
Một phạm tội căm ghét là tội mà nạn nhân hoặc một ai nào đó nghĩ rằng mình bị 

thúc đẩy bởi thành kiến hay căm ghét do bởi một người nào đó: 

 

• Sắc tộc: màu da của một người hoặc từ một quốc gia mà họ đến 

• Tôn giáo: tôn giáo hay lòng tín ngưỡng của một người 

• Khuynh hướng tình dục: người có tình cảm với – lưỡng tính, đồng giới 

tính nam hay nữ, và khác giới tính 

• Khiếm tật: có điều kiện về thể chất hay tinh thần mà làm ảnh hưởng 

tiêu cực cho khả năng của một người thực hành những hoạt bình 

thường hàng ngày 

• Bản sắc chuyển giới: khi danh tính và giới phái cá nhân không phù hợp với 

một người giới tính lúc sinh ra, ví dụ như một người sinh ra là đàn ông, 

nhưng danh tính như là một phụ nữ 

 

Một phạm tội là làm một điều vi phạm đến luật pháp của quốc gia như hành hung thể 

chất, phá hoại tài sản, cố tình phá hoại, hoặc ăn trộm. 

 

Nói một cách khác, phạm tội + hành vi thù địch/ thành kiến = phạm tội căm ghét 

 

Thỉnh thoảng, chúng ta có thể là một nhân chứng hoặc là nạn nhân của thành kiến hay 

căm ghét khi mà phạm tội chưa có thực hiện hoặc khi mà chúng ta không biết chắc là 

phạm tội đã có thực hiện hay không. Ví dụ như phân biệt chủng tộc hoặc ngôn ngữ kỳ 

thị đồng tính ở ngoài đường hay trên mạng. Điều này được gọi là sự cố căm ghét. 

Trong lúc sự cố căm ghét có thể chưa phải hẳn là phạm tội, nó có thể cảm giác như là 

phạm tội cho những ai bị đau đớn vì nó và cũng giống như phạm tội căm ghét, nó cần 

phải được trình báo cho cảnh sát. 
 

 

 

 

 

Phạm tội căm ghét là gì? 
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 : 
 

• Ai cũng có thể là nạn nhân của 
phạm tội căm ghét. Ví dị như 
bạn có thể là mục tiêu bởi vì có 
một ai đó nghĩ rằng bạn là 
người đồng tình luyến ái mặc 
dù bạn không phải, hoặc bạn 
có một trẻ con bị khiếm tật. 

• Người thực hiện phạm tội hoặc sự 
cố có thể là một người bạn quen 
biết hay là người lạ. 

 



Bất kỳ một ai – một nạn nhân hoặc nhân chứng - có thể trình báo một phạm tội căm 

ghét.Nếu bạn là nạn nhân hoặc nhân chứng của một phạm tội căm ghét hoặc sự cố 

căm ghét, cảnh sát động viên bạn nên trình báo. Không có sự cố căm ghét phải cảm 

nghĩ rằng quá nhỏ hay không quan trọng để trình báo, tất cả những phạm tội căm ghét 

và sự cố căm ghét đều quan 

Phạm tội căm ghét và những sự cố căm ghét như thế nào 
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Trực diện 
• Tại một đồn cảnh sát 
• Tại một địa điểm trình báo của tổ chức thứ ba – những nơi này thường 

là những trung tâm cộng đồng mà có nhân viên sẵn sàng hỗ trợ cho 
những nạn nhân/ nhân chứng để điền vào mẫu đơn trình báo. Nó 
không luôn dễ dàng để tìm được địa điểm của tổ chức thứ ba trình báo 
gần nhất nơi bạn cu trú. 

 
Qua điện thạoi 
• Gọi cho cảnh sát số 999 qua cách khẩn cấp hoặc có một ai đó đang 

trong tình trạng nguy hiểm 
• Gọi cho cảnh sát số 101 nếu không phải trong trường hợp khẩn cấp 

hoặc trong tình trạng nguy hiểm 
• Qua một cách khác, như là Chấm Dứt Phạm Tội Căm Ghét trên UK 

(0800 138 1625) nơi có những dịch hỗ trợ trình báo phạm tội căm ghét 
độc lập và bảo mật 

  
Qua mạng 
• Mạng của cảnh sát qua mạng The True Vision: www.report-it.org.uk – 

phương cách này cho phép bạn trình báo ẩn danh 
 

Quyết định để trình báo phạm tội căm ghét hoặc sự cố căm ghét 

Nhiều phạm tội căm ghét hoặc sự cố căm ghét không có trình báo. Dưới đây là một số 
những lý do vài nạn nhân hay nhân chứng quyết định không trình báo cho cảnh sát, với 
vài thông tin có thêm để giúp cho bạn có một quyết định dựa trên thu thập nếu bạn là 
một nạn nhân hay nhân chứng. 
 
“Vô ích, cảnh sát sẽ không làm gì hoặc coi nó một cách nghiêm túc” 
Cảnh sát xem phạm tội căm ghét là một ưu tiên quan trọng, tuy nhiên thường ít khi có 
đủ bằng chứng để cho cảnh sát tiến hành điều tra hoặc tìm kẻ phạm pháp. Trình báo 
cũng sẽ giúp cho cảnh sát hiểu rõ sự mở rộng của phạm tội căm ghét trong khu vực của 
bạn ngõ hầu họ có thể có phản ứng tốt hơn và ngăn ngừa điều đó xảy ra cho người 
khác. 
 
“Tôi không muốn nói chuyện với cảnh sát, Tôi không tin cảnh sát” 
Cảnh sát muốn bạn nói với họ nếu bạn là nạn nhân hay nhân chứng của phạm tội căm 
ghét và hầu hết cảnh sát sẽ đối xử với bạn một cách nhã nhặn và tôn trọng. Nếu với bất 
kỳ lý do nào mà bạn không muốn tiếp xúc với cảnh sát, bạn có thể trình báo theo diện 
ẩn danh (xem phía trên) 
 
“Trình báo sẽ kéo dài rất lâu” 
Hấu hết các mẫu đơn phạm tội căm ghét trên mạng có thể chỉ mất trong vòng vài phút – 
nếu bạn đính kèm chi tiết của bạn thì cành sát sẽ tiếp nối thêm qua một cuộc điện thoại 
hay thăm viếng, còn nếu bạn trình báo ẩn danh thì cản sát sẽ không liên lạc với bạn. 
 
“Phạm tội căm ghét là bình thường, nó diễn ra hàng ngày, tốt hơn là đừng nói gì cả” 
Phạm tội căm ghét là không bình thường, nó không thể chấp nhận và trình báo có thể 
chấm dứt nó  
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