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Abstract

Từ khi phê chuẩn Công ước quyền trẻ em (CƯQTE), Việt Nam đã có nhiều nỗ lực và đạt được những thành
tựu đáng ghi nhận trong việc bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển hài hòa của trẻ em. Tuy nhiên, hiện nay vẫn có
nhiều trẻ em Việt Nam đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn, không có được những sự bảo đảm như
các quy định của CƯQTE và các văn kiện pháp lý quốc tế có liên quan. Điều này có nghĩa là Việt Nam chưa
hoàn thành trách nhiệm pháp lý của một quốc gia thành viên của CƯQTE. Những hạn chế của việc thiếu
được bảo đảm về các quyền của trẻ em dường như nghiêm trọng hơn trong lĩnh vực tư pháp, đối với quyền của
các trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ em là nạn nhân và nhân chứng của tội phạm. “Làm thế nào để nâng cao việc
bảo vệ quyền trẻ em trong lĩnh vực tư pháp” là một câu hỏi lớn đối với không chỉ các cơ quan có chức năng bảo
vệ trẻ em mà cả các cơ quan lập pháp, hoạch định chính sách và các cơ quan tư pháp của Việt Nam. Vấn đề này
hiện đang được thảo luận rộng rãi, đặc biệt từ khi có Quyết định số 267/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
(2011), Phê duyệt chương trình Quốc gia Bảo vệ trẻ em Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015. Trong số đó, quan
điểm về việc thành lập tòa án chuyên trách để giải quyết các vụ án liên quan đến trẻ em được xem như một
phương án khả thi. Trên phương diện về việc thực hiện trách nhiệm thành viên của CƯQTE, liệu rằng việc
thành lập Tòa án người chưa thành niên có hỗ trợ Việt Nam trong việc thực hiện tốt trách nhiệm pháp lý quốc
gia, đặc biệt là bảo vệ quyền của trẻ em trong lĩnh vực tư pháp? Để trả lời câu hỏi chính này, trên quan điểm
của một người nghiên cứu pháp luật về quyền trẻ em, bài viết sẽ giải quyết các câu hỏi phụ sau:
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DỰ ðOÁN NHỮNG HIỆU ỨNG CỦA VIỆC THÀNH LẬP TÒA ÁN
NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN Ở VIỆT NAM VỚI VIỆC THỰC THI
TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ QUỐC GIA THEO CÔNG ƯỚC QUYỀN
TRẺ EM
Phạm Thị Thanh Nga
Từ khi phê chuẩn Công ước quyền trẻ em (CƯQTE), Việt Nam ñã có nhiều nỗ lực và ñạt
ñược những thành tựu ñáng ghi nhận trong việc bảo vệ và thúc ñẩy sự phát triển hài hòa
của trẻ em. Tuy nhiên, hiện nay vẫn có nhiều trẻ em Việt Nam ñang sống trong những
hoàn cảnh khó khăn, không có ñược những sự bảo ñảm như các quy ñịnh của CƯQTE và
các văn kiện pháp lý quốc tế có liên quan. ðiều này có nghĩa là Việt Nam chưa hoàn thành
trách nhiệm pháp lý của một quốc gia thành viên của CƯQTE. Những hạn chế của việc
thiếu ñược bảo ñảm về các quyền của trẻ em dường như nghiêm trọng hơn trong lĩnh vực
tư pháp, ñối với quyền của các trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ em là nạn nhân và nhân chứng
của tội phạm. “Làm thế nào ñể nâng cao việc bảo vệ quyền trẻ em trong lĩnh vực tư pháp”
là một câu hỏi lớn ñối với không chỉ các cơ quan có chức năng bảo vệ trẻ em mà cả các cơ
quan lập pháp, hoạch ñịnh chính sách và các cơ quan tư pháp của Việt Nam. Vấn ñề này
hiện ñang ñược thảo luận rộng rãi, ñặc biệt từ khi có Quyết ñịnh số 267/Qð-TTg của Thủ
tướng Chính phủ (2011), Phê duyệt chương trình Quốc gia Bảo vệ trẻ em Việt Nam giai
ñoạn 2011 - 2015. Trong số ñó, quan ñiểm về việc thành lập tòa án chuyên trách ñể giải
quyết các vụ án liên quan ñến trẻ em ñược xem như một phương án khả thi. Trên phương
diện về việc thực hiện trách nhiệm thành viên của CƯQTE, liệu rằng việc thành lập Tòa án
người chưa thành niên có hỗ trợ Việt Nam trong việc thực hiện tốt trách nhiệm pháp lý
quốc gia, ñặc biệt là bảo vệ quyền của trẻ em trong lĩnh vực tư pháp? ðể trả lời câu hỏi
chính này, trên quan ñiểm của một người nghiên cứu pháp luật về quyền trẻ em, bài viết sẽ
giải quyết các câu hỏi phụ sau:
1. Trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực tư pháp của các quốc gia thành viên CƯQTE là
những gì?
2. Việt Nam ñã thực hiện trách nhiệm theo CƯQTE ở mức ñộ nào?
3. Những hạn chế trong việc bảo vệ trẻ em của hệ thống tư pháp hiện nay là gì?
4. Những vấn ñề cần lưu ý ñối với việc thành lập Tòa án người chưa thành niên là gì?
5. Những mục tiêu nào có thể ñạt ñược trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em khi Tòa án
người chưa thành niên ñược thành lập?
Các câu trả lời sẽ lần lượt ñược tìm thấy qua các phần của bài viết. Kết quả nghiên cứu chỉ
ra rằng việc thành lập Tòa án người chưa thành niên là một công việc khó khăn, ñòi hỏi sự
nỗ lực và ñầu tư về nhiều phương diện. Nhưng nó có thể thúc ñẩy, nâng cao hoạt ñộng và
hiệu quả của công tác bảo vệ trẻ em, ñặc biệt là người chưa thành niên phạm tội, trẻ em là
nạn nhân hoặc nhân chứng của tội phạm. ðiều này có nghĩa là Việt Nam có khả năng thực
hiện tốt hơn trách nhiệm pháp lý quốc gia theo CƯQTE khi Tòa án người chưa thành niên
ñược thành lập và hoạt ñộng hiệu quả.

I. KHÁI QUÁT VỀ CƯQTE VÀ CÁC VĂN KIỆN PHÁP LÝ QUỐC TẾ CÓ LIÊN
QUAN VỀ QUYỀN CỦA TRẺ EM TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP
Công ước quyền trẻ em (United Nations 1989) ñược thông qua và mở cho các quốc gia ký
kết, phê chuẩn và gia nhập theo Nghị quyết của ðại hội ñồng Liên hợp quốc số 44/25 ngày
20/10/1989; bắt ñầu có hiệu lực kể từ ngày 02/9/1990, phù hợp với quy ñịnh tại ðiều 49
của Công ước1. CƯQTE bao gồm lời nói ñầu và 54 ñiều luật quy ñịnh về các quyền của trẻ
em một cách trực tiếp hoặc gián tiếp; quy ñịnh trách nhiệm của các quốc gia, của cha mẹ
và các tổ chức liên quan; và một số ñiều về thực thi công ước.
Ngay sau khi ñược giới thiệu, CƯQTE ñã ñược chấp nhận hết sức nhanh chóng và rộng rãi
hơn tất cả các công ước khác về quyền con người. Theo dữ liệu của Liên hợp quốc,2
CƯQTE ñã ñược phê chuẩn toàn cầu bởi hầu hết các nước trên thế giới, 193 quốc gia thành
viên, bao gồm tất cả các thành viên của Liên hợp quốc ngoại trừ hai quốc gia ñã ký kết
nhưng chưa phê chuẩn là Mỹ và Somalia.3 ðiều này có nghĩa tất cả các quyền con người
của trẻ em và các biện pháp thực thi ñược quy ñịnh trong Công ước ñã ñược chính thức
chấp nhận và có giá trị pháp lý bắt buộc ñối với hầu hết các chính phủ trên toàn thế giới
trong ñó có Việt Nam. Các quốc gia thành viên có trách nhiệm phải tiến hành tất cả các
biện pháp thuộc về lập pháp, quản lý hành chính và các biện pháp thích hợp khác ñể hiện
thực hóa các quyền của trẻ em ñược ghi nhận trong Công ước (ðiều 4).
Không chỉ ñược ñề cập ñến trong các văn bản pháp luật quốc gia và quốc tế, quyền trẻ em
còn thu hút ñược sự quan tâm của rất nhiều học giả ở khắp các quốc gia và ñối tượng của
truyền thông ñại chúng như ñài, báo, truyền hình. ðiều này có thể giải thích bởi bất kỳ
quốc gia nào cũng có trẻ em, trẻ em luôn là một ñối tượng ñược quan tâm ñặc biệt trong
ñời sống chính trị, xã hội và trong mỗi gia ñình.
Khảo sát các nghiên cứu liên quan ñến quyền trẻ em, có thể thấy bắt gặp các câu hỏi
“Quyền trẻ em là gì?” ñược ñưa ra như một ñối tượng trong một phạm vi nghiên cứu rộng
hơn hoặc chuyên sâu về một quyền cụ thể của trẻ em như: Một số suy nghĩ về quyền trẻ
em (Reid 2007: 46); Quyền tham gia của trẻ em (Handley 2009: 83), và Sai lầm trong giáo
dục trẻ em về các quyền của chúng (Howe & Covell 2010: 92). Hoặc một số nghiên cứu
khác cũng ñề cập ñến khái niệm quyền trẻ em như: Quyền con người và sức khỏe của trẻ
em (Raman et al. 2007: 581-582), và Quyền con người của trẻ em - Thách thức, những rào
cản ñối với sự phát triển tự do của trẻ em (Howe & Covell 2010: 1). Dù vậy, thật khó ñể
tìm thấy một ñịnh nghĩa rõ ràng về khái niệm quyền trẻ em. Các nghiên cứu có thể ñề cập
ñến các văn kiện pháp lý quốc tế trước khi có CƯQTE như Tuyên ngôn Giơ-ne-vơ năm
1924 của Hội quốc liên, hoặc Tuyên ngôn năm 1959 của ðại hội ñồng Liên hợp quốc về
Quyền của trẻ em (League of Nations 1924; United Nations 1959). Tuy nhiên, nội dung
chính của các nghiên cứu ñều dựa trên những quyền cụ thể của trẻ em ñược quy ñịnh trong
CƯQTE ñể phân tích, thảo luận và ñề xuất các kiến nghị cho việc thực thi các quyền ñó mà
không có tranh luận ñáng kể về khái niệm, hay nội dung của “quyền trẻ em”. Về ñiều này,
nhà nghiên cứu Alanen nhận xét: Các nghiên cứu về quyền con người của trẻ em có thể
1

Xem http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm
Cập nhật lần cuối ngày 8/5/2012
3
Hai quốc gia này ñều ñã ký kết nhưng chưa phê chuẩn CƯQTE. Mỹ ký Công ước vào ngày 16-02-1995;
Somalia ký vào ngày 09-5-2002. Xem thêm tại:
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en
2

khác nhau về nội dung, phạm vi nghiên cứu nhưng cùng chia sẻ cách tiếp cận rằng quyền
trẻ em là những quyền ñược quy ñịnh trong CƯQTE (Alanen 2010: 6).
Như vậy, từ cả hai phương diện, luật pháp và nghiên cứu khoa học, quyền trẻ em ñược
hiểu là những quyền ñược quy ñịnh trong CƯQTE. Công ước ñã trở thành tiêu chuẩn
chung cho việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em; căn cứ ñể ñánh giá mức ñộ hoàn thành trách
nhiệm của các quốc gia trong việc tôn trọng và bảo ñảm quyền của mỗi trẻ em thuộc quyền
tài phán của họ.
Trên phương diện quyền của trẻ em, Công ước có thể ñược chia thành các nguyên tắc cơ
bản và những quyền cụ thể. Bốn nguyên tắc cơ bản ñược áp dụng trong tất cả các lĩnh vực
quyền của trẻ em, gồm Không phân biệt ñối xử (ðiều 2); Những lợi ích tốt nhất của trẻ em
(ðiều 3); Quyền sống và phát triển (ðiều 6) và Quyền ñược tôn trọng (ðiều 12). Bên cạnh
ñó, trẻ em có một loạt các quyền như quyền ñược ñăng ký khai sinh ngay lập tức sau khi
chào ñời và ñược chăm sóc bởi cha mẹ (ðiều 7), quyền ñối với tên gọi và quốc tịch (ðiều
7), quyền ñược học hành (ðiều 28); quyền vui chơi, tham gia các hoạt ñộng văn hóa (ðiều
31), quyền không bị tra tấn, ñối xử ñộc ác, vô nhân ñạo hay làm mất phẩm giá (ðiều 37
khoản 1)… Có thể nói rằng, chỉ trong một văn kiện CƯQTE ñã chứa ñựng toàn bộ và ñầy
ñủ các quyền con người của trẻ em, bao gồm tất cả các quyền về kinh tế, xã hội, văn hóa,
dân sự và chính trị (Mower 1997: 6).
Trong lĩnh vực tư pháp - lĩnh vực giải quyết các vi phạm pháp luật, quyền của trẻ em có
liên quan cũng như trách nhiệm của quốc gia cần phải thỏa mãn 4 nguyên tắc cơ bản và
những quy ñịnh cụ thể ñược chuyển tải bởi các ðiều 37, 39 và 40 của Công ước.
ðiều 37 và 40 quy ñịnh về trách nhiệm của quốc gia phải công nhận và ñảm bảo những
quyền tối thiểu của trẻ em những trẻ em vi phạm pháp luật, nhấn mạnh rằng:
 Không trẻ em nào phải chịu tra tấn, bị ñối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân ñạo hay
làm mất phẩm giá (ðiều 37/a);
 Không áp dụng hình phạt tử hình hoặc tù chung thân mà không có khả năng ñược
phóng thích ñối với những vi phạm pháp luật ñược thực hiện bởi người dưới 18
tuổi (ðiều 37/a);
 Việc tước tự do ñối với trẻ em chỉ ñược sử dụng như một biện pháp cuối cùng và
trong thời hạn thích hợp ngắn nhất (ðiều 37/b);
 Trẻ em bị tước tự do phải ñược cách ly với người lớn trừ trường hợp không làm
như vậy không vì lợi ích tốt nhất của các em; ñược duy trì sự tiếp xúc với gia ñình
trừ những trường hợp ngoại lệ; có quyền ñược nhanh chóng tiếp cận sự trợ giúp
pháp lý và các sự hỗ trợ thích hợp khác và quyền chất vấn về tính hợp pháp của
việc tước tự do (ðiều 37/c,d);
 Không trẻ em nào bị coi là vi phạm pháp luật hình sự vì những hành vi mà pháp
luật quốc gia và quốc tế không cấm vào thời ñiểm thực hiện (ðiều 40/2);
 Trẻ em dưới những ñộ tuổi nhất ñịnh ñược xem là không có khả năng vi phạm pháp
luật hình sự (ðiều 40/3);

 Trẻ em vi phạm pháp luật hình sự phải ñược ñối xử theo cách thức cổ vũ ý thức của
trẻ về sự tôn trọng ñối với quyền của người khác, phù hợp với lứa tuổi và hoàn
cảnh của trẻ và thúc ñẩy sự tái hòa nhập và việc ñảm ñương một vai trò xây dựng
trong xã hội của trẻ em (ðiều 40/1);
 Trẻ em vi phạm pháp luật hình sự ñược ñảm bảo các quyền tối thiểu, bao gồm:
ñược giả ñịnh là vô tội cho tới khi tội phạm ñược chứng minh; ñược thông báo
nhanh chóng và trực tiếp về những ñiều bị buộc tội; ñược hỗ trợ về pháp lý; không
bị ép buộc phải làm chứng hoặc nhận tội; quyền riêng tư ñược tôn trọng trong suốt
các giai ñoạn tố tụng (ðiều 40/2);
Công ước cũng quy ñịnh rằng: Các quốc gia phải tìm cách thúc ñẩy việc hình thành các
ñạo luật, thủ tục, quy ñịnh, các cơ quan và thể chế áp dụng riêng cho trẻ em bị coi là, tố
cáo hay bị thừa nhận là ñã vi phạm pháp luật hình sự (ðiều 40/3); phải có sẵn nhiều biện
pháp khác nhau như lệnh giám sát, tạm tha… bên cạnh các biện pháp chăm sóc tập trung
ñể ñảm bảo phù hợp với phúc lợi của trẻ em; tương xứng với hoàn cảnh của các em và của
tội phạm.
ðiều 39 của Công ước chỉ ra trách nhiệm của các quốc gia thành viên trong việc bảo vệ trẻ
em là nạn nhân của mọi hình thức vi phạm, bao gồm trẻ em nạn nhân của tội phạm, ghi
nhận rằng:
Các quốc gia thành viên phải thi thành mọi biện pháp thích hợp ñể thúc ñẩy sự phục hồi về
thể chất, tâm lý và sự tái hòa nhập xã hội của trẻ em là nạn nhân của bất kỳ hình thức bỏ
mặc, bóc lột hay lạm dụng, tra tấn hay bất kỳ hình thức ñối xử hay trừng phạt ñộc ác, vô
nhân ñạo và nhục hình nào khác, hoặc của các cuộc xung ñột vũ trang. Sự phục hồi và tái
hòa nhập như thế phải diễn ra trong một môi trường làm tăng cường sức khỏe, lòng tự
trọng và phẩm giá của trẻ em (ðiều 39 CRC).
Các quy ñịnh nêu trên của CƯQTE ñã thiết lập những tiêu chuẩn nền tảng cho quyền của
trẻ em trong lĩnh vực tư pháp, bao gồm quyền của trẻ em vi phạm pháp luật và trẻ em là
nạn nhân. Tuy nhiên những quy ñịnh này cần ñược giải thích và nhận thức trong mối liên
hệ tương thuộc với các nguyên tắc cơ bản và các ñiều luật khác của Công ước trong một
tổng thể các quyền của trẻ em và trong một bối cảnh rộng hơn của quyền con người.
Trong hệ thống pháp luật quốc tế về quyền con người, có rất nhiều các hướng dẫn, quy tắc,
tiêu chuẩn hoặc các khuyến cáo trong lĩnh vực tư pháp liên quan ñến việc thực thi
CƯQTE. Những văn kiện này quy ñịnh chi tiết các tiêu chuẩn hoặc cung cấp các hướng
dẫn thực hành chi tiết trong những lĩnh vực hẹp và cụ thể hơn, bao gồm:
1. Các hướng dẫn của Liên hợp quốc ñối với phòng ngừa người chưa thành niên vi
phạm pháp luật, gọi tắt là Hướng dẫn Riyadh (United Nations 1990a) chỉ ra những
biện pháp phòng ngừa chung, các quá trình và chính sách xã hội mà các quốc gia
cần áp dụng ñể ngăn ngừa trẻ em thực hiện tội phạm, ñặc biệt là những trẻ em sống
trong những hoàn cảnh khó khăn như trẻ em nghèo, bị bỏ rơi, bị lạm dụng;
2. Bộ quy tắc về tiêu chuẩn tối thiểu của Liên hợp quốc ñối với quản lý tư pháp người
chưa thành niên, gọi tắt là quy tắc Bắc Kinh (United Nations 1985a), quy ñịnh

khuôn khổ pháp lý mà hệ thống tư pháp của các quốc gia nên tuân theo ñể ñảm bảo
rằng trẻ em vi phạm pháp luật ñược ñối xử một cách công bằng và nhân ñạo. Trong
ñó chỉ rõ các yêu cầu ñối với việc quy ñịnh tuổi chịu trách nhiệm hình sự, bảo vệ sự
riêng tư, quyền của người chưa thành niên phạm tội và các yêu cầu về thủ tục ñiều
tra, truy tố, xét xử, việc xử lý chuyển hướng và giam giữ;
3. Bộ quy tắc của Liên hợp quốc về bảo vệ trẻ em bị tước tự do, gọi tắt là quy tắc
Havana (United Nations 1990b), thiết lập một tiêu chuẩn tối thiểu cho việc bảo vệ
những trẻ em bị tước tự do dưới mọi hình thức, bao gồm trẻ em sống trong các cơ
sở giam giữ hoặc nhà tù. Các yêu cầu ñối với quản lý các cơ sở giam giữ người
chưa thành niên như hồ sơ tài liệu; môi trường vật chất và nơi ăn ở; giáo dục ñào
tạo nghề và việc làm… ñược quy ñịnh rõ ràng và chi tiết;
4. Các hướng dẫn về hành ñộng ñối với trẻ em trong hệ thống tư pháp hình sự (UN
Economic and Social Council 1997) cung cấp một hướng dẫn về khuôn khổ chung
cho việc thực hiện CƯQTE và các văn kiện có liên qua ñến trẻ em vi phạm pháp
luật hoặc trẻ em là nạn nhân hoặc nhân chứng của tội phạm;
5. Các hướng dẫn về những vấn ñề tư pháp liên quan ñến nạn nhân và nhân chứng của
tội phạm là trẻ em (United Nations Economic and Social Council 2005) ñưa ra
những hướng dẫn thực hành ñể hỗ trợ các chính phủ trong việc xem xét lại hệ thống
pháp luật quốc gia, các cơ chế và những vấn ñề liên quan cần thiết ñể tôn trọng ñầy
ñủ các quyền của trẻ em là nạn nhân hoặc nhân chứng của tội phạm;
6. Nghị ñịnh thư không bắt buộc của CƯQTE về buôn bán trẻ em, mại dâm và khiêu
dâm trẻ em (United Nations 2000) quy ñịnh cụ thể các biện pháp mà mỗi quốc gia
thành viên nên tiến hành ñể bảo vệ trẻ em khỏi bị mua bán, các hoạt ñộng mại dâm
và khiêu dâm;
7. Các bình luận chung số 10 và số 12 của Ủy ban quyền trẻ em (UN Committee on
the Rights of the Child 2007; 2009) ñưa ra những hướng dẫn thực hiện và lưu ý ñối
với việc thực thi CƯQTE liên quan ñến tư pháp người chưa thành niên, và quyền
tham gia của trẻ em trong ñó bao gồm tham gia các hoạt ñộng tư pháp.
Những văn kiện pháp lý nêu trên có cùng ñặc ñiểm là chuyên dành cho bảo vệ quyền trẻ
em trong lĩnh vực tư pháp; nhưng ñề cập ñến những khía cạnh khác nhau, có mức ñộ phổ
biến và ảnh hưởng khác nhau. Quy tắc Bắc Kinh, hướng dẫn Riyadh và Quy tắc Havana
phổ biến hơn và thường xuyên ñược viện dẫn trong các thảo luận về quyền của trẻ em vi
phạm pháp luật hoặc trẻ em thuộc nhóm có nguy cơ cao. Ba văn kiện này ñược xem là các
tiêu chuẩn và quy ñịnh của Liên hợp quốc về tư pháp người chưa thành niên (UN
Economic and Social Council 1997: ñoạn 3). Trong khi ñó, Hướng dẫn về các vấn ñề tư
pháp liên quan ñến trẻ em là nạn nhân và nhân chứng của tội phạm sẽ là không thể thiếu
khi bàn ñến quyền của trẻ em là nạn nhân hoặc nhân chứng. Và Hướng dẫn hành ñộng ñối
với trẻ em trong hệ thống tư pháp hình sự thì cung cấp những khuôn khổ chung cho các
hoạt ñộng tư pháp liên quan ñến cả hai nhóm, trẻ em vi phạm pháp luật, và trẻ em là nạn
nhân và nhân chứng của tội phạm.

Mặc dù tồn tại những sự khác biệt, song các văn kiện pháp lý nêu trên có mối quan hệ
tương trợ và phụ thuộc, cùng nhau tạo nên những khuôn khổ và chuẩn mực cho việc bảo vệ
quyền trẻ em trong lĩnh vực tư pháp. CƯQTE có hiệu lực pháp lý bắt buộc, tạo ra những
trách nhiệm chính thức ñối với 193 quốc gia. Trong khi ñó các văn kiện khác lại cung cấp
những hướng dẫn, cụ thể hóa hoặc bổ sung cho Công ước về khía cạnh quyền của trẻ em
trong lĩnh vực tư pháp và có giá trị bắt buộc về mặt ñạo ñức không thể phủ nhận. Trên thực
tế, cùng với CƯQTE, các quy tắc và hướng dẫn nêu trên luôn ñược viện dẫn như những
tiêu chuẩn pháp lý toàn cầu bởi Ủy ban Quyền trẻ em khi xem xét, ñánh giá báo cáo của
các quốc gia thành viên; hoặc trong những cuốn sách cẩm nang, hướng dẫn thực hành
CƯQTE ñược giới thiệu bởi các tổ chức quốc tế uy tín hoạt ñộng trong lĩnh vực liên quan
như Quỹ nhi ñồng Liên hợp quốc UNICEF, Văn phòng Liên hợp quốc về Tội phạm và Ma
túy UNODC, Tổ chức cứu trợ trẻ em Thụy ðiển Save of Children, Tổ chức Bảo vệ trẻ em
quốc tế...
Ngoài những văn kiện pháp lý chuyên dành cho trẻ em, có nhiều các công ước quốc tế
khác về quyền con người cũng có thể ñược viện dẫn khi xem xét các vấn ñề về quyền trẻ
em trong lĩnh vực tư pháp. ðiều này có thể ñược giải thích bởi trẻ em cũng là chủ thể của
quyền con người nói chung; mỗi công ước về quyền con người thường có những quy ñịnh
ñặc biệt dành cho trẻ em. Những văn kiện loại này bao gồm các công ước và tuyên bố
ñược liệt kê dưới ñây:
 Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền (United Nations 1948);
 Các quy tắc về tiêu chuẩn tối thiểu trong việc ñối xử với tù nhân (United Nations
1955);
 Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (United Nations 1966a);
 Công ước chống tra tấn và ñối xử hoặc hình phạt tàn bạo, vô nhân ñạo hoặc làm
hèn hạ (United Nations 1984);
 Tuyên bố của Liên hợp quốc về các nguyên tắc cơ bản của tư pháp ñối với nạn
nhân của tội phạm hoặc sự lạm dụng quyền lực (United Nations 1985b);
 Các quy tắc về tiêu chuẩn tối thiểu của Liên hợp quốc về các biện pháp không giam
giữ, gọi tắt là quy tắc Tokyo (United Nations 1990);
 Các nguyên lý cơ bản trong việc áp dụng các chương trình tư pháp phục hồi trong
các vấn ñề hình sự (United Nations Economic and Social Council 2002).
Những công ước quốc tế không chuyên dành cho trẻ em nêu trên mặc dù không ñặc biệt
liên quan như những văn kiện chuyên dùng cho trẻ em nhưng có những ñóng góp trong
việc làm sáng tỏ những vấn ñề nhất ñịnh về quyền của trẻ em trong lĩnh vực tư pháp.
II. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CƯQTE CỦA VIỆT NAM
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Việt Nam) ký kết và phê chuẩn toàn bộ
CƯQTE lần lượt vào các ngày 26/01/1990 và 20/02/1990, không bảo lưu bất kỳ ñiều
khoản nào, trở thành nước ñầu tiên ở Châu Á và thứ 2 trên thế giới chấp nhận Công ước.
Tiếp ñó, vào năm 2000 và 2001 Việt Nam ñã ký kết và phê chuẩn hai Nghị ñịnh thư không

bắt buộc của CƯQTE về sự tham gia của trẻ em trong các xung ñột vũ trang, và về mua
bán trẻ em, mại dâm trẻ em và văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em. Sau khi phê chuẩn
CƯQTE, Việt Nam ñã có nhiều nỗ lực thực hiện trách nhiệm của một quốc gia thành viên.
Trong Báo cáo quốc gia về việc thực hiện Công ước giai ñoạn 1993-1998, Việt Nam ñã
khẳng ñịnh việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em là một truyền thống tốt ñẹp của dân tộc, là
chính sách nhất quán của Nhà nước; CƯQTE là một trong những ñiều ước quốc tế quan
trọng về quyền con người, thực hiện quyền trẻ em là một trong những trọng tâm của quyền
con người ở Việt Nam (Vietnam 1999: 66).
Trong lĩnh vực lập pháp, hàng loạt các văn bản quy phạm pháp luật quy ñịnh về quyền của
trẻ em cũng như trách nhiệm chăm sóc, giáo dục trẻ em ñã ñược ban hành, sửa ñổi, bổ sung
như Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 1991, năm 2004; Luật phổ cập giáo dục
tiểu học năm 1991, Luật hôn nhân và gia ñình, Bộ luật hình sự, Bộ luật lao ñộng, Luật nuôi
con nuôi, Luật phòng, chống mua bán người... Thêm vào ñó nhiều chương trình quốc gia
thúc ñẩy việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em ñã ñược thiết lập như Chương trình hành ñộng
quốc gia vì trẻ em Việt Nam giai ñoạn 1990 -2000 và 2001-2010; Chương trình bảo vệ trẻ
em có hoàn cảnh ñặc biệt 1999-2002; Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em 2011-2015;
hoặc các chương trình quốc gia về xóa ñói, giảm nghèo; phòng chống mại dâm, ma túy,
mua bán phụ nữ và trẻ em…
Về cơ quan chịu trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc trẻ em, từ khi trở thành thành viên của
CƯQTE, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em luôn ñược quan tâm, củng cố và hoàn thiện
ñể có thể thực hiện trách nhiệm chăm sóc trẻ em ñồng thời phù hợp với những thay ñổi của
tình hình kinh tế -xã hội và tổ chức bộ máy nhà nước. Ngày 12-9-1991, Ủy ban Bảo vệ và
Chăm sóc trẻ em Việt Nam ñã thành lập trên cơ sở kế tục chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban
thiếu niên nhi ñồng Việt Nam ñược thành lập từ năm 1961. Tiếp ñó là Ủy ban Dân số, Gia
ñình và Trẻ em; và hiện nay, Bộ Lao ñộng, Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về
bảo vệ và chăm sóc trẻ em (Chinh phu 2007).
ðối với việc thực hiện trách nhiệm pháp lý quốc gia theo ðiều 44 của Công ước:
CƯQTE quy ñịnh các quốc gia thành viên có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban Quyền trẻ
em về việc thực hiện Công ước trong thời hạn 02 năm kể từ khi CƯQTE có hiệu lực ñối
với quốc gia và sau ñó cứ 5 năm một lần về những biện pháp ñã áp dụng ñể hiện thực hóa
quyền ñược thừa nhận trong công ước và những tiến ñộ ñã ñạt ñược trong việc hưởng
những quyền này
ðến nay, Việt Nam ñã nộp báo cáo quốc gia về việc thực thi CƯQTE vào các năm 1993,
1998, 20024, 2008 và 20125; nộp báo cáo về việc thực hiện hai Nghị ñịnh thư không bắt
buộc của CƯQTE vào năm 20046. Ngoài ra, Việt Nam cũng trả lời nhiều câu hỏi của Ủy
ban Quyền trẻ em về những vấn ñề mà Ủy ban quan tâm, bao gồm 10 câu hỏi liên quan tới
thực hiện Nghị ñịnh thư không bắt buộc về buôn bán trẻ em, mại dâm trẻ em và văn hóa
phẩm khiêu dâm trẻ em trong năm 2006; và 20 câu hỏi và ñề nghị cung cấp thông tin về
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Năm 2002, Việt Nam nộp báo cáo cập nhật tình hình thực hiện CƯQTE thay vì báo cáo ñịnh kỳ
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Sau lần nộp báo cáo ñầu tiên này, các lần báo cáo tiếp theo ñược thực hiện chung với Báo cáo về việc thực
hiện Công ước quyền trẻ em (năm 2008 và 2012).

tình hình thực hiện CƯQTE giai ñoạn 2008-2011. Trên thực tế, cuộc sống của trẻ em Việt
Nam nhìn chung ngày càng ñược cải thiện trên các phương diện, từ dinh dưỡng, sức khỏe
và giáo dục ñến vui chơi, giải trí. Những tiến bộ trong việc thực thi CƯQTE của Việt Nam
ñã ñược Ủy ban Quyền trẻ em và cộng ñồng quốc tế thừa nhận. Trong các bình luận tương
ứng với các báo cáo quốc gia của Việt Nam, Ủy ban quyền trẻ em ñều ghi nhận những tiến
bộ ñáng kể của Việt Nam trong việc thực thi công ước. Một nghiên cứu gần ñây, báo cáo
phân tích về tình hình trẻ em Việt Nam 2010 (UNICEF 2011), ñã trình bày khá ñầy ñủ các
khía cạnh về ñời sống và thực trạng bảo ñảm các quyền của trẻ em. Trong ñó ñã thừa nhận
rằng: Việt Nam “ñã tiếp tục thể hiện sự lãnh ñạo có tầm nhìn cho xấp xỉ 30 triệu trẻ em
…“Việt Nam rõ ràng ñã ñạt ñược những tiến bộ cho trẻ em trong thời gian khá ngắn”
(UNICEF 2011: 17). Như vậy, có thể khẳng ñịnh rằng quyền trẻ em ñã và ñang ñược quan
tâm thực sự ở Việt Nam, có những tác ñộng tốt lên ñời sống chính trị, xã hội ở Việt Nam,
như một chuyên gia nghiên cứu về quyền con người ñã nhận xét,
Những tiến bộ trong quyền trẻ em ñược coi như chất xúc tác mạnh mẽ thúc ñẩy sự phát
triển của quyền con người ở Việt Nam (Salazar-Volkmann 2004).7
Tuy nhiên các nghiên cứu và ñánh giá cũng chỉ ra rằng “còn một bộ phận trẻ em và vị
thành niên ở Việt Nam tiếp tục sống trong ñiều kiện chưa ñược hưởng quyền” (UNICEF
2011: 17); hệ thống văn bản pháp luật về quyền trẻ em ñược quy ñịnh trong nhiều văn bản
khác nhau mà ñôi khi thiếu tính thống nhất và rõ ràng (UNICEF 2011: 255). ðiều này có
thể giải thích bởi pháp luật về quyền trẻ em không thể tránh khỏi tình trạng chung của các
văn bản pháp luật về quyền con người là “còn chưa ñồng bộ, có chỗ còn chồng chéo, mâu
thuẫn dẫn tới khó khăn, thậm chí hiểu sai, trong quá trình vận dụng và thực thi pháp luật”
như ñã ñược thừa nhận trong Báo cáo quốc gia kiểm ñiểm ñịnh kỳ việc thực hiện quyền
con người ở Việt Nam (2009: 10).
Trong mỗi bình luận về báo cáo quốc gia về việc thực hiện CƯQTE của Việt Nam, Ủy ban
quyền trẻ em (UN Committee on the Rights of the Child 1993; 2003; 2012) ñều ñã chỉ ra
những hạn chế và ñưa ra những khuyến cáo cụ thể như thành lập cơ quan thanh tra ñộc lập,
thu thập ñầy ñủ các số liệu có liên quan ñến trẻ em…. Trong ñó có một số nội dung ñược
lặp lại giữa các lần mà cho ñến nay dường như vẫn ñang còn là một thách thức ñối với Việt
Nam, bao gồm:
- Tìm kiếm các biện pháp ñể giảm thiểu tác ñộng tiêu cực của cải cách kinh tế, phát triển
nền kinh tế thị trường lên các nhóm dễ bị tổn thương;
- Cải cách hệ thống tư pháp người chưa thành niên;
- Tuyên truyền Công ước ñến các dân tộc thiểu số.
III. CƠ CHẾ BẢO VỆ TRẺ EM TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP Ở VIỆT NAM VÀ
NHỮNG ðIỂM HẠN CHẾ
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Xem thêm: Những ñiểm mở và thách thức cơ bản với phương thức làm chương trình dựa trên cơ sở quyền
con người cho phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam của Christian Salazar Volkmann do Phạm Duy Trọng dịch, Nhà
xuất bản Chính trị quốc gia 2004.

Trước khi trình bày những thông tin cụ thể về cơ chế bảo vệ trẻ em trong lĩnh vực tư pháp,
chúng tôi lưu ý rằng, trong hệ thống pháp luật Việt Nam tồn tại ñồng thời thuật ngữ “trẻ
em” và “người chưa thành niên” khi ngụ ý tới những người chưa hoàn toàn trưởng thành.
 ðiều 1 Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nêu rằng “Trẻ em quy ñịnh trong
luật này là công dân Việt Nam dưới mười sáu tuổi”;
 ðiều 18 Bộ luật dân sự quy ñịnh: “Người từ ñủ 18 tuổi trở lên là người thành niên.
Người chưa ñủ mười tám tuổi là người chưa thành niên”.
Từ 02 ñiều luật ñược trích dẫn trên có thể thấy rằng giới hạn về ñộ tuổi của người chưa
thành niên trong pháp luật Việt Nam gần tương ñồng với ñịnh nghĩa về trẻ em trong
CƯQTE:
 Trong phạm vi của Công ước này, trẻ em có nghĩa là người dưới 18 tuổi, trừ trường
hợp pháp luật áp dụng ñối với trẻ em ñó quy ñịnh tuổi thành niên sớm hơn (United
Nations 1989: ðiều 1)
ðiểm khác biệt trong ñịnh nghĩa trẻ em theo pháp luật Việt Nam ñặc biệt khác với Công
ước là khi kết thúc ñộ tuổi trẻ em thì một người không phải là người trưởng thành mà vẫn
là người chưa thành niên trong 02 năm tiếp theo cho ñến khi họ ñủ 18 tuổi. Hệ thống pháp
luật quốc gia của Việt Nam hiện nay chưa có một thuật ngữ nào ñể phân biệt rõ ràng thời
kỳ giữa trẻ em và người thành niên từ ñủ 16 tuổi ñến dưới 18 tuổi.8
Khảo sát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành cho thấy các quy ñịnh về trẻ em và
người chưa thành niên ñược ñề cập trong nhiều văn bản pháp luật. Tuy nhiên có thể khái
quát rằng, thuật ngữ ‘trẻ em’ thường ñược dùng trong khi ñề cập ñến những vấn ñề phúc
lợi nói chung, trẻ em là một ñối tượng cần ñược chăm sóc, bảo vệ ñặc biệt, như Luật bảo
vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Bộ luật hình sự; các chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em;
phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em. Trong khi ñó ‘người chưa thành niên’ thường
ñược dùng khi ñề cập ñến trách nhiệm pháp lý của chủ thể trước pháp luật, trong ñó xác
ñịnh các quyền, nghĩa vụ và cách thức thực hiện trong các quan hệ pháp luật cụ thể như Bộ
luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật dân sự và Bộ luật tố tụng dân sự, Pháp lệnh
xử lý vi phạm hành chính9...
Việc giải quyết các vụ án hành chính, dân sự, lao ñộng, hôn nhân và gia ñình (gọi chung là
các vụ án phi hình sự) ñược thực hiện bởi Tòa án theo thủ tục tố tụng hành chính hoặc tố
tụng dân sự (gọi chung là tố tụng phi hình sự). Trong các vụ án phi hình sự, trẻ em có thể
liên quan, là người người tham gia tố tụng với các vai trò người khởi kiện, nguyên ñơn dân
8

Trong pháp luật Việt Nam còn có một thuật ngữ có thể dùng ñể nói ñến giai ñoạn phát triển của con người
là thanh niên. ðiều 1 Luật thanh niên 2005 ñịnh nghĩa: Thanh niên quy ñịnh trong Luật này là công dân Việt
Nam từ ñủ mười sáu tuổi ñến ba mươi tuổi.
9
Trong Bộ luật hình sự, cả hai thuật ngữ “trẻ em” và “người chưa thành niên” ñều ñược sử dụng khá phổ
biến, trong ñó “trẻ em” thường ñược sử dụng trong trường hợp là ñối tượng tác ñộng của tội phạm, người bị
hại; còn “người chưa thành niên” là người thực hiện hành vi vi phạm, phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy
nhiên, cũng có một số tội phạm trong ñó người chưa thành niên ñược xem như là ñối tượng bảo vệ của pháp
luật hình sự, như Tội dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên phạm pháp (ðiều 252), Tội mua
dâm người chưa thành niên (ðiều 256); tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự Xúi giục người chưa thành
niên phạm tội (các ðiều 48/1/m, 117/2/c, 116/2/c) và phạm tội ñối với người chưa thành niên từ ñủ 16 ñến
dưới 18 tuổi (các ðiều 111/4 và 113/4).

sự, bị ñơn dân sự hoặc người liên quan. Tuy nhiên, việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ tố
tụng của họ ñược thực hiện bởi cha mẹ hoặc người giám hộ theo quy ñịnh của pháp luật.
ðiều này có nghĩa là trẻ em có liên quan trong các vụ án phi hình sự có thể không cần phải
trực tiếp tiếp xúc với các cơ quan tiến hành tố tụng, và không bao giờ bị áp dụng các biện
pháp hạn chế tự do. Nói cách khác, từ quan ñiểm về việc thực thi CƯQTE trong lĩnh vực
tư pháp vị thành niên, các thủ tục tố tụng của các vụ án phi hình sự không là căn cứ làm
ảnh hưởng ñáng kể tới các quyền của trẻ em.
Khác với các vụ án dân sự, các vụ án hình sự có thể tác ñộng nghiêm trọng ñến các quyền
của trẻ em theo quy ñịnh của công ước cũng như các văn kiện pháp lý quốc tế có liên quan
trong lĩnh vực tư pháp ñã ñược ñề cập trong phần I.
Pháp luật Việt Nam hiện hành quy ñịnh mọi tội phạm, hình phạt trong Bộ luật hình sự
(BLHS), “chỉ người nào phạm một tội ñã ñược Bộ luật Hình sự quy ñịnh mới phải chịu
trách nhiệm hình sự” (ðiều 2 BLHS). Và Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) quy ñịnh
trình tự, thủ tục giải quyết các vụ án hình sự (ðiều 1 BLTTHS)(Quốc hội 2003: ðiều 1).
Hai bộ luật này là căn cứ pháp lý chủ yếu ñể giải quyết các vụ án hình sự cũng như bảo
ñảm quyền con người trong lĩnh vực tư pháp hình sự, bao gồm các quyền của người chưa
thành niên phạm tội, quyền của trẻ em là nạn nhân, nhân chứng của tội phạm. Cả hai bộ
luật ñều dành một chương riêng ñể quy ñịnh về việc áp dụng bộ luật với người chưa thành
niên phạm tội, và có một số quy ñịnh về việc bảo vệ quyền lợi cho ñương sự là người chưa
thành niên, lấy lời khai của người làm chứng là người chưa thành niên.
Về nguyên tắc, khi bị liên quan ñến một vụ án hình sự, người chưa thành niên có các
quyền và nghĩa vụ tương ứng với tư cách tố tụng của họ trong vụ án, có thể là người bị tạm
giữ, bị can, bị cáo hay người bị hại, người làm chứng hoặc nguyên ñơn dân sự, bị ñơn dân
sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. ðồng thời có những quy ñịnh có lợi hơn so với
người ñã thành niên ñược áp dụng với họ.
So sánh các quy ñịnh của pháp luật hình sự và tố tụng hình sự, bao gồm Bộ luật hình sự,
Bộ luật tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn liên quan với các quy ñịnh của CƯQTE
và các bộ quy tắc, hướng dẫn về tư pháp người chưa thành niên có thể nhận xét rằng:
Pháp luật hình sự Việt Nam, cơ bản ñã ñáp ứng các yêu cầu của Công ước về những
phương diện sau:
- Không xử phạt tử hình hoặc tù chung thân ñối với người chưa thành niên phạm tội (ðiều
69/5 BLHS);
- Quy ñịnh “việc xử lý người chưa thành niên phạm tội chủ yếu nhằm giáo dục, giúp ñỡ họ
sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội” (ðiều 69/1
BLHS);
- Quy ñịnh ñộ tuổi tối thiểu của trách nhiệm hình sự:
ðiều 12 Bộ luật hình sự quy ñịnh về tuổi chịu trách nhiệm hình sự như sau:
 Người từ ñủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

 Người từ ñủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa ñủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự
về tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm ñặc biệt nghiêm trọng
Như vậy, ñộ tuổi tối thiểu của trách nhiệm hình sự là ñủ 14, trẻ em dưới 14 tuổi ñược coi là
không có khả năng vi phạm pháp luật hình sự. Quy ñịnh này là hoàn toàn phù hợp với các
hướng dẫn của Quy tắc Bắc Kinh, và khuyến cáo Ủy ban quyền trẻ em tại Bình luận chung
số 10;10
- Quy ñịnh chế tài hình sự áp dụng với người chưa thành niên nhẹ hơn mức áp dụng ñối
với người ñã thành niên phạm tội tương ứng (các ðiều: 69, 72 – 77 BLHS);
- Quy ñịnh việc trợ giúp pháp lý (bào chữa) ñối với người chưa thành niên bị tạm giữ, bị
khởi tố, truy tố, xét xử về hình sự (ðiều 305 BLTTHS);
- Quy ñịnh việc tham gia của gia ñình, nhà trường và tổ chức trong các vụ án có bị can, bị
cáo là người chưa thành niên;
- Quy ñịnh về thành phần Hội ñồng xét xử phải có một Hội thẩm là giáo viên hoặc cán bộ
ðoàn thanh niên (ðiều 307 BLTTHS);
- Quy ñịnh việc bắt, giam giữ người phải tuân theo các quy ñịnh của pháp luật; Nghiêm
cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình ñối với tất cả mọi người trong ñó bao gồm trẻ em,
người chưa thành niên (ðiều 6 BLTTHS);
- Quy ñịnh quyền kháng cáo, khiếu nại, quyền ñối chất của những người tham gia tố tụng
trong ñó bao gồm người chưa thành niên;
ðặc biệt, Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLðTBXH
ngày 12-7-2011 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an,
Bộ Tư pháp, Bộ Lao ñộng, Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn thi hành một số quy ñịnh
của Bộ luật tố tụng hình sự ñối với người tham gia tố tụng là người chưa thành niên (gọi tắt
là Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLðTBXH) ñã ñưa
ra những hướng dẫn thực hành, cụ thể hơn cho quá trình giải quyết các vụ án hình sự liên
quan ñến người chưa thành niên. Hướng dẫn này không ngừng nhấn mạnh việc bảo ñảm
tôn trọng quyền của người chưa thành niên trong quá trình tố tụng; giữ bí mật thông tin cá
nhân của người chưa thành niên; giải quyết nhanh chóng, kịp thời; người tiến hành tố tụng
có kiến thức và kỹ năng giải quyết các vụ án liên quan ñến người chưa thành niên; xem xét
miễn trách nhiệm hình sự cho người chưa thành niên phạm tội, giao họ cho gia ñình, cơ
quan, tổ chức giám sát ñể giúp họ tự sửa chữa, tái hòa nhập cộng ñồng.
Tuy nhiên, các quy ñịnh pháp luật Việt Nam hiện hành vẫn còn nhiều hạn chế so với
CƯQTE và văn kiện pháp lý quốc tế liên quan về tư pháp người chưa thành niên. Những
ñiểm bất cập và các khuyến nghị sửa ñổi của Bộ luật hình sự và tố tụng hình sự ñể hài hòa
với các khuôn khổ và chuẩn mực pháp lý ñã ñược ñề cập khá ñầy ñủ và chi tiết trong các
nghiên cứu ñược công bố trong thời gian gần ñây, bao gồm:
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Trong Bình luận chung số 10 ñộ tuổi tối thiểu của trách nhiệm hình sự ñược khuyến nghị là không thấp
hơn 12 (ðoạn 33)

-

Báo cáo ñánh giá các quy ñịnh của Bộ luật hình sự liên quan ñến người chưa thành
niên và thực tiễn thi hành(Bo Tu phap & UNICEF Vietnam 2012b);

-

Báo cáo ñánh giá pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về xử lý chuyển hướng,
tư pháp phục hồi ñối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật (Bo Tu phap &
UNICEF Vietnam 2012a)

-

Báo cáo ñánh giá các ñiều khoản của Bộ luật tố tụng hình sự 1999 về người chưa
thành niên vi phạm pháp luật và người bị hại, người làm chứng là người chưa thành
niên (Children's Legal Centre 2010).

Không chỉ có những thiếu sót trong hệ thống các quy phạm pháp luật, thực tiễn áp dụng
các quy ñịnh của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực hình sự vẫn còn nhiều những tồn tại,
vướng mắc, ñặc biệt là những quy ñịnh có tính ưu tiên ñối với người chưa thành niên. Về
việc thực hiện các quy ñịnh “ñặc quyền” của người chưa thành niên gồm quyền bào chữa;
sự tham gia của cha mẹ, người giám hộ; và thành phần hội ñồng xét xử của những vụ án có
người chưa thành niên, có những ý kiến cho rằng:
- “có một nguy cơ rất cao là cơ quan tiến hành tố tụng khuyên người chưa thành niên vi
phạm pháp luật hoặc gia ñình họ từ chối quyền có luật sư bào chữa hoặc chỉ ñịnh người ñại
diện hợp pháp của người chưa thành niên làm người bào chữa” (Children's Legal Centre
2010: 44);
- “có trường hợp Cơ quan ñiều tra mời luật sư và người giám hộ tham gia việc lấy lời khai
nhưng là sau khi các em ñã ñược lấy lời khai và luật sư và người giám hộ chỉ ký vào bản
cung ñể hợp thức, thậm chí có trường hợp không mời” (Phan 2012: 179)
- “có vị luật sư bào chữa thậm chí không ñọc hồ sơ vụ án và tham gia phiên xét xử mà từ
ñầu ñến cuối không nói một câu nào” (Children's Legal Centre 2010: 44);
- “ở nước ta chưa có ñội ngũ những người tiến hành tố tụng chuyên xử lý các trường hợp
người chưa thành niên”; toàn ngành Tòa án không có bất kỳ Thẩm phán nào chuyên xét xử
các vụ án người chưa thành niên; (Toa an nhan dan toi cao & UNICEF Vietnam 2012: 40);
- Thông thường không có sự phân biệt khi giải quyết những vụ án mà người phạm tội là
người chưa thành niên với những vụ do người ñã thành niên thực hiện; “trong Hội ñồng xét
xử chỉ có một hội thẩm là giáo viên hoặc cán bộ ñoàn là mang tính hình thức; thủ tục phiên
tòa không có gì khác biệt so với các vụ án khác” (Tran 2012: 120).
Một vấn ñề ñáng lưu ý nữa là thực trạng bảo vệ quyền riêng tư của người chưa thành niên.
Bộ luật tố tụng hình sự quy ñịnh tòa án có thể quyết ñịnh xét xử kín các vụ án người chưa
thành niên phạm tội (ðiều 307). ðiều này có thể ñược hiểu như một bước tiến gần với quy
ñịnh của CƯQTE (ðiều 16 và ðiều 40/2/b/vii) và Quy tắc Bắc Kinh (quy tắc 8) về việc
bảo vệ sự riêng tư, giảm thiểu sự bêu riếu, cái có thể gây tai hại suốt cuộc ñời cho trẻ em.
Tuy nhiên, “thực tế xét xử của Tòa án nước ta phổ biến là công khai, kể cả những vụ án
hiếp dâm mà bị cáo và người bị hại ñều là người chưa thành niên… Công chúng và phóng
viên báo chí ñược tự do vào dự, viết bài, ñưa tin nói rõ danh tính của bị cáo là người chưa
thành niên” (Le 2012: 147). Hơn thế, việc xét xử lưu ñộng các vụ án hình sự, trong ñó có
các vụ án liên quan ñến người chưa thành niên ñang ñược xem như một cách thức của việc

tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Theo số liệu thống kê của Tòa án nhân dân tối cao, trong
4 năm từ 2007 ñến 2011 các tòa án ñã xét xử sơ thẩm lưu ñộng số các vụ án người chưa
thành niên phạm tội lần lượt là 207, 196, 158, 118 và 165 vụ. Số các vụ án này chiếm
khoảng 5%-7% tổng số các vụ án có người chưa thành niên phạm tội. Quan niệm cũng như
cách thức tiến hành các vụ án xét xử lưu ñộng ñối với người chưa thành niên phạm tội này
hoàn toàn trái ngược với yêu cầu của CƯQTE và các văn kiện pháp lý quốc tế liên quan về
tư pháp người chưa thành niên trong việc bảo vệ các thông tin cá nhân của trẻ em, ñặc biệt
là các thông tin liên quan ñến hệ thống tư pháp, cái có thể gây “vết nhơ khó tẩy rửa”, ảnh
hưởng xấu ñối với tâm lý và việc sửa chữa sai lầm của mỗi ñứa trẻ.

Số các vụ án có người chưa thành phạm tội và
Số người chưa thành niên phạm tội mà tòa án ñã xét xử
giai ñoạn 2007 – 2011
Năm
Số vụ án có NCTNPT tòa án ñã xét xử
Tổng số vụ

Số vụ án ñiểm

Số người chưa thành
niên phạm tội

hoặc xét xử lưu ñộng

2007

2689

207

3747

2008

2744

196

3900

2009

2722

158

3710

2010

2582

118

3418

2011

2355

165

3243

Từ những dẫn chứng nêu trên có thể thấy rằng mặc dù pháp luật quốc gia ñã có những quy
ñịnh nhằm bảo ñảm các quyền của trẻ em theo CƯQTE nhưng việc hiện thực hóa các quy
ñịnh này trong thực tế còn một khoảng cách rõ nét. Nói cách khác, trong một chừng mực
nào ñó, các quy ñịnh về bảo vệ người chưa thành niên trong tư pháp còn mang tính hình
thức.
Một vấn ñề nữa cần ñề cập là hệ thống thông tin về số liệu thống kê liên quan ñến trẻ em
và việc thực hiện quyền trẻ em nói chung, ñặc biệt là và các thông tin liên quan ñến trẻ em/
người chưa thành niên trong lĩnh vực tư pháp còn rất hạn chế. Hiện nay, các thông tin về
trẻ em là người bị hại, nhân chứng của tội phạm, về số người chưa thành niên bị áp dụng
các biện pháp ngăn chặn trước khi xét xử, bao gồm cả các biện pháp tước tự do (tạm giữ,

tạm giam) không ñược thu thập và thống kê ñầy ñủ. Các cơ quan ñiều tra, Viện kiểm sát và
Tòa án ñều có thẩm quyền và thường xuyên áp dụng các biện pháp ngăn chặn khi giải
quyết các vụ án người chưa thành niên phạm tội, nhưng không có cơ quan nào có số liệu
thống kê ñầy ñủ về các trường hợp họ ñã áp dụng. Với thực trạng này, thật khó ñể có thể
ñưa ra một nhận ñịnh xác ñáng về tình hình áp dụng biện pháp ngăn chặn ñối với các tội
phạm chưa thành niên, tình hình trẻ em là nạn nhân hay nhân chứng của tội phạm. Và do
ñó, việc xây dựng các chương trình cụ thể ñể nâng cao chất lượng công tác bảo vệ quyền
của các trẻ em, ñặc biệt là bị tước tự do theo Quy tắc Havana, bảo vệ trẻ em là người bị hại
theo các tiêu chuẩn quốc tế liên quan sẽ rất khó khăn.
Những yếu kém trong việc thu thập và lưu trữ thông tin liên quan ñến trẻ em không ngừng
ñược lặp lại trong các nhận xét của Ủy ban Quyền trẻ em về việc thực hiện Công ước và
các Nghị ñịnh thư không bắt buộc của CƯQTE, cũng như các nghiên cứu liên quan ñến
quyền trẻ em ở Việt Nam.
“Cần cải thiện chất lượng, ñộ tin cậy, tính chính xác và sự am hiểu về số liệu, bằng
chứng và các chỉ số liên quan ñến quyền trẻ em: số liệu vẫn là một thách thức trong
nhiều ngành. Cần cải thiện một cách căn bản hệ thống quản lý dữ liệu báo cáo ñịnh kỳ ở
các Bộ ngành có liên quan, từ cấp ñịa phương tới cấp trung ương, và hỗ trợ việc sử dụng
các dữ liệu và bằng chứng trong việc hoạch ñịnh chính sách. ðây cũng là khuyến nghị
chính của Ủy ban CRC” (UNICEF 2011: 297).11
Tóm lại, bên cạnh những thành tựu ñã ñạt ñược, việc bảo vệ quyền trẻ em trong lĩnh vực tư
pháp ở nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, chưa ñáp ứng ñầy ñủ các yêu cầu của CƯQTE và
các khuôn khổ, chuẩn mức quốc tế liên quan. Lĩnh vực tư pháp liên quan ñến người chưa
thành niên luôn là vấn ñề nổi cộm nhất trong các câu hỏi và khuyến nghị của Ủy ban
Quyền trẻ em ñối với Việt Nam trong việc thực hiện CƯQTE và Nghị ñịnh thư không bắt
buộc của CƯQTE về buôn bán trẻ em, mại dâm trẻ em và văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em.
Trong Bình luận về Báo cáo quốc gia của Việt Nam về việc thực hiện Công ước quyền trẻ
em lần 2 giai ñoạn 1997-2002, liên quan ñến tư pháp người chưa thành niên, Ủy ban
Quyền trẻ em (2003) ñã khuyến nghị Việt Nam cần:
a) Bảo ñảm thực hiện ñầy ñủ các chuẩn mực về tư pháp người chưa thành niên ñặc
biệt là các ðiều 37, 40 và 39 của Công ước, cũng như quy tắc Bắc Kinh, Hướng
dẫn Riyadh theo tinh thần phiên thảo luận toàn thể về quản lý tư pháp người chưa
thành niên năm 1995 của Ủy ban;
b) Xem xét xây dựng một bộ luật riêng về tư pháp người chưa thành niên và một hệ
thống tòa án dành riêng cho người chưa thành niên;
c) Cải thiện ñiều kiện trong các cơ sở giam giữ người chưa thành niên và bảo ñảm
việc tước tự do chỉ ñược sử dụng như biện pháp cuối cùng khi không còn cách nào
khác;
d) ðẩy nhanh việc xây dựng hệ thống dịch vụ hỗ trợ phục hồi và tái hòa nhập người
chưa thành niên và tăng cường số lượng cán bộ xã hội tham gia cung cấp các dịch
vụ ñó cho người chưa thành niên phạm tội;
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Trong trích dẫn này, Ủy ban CRC chính là Ủy ban Quyền trẻ em

e) ðảm bảo tất cả các trẻ em phạm tội vi phạm pháp luật ñều nhận ñược tư vấn pháp
lý và các dịch vụ hỗ trợ cần thiết khác;
f) Yêu cầu ñược hỗ trợ kỹ thuật về vấn ñề này từ các cơ quan như văn phòng Cao ủy
Liên hợp quốc về Quyền con người và các thành viên của Ban ñiều phối của Liên
hợp quốc về Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực tư pháp người chưa thành
niên.

Các bình luận và khuyến nghị nêu trên lại liên tục ñược nhắc lại vào tháng 6/2012 khi Ủy
ban quyền trẻ em xem xét báo cáo cập nhật tình hình thực thi Công ước quyền trẻ em của
Việt Nam giai ñoạn 2008-2011. Ủy ban ñã cho rằng các khuyến nghị trước ñây chưa ñược
giải quyết triệt ñể, vẫn còn thiếu một hệ thống tư pháp toàn diện cho người chưa thành
niên; thiếu các biện pháp thay thế cho việc giam giữ và thiếu các biện pháp tái hòa nhập
cộng ñồng (UN Committee on the Rights of the Child 2012: ñoạn 72).

Những nghiên cứu gần ñây cũng ñã chỉ ra một số hạn chế của công tác bảo vệ trẻ em trong
lĩnh vực tư pháp:
“So với hệ thống áp dụng tại các quốc gia khác trong khu vực, hệ thống tư pháp người
chưa thành niên ở Việt Nam vẫn chủ yếu mang tính trừng phạt… Việt Nam có thể học hỏi
từ kinh nghiệm của các quốc gia trong khu vực ñã áp dụng các chương trình phòng ngừa
và chuyển hướng tại cộng ñồng thay cho các biện pháp có tính chất trừng phạt và tòa án
dành riêng cho trẻ em trong ñó có áp dụng quy trình xử lý phù hợp với trẻ em dù với tư
cách là người phạm tội, nạn nhân hay nhân chứng” (UNICEF 2011: 234);
Hệ thống xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật của Việt Nam chưa ñáp ứng các
yêu cầu của các chuẩn mực pháp lý quốc tế (Bo Tu phap & UNICEF Vietnam 2012b);
Các quy ñịnh của Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự về người chưa thành niên vi
phạm pháp luật, người bị hại, người làm chứng là trẻ em chưa hài hòa với các quy ñịnh
tương ứng của CƯQTE và các văn kiện pháp luật quốc tế liên quan (Children's Legal
Centre 2010; Bộ Tư pháp & UNICEF Việt Nam 2012);
Thực tiễn xét xử các vụ án có bị cáo là người chưa thành niên; có người bị hại, người làm
chứng là trẻ em còn gặp phải nhiều khó khăn, vướng mắc do một số quy ñịnh của pháp luật
hình sự, tố tụng hình sự chưa rõ ràng; cách thức tổ chức và thực hiện các phiên tòa ñôi khi
chưa thực sự phù hợp; nhiều trường hợp người tiến hành tố tụng không có ñủ những hiểu
biết cần thiết về tâm lý người chưa thành niên; luật sư tham gia tố tụng chưa thực hiện hết
trách nhiệm (Toa an nhan dan toi cao & UNICEF Vietnam2012: 39 - 44).
Các nghiên cứu nêu trên cũng ñưa ra những khuyến nghị ñối với việc các sửa ñổi một số
quy ñịnh của Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự, thành lập Tòa án người chưa thành
niên ñể có thể ñáp ứng các yêu cầu của các chuẩn mức pháp lý quốc tế về tư pháp người
chưa thành niên. Trong Báo cáo Tổng quan của Tòa án nhân dân tối cao (Viện khoa học
xét xử) và UNICEF ñặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết thành lập tòa án chuyên trách ñể giải

quyết các vụ án liên quan ñến người chưa thành niên. Theo báo cáo này việc thành lập tòa
án chuyên trách ñối với người chưa thành niên sẽ góp phần giải quyết những hạn chế trong
lĩnh vực tư pháp người chưa thành niên ở Việt Nam hiện nay (Toa an nhan dan toi cao &
UNICEF Vietnam 2012: 108). Vậy liệu rằng việc thành lập tòa án chuyên trách ñối với
người chưa thành niên có khả thi trong ñiều kiện kinh tế - xã hội hiện hành của Việt Nam?
Dưới ñây chúng tôi xin trình bày một số vấn ñề có thể gặp phải khi thành lập tòa án chuyên
trách ñối với người chưa thành niên.
IV. MỘT SỐ KHÓ KHĂN KHI THÀNH LẬP TÒA ÁN CHUYÊN TRÁCH ðỐI
VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN
Không thể phủ nhận rằng việc thành lập một hệ thống tòa án chuyên trách ñể giải quyết các
vụ án liên quan ñến người chưa thành niên ñặc biệt là các vụ án người chưa thành niên
phạm tội là hoàn toàn phù hợp với các yêu cầu của chuẩn mực pháp lý quốc tế về tư pháp
người chưa thành niên. CƯQTE (ðiều 40) yêu cầu các quốc gia thành viên xúc tiến việc
thành lập các cơ quan chuyên trách giải quyết vấn ñề trẻ em vi phạm pháp luật hình sự.
ðiều này ñược nhắc lại trong Bình luận chung số 10 của Ủy ban quyền trẻ em. Và ñặc biệt,
ñối với Việt Nam, trong Kết luận về việc thực hiện CƯQTE, Ủy ban quyền trẻ em (2003;
2012) ñã khuyến nghị rõ rằng Việt Nam cần xem xét xây dựng một bộ luật riêng về tư
pháp người chưa thành niên và một hệ thống tòa án dành riêng cho người chưa thành niên.
Tuy nhiên phải khẳng ñịnh rằng ñể Tòa án chuyên trách ñược thành lập và hoạt ñộng hiệu
quả là một công việc hết sức khó khăn, ñòi hỏi sự ñầu tư thích ñáng về nhiều phương diện.
Trước hết là nghiên cứu khả thi về tổ chức và thẩm quyền của Tòa án, cơ sở hạ tầng và
nguồn nhân lực ñể có thể thành lập tòa án, những yêu cầu ñối với các thiết chế liên quan ñể
tòa án có thể hoạt ñộng ñồng bộ, hiệu quả. Tiếp ñến là các quy ñịnh của pháp luật cần sửa
ñổi bổ sung phù hợp, bao gồm sửa ñổi các quy ñịnh của pháp luật về tổ chức tòa án, về
hình sự và tố tụng hình sự và các lĩnh vực có liên quan khác. Dưới ñây, tôi chỉ ñề cập tới 3
nội dung với những ý tưởng còn ñơn giản nhất với mục ñích ñóng góp ý kiến cho ñề án
thành lập tòa án chuyên trách cho người chưa thành niên.
Về tổ chức và thẩm quyền
Mô hình Tổ chức và thẩm quyền của Tòa án chuyên trách cho người chưa thành niên nên
như thế nào, hiện nay còn nhiều tranh luận. ðiều này ñược thấy rõ qua 9 chuyên ñề tham
vấn trong Báo cáo tổng quan về cơ sở lý luận và thực tiễn của sự cần thiết thành lập tòa án
chuyên trách ñối với người chưa thành niên ở Việt Nam (Toa an nhan dan toi cao &
UNICEF Vietnam 2012), gọi tắt là Báo cáo tổng quan. ðối với mô hình Tòa án gia ñình và
người chưa thành niên ñược ñề xuất thành lập ñể giải quyết tất cả các vụ án liên quan ñến
người chưa thành niên cả về dân sự, và hình sự, hôn nhân và gia ñình, chúng tôi cho rằng
không thực sự khả thi trong ñiều kiện của Việt Nam hiện nay. Bởi lẽ, chỉ riêng về nguồn
nhân lực, ñể Tòa án có thể hoạt ñộng ñạt hiệu quả như mong ñợi, người tiến hành tố tụng,
ñặc biệt là các Thẩm phán phải có ñủ năng lực ñể giải quyết tất cả các loại án hình sự, dân
sự, lao ñộng, hôn nhân và gia ñình, ñồng thời có kiến thức khoa học giáo dục và kinh
nghiệm về tâm sinh lý người chưa thành niên. Những yêu cầu này dường như là “quá sức”
ñối với các cán bộ ngành tòa án nói chung. Thực tế số lượng văn bản quy phạm pháp luật
trong từng lĩnh vực hình sự, dân sự, hôn nhân và gia ñình là rất lớn; các yêu cầu ñối với kỹ

năng giải quyết các vụ án thuộc mỗi chuyên ngành là khác nhau. ðặc biệt, “chuyên môn
hóa” là xu hướng chung của ngành tòa án. Các tòa chuyên trách thuộc Tòa án nhân dân cấp
tỉnh và Tòa án nhân dân tối cao ñược tổ chức theo lĩnh vực (hình sự, dân sự, hành chính,
kinh tế và lao ñộng) và cán bộ thuộc ñơn vị nào thì giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực
tương ứng. Ở cấp huyện, không có các ñơn vị chuyên trách, nhưng thẩm phán thường ñược
phân công công việc theo chuyên môn và kinh nghiệm, một số thẩm phán chuyên xét xử
hình sự và một số chuyên xét xử về dân sự (Toa an nhan dan toi cao & UNICEF Vietnam
Pham 2012: 128; 2012: 48). Thêm vào ñó, chỉ với yêu cầu ñối với người tiến hành tố tụng
các vụ án người chưa thành niên phạm tội phải có kiến thức khoa học giáo dục, am hiểu
tâm sinh lý người chưa thành niên ñã ñược quy ñịnh trong pháp luật tố tụng hình sự có
hiệu lực ñã gần 25 năm12 nhưng ñến nay việc thực hiện quy ñịnh này vẫn bị coi là nặng
tính hình thức. Như vậy, giả ñịnh rằng cứ thành lập tòa án sau ñó sẽ tập huấn, bồi dưỡng
cho các cán bộ Tòa án ñể ñạt các yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng giải quyết
các vụ án sẽ là thiếu căn cứ xác ñáng. Trường hợp nếu vẫn cứ kiên quyết thành lập thì
nhiều khả năng hiệu quả giải quyết các vụ án liên quan ñến người chưa thành niên sẽ
“chẳng khác gì như hiện nay” như nhận ñịnh của Tiến sỹ Phạm Quý Tỵ (2012: 128). ðiều
này có nghĩa là việc thành lập Tòa án người chưa thành niên thiếu những nền tảng cần thiết
và khó có thể ñạt ñược những mục tiêu ñặt ra.
Từ phương diện ñể thực hiện tốt hơn việc bảo vệ các quyền của trẻ em trong ñiều kiện kinh
tế, văn hóa và xã hội hiện hành13 của Việt Nam, chúng tôi cho rằng Tòa án chuyên trách
cho người chưa thành niên chỉ nên giải quyết các vụ án hình sự mà trọng tâm là các vụ án
có người phạm tội là người chưa thành niên. Thẩm quyền cụ thể của Tòa án chuyên trách
trong những trường hợp vụ án có nhiều người, có cả người phạm tội ñã thành niên và chưa
thành niên hoặc vụ án có người bị hại, nhân chứng là trẻ em… cần ñược nghiên cứu chi tiết
hơn trong mối liên hệ cụ thể của các ñiều kiện của cải cách tư pháp, nguồn nhân lực và tài
chính có thể ñầu tư, ñảm bảo tính khả thi, sau khi ñược thành lập tòa án này có thể hoạt
ñộng ñạt hiệu quả như dự kiến. Tuy nhiên, nếu tòa án chuyên trách ñược thành lập với
thẩm quyền chỉ ñể giải quyết những vụ án người chưa thành niên phạm tội, thì các vụ án có
trẻ em là người bị hại hoặc nhân chứng của tội phạm cũng cần ñược cải thiện theo các quy
ñịnh của CƯQTE (ðiều 39), Hướng dẫn hành ñộng ñối với trẻ em trong hệ thống tư pháp
hình sự, Hướng dẫn về những vấn ñề tư pháp liên quan ñến nạn nhân và nhân chứng của
tội phạm là trẻ em, và các văn kiện pháp lý có liên quan khác.
Về cơ sở hạ tầng và phương tiện hỗ trợ
Cho dù mô hình Tòa án chuyên trách cho người chưa thành niên là dạng nào, ñộc lập hay
là một bộ phận thuộc tòa án nhân dân thì cũng cần ñược cung cấp cơ sở hạ tầng bao gồm
trụ sở và các phương tiện hỗ trợ. Tuy nhiên, trong ñiều kiện kinh tế, xã hội của nước ta
hiện nay, sẽ là hết sức khó khăn nếu phải xây mới toàn bộ các cơ sở hạ tầng cho các hoạt
ñộng tư pháp vị thành niên. Vì vậy, cơ sở hạ tầng cho Tòa án chuyên trách cho người chưa
thành niên có thể vẫn là những phòng làm việc trong các tòa án hiện nay nhưng cần phải có
12

Chỉ tính từ khi có Bộ luật tố tụng hình sự năm 1988.
Thực hiện trách nhiệm pháp lý quốc gia trong ñiều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa hiện hành của quốc gia
thành viên thường ñược quy ñịnh rõ ràng trong các văn kiện pháp lý quốc tế về quyền con người, bao gồm
quyền trẻ em trong lĩnh vực tư pháp, ví dụ: quy tắc 5 của Bộ quy tắc Bắc Kinh, hướng dẫn số 8 của Bộ hướng
dẫn Riyahd.

13

những thay ñổi cần thiết ñể có ñáp ứng các yêu cầu và chuẩn mực quốc tế về tư pháp người
chưa thành niên. Cụ thể là cần lưu ý tới những cơ sở vật chất cho phòng xét xử thân thiện,
phòng chờ trong những trường hợp cần cách ly người chưa thành niên với người thành
niên phạm tội, cách ly người bị hại, người làm chứng với bị cáo; các máy móc thiết bị cho
việc ghi âm, ghi hình ñể hạn chế số lần tiếp xúc của người hại, người làm chứng là trẻ em
với bị can, bị cáo… Sẽ là ñơn giản nếu hiểu phiên tòa thân thiện như một số ý kiến ñược ñề
cập trong trong Báo cáo tổng quan:
Nên có phiên tòa thân thiện cho người chưa thành niên, có thể không có vành móng ngựa
mà bố trí như một phòng họp, có thể ñể bàn ghế thấp hơn một chút kể cả cách sắp xếp. Hội
ñồng xét xử có thể ngồi gần hơn như vậy tạo ñược cảm giác thân thiện với trẻ. Về cơ sở
vật chất thì không có riêng mà chỉ chọn ra ngày xét xử cho ngươi chưa thành niên, sau ñó
di chuyển lại, sắp xếp lại ñồ vật trong phòng (Toa an nhan dan toi cao & UNICEF Vietnam
2012: 81).
Chúng tôi cho rằng cần phải tính ñến cả các yếu tố như không gian bên ngoài và kiến trúc
của trụ sở, phòng xét xử của nhiều tòa án ñã có vẻ tôn nghiêm/ không thân thiện, nhiều vụ
án có thể ñược xét xử trong cùng một ngày dù ở các phòng xử riêng biệt, người chưa thành
niên có thể nhìn thấy lực lượng dẫn giải ñông ñảo trong các vụ án khác.
Yêu cầu của việc cải thiện các thiết chế liên quan
Như ñã ñược khẳng ñịnh rõ ràng trong Báo cáo tổng quan (trang 109), một trong những
mục tiêu chính của việc thành lập tòa án chuyên trách cho người chưa thành niên là “phải
bảo ñảm thúc ñẩy và phát triển các hoạt ñộng bảo vệ người chưa thành niên”, ñặc biệt là
người chưa thành niên vi phạm pháp luật và người chưa thành niên bị xâm hại. ðể thực
hiện ñược mục tiêu này không chỉ ñòi hỏi tổ chức và hoạt ñộng hiệu quả của Tòa án
chuyên trách mà phải có sự cải tiến, phát triển ñồng bộ của các thiết chế liên quan. Các
nghiên cứu về công tác tư pháp người chưa thành niên ñã chỉ ra rằng:
Tư pháp người chưa thành niên không phải là một hệ thống mà là những hệ thống ñan xen
nhau, bao gồm cảnh sát, các cơ quan tư pháp, nhà tù, các chương trình phục hồi và những
người hỗ trợ (cán bộ làm công tác xã hội, các nhà tâm lý học, các luật sư…) ñều có hệ
thống riêng (To chuc Bao ve tre em quoc te 2002: 14).
Từ các quy ñịnh của pháp luật quốc gia và thực tiễn ở Việt Nam cũng có thể thấy rõ rằng,
Tòa án với chức năng xét xử chỉ là bộ phận của quá trình tố tụng hình sự, hiệu quả hoạt
ñộng của Tòa án phụ thuộc và ảnh hưởng ñến các thể chế có liên quan. Ví dụ:
Vụ án liên quan ñến người chưa thành niên không thể ñược giải quyết nhanh chóng và
chính xác nếu các cơ quan ñiều tra và Viện kiểm sát không tiến hành ñiều tra và truy tố
nhanh chóng và ñúng luật pháp; nếu luật sư bào chữa cho người phạm tội chưa thành niên
không thực hiện ñầy ñủ trách nhiệm nghề nghiệp; nếu người bị hại là trẻ em không ñược
trợ giúp xã hội thích hợp;
Cách thức tổ chức phiên tòa, kết quả xét xử của Tòa án dù hoàn toàn phù hợp, nhưng nếu
thiếu sự ñồng bộ, hiệu quả trong hoạt ñộng của các cơ quan thi hành án; không có sự giúp

ñỡ, hỗ trợ của các tổ chức liên quan cho người chưa thành niên tái hòa nhập cộng ñồng thì
mục ñích của hoạt ñộng xét xử và của cả quá trình tố tụng là không ñạt ñược.

V. DỰ ðOÁN NHỮNG HIỆU ỨNG CỦA VIỆC THÀNH LẬP TÒA ÁN NGƯỜI
CHƯA THÀNH NIÊN Ở VIỆT NAM VỚI VIỆC THỰC THI TRÁCH NHIỆM
PHÁP LÝ QUỐC GIA THEO CÔNG ƯỚC QUYỀN TRẺ EM
Xuyên suốt toàn bộ Báo cáo tổng quan, có thể thấy mục tiêu chính yếu và quan trọng nhất
của việc thành lập tòa án là ñể bảo ñảm “những giá trị tốt nhất cho người chưa thành niên”.
ðây chính là cốt lõi tinh thần và mục tiêu của CƯQTE, các nghị ñịnh thư không bắt buộc
của Công ước và các văn kiện pháp luật quốc tế có liên quan về quyền trẻ em, trong ñó bao
gồm Quy tắc Bắc Kinh, Hướng dẫn Riyahd, quy tắc Havana và Hướng dẫn về những vấn
ñề tư pháp liên quan ñến nạn nhân và nhân chứng của tội phạm là trẻ em.
Các tiêu chí cần ñược quan tâm khi xây dựng tòa án chuyên trách ñối với người chưa thành
niên ñược tuyên bố rõ rằng:
“- Khi xử lý người chưa thành niên phạm tội phải xem xét ñến ñiều kiện, hoàn cảnh, môi
trường sống của người ñó;
Việc ñưa người chưa thành niên vào cơ sở tập trung cải tạo chỉ ñược áp dụng như là biện
pháp cuối cùng khi không còn biện pháp thích hợp nào khác và trong thời gian ngắn nhất
có thể” (Toa an nhan dan toi cao & UNICEF Vietnam2012: 109)
ðây chính là các quy ñịnh của CƯQTE tại các ðiều 40/4 và 37/b; quy tắc Bắc Kinh số 5,
17/1/a, và 19 và ñược nhắc lại trong Bình luận chung số 10 của Ủy ban Quyền trẻ em về
việc xử lý trẻ em vi phạm pháp luật, và việc áp dụng các biện pháp hạn chế/tước tự do của
trẻ em. Như vậy, khi Tòa án người chưa thành niên ñược thành lập thì nhiều tiêu chuẩn về
tư pháp người chưa thành niên theo CƯQTE và các văn kiện pháp lý liên quan có khả năng
ñược bảo ñảm thực hiện ở Việt Nam.
Các vấn ñề về phòng ngừa người chưa thành niên phạm tội, xử lý chuyển hướng, tạo ñiều
kiện ñể người chưa thành niên tái hòa nhập cộng ñồng cũng ñược ñề cập trong Báo cáo
tổng quan như là trách nhiệm chung của gia ñình, nhà nước và xã hội. Trên thực thế, các
chương trình phòng chống tội phạm nói chung bao gồm phòng ngừa trẻ em vi phạm pháp
luật chưa bao giờ ñược ñưa vào các chương trình, kế hoạch hàng năm hoặc chuyên ñề của
ngành tòa án. Thường thì trách nhiệm chính trong công tác phòng ngừa tội phạm do ngành
công an lập kế hoạch, thi hành và tổng kết. Tòa án chỉ tham gia trong các hội nghị tổng kết
ñể nắm tính hình và trình bày về tình hình xét xử người chưa thành niên phạm tội (nếu có).
Việc thực hiện ðề án 4 (Tong cuc Canh sat Phong-Chong toi pham 2012) “ðấu tranh
phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên” từ năm
2006 ñến 2010 là một ví dụ. Trong các chương trình này, vai trò của gia ñình và các tổ
chức xã hội còn khá mờ nhạt, chưa ñược ñề cập một cách chi tiết và cụ thể; chưa có sự chủ
ñộng, tích cực của các tổ chức xã hội.
ðối với xử lý chuyển hướng, ñây là một vấn ñề khá mới mẻ trong cả thực tiễn pháp luật và
khoa học pháp lý ở Việt Nam. Pháp luật Việt Nam chưa có các thuật ngũ tương ứng với

các thuật ngữ trong pháp luật quốc tế về xử lý chuyển hướng và tư pháp phục hồi mặc dù
cố một số quy ñịnh của Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự có truyền tải ít nhiều nội
dung của xử lý chuyển hướng. Một số nghiên cứu bước ñầu ñược xuất bản gần ñây, bao
gồm Báo cáo ðánh giá Pháp luật và Thực tiễn Thi hành Pháp luật về Xử lý Chuyển
hướng, Tư pháp Phục hồi ñối với Người chưa thành niên Vi phạm Pháp luật (Bo Tu phap
& UNICEF Vietnam 2012a) ñã chỉ ra rằng Việt Nam cần phải có một nỗ lực lớn trong lĩnh
vực này ñể có thể tiếp cận ñến các chuẩn mực pháp lý quốc tế về tư pháp phục hồi và xử lý
chuyển hướng.
Trong một bối cảnh hiện nay như vậy, các mục tiêu ñược ñề ra khi thành lập Tòa án người
chưa thành niên la ý. Nếu ngành tòa án tích cực và chủ ñộng hơn trong việc phòng ngừa
người chưa thành niên phạm tội, ñạt ñược các mục tiêu như trong báo cáo, thì Việt Nam sẽ
ñáp ứng ñáng kể các yêu cầu của chuẩn mức pháp lý quốc tế về tư pháp người chưa thành
niên. Cụ thể là ñã chuyển tải tinh thần của Hướng dẫn Riyadh về phòng ngừa người chưa
thành niên vi phạm pháp luật, các ðiều 40/3(b), 40/4 và ðiều 39 của CƯQTE về tăng
cường xử lý trẻ em phạm tội bằng các biện pháp không chính thức, hạn chế việc tước tự do
của trẻ em; bảo vệ trẻ em là người bị hại; và tạo ñiều kiện ñể trẻ em tái hòa nhập cộng
ñồng.
Ngoài những mục tiêu ñược tuyên bố trong Báo cáo tổng quan, chúng ta còn có thể tin
tưởng rằng khi Tòa án người chưa thành niên ñược thành lập và hoạt ñộng sẽ thúc ñẩy các
thiết chế liên quan như cơ quan truy tố, tổ chức luật sư và các tổ chức xã hội khác trong
việc bảo vệ tốt hơn các quyền của trẻ em. Các số liệu liên quan ñến trẻ em sẽ ñược thống
kê ñầy ñủ và chi tiết hơn, tạo ñiều kiện cho việc xây dựng và thực hiện các chương trình
cho trẻ em ñạt hiệu quả cao. Và khi ñó, không chỉ những hạn chế của tư pháp người chưa
thành niên ở Việt Nam hiện nay ñược giải quyết mà các quyền trẻ em nói chung ñều có thể
ñược thực hiện tốt hơn. Bởi lẽ dựa trên Tuyên ngôn thế giới về Quyền con người (United
Nations 1948) có thể nói rằng tất cả các quyền con người là không thể tách rời, mà liên
quan và tương thuộc lẫn nhau; sự ñảm bảo, phát triển của mỗi quyền ñều phụ thuộc và hỗ
trợ ñối với các quyền khác (Trindade 1998: 513 - 514; Office of the High Commissioner
for Human Rights: 1; UN Population Fund: 1).
Tóm lại, có thể khẳng ñịnh rằng, nếu tòa án chuyên trách cho người chưa thành niên ñược
thành lập và hoạt ñộng hiệu quả, việc bảo vệ các quyền của trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ
em là nạn nhân hay nhân chứng của tội phạm ở Việt Nam sẽ từng bước ñạt tới các khuôn
khổ và chuẩn mực pháp lý quốc tế trong tư pháp người chưa thành niên. Khi ñó, quyền trẻ
em ở Việt Nam nói chung ngày càng ñược ñược bảo vệ tốt hơn. Nói cách khác, khi Tòa án
chuyên trách cho người chưa thành niên ở Việt Nam ñược thành lập, trách nhiệm pháp lý
quốc gia thành viên của Việt Nam theo Công ước quyền trẻ em sẽ ñược thực hiện tốt hơn.
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