TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

‘Lợi dụng vị thế dễ bị tổn thương’ làm
phương thức thủ đoạn buôn bán người
Tại Điều 3 của Nghị định thư về Ngăn ngừa, trấn áp
và trừng trị buôn bán người, đặc biệt phụ nữ và
trẻ em,
bổ sung Công ước của Liên hợp quốc về phòng,
chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia

‘Lợi dụng vị thế dễ bị tổn thương’ làm
phương thức thủ đoạn buôn bán người
Tại Điều 3 của Nghị định thư về
Ngăn ngừa, trấn áp và trừng trị buôn bán người,
đặc biệt phụ nữ và trẻ em
bổ sung Công ước của Liên hợp quốc về
phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia

Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt phụ nữ và trẻ em
(ACTIP), định nghĩa buôn bán người tại Điều 2 (a) tương thích với định nghĩa quốc
tế quy định tại Điều 3 (a) của Nghị định thư về ngăn chặn, trấn áp và trừng trị
buôn người người, đặc biệt phụ nữ và trẻ em, bổ sung cho Công ước của Liên hợp
quốc về phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Theo đó, tài liệu hướng
dẫn dưới đây, do Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc
(UNODC) xây dựng và tái bản tại đây với sự cho phép của họ, có liên quan đến
cách hiểu về 'lợi dụng vị thế dễ bị tổn thương' trong khu vực ASEAN, cũng như ở
những nơi khác.
Tài liệu hướng dẫn này dành cho cán bộ tư pháp hình sự tuyến đầu trong khu vực
ASEAN, để hỗ trợ họ trong việc diễn giải và áp dụng 'lợi dụng vị thế dễ bị tổn
thương' như một phương thức thủ đoạn để buôn bán người. Chương trình Hợp
tác ASEAN-Ốt-trây-li-a về Phòng, chống buôn bán người xin chân thành cảm ơn
UNODC đã hỗ trợ phổ biến hướng dẫn quan trọng này trong khu vực ASEAN.
Chương trình ASEAN-ACT hỗ trợ thiết kế ấn phẩm này với sự cho phép của tổ chức
UNODC, và không làm thay đổi nội dung gốc do UNODC là tác giả và phát triển ấn
phẩm.
Chính phủ Ô-xtrây-li-a tài trợ việc thiết kế bản ấn phẩm này thông qua Bộ Ngoại
giao và Thương mại Ô-xtrây-li-a. Các quan điểm được trình bày trong ấn phẩm này
là của riêng tác giả và không nhất thiết là quan điểm của Chính phủ Ô-xtrây-li-a.
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2

Giới thiệu

1.1

Mục đích của Tài liệu hướng dẫn này nhằm hỗ trợ cán bộ tư pháp hình sự tuyến đầu
hiểu và áp dụng 'lợi dụng vị thế dễ bị tổn thương' (LDVTDBTT) như một phương thức
thủ đoạn để buôn bán người, vì khái niệm này được bao gồm trong định nghĩa về
buôn bán người trong Nghị định thư về Buôn bán người (Nghị định thư về buôn bán
người).1

1.2
Tài liệu hướng dẫn này dựa trên Tài liệu chuyên khảo của UNODC về cùng chủ đề 2, và
khuyến khích cán bộ tuyến đầu tham khảo tài liệu này để biết thêm thông tin, bao gồm cả
những phân tích về luật pháp và thông lệ quốc gia.

1 Điều 3 (a) của Nghị định thư về Buôn bán người quy định rằng "Buôn bán người" có nghĩa là việc mua bán,
vận chuyển, chuyển giao, chứa chấp và nhận người nhằm mục đích bóc lột bằng cách sử dụng hay đe doạ sử
dụng vũ lực hay bằng các hình thức ép buộc, bắt cóc, gian lận, lừa gạt, hay lợi dụng quyền lực hoặc vị thế dễ bị
tổn thương hay bằng việc đưa hay nhận tiền hay lợi nhuận để đạt được sự đồng ý của một người đang kiểm
soát những người khác. Hành vi bóc lột sẽ bao gồm, ít nhất, việc bóc lột mại dâm những người khác hay những
hình thức bóc lột tình dục khác, các hình thức lao động hay phục vụ cưỡng bức, nô lệ hay những hình thức
tương tự nô lệ, khổ sai hoặc lấy các bộ phận cơ thể.
2 Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc, Tài liệu chuyên khảo về về lợi dụng vị thế dễ bị tổn
thương và các phương thức thủ đoạn khác trong định nghĩa buôn bán người, tháng 10 năm 2012, có tại:
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http://www.unodc.org/unodc/en/human- trafficking/publications.html?ref=menuside
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Nội dung chính

2.1
Vì tội buôn bán trẻ em được cấu thành bởi ‘hành vi’ tuyển dụng, chứa chấp, v.v. cho ‘mục đích’ bóc
lột, không bắt buộc phải chứng minh LDVTDBTT hoặc bất kỳ phương thức thủ đoạn nào khác để
truy tố về tội buôn bán trẻ em.

2.2
Việc xác định nạn nhân có ở trong vị thế dễ bị tổn thương hay không rất quan trọng đối với nhiều
khía cạnh của một vụ án buôn bán người. Ví dụ, tính dễ bị tổn thương có thể là một chỉ số quan
trọng khi xác định nạn nhân; và đánh giá chính xác tính dễ bị tổn thương có thể giúp đảm bảo rằng
nhân chứng là nạn nhân được hỗ trợ và bảo vệ một cách thích hợp. Tuy nhiên, để truy tố tội phạm
thì cần nhiều hơn thế nữa. Sự tồn tại đơn thuần của yếu tố dễ bị tổn thương có thể được chứng
minh là không đủ để làm cơ sở để truy tố cáo buộc sử dụng LDVTDBTT làm phương thức thủ đoạn
mà qua đó một "hành vi" cụ thể đã được thực hiện. Trong những trường hợp như vậy, cả sự tồn tại
của yếu tố dễ bị tổn thương và việc lợi dụng yếu tố dễ bị tổn thương đó phải được xác lập bằng
bằng chứng đáng tin cậy.

2.3
Sự tồn tại của yếu tố dễ bị tổn thương được đánh giá tốt nhất trên cơ sở từng trường hợp cụ thể
một, có tính đến hoàn cảnh cá nhân, tình huống hoặc bối cảnh của người được cho là nạn nhân. Ví
dụ, tính dễ bị tổn thương cá nhân có thể liên quan đến tình trạng khuyết tật về thể chất hoặc tinh
thần của người đó. Yếu tố dễ bị tổn thương do hoàn cảnh gây ra có thể liên quan đến việc một
người không thường xuyên sống ở nước ngoài, nơi người đó bị cô lập về mặt xã hội hoặc ngôn ngữ.
Tính dễ bị tổn thương do hoàn cảnh có thể liên quan đến tình trạng thất nghiệp hoặc suy kiệt về
kinh tế của một ai đó. Những yếu dễ bị tổn thương như vậy có thể tồn tại từ trước và cũng có thể
do tội phạm buôn bán người gây ra. Các yếu tố dễ bị tổn thương tồn tại từ trước có thể liên quan
đến (nhưng không giới hạn chỉ với các vấn đề này): nghèo đói; khuyết tật tâm thần hoặc thể chất;
tuổi thanh niên hay tuổi già; giới tính; thai kỳ; văn hoá; ngôn ngữ; đức tin; hoàn cảnh gia đình hoặc
tình trạng di cư không thường xuyên. Các yếu tố dễ bị tổn thương do tội phạm buôn bán người
gây ra có thể liên quan đến (nhưng không giới hạn chỉ với các vấn đề này): cô lập về xã hội, văn
hóa hoặc ngôn ngữ; tình trạng di cư không thường xuyên; tính phụ thuộc được tích tụ do
nghiện ma túy hoặc mối quan hệ gắn bó đôi lứa hoặc tình cảm hoặc thông qua việc sử dụng
các nghi lễ hoặc thực hành văn hóa hoặc tôn giáo

2.4

Về cơ bản, yếu tố dễ bị tổn thương của nạn nhân có thể là một dấu hiệu của LDVTDBTT, nhưng nó sẽ
không cấu thành phương thức thủ đoạn buôn bán người trừ phi tình huống dễ bị tổn thương đó cũng
đã bị lợi dụng đến mức phủ nhận sự đồng thuận của nạn nhân.

2.5
LDVTDBTT xảy ra khi yếu tố dễ bị tổn thương mang tính cá nhân, do tình huống hoặc hoàn cảnh tạo

ra với một ai đó bị cố ý sử dụng hoặc bị lợi dụng để tuyển dụng, vận chuyển, chuyển giao, chứa
chấp hoặc tiếp nhận người đó với mục đích bóc lột họ mà người đó tin rằng phục tùng ý chí của kẻ
bóc lột là lựa chọn thực tế hoặc có thể chấp nhận được duy nhất dành cho người đó và niềm tin đó
là hợp lý trong hoàn cảnh của nạn nhân. Để xác định xem việc nạn nhân tin rằng họ thực sự
không có lựa chọn hoặc lựa chọn có thể chấp nhận được có hợp lý hay không, cần tính đến các
đặc điểm cá nhân và hoàn cảnh của nạn nhân.

Mối quan hệ của LDVTDBTT với yếu tố 'hành
vi' trong định nghĩa buôn bán người

.

4. 1

Mối quan hệ của LDVTDBTT với yếu tố "mục đích"
bóc lột trong định nghĩa

LDVTDBTT, giống như bất kỳ ‘phương thức thủ đoạn’ nào khác, có liên quan đến tất cả các
hình thức buôn bán người và tất cả các mục đích bóc lột được liệt kê trong Nghị định thư về
buôn bán người. Nó cũng có liên quan đến các mục đích bóc lột khác đã được xác định trong
luật pháp quốc gia và quốc tế bao gồm ăn xin và bóc lột trong các hoạt động hình sự.

4.2
Việc tìm thấy mối liên quan giữa LDVTDBTT với một số mục đích bóc lột nhất định không hẳn là dễ
dàng hay khó khăn hơn so với những mục đích khác. Việc tìm ra LDVTDBTT chỉ phụ thuộc vào bằng
chứng đáng tin cậy xác định sự tồn tại của vị thế dễ bị tổn thương của phía nạn nhân và việc kẻ
buôn người lợi dụng vị thế dễ bị tổn thương đó với mục đích bóc lột nạn nhân. Hình thức cụ thể của
mục đích bóc lột trong một trường hợp cụ thể không liên quan đến phân tích đó.

5

Những thách thức về bằng chứng và vấn đề
cần `cân nhắc khi xác định LDVTDBTT

5.1
Tiêu chuẩn về bằng chứng để xác
định LDVTDBTT phải giống như để
xác định các yếu tố của bất kỳ tội
phạm nào theo luật pháp quốc gia,
bao gồm cả các yếu tố khác của tội
phạm buôn bán người. Cụ thể,
bằng chứng đáng tin cậy phải
chứng minh rằng thủ phạm có ý
định sử dụng LDVTDBTT để thực
hiện một hành vi (tuyển dụng, vận
chuyển, chuyển giao, chứa chấp
hoặc tiếp nhận) nhằm mục đích
bóc lột

5.2
Như đã nêu ở trên, bằng chứng phải cho thấy
rằng yếu tố dễ bị tổn thương mang tính cá nhân,
do tình huống hoặc hoàn cảnh của cá nhân tạo
ra đã bị cố ý sử dụng hoặc bị lợi dụng theo cách
khác, để tuyển dụng, vận chuyển, chuyển giao,
chứa chấp hoặc tiếp nhận người đó với mục đích
bóc lột người đó, và người đó tin rằng phục tùng
ý chí của kẻ bóc lột mình là lựa chọn thực tế
hoặc có thể chấp nhận được duy nhất dành cho
mình, và niềm tin này là hợp lý trong hoàn cảnh
của nạn nhân. Việc sử dụng “phương thức thủ
đoạn” phải có tính chất và mức độ đủ nghiêm
trọng để vô hiệu hóa sự đồng thuận của nạn
nhân.

5.3

Bằng chứng về LDVTDBTT có thể ít hữu hình hơn so với các phương thức thủ đoạn buôn
bán người khác (chẳng hạn như sử dụng vũ lực). Hơn nữa, nạn nhân có thể không tự nhận
mình là nạn nhân, đặc biệt là khi họ tiếp tục phụ thuộc vào hoặc gắn bó với những người
đã lợi dụng tính dễ bị tổn thương của họ. Cán bộ thực thi tuyến đầu cần hợp tác với
chuyên gia trong các lĩnh vực (ví dụ như nhà tâm lý học, nhân viên công tác xã hội, nhà
nhân chủng học và cố vấn văn hóa) ở giai đoạn điều tra để đảm bảo rằng chứng cứ được
thu thập một cách hiệu quả và thích hợp, và được đưa ra xét xử ở giai đoạn truy tố, chẳng
hạn thông qua hoặc với sự hỗ trợ của giám định. Sự hợp tác như vậy cũng có thể là điều
cần thiết để được nạn nhân tin tưởng và trao quyền cho họ để làm chứng tại phiên tòa.
Bằng chứng về LDVTDBTT có thể được tìm thấy tại một khu vực tài phán khác so với khu
vực mà hoạt động truy tố đang diễn ra. Cần có các quy trình để tạo điều kiện thúc đẩy
và hỗ trợ hoạt động hợp tác quốc tế giữa cán bộ tuyến đầu để đảm bảo các bằng
chứng đó được xác định và chia sẻ.
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Xác định và kiểm soát rủi ro

6.1

6.2

6.3

Việc thiếu định nghĩa rõ ràng về LDVTDBTT và gây kết quả là sự mơ hồ tạo
ra những rủi ro nhất định cần được xác định và kiểm soát. Việc áp dụng
sai khái niệm có thể làm tổn hại đến quyền được công nhận của nạn
nhân, cũng như quyền của bị cáo được xét xử công bằng. Cũng có nguy
cơ là việc áp dụng sai có thể dẫn đến việc mở rộng khái niệm buôn bán
người, từ đó làm lệch lạc bản chất cơ bản của nó là tội phạm cực kỳ
nghiêm trọng và vi phạm nhân quyền.

Khi khái niệm LDVTDBTT được đưa vào định nghĩa về buôn người
một cách rõ ràng trong luật pháp trong nước, khái niệm này cần
được xác định cẩn thận để phân tích và hướng dẫn rõ ràng cho cán
bộ tuyến đầu và để bảo vệ khỏi những rủi ro nêu trên. Định nghĩa
phải xác nhận sự cần thiết của việc thiết lập cả sự tồn tại của vị thế
dễ bị tổn thương và việc tội phạm lợi dụng vị thế dễ bị tổn thương
đó. Định nghĩa cũng nên tính đến vấn đề đồng thuận để LDVTDBTT,
mặc dù đã được định nghĩa, có tính chất đủ nghiêm trọng để phủ
nhận sự đồng thuận.

Buôn bán người là một tội nghiêm trọng và phải chịu những hình
phạt nghiêm khắc. Cần có các biện pháp bảo vệ để đảm bảo rằng có
thể thực hiện một cách tiếp cận thông thường để hiểu và áp dụng
LDVTDBTT, nhằm thúc đẩy ứng phó tư pháp hình sự hiệu quả đối
với buôn bán người và bảo vệ khỏi các rủi ro nêu trên.

7

Cải thiện hiểu biết của cán
bộ tuyến đầu về DVTDBTT

7.1
Công tác điều tra và truy tố hiệu quả các
vụ án buôn bán người đòi hỏi cán bộ tư
pháp hình sự tuyến đầu phải bám sát các
phương pháp mà tội phạm buôn người sử
dụng để khuất phục nạn nhân thực hiện
một trong những hành vi mà định nghĩa
buôn bán người yêu cầu. Bất kể
LDVTDBTT có phải là một phần của định
nghĩa về buôn bán người trong nước hay
không, điều quan trọng là đảm bảo cán bộ
tuyến đầu hiểu vị thế dễ bị tổn thương
của nạn nhân có thể tồn tại hoặc phát
sinh như thế nào và có thể bị lợi dụng như
thế nào trong bối cảnh tội phạm buôn bán
người.

7. 2

Cần tổ chức tập huấn và hướng dẫn cụ
thể về LDVTDBTT cho cán bộ tư pháp
hình sự tuyến đầu để đảm bảo rằng
người có khả năng là nạn nhân được
xác định nạn nhân phù hợp, điều tra
thủ phạm hiệu quả, truy tố công bằng
nghi phạm và tội phạm buôn người bị
kết án phải chịu các biện pháp trừng
phạt tương xứng với mức độ phạm tội
của họ.
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