
Truyền hình trực tiếp trong thời gian thựcvề 
hành vi xâm hại tình dục trẻ em 

Xâmhại trực tiếp thông qua webcam xảy ra khi trẻ bị épbuộc 
phải xuất hiện trước webcam để tham gia vào hành vi tình dục 
hoặc phải chịu xâm hại tình dục. 

Những hành vi này sau đó được truyền trực tiếp qua Internet 
cho khách hàng trả tiền - tội phạm xem và/hoặc yêu cầu một 
hành vi xâm hại tình dục cụ thể được thực hiện qua webcam 
trong thời gian thực.

Khung pháp lý 

Xâm hại trực tiếp qua webcam không 
được tội phạm hóa rõ ràng trong bất kỳ 
khung pháp lý khu vực hoặc quốc tế liên 
quan đến bóc lột tình dục trẻ em.

Tuy nhiên, Công ước Lanzarote tội phạm hóa hành động khiến và ép 
buộc trẻ em tham gia vào trình diễn khiêu dâm trẻ em (Điều 21(1)(a-b) 
cũng như cố ý tham gia vào trình diễn khiêu dâm trẻ em (c). Ngoài ra, 
Công ước tội phạm hóa hành động hỗ trợ hoặc xúi bẩy những hành 
động này (Điều 24) có thể được áp dụng cho người tạo điều kiện hoặc 
khuyến khích tội phạm.

Nghị định thư Không bắt buộc về Buôn bán Trẻ em, Mại dâm trẻ em và 
Văn hóa phẩm khiêu dâm Trẻ em bổ sung cho Công ước về Quyền Trẻ 
em (OPSC)</93> Điều 3(1)(a) tội phạm hóa hành động cung cấp, trao 
hoặc nhận, trẻ em bằng bất kỳ phương tiện nào, để phục vụ cho mục 
đích bóc lột tình dục 

Tương tự, Công ước ILO 182 Điều 3(b) tội phạm hóa việc sử dụng, 
mua hoặc cung cấp trẻ em cho [...] việc trình diễn khiêu dâm. 

Những điều này có thể được diễn giải để bao hàm các hành vi liên 
quan đến truyền trực tiếp hành vi xâm hại bởi cả tội phạm và người tạo 
điều kiện.

Thông thường, các công ước khu vực và quốc tế liên quan đến văn 
hóa phẩm khiêu dâm trẻ em không được áp dụng cho vấn đề truyền 
trực tuyến hành vi xâm hại trẻ em vì hành vi xâm hại hoặc biểu diễn 
thường không được ghi lại. Do đó, những hành vi này không được 
"sản xuất, sở hữu hoặc phát tán" như bắt buộc theo cách diễn đạt hiện 
tại của khung pháp lý khu vực và quốc tế liên quan.

Tội phạm và phương thức hoạt động của họ

- Tội phạm xem hành vi xâm hại trẻ em trực tiếp thông qua 
webcam thường giành được quyền truy cập qua các bên 
trung gian hoặc người tạo điều kiện;

- Những người tạo điều kiện thường là  người nhà của trẻ 
hoặc thành viên trong cộng đồng buộc trẻ trình diễn trước 
webcam và liên lạc đồng thời mồi chài khách hàng (tiềm 
năng);

- Tội phạm và người tạo điều kiện hoặc trẻ thỏa thuận về 
thời gian và ngày tháng diễn ra hành vi xâm hại và tội 
phạm sẽ đăng nhập. Những cuộc hẹn này được thực hiện 
qua trò chuyện trực tuyến, email hoặc điện thoại;

- Ngoài ra, các bên tham gia sẽ thỏa thuận về giá cả mà tội 
phạm sẽ thanh toán, thường thông qua các dịch vụ thanh 
toán hợp pháp phổ biến. Khoản tiền được trả thường nhỏ 
để tránh làm phát sinh nghi ngờ liên quan đến giao dịch;

- Các nền tảng khác như Skype hoặc trang web trò chuyện 
có hỗ trợ webcam được sử dụng để truyền trực tiếp hành 
vi xâm hại qua Internet. Việc này cho phép tội phạm xem 
hành vi xâm hại trong thời gian thực hoặc đạo diễn việc này 
qua chức năng trò chuyện hoặc giọng nói;

- Một số cộng đồng có thể có một mức độ dung túng cho 
phép tội ác này. Điều này liên quan đến một số yếu tố như 
nghèo đói và hiểu biết hạn chế về Internet, hệ quả đối với trẻ 
em hoặc tính bất hợp pháp của những hành vi này. Truyền 
trực tiếp hành vi lạm dụng tình dục có thể dường như cung 
cấp nguồn thu nhập dễ dàng và nhanh chóng

Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về tính bất 
hợp pháp với, tác động và rủi ro liên quan đến truyền trực tiếp 
hành vi xâm hại tình dục trẻ em;

Vận động khung pháp lý mạnh hơn giúp tội phạm hóa hành 
vi truyền trực tiếp hành vi xâm hại tình dục trẻ em hoặc trình 
diễn khiêu dâm trẻ em;

Vận động phân bổ thêm nguồn lực cho cơ quan thực thi pháp 
luật đối phó với vấn đề này;

Vận động và hợp tác với các cơ quan tài chính để lần theo 
dấu vết và theo dõi các giao dịch đáng ngờ có thể liên quan 
đến tội ác này.
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Bạn có thể làm gì?

Truyền hình trực tiếp trong thời gian  
thựcvề hành vi xâm hại tình dục trẻ em

Tờ thông tin về các dấu hiệu bóc lột tình dục trẻ em trực tuyến - Do ECPAT International xây dựng.
UNICEF hỗ trợ dịch thuật và sản xuất.


