khẩn cấp phù hợp nhất cho các em. Việc 
này có thể bao gồm: đưa cntn tới một gia đình là họ hàng hoặc người quen của nctn, là 
người sẵn sàng chăm sóc và cho ở tạm thời; hoặc đưa nctn tới tạm lánh tại một nhà cán bộ 
địa phương hoặc trung tâm bảo trợ xã hội. 

	  Điều trị y tế: nạn nhân nctn bị xâm hại tình dục thường hay có thương tích do hành vi phạm 
tội và có thể cần điều trị y tế. người hỗ trợ nạn nhân cần đưa nctn tới bệnh viện và đảm bảo 
các em được thăm khám và có hồ sơ y tế. 

	  Tham vấn: Ở một số trường hợp, ncnt chỉ cần hỗ trợ về tâm lý và tham vấn từ nVctxh để 
giảm sự lo âu về vi phạm. tuy nhiên, ncnt có những đau buồn ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
tâm lý thì cần được chuyển đến trung tâm ctxh để có được dịch vụ tham vấn chuyên nghiệp. 

   khi kẻ xâm hại là một thành viên của gia đình, nctn và những thành viên khác trong gia đình 
có thể cũng cần đến tham vấn, và cha mẹ của các em cũng cần hỗ trợ để đảm bảo rằng nctn 
được bảo vệ và hỗ trợ hiệu quả sau này. những câu lạc bộ đồng cảm và mạng lưới hỗ trợ đồng 
đẳng (nếu có) cũng có thể rất có lợi cho cả nctn và cha mẹ.   
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	  Theo dõi gia đình, chăm sóc và bảo hộ lâu dài: bên cạnh việc chăm sóc khẩn cấp trong ngắn 
hạn, nctn cũng cần được hỗ trợ để giải quyết những vấn đề bảo hộ và chăm sóc lâu dài, đặc 
biệt nếu các em buộc phải tách khỏi gia đình. Ví dụ, một nạn nhân bị buôn bán hay bóc lột 
tình dục vì mục đích thương mại có thể cần hỗ trợ để đưa cha mẹ hay thành viên gia đình 
trở về địa phương, hỗ trợ tài chính để trở về nhà, hỗ trợ để được đăng ký hộ khẩu, và theo 
dõi và giám sát để giúp hoà nhập và phòng ngừa không bị quay trở lại làm nạn nhân.  

   Một nctn cũng có thể cần được chăm sóc và bảo hộ nếu kẻ vi phạm là một thành viên trong 
gia đình và vấn đề an toàn chưa được giải quyết. Ví dụ, nếu một nctn đã từng bị lạm dụng thể 
chất từ cha mẹ hay cha mẹ kế sẽ tiếp tục bị đe doạ nếu em đó trở về nhà trong khi kẻ xâm hại 
vẫn tiếp tục sống ở đó, hay nếu người cha mẹ không có hành vi xâm hại nhưng lại từ chối sự 
thật về việc nctn bị xâm hại và không hỗ trợ em. 

   trong những trường hợp như vậy, nVctxh 
cần liên hệ tới chính quyền địa phương, và 
có thực hiện các quy trình tham vấn và báo 
cáo lên các cơ quan, tổ chức liên quan để 
đảm bảo rằng nctn và gia đình của em 
nhận được sự theo dõi và giám sát phù 
hợp, hay sử dụng hình thức chăm sóc thay 
thế cho nctn.

	  Hỗ trợ tài chính: Với một số trường hợp, 
nctn và gia đình có thể cần những hỗ trợ 
xã hội và trợ cấp để giúp vượt qua những 
khó khăn về tài chính. Ví dụ, nạn nhân của 
buôn bán người được hưởng trợ cấp để 
tái hoà nhập và học nghề. nVctxh cần hỗ 
trợ để giúp nctn và cha mẹ được hưởng 
những nguồn trợ cấp này.   

	  An toàn cá nhân: nạn nhân nctn, đặc biệt 
những em bị bạo hành, thường lo lắng về 
vấn đề an toàn cá nhân hay việc bị đe doạ 
từ kẻ phạm tội. nVctxh ngay lập tức cần 
thông báo cho cơ quan tiến hành tố tụng về 
bất cứ một hình thức đe doạ nào hay hành 
vi liên quan nạn nhân để từ đó quyết định 
áp dụng các biện pháp ngăn chặn. Một số 
trường hợp cũng cần thay đổi chỗ ở của 
nctn (ví dụ đưa nctn đến ở tạm thời một 
gia đình của một thành viên trong gia đình. 
Vnctxh cũng cần tư vấn cho nctn và cha 
mẹ những biện pháp có thể tiến hành để 
giúp nctn cảm thấy an toàn hơn, như đưa 
cho nctn số điện thoại khẩn cấp liên hệ với 
cảnh sát, thay khoá nhà tốt hơn, và luôn có 
một người nhà hay bạn bè đi cùng với nctn 
khi các em ra ngoài, đi học, v.v.

Những người trong phòng xử án

Thẩm phán là những người ngồi ở phía trên cùng 
trong phòng xử án, đối diện với bị can/ bị cáo và 
những người khác. Họ là người điều hành phiên toà 
và lắng nghe những gì những người liên quan nói 
về sự kiện đã xảy ra. Họ sẽ là người quyết định liệu 
bị cáo đã làm gì không đúng và vi phạm pháp luật. 
Thẩm phán có thể hỏi bạn hoặc những người làm 
chứng khác. Thẩm phán luôn muốn nghe sự thực. 

Thư ký toà án ngồi ở phía trên cùng với thẩm phán. 
Công việc của họ là giữ các giấy tờ cho thẩm phán. 

Báo cáo viên toà án có nhiệm vụ đánh máy hay 
viết mọi thứ mà nhân chứng, luật sư, và thẩm phán 
nói. Mọi người phải nói to, rõ để báo cáo viên có thể 
nghe chính xác.

Kiểm sát viên cũng ngồi ngay trước phiên toà, gần 
thẩm phán. Kiểm sát viên giúp kể lại cho thẩm phán 
những gì đã xảy ra. Họ sẽ đọc những lời khai mà mọi 
người đã cung cấp, và có thể hỏi lại.

Bị cáo là người bị bắt do làm việc gì đó sai trái. Bạn 
có thể biết bị cáo này. Bị cáo sẽ ở trong phòng xử án 
trong khi nhân chứng trả lời những câu hỏi, nhưng 
bị cáo không được hỏi hay nói chuyện với bạn.

Người bào chữa là luật sư có thể giúp bị cáo. Luật 
sư có thể đưa ra các câu hỏi. 

Người bảo vệ có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho 
phiên toà. Người bảo vệ có mặt ở đó để bảo vệ tất 
cả mọi người. 

Dân chúng là những người khác ngồi trong phòng 
xử án để chứng kiến. Bạn có thể đề nghị thẩm phán 
hay luật sư nếu bạn không muốn những người khác 

có mặt trong phòng xử án.
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2. Hỗ trợ NCTN tham gia phiên tòa

trong một số trường hợp, người bị hại/ làm chứng ctn có thể phải tham gia giai đoạn xét xử và ra 
làm chứng trước toà. toà án thường là những môi trường rất nghiêm trang và lạ lẫm đối với người 
chưa thành niên, và các em thường rất lo lắng, sợ hãi khi phải tham gia giai đoạn này. các em sợ 
phải nhìn thấy bị cáo, lo lắng vì phải nói về những sự kiện nhạy cảm trước mặt nhiều người, và 
lo lắng mọi người sẽ biết những gì đã xảy ra đối với các em. như đã đề cập ở trên, những lo lắng 
này có thể ảnh hưởng rất tiêu cực tới ý chí và 
khả năng tham gia đầy đủ vào quá trình tố 
tụng hình sự của nctn. Do đó, nVctxh có 
một nhiệm vụ quan trọng là hoá giải những 
lo lắng, sợ hãi này và giúp người chưa thành 
niên tự tin hơn, được chuẩn bị kỹ hơn để xuất 
hiện trước toà. trước ngày xét xử, nVctxh 
cần có những buổi làm việc riêng với nctn 
để trang bị trước cho các em một số kiến 
thức cơ bản sau đây về phiên tòa: 

Giải thích ngắn gọn về phiên tòa: 

	  Em cần kể cho những người ở trong phiên 
toà biết những gì em chứng kiến. điều 
này đôi khi cũng khó khăn. người thẩm 
phán, kiểm sát viên và luật sư sẽ hiểu nếu 
thấy em lo lắng và họ sẽ giúp em.

	  Em có thể được thẩm phán, kiểm sát viên 
và luật sư phỏng vấn. họ có thể hỏi em 
về những gì em nhìn thấy và nghe thấy, 
hay có thể hỏi em về những gì đã xảy ra 
với em. điều quan trọng là em phải kể sự 
thực, và kể mọi thứ mà em biết. hãy kể 
cho họ kể cả những điều rất khó nói.

Giải quyết nỗi sợ hãi và lo lắng: Một số nctn nhỏ hơn sợ rằng các em có thể gặp rắc rối và phải 
đi tù. những em khác có thể sợ phải đối đầu với bị cáo hay sợ bị tiết lộ thông tin trên phương tiện 
thông tin đại chúng. nVctxh cần cung cấp đầy đủ những thông tin mang yếu tố bảo vệ này thì các 
em mới xóa bỏ được cảm xúc sợ hãi. cần làm rõ những nội dung sau:

	  cháu có thể phải nhìn thấy bị cáo trong phiên toà, nhưng anh/ chị ta không thể nói chuyện 
được với cháu hay làm hại cháu. cháu sẽ có một người hỗ trợ trong suốt thời gian đó, cảnh sát 
và bảo vệ cũng sẽ ở đó để giữ cho cháu được an toàn.

	  cháu không làm điều gì sai và sẽ không gặp rắc rối.

Thăm phòng xử án: hãy thu xếp để các em có thể đến thăm phòng xử án ít nhất một tuần trước 
ngày xét xử để nctn có thể quen với môi trường và bớt lo sợ. liên hệ với cán bộ của phòng xử án 
để thu xếp thời gian hợp lý cho chuyến thăm khi phòng xử án không bận làm việc (thường vào giờ 
nghỉ trưa, hay vào cuối ngày). 

Xác định nỗi sợ hãi
Sự sợ hãi và lo lắng của NCTN rất khác nhau và cần 
được xác định để giải quyết phù hợp theo từng cá 
nhân. Phần lớn các em sợ bị cáo, một số lo lắng đến 
việc phải làm nhân chứng, và một số khác cảm thấy 
căng thẳng về việc đưa ra lời khai tại phòng xử án. 
Ở một số vụ án, người bị cáo là thành viên của gia 
đình, trẻ em có thể rất đau buồn vì phải giấu diếm 
cho gia đình.

Xoá bỏ sợ hãi
Ở một số trường hợp, sự sợ hãi của NCTN là do thiếu 
hiểu biết về những gì sẽ xảy ra. Ví dụ, NCTN có thể 
sợ rằng bị cáo sẽ doạ dẫm và làm hại các em khi 
các em ra toà làm chứng. Cần làm rõ cho NCTN hiểu 
rằng cảnh sát hay bảo vệ sẽ có mặt ở đó và các em 
sẽ không bao giờ phải ở lại một mình với bị cáo. Một 
số em nhỏ tuổi sợ  các em có thể gặp rắc rối và phải 
đi tù. Một số khác thì sợ rằng tên của các em sẽ được 
đưa trên phương tiện thông tin đại chúng và tất cả 
bạn bè và hàng xóm sẽ biết chuyện gì xảy ra với các 
em. Cung cấp những thông tin về các yếu tố bảo vệ 
hiện có sẽ giúp xoá bỏ những sợ hãi này.
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	  xem lại danh sách những người tham gia phiên toà cùng với nctn, và chỉ ra những vị trí ngồi 
của từng người trong phòng xử án;

	  hãy để cho nctn ngồi thử vào chỗ của ban xử án, kiểm sát viên và chỗ của nctn và gia đình;

	  đóng vai bằng cách ngồi thử vào chỗ của thẩm phán và hỏi nctn những câu hỏi đơn giản 
(không liên quan tới vụ án). nhắc nhở và khuyến khích nctn nói to nếu không bạn sẽ không 
nghe thấy em nói gì. đổi chỗ và để cho nctn ngồi vào chỗ của thẩm phán trong khi bạn đóng 
vai là nạn nhân/ người làm chứng. trả lời một số câu hỏi bằng một giọng nhỏ để nctn nhận 
thấy rất khó nghe.

đồng thời với những buổi tiếp xúc với nctn, nVctxh có thể gặp gỡ với cả gia đình để giải thích về 
các biện pháp đặc biệt có thể áp dụng để hỗ trợ nctn ra toà làm chứng và đảm bảo rằng những 
mong muốn của họ được phản ánh đầy đủ, chính xác tới các cơ quan tiến hành tố tụng. căn cứ quy 
định hiện hành, hội đồng xét xử có thể: 

 +   sắp xếp lại chỗ ngồi của những người tham gia phiên toà để giảm cảm giác lo sợ và giúp nctn 
khai báo dễ dàng hơn;

 +   không tiến hành xét xử lưu động vụ án do nctn gây ra, trừ trường hợp cần giáo dục, tuyên 
truyền pháp luật và phòng ngừa tội phạm;

trên cơ sở trao đổi với người chưa thành niên và gia đình, nVctxh cần tham mưu cho cơ quan tiến 
hành tố tụng về các thông tin có thể hỗ trợ các em và gia đình trong việc cân nhắc có cần thiết phải 
áp dụng các biện pháp đặc biệt kể trên hay không (ví dụ: mức độ phát triển, nhận thức của trẻ, sự 
sợ hãi đối với bị cáo, lo lắng về bí mật đời tư…), cũng như những nhu cầu đặc biệt mà người chưa 
thành niên có thể có (khuyết tật, cần phiên dịch…). tuy nhiên, những biện pháp hỗ trợ đặc biệt 
được sử dụng trong phiên toà sẽ tuỳ thuộc vào quyết định của toà án và những nguồn lực sẵn có 
tại địa phương. không nên hứa với nctn về những phương tiện đặc biệt sử dụng tại phiên toà. Ví 
dụ, nctn sẽ được lấy lời khai thông qua hệ thống video hay đằng sau bức rèm che. chỉ nói đến việc 
này khi có sự khẳng định của cấp có thẩm quyền.

Vào ngày xét xử, nVctxh cần đi cùng nctn tới toà để hỗ trợ về mặt tinh thần, tình cảm cho họ. 
trước khi các thủ tục bắt đầu, hãy giúp nctn tập các bài tập thư giãn, và nhắc nhở các em về 
những điểm mạnh và khả năng giúp tăng cường sự tự tin (sử dụng phụ lục D để làm công cụ). 
trong phạm vi có thể, giảm tối đa những tiếp xúc (bằng mắt hoặc bằng lời) giữa nctn và bị cáo, 
gia đình, người thân của bị cáo. ngồi cạnh nctn trong phòng xử án (hoặc phòng truyền hình trực 
tiếp), và ở cạnh các e, trong quá trình toà nghỉ hoặc nghị án. trong quá trình xét xử, nVctxh ngồi 
yên lặng, không nói thay nctn. 

3. Hỗ trợ NCTN sau tố tụng

sau khi kết thúc các thủ tục tố tụng hình sự, nVctxh cần đảm bảo người chưa thành niên và cha mẹ 
các em được giải thích đầy đủ về kết quả và tiếp tục nhận được hỗ trợ để phục hồi và tái hoà nhập:

-   sắp xếp một cuộc gặp để trao đổi với nctn và cha mẹ họ trong vòng 2 ngày sau khi kết thúc quá 
trình tố tụng để giải thích cho họ về phán quyết của toà án bằng ngôn ngữ đơn giản:
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 +  kết luận của tòa án;

 +  Quyền lợi của nctn được hưởng;

 +  nghĩa vụ của họ phải thực hiện theo phán quyết của tòa án;

 +  những thủ tục tiếp theo mà nctn và gia đình sẽ phải thực hiện;

 +   những thủ tục kháng cáo, kiến nghị nếu người bị hại/ người làm chứng ctn và gia đình chưa 
đồng tình với kết luận của tòa án.

-  khen ngợi, ghi nhận nỗ lực của nctn vì đã tham gia hiệu quả vào quy trình tố tụng hình sự;

-   chuyển dẫn nctn và cha mẹ họ tới các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm để đảm bảo việc đền bù, 
bồi thường cho họ theo phán quyết của toà án được thực hiện (cần liên hệ với phòng thi hành án 
của cấp tương đương);

-   tiếp tục gặp gỡ nctn để rà soát lại nhu cầu và tiếp tục hỗ trợ nếu cần thiết. nVctxh vẫn có trách 
nhiệm tiếp tục theo dõi và hỗ trợ theo các lĩnh vực sau:

 +   tiếp tục thăm khám, chữa trị tổn thương về thể chất;

 +   tiếp tục chăm sóc và phục hồi những tổn thương tâm lý do tội phạm gây ra. trong trường hợp 
nctn bị rối nhiễu tâm lý nặng n¬ề thì cần giới thiệu học đến các trung tâm tham vấn, trị liệu 
tâm lý và các cơ sở y tế điều trị tâm thần.

 +   kết nối với chính quyền địa phương tìm kiếm nơi định cư ổn định nếu bị mất nhà ở;

 +   kết nối đưa nctn trở lại trường, kết nối với các tổ chức nhân đạo hỗ trợ tài chính để nctn có 
thể quay lại trường học;

 +   tìm kiếm cơ hội học nghề và tìm việc làm qua các trung tâm dạy nghề, môi giới việc làm của 
sở/phòng lđtb&xh các tỉnh, thành hoặc các cơ sở làng nghề truyền thống của địa phương;

 +   tìm cơ hội chăm sóc thay thế nếu nctn mất cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa;

 +   các trợ cấp và hỗ trợ xã hội mà nctn và gia đình họ được hưởng theo quy định dành cho hộ 
nghèo, nạn nhân của việc buôn bán người...;

 +   giải quyết các vấn đề về di, nhập cư và hộ khẩu; 

 +   tái định cư hoặc vận chuyển nctn về nơi ở của họ.

III. HỖ TRỢ PHÁP LÝ TRONG TỐ TỤNG HìNH SỰ

từ thời điểm tiếp xúc đầu tiên và trong suốt quá trình tố tụng, nVctxh có thể cung cấp thông tin, 
kết nối với các dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho nctn và gia đình nhằm giúp họ thực hiện đầy đủ quyền 
lợi và nghĩa vụ của mình theo luật pháp và chính sách. trong khả năng có thể, nVctxh cung cấp 
thông tin các quy định liên quan với pháp luật. tuy nhiên nVctxh phải nắm chắc được luật pháp, 
chính sách. Với những vấn đề quá phức tạp, đòi hỏi chuyên môn sâu về pháp luật, nVctxh nên 
kết nối nctn và gia đình các em tới những luật sư có uy tín và kinh nghiệm, những đơn vị trợ giúp 
pháp lý để được hỗ trợ hiệu quả.
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Vai trò của nVctxh trong hỗ trợ pháp lý là bao gồm:

1. Giải thích các quyền và nghĩa vụ của NCTN liên quan đến tố tụng

nVctxh có thể cung cấp thông tin pháp luật liên quan, giúp nctn là nạn nhân và nhân chứng 
hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ của mình. Dưới đây là một số thông tin tham khảo: 

-  Quyền của người bị hại/ người làm chứng CTN:

	  Quyền được cử người đại diện hợp pháp thực hiện các quyền để bảo vệ quyền lợi của mình 
(điều 13 thông tư liên tịch số 01/2011, ngày 12 tháng 07 năm 2011 của Viện kiểm sát nhân dân 
tối cao, tòa án nhân dân tối cao, bộ công an, bộ tư pháp, bộ lao động - thương binh và xã hội 
(viết tắt là thông tư liên tịch) bao gồm:

 +  đưa ra tài liệu, đồ vật, yêu cầu;

 +  được thông báo về kết quả điều tra;

 +  đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch;

 +  đề nghị mức bồi thường và các biện pháp bảo đảm bồi thường;

 +   tham gia phiên toà: trình bày ý kiến, tranh luận tại phiên toà để bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của người bị hại; 

 +   khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; 
kháng cáo bản án, quyết định của toà án về phần bồi thường cũng như về hình phạt đối với 
bị cáo;

 +   trong trường hợp vụ án được khởi tố theo yêu cầu của của người bị hại, người đại diện hợp 
pháp của người bị hại có quyền buộc tội bị cáo tại phiên toà.

	  xác định đúng tuổi của người bị hại để áp dụng đúng các quy định của blhs và bltths trong 
việc bảo vệ quyền lợi của người bi hại là nctn.

	  người bị hại/ người làm chứng ctn dưới 16 tuổi khi lấy lời khai phải mời cha mẹ hoặc người 
đại diện hợp pháp khác hoặc thầy giáo, cô giáo của người đó tham dự giúp đỡ để hỏi tại tòa 
được quy định tại khoản 5 điều 135 bltths. pháp luật tố tụng không bắt người làm chứng 
ctn phải cam đoan không khai báo gian dối. 

	  Việc lấy lời khai người bị hại, người làm chứng là nctn được bố trí theo cách thức thích hợp và 
phải có cha mẹ, người đỡ đầu, người bảo vệ quyền lợi của người bị hại hoặc người đại diện hợp 
pháp khác hoặc thầy cô giáo của người đó tham dự; trong trường hợp nếu yêu cầu của người 
bị hại, người làm chứng là nctn hoặc người đại diện hợp pháp của họ, cơ quan tiến hành tố 
tụng có thể mời đại diện cơ quan lđtb&xh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên hoặc cán bộ trợ giúp 
khác tham gia để hỗ trợ cho họ.

	  theo quy định của pháp luật, việc xét xử vụ án có người bị hại là nctn, tòa án cần căn cứ vào 
các tài liệu, chứng cứ đã có trong hồ sơ vụ án để quyết định việc xét xử vụ án khi họ vắng mặt, 
hạn chế việc hoãn phiên tòa. trong điều kiện cho phép, hội đồng xét xử có thể cho phép nctn 
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đứng sau màn chắn, bình phong để không nhìn thấy bị cáo hoặc làm chứng trực tiếp tại một 
phòng khác thông qua kết nối hệ thống camera. để người bị hại, người làm chứng là nctn có 
thể hiểu biết rõ hơn về tòa án, khi họ hoặc người đại diện hợp pháp, người bào chữa hoặc cha 
mẹ của họ có yêu cầu, tòa án có thể cho họ đến phòng xử án trước khi mở phiên tòa xét xử vụ 
án liên quan đến họ.

-  bên cạnh đó người bị hại/ người làm chứng ctn cũng phải thực hiện nghĩa vụ: cung cấp các 
thông tin về tội phạm cũng như các hành vi vi phạm pháp luật cho các cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền nhằm giúp các cơ quan này phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và tội 
phạm (điều 55 bltths).

2. Hỗ trợ tiếp cận đến các dịch vụ trợ giúp pháp lý 

- Các dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí cho NCTN:

	  Mỗi tỉnh, thành đều có trung tâm và các chi nhánh trợ giúp pháp lý (tgpl). trung tâm trợ giúp 
pháp lý nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện trợ giúp pháp lý cho 
nctn trong phạm vi sau đây:

 +  nctn được trợ giúp pháp lý đang cư trú tại địa phương;

 +  Vụ việc trợ giúp pháp lý xảy ra tại địa phương;

 +  Vụ việc trợ giúp pháp lý do tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khác chuyển đến.

	  Ở các trung tâm trợ giúp pháp lý của các tỉnh, thành hầu như đều có đường dây nóng trợ giúp 
pháp lý cho trẻ em.

	  Ở một số tỉnh thành còn có thể có các chương trình trợ giúp pháp lý lưu động, các câu lạc bộ 
trợ giúp pháp lý.

	  tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý trong phạm vi 
đã đăng ký tại sở tư pháp.

	  đoàn thanh niên cộng sản hồ chí Minh của các tỉnh, thành đều có các trung tâm trợ giúp, tư 
vấn pháp lý cho thanh thiếu niên.

	  ngoài ra, hội phụ nữ và một số tổ chức chính trị - xã hội cũng có các trung tâm tư vấn pháp luật 
có thể hỗ trợ cho nctn.

- Đối tượng được trợ giúp pháp lý

có nhiều đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý trong đó có: 

	  đối tượng người dưới mười sáu tuổi không nơi nương tựa;

	  nctn thuộc hộ nghèo;

	  nctn khuyết tật bị khiếm khuyết một hay nhiều bộ phận cơ thể, hoặc chức năng biểu hiện dưới 
những dạng tật khác nhau, làm suy giảm khả năng hoạt động, khiến cho lao động, sinh hoạt, 
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học tập gặp nhiều khó khăn, nctn bị nhiễm hIV hoặc bị các bệnh khác làm mất năng lực hành 
vi dân sự.

- Quyền của NCTN được trợ giúp pháp lý 

	  tự mình hoặc thông qua người thân thích, người đại diện yêu cầu trợ giúp pháp lý;

	  lựa chọn người thực hiện trợ giúp pháp lý; yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý 
khi người đó thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 45 của luật trợ giúp 
pháp lý;

	  thay đổi, rút yêu cầu trợ giúp pháp lý;

	  yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý;

	  được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;

	  khiếu nại, tố cáo về trợ giúp pháp lý.

- Nghĩa vụ của NCTN khi tham gia trợ giúp pháp lý:

	  Về nguyên tắc, nctn được tgpl phải có đơn yêu cầu tgpl (đơn viết sẵn hoặc yêu cầu đối 
tượng điền vào đơn theo mẫu);

	  cung cấp giấy tờ chứng minh (chứng minh thư, giấy khai sinh, hộ khẩu hoặc các giấy tờ liên 
quan đến nhân thân có xác nhận của chính quyền địa phương, xác nhận của cơ sở bảo trợ xã 
hội, nhà tình thương hoặc các giấy tờ khác mà dựa vào đó có thể biết rằng người có tên trong 
đó là trẻ em không nơi nương tựa) là người được trợ giúp pháp lý; 

	  cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý và chịu trách nhiệm về 
tính chính xác của thông tin, tài liệu đó;

	  tôn trọng tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý và cơ quan, tổ 
chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện trợ giúp pháp lý;

	  không yêu cầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khác trợ giúp pháp lý cho mình về một vụ 
việc đang được tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trợ giúp;

	  chấp hành pháp luật về trợ giúp pháp lý và nội quy nơi thực hiện trợ giúp pháp lý.

- Các hình thức trợ giúp pháp lý:

	  tư vấn pháp luật: 

 +  người thực hiện trợ giúp pháp lý bao gồm trợ giúp viên pháp lý, luật sư, tư vấn viên pháp luật.

 +  hướng dẫn, giải đáp, đưa ra ý kiến, cung cấp thông tin pháp luật,

 +  giúp soạn thảo văn bản liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý.
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	  tham gia tố tụng: 

 +  người thực hiện trợ giúp pháp lý, chỉ bao gồm trợ giúp viên pháp lý và luật sư.

 +  tham gia tố tụng hình sự:

	 •	 	Để	bào	chữa	cho	người	được	trợ	giúp	pháp	lý	là	người	bị	tạm	giữ,	bị	can,	bị	cáo,	hoặc

	 •	 	Để	bảo	vệ	quyền	lợi	của	người	được	trợ	giúp	pháp	lý	là	người	bị	hại,	nguyên	đơn	dân	sự,	bị	đơn	
dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình sự;

 +  tham gia tố tụng dân sự, tố tụng hành chính:

	 •	 	Để	bảo	vệ	quyền,	lợi	ích	hợp	pháp	của	người	được	trợ	giúp	pháp	lý	trong	vụ	việc	dân	sự,	vụ	án	
hành chính.

	  đại diện ngoài tố tụng:

 +  người thực hiện trợ giúp pháp lý, chỉ bao gồm trợ giúp viên pháp lý và luật sư.

 +   thực hiện đại diện ngoài tố tụng cho người được trợ giúp pháp lý khi nctn không thể tự bảo 
vệ được quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

 +   Việc đại diện ngoài tố tụng được thực hiện trong phạm vi yêu cầu của nctn hoặc người giám 
hộ hợp pháp được trợ giúp pháp lý.   

- trình tự, thủ tục trợ giúp pháp lý:

 +  có thể hình dung quy trình trợ giúp pháp lý qua sơ đồ sau:

tiếp nhận 
yêu cầu trợ giúp 

pháp lý,
 kiểm tra điều kiện 

thụ lý

từ chối 
thụ lý 

thụ lý
(2.2)

phân công 
người thực 
hiện tgpl

(3)

từ chối hoặc không 
tiếp tục thực hiện 

tgpl
(4.1) 

thực  hiện 
tgpl 
(4.2)

lưu hồ sơ 
vụ việc

(5)
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-  nhìn vào sơ đồ trên có thể thấy rằng quy trình thực hiện một vụ việc trợ giúp pháp lý bắt đầu bằng 
việc tiếp nhận yêu cầu trợ giúp pháp lý và kết thúc bằng việc lưu trữ hồ sơ vụ việc đã trợ giúp.

3. Hỗ trợ tiếp cận đến các chương trình/chính sách hỗ trợ người bị hại/làm chứng 
chưa thành niên

-  nVctxh có thể giới thiệu cho người bị hại/ người làm chứng ctn tiếp cận với các chương trình, 
chính sách hỗ trợ sau:

	  chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020 ký ngày 22 tháng 12 năm 2015 cũng tiếp tục 
củng cố nỗ lực và quyết tâm bảo vệ trẻ em với mục tiêu tổng quát: “Mọi trẻ em đều được bảo 
vệ để giảm nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, chú trọng vảo vệ trẻ em để không bị xâm hại; 
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, hoà nhập cộng đồng và có 
cơ hội phát triển”. Mục tiêu cụ thể khẳng định tiêu chí “90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được 
trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, hoà nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển”.

	  hỗ trợ nạn nhân bị mua bán là người ctn tùy từng trường hợp sẽ được hỗ trợ: hỗ trợ về nhu 
cầu thiết yếu và chi phí đi lại; hỗ trợ y tế; hỗ trợ tâm lý; trợ giúp pháp lý;

	  các chương trình hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật được triển khai tại mỗi địa phương.

	  các chương trình hỗ trợ trực tiếp của ủy ban nhân dân các cấp và các ban ngành đoàn thể liên 
quan có thể có tại mỗi địa phương.
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hỗ trợ người bị hại, người làm chứng ctn là một lĩnh vực ctxh nhạy cảm và rất phức tạp đòi hỏi 
nVctxh phải có kiến thức và chuyên môn nhất định về lĩnh vực tư pháp người chưa thành niên và 
những kỹ năng làm việc với nctn trong hệ thống tư pháp. làm việc trong lĩnh vực này, nVctxh 
cần phải tuân thủ chặt chẽ một số nguyên tắc làm vệc cũng như phải có năng lực cần thiết để hỗ 
trợ nctn cả về mặt thể chất, tinh thần và pháp lý. 

I. NHỮNG NGUYÊN TẮC KHI THAM GIA HỖ TRỢ

1.  lợi ích tốt nhất của người chưa thành niên phải luôn được nVctxh đặt lên hàng đầu;

2.   nVctxh phải tôn trọng các quyền cơ bản, danh dự và giá trị của tất cả các bên tham gia. tất cả 
nctn bất kể lứa tuổi, giới tính, dân tộc, ngôn ngữ, tình trạng khuyết tật, địa vị xã hội hoặc các 
đặc điểm khác đều phải được đối xử với thái độ tôn trọng và bình đẳng;

3.   nVctxh phải luôn luôn đối xử với người bị hại, người làm chứng và gia đình họ bằng thái độ 
quan tâm, giúp đỡ. người bị hại thường trải qua những cảm xúc khác nhau như oán giận, tự 
trách hoặc tuyệt vọng. các em cũng thường thu mình, không muốn tiếp xúc, hoặc có thái độ 
thù địch. nVctxh sẽ phải nhìn nhận và tôn trọng những phản ứng khác nhau đó của người bị 
hại và đối xử với họ bằng thái độ kiên nhẫn, thông cảm;

NHỮNG YÊU CẦU ĐỐI 
VỚI NHÂN VIÊN XÃ HỘI
KHI THAM GIA HỖ TRỢ

BÀI 4
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4.   nVctxh phải luôn giữ thái độ không phán xét. cần chú ý không bao giờ làm cho nctn cảm 
thấy mình có lỗi vì những gì đã xảy ra hoặc cảm thấy chính mình đã góp phần tạo nên tình trạng 
đó cho bản thân;

5.   Mỗi người bị hại, người làm chứng ctn đều có đặc điểm riêng và cần được tiếp cận, giúp đỡ 
phù hợp với những đặc điểm cá nhân đó. các nVctxh cần đảm bảo nctn được hỗ trợ và bảo 
vệ phù hợp với lứa tuổi, mức độ phát triển và nhu cầu đặc biệt của mình, cũng như với đặc điểm 
về giới tính, dân tộc, tình trạng khuyết tật, ngôn ngữ hoặc hoàn cảnh kinh tế xã hội;

6.   các nVctxh phải tôn trọng quyền tự quyết của nctn và quyền tham gia thực tế vào việc lựa 
chọn các dịch vụ hỗ trợ. Vai trò của nVctxh cơ bản là giúp đỡ và khuyến khích nctn và cha mẹ 
họ đưa ra những quyết định của mình. nVctxh cần giúp chỉ ra tất cả các phương án, lựa chọn 
khả dĩ nhưng cần để cho nctn và cha mẹ họ tự quyết định. Quan điểm của nctn cần được cân 
nhắc thích đáng trên cơ sở độ tuổi và mức độ phát triển của họ; 

7.   nVctxh cần thể hiện sự linh hoạt, sáng tạo và nhiệt tình trong việc giúp đỡ nctn tiếp cận các 
dịch vụ hỗ trợ phù hợp thông qua các nguồn lực hiện có về chuyên môn, kỹ thuật, hành chính 
tại cộng đồng. các cán bộ này cũng cần tự nhìn nhận năng lực, đặc điểm và các hạn chế về 
chuyên môn của bản thân và chỉ cung cấp các dịch vụ mà mình đủ năng lực cung cấp;

8.   nVctxh cần đảm bảo tính chính xác và cập nhật thông tin để chuyển gửi nctn tới các dịch vụ 
phù hợp có tại địa phương. nVctxh cần có danh sách các cơ sở, dịch vụ hỗ trợ ở địa phương họ 
công tác đồng thời luôn luôn duy trì và thiết lập quan hệ với nhiều cơ quan, tổ chức của chính 
phủ cũng như ngoài chính phủ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ phù hợp;

9.   luôn luôn tôn trọng quyền riêng tư và nhân phẩm của người bị hại/ người làm chứng ctn. các 
nVctxh cần bảo đảm bí mật tuyệt đối về thông tin và không làm lộ nhận dạng nctn hoặc trao 
đổi về các chi tiết liên quan tới đặc điểm, hoàn cảnh của nctn hoặc vụ án nếu không phải là 
do yêu cầu công việc của họ. Dù cần phải chia sẻ thông tin trong quá trình chuyển gửi nctn, 
nVctxh vẫn cần phải được sự đồng ý của nctn và cha mẹ các em, và cần hạn chế ở mức tối 
thiểu đáp ứng nhu cầu; 

10. nVctxh không được làm ảnh hưởng tới lời khai của nctn theo bất kỳ cách thức nào.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA NVCTXH KHI THAM GIA HỖ TRỢ

phục vụ, đáp ứng các nhu cầu, trợ giúp đối tượng trong việc giải quyết vấn đề gặp phải là mối quan 
tâm hàng đầu, là trách nhiệm và là điều kiện tồn tại của nVctxh. trách nhiệm của nVctxh trước 
hết là bảo vệ và phục vụ lợi ích thiết thực chính đáng của của đối tượng, do đó trách nhiệm cụ thể 
của nVctxh khi tham gia hỗ trợ đối tượng ctn là:

 +  tiến hành can thiệp khủng hoảng cho người bị hại, người làm chứng ctn khi cần;

 +   tham dự và động viên tinh thần cho nctn trong những buổi lấy lời khai và các tiếp xúc khác với 
cơ quan điều tra khi được sự đồng ý của cơ quan điều tra hoặc cơ quan tiến hành tố tụng khác;

 +   đánh giá tình hình nctn và các nhu cầu của họ, liên hệ với các cơ quan tổ chức khác trong 
cộng đồng để tổ chức đáp ứng tất cả các nhu cầu hỗ trợ của trẻ bao gồm hỗ trợ y tế, tài chính, 
xã hội, tâm lý, nơi ăn ở, học hành và hỗ trợ tư pháp;

4
CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI NGƯỜI BỊ HẠI  VÀ NGƯỜI LÀM CHỨNG 

CHƯA THÀNH NIÊN TRONG HỆ THỐNG TƯ PHÁP
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 +   hỗ trợ liên tục về mặt tinh thần cho nctn trong suốt quá trình tố tụng;

 +   giải thích ngắn gọn dễ hiểu cho nctn và cha mẹ các em về quyền và trách nhiệm của họ trong 
quá trình điều tra xét xử;

 +   đóng vai trò cầu nối liên lạc giữa trẻ và các cơ quan tiến hành tố tụng trong suốt quá trình điều 
tra, xét xử và thường xuyên thông tin về tiến trình giải quyết vụ việc cho nctn và cha mẹ họ;

 +   thường xuyên báo cáo cho các cơ quan tiến hành tố tụng về tình trạng sức khoẻ và tinh thần 
của trẻ và tham mưu cho Viện kiểm sát về các biện pháp đặc biệt có thể sử dụng khi cần thiết 
để hỗ trợ nctn ra làm chứng tại tòa;

 +   chuẩn bị về tâm lý cho trẻ trước khi các em ra tòa làm chứng;

 +   nếu được sự đồng ý của tòa án, nVctxh nên đến tham dự phiên xử và ngồi ở vị trí cạnh trẻ để 
động viên tinh thần các em;

 +   tổ chức một buổi làm việc với trẻ và gia đình các em sau khi tòa xử để giải thích phán quyết 
của tòa và đảm bảo nctn nhận được tất cả những hỗ trợ cần thiết sau xét xử để thúc đẩy quá 
trình phục hồi, tái hòa nhập của các em;

 +   thường xuyên ghi chép hoạt động của mình và báo cáo định kỳ cho cán bộ ngành lđtbxh;

 +   lưu giữ hồ sơ: nVctxh có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chi tiết, bằng văn bản về công việc của 
mình theo mẫu chuẩn được cấp. Mỗi vụ việc trợ giúp nên có một hồ sơ riêng biệt được thực 
hiện bằng những ghi chép xúc tích về tất cả những hoạt động được tiến hành, bao gồm các 
bước đánh giá, lên kế hoạch quản lý ca, và lưu giữ những số điện thoại và địa chỉ liên hệ và hoạt 
động chuyển gửi đến các cơ quan hay tổ chức khác. ghi chép nên thực hiện ngay sau mỗi sự 
kiện. tất cả tài liệu và hỗ sơ liên quan đến công việc phải được khoá tại một nơi an toàn mà 
người khác không thể đọc được.

lưu ý: nhiệm vụ chính của nVctxh là trợ giúp về tinh thần và hướng dẫn nctn để giúp họ giảm 
cảm giác lo lắng và tiếp cận được những dịch vụ hỗ trợ mà họ cần. các nVctxh không được can 
dự vào các thủ tục điều tra, truy tố, xét xử, không làm thay vai trò người giám hộ của nctn; không 
tư vấn trợ giúp pháp lý cho nctn và gia đình; và cần tránh các hoạt động làm ảnh hưởng tới lời 
khai của nctn.

III. NăNG LỰC, PHẨM CHẤT CẦN THIẾT CỦA NHÂN VIÊN XÃ HỘI KHI THAM GIA 
HỖ TRỢ 

nVctxh là người làm việc trực tiếp với các đối tượng khác cần sự trợ giúp trong mọi lĩnh vực đặc 
biệt là trong việc hỗ trợ nctn, do đó nVctxh phải là người có năng lực, phẩm chất để đáp ứng với 
yêu cầu của công việc. cụ thể:

 +   có khả năng giao tiếp với nctn với ngôn ngữ phù hợp với lứa tuổi của các em;

 +   có khả năng thể hiện thái độ quan tâm và hỗ trợ với cả nctn và cha mẹ các em;

 +   đã được tập huấn và có kinh nghiệm về công tác xã hội và tham vấn;
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 +   có khả năng áp dụng quy trình xử lý ca hoàn chỉnh bao gồm đánh giá, lập kế hoạch, kết nối 
với các dịch vụ hỗ trợ, quản lý giám sát tiến bộ, và kết thúc hỗ trợ;

 +   có kỹ năng can thiệp khủng hoảng cho nctn và xử lý các trường hợp nhạy cảm hoặc các 
trường hợp gây tranh cãi;

 +   có khả năng phản ứng một cách nhạy cảm, hiệu quả và không định kiến đối với nhu cầu của 
người bị hại, người làm chứng;

 +   có khả năng giữ bí mật;

 +   có hiểu biết cơ bản về quá trình điều tra, truy tố, xét xử và các thuật ngữ liên quan.

 +   có khả năng thiết lập và duy trì quan hệ cộng tác với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ 
quan, tổ chức hỗ trợ tại cộng đồng;

 +   sẵn sàng và có thời gian linh động nhanh để hỗ trợ người bị hại/ người làm chứng ctn tại mọi 
thời điểm trong ngày/ đêm ngay khi được thông báo;

 +   sẵn sàng và có thời gian thưc hiện các chức năng của nVctxh trong suốt quá trình tố tụng có 
thể kéo dài tới một vài tháng;

 +   có khả năng viết các báo cáo, đề xuất một cách chính xác, dễ hiểu, đúng thời gian quy định;

 +   không có tiền sử phạm tội hoặc phạm pháp đối với nctn;

 +   chấp nhận tham gia một chương trình tập huấn chuyên sâu và đạt kết quả từ trung bình trở 
lên trong bài kiểm tra đánh giá cuối khóa;

 +   cam kết tuân thủ bộ quy tắc nghề nghiệp của nVctxh.
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 PHỤ LỤC

PHỤ LỤC A

BảNG KIỂM ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TổN THƯƠNG TÂM LÝ

tên:

ngày:    hồ sơ #:

Cháu sợ ...... Thấp
Trung 
bình

Cao

câu hỏi liên quan đến vấn đề tội phạm 
1. phải chứng kiến những điều đã xảy ra 
2. những gì mình đã trải qua
3. kẻ tội phạm sẽ đe doạ cháu
4. sự việc ấy sẽ quay lại
5. ……………………………………
câu hỏi liên quan đến tố tụng
1. khóc hay buồn khi đưa ra lời khai
2. bị bỏ tù
3. không hiểu câu hỏi do cảnh sát, kiểm sát viên và thẩm phán đưa ra
4. không được cảnh sát, kiểm sát viên hay thẩm phán tin tưởng
5. Mô tả những gì đã xảy ra với mình
6. Quên những gì đã xảy ra
7. bị công an, kiểm sát viên hay thẩm phán quát mắng
8. thấy bạn và gia đình của bị cáo tại sở công an
9. thấy bạn và gia đình của bị cáo tại phòng xử án 
10.  có những người mà cháu biết đến phòng xử án
11.  có người lạ đến phòng xử án để nghe
12.  đưa tên cháu lên báo
13.  bạn cháu biết những gì đang xảy ra với cháu
14.  bị cáo đe doạ hay trả thù khi phiên toà kết thúc
15.  bị cáo trả thù gia đình cháu khi phiên toà kết thúc
16.  gia đình cháu sẽ tan vỡ nếu cháu kể về những gì đã xảy ra
17.  cha, mẹ hay người khác trong gia đình sẽ tức giận với cháu
những sợ hãi hay lo âu khác: những câu hỏi tôi có thể hỏi: những câu hỏi 

tôi có thể hỏi:
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PHỤ LỤC B

BảNG KIỂM ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TổN THƯƠNG THỂ CHẤT

tên:

ngày:    hồ sơ #:

Cháu thấy ...... Thấp
Trung 
bình

Cao

1.  có những vết thương bầm tím
2.  có những vết bỏng trên người 
3.  có những vết lằn, sẹo trên người
4.  bị đói
5.  bị suy dinh dưỡng
6.  không được vệ sinh sạch sẽ
7.  có dấu hiệu thiếu sự chăm sóc
8.   không có đủ quần áo mặc
9.   Quần áo bị rách
10. bị ngứa, ghẻ lở
11. những tổn thương khác:
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tiến trình 5 bước sau đây thường được sử dụng để đánh giá điểm mạnh và nhu cầu và xác định 
các giải pháp phù hợp. đôi khi phải mất nhiều thời gian để đi qua tất cả 5 bước (vài tuần hay vài 
tháng), tùy thuộc vào điều kiện và nhu cầu của nctn.

Bước 1: xây dựng mối quan hệ: người hỗ trợ nạn nhân phải xây dựng được mối quan hệ cơ bản 
với nctn nhằm xây dựng lòng tin. điều này phải cần đến vài cuộc gặp gỡ.

Bước 2: thu thập thông tin, xác định vấn đề và điểm mạnh: ở bước này, mục tiêu của người hỗ 
trợ nạn nhân là xác định mối quan tâm chính của nctn cũng như điểm mạnh và điểm hạn chế 
của các em có thể ảnh hưởng đến khả năng giải quyết vấn đề. để đạt được mục tiêu này, người 
hỗ trợ phải nghiên cứu lý lịch của nctn, bao gồm tính cách, học tập, gia đình và cảm xúc. sau 
khi thu thập được thông tin, người hỗ trợ nạn nhân và nctn sẽ đánh giá tình hình và xác định 
vấn đề có thể giải quyết.

Bước 3: xác định mục tiêu: Ở bước này, người hỗ trợ nạn nhân giúp nctn xác định mục tiêu giải 
quyết vấn đề. người hỗ trợ nạn nhân nên hỏi nctn những câu hỏi như ‘cháu muốn điều gì xảy 
ra’ hay ‘nếu điều gì đó xảy ra như cháu muốn, thì nó sẽ thế nào?’.

Bước 4: xác định phương pháp thay thế và giải pháp: khi vấn đề và mục tiêu đã được xác định, 
người hỗ trợ nạn nhân có thể bắt đầu tìm kiếm giải pháp để giúp đạt được mục tiêu. nên hỏi 
những câu hỏi: ‘theo cháu, vấn đề nên được giải quyết thế nào?’ nhớ rằng hãy để nctn có trách 
nhiệm giải quyết vấn đề của mình. tham vấn viên có vai trò giúp các em có được kỹ năng để 
giải quyết vấn đề mà những kỹ năng này cũng sẽ rất có ích trong cuộc sống. trường hợp nctn 
không có khả năng xác định được giải pháp, tham vấn viên có thể gợi ý, nhưng đảm bảo rằng 
họ phải hiểu rõ nctn.

Bước 5: đánh giá và bài học kinh nghiệm: nhiều nctn, sau khóa tham vấn, không tiếp tục hành 
vi thay đổi, mà quay về vấn đề cũ như ‘điểm bế tắc’. để giảm thiểu vấn đề này, tham vấn viên cần 
đảm bảo rằng nctn phải xác định rõ mục tiêu giải quyết vấn đề của mình. tham vấn viên cũng 
hỗ trợ nctn áp dụng những kỹ năng vào cuộc sống hàng ngày và thực hành những hành vi mới 
và đánh giá cẩn thận tác động của những hành vi. để giúp nctn chia sẻ tự nhiên những cảm xúc 
và suy nghĩ của mình, điều cần thiết phải tạo ra môi trường tin cậy. sau đó thái độ tích cực và kỹ 
năng tham vấn có thể giúp duy trì nền tảng của sự tin tưởng.

tài liệu tập huấn có tựa đề tập huấn công tác xã hội cơ bản sẽ cung cấp hướng dẫn sâu hơn về 
đánh giá và lập kế hoạch giúp đỡ ca. 

PHỤ LỤC C: ĐÁNH GIÁ VÀ LậP KẾ HOẠCH QUảN LÝ CA
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PHỤ LỤC D: TậP THƯ GIÃN 

TậP THƯ GIÃN

đối với một số nạn nhân, có thể quá nôn nóng về việc phải làm chứng. người hỗ trợ nạn nhân có 
thể cung cấp trước một số thông tin để tránh cho nctn quá nông nóng. tập giảm căng thẳng 
và kiềm chế giúp Vtn kiểm soát được sợ hãi, giảm nôn nóng và tăng tự tin.

Bài tập thở sâu

Một trong những kỹ thuật giảm nôn nóng hiệu quả nhất và đơn giản nhất là tập trung vào thở 
sâu. trẻ có thể được dạy kỹ thuật thở ở những lần gặp đầu tiên, và sau đó thực hành mỗi ngày ở 
nhà. thở bất cứ lúc nào các em thấy lo lắng, cồn cào hay nóng ruột.

để trẻ tìm lấy một chỗ ngồi thích hợp trên ghế và đề nghị trẻ nghĩ về một nơi mà nó cảm thấy 
hạnh phúc và an toàn. hướng dẫn trẻ:

-  thở ra, trong khi thở giữ cho vai thật thoải mái, trong khi đó người hướng dẫn đếm tới bốn

-  thở vào thật sâu, người hỗ trợ đếm tới bốn

-  giữ hơi thở, trong khi người hỗ trợ đếm tới bốn

-  thở ra, hãy cảm giác thoát ra, trong khi người hỗ trợ đếm tới bốn.

Kiểm soát những suy nghĩ tiêu cực

Một kỹ năng khác để kiểm soát sợ hãi hay những suy nghĩ tiêu cực. người hỗ trợ có thể giải 
thích rằng khi người ta sợ, những suy nghĩ buồn phiên hay sợ hãi đi vào đầu người đó hết lần 
này đến lần khác và họ không biết làm cách làm để thoát ra được. nctn cần được giúp để giải 
thoát những suy nghĩ tiêu cực này ra ngoài. Ví dụ, các em có thể gào thật to ở trong đầu ‘ngừng 
lại!’ (không nói ra ngoài) khi các em muốn ngừng những suy nghĩ tiêu cực lại. những bức tranh 
tinh thần có thể giúp các em nhận thấy được những phương sách để ngăn những suy nghĩ tiêu 
cực. nctn nên được khuyến khích chọn một hình tượng phù hợp với các em, như dấu hiệu dừng 
màu đỏ hay một bàn tay giơ ra dấu hiệu dừng lại.

Tăng sự tự tin

nctn có thể được hướng dẫn sử dụng những thông điệp tích cực để tăng sự tự tin (điều này 
phù hợp cho trẻ trên 8 tuổi). nctn nên được hướng dẫn viết xuốn những thông điệp tích cực 
và nghĩ về mình khi cần. tốt nhất là sử dụng ngôn ngữ của các em, những thông điệp có thể là:

-  công việc của tôi là kể về sự thực và tôi có thể làm được điều đó;

-  tôi kiểm soát được mình;

-    tôi có thể nói với cảnh sát, kiểm sát viên và quan tòa nếu tôi không hiểu câu hỏi, hay nếu tôi 
cần giải lao;

-  tôi có người giúp và hỗ trợ tôi.
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