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TRƯƠNG QUANG VINH * 

Tóm tắt: Quấy rối tình dục là hành vi có tính chất tình dục được thực hiện bằng nhiều hình thức 

khác nhau như tác động thể chất, bằng lời nói hoặc phi lời nói xâm phạm đến nhân phẩm của con 

người, trong đó quấy rối tình dục bằng lời nói là một trong những hình thức quấy rối tình dục phổ 

biến nhất. Trên cơ sở nghiên cứu tội quấy rối tình dục quy định trong pháp luật hình sự của một số 

nước châu Âu, tiếp thu kinh nghiệm lập pháp hình sự của các nước này, bài viết kiến nghị bổ sung 

“Tội quấy rối tình dục đối với người từ đủ 16 tuổi trở lên” v o  hương     Bộ luật Hình sự năm 

2015 “ ác tội x m phạm t nh mạng  sức  hoẻ  nh n phẩm   anh  ự của con người”. 

Từ khoá: Quấy rối tình dục; pháp luật hình sự; hành vi có tính chất tình dục; chế tài xử phạt 
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SEXUAL HARASSMENT UNDER CRIMINAL LAW OF SOME EUROPEAN COUNTRIES 

AND EXPERIENCE FOR VIETNAM 

Abstract: Sexual harassment is defined as an act of sexual nature that violates human rights and 

human dignity. This offense may be committed in a variety of forms, namely physical, verbal or 

nonverbal, of which verbal sexual harassment is considered the most common form. The article 

studies provisions on sexual harassment prescribed in the Criminal Codes of various European 

countries. On the basis of the criminal legislative experience of these countries, the author suggests 

that there is a need for criminalization of the sexual harassment offence against over 16-year-old 

persons in  hapter     of the  riminal  o e 2015 of “ Offences against the person an  reputation”. 
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1. Vấn đề quấy rối tình dục ở một số 

nước châu Âu 

Theo Tổ chức Phân tích dữ liệu nghiên 

cứu quốc tế YouGov (sau đây gọi tắt là 

YouGov), cứ 10 phụ nữ thì có 6 người cho 

rằng họ đã từng phải chịu hành vi quấy rối 

tình dục từ nam giới.
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