
XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM TẠI VIỆT NAM 

  
Việt Nam cộng sản là một trong ba nước có tỷ lệ  phá thai cao nhất thế 

giới, theo Giáo sư Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phương. Riêng năm 2015, có 

đến 280.000 trường hợp được thực hiện trong hệ thống công, chưa kể các 
cơ sở y tế tư nhân. Trong số các trẻ được sinh ra và lớn lên, nhất là các 

em nữ, thường bị nạn xâm hại tình dục ngày càng gia tăng tại nước này, 
theo thống kê : 

  

NĂM 2010 2011 2014 

Số vụ ấu dâm 867 940 1 433 

Số thủ phạm bị bắt 923 1025 1382 

(Theo Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an). 
  

Theo một thống kê khác do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thực 
hiện, trung bình mỗi năm ở Việt Nam có hơn 1.200 trẻ bị xâm hại tình 

dục, tức cứ mỗi 8 giờ lại có thêm một trẻ bị ấu dâm. 93% thủ phạm là 

người quen của nạn nhân, 47% thủ phạm là họ hàng, người trong gia 
đình. Độ tuổi của nạn nhân đang giảm dần, từ 13-18 tuổi nay có cả những 

vụ mà nạn nhân chỉ từ 5-13 tuổi. Điển hình là vụ Nguyễn Khắc Thủy. 
  

I./ HẮN LÀ AI ? 
  

Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy (NKT) sinh năm 1940, hơn 50 tuổi đảng cộng 
sản. Nhờ đó, ông đã là Giám đốc chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu Ngân hàng 

Nhà nước. Hắn cư ngụ tại số 203, chung cư Lakeside A1, Khu Ðô thị Chí 
Linh (phường Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tàu). 

  
Tháng 06/2016, bà Trần Thu Thủy tố cáo NKT có hành vi xâm hại tình dục 

đối với con bà là cháu T.N.T 6 tuổi. Sau đó, ngày 03.07.2016, khi đi về 
nhà,  bà Thủy đã phát hiện trên cửa nhà có dán mảnh giấy ghi: ‘Hãy chú ý 

sự an toàn của vợ chồng mày và con quái vật Trần Thu Thủy’. Căn cứ vào 

bản kết luận giám định, công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác nhận chữ viết 
trên mảnh giấy là của NKT. Cơ quan công an nhiều lần đấu tranh nhưng 

NKT không thừa nhận hành vi này. 
 

[ Chẳng lạ gì hành động ‘chạy tôäi’ này của người cộng sản. Trong cuộc 
biểu tình ôn hòa của đồng bào yêu nước Bình Thuận ngày 10.06.2018 

chống hành vi bán nước, quá rõ ngày nay, qua cái gọi là ‘đặc khu’. Cộng 
đảng đã gây rối loạn bằng tấn công người yêu nước khiến họ phải tự vệ 

trước võ khí Tàu và Mỹ (?, gần đây từ thời Obama), nhưng vì người yêu 
nước đông và can đảm hơn, nên côn(g) an tay sai kẻ bán nước và phản 

đồng bào phải cởi sắc phục bỏ chạy.] 
  

Theo công an Vũng Tàu, ngoài đơn tố cáo của bà Thủy, quá trình điều tra 
cho thấy nhiều nhiều bé gái khác cũng đã là nạn nhân của NKT trong thời 



gian suốt từ 2012 đến 2016. Ngoài ra, trong quá trình điều tra, NKT không 

chịu nhận tội đã gây nhiều khó khăn cho công tác này. Thêm vào đó, hắn 
cũng như các viên chức thẩm quyền đều là đảng viên cộng sản, trong khi 

các nạn nhân và gia đình là những người dân không cộng sản. Do đó, dù 

công an Vũng Tàu đã khởi tố vụ án từ tháng 08/2016, nhưng sau hơn 7 
tháng trôi qua, vụ án vẫn dậm chân tại chỗ, khiến dư luận lo ngại vụ án 

‘chìm xuồng’, trong khi các gia đình nạn nhân liên tục bị uy hiếp và đe 
dọa, đã phẫn nộ. và ngày 12.03.2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã 

phải lên tiếng yêu cầu lãnh đạo Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân 
Tối cao chỉ đạo các cơ quan tư pháp ‘điều tra, sớm làm rõ và có kết luận 

về vụ việc’. Bởi thế, ngày 15.03.2017, Viện Kiểm sát này khẩn cấp ra 
thông báo yêu cầu khởi tố bị can NKT và rà soát toàn bộ án dâm ô đối với 

trẻ em khắp Việt Nam. 
  

Nhận xét về tư cách NKT tại Tòa, luật sư Võ An Đôn lên án thái độ của 
hăén: « Tâm lý của bị cáo bình thường rất sợ pháp luật, dù anh có phạm 

tội nặng đến mấy hay như thế nào thì khi ra toà anh cũng rất là sợ, nhưng 
trong trường hợp này thì thấy bị cáo Thuỷ là người Đảng viên 50 năm tuổi 

Đảng và hơn 70 tuổi rồi nhưng mà ra toà thì chống nạnh, thách thức toà 

án, cho thấy một sự xem thường luật pháp”. 
  

Trong quá trình điều tra, do hắn ngoan cố chạy tội đã gây nhiều khó khăn 
cho công tác điều tra. Tuy nhiên, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã thu thập 

được đủ căn cứ để buộc tội hắn trong 2 vụ án. Với Công lý rùa cho một 
đồng chí hơn 50 tuổi đảng, thì thới gian xét xử chắc chắn còn kéo dài.  

  
II. CÁC NẠN NHÂN CÔ THẾ VÀ ÐÁNG THƯƠNG. 

  
1. Ngay từ năm 2012, NKT gặp bé N.A.T. (sinh năm 2002) xuống sân 

chung cư chơi thì đến cạnh bé nói chuyện và dùng tay đưa vào trong quần 
áo em để đụng chạm các bộ phận nhạy cảm. Vụ việc không có ai chứng 

kiến. Chiều hôm dó, cháu T. kể lại sự việc cho bà nội. Hôm sau, gặp NHK 
ở sảnh chung cư, bà này chỉ tay vào mặt hắn và nói: « Tôi cấm ông không 

được gần gũi với cháu T. » thì NKT im lặng, sự việc không có ai nghe và vì 

sợ ảnh hưởng đến cháu gái nên bà không tố cáo. 
  

2. Khoảng 17 giờ ngày 19.06.2014, doanh nhân Vijayakumar 
Narayanaswamy (quốc tịch Ấn Độ, ở cùng chung cư) cùng con trai  đi dạo 

thì nhìn thấy NKT  đang ngồi trên ghế đá, bên cạnh cháu gái Đ.T.N (sinh 
năm 2009) đang đứng. NKT có hành vi đặt tay trái sau lưng em này, tay 

phải cho vào trong quần của bé. Khi thấy họ đến gần, NKT rút tay ra, ông 
Vijay đã dùng điện thoại chụp hình NKT và bé Đ.T.N (lúc NKT đã rút tay ra 

ngoài) đồng thời trình báo công an. Cơ quan công an xác định bé gái trong 
tấm hình là cháu Đ.T.N. Tuy nhiên, khi tiến trình điều tra, gia đình cháu 

nhiều lần không đồng ý để cơ quan điều tra tiếp xúc, lấy lời khai và cũng 
không đồng ý cung cấp hình ảnh hiện tại của cháu để điều tra. 

  



Công an phường Nguyễn An Ninh đã không lập hồ sơ vụ việc nhưng làm 

việc với nguyên phó trưởng công an phường và trực ban ngày 19.06.2014, 
họ xác nhận việc ông Vijay đến trình báo. Sau đó, cảnh sát khu vực tiếp 

nhận bản tường trình và hình ảnh để xác minh nhưng không xác định được 

là ai nên có báo cáo lại với trưởng công an phường và không lập hồ sơ vụ 
việc. Do vậy, cơ quan công an không thu thập được đơn trình báo của ông 

Vijay như trình bày. Công an đã gửi bức ảnh ông Vijay chụp để giám định 
và cho thấy không có dấu vết chỉnh sửa, cắt ghép, người trong hình chính 

là NKT. 
  

3. Trong thời gian cháu N.B.N (sinh năm 2007) nghỉ hè năm 2015, cháu 
đi vào thang máy chung cư, khi đến tầng 9 thì NKT có hành vi đưa tay lên 

trước mặt cháu N., thấy vậy cháu né tránh ra nên ông Thủy không đụng 
chạm trúng người, sau đó cháu N. có kể lại vụ việc với bạn tên Linh, cháu 

Linh xác nhận có nghe bạn kể. 
  

4. Theo kết luận của cơ quan điều tra công an TP Vũng Tàu, ngày 
11.07.2016, công an TP. Vũng Tàu tiếp nhận hồ sơ do công an phường 

Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu chuyển giao với nội dung, bà Trần Thị Thu 

Thuỷ (sống tại chung cư Lakeside) tố cáo ông NKT có hành vi xâm hại tình 
dục với con gái của bà là cháu T.N.T (sinh năm 2009). Sau khi gây ra tội 

ác với bé gái, ông ta còn ngang nhiên tuyên bố với gia đình trước mặt bà 
con trong chung cư rằng: « Tao làm con mày đấy, mày làm gì được 

tao? ». Không dừng lại ở đó, sáng ngày 03.07.2016, NKT đã thuê du côn 
tới dán giấy với nội dung đe dọa tính mạng của chị và hai con nhỏ trước 

cửa nhà nhằm mục đích uy hiếp tinh thần gia đình ‘Hãy chú ý sự an toàn 
của vợ chồng mày và con quái vật Trần Thu Thủy’ . 

  
Trong thư gởi đồng bào, bà Thủy giới thiệu con mình như sau : « 6 tuổi, 

con gái tôi là một bệnh nhân của hội chứng di truyền tan máu bẩm sinh, 
gày gò, xanh xao. Nhưng con rất yêu cuộc sống, con cầu toàn nắn nót 

từng nét chữ đầu tiên trong cuộc đời để đón năm học mới 2016. Con sống 
trong tình yêu thương của gia đình và bạn bè. Ước mơ của con đơn giản là 

chỉ cần chơi dưới sân chung cư thật thoải mái. Con không được dạy mai 

sau lớn lên phải kiếm thật nhiều tiền, phải làm những công việc có vị trí 
cao trong xã hội. Mà chỉ đơn giản con có đủ sức khỏe để làm được những 

việc tốt cho bản thân, gia đình, bạn bè và xã hội. 
  

Thương con bé chỉ vài tuổi mà đã bị kẻ đốn mạt hãm hại. Đau đớn nghĩ tới 
tương lai con sẽ phải đối mặt với hậu quả suốt đời. Bà tìm đến cơ quan 

pháp luật như một bản năng của người yếu mong gặp ai đó che chở. 
Nhưng khốn nạn thay đám công an không những không giúp bà mà còn 

chỉ kế để hung thủ kiện lại tôi vì tôi không ghi được hình ảnh bắt quả tang 
nó đang hành sự với con bà.  

  
Vì không muốn bất kỳ một người mẹ nào phải nếm trải nỗi đau này, bà 

khởi đầu vào cuộc chiến giành lại công lý cho con bằng báo động với cộng 
đồng nhân loại để cách ly con quỷ ấy khỏi bọn trẻ. Bà kêu gọi bè bạn, qua 



facebook, những người có lương tri trong xã hội từ Sài Gòn, Hà Nội, Nha 

Trang, kể cả hải ngoại… Mọi người đã không để bà và con phải chiến đấu 
dơn độc. Bà đi khắp nơi thu thập bằng chứng, gặp các cơ quan, ban ngành 

lãnh đạo, những người cầm cân nảy mực trong cuộc chiến này. Bà chưa 

biết chắc điều gì sẽ diễn tiến trong tương lai, nhưng có một điều là bà sẽ 
không bao giờ dừng bước cho tới khi kẻ đồi bại phải trả giá. Tuy nhiên,     

vẫn có những người không hiểu việc bà làm để đạt được mục đích gì, thậm 
chí có kẻ trái tim không còn lương thiện lại cho rằng bà bịa chuyện. 

  
Ngày 03.08.2016, em T.N.T được mời lên lấy lời khai lần thứ 3 tại Công an 

TP. Vũng Tàu. Hai mẹ con cùng động viên nhau ‘Cố lên! hết tuần này thôi 
là con sẽ không phải gặp các chú công an nữa’. Trước khi đến cơ quan 

công an, bà can đảm để thống nhất với con và cho con mượn điện thoại, 
chồng bà ẵm con, vì chân đau, tới từng vị trí con chỉ, để con có thể tự 

chụp lại và sắp xếp lại trật tự những dữ kiện lưu lại trong ký ức mà con đã 
trải qua. Việc này bà đã không thể làm trong suốt thời gian qua, những 

hình ảnh đó, nhìn lại chỉ khiến mẹ đau lòng mà thôi. Những lần lấy lời khai 
trước, cả cơ quan điều tra và tôi cũng chỉ dùng trí tưởng tượng để hình 

dung ra lời con kể chứ chưa biết rõ hiện trường. Sau khi tới ba vị trí đã kể 

tại cơ quan điều tra, chụp hình từng nơi và đếm lại những lần bị xâm hại 
tại mỗi địa điểm. Vậy là sau 3 vị trí, con bà làm phép cộng như sau: vị trí 

hông tường nhà ngoài công viên 1 lần, trong hành lang sau nhà 3 lần, trên 
sảnh gần dốc 2 lần. Vậy tổng cộng chính xác là 6 lần con bị kẻ thù xâm 

hại. 
  

Ngày 04.08.2016, con và bà lại tiếp tục hợp tác với cơ quan điều tra để chỉ 
dẫn hiện trường. Do chân còn đau, ông bà ẵm con tới từng nơi theo sự chỉ 

dẫn của con và được cơ quan điều tra chụp hình. Kết thúc công tác chỉ dẫn 
hiện trường, con lại bị phải ngồi để xác định lại xem bị mấy lần, bị như thế 

nào. Con quá mệt mỏi rồi, nên không muốn nói nữa và hỏi đã được về 
chưa. Thật đau khổ cho em bé nạn nhân phải thuật đi thuật lại nhiều lần 

và cha mẹ em bị buộc phải nghe những hành động dâm dục mà chính 
mình và con mình là nạn nhân của một đảng viên cộng sản trên 50 tuổi 

đảng.    

  
Ngoài ra, cơ quan điều tra vi phạm pháp luật khi tiến hành hoà giải giữa 

gia đình nạn nhân và kẻ bị tố cáo. Ðây là một vụ án nghiêm trọng, dù xét 
về mặt đạo đức, luân lý hay luật pháp. Nếu vụ việc không được xử lý 

nghiêm ngặt thì sẽ gây mất niềm tin nơi đồng bào vào hệ thống luật pháp 
cộng sản và gây ra những hệ lụy xấu cho xã hội. Các viên chức điều tra đã 

vi phạm pháp luật khi tiến hành hòa giải giữa các đương sự để một vụ án 
hình sự được họ giải quyết như một vụ dân sự. Hậu quả gây ra động thái 

‘chuyện to hóa bé, chuyện bé hóa không’. Như vậy, tội ác sẽ bị vùi vào 
quên lãng, mọi sự thiệt thòi đều đổ dồn lên những bé gái đáng thương. 

Điều tệ hại nhất là vụ việc sẽ tạo tiền lệ xấu cho việc chạy án, chạy tội, 
ngang nhiên xem thường luật pháp. Tất nhiên, đây là một trường hợp điển 

hình cho sự yếu kém của chế độ quyền lực tập trung cả lập pháp, hành 
pháp và tư pháp trong tay một đảng độc quyền. Tình trạng xử oan sai, 



chạy án, chạy tội, ép cung, mớm cung, tra tấn, lách luật, ém luật, bao 

che, thậm chí sửa luật để dung túng tội phạm ngày càng trở nên đáng báo 
động trong xã hội hiện nay.  

  

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện Kiểm sát công bố bản cáo trạng về 
hành vi của bị cáo NKT dâm ô 2 bé gái tại chung cư :  

  
4. Một buổi tối tháng 4/2014, bé D. (6 tuổi) được bố (anh T.) dẫn đi chơi ở 

khu vực cầu trượt thuộc khuôn viên chung cư Lakeside thì bị NKT dùng tay 
sờ vào bộ phận sinh dục của bé. Sự việc bị anh trai của bé (11 tuổi) phát 

hiện và báo cho anh T. nghe. Tại đây, bố của bé gái đã báo cho bảo vệ 
chung cư và chửi mắng ông Thủy.  

  
5. Vụ thứ 2 xảy ra vào cuối tháng 5/2014, bé H.A đang trò chuyện với bạn 

là bé N. (11 tuổi) từ cửa sổ căn phòng trong chung cư thì ông Thủy đã tiến 
đến dâm ô. Sự việc được N. chứng kiến hoàn toàn.  

  
III./ CÁC PHIÊN TÒA XỬ ÁN. 

  

A.- Phiên tòa sơ thẩm.  
  

Ngày 11.07.2017, Tòa án Nhân dân (TAND) Thành phố Vũng Tàu, trong 
phiên xử sơ thẩm kết án NKT tội danh ‘dâm ô đối với trẻ em’ với 2 bé gái 

từ năm 2014 đến 2016 và tuyên án 3 năm tù. Ðáp lại, NKT lớn tiếng ‘tôi 
không có tội’ và dọa ‘tự thiêu’ vì tòa không lưu ý 51 năm tuổi đảng của 

NKT.  
  

Sau khi bị tòa tuyên án tù 3 năm, ngay tại trước TAND thành phố Vũng 
Tàu, NKT tay cầm thẻ đảng, tay kia cầm bật lửa dọa đốt thẻ đảng viên. 

Việc làm của ông Thủy bất thành vì được những người gần đó ngăn cản. 
{ Nguyễn Khắc Thủy, thân là một đảng viên đã hơn nửa thế kỷ, lại không 

có một chút ý thức nào khi cộng đảng Việt đang rất gian nan với tình hình 
đối ngoại và đối ngoại lại đòi đốt thẻ đảng - một vật thể vô cùng thiêng 

liêng đối với bất cứ ai vinh dự được đứng vào hàng ngũ đảng viên. Người 

dân Việt Nam buộc phải xếp hành vi này vào hàng đặc biệt nghiêm trọng 
bởi: 

 
- ‘Thẻ đảng viên’ có huy hiệu búa liềm và hình Hồ Chí Minh. Như vậy, khi 

NKT đốt thẻ đảng là phỉ báng hình ảnh thiêng liêng đảng, là chối bỏ lý 
tưởng mà chính bản thân hắn đã thề thốt. Đốt thẻ đảng là hắn hủy hoại 

hình ảnh lãnh tụ cộng sản Hồ Chí Minh. - "Thẻ đảng viên" là vật thể uy tín 
chỉ được dùng trong những trường hợp quan trọng, ví dụ như biểu quyết 

những vấn đề trọng đại hoặc những việc nhằm chứng minh lòng trung 
thành tuyệt đối đối với ĐCSVN. Không được phép đem ra đùa giỡn, nói chi 

là đe dọa đem đốt. 
- ‘Thẻ đảng viên’ có vị trí cao hơn chứng minh nhân dân, thế mà đảng viên 

NKT xem nó không bằng tờ giấy lộn. 



 

B.- Phiên tòa phúc thẩm. 
  

Ngày 11.05.2018, trong phiên tòa phúc thẩm, hội đồng xét xử TAND Tỉnh 

Bà Rịa Vũng Tàu sửa bản án sơ thẩm thành 18 tháng án treo vì chưa xác 
định được hành vi phạm tội của NKT với một trong hai bé gái tố cáo ông 

dâm ô và xét bị cáo tuổi cao sức yếu, và có nhiều đóng góp cho địa 
phương’. Luật sư Trương Xuân Tám, biện hộ cho NKT, tuyên bố thân chủ 

ông có thể sẽ tiếp tục kháng nghị lên giám đốc thẩm để tiếp tục kêu oan 
vì không đồng tình với bản án treo này và tiếp tục khẳng định mình vô tội. 

  
Trước lý do được Hội đồng xét xử đưa ra là NKT được hưởng án treo vì các 

tình tiết giảm nhẹ như là đảng viên trên 50 tuổi đảng, có nhiều cống hiến 
cho ngành ngân hàng.  

[ Xin lưu ý : Năm 2001, cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố 
tiếp 3 bị can, đều thuộc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: 

Nguyễn Khắc Thủy (nguyên giám đốc) bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm 
gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ Ngân hàng Thương mại cổ phần Vũng 

Tàu.]   

  
Đây không chỉ là một bản án bất công đối với nạn nhân và gia đình các 

cháu bé mà Tòa án còn chứng tỏ việc áp dụng luật hoặc quá yếu kém 
hoặc là một hành vi dung dưỡng, có thể gây ra hậu quả khôn lường trong 

tương lai, bởi rất có khả năng, mức án đó sẽ tạo ra một án lệ vô cùng tệ 
hại cho tội ấu dâm. 

 
Tội ấu dâm. Ðiều 146 Bộ luật Hình sự ‘Tội dâm ô đối với người dưới 16 

tuổi’ quy định: 
1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 

tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành 
vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 
năm đến 07 năm: c) Đối với 02 người trở lên. Như vậy, NKT đã được 

hưởng mức án thấp nhất trong mức án tù từ 03 - 07 năm. 

 
Việc cho đảng viên NKT được hưởng án treo đã gây phẫn nộ dư luận. Làn 

sóng chỉ trích tràn ngập trên mạng xã hội. Nhiều người thẳng thừng nói, 
chẳng lẽ cứ đảng viên lão thành là có thể được giở trò đồi bại với các bé 

gái; cứ là đảng viên thì sẽ được miễn tội? Như thế, công lý, luật pháp ở 
Việt Nam chẳng khác gì sân khấu. 

  
Chủ tọa phiên tòa phúc thẩm Huỳnh Ngọc Thiện cho biết nếu kết tội dâm 

ô bằng hình thức án tù, NKT sẽ tìm đến cái chết để bảo vệ danh dự, nhằm 
lấy đó làm áp lực đối với các cơ quan điều tra. Ông Thiện khẳng định cá 

nhân và các thành viên trong Hội đồng xét xử ‘hoàn toàn trong sạch’ nên 
đã ‘dũng cảm’ đi đến quyết định kết tội ông Thủy tội ấu dâm nhưng được 

cho hưởng án treo. Việc tuyên án treo cho một đảng viên lão thành phạm 



tội ấu dâm, e là sắp tới đây, rất nhiều kẻ ấu dâm sẽ nộp đơn xin được vào 

đảng. 
  

Liên quan tới vụ án, đến nay, thẩm phán Huỳnh Ngọc Thiện, Chủ tọa 

phiên Tòa phúc thẩm đã bị đình chỉ, hai thẩm phán tham gia phiên tòa 
phúc thẩm bị kiểm điểm để lãnh đạo xem xét trách nhiệm cá nhân. 

  
C. Phiên xử giám đốc thẩm. 

  
Ngày 01.06.2018, Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao TP. Hồ Chí Minh mở 

phiên xử giám đốc thẩm đối với NKT về tội Dâm ô với trẻ em, theo kháng 
nghị của Chánh án TAND này, ông Nguyễn Văn Tùng, Viện trưởng Viện 

Thực hành quyền công tố và Kiểm sát xét xử các vụ án hình sự (Viện 1), 
giữ quyền công tố tại phiên tòa. Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại 

TP.HCM, xét xử các vụ án hình sự.  
  

Ủy ban đã truyền xóa bản án phúc thẩm và thi hành bản án sơ thẩm với 3 
năm tù giam đối với bị cáo NKT. 

  

IV./  PHẢN ỨNG BẢN ÁN TREO. 
  

Trước sự Xúc phạm Công lý khi tòa phúc thẩm nương nhẹ cho đảng viên 
ấu dâm băèng giảm nhẹ mức hình phạt so với mức án được đưa ra tại toà 

sơ thẩm khiến gia đình các nạn nhân bức xúc, dư luận xã hội lên án :  
‘Cuộc đời của 4 đứa trẻ sau khi nó lớn và nó hiểu được ra chuyện nó bị 

xâm hại tình dục đối với bản thân chúng nó, đó là một cái đau đớn mà 
chúng nó sau này không thể lý giải được đối với tương lai của chúng nó. 

Dư luận vô cùng bức xúc vì điều đó. Mấy hôm nay vào trang mạng thì 
thấy người ta phỉ báng, người ta chửi rủa, người ta nói không ra một cái gì 

cả’.   
  

Tán đồng quan điểm với nhiều người dân, luật sư Võ An Đôn cho rằng mức 
hình phạt 18 tháng là quá nhẹ đối với bị cáo : ‘Trẻ em là lứa tuổi cần được 

bảo vệ đặc biệt, bị cáo là người lớn tuổi mà lại xâm phạm tình dục trẻ em 

thì cần phải xử lý nghiêm minh để răn đe người khác trong xã hội. 
  

Tuy nhiên, dư luận cũng lưu ý đến ý kiến của một luật sư khác, Trần Quốc 
Thuận, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng quốc hội ‘đảng cử, dân bầu’ lại cho 

rằng, ngoài việc gây ảnh hưởng đến tâm lý nạn nhân thì, chiếu theo một 
số điều trong khung hình phạt mà Toà phúc thẩm đưa ra, mức án treo 

cũng như thời hạn 18 tháng không vi phạm pháp luật : « Ở đây áp dụng 
các điều luật là đúng rồi. Trong Bộ luật hình sự thì có quy định là không 

nên phạt tù giam đối với người trên 70 tuổi. Ông già này quấy rối tình dục 
trẻ em, làm chuyện linh tinh xấu hổ thì nó là chuyện đạo đức, dâm ô thì 

hậu quả đó hình phạt xử như thế thì về mặt tình cảm tâm lý người ta cho 
là nhẹ và nên cầm tù ông đó đi, nhưng tôi cho rằng trong pháp luật thì 

chỗ đó có thể xử theo mức đó thì cũng là hài hoà »…  



« Tôi đã từng làm thẩm phán, nếu tôi là thẩm phán tôi sẽ để bản án 3 

năm mà treo thì dễ chịu hơn, đằng này đã để án treo rồi lại còn giảm án 
nữa cho nên tạo nên phẫn uất trong xã hội. Phẫn uất đó chỉ làm xấu cho 

cái đảng thôi và tạo cái phản cảm trong xã hội. »  

  
V. THI HÀNH BẢN ÁN. 

  
Thi hành phán quyết chung thẩm ngày 01.06.2018 của TANH Cao cấp tại 

TP. Hồ Chí Minh giữ nguyên bản án của tòa sơ thẩm là 3 năm tù, ngày 
18.06.2018, TANH TP. Vũng Tàu loan báo ông NKT, bị buộc tội dâm ô trẻ 

em, đã tự nguyện tới nhà giam Công an TP. để thi hành án tù 3 năm. 

Trước đó, ngày 11.06.2018, TANH TP. Vũng Tàu đã nhận được bản án 
giám đốc thẩm từ TAND TP.HCM. Cơ quan thi hành án đã gửi quyết định 

đến nơi ông NKT cư trú, cho biết trong thời hạn 7 ngày, cơ quan chức 

năng sẽ bắt giam ông Thủy theo đúng quy định của pháp luật. 

Trong suốt quá trình xử án, ông NKT luôn nói mình không có tội. Luật sư 
Phạm Xuân Hải của ông này cho biết ông NKT được khuyên vào trại giam 

thi hành án và có thể tiếp tục viết đơn từ trại giam. 

Hà Minh Thảo 

  

 

 


