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1) Tuổi trẻ "tài cao": chuyện cậu bé 13 tuổi làm bố
Chuyện nước Anh:
Một cậu nhóc 13 tuổi đã trở thành bố sau khi bạn gái cậu sinh một bé gái. Alfie Patten chỉ tròn 12 tuổi khi cậu
và bạn gái 15 tuổi Chantelle Steadman quan hệ với nhau.Cậu học sinh này giờ đã làm cha của bé gái Maisie
Roxanne, nặng hơn 3 kg. Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Sun, Alfie, trông còn trẻ hơn tuổi 13 của mình, cho
biết cậu và Chantelle đã sốc và rối tung lên khi biết cô bé có thai, nhưng đã quyết định không phá nó đi. "Tôi
nghĩ có một đứa con cũng tốt thôi", cậu nói. "Tôi không nghĩ tới việc nuôi nó thế nào. Tôi không thực sự có
nhiều tiền. Bố tôi thỉnh thoảng vẫn cho tôi 10 bảng". "Tôi không biết trở thành bố là như thế nào. Tôi sẽ tốt
bụng và chăm lo cho nó".
Ông Dennis, 45 tuổi, cha của Alfie, cho biết cậu bé chưa hiểu được tầm nghiêm trọng của vấn đề. Tuy nhiên,
anh cũng khen ngợi con trai vì quan tâm đến Maisie và đến thăm cô bé tại bệnh viện. "Thằng bé có thể nhún
vai và chơi trên sân ở nhà. Nhưng nó đã ở bệnh viện suốt trong tất cả các ngày vừa qua".
Cặp trẻ được chia một phòng tại nhà của Chantelle.
Cả hai chỉ biết mình có con khi cái thai được 12 tuần tuổi. Hai đứa trẻ đã rời bệnh viện hôm thứ năm vừa qua
và về sống với cha mẹ của cô bé cùng 5 anh chị em khác trong một ngôi nhà thuê.
Cảnh sát cho biết sẽ không có ai bị trừng phạt trong vụ mang bầu hi hữu này.
2) Ở tù vì làm tình với thiếu niên 12 tuổi
Chuyện nước Úc vào năm 2018:
Một phụ nữ đã làm tình với thiếu niên 12 tuổi cho đến khi có thai và sinh con. Điều ngỡ ngàng cậu bé này
chính là con trai một người bạn thân của cô. Cô này 40 tuổi ở Melbourne (Úc) sẽ phải ngồi tù ít nhất ba năm vì
tội lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Cô này thường chở cậu bé và con gái mình đến trường. Trong suốt
năm tháng, cô đã quan hệ tình dục với cậu mỗi tuần một lần. Hậu quả là cô có thai và cho ra đời một bé gái.
3) Mới 13 tuổi đã phạm tội hiếp dâm
Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h trong một ngày năm 2020, tại Công viên High Hazels, thành phố Sheffield
(nước Anh).
Một cô gái trẻ 21 tuổi đã bị 4 người hiếp dâm tập thể. Điều đặc biệt là 4 nghi phạm trong vụ án bị bắt giữ có độ
tuổi rất trẻ, từ 13 đến 16 tuổi. Cụ thể, có một bé trai mới 13 tuổi bị bắt giữ để diều tra về hành vi hiếp dâm tập
thể. Theo tờ The Sun đây là một vụ án tấn công tình dục khiến dư luận chấn động tại Anh.
Vụ này khiến tất cả cư dân khu vực trên vô cùng lo sợ và bất an, đặc biệt là phụ nữ.
4) Cô giáo Mỹ 'thân mật' với nam sinh 13 tuổi
Chuyện nước Mỹ:
Tòa án quận Maricopa, (Arizona) tuyên phạt Brittany Zamora (28 tuổi, cựu giáo viên) 20 năm tù do xâm hại
tình dục nam sinh 13 tuổi. Brittany sẽ bị quản chế suốt đời sau khi ra tù và bị ghi danh vào sổ tội phạm tình
dục. Brittany phụ trách giảng dạy học sinh lớp 6 tại trường trung học ở quận Maricopa, Arizona.
Nhà chức trách cho hay, cuối năm 2017, cậu học trò bị Brittany tán tỉnh rồi gửi ảnh khỏa thân, nhiều lần đụng
chạm cơ thể, thậm chí cả quan hệ tình dục ngay trong lớp học. Sự việc bị bại lộ sau khi bố mẹ của nam sinh
bí mật kiểm soát điện thoại của con và phát hiện nhiều tin nhắn riêng tư giữa Brittany và con mình. Nhà chức
trách bắt Brittany vào tháng 3 năm 2018. Tại tòa, Brittany bày tỏ hối lỗi và nhận các tội có hành vi tình dục với
trẻ vị thành niên, xâm hại trẻ vị thành niên bất thành, và có hành vi tình dục nơi công cộng.
Bố mẹ nạn nhân yêu cầu tòa án áp mức phạt tối đa là 44 năm vì Brittany đã dụ dỗ, chiếm đoạt lòng tin, và lợi
dụng các em để thỏa mãn nhu cầu tình dục. Cuối cùng, thẩm phán tuyên phạt 20 năm tù, mức thấp nhất trong
khung hình phạt, sau khi cân nhắc một số tình tiết giảm nhẹ với Brittany như phạm tội lần đầu, khả năng tái
phạm thấp. Ngoài truy cứu trách nhiệm hình sự với Brittany, gia đình nạn nhân cũng khởi kiện dân sự với

trường học và chồng của Brittany vì cho rằng cả hai bên biết về sự việc nhưng không trình báo với nhà chức
trách.

5) Cô giáo Anh bị phạt tù vì dụ tình nam sinh 15 tuổi
Chuyện nước Anh:
Cô Kandice Barber, 35 tuổi, giáo viên trung học, có gia đình nhưng vẫn tìm cách tán tỉnh nam sinh 15 tuổi tại
trường. Barber bị tòa án tại thị trấn Aylesbury, hạt Buckinghamshire tuyên phạt 6 năm hai tháng tù về tội dụ trẻ
em giao cấu. Cô còn phải thông báo nơi cư trú với cảnh sát và bị cấm làm việc với trẻ em hoặc người trưởng
thành dễ tổn thương.
Theo cáo trạng, Barber là giáo viên tại trường trung học, có chồng và ba con. Từ tháng 9 năm 2018, cô bắt
đầu nhắn tin, gửi ảnh và video nhạy cảm cho một nam sinh 15 tuổi trong trường. Sau lần quan hệ tình dục ở
cánh đồng vắng, Barber dặn nam sinh xóa hết tin nhắn và hình ảnh trên mạng xã hội để hủy chứng cứ. Cô
còn bị cáo buộc đã đe dọa nam sinh nếu sự việc bị tiết lộ. Cuối năm 2019, ảnh "nhạy cảm" của Barber bị phát
tán trong trường. Khi sự việc đến tai thầy hiệu trưởng, nữ giáo viên bị bắt vào tháng 3 năm 2020.
Tại tòa, luật sư bào chữa của Barber lập luận rằng thân chủ không thực hiện hành vi như nam sinh mô tả.
Hơn nữa, cô quá bận để có thời gian ngoại tình. Tuy nhiên, công tố viên đưa ra nhiều chứng cứ buộc tội bao
gồm tin nhắn và ảnh nhạy cảm, cùng những kết quả tìm kiếm trên Google trong máy của Barber.
6) Cô giáo 'thiếu đứng đắn' với nam sinh 14 tuổi
Tại Nhật, cô giáo Maho Hojo, 40 tuổi, dù đã có chồng ba con, nhưng lại quan hệ tình dục với nam sinh trung
học tại nhà riêng sau khi liên lạc qua mạng. Hojo bị cảnh sát thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa (Nhât) bắt
với cáo buộc vi phạm sự phát triển khỏe mạnh của thanh thiếu niên.
Cảnh sát nói nhà riêng của Hojo là nơi tụ tập thường xuyên của nhiều nam thiếu niên. Một ngày vào khoảng
7h30, Hojo rủ một nam sinh 14 tuổi về nhà để thực hiện hành vi được cho là "thiếu đứng đắn".
Tại cơ quan điều tra, cô Hojo thừa nhận hành vi và nói thấy cậu bé "đáng yêu". Cô nói "thích gương mặt và
tính cách của nam sinh" nhưng không có "quan hệ yêu đương". Cảnh sát cho biết mối quan hệ giữa nam sinh
trên và Hojo bắt đầu từ năm 2019. Sự việc bị phanh phui sau khi mẹ nam sinh phát hiện con mình liên lạc với
Hojo qua ứng dụng trò chuyện trực tuyến. Cậu bé cho biết thường xuyên tới nhà Hojo.
7) Cô giáo tiểu học xâm hại tình dục trẻ em
Tại Florida (Mỹ), nữ giáo viên Suzanne Owen dạy cấp ba tại một trường tư thục. Cô từng được coi là giáo viên
có công tác giảng dạy xuất sắc của trường. Cô đã bị đuổi việc sau khi thừa nhận đã giao cấu với một nam học
sinh. Cô bị cảnh sát truy tố về tội xâm hại tình dục trẻ vị thành niên và đưa vào trại tạm giam. Tuy nhiên
Suzanne Owen được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh 50.000 USD. Cảnh sát bắt buộc cô đeo thiết bị định vị
GPS ở chân. Ngoài ra, cô còn bị cấm tiếp xúc với trẻ vị thành niên. Với con của mình, cô cũng chỉ được tiếp
xúc khi có mặt người giám sát. Cô không được phép bước chân vào khuôn viên trường, hoặc liên hệ với bất
cứ ai làm việc trong trường, ngoại trừ người chồng.
8) Ông lão 70 tuổi thả "dê"
Một ông lão Singapore liên tiếp sàm sỡ 7 bé gái trong một tiếng đồng hồ tại một trạm chờ xe buýt.
Ông Yeo Kin Choon 70 tuổi bị cáo buộc đã cố tình đụng chạm vào thân thể của nhiều nữ sinh, có hành vi sàm
sỡ nhiều bé gái. Tòa án cấp cơ sở Singapore tuyên phạt bi cáo mức án 28 tháng.
Theo cáo trạng, một bé gái 12 tuổi đang đi bộ cùng bạn tới trạm bus ở thị trấn Clementi thì bị Yeo Kin Choon
sàm sỡ từ phía sau. Liên tiếp sau đó, ba bé gái khác bị ông ta có hành vi tương tự. Yeo Kin Choon cúi người
chỉ trỏ vào điện thoại của cô bé 12 tuổi đang ngồi tại trạm để chạm vào ngực cô bé. Sau đó ông ta sàm sỡ
thêm hai nạn nhân khác nữa.
Yeo Kin Choon bị bắt vào hôm sau. Theo nhà chức trách, Yeo Kin Choon phạm tội trong khi đang được tại
ngoại chờ xử về một tội danh tương tự xẩy ra vào vài tháng trước đó.
Tại phiên xét xử, luật sư của bị cáo xin giảm hình phạt cho thân chủ vì ông gặp vấn đề sức khỏe, thể lực yếu
nhưng không được toà chấp nhận. Thẩm phán cho rằng thể lực của bị cáo vẫn tốt, thể hiện qua khả năng di
chuyển khắp nơi để gây hại cho các nạn nhân. Ngoài ra, bản giám định tâm lý cũng chỉ ra rằng bị cáo không

hối lỗi, có xu hướng phủ nhận cáo trạng. Thẩm phán kết án bị cáo phạm tội "Xâm hại phẩm giá", hình phạt là
28 tháng tù.
9) Nữ ca sĩ Lady Gaga từng bị cưỡng hiếp
Theo tờ Daily Mail, nữ ca sĩ Mỹ Lady Gaga (28 tuổi) xác nhận bị cưỡng hiếp vào năm 19 tuổi, Lady Gaga phải
trải qua nhiều liệu pháp ổn định tinh thần và thể chất sau khi bị một nhà sản xuất âm nhạc cưỡng hiếp.
Trả lời vụ việc, Lady Gaga nói: "Tôi thật sự không muốn nhắc đến chuyện này. Tôi đã trải qua chuyện khủng
khiếp nhưng giờ đây vẫn có thể cười được. Hãy nói về những điều vui". Lady Gaga cho biết cô không muốn
tên tuổi gắn với biến cố đó và chỉ gặp lại kẻ đồi bại lớn hơn cô 20 tuổi đúng một lần duy nhất.
10) Ngồi tù ngàn năm vì tội hiếp dâm
Tên Albert Morake, 35 tuổi, có lẽ là tên tội phạm nguy hiểm nhất thế giới, gây bao nỗi kinh hoàng cho người
dân ở tỉnh Gauteng từ năm 2007 đến khi y bị bắt vào năm 2012. Y bị cáo buộc ít nhất 175 tội, trong đó có 30
tội hiếp dâm, 41 tội bắt cóc và 24 tội cướp. Chỉ trong vòng 5 năm, Morake đã hãm hiếp 29 phụ nữ.
Toà án tối cao Johannesburg (Nam Phi) năm 2015 đã kết án Morake 1.535 năm tù giam vì tội cưỡng hiếp 30
vụ, 360 năm tù vì tội cướp của và cả trăm tội khác gồm cố sát, bắt cóc... Quả thật đây là vụ án có một không
hai. Có lẽ tên tội phạm này phải đầu thai đến hơn 15 kiếp mới có thể thọ đủ mức án tù đã tuyên cho y!
11) Hoa hậu bị phạt tù vì gửi ảnh 'nhạy cảm'
Ramsey BethAnn Bearse, 29 tuổi, hoa hậu tiểu bang Kentucky (Mỹ) năm 2014, bị kết tội gửi nội dung đồi trụy
cho trẻ vị thành niên. Tòa án hạt Kanawha, tiểu bang West Virginia phạt Bearse hai năm tù cùng 10 năm quản
chế và phải bị quản chế suốt đời. Nhà chức trách xác định khi làm giáo viên tại trường trung học ở địa
phương, Bearse đã gửi ảnh nhạy cảm cho một nam học sinh.
Tại tòa, Bearse khai định gửi ảnh cho chồng nhưng nhầm sang nam sinh vì tên hai người cạnh nhau trong
danh bạ. Sau bức ảnh đầu tiên, Bearse gửi ít nhất bốn bức nữa vì nam sinh đòi thêm. Cô sau đó cũng nhận
lại ảnh tương tự từ cậu bé. Bearse khai không giữ hoặc phát tán ảnh của nam sinh. Vì sợ làm phật lòng nam
sinh, cô ta nói đã lỡ lời khen, từ đó tạo cảm giác như muốn nhận được ảnh. Bearse thừa nhận mọi trách
nhiệm do mình là người trưởng thành.
Trước khi thành giáo viên, Bearse đăng quang hoa hậu bang Kentucky năm 2014. Hiện, cô đã bị trường trung
học sa thải. Vụ án được phát hiện vào tháng 10/2018 khi bố mẹ nam sinh thấy ảnh nhạy cảm của cô giáo
trong điện thoại của con.
12) Hai thiếu nữ bị buộc tội tấn công tình dục bạn trai
Chuyện bên Mỹ:
Một thiếu nữ 17 tuổi tên là Lestina Marie Smith đã dùng dao uy hiếp một nạn nhân nam giới 19 tuổi bắt phải
"phục vụ" cô. Cô bị tòa án tiểu bang Michigan xét xử vì bị buộc tội 2 lần tấn công tình dục cấp độ 1.
Theo cáo trạng, Lestina đã tấn công chàng trai tại thành phố Saginaw. Cô nàng đã dùng dao uy hiếp nạn
nhân, bắt anh ta phải thực hiện yêu cầu của mình. Vào tháng 1 năm 2017, Lestina đã bị buộc tội 2 lần tấn
công tình dục cấp độ 1. Nếu bị kết án, thiếu nữ 17 tuổi nãy sẽ phải ngồi tù chung thân.
Chuyện bên Mỹ (tại Florida): Đánh bạn trai do bị từ chối ‘thân mật’.
Một đêm nàng Rebecca Duarte 23 tuổi, về nhà sau buổi đi chơi với bạn trai và muốn "thân mật" với chàng. Khi
bị từ chối, nàng to tiếng quát tháo khiến bạn trai phải né ra ngoài nhà tránh mặt. Nàng tiếp tục bám theo
chàng, rồi đấm vỡ kính cửa sổ và kế đó là đánh bạn trai. Sau khi đẩy Rebecca ra xa, anh bạn trai này sang
nhà hàng xóm gọi cảnh sát. Nàng bị bắt giữ về hành vi hành hung người thân. Tại hiện trường, cảnh sát ghi
nhận nhiều ô cửa sổ bị vỡ, trên mặt và vai nạn nhân có vết cắt. Khi lấy lời khai, cảnh sát thấy Rebecca nồng
nặc mùi rượu, không đi nổi phải có người đỡ. Tay cô gái có nhiều vết xước, phù hợp với người có hành vi
đấm kính cửa sổ.
Nạn nhân dù báo cảnh sát nhưng không muốn khởi tố hình sự với cô bạn gái nên không chịu ký vào biên bản
và không cho chụp ảnh vết thương làm chứng cứ. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn bắt cô bạn gái với cáo buộc là
người gây hấn chủ yếu trong cuộc đối đầu lúc 23h. Nàng bị giam giữ tại trại giam địa phương. Nếu nộp tiền
bảo lãnh, nàng cũng vẫn bị cấm tiếp xúc với nạn nhân.

13) Hai cụ già Việt Nam trên 70 tuổi còn phạm tội hiếp dâm
Nước Việt Nam ta cũng tỏ ra chẳng chịu thua kém một ai. Hai cụ tuy già vẫn ham chuyện dâm ô:
- Công an huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai (Việt Nam) đã tạm giữ hình sự cụ ông tên Hiếu 74 tuổi để điều tra về
hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo thông tin ban đầu, cụ Hiếu sống cùng với vợ. Thấy cháu Q, sinh
năm 2010, học sinh lớp 5 của 1 trường tiểu học trên địa bàn xã là hàng xóm của gia đình thỉnh thoảng sang
nhà mình chơi nên một ngày nhân lúc không có người xung quanh, ông Hiếu đã dụ dỗ cháu Q. sang nhà mình
rồi giở trò đồi bại. Khi về nhà, thấy cháu Q. có biểu hiện lạ nên cha mẹ đã gặng hỏi và được cháu Q. kể lại sự
việc. Sau đó gia đình đã trình báo cơ quan công an. Tại cơ quan công an, cụ ông này đã thừa nhận hành vi
phạm tội của mình. Cụ khai lợi dụng lúc người thân của nữ sinh lớp 5 không có nhà nên đã giở trò đồi bại với
nạn nhân.
- Trước đó, tại Lào Cai (Việt Nam) cũng xảy ra vụ cụ ông 73 tuổi tên là X. đã hiếp dâm bé gái 13 tuổi. Cháu bé
bị thiểu năng trí tuệ. Thông tin ban đầu, vào khoảng 16h khi thấy cháu T. sinh năm 2007, người cùng thôn, đi
học về, ông X. đã dụ cháu ra khu đất vắng người để thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, cụ ông 73 tuổi đưa cho
cháu T. 40.000 đồng để rồi bảo cháu đi về nhà. Đến tối cùng ngày, thấy con gái có nhiều biểu hiện bất thường
nên mẹ cháu gặng hỏi. Khi biết chuyện, gia đình đưa cháu T. đến công an tố cáo
L.S. Ngô Tằng Giao

