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Hành vi

Ý muốn của
nạn nhân

Độ tuổi bị
truy cứu

trách nhiệm
hình sự
người

phạm tội

Độ tuổi
người bị hại

Chế tài
xử phạt

Dùng vũ lực, đe 
dọa dùng vũ lực 
hoặc  lợi  dụng 
tình trạng không 
thể  tự  vệ  được 
của  nạn  nhân 
hoặc  thủ  đoạn 
khác  giao  cấu 
hoặc  thực  hiện 
hành vi quan hệ 
tình dục khác.

Hành  vi  thực hiện  
trái  với  ý muốn  
của  nạn nhân.

Trường  hợp giao  
cấu  hoặc thực  
hiện  hành vi  quan  
hệ  tình dục  khác  
với người  dưới  
13 tuổi  thì  không 
cần  xét ý muốn 
nạn nhân.

Nạn  nhân  miễn 
cưỡng  thực hiện.

Giao cấu hoặc 
thực hiện hành vi 
tình dục khác với 
người dưới 13 
tuổi.

Không xét ý muốn 
nạn nhân.

Không xét ý muốn 
nạn nhân.

Từ đủ 14 tuổi đến 
dưới 16 tuổi phải  
chịu  trách nhiệm  
hình  sự về  tội  
phạm  rất nghiêm   
trọng, tội  phạm  
đặc biệt    nghiêm 
trọng.

Từ đủ 16 tuổi trở 
lên phải chịu 
trách    nhiệm 
hình  sự  về  mọi 
tội phạm.

Từ đủ 14 tuổi đến 
dưới 16 tuổi phải  
chịu  trách nhiệm  
hình  sự về  tội  
phạm  rất nghiêm   
trọng, tội  phạm  
đặc biệt    nghiêm 
trọng.

Từ đủ 16 tuổi trở 
lên phải chịu 
trách    nhiệm 
hình  sự  về  mọi 
tội phạm.

Từ đủ 18 tuổi trở 
lên.

Từ đủ 18 tuổi trở 
lên.

Từ đủ 16 tuổi đến 
dưới 18 tuổi.

Chia   thành   03   
nhóm  tuổi  với 
chế  tài  xử  lý 
khác nhau:
- Từ 13 đến 16 
tuổi.
- Từ 16 đến 18 
tuổi.
- Từ đủ 18 tuổi trở 
lên.

Phạt tù từ 01 năm 
đến 15 năm.

Phạt từ từ 06 
tháng đến 12 
năm.

Phạt  tù  từ  02 
năm đến chung 
thân.

Hiếp   dâm người  
dưới  16 tuổi bị 
phạt tù từ 07  
năm  đến  tử 
hình.

Phạt  tù  từ  01 
năm  đến  18 năm.

Cưỡng dâm người  
từ  đủ  13 tuổi đến 
dưới 16 tuổi bị 
phạt tù từ 05  năm  
đến chung thân.

Giao cấu hoặc 
thực hiện hành vi 
quan hệ tình dục 
khác với người từ 
đủ 13 tuổi đến 
dưới 16 tuổi bị 
phạt tù từ 01 năm 
đến 15 năm.

Dâm ô đối với 
người dưới 16 
tuổi bị phạt tù từ 
06 tháng đến 12 
năm.

Dùng mọi thủ 
đoạn khiến người 
lệ thuộc mình 
hoặc người đang 
ở trong tình trạng 
quẫn bách phải 
miễn cưỡng giao 
cấu hoặc miễn 
cưỡng thực hiện 
hành vi quan hệ 
tình dục khác.

Có hành vi quan 
hệ tình dục khác, 
trừ các hành vi 
của tội hiếp dâm 
và tội cưỡng dâm.

Có hành vi tiếp 
xúc về thể chất 
trực tiếp hoặc qua 
lớp quần áo vào 
bộ phận có tính 
chất tình dục trên 
cơ thể nạn nhân, 
mà không nhằm 
giao cấu hoặc 
thực hiện các 
hành vi quan hệ 
tình dục khác.

“Our Mission,
Your Success”
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* Cơ sở pháp lý: Điều 141 đến 146 Bộ luật Hình sự 2015 (Sửa đổi, bổ sung 2017); Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP. 


