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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình có hạnh phúc thì xã hội mới phát triển 

được. Thế nhưng trong những năm gần đây, bạo lực gia đình xuất hiện và phát triển 

với tốc độ nhanh và nó đã trở thành một trong những vấn đề được quan tâm hàng 

đầu của xã hội. Qua các nghiên cứu khoa học cho thấy bạo lực gia đình xảy ra khá 

phổ biến trên thế giới, ở các nước phương Tây, phương Đông, ở thành thị, nông 

thôn, và ở các tầng lớp xã hội và dân trí khác nhau. Các nhà nghiên cứu đều thống 

nhất cho rằng bạo lực gia đình là một trong những hiện tượng đáng lo ngại nhất của 

tình trạng khủng hoảng gia đình hiện nay.  

Bạo lực gia đình đã trở thành vấn nạn gây nhức nhối cho xã hội, để lại nhiều 

hậu quả nghiêm trọng cho các thành viên trong gia đình, nhất là đối với phụ nữ. 

Nạn nhân của bạo lực gia đình phải chịu nhiều hậu quả, từ bị nhục mạ, khủng hoảng 

tâm lý kéo dài, tổn thương tinh thần và ảnh hưởng tới sức khỏe, thậm chí là bị 

thương tật, hay thiệt hại đến tính mạng và tài sản. Hậu quả của bạo lực gia đình rất 

lớn không chỉ đối với nạn nhân và người thân của họ, mà còn gây tốn kém về chi 

phí cho công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, chữa trị thương tích và công 

tác trợ giúp nạn nhân của bạo lực gia đình. Theo số liệu điều tra năm 2001, hơn ½ 

triệu phụ nữ Mỹ (588.490) phụ nữ bị chết do bạo lực gia đình bởi người chồng của 

họ. Có khoảng 85% nạn nhân của bạo lực gia đình là nữ, chỉ có xấp xỉ 15% nạn 

nhân là nam. Ở Pháp, điều tra mới đây cũng cho thấy tỷ lệ phụ nữ bị chồng ngược 

đãi là 2,5% (khoảng 1,5 triệu người). Chỉ riêng tại Paris, 60 phụ nữ bị chồng hay 

người tình đánh giết mỗi năm. Trong tài liệu được công bố tại Hội nghị châu Âu lần 

thứ nhất về Phòng chống thương tích và Nâng cao an toàn, tại Viên, Áo bạo lực 

giữa các đôi lứa chiếm 40-70% các vụ án mạng ở phụ nữ (2006). Tại nhiều quốc gia 

Trung Đông, nếu một người phụ nữ từ chối tảo hôn, đòi ly hôn, hay thậm chí trở 

thành nạn nhân của những vụ tấn công tình dục, sẽ bị gia đình “giết danh dự”. Tính 

tới năm 2011, đã có 8.618 vụ thiêu sống cô dâu được diễn ra tại các nước Nam Á, 
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trong đố đa số là ở Ấn Độ. [54]. Các số liệu cho thấy bạo lực gia đình thực sự là 

một loại tội phạm, cần được xử lý mạnh theo pháp luật. Đây là một vấn đề có tính 

toàn cầu và đòi hỏi một cách tiếp cận đa ngành để giải quyết triệt để. 

Trên thế giới, trong những năm gần đây, Chính phủ các nước đã dành nhiều sự 

quan tâm đến vấn đề này, đã có nhiều biện pháp để phòng chống bạo lực gia đình, 

và đây không còn là vấn đề riêng tư của mỗi gia đình nữa. Tổng thư kí Liên Hợp 

Quốc Ban Ki Moon đã cho rằng: “Bạo hành với phụ nữ và trẻ em gái là dấu ấn đáng 

ghê sợ còn tồn tại ở mọi lục địa, quốc gia và mọi nền văn hóa. Đã đến lúc tất cả 

chúng ta – các nước thành viên, đại gia đình Liên Hợp Quốc, xã hội dân sự và các 

cá nhân, nam cũng như nữ - phải quan tâm và có những hành động cụ thể để ngăn 

chặn và tiến tới xóa bỏ tệ nạn này. Đã đến lúc phải đập tan bức tường câm lặng và 

đảm bảo cho các quy tắc, chuẩn mực pháp lý thực sự phát huy tác dụng bảo vệ cuộc 

sống của phụ nữ”. [50]. Thế giới đã phải dành riêng một ngày là ngày 25 tháng 11 

hàng năm – ngày quốc tế loại bỏ bạo lực đối với Phụ nữ - nhằm tuyên truyền nâng 

cao ý thức công chúng về việc loại bỏ bạo hành đối với phụ nữ trên toàn thế giới. 

Ở các nước phương Đông, đặc biệt là những nước chịu ảnh hưởng của Nho 

giáo như Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Việt Nam, 

quan niệm về một gia đình có trật tự, kỷ cương lại càng trở nên chặt chẽ và khắc 

nghiệt hơn, trong đó quyền hành người cha, người chồng là tuyệt đối, vị thế người 

phụ nữ, người vợ rất hạn chế, vấn đề trọng nam khinh nữ vẫn tồn tại dai dẳng, thì 

bạo lực gia đình xảy ra nhiều hơn. Nội dung giáo dục của Nho giáo là hướng con 

người đến với một mô hình xã hội lý tưởng, nhưng vô hình chung nó đã dẫn tới hậu 

quả con người hoặc là bảo thủ, trì trệ, lạc hậu hoặc là nhẫn nhục, cam chịu. Như vậy, 

rất khó để thi hành được sự bình đẳng trong quan hệ giữa phụ nữ và nam giới.  

 Bạo lực gia đình là một trong những hành vi vi phạm pháp luật cần được loại 

trừ, nhất là trong xã hội hiện đại văn minh như hiện nay. Trước “cơn lốc” bạo hành 

gia đình, để ngăn chặn, đẩy lùi nó, đòi hỏi phải có những nghiên cứu toàn diện, sâu 

sắc và có những giải pháp tích cực phòng chống có hiệu quả bạo lực gia đình, tiến 

tới xóa bỏ hoàn toàn vấn nạn này, đúng như khẩu hiệu “Đừng vung tay, hãy cầm 
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tay” của chiến dịch quốc gia Việt Nam “Hãy hành động xóa bỏ bạo lực với phụ nữ 

và trẻ em gái” (18/11/2014).  

Ở Việt Nam trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã dành nhiều sự quan 

tâm tới việc phòng chống bạo lực gia đình, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ 

em, Bộ luật Dân sự… và đặc biệt Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 đã 

ra đời. Những văn bản này đã tạo nhiều chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội, 

trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình. Nhưng bạo lực gia đình vẫn đang tồn 

tại và chưa có nhiều thay đổi. 

Ở Hàn Quốc, theo báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu thuộc Quốc hội Hàn Quốc 

(NARS), tình hình các ông chồng đánh đập vợ có xu hướng tăng từ năm 2007 đến 

năm 2012. Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố tiếp tục tăng cường các biện pháp nhằm 

chống lại bạo lực gia đình. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cho rằng bạo hành 

gia đình, bạo lực tình dục, bạo lực học đường và thực phẩm không đảm bảo an toàn 

vệ sinh là “bốn căn bệnh nghiêm trọng” của Hàn Quốc. 

Trước tình hình bạo lực gia đình có xu hướng gia tăng như trên, là một người 

Hàn Quốc đang theo học tại Việt Nam, tác giả muốn tìm hiểu về một trong “bốn căn 

bệnh nghiêm trọng” mà tổng thống Park Geun-hye đã nhắc tới. Tác giả muốn tìm 

hiểu về tình hình bạo lực gia đình của hai nước Việt Nam và Hàn Quốc, hai nước 

đại diện cho nền văn hóa Á Đông, cùng chịu ảnh hưởng của Nho giáo. Tìm ra 

những điểm tương đồng và khác biệt về tình hình, nguyên nhân và giải pháp từ đó 

đưa ra những đóng góp về mặt cá nhân cho vấn đề này, vì vậy tác giả quyết định 

chọn đề tài này để nghiên cứu làm luận văn thạc sỹ Luật học. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Bạo lực gia đình không phải là chuyện mới đây, mà đã thấy từ thuở xa xưa. Nó 

không chỉ tồn tại trong những quốc gia ở phương Đông mà còn tồn tại ở các nước 

phương Tây. 

 “Tại một số quốc gia Á Đông, quan niệm “Tứ đức tam tòng” được ăn sâu vào 

tâm thức của con người khi mà triết lý Khổng Mạnh được tuân theo triệt để, thì 

người vợ thường được coi như sở hữu của người chồng. Khi người chồng được cho 
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là có bổn phận hoặc có quyền “dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về” thì việc bạo hành 

trong hôn nhân được coi như chuyện thế gian sự thường. 

Cùng ý nghĩ đó, người Hy Lạp cổ xưa thường dạy vợ bằng tay chân rồi cười 

xòa giải thích: “Đàn ông chúng tôi ở đây đều hành động như vậy vì đã làm điều tốt 

để giúp vợ sửa mình”. 

Đã có thời kỳ, dân Nga xưa có câu châm ngôn: “Người vợ có thể yêu chồng 

không bao giờ đánh đập vợ, nhưng bà ta không bao giờ kính trọng ông ta”. 

Luật tập tục trước đây ở vương quốc Anh cho phép chồng trừng phạt vợ bằng 

khí giới không lớn quá ngón tay cái. 

Chịu ảnh hưởng trên, luật lệ Hoa Kỳ thời xưa cũng ủng hộ ý kiến là chồng có 

thể “kỷ luật vợ”, thậm chí tới thập niên 1960, các tòa án ở đây vẫn không chịu xét 

xử các trường hợp bạo hành gia đình, cho đó là chuyện trong nhà, cần đóng cửa bảo 

nhau. Mãi đến năm 1994 Quốc hội Hoa Kỳ mới thông qua Violence Against Woman 

Act, tập trung vào mức độ phổ biến và trầm trọng của bạo lực gia đình, tấn công 

tình dục và ngạo mạn đe dọa đối với nữ giới. Tháng 10 hàng năm đã được dành 

riêng để nhắc nhở mọi người về thảm cảnh bạo hành trong gia đình (Domestic 

Violence Awareness Month), làm sao để tránh và làm gì để cứu giúp nạn nhân.” [17]. 

Ngày nay, với biết bao sự đổi thay, chất lượng cuộc sống được nâng lên rõ rệt, 

cách nhận thức của con người cũng theo đó mà phát triển theo xu hướng văn minh, 

lịch sự và hiện đại. Phụ nữ trong xã hội hiện đại đã có những chuyển biến, không bị 

bó buộc như  thời Trung cổ và thời phong kiến. Phụ nữ có nhiều cơ hội để phát triển 

khả năng của họ. Vai trò và chức năng của họ rất lớn: “Phụ nữ nâng nửa bầu trời”. 

Thế nhưng vấn đề bạo lực gia đình vẫn tồn tại cùng với thời gian.  

Đã có rất nhiều các công trình nghiên cứu ở Việt Nam về vấn đề này như: 

- Đề tài nghiên cứu: “Thực trạng và giải pháp giảm bạo lực gia đình đối với 

phụ nữ tại thành phố Đà Nẵng” Nguyễn Thị Hoàng Mai - 2008 (Báo cáo “Hội nghị 

Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ 6); 

- Báo cáo khoa học “Chịu nhịn là chết đấy” kết quả từ nghiên cứu quốc gia về 

bạo lực gia đình với phụ nữ Việt Nam” - Nguyễn Thị Lan Hương - 2010; 
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- Luận văn “Một số vấn đề pháp lý về bạo lực gia đình ở Việt Nam hiện nay”; 

- Đinh Thị Hồng Minh - khoa Luật Dân sự - Khoa Sau Đại học - Trường Đại 

học Luật Hà Nội – 2011; 

- Đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu các giải pháp phòng, chống bạo lực gia 

đình ở Việt Nam hiện nay” - Ths. Trần Tuyết Ánh - 2014; 

- Đề tài nghiên cứu “Bạo lực gia đình và hệ quả của nó”- Ths. Nguyễn Thị 

Hồng Thủy - Bộ môn Xã hội học - khoa KHXH & NV- Đại học Văn Hiến - 2014; 

Một số công trình nghiên cứu về bạo lực gia đình ở Hàn Quốc như: 

- “Nghiên cứu về bạo lực gia đình - so sánh giữa hai nước Hàn Quốc và Nhật 

Bản”  - Byun Hoa Sun - 2000; 

- “Nghiên cứu mô hình tổng hợp về các nhân tố ảnh hưởng đến bạo lực phụ 

nữ” - Kim Ji  Young - 2003; 

- “Nghiên cứu về tình hình và phương án khắc phục bạo lực gia đình” - Park 

Ae Kyung - 2006; 

- “Nghiên cứu về nhân tố gây ra và hiệu quả điều chỉnh bạo lực gia đình” -

Kim Mi Ae - 2008; 

- “Nghiên cứu về tâm lý người gây hại, quá trình biến đổi hành động xã hội 

bạo lực gia đình” - Kim Gum Ok - 2009; 

- “Tình hình và việc cần phải giải quyết bạo lực gia đình” - Jung Choon Su -

2013; 

Qua đây ta thấy bạo lực gia đình đã và đang trở thành một trong những vấn đề 

được quan tâm hàng đầu của giới nghiên cứu. Chính vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu 

về đề tài này có ý nghĩa thiết thực và hữu ích cho đời sống xã hội. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu với mục đích là: so sánh tình hình bạo lực gia đình giữa hai 

nước Hàn Quốc và Việt Nam. Từ các thông tin thu thập được và từ những nhận định 

của bản thân, đưa ra các giải pháp để có thể góp phần ngăn chặn và đẩy lùi bạo lực 

gia đình. 
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3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để thực hiện được mục đích đó, công trình có 3 nhiệm vụ sau:  

- Tìm hiểu tình hình bạo lực gia đình ở Hàn Quốc và Việt Nam, tìm những 

điểm tương đồng và khác biệt giữa hai nước. 

- Tìm hiểu nguyên nhân, điều kiện của tình hình bạo lực gia đình ở Hàn Quốc 

và Việt Nam, tìm những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai nước. 

- Phân tích những giải pháp phòng ngừa tình hình bạo lực gia đình ở Hàn 

Quốc và Việt Nam, tìm những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai nước. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Luận văn nghiên cứu về tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa bạo 

lực gia đình ở Hàn Quốc và Việt Nam. Đối tượng chủ yếu là nạn nhân của bạo lực gia 

đình gồm: Phụ nữ, trẻ em và người già. Nhưng ở luận văn này, tác giả chỉ chọn đối 

tượng nghiên cứu là phụ nữ bị bạo lực gia đình ở Hàn Quốc và Việt Nam.  

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Tìm hiểu về bạo lực gia đình là mảng đề tài khá rộng. Vì vậy, tác giả chọn 

phạm vi nghiên cứu của đề tài là số vụ bạo lực gia đình từ sau năm 2000 đến nay ở 

hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc mà chủ yếu là từ năm 2008 đến năm 2015. Đây 

là khoảng thời gian gần với hiện tại nhất sẽ cho những kết quả nghiên cứu mới nhất. 

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp luận 

Tác giả sử dụng phương pháp thu thập số liệu, khảo sát trên số liệu thống kê, 

phân tích, tổng hợp, so sánh, từ đó kết hợp với những hiểu biết của bản thân để làm 

rõ vấn đề cần nghiên cứu. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu 

Trong đề tài này, tác giả nghiên cứu, tìm hiểu tình hình bạo lực gia đình (đối 

tượng là phụ nữ) của hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc dựa trên các số liệu thống 

kê của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam, Bộ Công An Hàn Quốc, Bộ Phụ 

nữ và Gia đình Hàn Quốc, một số tổ chức phi chính phủ, các cơ quan bảo vệ quyền 
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phụ nữ, một số tờ báo, tạp chí của Việt Nam và Hàn Quốc từ sau năm 2000. Ngoài 

ra, tác giả tìm hiểu về luật phòng, chống bạo lực của hai quốc gia để phân tích các 

giải pháp phòng chống bạo lực gia đình của hai nước. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 

6.1. Ý nghĩa lý luận 

Bạo lực gia đình hiện nay là một đề tài được các ngành khoa học xã hội, các tổ 

chức chính trị xã hội, tổ chức phi chính phủ ở các quốc gia trên thế giới quan tâm 

nghiên cứu. Việc nghiên cứu vấn đề này trong giai đoạn hiện nay, giai đoạn mà bạo 

lực gia đình vẫn tồn tại và gia tăng, sẽ góp phần phong phú thêm lý luận của các 

ngành khoa học xã hội, nâng cao nhận thức của mỗi con người trong xã hội, để tự 

phòng tránh các hành vi bạo lực nhằm xây dựng gia đình, xã hội ngày càng phát 

triển. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Trên thực tế ở Việt Nam và Hàn Quốc, tình trạng bạo lực gia đình diễn ra ngày 

càng phổ biến. Số vụ bạo hành gia đình gây hậu quả nghiêm trọng có chiều hướng 

tăng cao, tình trạng xúc phạm danh dự, nhân phẩm và tính mạng của con người xảy 

ra hàng ngày chủ yếu đối với phụ nữ. Bạo lực gia đình cũng được xem là một loại 

tội phạm. Trước tình hình đó thì việc nghiên cứu về tình hình bạo lực gia đình là cần 

thiết và rất thực tế. Đây là một vấn đề xã hội rất nóng hổi, cần được nghiên cứu và 

đưa ra những giải pháp cho cả hai quốc gia. 

7. Cơ cấu của luận văn 

Ngoài mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn bao gồm 3 

chương:  

Chương 1: Tình hình bạo lực gia đình ở Hàn Quốc và Việt Nam 

Chương 2: Nguyên nhân, điều kiện của tình hình bạo lực gia đình ở Hàn Quốc 

và Việt Nam 

Chương 3:  Giải pháp phòng ngừa tình hình bạo lực gia đình ở Hàn Quốc và 

Việt Nam. 
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Chương 1 

TÌNH HÌNH BẠO LỰC GIA ĐÌNH Ở HÀN QUỐC VÀ VIỆT NAM 

 

1.1. Khái niệm và phân loại bạo lực gia đình 

1.1.1. Khái niệm bạo lực gia đình 

Hiện có nhiều cách định nghĩa khác nhau về bạo lực gia đình. Bạo lực gia đình 

thông thường được hiểu là sự ứng xử bằng vũ lực hoặc không bằng vũ lực do những 

người trong gia đình thực hiện chống lại những người khác cùng trong gia đình đó. 

Bạo lực gia đình theo pháp luật của Việt Nam [Điều 1 Luật Phòng, chống bạo 

lực gia đình, năm 2007] được định nghĩa là hành vi cố ý của thành viên gia đình 

gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với 

thành viên khác trong gia đình.[30] 

Luật Xử lý tội phạm bạo lực gia đình ở Hàn Quốc định nghĩa bạo lực gia đình 

là hành vi gây thiệt hại về thân thể, tinh thần hoặc tài sản giữa các thành viên trong 

gia đình [điều 2, khoản 1]. Trong đó thành viên gia đình bao gồm hai vợ chồng, đã 

từng là vợ chồng, bố mẹ chồng và vợ, con, bố mẹ và con sau khi tái hôn, họ hàng 

sống cùng trong một nhà [điều 2, khoản 2]. 

Bộ luật của Bang Georgia ở Mỹ số 19-13-1 định nghĩa bạo lực gia đình là một 

số hành vi tội phạm thực hiện giữa những người có quan hệ với nhau. Các hình 

thức tội phạm bao gồm hành hung, dọa nạt, rình rập, phá hoại tài sản mang tính tội 

phạm, câu thúc bất hợp pháp, xâm nhập mang tính tội phạm và bất cứ tội hình sự 

nào khác. Các hành vi diễn ra giữa những con người có liên hệ với nhau như vợ 

chồng trong hiện tại hay quá khứ, là cha mẹ chung của cùng một đứa trẻ, cha mẹ và 

con cái, cha mẹ kế và con kế hoặc ngay cả những người ngoài hiện đang hoặc đã 

sống chung trong một gia đình. [33, tr. 1]. 

Trên thế giới bạo lực gia đình còn được xem là bất kì hành vi lạm dụng nào 

trong một mối quan hệ mật thiết (vợ, bạn tình) gây nguy hại về thể chất, tâm lý hay 

tình dục cho những người trong mối quan hệ đó. 

Đại đa số nạn nhân của bạo lực gia đình và các hình thức bạo lực khác là phụ 
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nữ, và quyền của họ bị vi phạm nghiêm trọng nhiều trường hợp. Đại hội đồng LHQ 

đã đưa ra Tuyên bố về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ dưới mọi hình thức nhằm đảm 

bảo các quyền của phụ nữ. Trong tuyên bố này, bạo lực đối với phụ nữ được định nghĩa 

là bất kì hành động nào gây ra hoặc có thể gây ra hậu quả làm tổn hại hoặc gây đau 

khổ cho phụ nữ về thân thể, tâm lý hay tình dục kể cả những lời đe dọa hay độc đoán, 

tước quyền tự do dù xảy ra ở nơi công cộng hay đời sống riêng tư.[43, tr. 1]. 

 1.1.2. Phân loại bạo lực gia đình  

Gia đình là tế bào của xã hội, là hình thức thu nhỏ của xã hội nên bạo lực gia 

đình có thể coi là hình thức thu nhỏ của bạo lực xã hội với nhiều dạng thức khác 

nhau. Xét về hình thức, có thể chia bạo lực gia đình thành các loại chủ yếu sau: 

 1.1.2.1. Bạo lực thân thể 

 Bạo lực thân thể là hành vi ngược đãi, đánh đập thành viên gia đình, làm tổn 

thương tới sức khỏe, tính mạng của họ. Loại hành vi này dễ nhận biết nhất bởi nó để 

lại dấu vết trên cơ thể. 

 Một số hành vi bạo lực thân thể như: 

 - Đánh, đấm, đá, tát… 

 - Xô đẩy, giật kéo, quăng ném, bóp cổ. 

 - Sử dụng hung khí gây hủy hoại làm biến dạng cơ thể. 

 - Không cho ăn uống, nghỉ ngơi, không cho mặc quần áo, để rét. 

 1.1.2.2. Bạo lực kinh tế 

 Bạo lực kinh tế là hành vi xâm phạm tới các quyền lợi về kinh tế của thành 

viên gia đình (quyền sở hữu tài sản, quyền tự do lao động…). Loại bạo lực này 

thường xảy ra với phụ nữ/người vợ trong gia đình. 

 Hành vi bạo lực kinh tế thường bao gồm: 

 - Tịch thu tiền, của cải và khi cần phải cầu xin. 

 - Kiếm soát mọi tài sản, tiền bạc tư nhân. 

 - Không cho sử dụng tài khoản chung. 

 - Kiểm soát thu nhập tạo ra sự phụ thuộc. 

 - Chiếm đoạt hoặc phá hủy tài sản. 
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 - Buộc đóng góp tài chính vượt quá khả năng. 

 - Kiểm soát tiền bạc, tài sản bố mẹ. 

 1.1.2.3. Bạo lực tình dục 

 Bạo lực tình dục là bất kỳ hành vi nào mang tính chất cưỡng ép trong các 

quan hệ tình dục giữa các thành viên gia đình, kể cả cưỡng ép sinh con. 

 Một số hành vi bạo lực tình dục như: 

 - Cưỡng ép quan hệ tình dục. 

 - Sử dụng những hình thức quan hệ tình dục gây đau đớn. 

 - Sử dụng những lời lẽ liên quan tới dục tính gây khó chịu về tâm lý. 

 - Bắt phải chứng kiến cảnh sinh hoạt tình dục, bộ phận sinh dục. 

 - Buộc ở một nhà hay ngủ một giường với người tình. 

 - Cưỡng ép kết hôn, ly hôn. 

 1.1.2.4. Bạo lực tinh thần 

 Bạo lực tinh thần là những lời nói, thái độ, hành vi làm tổn thương tới danh 

dự, nhân phẩm, tâm lý của thành viên gia đình. Loại bạo lực này rất phổ biến nhưng 

lại khó nhận dạng so với bạo lực thể chất. 

 Một số hành vi bạo lực tinh thần như: 

 - Chửi mắng, lăng mạ, chì chiết. 

 - Xúc phạm nhân phẩm, uy tín (như tiết lộ đời tư, phát tán tờ rơi làm ảnh 

hưởng đến danh dự, cưỡng ép lột bỏ quần áo trước mặt người khác…). 

 - Cấm đoán (quyền được chăm sóc con cái, người thân, được làm việc, được 

tham gia các hoạt động xã hội, quyền giao tiếp với người khác, quyền được quyết 

định…). 

 - Cô lập không cho tiếp xúc với người khác. 

 - Đe dọa, gây áp lực tâm lý. 

 - Nhốt. 

 - Xua đuổi, quấy rối hoặc gây áp lực thường xuyên về mặt tâm lý gây hậu 

quả nghiêm trọng. 

 - Buộc tội nghi ngờ, theo dõi. 
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 - Cưỡng ép hôn nhân, tảo hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ. 

 - Do ghen tuông, tổ chức theo dõi, ngăn cấm các mối quan hệ giao tiếp. 

 - Phớt lờ cảm xúc, không quan tâm, đối xử lạnh nhạt. 

 - Chê bai, chế nhạo. 

 1.1.2.5. Sao nhãng 

 Sao nhãng cũng được xem là một hình thức bạo lực gia đình. Sao nhãng 

được định nghĩa là bất cứ hành động đối xử tồi tệ như bỏ qua, không quan tâm 

chăm sóc, không cung cấp đầy đủ điều kiện cần thiết cho sự tồn tại, sự phát triển về 

tình cảm, thể chất của thành viên trong gia đình đặc biệt là người già và trẻ em. 

 Các hành vi cụ thể được xem như sao nhãng thuộc bạo lực gia đình bao gồm: 

 - Những hành vi đối xử có khả năng dẫn đến việc gây hại sức khỏe hoặc sự 

thay đổi về tâm lý của nạn nhân. 

 - Không cho ăn uống đầy đủ. 

 - Không cung cấp chỗ trú ngụ an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trường. 

 - Không giám sát hay bảo vệ (đặc biệt trẻ em, người già) khỏi những nguy cơ 

gây thương tích…). 

 - Bỏ mặc không chăm sóc. 

1.2. Tình hình bạo lực gia đình ở Hàn Quốc 

1.2.1. Thực trạng của tình hình bạo lực gia đình ở Hàn Quốc 

Tại Hàn Quốc, bạo lực gia đình (đặc biệt đối với phụ nữ) trước đây được coi là 

bình thường và không phải là tội phạm. Đến năm 1983, tổ chức “Điện thoại của phụ 

nữ Hàn Quốc” là tổ chức bảo vệ phụ nữ đầu tiên được thành lập tại Hàn Quốc. Kể 

từ thời điểm này, vấn đề bạo lực gia đình đã được toàn xã hội quan tâm. Theo tài 

liệu của tổ chức “Điện thoại của phụ nữ Hàn Quốc” trong 13 năm (từ năm 1990 đến 

2002) có năm vụ giết người. 

Mười bốn năm sau, năm 1997, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ 

người thiệt hại đã ra đời và được Quốc hội thông qua. Luật này đã được áp dụng từ 

tháng 7 năm 1998. Từ đó đến nay đã qua 15 lần chỉnh sửa và bổ sung. Tháng 7 năm 

1998, Luật Xử phạt tội phạm bạo lực gia đình ra đời. Và đến năm 2015, luật này 

cũng đã được sửa đổi, bổ sung. 
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Nhưng cho đến nay, vấn đề bạo lực gia đình vẫn xảy ra với mỗi gia đình Hàn 

Quốc. Luật Đặc biệt xử phạt tội phạm bạo lực gia đình ra đời vào tháng 12/1997 và 

được áp dụng vào tháng 7/1998. Trong luật này Khoản 29: Điều trị tạm thời: Nạn 

nhân hoặc gia đình cách ly người gây ra bạo lực, cấm tiếp cận với nạn nhân, luôn 

giữ khoảng cách không được đến gần trong phạm vi 100m (tính từ nhà và cơ quan 

của người bị bạo lực). Cấm tiếp cận nạn nhân bằng các phương tiện thông tin như: 

điện thoại, email, internet…Luật Hình sự căn cứ: Điều 25 khoản 2: Gây ra tổn hại 

và bạo hành, Điều 28: Bỏ rơi và ngược đãi, Điều 29: Bắt giữ và giam cầm, Điều 30: 

Đe dọa, Điều 32: Hiếp dâm…Tội phạm bạo lực gia đình là tội phạm trong mối quan 

hệ gia đình nên bị xử phạt nặng hơn. 

Theo căn cứ pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình và bảo vệ phụ nữ ở 

Bộ Phụ nữ và Gia đình, 3 năm một lần tiến hành điều tra tình hình về bạo lực gia 

đình. Kết quả điều tra năm 2007, trên 10.000 hộ gia đình (thực trạng bạo lực gia 

đình cả nước), thì trong một năm bạo lực gia đình chiếm 50,4%. Cứ hai hộ gia đình 

thì có một hộ xảy ra bạo lực gia đình.  

Theo điều tra năm 2010, đối tượng điều tra trong độ tuổi từ 19 đến 65 trên 2.659 

nam nữ đã có gia đình. Kết quả cho thấy trong một năm đã xảy ra bạo lực giữa hai vợ 

chồng là 53,8%.  Tỷ lệ này cao hơn 5 lần so với các quốc gia phát triển khác. 

Theo số liệu điều tra của Bộ Phụ nữ và Gia đình năm 2010, đối tượng nạn 

nhân nữ bị bạo hành là 213 người.  

Theo tài liệu của “Điện thoại của phụ nữ Hàn Quốc” năm 2012 thì trong một 

năm phụ nữ chết do chồng và bạn trai giết là 120 người, có ý đồ giết nhưng không 

thành là 49 vụ. 

Cũng theo tài liệu của “Điện thoại của phụ nữ Hàn Quốc” năm 2013, số phụ nữ bị 

giết bởi ông xã và bạn trai là 123 người, giết nhưng không thành công là 75 người. 

1.2.2. Diễn biến của tình hình bạo lực gia đình ở Hàn Quốc 

Trong những năm gần đây, nạn bạo hành gia đình tại Hàn Quốc tăng lên với 

con số đáng kinh ngạc. Những số liệu này chỉ là bề nổi của vấn đề đang gây nhức 

nhối trong xã hội Hàn vì nhiều trường hợp, nạn nhân vẫn giữ im lặng trước những 

trận hành hạ của chồng. 
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Bảng 1.1. Thống kê của Bộ Công an Hàn Quốc về bạo lực gia đình (từ năm 

2007 đến năm 2012) 

TT Nội dung thống kê 
Năm thống kê 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

I 
Tổng số vụ bạo lực 

gia đình 
11.744 11.461 11.025 7.359 6.848 8.762 

II Số tội phạm bị bắt 13.165 13.143 12.493 7.992 7.272 9.345 

[82] 

Theo bảng 1.1 cho thấy, từ năm 2007 đến năm 2011 số vụ bạo lực gia đình có 

chiều hướng giảm. Năm 2008 giảm 283 vụ so với năm 2007. Năm 2009 giảm 436 

vụ so với năm 2008. Đến năm 2010, số vụ bạo lực gia đình giảm đáng kể (3.666 vụ) 

so với năm trước. Trong vòng 5 năm (từ năm 2007 đến năm 2011, số vụ bạo lực gia 

đình giảm 40% (giảm 4.896 vụ). Đây là một con số đáng mừng, là tín hiệu tốt của 

những hành động bảo vệ quyền phụ nữ, chống lại nạn bạo hành gia đình được triển 

khai trong suốt quãng thời gian qua. Tuy nhiên, số vụ bạo lực gia đình ở Hàn Quốc 

vẫn là quá lớn, và cần tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh hơn công tác giáo dục tư 

tưởng, nhận thức và phòng chống nạn bạo hành gia đình. 

Bảng 1.2. Thống kê của Bộ Công an Hàn Quốc về tỉ lệ tái phạm các vụ 

bạo lực gia đình (từ năm 2008 đến năm 2012) 

TT Nội dung thống kê 
Năm thống kê 

2008 2009 2010 2011 2012 

I 
Số tội phạm bạo lực 

gia đình bị bắt 
13.143 12.493 7.992 7.272 9.345 

II Số người tái phạm 1.045 1.315 1.619 2.395 3.011 

III Tỉ lệ tái phạm 7,9% 10,5% 20,3% 32,9% 32,2% 

[84] 

Tuy nhiên theo bảng thống kê 1.2, những con số trong bảng thống kê cho thấy 

tỉ lệ tái phạm của tội phạm bạo lực gia đình ngày càng tăng. Năm 2010 so với năm 

2009 tăng 9,8%, năm 2011 tăng 12,6%. Từ năm 2008 đến năm 2012 tăng 24,3 %, tỉ 
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lệ tái phạm đã tăng gấp 4 lần (từ 7,9% lên 32,2%). Số người tái phạm năm 2008 là 

1.045 người đến năm 2012 là 3.011 người (tăng gấp 3 lần). Qua đó, ta thấy bạo lực 

gia đình có đặc điểm là số lượng tội phạm bạo hành gia đình có thể giảm đi, nhưng 

vấn đề là nghiêm trọng là tỷ lệ người tái phạm ngày càng tăng cao. Và thông thường, 

theo đặc điểm của vấn nạn này thì những vụ án bạo hành gia đình tái diễn thường để 

lại hậu quả nặng nề và nghiêm trọng hơn. Vì vậy, để phòng, chống bạo lực gia đình, 

cần đưa ra chính sách xử lý tội phạm mạnh tay, quyết liệt, nghiêm khắc hơn nữa. 

Bảng 1.3. Thống kê của Bộ Công an Hàn Quốc về bạo lực gia đình (từ năm 

2012 đến tháng 7/2015) 

TT Nội dung thống kê 

Năm thống kê 

2012 2013 2014 
7 tháng đầu 

năm 2015 

I 
Số vụ bị bắt bình quân một 

ngày  
24 46 48 100 

II Tổng số vụ bị bắt 8.762 16.785 17.557 21.381 

III Số tội phạm bị bắt 9.345 18.000 18.666 24.596 

[83] 

Theo bảng thống kê 1.3, số vụ bị bắt bình quân một ngày tăng nhanh, chỉ trong 

một năm 2012 - 2013, số vụ bị bắt đã tăng gấp đôi. Riêng năm 2015, chỉ tính đến 

tháng 7, số vụ bị bắt bình quân một ngày đã tăng gấp 4 lần so với năm 2012 và gấp 

2 lần so với năm 2014. Tổng số vụ bạo lực gia đình bị bắt và số tội phạm bị bắt 

cũng tăng mạnh từ năm 2012 đến 7/2015. Một trong những nguyên nhân khiến con 

số này tăng mạnh là vì từ tháng 2 năm 2013, bà Park Geun-hye nhậm chức tổng 

thống. Kể từ khi cầm quyền, bà đã cho rằng bạo hành gia đình, bạo lực tình dục, bạo 

lực học đường và thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh là “bốn căn bệnh xã 

hội” nghiêm trọng ở Hàn Quốc. Bà đã có những chính sách mạnh tay hơn với nạn 

bạo lực gia đình. Và chính vì vậy, khi có bất kì vụ bạo lực gia đình nào xảy ra sẽ bắt 

và xử lý ngay lập tức, nên số vụ bạo lực gia đình ở Hàn Quốc từ năm 2013 đến nay 

tăng mạnh. 
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1.2.3. Cơ cấu của tình hình bạo lực gia đình ở Hàn Quốc 

Trong 13 năm (từ năm 1990 đến 2002), tổng số phụ nữ bị giết bởi bạn trai sống 

cùng và chồng là 46,4 % (bạn trai sống cùng là 25,2 %, chồng là 21,2%). [80]. 

Kết quả điều tra năm 2007 trên 10.000 nhà (thực trạng bạo lực gia đình cả 

nước), thì trong một năm bạo lực gia đình chiếm 50,4%. Cứ hai nhà thì một nhà xảy 

ra bạo lực gia đình. Trong đó bạo lực tinh thần chiếm 46,2%, bạo lực thân thể chiếm 

30,7 %, sao nhãng vợ chiếm 16%, bạo lực tình dục chiếm 9,6 %, bạo lực kinh tế 

chiếm 3,5%. Bạo lực giữa hai vợ chồng chiếm 40,3% . Trong đó vợ chịu bạo hành 

là 33,1%, chồng chịu bạo hành là 27,1%, hai bên vợ chồng đồng thời cùng bạo hành 

là 19,9%. 

Theo điều tra năm 2010, đối tượng điều tra trong độ tuổi từ 19 đến 65 trên 

2.659 nam nữ đã có gia đình. Kết quả cho thấy trong một năm đã xảy ra bạo lực 

giữa hai vợ chồng là 53,8%. Trong đó bạo lực thân thể chiếm 16,7 %, bạo lực tinh 

thần chiếm 42,8 %, bạo lực kinh tế chiếm 10,1 %, bạo lực tình dục chiếm 10,4 %, 

sao nhãng chiếm 30,5 %. Có 15,3% phụ nữ đã kết hôn tại đây là nạn nhân của bạo 

lực gia đình. Tỷ lệ này cao hơn 5 lần so với các quốc gia phát triển khác. 

Theo số liệu điều tra của Bộ Phụ nữ và Gia đình năm 2010, đối tượng nạn 

nhân nữ bị bạo hành là 213 người. Trong đó bị thương nặng (bị đánh đập rất nhiều) 

là 56,7%, bóp cổ là 54,6 %, dùng dao/vũ khí đe dọa chiếm 53,7%. 

1.2.4. Tính chất của tình hình bạo lực gia đình ở Hàn Quốc 

Qua tìm hiểu cơ cấu của tình hình bạo lực gia đình tại Hàn Quốc ta thấy loại 

bạo lực tinh thần chiếm tỉ lệ cao nhất (chiếm 46,2% năm 2007 và chiếm 42,8% năm 

2010), sau đó là bạo lực thể chất. Hai hình thức bạo lực này rất nguy hiểm, ảnh 

hưởng đến sức khỏe, gây thương tích thân thể và tổn thương về tinh thần. Nghiêm 

trọng hơn nó đã xâm phạm đến quyền con người, danh dự, nhân phẩm, tính mạng 

của mỗi cá nhân. Thậm chí nó còn làm xói mòn về đạo đức, mất tính dân chủ xã hội 

và ảnh hưởng xấu đến thế hệ tương lai. 

Hàn Quốc tuy là một đất nước hiện đại, một quốc gia có nền kinh tế phát triển 

đứng thứ 4 tại châu Á nhưng những số liệu về vấn nạn này đang khiến các nhà cầm 
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quyền lo ngại. Theo một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Bộ Phụ nữ và Gia đình 

Hàn Quốc vào năm 2010 thì 65,65% người đã kết hôn từ 19 đến 65 tuổi thừa nhận 

họ từng bị bạo hành ít nhất một lần. Con số trong các gia đình có yếu tố nước ngoài 

ở Hàn Quốc còn cao hơn 69,1%. Tất cả đều là những phụ nữ nước ngoài lấy chồng 

Hàn. Các nạn nhân cho biết họ bị đánh đập, chửi rủa, lăng mạ, đe dọa và phá hủy đồ 

dùng cá nhân. Thực trạng đau lòng này không chỉ xảy ra ở những vùng nông thôn 

xa xôi hẻo lánh mà nó còn tồn tại ngay tại các thành phố lớn như Seoul, Busan… 

1.3. Tình hình bạo lực gia đình ở Việt Nam 

1.3.1. Thực trạng của tình hình bạo lực gia đình ở Việt Nam 

Bạo lực gia đình ở Việt Nam không phải là vấn đề mới, song đang là vấn đề 

khá nóng và có chiều hướng gia tăng, mặc dù đời sống kinh tế và xã hội ngày càng 

phát triển. Bạo lực gia đình thường ở Việt Nam được châm ngòi từ những yếu tố 

như cờ bạc, rượu chè, ma túy, thất nghiệp… nhưng những yếu tố này không phải là 

nguyên nhân gốc rễ mà là một hành vi thể hiện quyền lực, sự kiểm soát đối với  

người khác. 

Bình đẳng giới giữa nam và nữ được chính thức thừa nhận trong Hiến pháp 

đầu tiên năm 1946, nhưng người đàn ông vẫn làm chủ gia đình còn phụ nữ chăm 

sóc con cái và làm việc nhà. Ngày 17/02/1982, Công ước CEDAW được phê chuẩn, 

Việt Nam đã bày tỏ sự đồng tình, lên tiếng ủng hộ sự đóng góp của phụ nữ đối với 

hạnh phúc gia đình và sự phát triển của xã hội, đồng thời lên án mọi hình thức phân 

biệt đối xử đối với phụ nữ, coi đó là sự vi phạm các nguyên nhân cơ bản về quyền 

bình đẳng và phẩm giá con người. 

Trước đổi mới năm 1986, không có nhiều nghiên cứu về bạo lực gia đình. Sau 

đổi mới, một số nhà nghiên cứu bắt đầu nghiên cứu về bạo lực gia đình. 

Trong 5 năm từ năm 2000 – 2005 có 186.954 vụ ly hôn do bạo lực gia đình, hành 

vi đánh đập, ngược đãi chiếm 53,1% trong các nguyên nhân dẫn tới ly hôn. [43]. 

Theo thống kê của Viện Xã hội học – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 

trong 2005, có tới hơn 39,7 nghìn vụ ly hôn có nguyên nhân từ bạo hành trong tổng 

số gần 65 nghìn vụ án về hôn nhân gia đình, chiếm tỷ lệ 60,3%, cũng theo nghiên 
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cứu đó thì 25% gia đình có hành vi bạo lực tinh thần, 30% cặp vợ chồng xảy ra hiện 

tượng ép buộc quan hệ tình dục. Tỷ lệ phụ nữ bị ngược đãi trong những gia đình 

khá giả ở mức cao 76%. [35, tr. 1]. 

Theo báo cáo của Bộ Công an, trên toàn quốc trung bình cứ khoảng 2-3 ngày lại 

có một người bị giết có liên quan đến bạo lực gia đình. Trong năm 2005, có 14% số 

vụ giết người liên quan đến bạo lực gia đình (151/1113 vụ giết người); trong đó có 39 

vụ chồng giết vợ; 6 tháng đầu năm 2006, tỉ lệ này là 34% (26/77 vụ). [41, tr. 1]. 

Từ những con số thống kê ở trên cho thấy bạo lực gia đình đã vi phạm nghiêm 

trọng tới quyền sống của người phụ nữ. Bạo lực gia đình nói chung và bạo lực 

chống lại phụ nữ là sự sai lệch các giá trị và chuẩn mực xã hội và là sự vi phạm thô 

bạo các quyền con người của phụ nữ. Sự vi phạm này cần được xóa bỏ. Chính vì 

vậy, luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2008. Hầu hết 

các vụ bạo lực gia đình hiện nay là bạo lực của nam giới đối với phụ nữ và trẻ em, 

đặc biệt là phụ nữ. Đối với những hành vi có tính chất nghiêm trọng, cấu thành tội 

phạm, có thể bị xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe 

người khác (Điều 104; Bộ luật Hình sự 2009 sửa đổi, bổ sung); tội hành hạ người 

khác (Điều 110, Bộ luật Hình sự 2009 sửa đổi, bổ sung); tội bức tử (Điều 100, Bộ 

luật Hình sự 2009 sửa đổi, bổ sung). Theo đó, đối với các tội này có thể bị phạt 

cảnh cáo, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù có thời hạn. 

Nghiên cứu quốc gia đầu tiên về bạo lực gia đình đối với phụ nữ Việt Nam 

được Tổng cục Thống kê và cơ quan Liên Hiệp quốc tại Việt Nam công bố ngày 

25/11/2010. Nghiên cứu này được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình phối 

hợp chung giữa LHQ và Chính phủ Việt Nam về bình đẳng giới, do Tổng cục 

Thống kê tiến hành với trợ giúp kỹ thuật của tổ chức WHO, sự tham gia của các 

chuyên gia tư vấn Trung tâm sáng kiến sức khỏe và dân số (Bộ Y tế) và chuyên gia 

tư vấn quốc tế. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn 4.838 phụ nữ từ 18 đến 60 

tuổi ở 63 tỉnh thành phố ở Việt Nam đã được lựa chọn ngẫu nhiên để tham gia vào 

điều tra sử dụng bảng hỏi có cấu trúc. Họ được hỏi về tình trạng bị bạo lực cũng 

như các ảnh hưởng của bạo lực lên sức khỏe của họ.  
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Theo nghiên cứu này, cứ 3 phụ nữ đã có gia đình hoặc từng có gia đình thì có 

một người (34%) cho biết họ đã từng bị chồng mình bạo hành thể xác hoặc tình dục. 

Số phụ nữ có hoặc từng có gia đình hiện đang phải chịu một trong hai hình thức bạo 

hành này chiếm 9%. Nếu xem xét đến cả 3 hình thức bạo hành chính trong đời sống 

vợ chồng - thể xác, tình dục và tinh thần, thì có hơn một nửa (58%) phụ nữ Việt 

Nam cho biết đã từng là nạn nhân của ít nhất một hình thức bạo lực gia đình kể trên. 

Các kết quả nghiên cứu cũng cho thấy khả năng phụ nữ bị chồng mình lạm dụng 

nhiều hơn gấp ba lần so với khả năng họ bị người khác lạm dụng.  

Các số liệu nghiên cứu đưa ra đã nêu bật một thực trạng đa số phụ nữ Việt 

Nam đều có nguy cơ tiềm tàng bị bạo lực gia đình ở một hay một vài thời điểm nào 

đó trong cuộc sống của họ. Tại một số vùng ở Việt Nam, cứ 10 phụ nữ thì có 4 

người nhận thấy gia đình không phải là nơi an toàn đối với họ.  

Bảng 1.4: Bảng thống kê 5 năm thi hành luật bạo lực gia đình ở Việt Nam 

(tổng hợp báo cáo của địa phương về kết quả 5 năm thi hành Luật phòng, chống bạo 

lực gia đình) 

TT Nội dung thống kê 

Năm thống kê 

2009 2010 2011 2012 

6 

tháng đầu 

năm 2013 

I 
Tổng số vụ bạo lực gia 

đình 
53.152 58.863 46.449 50.766 13.562 

1 

Trong đó nạn nhân:      

Nữ từ 16-59 tuổi 31.473 33.385 26.769 34.256 10.850 

Trẻ em 7.547 7.571 5.629 5.455 1.627 

Người cao tuổi 5.241 4.870 4.042 4.460 1.085 

2 

Hình thức bạo lực gia 

đình 
     

Thân thể 40.927 44.736 33.443 36.044 8.137 

Tinh thần 7.442 8.829 8.360 9.645 3.390 

Tình dục 1.062 883 929 762 271 
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Kinh tế 3.721 4.415 1.857 4.315 1.764 

II 
Các biện pháp xử lý 

của địa phương 
     

1 
Số vụ đưa ra Tòa án 

xét xử 
2.101 4.811 4.945 4.815 700 

2 

Số trường hợp bị áp 

dụng biện pháp cấm 

tiếp xúc 

     

3 
Số trường hợp xử phạt 

vi phạm hành chính 
1.322 1.410 1.647 1.850 469 

4 
Số trường hợp bị xử lý 

hình sự 
130 193 300 325 132 

[7] 

1.3.2. Diễn biến của tình hình bạo lực gia đình ở Việt Nam 

Theo số liệu thống kê ở bảng 1.4 cho thấy từ năm 2009 đến nửa đầu năm 2013, 

con số thông báo về số vụ bạo lực gia đình xấp xỉ nhau. Riêng năm 2011 giảm đáng 

kể (giảm 6.703 vụ so với năm 2009, giảm 12.414 vụ so với năm 2010). Đến năm 

2012, số vụ bạo lực lại tăng 4.317 vụ so với năm 2011. Còn tính từ năm 2012 đến 

nay, ở Việt Nam số vụ bạo lực gia đình trên cả nước đã giảm còn 22.000 vụ trong 

năm 2014. Trong 6 tháng đầu năm 2015, cả nước xảy ra 13.204 vụ bạo lực gia đình. 

Tuy nhiên, theo ông Phạm Quốc Nhật, chuyên gia Vụ Gia đình cho biết số bạo lực 

gia đình được thống kê chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. 

Dựa vào những con số ở bảng trên, chúng ta thấy mặc dù ở Việt Nam Luật 

Phòng, chống bạo lực gia đình đã có hiệu lực từ tháng 7/2008 nhưng hiện tượng bạo 

lực vẫn chưa thuyên giảm. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để đưa luật vào cuộc sống, 

ngăn chặn được tình trạng bạo lực gia đình.  

1.3.3. Cơ cấu của tình hình bạo lực gia đình ở Việt Nam  

Theo bảng 1.4, thống kê 5 năm thi hành luật bạo lực gia đình ở Việt nam ( từ 

năm 2009 đến nửa đầu năm 2013) cho thấy tỉ lệ nữ giới (từ 16 đến 59 tuổi) bị bạo 

lực chiếm tỉ lệ cao hơn rất nhiều so với tỉ lệ trẻ em và người cao tuổi bị bạo lực. 



20 
 

Năm 2009, tỉ lệ nữ bị bạo lực chiếm 59,2%, trong khi đó trẻ em chiếm 14% và 

người cao tuổi chỉ chiếm 8% . Cũng như vậy, tỉ lệ nữ bị bạo lực từ năm 2010 đến 

2013 vẫn cao hơn so với những đối tượng bị bạo lực khác. Năm 2010 chiếm 56,7%, 

năm 2011 chiếm 57,6%, năm 2012 chiếm 67,47%, nửa đầu năm 2013 chiếm 80%. 

Điều này cho thấy đối tượng nữ giới bị bạo lực phổ biến trong độ tuổi từ thành niên 

đến trung tuổi. 

Trong các hình thức bạo lực: bạo lực thân thể, bạo lực tinh thần, bạo lực tình 

dục và bạo lực kinh tế thì bạo lực thân thể chiếm tỉ lệ cao nhất. Bạo lực thân thể 

năm 2009 chiếm 77%, năm 2010 chiếm 76%, năm 2011 chiếm 72%, năm 2012 

chiếm 71% và nửa đầu năm 2013 chiếm 60%. Tiếp sau đó đến bạo lực tinh thần dao 

động từ 14% đến 25%. Bạo lực kinh tế từ 4% đến 13%. Trong khi đó bạo lực tình 

dục luôn ở mức thấp nhất từ 1,5% đến cao nhất là 2%. Qua đây, ta thấy trong gia 

đình, để giải quyết các mâu thuẫn thì hình thức sử dụng vũ lực là phổ biến nhất. 

1.3.4. Tính chất của tình hình bạo lực gia đình ở Việt Nam 

Theo cơ cấu của tình hình bạo lực gia đình ở Việt Nam thì hình thức bạo lực 

thân thể chiếm tỉ lệ cao nhất. Bạo lực thân thể luôn ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

sức khỏe của người bị bạo lực, khiến khả năng lao động bị suy giảm, căng thẳng, rối 

loạn tâm thần. Tuy nhiên hậu quả nghiêm trọng lâu dài là sẽ ảnh hưởng đến sự phát 

triển nhân cách và hình thành xu hướng sử dụng bạo lực trong các thế hệ kế tiếp 

trong gia đình. Bạo lực thân thể làm giảm sự đóng góp của nạn nhân cho xã hội. 

Tăng áp lực cho hệ thống y tế quốc gia bởi lẽ các phụ nữ bị bạo hành gia đình phải 

cần đến dịch vụ chăm sóc y tế cao hơn nhiều so với phụ nữ bình thường. Chất thêm 

gánh nặng cho hệ thống giáo dục bởi lẽ trẻ em là những thành viên sống chung 

trong gia đình nếu thường xuyên chứng kiến cảnh bố hành hạ, đánh đập mẹ tường 

có những rối loại tâm lý và sa sút trong học tập. Bạo lực gia đình còn chất thêm 

gánh nặng lên vai các cơ quan tư pháp. Khi có hành vi bạo lực xảy ra các cơ quan 

pháp luật phải vào cuộc điều tra, xét xử, có rất nhiều vụ án là hậu quả của bạo lực 

gia đình tốn rất nhiều công sức, thời gian, nhân lực của nhà nước. Ngoài ra, việc 

giáo dục, giam giữ các đối tượng gây ra bạo lực gia đình cũng là gánh nặng cho các 
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cơ quan tư pháp. Bên cạnh đó, bạo lực gia đình cũng làm gia tăng số trẻ em vi phạm 

pháp luật. Số liệu thống kê của Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2008 cho thấy 

71% trẻ em phạm pháp là do không được quan tâm, chăm sóc đúng mức. Trong 

đó, nguyên nhân phạm tội của trẻ xuất phát từ bi kịch của chính gia đình nơi trẻ 

sinh sống; 8% trẻ phạm tội có bố mẹ li hôn, 49% phàn nàn về cách đối xử của bố 

mẹ. Theo số liệu điều tra 2.209 học viên các trường giáo dưỡng, có tới 49,81% 

trong số này sống trong cảnh bị đối xử hà khác, thô bạo, độc ác của bố mẹ 

(Thống kê của Tòa án Nhân dân tối cao về các vụ ly hôn từ năm 2000-2008). 

Nếu người gây ra bạo lực không phải chịu trách nhiệm trước cộng đồng thì có 

nghĩa là hành vi bạo lực được chấp nhận và điều đó sẽ dẫn đến những hình thức 

bạo lực nghiêm trọng hơn. 

Theo ước tính bạo lực gia đình ở Việt Nam đang là nguyên nhân của khoảng 

80% số vụ li hôn cũng như gây thiệt hại kinh tế khoảng 1,41 GDP mỗi năm. [19]. 

1.4. Những điểm giống và khác nhau giữa tình hình bạo lực gia đình ở 

Hàn Quốc và Việt Nam 

1.4.1. Những điểm giống nhau giữa hai nước 

1.4.1.1. Những điểm giống nhau về thực trạng của tình hình bạo lực gia đình  

Cũng giống như Hàn Quốc, bạo lực gia đình ở Việt Nam được nuôi dưỡng bởi 

truyền thống văn hóa, niềm tin mạnh mẽ về gia đình và vai trò giới dựa trên những 

giá trị Nho giáo có từ một nghìn năm nay. Trong gia đình của hai nước, con người 

học những bài học đầu tiên về tôn ti trật tự, về sự tuân thủ và sự phân biệt đối xử. 

Con trai học cách quyết đoán và thống trị, con gái học sự phục tùng. Gia đình chính 

là nơi tạo ra tôn ti trật tự. Sự nhận thức không đúng đắn về giới tính và bình đẳng 

giới sẽ tạo ra những tôn ti trật tự trong đó làm giảm vị thế của nữ giới, dẫn đến bất 

bình đẳng giới ngay trong gia đình. Trong gia đình truyền thống của cả hai nước, 

ông bà, cha mẹ truyền dạy cho cháu con những nguyên mẫu về các quan niệm và 

hành vi được cho là thích hợp với mỗi giới, và các kỳ vọng của xã hội đối với nam, 

nữ. Chẳng hạn, quan niệm chung về đặc điểm tính cách của nữ giới là dịu dàng, 

nam giới là mạnh mẽ, quyết đoán. Do vậy, phụ nữ được quan niệm là gắn liền với 
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vai trò của người mẹ, người vợ, người nội trợ, là phụ thuộc không quan tâm đến họ 

có thu nhập cao hay thấp; nam giới trở thành trụ cột kinh tế, là tấm gương đạo đức, 

là chỗ dựa về tinh thần của phụ nữ và trẻ em, là người chủ gia đình, đại diện cho gia 

đình trong các quan hệ xã hội và cộng đồng. Những đặc tính trên của nữ giới hay 

nam giới thực chất là do xã hội gán cho hoặc mong đợi các cá nhân nam và nữ thực 

hiện. Quan niệm trên chính là những định kiến giới đã tồn tại từ thế hệ này đến thế 

hệ khác. Vai trò giới và những kì vọng về giới tạo ra sự tương tác và hành vi dẫn 

đến bạo lực. Sự kì vọng vào vai trò trụ cột của đàn ông trong việc đảm bảo cuộc 

sống của các thành viên gia đình là người quyết định các vấn đề trong gia đình đã 

gây áp lực lớn cho người đàn ông. Khi nền kinh tế chuyển đổi hoặc có sự thay đổi 

trực tiếp trong công việc dẫn đến không còn khả năng kiếm tiền thì nhiều người 

cảm thấy bất lực, rơi vào tình trạng nghiện rượu, hành hạ vợ con, ly hôn… 

Đồng thời, quan niệm về vai trò là người nối dõi của nam giới ở hai nước đã 

dẫn đến tình trạng “trọng nam khinh nữ” tồn tại dai dẳng. Gia đình là nơi tập trung 

chủ yếu nhất của sự áp bức đối với phụ nữ. 

Cả Hàn Quốc và Việt Nam có cùng quan niệm “bạo lực gia đình là vấn đề 

đằng sau cánh cửa của mỗi gia đình”. Vì vậy vấn đề bạo lực gia đình đối với cả hai 

nước là vấn đề đã có từ xa xưa tồn tại đến tận ngày nay và vẫn chưa thể xóa bỏ 

được vấn nạn này và người phụ nữ bị bạo lực vẫn chiếm tỉ lệ cao nhất. Và khi xảy 

ra bạo lực, người phụ nữ vẫn chịu đựng, xấu hổ không dám nói ra.  

Khoảng những năm 80 của thế kỷ XX, Hàn Quốc và Việt Nam đều bắt đầu 

quan tâm đến vấn đề bạo lực gia đình. Năm 1983, tổ chức bảo vệ phụ nữ đầu tiên 

được thành lập ở Hàn Quốc mang tên “Điện thoại của phụ nữ”. Còn ở Việt Nam 

ngày 17/02/1982, Công ước CEDAW được phê chuẩn, Việt Nam đã bày tỏ sự đồng 

tình, lên tiếng ủng hộ sự đóng góp của phụ nữ đối với hạnh phúc gia đình và sự phát 

triển của xã hội, đồng thời lên án mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ, coi 

đó là sự vi phạm các nguyên nhân cơ bản về quyền bình đẳng và phẩm giá con 

người. Trước những năm 80, cả hai nước đều không có những nghiên cứu và thống 

kê cụ thể về các vụ bạo lực gia đình. Từ những năm 1990 các nhà nghiên cứu của 

hai nước mới có những nghiên cứu về vấn đề này. 
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1.4.1.2. Những điểm giống nhau về diễn biến của tình hình bạo lực gia đình  

Trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2011, số vụ  bạo lực gia đình ở 

cả hai quốc gia có sự dao động nhẹ. Năm 2011, số vụ bạo lực gia đình ở cả hai nước 

đều giảm và ở năm 2012 số vụ bạo lực đều tăng lên. 

1.4.1.3. Những điểm giống nhau về cơ cấu của tình hình bạo lực gia đình  

Ở cả hai nước, nữ bị bạo lực gia đình đều chiếm tỉ lệ cao. Kết quả điều tra ở 

Hàn Quốc năm 2007 bạo lực gia đình chiếm 50,4%. Bạo lực giữa hai vợ chồng 

chiếm 40,3%, trong đó vợ chịu bạo hành là 33,1%. 

Còn ở Việt Nam, tỉ lệ nữ bị bạo lực năm 2009 chiếm 59,2%, năm 2010 chiếm 

56,7%, năm 2011 chiếm 57,65%, 2012 chiếm 67,47 và nửa đầu năm 2013 chiếm 

80%. Kết quả cho thấy đối tượng chính bị bạo lực gia đình ở cả hai nước đều là nữ 

giới và xu hướng ngày càng tăng cao. 

Về hình thức bạo lực gia đình, hình thức bạo lực thân thể và bạo lực tinh thần 

chiếm tỉ lệ cao nhất ở cả hai quốc gia. Ở Việt Nam, hình thức bạo lực thân thể (từ 

năm 2009 đến 2013) chiếm trên 70%, bạo lực tinh thần chỉ dao động từ 14% đến 

25% nhưng cũng cao thứ hai trong số các hình thức bạo lực gia đình. Tại Hàn Quốc, 

theo điều tra năm 2007, bạo lực tinh thần chiếm 46,2%, bạo lực thân thể chiếm 

30,7 %. Còn theo điều tra năm 2010, bạo lực tinh thần chiếm 42,8 %. Theo số liệu 

điều tra của Bộ Phụ nữ và gia đình năm 2010, đối tượng nạn nhân nữ bị bạo hành là 

213 người. Trong đó bị thương nặng (bị đánh đập rất nhiều) là 56,7%, bóp cổ là 

54,6 %, dùng dao/vũ khí đe dọa chiếm 53,7%. 

1.4.1.4. Những điểm giống nhau về tính chất của tình hình bạo lực gia đình  

Theo cơ cấu của tình hình bạo lực ở cả hai quốc gia cho thấy trong các hình 

thức bạo lực gia đình thì hai hình thức bạo lực tinh thần và thân thể đều chiếm tỉ lệ 

cao nhất. Đây là hai hình thức bạo lực nguy hiểm. Ngoài ra, tội phạm bạo lực tình 

dục cũng là một loại tội phạm nguy hiểm ảnh hưởng đến chất lượng con người, 

cuộc sống của mỗi xã hội, mỗi quốc gia. Dù ở nơi đâu,Việt Nam hay Hàn Quốc và 

trong bất kì hoàn cảnh nào, bạo lực gia đình không chỉ để lại hậu quả về thể chất mà 

còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của những người trong cuộc, đặc biệt là 
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trẻ nhỏ. Bạo lực gia đình làm xói mòn các giá trị, chuẩn mực, truyền thống tốt đẹp 

của cả hai dân tộc, phá vỡ  sự bền vững của gia đình. 

1.4.2. Những điểm khác nhau giữa hai nước 

1.4.2.1. Những điểm khác nhau về thực trạng của tình hình bạo lực gia đình  

So với Việt Nam thì Hàn Quốc có luật về bạo hành gia đình sớm hơn 10 năm. 

Năm 1997, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ người thiệt hại đã ra đời 

và được Quốc hội thông qua. Luật này đã được áp dụng từ tháng 7 năm 1998. 

Tháng 7 năm 1998, Luật Xử phạt tội phạm bạo lực gia đình ra đời. Còn ở Việt 

Nam Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã ra đời năm 2007 và có hiệu lực kể từ 

ngày 1/7/2008. So với Việt Nam thì Hàn Quốc đổi mới sớm hơn và có luật bạo 

hành gia đình sớm hơn nên người dân Hàn Quốc quan tâm hơn đến bạo lực gia 

đình. Khi có bạo lực gia đình xảy ra thì người Hàn Quốc có ý thức báo công an và 

các nhà chức trách. 

1.4.2.2. Những điểm khác nhau về diễn biến của tình hình bạo lực gia đình 

Bảng 1.5: So sánh số vụ bạo lực gia đình giữa hai nước Việt Nam và Hàn 

Quốc (từ năm 2009 đến năm 2012). 

Quốc gia 
Tổng số vụ bạo lực gia đình 

2009 2010 2011 2012 

Hàn Quốc 11.025 7.359 6.848 8.762 

Việt Nam (số vụ thông 

báo từ các địa phương) 
53.152 58.863 46.449 50.766 

Việt Nam (số vụ đưa ra 

xét xử) 
2.101 4.811 4.945 4.815 

[7, 82] 

So sánh với Hàn Quốc thì số vụ bạo lực gia đình ở Việt Nam cao hơn rất 

nhiều: năm 2009 số vụ cao gấp gần 5 lần, năm 2010 cao gấp 8 lần, năm 2011 cao 

gấp 6,8 lần và năm 2012 gấp 6 lần. Tuy nhiên, con số thống kê các vụ bạo lực gia 

đình ở Việt Nam là tổng hợp báo cáo của các địa phương chứ không phải là con số 

chính xác các vụ bị bắt.  
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Trong tổng số vụ bạo lực gia đình ở Việt Nam thì số vụ đưa ra toà án xét xử là 

rất ít. Năm 2009, số vụ đưa ra toà án xét xử chỉ chiếm 3,95%, năm 2010 chiếm 

8,1%, năm 2011 chiếm 10,6%, năm 2012 chiếm 9,5% và 6 tháng đầu năm 2013 

chiếm 5,16%. Qua đây, ta thấy số vụ bạo lực gia đình xử lý theo pháp luật còn quá 

thấp. Điều này cho thấy người Việt Nam vẫn cho rằng bạo lực gia đình là chuyện 

riêng của mỗi gia đình và gia đình tự giải quyết. So với Hàn Quốc thì Việt Nam 

chưa có ý thức giải quyết và xử lý các vụ bạo lực gia đình theo pháp luật. Hàn Quốc 

quan tâm đến bạo lực gia đình sớm hơn, sự nhận thức về vấn đề này sớm hơn và 

luật pháp mạnh hơn nên người dân cũng thay đổi quan niệm về vấn đề này.  

Ở Việt Nam, kể từ năm 2012 đến năm 2015 số lượng các vụ bạo lực gia đình 

giảm, trong khi đó ở Hàn Quốc số lượng các vụ bạo lực gia đình lại tăng lên. Cụ thể 

là tổng số vụ bị bắt năm 2013, 2014 tăng gấp 2 lần năm 2012, còn tính đến tháng 

7/2015 tăng gấp gần 2,5 lần so với năm 2012. Như đã giải thích ở trên, kể từ năm 

2013, khi bà Park Geun-hye nhậm chức tổng thống thì bà đã rất mạnh tay với bạo 

lực gia đình và ý thức người dân cũng từ đó tăng lên, người dân có ý thức tố cáo 

nếu phát hiện bạo lực gia đình nên số vụ bạo lực tăng mạnh. 

1.4.2.3. Những điểm khác nhau về cơ cấu của tình hình bạo lực gia đình 

Theo kết quả nghiên cứu thì hình thức bạo lực gia đình chiếm tỉ lệ cao nhất ở 

Việt Nam là bạo lực thân thể. So với các hình thức bạo lực khác thì bạo lực thân thể 

luôn dao động trên 70% . Điều này cho thấy, nam Việt Nam sử dụng nhiều vũ lực để 

giải quyết những mâu thuẫn trong gia đình. Theo kết quả nghiên cứu ở Hàn Quốc, tỉ 

lệ bạo lực thân thể cũng khá cao (chiếm 30,7%) nhưng hình thức bạo lực tinh thần 

lại chiếm tỉ lệ cao nhất (46,2%).  

Theo các vụ bạo lực gia đình được ghi nhận năm 2015 ở Việt Nam thì các hình 

thức bạo lực gia đình phổ biến nhất vẫn là về thể chất và tinh thần, tiếp sau đó là 

kinh tế.  

1.4.2.4. Những điểm khác nhau về tính chất của tình hình bạo lực gia đình  

Tính chất của bạo lực gia đình là nguy hiểm và là một loại tội phạm vì vậy 
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điểm khác nhau về tính chất của tình hình bạo lực gia đình giữa hai nước không có 

nhiều khác biệt. Ở Việt Nam, bạo lực gia đình gây thiệt hại về kinh tế khoảng 1,41% 

GDP mỗi năm. Theo ước tính, bạo lực gia đình ở Việt Nam đang là nguyên nhân 

của khoảng 80% số vụ ly hôn. Còn ở Hàn Quốc thì thật sự đáng lo ngại vì một quốc 

gia hiện đại với nền kinh tế phát triển đứng thứ 4 Châu Á, khi xã hội càng phát triển 

kéo theo vấn đề bạo lực gia đình phát triển làm ảnh hưởng đến kinh tế, chất lượng 

con người và cuộc sống. 

Tiểu kết chương 1 

Trong những năm gần đây, tình hình bạo lực gia đình ở cả hai nước Hàn Quốc 

và Việt Nam vẫn gia tăng, xuất hiện ngày càng nhiều ở mọi nơi, mọi lúc và phổ biến 

ở mọi tầng lớp xã hội và là vấn đề nhức nhối của xã hội hai nước. Đặc biệt ở Hàn 

Quốc từ năm 2012 số vụ bạo lực gia đình tăng mạnh. Ở cả hai nước, hình thức bạo 

lực phổ biến nhất là bạo lực thân thể và bạo lực tinh thần. Bạo lực gia đình là một 

vấn đề nhạy cảm, phức tạp, gắn liền với truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán 

của mỗi địa phương và nhận thức, suy nghĩ của người dân. 

Từ tình hình bạo lực gia đình của hai nước, ta tìm hiểu về nguyên nhân, điều 

kiện và đưa ra giải pháp hạn chế và loại bỏ vấn đề này.  
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Chương 2 

NGUYÊN NHÂN, ĐIỀU KIỆN CỦA TÌNH HÌNH BẠO LỰC GIA ĐÌNH Ở  

HÀN QUỐC VÀ VIỆT NAM 

 

2.1. Nguyên nhân, điều kiện của tình hình bạo lực gia đình ở Hàn Quốc 

Hàn Quốc là một đất nước có tỉ lệ bạo lực gia đình cao nên có rất nhiều tài liệu 

nghiên cứu về nguyên nhân bạo lực gia đình. Những nghiên cứu này chính là những 

cơ sở để Hàn Quốc kiểm soát và khống chế tình trạng bạo hành gia đình. Ngoài việc 

nghiên cứu về các nguyên nhân, hàng loạt chuyên gia, tác giả cũng tìm hiểu vấn nạn 

này thông qua những lí luận khoa học, từ đó tìm hiểu được nguyên nhân tận gốc dẫn 

tới bạo lực gia đình, để sau đó có những phương pháp giải quyết mang tính khoa 

học cao, phù hợp với từng trường hợp, từng hoàn cảnh thực tế. 

 Phần lớn các nghiên cứu khoa học chỉ ra những nguyên nhân chính nằm ở 

tâm lí, văn hóa, xã hội, nhận thức, dân trí. Tuy nhiên, khi tìm hiểu sâu hơn thì còn 

những nguyên nhân khác gây ra những hành động bạo hành gia đình, mà chính 

những chủ thể cũng không nhận thức được một cách đúng đắn. 

Về cơ bản, có những nguyên nhân sau dẫn đến bạo lực gia đình:  

2.1.1. Nguyên nhân, điều kiện khách quan thuộc về môi trường sống 

2.1.1.1. Nguyên nhân, điều kiện từ phạm vi gia đình 

- Thái độ gia trưởng  

Người đàn ông có ý thức sở hữu, ý nghĩ có thể làm gì với vợ con theo ý mình 

“vợ mình, con mình làm theo ý mình”, nhận thức sai này đã gây ra bạo lực gia đình. 

Xã hội Hàn Quốc vẫn có ý thức nho giáo cai trị, trọng tâm của gia đình là người 

chồng, vợ và con phải phục tùng mệnh lệnh của chồng. 

Ý thức gia trưởng và sự bất bình đẳng giới tính vẫn tồn tại trong xã hội Hàn 

Quốc. Vị trí và vai trò của chồng và vợ là nguyên nhân chính của bạo lực gia đình. 

Thực trạng Hàn Quốc, đàn ông vẫn là trụ cột của gia đình, họ nuôi cả gia đình, phụ 

nữ chỉ tập trung việc nhà và nuôi con vì vậy vợ không có quyền quyết định. Vợ nhu 

nhược, còn đàn ông tự tin và có quyền lực. Từ đó dẫn đến quan hệ gia đình không 
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bình đẳng. Do vậy, bạo lực và ngược đãi trong gia đình được hợp lý hóa. 

- Sự hiểu ý nhau giữa hai vợ chồng: 

Phương thức hiểu ý nhau giữa hai vợ chồng ảnh hưởng đến bạo lực gia đình. 

Khi hai vợ chồng không hiểu nhau thì sẽ gây ra mâu thuẫn và phát sinh bạo lực [71]. 

- Một nguyên nhân nữa dẫn đến bạo lực gia đình và tái bạo lực gia đình là do  

người phụ nữ chịu đựng khi xảy ra bạo hành gia đình. Lí do là: 

- Lòng tự trọng thấp:   

Phụ nữ bị bạo hành không chỉ có lòng tự trọng thấp mà còn thiếu năng lực nên 

hay bị đánh và bị thương. Hơn nữa, người đó hay suy nghĩ ưu tiên nhu cầu người 

khác cao hơn nhu cầu của bản thân mình. 

- Hy vọng phi hiện thực:  

Phụ nữ bị đánh mà vẫn yêu và trung thành với chồng. Phụ nữ đó hết sức chịu 

đựng và hi vọng chồng sẽ thay đổi và trở thành người tốt. Chồng sau mỗi lần hứa 

hẹn và xin lỗi thì vợ luôn có hy vọng và tin điều đó. 

- Cô lập:  

Một đặc điểm của phụ nữ bị đánh là dần dần cô lập với xã hội, người đó hay 

tránh gặp bạn và họ hàng vì ông xã mong muốn phụ nữ ở nhà. Thỉnh thoảng phụ nữ 

tự muốn cô lập do sợ các bạn và gia đình biết mình bị ngược đãi và nếu chồng biết 

sẽ tức giận. 

- Dựa vào kinh tế và tình cảm:  

Vợ bị bạo lực rất dựa dẫm vào chồng. Phụ nữ đó trước đây chưa có kinh 

nghiệm và chưa được người khác giúp. Phụ nữ đó luôn luôn dựa vào kinh tế của 

ông xã nên không thể nghĩ phương pháp khác được. 

- Quan niệm truyền thống về kết hôn: 

Đa số phụ nữ có quan niệm truyền thống là nuôi con và phục tùng chồng nên 

khi đời sống hôn nhân không tốt đẹp thì luôn chịu đựng một mình và nghĩ đó là sứ 

mệnh của mình. 

2.1.1.2. Nguyên nhân, điều kiện từ phạm vi nhà trường 

Nguyên nhân dẫn đến hành vi bạo lực là do học tập (mô phỏng):  
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Hành vi bạo lực quan sát và mô phỏng hành vi của người khác. Họ thấy rằng 

những hành vi ấy không bị xử phạt, không bị cho là tội phạm, nên họ bắt chước, và 

hoàn toàn không có ý thức về hành vi ấy phạm tội. Nên từ khi là trẻ con có kinh 

nghiệm trực tiếp hoặc gián tiếp bị ngược đãi đến khi trưởng thành thì khả năng ngược 

đãi với vợ con cao nên hành vi bạo lực có tính di truyền qua các thế hệ cao. [74]. 

Trong phạm vi nhà trường, nếu trẻ con bị bạo lực học đường hoặc gây ra bạo 

lực học đường thì khi lớn lên, lập gia đình thì có khả năng gây ra bạo lực gia đình 

hoặc trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình.  

2.1.1.3. Nguyên nhân, điều kiện từ phạm vi xã hội 

- Ý thức sở hữu:  

Xã hội Hàn Quốc có quan niệm rằng đàn ông kiếm tiền và nuôi gia đình. Phụ 

nữ chỉ nuôi con và tập trung việc nhà nên phụ nữ không có quyền lực về kinh tế. 

Đàn ông luôn có quyền uy và tự tin về khả năng nuôi vợ con. 

Quan hệ gia đình không bình đẳng, giống như mối quan hệ thượng - hạ, quan 

hệ chủ - nô. Vì vậy việc đánh và ngược đãi được hợp lý hóa. Theo điều tra chính 

sách của Viện Nghiên cứu Chính sách Hình sự Hàn Quốc năm 1999, điều tra trên cả 

nam lẫn nữ thì có 54% đàn ông cho rằng có thể đánh vợ được, 46% phụ nữ cho rằng 

đàn ông có thể đánh vợ được. Xã hội vẫn có ý thức như thế này nên nó lan tỏa và 

ngấm sâu vào các gia đình ở mọi thời đại. 

- Tệ nạn xã hội: 

Xã hội nào cũng tồn tại các tệ nạn. Và tệ nạn xã hội như: rượu chè, cờ bạc, 

nghiện hút, mại dâm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bạo lực gia đình. Tệ nạn xã 

hội làm cho con người mất lí trí, mất tính người, ảnh hưởng đến kinh tế và hạnh 

phúc của các gia đình. Tệ nạn xã hội làm nảy sinh bạo lực gia đình.  

- Nhận thức văn hóa và quy chế gây ra văn hóa bạo lực:  

Hàn Quốc có văn hóa rất phổ biến là khi có vấn đề và mâu thuẫn thì giải quyết 

bằng bạo lực. Trên các phương tiện thông tin truyền thông, ti vi, phim truyện thì đàn 

ông bạo lực là một hình ảnh anh hùng và tốt đẹp (mỹ hóa) nên các thanh niên bị ảnh 

hưởng. Khi có vấn đề chỉ dùng vũ lực để giải quyết.  
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- Nhận thức xã hội sai về vấn đề gia đình:  

Nhận thức này cho rằng vấn đề gia đình là vấn đề riêng của mỗi nhà, người 

khác không được can thiệp. Vấn đề riêng của từng gia đình thì xã hội cũng không 

muốn can thiệp. Trong gia đình, người cha là chủ gia đình, người cha có quyền 

dùng bạo lực với vợ con. 

Trong mối quan hệ gia đình chưa tôn trọng nhân cách và sự tin tưởng. Người 

bị bạo lực không tự tin vào bản thân và không thích ứng với xã hội. Người đó cũng 

bị ảnh hưởng nhiều và thay đổi có tính bạo lực.  

- Thái độ thờ ơ, lãnh đạm của công quyền:  

Kiểm sát viên cho rằng bạo lực gia đình là vấn đề của hai vợ chồng nên vấn đề 

trong gia đình thì giải quyết trong gia đình. Không ý thức đó là tội phạm nên coi 

nhẹ vấn đề bạo lực gia đình. [81] 

2.1.2. Nguyên nhân, điều kiện chủ quan thuộc về người phạm tội 

2.1.2.1. Tâm lý người phạm tội 

 - Lý luận tinh thần (Nhân cách kém, có bệnh tinh thần):  

Do nhân cách của người gây ra bạo lực hoặc bệnh tinh thần nên dẫn đến bạo 

lực gia đình. Theo kết quả nghiên cứu của các bác sĩ tâm thần, những người gây ra 

bạo lực gia đình khi đã gây ra bạo lực thì luôn muốn lặp lại  hành động bạo lực, và 

ở những lần bạo lực sau luôn ở mức độ cao hơn những lần trước. Tâm lý của người 

gây ra bạo lực sẽ bình ổn sau khi gây ra hành động bạo lực. Quá trình này là một 

quá trình liên tục. Người gây ra bạo lực không phải là bệnh nhân thần kinh, nhưng 

những người đó có tính cách bất ổn và bất mãn quá độ, bệnh bảo thủ, tính chống đối 

xã hội và tính cách không bình thường.  

- Lý luận học tập xã hội (Có kinh nghiệm bạo lực gia đình từ khi là trẻ con): 

Từ khi là trẻ con cho đến khi trưởng thành người gây ra bạo lực đã có kinh 

nghiệm về bạo lực gia đình, đã được chứng kiến bạo lực gia đình. Bạo lực gia đình 

cũng hình thành thói quen giữa người bị bạo lực và người gây ra bạo lực. 

 Học tập cá nhân nguyên trạng giống như một trang giấy trắng, mà do quan 

sát mô phỏng của hoạt động bạo lực dẫn đến gây ra hành vi bạo lực. Khi người gây 
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ra bạo lực biểu thị sự phẫn nộ thì chúng ta biết được cha mẹ của họ đã dùng phương 

pháp nào để thực hiện hành vi bạo lực. 

Bạo lực được học tập, nên gia đình giống như một sân huấn luyện bạo lực. Khi 

trẻ con đã có chứng kiến về bạo lực gia đình, thấy bố đánh mẹ thì về sau người đó 

có khả năng đánh vợ rất cao. 

- Lý luận hành động tri giác (Hiểu lầm về phương pháp giao tiếp, trao đổi): 

Người gây ra bạo lực suy nghĩ, bạo lực gia đình là phương pháp trao đổi có 

hiệu quả nhất. Trong mối quan hệ giữa hai vợ chồng, chỉ nói chuyện là không đủ 

hiểu nhau. Để giải quyết các mâu thuẫn trong gia đình, để hai vợ chồng hiểu nhau 

hơn thì phải sử dụng bạo lực. 

- Lý luận chủ nghĩa nữ tính (Quan niệm gia trưởng, coi phụ nữ thấp kém): 

Theo ý thức gia trưởng, quan niệm gia trưởng thì đàn ông dùng quyền uy để 

quản lý phụ nữ. Phụ nữ bị cai trị và giám sát là chủ trương đã được hợp pháp hóa 

theo lịch sử. Chế độ xã hội gia trưởng không có tính bình đẳng, ngược đãi vợ và 

đánh giá thấp về phụ nữ. 

- Lý luận sự căng thẳng (Người chịu nhiều căng thẳng dễ gây ra hành vi bạo 

lực): 

Do căng thẳng nên dùng bạo lực. Khi có căng thẳng trong đời sống và công việc 

thì người chồng dùng bạo lực đối với vợ để giảm căng thẳng. Khi đầu óc căng thẳng 

đến cao trào thì phương pháp dùng tay chân sẽ giải tỏa được căng thẳng và ổn định 

tâm lý. Chính vì vậy, những người gây ra bạo lực khi stress thì luôn đánh vợ. [71]. 

Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phúc lợi Xã hội – trường Đại học 

Yeonse (1999) thì đàn ông căng thẳng cao đánh vợ (chiếm 45,6%), người ít căng 

thẳng đánh vợ chỉ 18,6%.  

2.1.2.2. Yếu tố cá nhân:  

- Sự tức giận có vai trò quyết định bạo lực gia đình:  

Những người có tính nóng nảy thường thích giải quyết bằng vũ lực. Có thể lúc 

nhỏ người ta bị lạm dụng, không được trang bị các kĩ năng sống cần thiết để kiềm 

chế các hành vi bạo lực, những lúc quá giận dữ, họ thể hiện quyền của mình bằng 
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nắm đấm. Người chồng nóng nảy khi cãi nhau với vợ, anh ta chọn bạo lực để giải 

quyết vấn đề chứ không phải là lời lẽ. Người chồng gia trưởng khi cãi nhau với vợ, 

phản ứng đầu tiên của anh ta là bác bỏ những gì vợ nói bằng bạo lực. [55]. 

-  Thiếu năng lực điều chỉnh sự phẫn nộ:  

Khi là trẻ con, những người này đã có kinh nghiệm bạo lực và sự ngược đãi. 

Khi lớn lên thì dùng bạo lực với vợ. 

- Thiếu năng lực thể hiện: 

Hình thành điều kiện văn hóa gia trưởng, đàn ông bạo lực khi cảm thấy bất an 

và sợ hãi thì thỉnh thoảng thể hiện bằng tình yêu, khi thì thể hiện bằng bạo lực. 

-  Dựa vào tình cảm:  

Đa số đàn ông ngược đãi vợ là người rất thân mật, nhưng khi họ phải dựa vào 

vợ thì trong lòng rất phẫn nộ. Nặng hơn là bệnh nghi ngờ vợ. 

- Giảm lòng tự trọng:  

Thông thường đàn ông ngược đãi vợ thì hay trầm uất và lòng tự trọng giảm. 

- Say mê rượu và thuốc:  

Theo một số báo cáo người gây ra bạo lực hay dùng rượu và thuốc. 67% người 

gây ra bạo lực uống rượu. 

- Tín ngưỡng và tôn giáo sai lệch:  

Ông xã bạo lực hay suy nghĩ phụ nữ thấp kém hơn đàn ông, muốn vợ phục 

tùng mình, không cho vợ nói và có ý kiến. Đàn ông nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã 

sáng tạo ra đàn ông cao hơn phụ nữ nên đàn ông có quyền đánh phụ nữ. 

- Cô lập xã hội hay vấn đề kinh tế:  

Cô lập xã hội hoặc cô lập kinh tế là nguyên nhân gây ra hành vi bạo lực giữa 

hai vợ chồng. Bất mãn về nghề nghiệp và căng thẳng về kinh tế cũng là nguyên 

nhân dẫn đến sự bất an và phẫn nộ của đàn ông. Vì vậy họ hay đánh vợ. 

 Trên đây là những nguyên nhân, điều kiện của tình hình bạo lực gia đình của 

Hàn Quốc được rút ra từ thực tế và từ những lý luận nghiên cứu của các chuyên gia. 

Dưới đây là một số con số thống kê về nguyên nhân bạo lực gia đình ở Hàn Quốc. 
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Bảng 2.1. Thống kê tình hình phát sinh bạo lực gia đình (Lí do phụ nữ bị đánh)  

Lí do phụ nữ bị đánh Số người Tỉ lệ (%) 

Khi có vấn đề với con 16 5,6 

Khi yêu cầu phí sinh hoạt 13 4,5 

Khi nói về vấn đề ngoại tình của chồng 24 8,4 

Khi chồng uống rượu 72 25,2 

Khi vợ cãi lại  67 23,4 

Khi không đáp ứng nhu cầu tình dục của chồng 14 5,0 

Theo tình cảm của chồng 63 22,0 

Lí do khác 17 5,9 

Tổng cộng 286 100 

[81] 

Theo bảng 2.1 cho thấy nguyên nhân xảy ra bạo lực trong gia đình chiếm tỉ lệ 

phần trăm lớn là do chồng uống rượu (25,2%), khi vợ cãi lại (23,4%) và theo tình 

cảm của chồng (22%). Điều này cho thấy đàn ông trong xã hội Hàn Quốc hiện nay 

vẫn cho mình là người chủ trong gia đình và người vợ phải làm theo mọi quyết định 

của chồng. Vợ không có quyền cãi lại chồng. Hơn nữa, mọi việc chồng làm theo 

tình cảm của mình, nếu buồn và tức giận vì một lí do gì khác thì cũng trút lên vợ. 

Người đàn ông mượn rượu để hợp pháp hóa cho hành động bạo lực của mình. Quan 

niệm gia trưởng vẫn tồn tại trong xã hội từ thế hệ này qua thế hệ khác. 

Bảng 2.2 Thống kê tình hình phát sinh bạo lực gia đình (Lí do chồng đánh)  

Lí do chồng đánh Số người Tỉ lệ  (%) 

Cãi lại chồng 75 27,2 

Coi thường chồng 64 23,2 

Can thiệp hoạt động của chồng 33 12,0 

Làm việc nhà không tốt 20 7,2 

Đối với gia đình chồng không tốt 15 5,4 

Giáo dục con không tốt 12 4,3 

Vợ ngoại tình 17 6,2 

Vì yêu 11 4,0 

Lí do khác 29 10,5 

Tổng cộng 276 100 

[81] 
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Theo bảng 2.2 thì tỉ lệ bạo lực do vấn đề cãi lại chồng và coi thường chồng 

vẫn chiếm tỉ lệ cao nhất. Cãi lại chồng (27,2 %), và coi thường chồng (23,2%), can 

thiệp sinh hoạt của chồng (12%). Con số này càng khẳng định rõ ràng người đàn 

ông luôn muốn thể hiện cái uy, sự tự tôn của người chủ gia đình. Họ không thể chấp 

nhận khi vợ có ý coi thường hay cãi lại mình.  

Bảng 2.3. Điều tra của Viện nghiên cứu chính sách hình sự Hàn Quốc về 

nguyên nhân gây ra bạo lực và người thiệt hại  

Lí do đánh 

Người bạo lực 

Tỉ  lệ 

(%) 

Lí do đánh 

Người bị bạo lực 

Tỉ lệ 

(%) 

Vấn đề cãi lại chồng 56,0 Tính cách xúc  phạm  58,8 

Vấn đề tôn trọng bố mẹ 

chồng 

19,2 Bệnh nghi ngờ vợ 31,8 

Vấn đề con cái 9,6 Không có năng lực kinh tế 26,3 

Làm việc nhà kém 20,5 Chồng ngoại tình 9,3 

Lãng phí phí sinh hoạt 11,6 Vợ ngoại tình 3,3 

Vợ ngoại tình  6,1 Chồng tự ti  53,3 

Lí do khác 29,5 Uống rượu 30,8 

  Tự ti của nhà chồng 19,2 

  Vấn đề sự nghiệp chồng 9,3 

  Lí do khác 6,3 

[56] 

Qua bảng thống kê 2.3 thì những yếu tố như cãi lại chồng, tính cách xúc phạm, 

chồng tự ti và uống rượu vẫn chiếm tỉ lệ cao nhất. Kết quả của bảng thống kê  trên 

là bằng chứng để khẳng định trong xã hội Hàn thì đàn ông luôn đề cao vai trò và vị 

trí của mình, cho mình cái quyền được quyết định mọi việc trong gia đình. Từ đó 

quan hệ với vợ giống như quan hệ thượng và hạ. 
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Bảng 2.4. Theo tài liệu thống kê của Viện tư vấn pháp luật gia đình Hàn 

Quốc 

Nguyên nhân bạo lực gia đình Tỉ lệ (%) 

Hai vợ chồng không thể hiểu nhau được 47,6 

Uống rượu  14,1 

Kiểu sinh hoạt và quan niệm giá trị quan chênh lệch 8,4 

Bệnh nghi ngờ 7,6 

Gia đình hai bên 2,0 

Bạo lực do thói quen 3,3 

Ngược đãi các con 4,5 

Xung đột mâu thuẫn về kinh tế 7,3 

Ngoại tình  5,0 

[85] 

Ở bảng 2.4 thì vấn đề không hiểu nhau giữa hai vợ chồng lại chiếm tỉ lệ cao nhất 

trong các nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình. Tỉ lệ này chiếm 47%. Trong khi đó, 

nguyên nhân uống rượu dẫn đến bạo lực đứng thứ hai nhưng cũng chỉ chiếm 14,1%.  

Qua các bảng thống kê trên cho thấy các lí luận về nguyên nhân bạo lực gia 

đình là đúng. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là nguyên nhân từ phạm vi gia đình. Người 

chồng với cương vị là chủ gia đình thì không thể chấp nhận khi người vợ cãi lại và 

có ý không tôn trọng mình. Và khi hai vợ chồng không hiểu nhau thì người chồng 

luôn nghĩ sử dụng vũ lực là nhanh nhất và hiệu quả nhất để giữ uy lực và tìm được 

tiếng nói chung trong gia đình. Thái độ gia trưởng và sự bất bình đẳng giới được thể 

hiện rõ nét. 

2.2. Nguyên nhân, điều kiện của tình hình bạo lực gia đình ở Việt Nam 

2.2.1. Nguyên nhân, điều kiện khách quan thuộc về môi trường sống 

2.2.1.1. Nguyên nhân, điều kiện từ phạm vi gia đình 

- Thái độ gia trưởng:  

Mặc dù xã hội ngày càng phát triển và nhận thức của con người cũng thay đổi 

nhưng đàn ông Việt Nam vẫn giữ trong mình thái độ gia trưởng. Nhiều nơi trên đất 
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nước, đặc biệt là những vùng nông thôn, người đàn ông ăn ở mâm trên, còn phụ nữ 

ăn ở mâm dưới hoặc ăn trong bếp. Người đàn ông vẫn cho mình ở vị trí cao hơn phụ 

nữ và việc sử dụng vũ lực là để dạy bảo vợ mình. 

- Trình độ học vấn, năng lực nghề nghiệp, đặc biệt là tình trạng chênh lệch về 

nghề nghiệp giữa vợ và chồng là một trong những yếu tố khách quan gây nên nạn 

bạo hành trong gia đình:  

Phụ nữ thường lệ thuộc vào đàn ông. Họ dành phần lớn thời gian để chăm sóc 

gia đình và làm việc nhà và do đó khả năng họ làm những công việc khác hoặc 

tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao bị hạn chế.  

- Năng lực tự chủ tài chính của người đàn ông trong gia đình bị hạn chế, hình  

thành ở họ tư tưởng tự ty, hẹp hòi. Đây cũng là nguyên nhân gây nên nạn bạo 

hành gia đình đối với người phụ nữ:  

Thất bại trong công cuộc mưu sinh ảnh hưởng đến kinh tế gia đình, vốn có thể 

làm cho tâm lý, hành động của con người thay đổi. Những bất hòa nho nhỏ thường 

ngày trở nên càng nghiêm trọng trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Thống kê xã hội 

học cho thấy 60 đến 65% bạo hành gia đình do sức ép của kinh tế gây ra. Điều kiện 

kinh tế khó khăn nói chung làm cho con người không còn bình tĩnh để ứng xử một 

cách khôn ngoan , tình trạng bắt nạt thường xuyên xảy ra. Chẳng hạn, người chồng 

phải làm lụng vất vả, đôi lúc buồn chán, đi giao du cùng bạn bè và trở về nhà muộn. 

Người vợ mặc dù thương yêu và quan tâm đến chồng nhưng thay vì chăm sóc, hỏi 

han thì lại xét nét chồng xem có dấu hiệu gì để ghen tuông. Điều đó khiến người 

chồng cảm thấy không còn hạnh phúc dẫn đến tình trạng quát tháo, đánh đập. Mối 

lo kinh tế luôn tạo sức ép cho người đàn ông. Khi người kiếm ra kinh tế chính trong 

gia đình là người vợ thì hình thành ở họ tư tưởng tự ti hẹp hòi. Họ rơi vào sự bất 

mãn và luôn kiếm cớ cãi cọ và nảy sinh hành động vũ phu. 

- Tác động của các chất kích thích, của men bia, rượu, ma túy, cờ bạc, của thói  

trăng hoa:  

Bạo lực gia đình là do rượu và ma túy. Khi sử dụng các chất kích thích như 

rượu và ma túy...nam giới thường tự giải quyết những khó khăn bằng hành vi bạo 
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lực. Chẳng hạn nhiều người thường lấy cớ say rượu, thua bạc để đánh đập, hành hạ 

vợ con, bắt vợ phải đưa tiền để đi uống rượu và chơi cờ bạc. Nghiện rượu, ma túy 

rất dễ khiến người ta đi đến hành vi bạo lực bởi nó làm thay đổi suy nghĩ của con 

người, mỗi lần say xỉn con người mất đi khả năng tự chủ, làm cho con người thô 

bạo hơn và không cần suy nghĩ, biến mâu thuẫn thành bạo lực. Theo điều tra của Ủy 

ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, nguyên nhân làm nảy sinh bạo lực gia đình do 

người chồng nghiện rượu, say rượu chiếm tới 60%.  

2.2.1.2. Nguyên nhân, điều kiện từ phạm vi nhà trường 

- Trong những năm gần đây Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tăng cường công tác 

giáo dục, phổ biến pháp luật về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình cho học 

sinh sinh viên toàn ngành. Nó có trong những bài học về luật trong chương trình 

giáo dục công dân, tăng cường tích hợp giáo dục vào các môn học khác và thông 

qua các hoạt động ngoại khóa…. 

Cùng với phổ biến giáo dục pháp luật, những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo 

của Sở, các trường cũng đã triển khai với nhiều chương trình giáo dục kỹ năng sống 

cho học sinh, người học có những kĩ năng cần thiết để hóa giải các mâu thuẫn trong 

chính gia đình khi có nguy cơ dẫn đến bạo hành.. 

Tuy nhiên, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật về gia đình 

và phòng, chống bạo lực gia đình của ngành vẫn không ít hạn chế, thể hiện ở nhận 

thức của một số đơn vị về vị trí vai trò, tầm quan trọng của công tác này chưa đúng 

mức, chương trình, nội dung còn dàn trải, nặng về lý thuyết và chưa thống nhất, 

hình thức và phương pháp chậm được đổi mới, hoạt động ngoại khóa còn đơn điệu, 

thiếu hấp dẫn, đội ngũ nhà giáo, cán bộ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

còn thiếu về số lượng, năng lực của một số cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu mới, 

kinh phí ,tài liệu trang thiết bị phục vụ công tác phổ biến pháp luật còn nhiều khó 

khăn; cơ chế phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên chưa 

thực sự có hiệu quả. 

2.2.1.3. Nguyên nhân, điều kiện từ phạm vi xã hội 

- Phong tục tập quán: 
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Việt Nam là một nước Á Đông với tư tưởng gia trưởng còn nặng nề. Tính gia 

trưởng được chấp nhận trong gia đình và ngoài xã hội đã tạo ra một vị trí đặc biệt 

cho những người đàn ông trong gia đình: họ có quyền quyết định những vấn đề 

quan trọng, quyết định thái đội ứng xử với các thành viên khác và có quyền dạy dỗ 

vợ con theo ý mình… 

- Định kiến giới: 

Quan niệm trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào tiềm thức của người Việt. Người 

vợ người mẹ thường không có được sự tôn trọng xứng đáng trong gia đình và 

ngoài xã hội.  

- Nhận thức xã hội sai về vấn đề gia đình:  

Coi vấn đề của gia đình là vấn đề riêng của mỗi nhà, người khác không nên can 

thiệp và không được can thiệp. Chính vì vậy, chính quyền địa phương cũng không 

muốn can thiệp vào chuyện riêng của các gia đình, hoặc khi can thiệp cũng không 

can thiệp sâu. Họ có thái độ thờ ơ và lãnh đạm vì họ không cho rằng đó là tội phạm. 

- Điều kiện kinh tế xã hội: 

Điều kiện kinh tế xã hội luôn là yếu tố tác động mạnh tới các mối quan hệ trong gia 

đình và ngoài xã hội. Kinh tế khó khăn thường gây nên sự căng thẳng, tranh chấp 

trong gia đình, là nhân tố dẫn đến các hành vi về bạo lực thể chất và tinh thần không 

đáng có. 

- Trình độ dân trí:  

Trình độ dân trí thấp dẫn đến bạo lực gia đình vì con người kém hiểu biết xã 

hội. 

- Việc thực thi pháp luật:  

Việc thực thi pháp luật trong phòng, chống bạo lực gia đình chưa nghiêm, chưa 

hiệu quả. Nguyên nhân do một phần là những nạn nhân của bạo lực gia đình cam 

chịu, không muốn tố cáo, không muốn vạch áo cho người xem lưng. Mặt khác, các 

vụ bạo lực gia đình gây hậu quả nghiêm trọng hiện nay hình phạt còn quá nhẹ, 

không tương xứng với hậu quả mà nó gây ra, tính phòng ngừa răn đe còn hết sức 

hạn chế. 
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- Về mặt quản lí nhà nước:  

Có thể nói các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương chưa xây dựng 

được phương án điều tra thực trạng bạo lực gia đình một cách đồng bộ và sâu rộng 

nên chưa có các kế hoạch và giải pháp cụ thể. Hình thức đưa ra để giảm bớt bạo lực 

gia đình hiện nay chủ yếu tập trung vào công tác tuyên truyền giáo dục, chưa có 

phân bố đầy đủ cán bộ chuyên trách công tác gia đình ở cơ sở, hầu hết các địa 

phương đang phân công công tác xã hội văn hóa kiêm nhiệm nên việc tổ chức 

phòng chống bạo lực gia đình chưa cao. Tại các cơ sở địa phương nơi có hành vi 

bạo lực gia đình diễn ra,việc thiết lập và vận hành cơ chế phòng chống gia đình 

chưa hiệu quả, còn rất nhiều hành vi bạo lực gia đình đang diễn ra trong cộng đồng 

xã hội chưa bị phát hiện và ngăn chăn kịp thời nên rất nhiều hành vi khi đã phát 

hiện thì hậu quả xảy ra đã rất nghiêm trọng và muộn màng. 

2.2.2. Nguyên nhân, điều kiện chủ quan thuộc về người phạm tội 

- Do nhận thức về giới và sự bình đẳng giới của người phạm tội còn hạn chế: 

Ở Việt Nam, sự bất bình đẳng giới giữa nam và nữ từ lâu đời được cả xã hội chấp 

nhận và thậm chí ngay cả những người phụ nữ cũng coi đó là chuyện bình thường. 

Người phụ nữ luôn bị cho là thấp kém hơn đàn ông và so với đàn ông thì họ không 

có quyền để quyết định cuộc đời mình. Quan niệm này đã làm cho người phụ nữ 

luôn phải chịu thiệt thòi và mất đi quyền lợi của mình.  Sự bất bình đẳng giới được 

duy trì và phản ánh trong quan niệm không thay đổi về giới. Suy nghĩ sai lầm đó đã 

củng cố niềm tin rằng, đàn ông có quyền dạy dỗ vợ của họ thông qua những hành 

động có tính bạo lực để củng cố uy quyền của mình và bảo vệ thanh danh của gia 

đình. Bạo lực đối với phụ nữ thường bị coi nhẹ như thể nó là điều hết sức bình 

thường trong xã hội, ngay cả đối với chính những nạn nhân bạo lực gia đình. Người 

phụ nữ luôn có trách nhiệm sinh con, chăm sóc con và gia đình, nuôi dạy con, ngoài 

ra nhiều phụ nữ vẫn phải lo kinh tế. Người  vợ, người mẹ thường không có được sự 

tôn trọng xứng đáng trong gia đình, không được hưởng những quyền lợi về vật chất 

và tinh thần và thường xuyên phải chịu những tổn thương: bị đánh đập, bị xúc phạm 

danh dự, bị cưỡng ép tình dục...Ngay cả với trẻ em, nhiều bé gái cũng chịu thiệt thòi 
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hơn bé trai. Điều này cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới nạn bạo hành với người 

phụ nữ trong gia đình.  

- Do quan niệm phong kiến “trọng nam khinh nữ”, tư tưởng gia trưởng, gia 

quyền của người phạm tội còn nặng:  

Ảnh hưởng nho giáo Khổng Mạnh, Việt Nam có những truyền thống tốt đẹp 

như kính già yêu trẻ, con cái hiếu thảo với cha mẹ, phu thê cung kính như khách. 

Những tư tưởng này nếu được phát huy và áp dụng phù hợp với xã hội hiện nay thì 

sẽ góp phần quan trọng, tích cực trong phòng chống bạo lực gia đình. Tuy nhiên, 

hiện nay tư tưởng gia trưởng vẫn còn khá nặng nề, điều này cũng có ảnh hưởng rất 

lớn tới vấn đề bạo lực gia đình. Tính gia trưởng được chấp nhận trong gia đình và 

ngoài xã hội đã tạo ra vị trí đặc biệt cho những người đàn ông trong gia đình: họ có 

quyền quyết định những vấn đề quan trọng, quyết định thái độ ứng xử với các thành 

viên khác, họ có quyền dạy dỗ vợ con theo ý mình… 

- Do sự nhìn nhận, đấu tranh của người phụ nữ trước nạn bạo hành gia đình 

còn hạn chế, thiếu thẳng thắn, thiếu tự tin, còn cam chịu:  

Người phụ nữ luôn mang tư tưởng “xấu chàng hổ ai” và không muốn “vạch áo 

cho người xem lưng”. Họ sợ họ hàng, làng xóm, bạn bè chê cười nên im lặng trước 

hành vi bạo lực. Họ âm thầm chịu đựng những khổ đau về thể xác và tinh thần. 

Phần lớn họ không dám báo cáo chính quyền địa phương và các cơ quan có chức 

năng. Họ thiếu tự tin về năng lực của bản thân, họ sợ sống một mình, không có chỗ 

dựa về kinh tế, hơn nữa họ nghĩ đến tương lai các con nên không dám đấu tranh. Họ 

không có nơi nào để đi, không thể nào nuôi sống bản thân. Nhiều nạn nhân sợ rằng 

chồng họ sẽ đe dọa làm hại mình, làm hại chính bản thân anh ta, làm hại con, gia 

đình, bạn bè… 

Kết quả Nghiên cứu quốc gia phản ánh nhận thức của người phụ nữ về vai trò 

của họ như sau:  

- 27% đồng ý với ý kiến “một người vợ tốt là người luôn biết vâng lời ngay cả 

khi chị ta không đồng ý”; 

- Cùng tỉ lệ như trên đồng ý với ý kiến “mọi quyết định quan trọng của gia 
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đình phải do người chồng quyết định”; 

- Tuy nhiên phần lớn phụ nữ muốn chồng chia sẻ công việc gia đình với họ khi 

họ đi làm (97,7%). [47, tr. 14]. 

Dưới đây là một số con số thống kê về nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình 

ở Việt Nam: 

Bảng 2.5. Những tình huống dẫn tới bạo lực theo nhận thức của phụ nữ 

từng bị bạo lực thể xác do chồng gây ra 

Lí do Tỉ lệ (%) 

Khi chồng say rượu 33,7 

Khi nảy sinh các vấn đề gia đình 27,8 

Khi có khó khăn về tài chính 24,7 

Khi vợ không nghe theo chồng 22,6 

Không có lí do nào cụ thể 11,0 

[49] 

Theo bảng thống kê trên ta thấy lí do chiếm tỉ lệ phần trăm cao nhất dẫn đến 

bạo lực gia đình là do chồng say rượu. Đây là lí do thuộc về cá nhân người phạm tội. 

Khi say rượu, người đàn ông không làm chủ được mình nên dễ dẫn đến hành động 

dùng tay chân với vợ. Nhưng cũng có một số trường hợp, đàn ông mượn rượu để 

giải quyết mâu thuẫn trong gia đình. 

Tại Việt Nam, Luật phòng chống bạo lực gia đình đã được quốc hội thông qua 

năm 2007, có hiệu lực từ ngày 01/07/2008 nhưng việc thực hiện vẫn còn khó khăn, 

việc tuyên truyền, giáo dục chưa đạt được nhiều thành công. Vẫn còn rất nhiều 

thành viên trong xã hội quan niệm bạo lực gia đình là chuyện riêng của từng gia 

đình, vì vậy mà việc xử lý và phát hiện nhằm ngăn chặn bạo lực xảy ra vẫn còn gặp 

nhiều khó khăn và bất cập. 

Về mặt xã hội, tình trạng bất bình đẳng giới còn tồn tại trong gia đình và ngoài 

xã hội. Có thể nói rằng chính sự bất bình đẳng sâu sắc trong quan hệ giới và tư 

tưởng trọng nam khinh nữ là nguyên nhân sâu xa và xuyên suốt các vụ bạo lực gia 

đình. Bởi lẽ, từ xưa đến nay, trong gia đình, quyền uy của người đàn ông luôn cao 
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hơn người phụ nữ. Dựa vào quyền ấy, nhiều ông chồng tự cho mình được đánh vợ, 

coi đánh vợ như là một sự giáo dục và thể hiện quyền lực của kẻ bề trên đối với kẻ 

bề dưới. Cũng chính vì tư tưởng trọng nam khinh nữ còn tồn tại trong tư tưởng của 

rất nhiều người nên rất nhiều phụ nữ bị chồng đánh đập vẫn cam chịu và chấp nhận 

chung sống mà không dám đấu tranh giải phóng cho mình. 

2.3. Những điểm giống và khác nhau giữa nguyên nhân, điều kiện của 

tình hình bạo lực gia đình ở Hàn Quốc và Việt Nam  

2.3.1. Những điểm giống nhau giữa hai nước 

2.3.1.1. Những điểm giống nhau về nguyên nhân, điều kiện khách quan thuộc 

về môi trường sống 

a) Những điểm giống nhau về nguyên nhân, điều kiện từ phạm vi gia đình 

Hàn Quốc và Việt Nam là hai nước Á Đông và đều chịu ảnh hưởng của nền 

văn hóa phong kiến với những quan niệm mang đậm màu sắc định kiến giới, đó là 

những định kiến nằm ngay trong truyền thống văn hóa, phong tục tập quán, chuẩn 

mực đạo đức bấy lâu trong xã hội, tư tưởng trọng nam khinh nữ; chồng chúa - vợ 

tôi; tư tưởng gia trưởng, định kiến giới; phụ nữ là người giữ gìn hạnh phúc gia đình 

- “một điều nhịn là chín điều lành”… Những quan niệm này đã khiến cho nam giới 

cho rằng, họ có vai trò trụ cột trong gia đình, có quyền định đoạt mọi việc, họ luôn 

có tư tưởng mình là “tiếng nói” trong gia đình nên có thể mắng chửi vợ một vài câu 

là bình thường, thậm chí đánh vợ cũng không sao. Điều này xuất hiện ít trong các 

nước phương Tây. Hiện nay, các nước phương Tây vị thế người phụ nữ trong gia 

đình được đề cao nhưng ở các nước Châu Á, điển hình là Việt Nam và Hàn Quốc vị 

trí người phụ nữ vẫn thấp hơn. 

b) Những điểm giống nhau về nguyên nhân, điều kiện từ phạm vi nhà trường 

Mặc dù đã phổ biến kiến thức về bạo lực gia đình trong trường học nhưng 

công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình từ nhà 

trường còn hạn chế. Các chương trình này đều nặng tính lý thuyết và chưa có tính 

thực tế cao. Hai nước đều nhận định, để thay đổi định kiến giới thì phải giáo dục 

cho học sinh từ cấp mầm non mới có thể hạn chế và xóa bỏ tình trạng bạo lực gia 
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đình nhưng tư tưởng nam quyền đã ăn sâu vào tiềm thức nên công tác phổ biến kiến 

thức và giáo dục phải mạnh hơn nữa. 

Công tác giáo dục tuyên truyền còn hạn chế cũng là một nguyên nhân làm cho 

bạo lực gia đình vẫn tồn tại và ngày càng gia tăng ở cả hai nước. 

c) Những điểm giống nhau về nguyên nhân, điều kiện từ phạm vi xã hội 

Cộng đồng xã hội ở cả hai nước đều coi vấn đề bạo lực gia đình là chuyện 

thông thường, chuyện riêng của mỗi gia đình. Sự can thiệp, lên án của cộng đồng, 

làng xóm, chính quyền địa phương chỉ mang tính chất tạm thời, mờ nhạt. Do đó bạo 

lực gia đình vẫn có điều kiện tồn tại và phát triển. 

Việc thực thi pháp luật trong phòng, chống bạo lực gia đình chưa hiệu quả. 

Nguyên nhân do một phần là những nạn nhân của bạo lực gia đình cam chịu, không 

muốn tố cáo, không muốn vạch áo cho người xem lưng. Sự nhìn nhận đấu tranh của 

người phụ nữ trước bạo hành gia đình còn hạn chế, thiếu thẳng thắn; họ sợ hàng 

xóm, bạn bè chê cười. 

Mặt khác, các vụ bạo lực gia đình gây hậu quả nghiêm trọng hiện nay hình 

phạt còn quá nhẹ, không tương xứng với hậu quả mà nó gây ra, tính phòng ngừa răn 

đe còn hết sức hạn chế. 

2.3.1.2. Những điểm giống nhau về nguyên nhân, điều kiện chủ quan thuộc về 

người phạm tội 

Ở cả hai nước, quan niệm và nhận thức về bình đẳng giới của người phạm tội 

vẫn còn hạn chế. Tình trạng trọng nam khinh nữ và tính gia trưởng của đàn ông vẫn 

tồn tại. Đây là nguồn gốc sâu xa gây nên bạo lực gia đình ở cả hai nước.  

 Nhìn vào bảng 2.5, chúng ta thấy tỉ lệ bạo lực xảy ra khi chồng say rượu ở 

Việt Nam chiếm tỉ lệ cao nhất trong các yếu tố gây ra hành động bạo lực. So sánh 

với các bảng thống kê của Hàn Quốc cho thấy tỉ lệ do chồng say rượu ở Hàn Quốc 

cũng chiếm khá cao. Điều này chứng tỏ tâm lý đàn ông của hai nước đều mượn 

rượu để thực hiện hành vi bạo lực của mình. 

 2.3.2. Những điểm khác nhau giữa hai nước 

 Như chúng ta đã biết Hàn Quốc và Việt Nam đều là nước phương Đông, chịu 
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ảnh hưởng của nho giáo nên tư tưởng và quan niệm về gia đình rất giống nhau. 

Chính vì vậy, giữa hai nước không có nhiều điểm khác biệt về nguyên nhân và điều 

kiện gây ra bạo lực gia đình. 

2.3.2.1. Những điểm khác nhau về nguyên nhân, điều kiện khách quan thuộc 

về môi trường sống 

a) Những điểm khác nhau về nguyên nhân, điều kiện từ phạm vi gia đình 

 Ở Hàn Quốc, đại đa số đàn ông chịu trách nhiệm về kinh tế trong gia đình. 

Người phụ nữ Hàn Quốc chủ yếu ở nhà làm nội trợ. Đàn ông làm việc với cường độ 

rất cao, từ sáng sớm đến đêm. Công việc ở công ty cũng cạnh tranh và phải chịu áp 

lực lớn nên tâm lý và tinh thần của nhiều người không ổn định. Tính tình họ cũng 

dễ nổi giận hơn. Khi xã hội Hàn Quốc càng phát triển thì sức ép công việc nhiều 

hơn nên trong gia đình dễ xảy ra tình trạng bạo lực gia đình hơn. 

Ở Việt Nam, người phụ nữ làm việc ở công ty nhiều hơn ở Hàn Quốc. Họ chia 

sẻ tài chính với chồng nên người đàn ông cũng ít sức ép công việc hơn người Hàn 

Quốc. Khi tâm trạng, tâm lý ổn định, ít căng thẳng thì vấn đề bạo lực đối với vợ 

cũng hạn chế hơn. 

Theo các bảng thống kê về nguyên nhân gây ra bạo lực gia đình ở Hàn 

Quốc cho thấy đàn ông Hàn Quốc rất coi trọng vị thế là người chủ gia đình của 

mình, nếu họ cho rằng thái độ vợ không tốt hoặc không tôn trọng họ thì sẽ xảy ra 

bạo lực gia đình. Còn theo bảng thống kê ở Việt Nam thì vấn đề uống rượu là 

nguyên nhân chính. 

b) Những điểm khác nhau về nguyên nhân, điều kiện từ phạm vi nhà trường 

Hàn Quốc có nhiều nghiên cứu lý luận về bạo lực gia đình hơn Việt Nam vì 

Hàn Quốc quan tâm đến vấn đề bạo lực gia đình sớm hơn Việt Nam. Luật về bạo 

lực gia đình cũng ra đời trước Việt Nam nên vấn đề phổ biến kiến thức về bạo lực 

gia đình trong phạm vi nhà trường cũng phổ biến hơn.  

Ở Việt Nam, giáo dục học sinh về vấn đề bạo lực gia đình được lồng trong các 

môn học như Giáo dục công dân, lịch sử, văn học…nhưng ở Hàn Quốc, ở các 

trường học đã có chương trình học bắt buộc về BLGĐ. 
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c) Những điểm khác nhau về nguyên nhân, điều kiện từ phạm vi xã hội 

   Hàn Quốc mạnh hơn Việt Nam trong việc thực thi pháp luật bạo lực gia đình. 

Người dân cũng có ý thức tố cáo về hành vi bạo lực gia đình hơn Việt Nam. Việt 

Nam trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình chưa nghiêm, chưa hiệu quả. 

Nguyên nhân do một phần là những nạn nhân của bạo lực gia đình cam chịu, không 

muốn tố cáo, không muốn vạch áo cho người xem lưng. Mặt khác, các vụ bạo lực 

gia đình gây hậu quả nghiêm trọng hiện nay ở Việt Nam hình phạt còn quá nhẹ, 

không tương xứng với hậu quả mà nó gây ra, tính phòng ngừa răn đe còn hết sức 

hạn chế. 

2.3.2.2. Những điểm khác nhau về nguyên nhân, điều kiện chủ quan thuộc về 

người phạm tội 

 Mặc dù công tác tuyên truyền về bạo lực gia đình ở Hàn Quốc mạnh hơn 

Việt Nam song người Người Hàn Quốc tính tình nóng nảy và bộc trực hơn người 

Việt Nam. Hơn nữa, kinh tế xã hội Hàn Quốc phát triển hơn Việt Nam nên người 

phạm tội phải chịu nhiều áp lực hơn. Vì vậy, đây là một trong những nguyên nhân 

góp phần gây ra tình trạng bạo lực gia đình ngày càng cao ở Hàn Quốc.  

 

Tiểu kết chương 2 

 Hàn Quốc và Việt Nam đều là hai nước phương Đông nên những nguyên 

nhân và điều kiện dẫn đến bạo lực gia đình rất giống nhau. Có rất nhiều nguyên 

nhân đã được đưa ra để lý giải cho hiện tượng bạo lực gia đình như do rượu và ma 

túy, do mâu thuẫn trong làm ăn, khó khăn về kinh tế, ngoại tình …Tuy nhiên không 

thể đổ lỗi cho nghèo đói vì nhiều gia dình khá giả vẫn có bạo lực và nhiều gia đình 

kinh tế khó khăn vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. 

Theo bảng thống kê và phân tích, yếu tố được coi là nguyên nhân sâu xa của 

bạo lực gia đình và là yếu tố cơ bản nhất gây ra nạn bạo lực gia đình là: nhận thức 

về vấn đề bình đẳng giới rất hạn chế, bất bình đẳng giới là vấn đề gốc rễ của bạo lực 

gia đình: 
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- Ảnh hưởng của nền văn hóa phong kiến với những quan niệm mang màu sắc 

định kiến giới. 

- Nhận thức của chính bản thân người phụ nữ bị bạo lực. 

- Cộng đồng xã hội coi vấn đề bạo lực gia đình là chuyện thông thường, 

chuyện riêng của mỗi gia đình. 

 Như vậy, có nhiều nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình đối với phụ nữ, 

song nguyên nhân sâu xa chính là do yếu tố nhận thức. Bạo lực gia đình chính là 

một biểu hiện của sự bất bình đẳng giới là sản phẩm của chế độ gia trưởng. Các yếu 

tố khác như tệ nạn xã hội, kinh tế, mâu thuẫn gia đình…được xem là nguyên nhân 

trực tiếp của bạo lực, làm gia tăng nguy cơ của bạo lực.  
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Chương 3 

GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA TÌNH HÌNH BẠO LỰC GIA ĐÌNH Ở  

 HÀN QUỐC VÀ VIỆT NAM 

 

3.1. Giải pháp phòng ngừa tình hình bạo lực gia đình ở Hàn Quốc 

3.1.1. Giải pháp phòng ngừa tình hình bạo lực gia đình từ phạm vi gia đình 

Người phụ nữ trong gia đình Hàn Quốc hầu hết lưu giữ số điện thoại 1366 -  

điện thoại cấp cứu của phụ nữ, để khi có xảy ra vấn đề về bạo lực gia đình thì có thể 

gọi điện thoại ngay. Ngoài ra, phụ nữ đã được hướng dẫn và phổ biến luôn giữ thẻ 

tín dụng, thẻ căn cước, tài khoản và chuẩn bị sẵn một số tư trang quần áo, để khi có 

vấn đề bạo lực xảy ra thì có thể rời khỏi nhà nhanh được. Phụ nữ cũng giữ “quỹ 

đen” đối với tình huống cấp cứu, phải luôn luôn trong tư thế sẵn sàng đối phó với 

bạo lực gia đình. 

Người đàn ông phải xóa bỏ mối quan hệ không bình đẳng, ý thức sở hữu, ý 

nghĩ có thể làm gì với vợ con theo ý mình “vợ mình, con mình làm theo ý mình”. 

Phải tự kìm chế bản thân, tránh xa những tệ nạn xã hội như rượu chè, cờ bạc…Để 

làm được những điều này, người đàn ông phải thay đổi nhận thức và người phụ nữ 

cũng phải tự tin và không cam chịu. Khi xảy ra bạo lực thì người phụ nữ chia sẻ với 

người thân, bạn bè và hàng xóm. 

3.1.2. Giải pháp phòng ngừa tình tình bạo lực gia đình từ phạm vi nhà 

trường 

Trong những năm trước đây, công tác giáo dục từ bậc mầm non đến trung học 

phổ thông có phổ biến kiến thức về cuộc sống, nội dung theo từng bậc học. Trong 

đó có phổ biến tuyên truyền về bạo lực gia đình và phòng chống bạo lực gia đình. 

Các thầy cô giáo và các chuyên viên về vấn đề xã hội đã đến từng trường để phổ 

biến kiến thức. Tuy nhiên, đây không phải là chương trình học bắt buộc. Công tác 

tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình từ nhà trường vẫn 

còn hạn chế.  

Nhưng kể từ ngày 1/3/2016, từ bậc giáo dục mầm non cho đến trung học phổ 
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thông bắt đầu đưa vào chương trình giáo dục “An toàn”, chương trình này là 

chương trình bắt buộc và đã được Bộ Giáo dục thông qua. Một năm các học sinh 

phải học tối thiểu 51 giờ chia ra 7 lĩnh vực: 

- An toàn sinh hoạt; 

- An toàn giao thông; 

- Phòng chống bạo lực và bảo vệ tính mạng của mình; 

- Phòng chống nghiện thuốc và cyber (internet); 

- An toàn tai nạn; 

- An toàn nghề nghiệp; 

-  Học cách sơ cứu.  

Trong chương trình giáo dục về an toàn trên có bao gồm kiến thức về phòng 

chống bạo lực gia đình để mỗi học sinh từ bậc mầm non đã có thể nhận thức về vấn 

đề này. Các trường học mỗi năm phải đảm bảo ít nhất 51 giờ và có thể tối đa thêm 

20% giờ học về an toàn. Bộ Giáo dục sẽ cung cấp các tài liệu, phim hoạt hình có 

liên quan đến giáo dục. 

3.1.3. Giải pháp phòng ngừa tình hình bạo lực gia đình từ phạm vi xã hội 

- Hệ thống trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình: 

Ở Hàn Quốc có một hệ thống chính trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình. Đó là 

Bộ Phụ nữ và Gia đình, Bộ Pháp luật, Bộ Bảo vệ sức khỏe và Phúc lợi, Bộ Giáo dục. 

Các bộ này liên kết chặt chẽ với nhau để bảo vệ phụ nữ. Dưới bộ có một cơ quan 

gọi là “Điện thoại cấp cứu phụ nữ”. Khi phụ nữ gặp vấn đề rắc rối thì có thể gọi đến 

số 1366, sẽ có một bộ phận đến trợ giúp. Ngoài ra, có một số trung tâm trợ giúp phụ 

nữ khác là: “Trung tâm Trợ giúp phụ nữ nước ngoài lấy chồng Hàn Quốc” gọi số 

1577 hoặc 1366. Trung tâm này hoạt động 24/24 giờ và trong suốt 365 ngày. Trung 

tâm Trợ giúp y tế, Trung tâm Tư vấn pháp luật, các trung tâm này trợ giúp cấp cứu 

và hỗ trợ nơi ở, đồ ăn, nhà tạm trú. Đối với các phụ nữ nước ngoài lấy chồng Hàn 

Quốc cũng được hưởng hỗ trợ như đối với phụ nữ Hàn Quốc. 

Năm 2009, Viện Chấn hưng Nhân quyền Phụ nữ Hàn Quốc đã thành lập cũng 

được ủy thác từ Bộ Phụ nữ và Gia đình. Viện này đào tạo các giáo viên, các chuyên 



49 
 

gia về bạo lực gia đình. Tăng cường năng lực giáo viên về bạo lực gia đình. Thỉnh 

thoảng, viện có buổi hội thảo mời giáo viên nước ngoài đến giảng dạy và thảo luận, 

tuyên truyền phòng ngừa bạo lực gia đình. 

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, trung tâm tổng đài tiếp nhận 112 của Bộ Công 

an đã có số máy lẻ riêng chuyên về bạo lực gia đình. Các phụ nữ bị bạo lực có thể 

gọi điện trực tiếp cho công an, vì vậy có thể thống kê chính xác về tình hình bạo lực 

gia đình xảy ra hàng năm. Trước năm 2012, bạo lực gia đình vẫn thuộc bạo lực 

chung, chưa thể thống kê riêng và chính xác được. 

 Ngày 08 tháng 08 năm 2014, Bộ Phụ nữ và Gia đình đã ra đời. Đây là một cơ 

quan liên quan đến mọi vấn đề của phụ nữ. Ngày mùng 8 hàng tháng được gọi là  

ngày Bora (Bora day). Bora tiếng Hàn Quốc có nghĩa là “hãy nhìn”. Hàng tháng, 

vào ngày này đều có chương trình tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình. 

Chương trình này tuyên truyền cho người dân những kiến thức về bạo lực gia đình 

và cách phòng chống nó. Chương trình gồm có ba nội dung: 

- Nhìn thấy bạo lực gia đình hãy thông báo cho công an; 

- Bị bạo lực gia đình hãy gọi số 1366 để yêu cầu được trợ giúp; 

- Đối với nạn nhân của bạo lực gia đình hãy hỏi nạn nhân cần sự giúp đỡ gì. 

Có địa chỉ trang web về ngày tuyên truyền này: www.lookagain.kr. 

Một trung tâm rất phổ biến ở Hàn Quốc được thành lập với mục đích để 

phòng chống thiệt hại do bạo lực gia đình (xảy ra lần thứ 2) và hỗ trợ cấp cứu từ 

bạo lực gia đình. Đó là Trung tâm Hoa Hướng Dương. Trung tâm này hoạt động 

24/24 giờ trong suốt 365 ngày. Trung tâm có chức năng hỗ trợ y tế, điều tra, tư 

vấn, tâm sự, pháp luật. Căn cứ pháp luật điều 18 về phòng chống bạo lực tình 

dục và bảo vệ nạn nhân. 

Đầu tiên, trung tâm Hoa Hướng Dương Seoul được thành lập từ tháng 6 năm 

2004. Trung tâm chia ra 3 trung tâm nhỏ: đó là Trung tâm Phụ nữ Hoa Hướng 

Dương, Trung tâm Trẻ em Hoa Hướng Dương và Trung tâm Hỗ trợ Onestop Hoa 

Hướng Dương (hỗ trợ trọn gói). 

Kể từ tháng 1 năm 2015, tất cả 3 trung tâm này đã sát nhập thành Trung tâm 

http://www.lookagain.kr/
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Hoa Hướng Dương. Trung tâm có chức năng hỗ trợ y tế, điều tra hình sự, tư vấn, hỗ 

trợ pháp lý cho nạn nhân của bạo lực gia đình. 

Về mặt y tế:  

- Trung tâm khám bệnh cho nạn nhân; 

- Trị liệu cấp cứu; 

- Cung cấp giấy chẩn đoán bệnh để giúp cho việc xử lý hình sự. 

Hỗ trợ tư vấn: 

- Tâm sự với nạn nhân; 

- Có một chương trình phục hồi tinh thần cho nạn nhân và gia đình của nạn 

nhân; 

- Điều trị cho nạn nhân và liên kết với các cơ quan hữu quan. 

Hỗ trợ điều tra pháp luật: 

- Cung cấp thông tin về điều tra và thủ tục tố tụng hình sự; 

- Cung cấp thông tin khai báo của nạn nhân. 

Hỗ trợ pháp luật miễn phí 

Hỗ trợ trị liệu tâm lý: 

- Trị liệu về tinh thần nạn nhân và gia đình; 

- Trị liệu tâm lý lâu dài. 

Hiện nay trên cả nước có 36 trung tâm Hoa Hướng Dương, mỗi tỉnh thành đều 

có trung tâm này. Riêng ở thủ đô Seoul có 5 trung tâm, các thành phố khác có 2 đến 

3 trung tâm. 

Chương trình tivi thỉnh thoảng có quảng cáo công cộng về bạo lực gia đình để 

tuyên truyền vấn nạn này với tất cả người dân trên cả nước để thấy rõ sự nguy hiểm 

của nó và cùng chung tay phòng chống bạo lực gia đình. 

Ngoài ra, ở Hàn Quốc có các chương trình giáo dục về chuyên môn cho các tư 

vấn viên của “Điện thoại cấp cứu phụ nữ” 1366, ngoài ra cũng có các chương trình 

trị liệu để giảm căng thẳng cho các nhân viên làm ở các cơ quan liên quan đến bạo 

lực gia đình. 

-  Chính sách đối với nạn nhân bạo lực gia đình: 
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Chính phủ hỗ trợ phí y tế, hỗ trợ kinh tế và có chế độ hỗ trợ phúc lợi khẩn cấp 

cho những nạn nhân có thu nhập thấp (dưới 3000$/1 tháng, tổng tài sản gia đình 

dưới 120.000$) trong đó có: 

- Phí thực phẩm; 

- Phí quần áo; 

- Học phí cho con (2 lần); 

- Phí lò sưởi khi nghỉ đông (6 lần); 

- Phí điện (1 lần). 

- Về pháp luật Hàn Quốc:  

Luật phòng chống bạo lực gia đình và bảo vệ nạn nhân. 

Trong gia đình Hàn Quốc, khi có một vấn đề xảy ra ví dụ như con cái lấy trộm 

tiền của cha mẹ thì không thể xử lý hình sự được. Chỉ có duy nhất 2 vấn đề có thể 

báo công an xử lý theo pháp luật đó là: bố mẹ bạo lực tình dục hoặc bố mẹ đánh các 

con. Trước đây, khi có bạo lực gia đình xảy ra thì công an không thể làm gì cả. 

Từ tháng 10 năm 2011, luật đặc biệt về xử phạt tội phạm bạo lực gia đình có 

một điều mới. Điều 8 – điều trị tạm thời khẩn cứu. Sau khi nhận tin bạo lực gia đình 

có thể bảo vệ nạn nhân. 

Theo điều 5 - điều trị cấp cứu về tội phạm bạo lực gia đình, ngăn chặn hành 

vi bạo lực và cách li nạn nhân và tội phạm, điều tra tội phạm. Đưa nạn nhân đến 

những cơ quan bảo vệ, những trung tâm tư vấn về bạo lực gia đình hoặc có cần trị 

liệu khám bệnh thì đưa đến các cơ quan y tế. Nếu đã làm như vậy rồi mà nạn nhân 

vẫn lo lắng, không yên tâm thì nạn nhân vẫn có thể điều trị tạm thời (điều 29); nạn 

nhân hoặc gia đình cách ly người gây ra bạo lực, cấm tiếp cận với nạn nhân, luôn 

giữ khoảng cách không đến gần trong phạm vi 100m (nhà và cơ quan) của người 

bị bạo lực. 

Cấm tiếp cận nạn nhân bằng các phương tiện thông tin như: điện thoại, email, 

internet… 

Pháp luật phòng ngừa bạo lực gia đình và bảo vệ nạn nhân ra đời vào ngày 

1/2/2012. Trong đó ở điều 9, khoản 4 (điều tra hiện trường cảnh sát) để bảo vệ nạn 
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nhân, công an có thể vào hiện trường được. Nếu có nghi ngờ công an có thể vào 

được. Nếu từ chối không để cho công an vào hiện trường điều tra và từ chối không 

cho nạn nhân điều trị tạm thời khẩn cấp thì người phạm tội bị phạt dưới 3000 USD 

(tháng 7 năm 2015). 

Pháp luật Hàn Quốc về bạo lực gia đình ngày càng mạnh hơn. Về chế độ tiền 

phạt, Bộ Công an đang nghiên cứu sửa đổi pháp luật thay thế tiền phạt bằng cho vào 

nhà giam. Vì tiền phạt sẽ ảnh hưởng đến kinh tế của gia đình người phạm tội, cho 

vào nhà giam sẽ xử phạt trực tiếp đối với người phạm tội. 

Theo thống kê của Bộ Công an, từ năm 2007, so với số người bị bắt vì bạo lực 

gia đình, chưa đến 1% bị tù giam, ngoài ra là xử phạt hành chính. Bạo lực gia đình 

thường xảy ra trong mối quan hệ rất thân mật nên tội phạm không bị vào tù thì 

không an toàn đối với nạn nhân. Hơn nữa, có thể xảy ra tình hình nguy hiểm hơn 

nữa được.  Tái phạm bạo lực gia đình mỗi năm tăng lên. Điều này cho thấy bạo lực 

gia đình có đặc điểm là tiếp tục xảy ra và xảy ra lại. Vì vậy, theo tài liệu của Viện 

nghiên cứu chính sách nữ tính Hàn Quốc năm 2012, để phòng chống bạo lực gia 

đình chính sách cần thiết nhất là tội phạm gây ra bạo lực gia đình cần phải bị xử 

phạt mạnh hơn nữa.  

3.1.4. Giải pháp phòng ngừa tình hình bạo lực gia đình từ phạm vi người 

phạm tội 

Trước đây, ở Hàn Quốc sau khi xảy ra bạo lực gia đình thì nạn nhân thường là 

người phải đi lánh nạn. Họ đến nhà người thân, bạn bè hoặc bất kì một trung tâm hỗ 

trợ cho nạn nhân bạo lực gia đình nào đó. Nhưng xu hướng hiện nay, tòa án quyết 

tâm để cho nạn nhân ở lại trong nhà của mình còn người gây ra bạo lực phải rời 

khỏi nhà để cách ly với nạn nhân. 

Hiện nay, ở Hàn Quốc có 18 trung tâm Điện thoại cấp cứu phụ nữ 1366, 36 

trung tâm Hoa Hướng Dương, 217 viện Tư vấn Bạo lực Gia đình. Trong 217 viện 

này, người ta đã chọn ra 120 viện để hiệu đính và trị liệu tâm lý cho tội phạm bạo 

lực gia đình. 

Ở Hàn Quốc đang có chương trình hiệu đính và trị liệu đối với người phạm tội 
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bạo lực gia đình. Bộ Phụ nữ và Gia đình đã đầu tư tài chính và nhờ các Trung tâm, 

các cơ quan phi chính phủ ...triển khai chương trình hiệu đính và trị liệu này. 

Chương trình hiệu đính và trị liệu bao gồm các nội dung như: 

- Chương trình trị liệu âm nhạc; 

- Chương trình trị liệu mỹ thuật; 

- Chương trình kiểm tra tâm lý; 

- Chương trình phỏng vấn kiểm tra tâm lý và kiểm tra vấn đề; 

- Chương trình kiểm tra nguyên nhân gây ra bạo lực gia đình và các vấn đề 

xảy ra giữa hai vợ chồng; 

- Chương trình kiểm tra vai trò trong gia đình; 

- Chương trình xử lý mâu thuẫn trong quan hệ giữa hai vợ chồng và phương 

pháp để giao tiếp giữa hai vợ chồng; 

- Chương trình tìm hiểu về vai trò của cha mẹ; 

- Chương trình khích lệ và lên kế hoạch cho cuộc sống. 

Các chương trình trị liệu này chủ yếu được giao cho Viện Tư vấn Bạo lực Gia 

đình chạy chương trình. Ngoài ra, nhờ một số trung tâm văn hóa địa phương, các ủy 

ban nhân dân địa phương, một số cơ quan tôn giáo như nhà thờ cũng điều hành 

chương trình này. Mục đích của chương trình để phòng chống tái phạm bạo lực gia 

đình đối với người phạm tội. 

Riêng ở thành phố Seoul có 18 viện tư vấn riêng để hiệu đính và trị liệu cho 

người phạm tội về bạo lực gia đình. 

Đối với tội phạm bạo lực gia đình, ngoài xử lý luật hình sự thì có thể bị xử lý 

bằng luật dân sự (yêu cầu bồi thường thiệt hại). 

Một điều luật rất mới đó là cấm không cho người phạm tội biết địa chỉ mới 

của nạn nhân để tránh tái bạo lực đối với nạn nhân và gây phiền nhiễu đến cuộc 

sống của nạn nhân. 

Những yêu cầu chính sách để giảm bạo lực gia đình ở Hàn Quốc:  

- Cải thiện văn hóa xã hội là nguyên nhân gây ra bạo lực (quy chế phải mạnh 

hơn, phải phổ biến trên TV, cho mọi người thấy được tính bạo lực trên TV); 
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- Tăng cường quảng cáo công ích chống bạo lực gia đình trên TV (pháp luật, 

giới thiệu cơ quan hỗ trợ nạn nhân khi có xảy ra bạo lực gia đình); 

- Tăng cường giáo dục phòng chống bạo lực gia đình ở UBND (nhà văn hóa); 

- Tăng cường pháp luật đối với tội phạm, xử phạt mạnh hơn;  

- Cung cấp chương trình tư liệu đối với tội phạm (giáo dục và tư vấn); 

- Điều tra đối phó nhanh của cảnh sát; 

- Cung cấp tình nguyện để bảo vệ nạn nhân của bạo lực gia đình. 

3.2. Giải pháp phòng ngừa tình hình bạo lực gia đình ở Việt Nam 

3.2.1. Giải pháp phòng ngừa tình hình bạo lực gia đình từ phạm vi gia đình 

Phụ nữ được trang bị kiến thức về bạo lực gia đình trong khu phố dân cư mình 

ở. Trình độ hiểu biết và năng lực của người phụ nữ trong gia đình được nâng cao 

thông qua việc tổ chức các buổi sinh hoạt, các lớp tập huấn dành riêng cho chị em 

phụ nữ, một số nơi xây dựng được các câu lạc bộ và các trung tâm tư vấn về hôn 

nhân và gia đình cho chị em. Từ đó, chị em hiểu được vai trò và vị trí của mình 

trong gia đình. Và khi có bạo lực xảy ra thì người phụ nữ đã chủ động đến một số 

cơ sở lánh nạn ở địa phương như: Đồn công an, nhà của hội trưởng hội Cựu chiến 

binh, nhà của hội trưởng hội Phụ nữ (theo mô hình của GS. Lê Thị Quý). Trước đây, 

hầu hết phụ nữ trong gia đình cắn răng chịu đựng khi có bạo hành gia đình. Nhưng 

hiện nay, họ cũng chủ động hơn và biết cách bảo vệ mình hơn. Còn nam giới, qua 

các buổi sinh hoạt khối phố, họ cũng được nâng cao kiến thức về bình đẳng giới, từ 

đó họ đã dần hiểu được về vị trí và vai trò của người phụ nữ trong gia đình. 

Cả nam giới lẫn nữ giới đều cần khuyên bảo lẫn nhau để tránh bạo lực gia đình. 

Để phòng chống bạo lực gia đình và giảm số vụ bạo lực gia đình, trong gia đình, 

cần giáo dục nhắc nhở các thành viên gia đình thực hiện quy định của pháp luật về 

phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng chống 

ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác. Kịp thời ngăn chặn hành vi bạo lực gia 

đình và thông báo cho cơ quan tổ chức, người có thẩm quyền. 

Một số giải pháp phòng ngừa bạo lực gia đình từ phạm vi gia đình: 

- Xóa bỏ tư tưởng phong kiến trong gia đình: 
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Để người chồng thực sự yêu thương, chia sẻ, tôn trọng người bạn đời; đối với 

con cái không còn coi “nam trọng, nữ khinh”, không coi vợ, con là tài sản riêng để 

mình có quyền tha hồ hành xử mà nên nhớ rằng họ là những công dân của tổ quốc 

và được pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Những người chồng, người cha 

phải luôn giữ mình hạn chế tiếp xúc với bia rượu và sa đà những thú vui có thể làm 

mình bị khiếm khuyết trách nhiệm. Muốn những đứa con của mình sau này không 

gây bạo lực gia đình thì chính người đàn ông phải làm gương từ bây giờ. 

- Hạ nhiệt hành vi bạo lực trong gia đình: 

Hạ nhiệt có nghĩa là khi chồng nóng thì vợ bớt lời, làm cho người chồng nguôi 

ngoai, sau đó tìm cơ hội thích hợp khuyên chồng để chồng thấy rằng hành vi bạo 

hành là một sai lầm cần thay đổi. Ngược lại, nếu người vợ cũng nóng tính vì muốn 

chứng minh chính mình là nạn nhân oan ức của sự sai lầm do chồng gây ra, đứng 

trên cương vị người vợ, chúng ta cũng hành động nói năng như người chồng thì chỉ 

“đổ dầu vào lửa”. 

- Giúp đỡ thay đổi tâm tính: 

Sau khi đã hạ nhiệt được cơn nóng giận của chồng thì người vợ phải biết tư 

vấn, bao gồm lắng nghe lý do tại sao chồng mình lại hành động như vậy, sau đó tâm 

sự giãi bày. Qua tâm sự, người chồng có thể nhận ra vợ chính là người lo lắng, 

thương mình nhiều nhất.  

- Nhu cầu trợ giúp: 

Nếu nỗ lực nhường nhịn và tư vấn hỗ trợ không thành công thì không còn 

cách nào khác, nạn nhân cần sáng suốt để có thái độ cầu viện trợ. Rất nhiều người 

hiểu sai rằng bạo hành gia đình chỉ là vấn đề nội bộ, do đó nên đóng cửa nhà mà 

dạy nhau. Cần phải có tác động của xã hội thì bạo hành mới có thể chấm dứt. Một 

số chị em nữ còn hiểu sai rằng việc cầu viện hàng xóm và người thân can thiệp 

chứng tỏ mình bất lực trong việc duy trì hạnh phúc và tình cảm của chồng, đó là nỗi 

xấu hổ lớn nhất của chị em. Càng chịu đựng, người chồng càng có cơ hội lấn tới. Vì 

thế trước nhất, những nạn nhân nên nhờ gia đình phía tác nhân gây nạn bạo hành 

như cha, mẹ, anh, chị, em sau đó nhờ hàng xóm, hội phụ nữ, thậm chí là công an. 
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3.2.2. Giải pháp phòng ngừattình hình bạo lực gia đình từ phạm vi nhà 

trường 

Ở Việt Nam trong những năm gần đây, giáo dục và phổ biến pháp luật về gia 

đình và phòng chống bạo lực gia đình cho học sinh, sinh viên được tăng cường. 

Trong chương trình học về giáo dục công dân có những bài học về luật. Ngoài ra, 

học sinh và sinh viên cũng được tham gia các hoạt động ngoại khóa, tham gia một 

số chương trình hoạt động từ thiện để nâng cao lòng nhân ái. 

Cùng với phổ biến giáo dục pháp luật, những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo 

của Sở, các trường cũng đã triển khai với nhiều chương trình giáo dục kỹ năng sống 

cho học sinh, người học có những kĩ năng cần thiết để hóa giải các mâu thuẫn trong 

chính gia đình khi có nguy cơ dẫn đến bạo hành. 

Tuy nhiên giữa giáo dục công dân về phòng chống bạo lực gia đình trong 

trường học với giáo dục công dân về phòng chống bạo lực gia đình trong các đoàn 

thể có nhiều điểm không giống nhau. Học sinh phổ thông và thậm chí cả sinh viên 

đại học nhìn chung có thể là nạn nhân chứ chưa thể là thủ phạm của bạo lực gia 

đình và càng chưa thể là nạn nhân lẫn thủ phạm nếu giới hạn bạo lực gia đình chỉ 

trong mối quan hệ vợ chồng, cho nên giáo dục công dân về phòng chống bạo lực gia 

đình trong trường học chủ yếu là giáo dục từ xa. 

Một số giải pháp từ phạm vi nhà trường: 

- Muốn nâng cao chất lượng giáo dục công dân trong quá trình phòng chống 

bạo lực gia đình, cần quan tâm tới sự tương thích giữa nội dung và phương thức 

giáo dục với từng phạm vi tiến hành. Đội ngũ giáo viên giáo dục công dân của các 

trường học phải đề cao tính chuyên nghiệp, coi trọng yếu tố nêu gương người thật 

việc thật (bao gồm sự mẫu mực của người truyền đạt, quan tâm đến yếu tố động lực 

(kết quả học tập, sự gắn bó về tình cảm, niềm tự hào truyền thống…). 

- Nhà trường không có bạo lực để trẻ em học tập tính nhân ái và tôn trọng 

người khác. Nơi đây cũng là môi trường dễ xảy ra bạo lực khi quan niệm “thương 

cho roi, cho vọt” vẫn còn hoặc là học sinh được “tôn trọng quá mức” khiến sự giáo 

dục không đủ để các em kiềm chế hành vi và thảm cảnh bạo lực học đường đã xảy 
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ra. Ngăn ngừa bạo lực học đường cần có sự phối hợp tế nhị giữa nhà trường và các 

bậc phụ huynh, cần có sự tôn trọng lẫn nhau, thực tâm vì sự giáo dục của con em 

mình mà chấp nhận những biện pháp giáo dục chung. Sự biệt đãi ở lứa tuổi học 

sinh sẽ có nguy cơ tạo ra những chiếc xe không phanh, sau này bạo lực gia đình sẽ 

lại tái diễn. 

- Các bệnh viện tạo điều kiện phối hợp với nhà trường để đưa học sinh đi tham 

quan, tham gia vài hoạt động của bệnh viện (chương trình học sinh, sinh viên giúp 

đỡ người bệnh) để tận mắt thấy được những cảnh bệnh đau, thương tật, đau đớn của 

con người mà thấu cảm được nỗi khổ đau của những người không may mắn. 

3.2.3. Giải pháp phòng ngừa tình hình bạo lực gia đình từ phạm vi xã hội 

- Xây dựng được hệ thống các trung tâm hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình: 

Ở Việt Nam, người tiên phong và đặt nền móng cho công tác nghiên cứu bạo 

lực xã hội, bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ và mại dâm chính là GS-TS Lê Thị 

Quý. Bà được mệnh danh là “Đại sứ cho khát vọng của phụ nữ Việt” và từng được 

đề cử giải Nobel Hoà Bình năm 2005. Bà đã cho ra đời 14 cuốn sách riêng, 58 cuốn 

sách viết chung, 90 bài báo tham luận khoa học. Bà nổi tiếng là nhà khoa học đầu 

ngành, người đi tiên phong trong nghiên cứu về Giới và các chuyên đề trong đó có 

Bạo lực gia đình. 

Trước thực tế nạn bạo hành gia đình, GS. Lê Thị Quý đã dồn tâm huyết cho 

cuộc chiến phòng và chống bạo lực gia đình, giúp nhiều cặp vợ chồng ở Việt Nam 

hàn gắn được vết thương đổ vỡ. 

Năm 2000 – 2001, Quỹ Dân số LHQ - UNFPA yêu cầu bà phác thảo dự án 

hành động chống bạo lực gia đình ở Việt Nam. Bà nhanh chóng hoàn thành và cho 

triển khai thí điểm tại thị trấn Thanh Nê và xã Vũ Lạc (tỉnh Thái Bình). Bà đã đứng 

ra kêu gọi thành lập Ban quản lý dự án bao gồm các thành phần của địa phương 

như: công an, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ…Theo bà, phải có chính quyền vào 

cuộc thi dự án mới có thể thành công được. Mô hình “Địa chỉ tin cậy” là sáng kiến 

của thị trấn Thanh Nê nằm trong dự án của bà được bà báo cáo Uỷ ban các vấn đề 

xã hội của Quốc hội và được cho phép đưa vào Luật Phòng chống Bạo lực gia đình 
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(2007) và được nhân rộng khắp nơi. Sau này, bà còn mở rộng thêm dự án tại hai xã 

Yên Tân, Yên Hồng huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định) và đạt được thành công lớn, 

giảm gần 90% các vụ bạo lực, chấm dứt 100% các vụ gây thương tích cho nạn nhân. 

Bà cùng con trai, Th.s Đặng Vũ Cảnh Linh đã cho ra đời cuốn sách “Bạo lực gia 

đình - một sự sai lệch giá trị” năm 2007 để mô tả các mô hình cộng đồng chống bạo 

lực gia đình. 

Trước đó, từ năm 1989, bà đã được biết đến là người đầu tiên nghiên cứu về 

vấn đề bạo lực gia đình và bất bình đẳng giới ở Việt Nam. Nhờ đó mà bà biết được 

các nước trên thế giới thường sử dụng biện pháp xây dựng những ngôi nhà lánh nạn 

tập trung để hỗ trợ các nạn nhân bạo lực gia đình. 

Cho đến nay, dự án “Nhà lánh nạn tại cộng đồng” của giáo sư vẫn được xem là 

mô hình thành công và hiệu quả nhất trên cả nước trong việc phòng và chống nạn 

bạo lực gia đình. 

Những năm gần đây, một số tổ chức quốc tế đã giúp Việt Nam xây dựng mô 

hình Ngôi nhà Bình yên để hỗ trợ phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo hành gia 

đình, cố gắng xoa dịu nỗi đau của những con người không may mắn đó; Được thành 

lập vào ngày 08 tháng 03 năm 2007, đúng ngày Quốc tế Phụ nữ, với thông điệp 

“Bạn không cô đơn, chúng tôi luôn bên bạn” và đường dây nóng 0946833380/82/84 

(24/7) và số cố định 0437280936 (thứ 2 đến thứ 7), “Ngôi nhà Bình yên”, địa chỉ 20 

Thụy Khuê - Hà Nội, nơi cung cấp gói dịch vụ hỗ trợ toàn diện, miễn phí cho phụ 

nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2015, 

Ngôi nhà Bình yên đã: 

- Cung cấp dịch vụ tư vấn cho 4223 người vói 5972 lượt tham vấn; 

- Cung cấp gói dịch vụ hỗ trợ toàn diện cho 770 người lớn và trẻ em. Khách 

hàng của Ngôi nhà Bình yên đến từ 28 tỉnh thành trên cả nước. 

Nhiệm vụ của Ngôi nhà Bình yên là hỗ trợ khẩn cấp trong môi trường thực sự 

an toàn và chuyên nghiệp để phụ hồi sức khỏe thể chất, tinh thần, củng cố các kỹ 

năng nhằm tái hòa nhập cộng đồng và có khả năng sống độc lập bền vững khi điều 

kiện tính mạng, sức khỏe, tâm lý, tài sản của phụ nữ bị đe dọa: 
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- Cung cấp nơi ăn ở, sinh hoạt an toàn (có khai báo tạm trú); 

- Chăm sóc, hỗ trợ y tế; 

- Tư vấn pháp lý và hỗ trợ các thủ tục pháp lý đảm bảo quyền và lợi ích chính 

đáng; 

- Học văn hóa và giáo dục không chính quy; 

- Nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng sống; 

- Liệu pháp, sinh hoạt nhóm và các hoạt động giải trí; 

- Tư vẫn hướng nghiệp và hỗ trợ học nghề; 

- Cơ hội việc làm, nghề nghiệp giúp độc lập về kinh tế; 

- Theo dõi thực hiện kế hoạch hồi gia bền vững (trong 24 tháng). 

 Tuy nhiên mô hình này chỉ là giải pháp cuối khi chưa có lối thoát. Cần phát 

triển những trung tâm lánh nạn để nạn nhân của bạo hành gia đình cảm thấy bình an 

khi tạm trú. Dĩ nhiên công việc phục hồi bệnh trầm cảm của nạn nhân trong thời 

gian ở trung tâm rất quan trọng, nhưng sau khi phục hồi thì công tác hòa giải lại 

hiếm được để ý. Sau đó, nếu cần thiết mới tính đến chuyện ly hôn. Phần lớn các 

trung tâm giúp đỡ nạn nhân chỉ chú trọng đến công tác phục hồi sức khỏe, tâm sinh 

lý chứ không màng đến việc tư vấn phục hồi hạnh phúc gia đình và hàn gắn tình 

cảm vì nghĩ rằng hàn gắn và nối kết chưa chắc đã đảm bảo hạnh phúc. Các nỗ lực 

hòa giải của các hội cứu trợ và cơ quan thẩm quyền phải biết phối hợp chặt chẽ bao 

gồm những lời khuyên, phân tích đúng sai kể cả các hình phạt thì nhiều người nam 

mới có thể hồi đầu. Trên thực tế phần lớn người nam thường cho rằng mình đúng, 

mình có quyền mắng và đánh đập vợ vì mình là người lãnh đạo trong gia đình. 

Bên cạnh đó, còn có Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới - 

gia đình - phụ nữ và vị thành niên (viết tắt là Trung tâm CSAGA). Địa chỉ nhà A2, 

Cốm Vòng, đường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội. Hotline tư vấn cho người bị 

bạo lực 043 7759339.Với mong muốn hỗ trợ nạn nhân bạo lực giới ngày càng 

chuyên nghiệp, quy mô rộng lớn, từ tháng 5 năm 2012, trung tâm CSAGA đã thành 

lập “Văn phòng hỗ trợ nạn nhân bạo lực giới” với mong muốn “Người bị bạo lực 

giới được nâng cao quyền năng và được hưởng hỗ trợ kịp thời, hiệu quả”. Các hoạt 
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động hỗ trợ nạn nhân của văn phòng: 

- Hỗ trợ tâm lý thông qua tham vấn trực tiếp hoặc qua đường dây tư vấn phòng 

chống bạo lực gia đình dành cho phụ nữ (8 - 21h tất cả các ngày trong tuần); 

- Kết nối với các địa chỉ, dịch vụ hỗ trợ: Nhà tạm lánh, luật sư, truyền thông, chính 

quyền địa phương, trợ giúp nạn nhân và hỗ trợ giải quyết vấn đề. 

Hỗ trợ một phần chi phí sinh hoạt với các trường hợp khẩn cấp và nghiêm 

trọng. Ngoài ra, còn có chương trình giới thiệu việc làm cho nạn nhân bạo lực gia 

đình phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ. 

Ngoài ra, còn có Hagar Quốc tế là một tổ chức phi chính phủ được thành lập 

từ năm 1994 với sứ mệnh là phục hồi - phát triển năng lực tâm lý xã hội và nâng 

cao năng lực kinh tế cho phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình, lạm 

dụng tình dục và mua bán người. Trong 17 năm hoạt động, Hagar Quốc tế đã hỗ trợ 

thành công cho hàng nghìn trường hợp ở Cam-pu-chia, Afganistan và Việt Nam. 

Với cách tiếp cận tổng thể về con người, Hagar không chỉ giúp học viên có được 

nghề nghiệp, công việc ổn định mà còn giúp nâng cao sức mạnh tinh thần và năng 

lực huy động các nguồn lực xã hội.  

Năm 2009, tổ chức Hagar Quốc tế phối hợp với Trung tâm Phụ nữ và Phát 

triển tổ chức, xây dựng và triển khai chương trình Đào tạo nâng cao năng lực đặc 

biệt cho phụ nữ. Tính đến tháng 6/2011, chương trình này đã và đang hỗ trợ cho 

60 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với các dịch vụ đa dạng và theo nhu cầu của 

từng cá nhân.  

Sau khi hoàn thành chương trình, người phụ nữ có thể nhận biết được rõ ràng 

hơn về phẩm giá của bản thân, ổn định hơn về tâm lý, tự lập hơn về tài chính, tự tin 

hơn trong cuộc sống và đặc biệt tự tin về một tương lai tràn đầy hi vọng. 

- Giải pháp về tuyên truyền và giáo dục nhận thức: 

Những năm gần đây ở Việt Nam, thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo 

lực gia đình nhằm thay đổi nhận thức, hành vi trong ứng xử về gia đình và bạo lực 

gia đình, góp phần tiến tới xóa bỏ bạo lực gia đình và nâng cao nhận thức về truyền 

thống tốt đẹp của con người, gia đình Việt Nam được nâng cao. Các thông tin giáo 
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dục truyền thông về bạo lực gia đình qua ti vi, đài báo, tạp chí, các tờ rơi, tờ gấp, 

loa truyền thanh, tuyên truyền của cán bộ Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn 

thể, cộng tác viên về dân số, qua các buổi họp tới được các nhóm công dân, nhất là 

các gia đình nghèo.  

Truyền thông đã chỉ ra nguyên nhân cơ bản của bạo lực gia đình là sự bất bình 

đẳng giới, là tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, phân biệt địa vị vai trò của phụ nữ, 

nam giới trong gia đình, vận động nam giới nói riêng và toàn xã hội nói chung hiểu 

biết về quyền của phụ nữ. Những năm gần đây chiến dịch truyền thông phòng, 

chống bạo lực gia đình đã được phát động với khẩu hiệu: “Mình là đàn ông, mình 

chống bạo lực gia đình” hướng tới số đông nam giới. 

- Giải pháp về hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, giáo dục pháp luật và tư vấn về 

pháp luật: 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều văn 

bản, chính sách, pháp luật thể hiện rõ nguyên tắc bình đẳng nam nữ. Những nội 

dung cơ bản của Công ước CEDAW cũng đã được “nội luật hóa” vào trong hệ 

thống pháp luật quốc gia như: Hiến pháp 1992, Bộ luật Lao động, Luật Hôn nhân và 

gia đình, Bộ Luật Dân sự, Luật Bình đẳng giới… 

Trước thực trạng pháp luật, các quy phạm đạo đức và dư luận xã hội ở Việt 

Nam đã không còn đủ sức điều chỉnh, ngăn chăn được những hành vi bạo lực gia 

đình thì Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã ra đời và có hiệu lực từ ngày 

01/01/2008. Vấn đề đặt ra là làm sao đưa luật vào cuộc sống để ngăn chặn được tình 

trạng bạo lực gia đình đang diễn ra trong các gia đình Việt Nam hiện nay. 

Một số giải pháp phòng ngừa bạo lực gia đình từ phạm vi xã hội: 

Phòng, chống bạo lực gia đình phải được kết hợp đồng bộ với nhiều giải pháp, 

song lấy phòng ngừa là chính; cần chú trọng trước hết là công tác tuyên truyền, giáo 

dục về gia đình và làm tốt công tác tư vấn hòa giải và đi đôi với phòng, chống tệ 

nạn xã hội. Làm tốt công tác tuyên truyền sẽ giúp thay đổi nhận thức, hành vi trong 

ứng xử về gia đình, từ đó dần xóa bỏ bạo lực gia đình, đề cao truyền thống tốt đẹp 

của con người, gia đình Việt Nam. Hoạt động truyền thông cần nêu rõ nguyên nhân 
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bạo lực gia đình là sự bất bình đẳng giới, là tư tưởng trọng nam khinh nữ, phân biệt 

địa vị, vai trò của phụ nữ và nam giới trong gia đình.  

Đẩy mạnh chương trình nâng cao nhận thức người dân và huy động sự tham 

gia của cộng đồng. Lồng ghép vấn đề phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới vào hệ 

thống giáo dục nhằm thay đổi nhận thức của thanh niên về bình đẳng giới, bạo lực 

gia đình và làm cho trường học thành nơi an toàn hơn. Nâng cao vai trò phụ nữ 

nhằm giải quyết mối quan hệ bạo lực trong cuộc sống của họ, thông qua đào tạo kỹ 

năng sống, các nhóm tự lực, đào tạo việc làm và các hỗ trợ về tài chính, pháp lý. 

Giáo dục pháp luật, các quy định của pháp luật về đảm bảo tính mạng, sức 

khỏe, danh dự, nhân phẩm của phụ nữ và trẻ em. Để pháp luật đi vào cuộc sống 

phải tuyên truyền, phổ biến giáo dục những kiến thức cơ bản cho người dân như 

Hiến pháp năm 1992 quy định: “Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, 

được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe và danh dự, uy tín của nhau”. Điều 

21 Luật Hôn nhân và gia đình quy định các biện pháp ngăn chặn và xử lý những 

hành vi bạo lực gia đình của chồng đối với vợ con hoặc ngược lại. 

Xây dựng những hành động phù hợp với hiện trạng bạo lực dựa trên cơ sở 

giới: Xây dựng chiến lược đáp ứng toàn diện của ngành y tế để đối phó với các tác 

động của bạo lực đối với phụ nữ. Nâng cao năng lực của hệ thống tư pháp nhằm 

thực hiện các chính sách và pháp luật có liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới. 

Xã hội không có bạo lực để mọi người học tập; các cơ quan đơn vị cần thực 

hành quy tắc ứng xử, không có sự mất dân chủ để tránh được sự đè nén, uất ức cá 

nhân và gia đình có thể là nơi xả áp vào những người yếu thế mà không sợ bị đối 

kháng. Thị hiếu bây giờ thích xem phim hành động, bạo lực hơn là những phim giáo 

dục cách sống con người. Đã đến lúc xã hội cần chung tay để ngăn ngừa, hạ chế bạo 

lực mà mỗi người hãy tự mình thực hiện trước. 

Những người có uy tín trong cộng đồng gương mẫu, sống gần gũi, hòa đồng 

với mọi người, sống vị tha, sống tiết kiệm, thường tham gia công tác xã hội hoặc 

làm từ thiện, thực hiện bố thí cho người lớn và trẻ em học tập, làm theo. Chỉ có tình 

thương mới đối trị được bạo lực. 
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3.2.4. Giải pháp phòng ngừa tình hình bạo lực gia đình từ phạm vi người 

phạm tội 

Ở Việt Nam, người có hành vi bạo lực gia đình, đầu tiên nhận góp ý, khuyên 

bảo từ người trong gia đình để họ nhận ra lỗi lầm của mình để có kĩ năng ứng xử 

trong gia đình và có kĩ năng ứng xử khi có mâu thuẫn. Sau đó là góp ý, phê bình 

trong cộng đồng dân cư được tổ hòa giải ở cơ sở hòa giải mà tiếp tục có hành vi bạo 

lực gia đình. Trưởng thôn, làng, bản, ấp ….tổ trưởng tổ dân phố hoặc người đứng 

đầu đơn vị tương đương (người đứng đầu cồng động dân cư) quyết định và tổ chức 

việc góp ý phê bình trong cộng đồng dân cư. Thành phần tham gia góp ý, phê bình 

bao gồm đại diện gia đình, hộ gia đình liền kề và các thành phần khác do người 

đứng đầu cộng đồng dân cư mời.  

Giải pháp phòng chống bạo lực gia đình từ phạm vi người phạm tội: 

Người gây ra bạo lực ra đình cũng là tội phạm. Vì vậy, người gây ra bạo lực 

gia đình phải bị xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật. Người phạm tội bạo lực 

gia đình phải tôn trọng sự can thiệp hợp pháp của cộng đồng, chấm dứt ngay hành 

vi bạo lực. Chấp hành quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Kịp thời đưa 

nạn nhân di cấp cứu, điều trị, chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, trừ trường hợp 

nạn nhân từ chối. Bồi thường thiệt hại cho nạn nhân bạo lực gia đình khi có yêu cầu 

và theo quy định của pháp luật. 

Người phạm tội cấm đến gần nạn nhân, sử dụng điện thoại hoặc các phương 

tiện thông tin khác để có hành vi bạo lực với nạn nhân (biện pháp cấm tiếp xúc). 

Nên có một chương trình giáo dục nhận thức, điều trị tâm lý cho người phạm tội.  

Nỗ lực của chính tác nhân gây bạo hành gia đình mới được xem là yếu tố quan 

trọng nhất. Vì vậy, cần phát triển những trung tâm dành cho người có thói quen bạo 

lực có cơ hội quay đầu.  
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3.3. Những điểm giống và khác nhau giữa giải pháp tình hình phòng ngừa 

bạo lực gia đình ở Hàn Quốc và Việt Nam 

3.3.1. Những điểm giống nhau giữa hai nước 

3.3.1.1. Những điểm giống nhau về giải pháp phòng ngừa bạo lực gia đình từ 

phạm vi gia đình 

Người đàn ông trong gia đình của cả hai nước đều nặng tính gia trưởng nên họ 

tự cho mình cái quyền được dạy dỗ người phụ nữ và đôi khi dạy dỗ bằng bạo lực. 

Giải pháp phòng ngừa của cả hai nước đều hướng tới đầu tiên là xóa bỏ mối quan 

hệ bất bình đẳng ấy. Ngoài sự tuyên truyền, giáo dục, động viên, khuyên bảo từ xã 

hội, bạn bè, gia đình, người đàn ông cần phải tự nhận thức thay đổi tư tưởng của 

mình. Tôn trọng phụ nữ, tôn trọng sự bình đẳng giới mới hạn chế và tiến tới loại bỏ 

bạo lực gia đình trong đời sống. 

Bên cạnh đó, người phụ nữ trong gia đình ở cả hai quốc gia đều được trang bị 

kiến thức về bạo hành gia đình. Họ đã nhận thức được về tính phi pháp lý và phi 

đạo lý của hành vi bạo lực gia đình thông qua các buổi họp, tuyên truyền về bạo lực 

gia đình ở địa phương. Họ đã biết tự bảo vệ mình. Khi xảy ra bạo lực gia đình họ đã 

biết tìm đến sự trợ giúp của hàng xóm và các nơi lánh nạn khác. 

Thay đổi suy nghĩ, tư tưởng của cả hai giới ở cả hai nước là điểm giống nhau và 

là điểm mấu chốt đầu tiên để góp phần vào công cuộc phòng, chống bạo lực gia đình. 

3.3.1.2. Những điểm giống nhau về giải pháp phòng ngừa bạo lực gia đình từ 

phạm vi nhà trường 

Ở cả hai nước đều giáo dục về bạo lực gia đình từ khi mỗi công dân bắt đầu 

ngồi trên ghế nhà trường. Ở mỗi bậc học đều có chương trình giáo dục để học sinh 

có thể nhận biết từ đó phòng, chống bạo lực gia đình. Trong một số môn học đều 

lồng ghép các bài học để tuyên truyền về bạo lực gia đình.  

Học sinh của cả hai nước đều được tham gia vào các buổi ngoại khóa, tham 

gia lao động công ích, giúp đỡ người hoàn cảnh khó khăn để nâng cao lòng nhân ái 

và tôn trọng người khác. Khi bước vào cuộc sống các em học sinh trở thành những 

con người có đầy đủ kĩ năng ứng xử và giao tiếp trong gia đình và xã hội. 
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Hai nước đều cho rằng giáo dục về bạo lực gia đình từ khi còn là học sinh 

mầm non, từ khi bắt đầu ngồi trên ghế nhà trường là rất quan trọng vì bạo lực gia 

đình có tính học tập. Nếu đã chứng kiến bạo lực gia đình từ khi còn là học sinh thì 

khi lớn lên rất dễ gây ra bạo lực gia đình. 

3.3.1.3. Những điểm giống nhau về giải pháp phòng ngừa bạo lực gia đình từ 

phạm vi xã hội 

Hàn Quốc và Việt Nam đều có hệ thống hỗ trợ những nạn nhân của bạo lực gia 

đình. Cả hai nước đều đã xây dựng được các trung tâm và có một số tổ chức phi 

chính phủ để bảo vệ phụ nữ. Ở Hàn Quốc có Trung tâm Hoa Hướng Dương, còn ở 

Việt Nam có Ngôi nhà Bình yên. Ngoài ra, hai nước còn có đường dây điện thoại 

nóng để khi gặp trường hợp khẩn cấp có thể gọi điện nhờ giúp đỡ. Ở Hàn Quốc, 

người bị bạo hành có thể gọi điện trực tiếp đến số 1366, “Điện thoại của phụ nữ” 

hoặc gọi trực tiếp cho công an theo số 112. Còn ở Việt Nam, phụ nữ bị bạo lực có 

thể gọi trực tiếp đến số 0946833380/82/84 và số cố định 0437280936 để được hỗ 

trợ và giúp đỡ. 

Về hệ thống luật pháp, ở cả hai nước đều đã cho ra đời luật phòng chống bạo 

lực gia đình. Và luật pháp càng ngày càng mạnh với tệ nạn này. Từ tháng 10 năm 

2011, luật đặc biệt về xử phạt tội phạm bạo lực gia đình ở Hàn Quốc có một điều 

mới. Điều 8 - Điều trị tạm thời khẩn cứu. Sau khi nhận tin bạo lực gia đình có thể 

bảo vệ nạn nhân. Theo điều 5 - Điều trị cấp cứu về tội phạm bạo lực gia đình, ngăn 

chặn hành vi bạo lực và cách li nạn nhân và tội phạm, điều tra tội. Pháp luật phòng 

ngừa bạo lực gia đình và bảo vệ nạn nhân ra đời vào ngày 1/2/2012. Trong đó ở 

điều 9, khoản 4 (Điều tra hiện trường cảnh sát) để bảo vệ nạn nhân, công an có thể 

vào hiện trường được.  

Còn tại Việt Nam, Hiến pháp năm 1992 quy định: “Công dân có quyền bất 

khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh 

dự, uy tín của nhau”. Điều 21 Luật Hôn nhân và gia đình quy định các biện pháp 

ngăn chặn và xử lý những hành  bạo lực gia đình của chồng đối với vợ con hoặc 

ngược lại. 
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Hàn Quốc và Việt Nam đều đẩy mạnh công tác tuyên truyền bạo lực gia đình 

qua các chương trình giáo dục cho học sinh phổ thông, qua truyền thông như ti vi, 

báo, đài, tờ rơi, tổ chức sinh hoạt khu phố, hội phụ nữ…để mỗi người dân đều thấy 

rõ được tác hại của nó để từ đó nói không với bạo lực gia đình. Ở Hàn Quốc hàng 

tháng có ngày “Bora day” để tuyên truyền về bạo lực gia đình, Còn ở Việt Nam trên 

TV và các phương tiện truyền thông công cộng như poster, tờ rơi, loa đài đều nói về 

bạo lực gia đình. Khẩu hiệu “Mình là đàn ông, mình chống bạo lực gia đình” 

thường xuất hiện trên TV. Và logo “bàn tay đẩy lùi” là biểu tượng của chống bạo 

lực gia đình 

3.3.1.4. Những điểm giống nhau về giải pháp phòng ngừa bạo lực gia đình từ 

phạm vi người phạm tội 

Ở cả hai nước để ngăn ngừa tình hình tái phạm tội thì phải cải tạo và giáo dục. 

Buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu. Quan trọng là nhận thức của người 

phạm tội cần phải được thay đổi. 

Ngoài ra, hai nước đều có luật xử phạt đối với người phạm tội. Tùy theo tính 

chất và mức độ của hành vi mà người phạm tội có thể bị xử phạt hành chính, xử lý 

kỉ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường 

theo quy định của pháp luật. 

Một điểm giống nhau nữa là người phạm tội ở cả hai nước đều bị cấm đến gần 

nạn nhân, sử dụng điện thoại hoặc các phương tiện thông tin khác để có hành vi bạo 

lực đối với nạn nhân. 

3.3.2. Những điểm khác nhau giữa hai nước 

3.3.2.1. Những điểm khác nhau về giải pháp phòng ngừa bạo lực gia đình từ 

phạm vi gia đình 

Ở Hàn Quốc thời gian gần đây rất tập trung phòng ngừa tình hình bạo lực gia 

đình. Phụ nữ luôn lưu giữ số điện thoại 1366 - điện thoại cấp cứu của phụ nữ, để 

khi có xảy ra vấn đề về bạo lực gia đình thì có thể gọi điện thoại ngay. Ở Việt Nam, 

đã có một số đường dây nóng để hỗ trợ khi gặp bạo lực gia đình nhưng chưa có 

đường dây nóng riêng gọi trực tiếp cho công an để thông báo về bạo lực gia đình. 
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Phụ nữ cũng được trang bị kiến thức về bạo lực gia đình nhưng không mạnh như ở 

Hàn Quốc. 

3.3.2.2. Những điểm khác nhau về giải pháp phòng ngừa bạo lực gia đình từ 

phạm vi nhà trường 

Ở cả hai nước đều giáo dục nhận biết và phòng chống bạo lực gia đình từ khi 

còn là học sinh. Như đã nói ở trên, Hàn Quốc kể từ ngày 1/3/2016, từ bậc giáo dục 

mầm non cho đến trung học phổ thông bắt đầu đưa vào chương trình giáo dục “An 

toàn”, chương trình này rất mới và là chương trình bắt buộc và đã được Bộ Giáo 

dục thông qua. Còn ở Việt Nam mặc dù đã giáo dục về bạo lực gia đình từ khi công 

dân ngồi trên ghế nhà trường nhưng chưa có chương trình giáo dục riêng về lĩnh 

vực này. Bạo lực gia đình chỉ được lồng ghép vào các môn học như Giáo dục công 

dân, lịch sử… Học sinh nhận biết và được giáo dục về bạo lực gia đình thông qua 

các môn học. Nếu ở Việt Nam có một chương trình giáo dục riêng về bạo lực cho 

học sinh như ở Hàn Quốc thì sẽ có hiệu quả hơn. Vì như chúng ta đã biết, nhận thức 

được bình đẳng giới, về bạo lực gia đình từ khi là trẻ con thì sẽ giảm và dần xóa bỏ 

được nạn bạo lực gia đình ở mỗi nước. 

3.3.2.3. Những điểm khác nhau về giải pháp phòng ngừa bạo lực gia đình từ 

phạm vi xã hội 

So với Việt Nam thì Hàn Quốc phát triển kinh tế sớm hơn nên quan tâm đến 

vấn đề bạo lực gia đình sớm hơn Việt Nam. Luật về bạo hành gia đình cũng ra đời 

sớm hơn Việt Nam đúng 10 năm. Chính vì vậy, Hàn Quốc đã xây dựng được một hệ 

thống trợ giúp, một mạng lưới  bảo vệ phụ nữ dày đặc hơn từ các Bộ, các cơ quan, 

các trung tâm, các đường dây điện thoại nóng… Hiện nay, ở Hàn Quốc có 18 trung 

tâm Điện thoại cấp cứu phụ nữ 1366, 36 trung tâm Hoa Hướng Dương, 217 viện Tư 

vấn bạo lực gia đình khắp cả nước. Trong 217 viện này, người ta đã chọn ra 120 

viện để hiệu đính và trị liệu tâm lý cho tội phạm bạo lực gia đình. Hơn nữa, kể từ 

năm 2013, bà Park Geun-hye nhậm chức tổng thống thì bà rất quan tâm đến bạo lực 

gia đình và rất mạnh tay xử phạt với người phạm tội bạo lực gia đình. Vì vậy, con số 

người phạm tội bạo lực bị bắt giữ và xử phạt ngày càng tăng mạnh. 
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Trong khi đó, Việt Nam chỉ có Trung tâm “Ngôi nhà bình yên” và một số tổ 

chức phi chính phủ như Hagar Quốc tế, CSAGA, và một số hội phụ nữ, hội cựu 

chiến binh ở địa phương hỗ trợ. Việt Nam cần có thêm trung tâm ở tất cả các tỉnh 

thành để hỗ trợ kịp thời. Ngoài ra, nếu ở Việt Nam có thêm các trung tâm trợ giúp 

và đường dây nóng hỗ trợ trực tiếp, khẩn cấp như 1366 “Điện thoại của phụ nữ” và 

công an 112 (đường dây nóng riêng biệt cho bạo lực gia đình) của Hàn Quốc thì sẽ 

kịp thời xử lý và hỗ trợ nạn nhân hơn.  

Về chính sách đối với nạn nhân bạo lực gia đình thì chính phủ Hàn Quốc có 

chính sách tốt hơn. Chính phủ hỗ trợ phí y tế, hỗ trợ kinh tế và có chế độ hỗ trợ 

phúc lợi khẩn cấp cho những nạn nhân có thu nhập thấp trong đó có: Phí thực phẩm, 

quần áo, học phí cho con, phí lò sưởi khi nghỉ đông, phí điện. 

3.3.2.4. Những điểm khác nhau về giải pháp phòng ngừa bạo lực gia đình từ 

phạm vi người phạm tội 

Có một điểm mới trong luật xử phạt người phạm tội bạo lực gia đình ở Hàn 

Quốc khác Việt Nam là tòa án quyết tâm để cho nạn nhân ở lại trong nhà của mình 

còn người phạm tội buộc phải rời khỏi nhà để cách ly với nạn nhân. Đối với tội 

phạm bạo lực gia đình, ngoài xử lý luật hình sự thì có thể bị xử lý bằng luật dân sự 

(yêu cầu bồi thường thiệt hại). 

Ở Hàn Quốc đang có chương trình hiệu đính và trị liệu đối với người phạm tội 

bạo lực gia đình. Mục đích của chương trình để phòng chống tái phạm bạo lực gia 

đình đối với người phạm tội. Người phạm tội bạo lực gia đình thường có tâm lý bất 

ổn, nếu được trị liệu thì sẽ giảm được khả năng tái phạm tội. Chương trình này chưa 

có ở Việt Nam. Đối với người phạm tội đơn giản chỉ là khuyên bảo, góp ý, phê bình. 

Một điều luật rất mới ở Hàn Quốc đó là cấm không cho người phạm tội biết 

địa chỉ mới của nạn nhân để tránh tái bạo lực đối với nạn nhân và gây phiền nhiễu 

đến cuộc sống của nạn nhân. 
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Tiểu kết chương 3 

Phải coi bạo lực gia đình là một vấn đề xã hội cấp bách, vì nó tác động và ảnh 

hưởng xấu đến nhân cách, phẩm giá con người, là thiếu nhân đạo, nhân văn. 

Phòng chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn dân, toàn xã hội của cả 

hai nước nói riêng cũng như của toàn cầu nói chung. Phải đẩy mạnh xã hội hóa 

công tác phòng, chống bạo lực gia đình.  

Muốn nạn bạo hành gia đình giảm thiểu một cách tối đa thì quan trọng nhất là 

các tác nhân bạo hành phải nhận thức rõ đó là những hành vi vi phạm luật pháp, vi 

phạm nhân quyền, chà đạp nhân phẩm để từ đó có quyết tâm thay đổi đích đáng. 

Bản thân họ phải nhập cuộc trong nỗ lực tháo gỡ nạn bạo lực gia đình nói chung, 

còn nếu chỉ có chị em phụ nữ xoay sở thì không giải quyết triệt để vấn đề. Thái độ 

nhường nhịn không phải là giải pháp, nó chỉ có tác dụng làm giảm hậu quả.  

Phòng chống bạo lực gia đình phải được kết hợp đồng bộ với nhiều giải pháp, 

song lấy phòng ngừa là chính; cần chú trọng trước hết là công tác tuyên truyền, giáo 

dục về gia đình và làm tốt công tác tư vấn hòa giải và đi đôi với phòng, chống tệ 

nạn xã hội. 

Làm tốt công tác tuyên truyền sẽ giúp thay đổi nhận thức, hành vi trong ứng 

xử về gia đình, từ đó dần xóa bỏ bạo lực gia đình, đề cao truyền thống tốt đẹp của 

con người, gia đình Việt Nam và Hàn Quốc. Hoạt động truyền thông cần nêu rõ 

nguyên nhân bạo lực gia đình là sự bất bình đẳng giới, là tư tưởng trọng nam khinh 

nữ, phân biệt địa vị, vai trò của phụ nữ và nam giới trong gia đình. 
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KẾT LUẬN 

1. Bạo lực gia đình là một vấn đề với đầy đủ các khía cạnh mang tính giáo dục, 

kinh tế, pháp lý và sức khoẻ. Nó cũng là một vấn đề có liên quan tới quyền con 

người, xuyên suốt giữa các nền văn hoá, tôn giáo, ranh giới địa lý và mức độ phát 

triển kinh tế xã hội khác nhau.  

Hiện nay, bạo lực gia đình chống lại phụ nữ đang xảy ra ở khắp mọi nơi trên 

thế giới với những dạng thức tinh vi không phân biệt dân tộc, màu da, tầng lớp, lứa 

tuổi, trình độ văn hoá và địa vị xã hội. Ngay cả những nước được coi là văn minh 

phát triển ở châu Âu, châu Mỹ vẫn không có ít phụ nữ vẫn phải chịu sự bạo hành 

của người chồng và các thành viên khác trong gia đình. 

Cho đến nay, bạo lực đối với phụ nữ vẫn là hiện tượng mang tính toàn cầu 

nhưng mức độ ảnh hưởng và hậu quả của nó vẫn thường bị đánh giá thấp. Nó ảnh 

hưởng trực tiếp đến 1/3 số phụ nữ trên thế giới vì cứ 3 người phụ nữ thì có một 

người đã từng bị đánh, cưỡng bức về tình dục hay các hình thức lạm dụng khác 

trong cuộc đời.  

Riêng ở Hàn Quốc và Việt Nam, như chúng ta đã biết bạo lực gia đình có 

nguồn gốc từ lâu đời trong xã hội cũ do ảnh hưởng của Nho giáo phong kiến nhưng 

cho đến nay tình hình bạo lực gia đình ở cả hai nước vẫn gia tăng và là vấn đề nhức 

nhối của xã hội hai nước. So với Việt Nam, Hàn Quốc quan tâm đến vấn đề bạo lực 

gia đình sớm hơn, luật về bạo hành gia đình ở Hàn Quốc ra đời sớm hơn Việt Nam 

10 năm, nhiều tổ chức bảo vệ phụ nữ xuất hiện và nhiều chuyên gia nghiên cứu về 

lĩnh vực này. Song, ở Hàn Quốc vấn đề bạo lực gia đình vẫn chưa thể giải quyết 

được và vẫn có chiều hướng gia tăng, đặc biệt kể từ năm 2012. Bạo lực gia đình là 

một vấn đề nhạy cảm, phức tạp, gắn liền với truyền thống văn hóa, phong tục, tập 

quán của mỗi địa phương và nhận thức, suy nghĩ của người dân cả hai nước. 

Hàn Quốc và Việt Nam có nhiều điểm chung về địa lý và văn hoá nên những 

nguyên nhân và điều kiện dẫn đến bạo lực gia đình rất giống nhau. Có rất nhiều 

nguyên nhân đã được đưa ra để lý giải cho hiện tượng bạo lực gia đình như do ảnh 

hưởng của nền văn hóa phong kiến với những quan niệm mang màu sắc định kiến 
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giới, nhận thức của chính bản thân người phụ nữ bị bạo lực, cộng đồng xã hội coi 

vấn đề bạo lực gia đình chuyện thông thường, chuyện riêng của mỗi gia đình. Bạo 

lực gia đình là do rượu và ma túy, do mâu thuẫn trong làm ăn, khó khăn về kinh tế, 

ngoại tình …Tuy nhiên, yếu tố được coi là nguyên nhân sâu xa của bạo lực gia đình 

và là yếu tố cơ bản nhất gây ra nạn bạo lực gia đình đó là: nhận thức về vấn đề bình 

đẳng giới rất hạn chế, bất bình đẳng giới là vấn đề gốc rễ của bạo lực gia đình. 

Như vậy, có nhiều nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình đối với phụ nữ, song 

nguyên nhân sâu xa chính là do yếu tố nhận thức. Bạo lực gia đình chính là một 

biểu hiện của sự bất bình đẳng giới là sản phẩm của chế độ gia trưởng. Các yếu tố 

khác như tệ nạn xã hội, kinh tế, mâu thuẫn gia đình…được xem là nguyên nhân trực 

tiếp của bạo lực, làm gia tăng nguy cơ của bạo lực.  

Hậu quả của bạo lực gia đình gây ra là một nỗi đau đặc biệt nghiêm trọng, nó 

không chỉ gây tổn thương đến cuộc sống, sức khoẻ, danh dự của các thành viên 

trong gia đình mà còn vi phạm tới các chuẩn mực đạo đức xã hội, tiếp tay cho sự 

gia tăng các tệ nạn như: mại dâm, ma tuý, người lang thang, tội phạm vị thành niên, 

nạn buôn bán trẻ em và phụ nữ…. Từ những hậu quả nặng nề này phải coi bạo lực 

gia đình là một vấn đề xã hội cấp bách, là một loại tội phạm vì nó tác động và ảnh 

hưởng xấu đến nhân cách, phẩm giá con người, là thiếu nhân đạo, nhân văn. 

Phòng chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn dân, toàn xã hội của cả 

hai nước nói riêng cũng như của toàn cầu nói chung. Hai nước Việt Nam và Hàn 

Quốc đã và đang đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Cả 

hai nước đều đưa bạo lực gia đình vào chương trình giáo dục trong các bậc học. 

Hàn Quốc mới xây dựng một chương trình giáo dục bắt buộc về bạo lực gia đình từ 

bậc mầm non tới bậc trung học phổ thông. Hơn nữa, đối với người phạm tội bạo lực 

gia đình, đã có cả một chương trình trị liệu cho phạm nhân. 

Muốn nạn bạo hành gia đình giảm thiểu một cách tối đa thì quan trọng nhất là 

các tác nhân bạo hành phải nhận thức rõ đó là những hành vi vi phạm luật pháp, vi 

phạm nhân quyền, chà đạp nhân phẩm để từ đó có quyết tâm thay đổi đích đáng. 

Bản thân họ phải nhập cuộc trong nỗ lực tháo gỡ nạn bạo lực gia đình nói chung, 
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còn nếu chỉ có chị em phụ nữ xoay sở thì không giải quyết triệt để vấn đề. Thái độ 

nhường nhịn không phải là giải pháp, nó chỉ có tác dụng làm giảm hậu quả.  

Phòng chống bạo lực gia đình phải được kết hợp đồng bộ với nhiều giải pháp, 

song lấy phòng ngừa là chính; cần chú trọng trước hết là công tác tuyên truyền, giáo 

dục về gia đình và làm tốt công tác tư vấn hòa giải và đi đôi với phòng, chống tệ 

nạn xã hội. 

Làm tốt công tác tuyên truyền sẽ giúp thay đổi nhận thức, hành vi trong ứng 

xử về gia đình, từ đó dần xóa bỏ bạo lực gia đình, đề cao truyền thống tốt đẹp của 

con người, gia đình Việt Nam và Hàn Quốc. Hoạt động truyền thông cần nêu rõ 

nguyên nhân bạo lực gia đình là sự bất bình đẳng giới, là tư tưởng trọng nam khinh 

nữ, phân biệt địa vị, vai trò của phụ nữ và nam giới trong gia đình. 

2. Hàn Quốc cần tăng cường quảng cáo công cộng. Giáo dục về phòng chống 

bạo lực gia đình đối tượng không chỉ là phụ nữ mà đối tượng giáo dục chính phải là 

đàn ông, phải thay đổi nhận thức cho đàn ông. 

Không chỉ giải quyết hậu quả của bạo lực gia đình bằng pháp luật mà trước 

khi xảy ra bạo lực gia đình thì phải tập trung và tăng cường công tác tuyên truyền 

và phòng chống. Hiện nay công tác tuyên truyền và phòng chống vẫn kém. Phải tập 

trung phòng chống hơn là giải quyết hậu quả. 

Ở Việt Nam, nghiên cứu về bạo lực gia đình vẫn còn hạn chế. Cần có những 

công trình nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này. Nên có chương trình đào tạo về bạo 

lực gia đình riêng cho học sinh, sinh viên và đầu tư hơn nữa cho những trung tâm 

hỗ trợ nạn nhân và chữa trị tâm lý cho người phạm tội. Cần mở thêm nhiều trung 

tâm hỗ trợ nạn nhân ở các tỉnh trên cả nước. Các nhân viên làm công tác phòng 

chống bạo lực gia đình cần được đào tạo chuyên môn. 

Việt Nam hiện nay đang tập trung phát triển kinh tế nên chưa quan tâm nhiều 

đến bạo lực gia đình, cần quan tâm tập trung hơn đến bạo lực gia đình nếu không 

tình hình ngày càng trầm trọng hơn và khó giải quyết. Chính phủ, xã hội và toàn 

dân cùng chung tay phòng chống bạo lực gia đình. 

3. Những nghiên cứu và kết quả của luận văn này dù sao cũng chỉ là những thể 
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nghiệm bước đầu về một hướng nghiên cứu. Những đóng góp của nó cho việc 

nghiên cứu về bạo lực gia đình cũng là rất nhỏ bé. Chúng tôi hy vọng rằng, với công 

trình này, phần nào đã góp phần chỉ ra được những cái hay, những cái đã làm được, 

những cái cần bổ sung và học hỏi lẫn nhau trong công cuộc phòng chống bạo lực 

gia đình của Việt Nam và Hàn Quốc. Từ đó có thêm những ý kiến góp phần vào 

công cuộc phòng chống bạo lực gia đình. 

Và cũng hy vọng trong tương lai, có những công trình tiếp theo vết về đề tài 

này để khai thác và khảo sát, nghiên cứu những góc cạnh và góp phần làm giảm và 

tiến tới xóa bỏ bạo lực gia đình. 
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