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Môi giới mại dâm không thu lợi có bị xử lý hình sự?

Cập nhật: 04-11-2011 10:26:34    

Ch? c?n có hành vi d? d? ho?c d?n d?t gái bán dâm, ng??i môi gi?i có th? b? ph?t tù mà không c?n ??n y?u t? có thu l?i gì t? vi?c làm ?ó hay không.

> Môi gi?i m?i dâm không thu l?i có b? x? lý hình s??

Môi gi?i m?i dâm là hành vi làm trung gian cho ho?t ??ng mua, bán dâm. Ng??i môi gi?i m?i dâm có th? ch? ??ng t?o ?i?u ki?n cho ng??i có nhu c?u bán dâm g?p g? v?i ng??i có nhu c?u mua dâm ho?c ng??c l?i, r?i ?? hai bên th?a thu?n v? giá c?, ??a ?i?m mua

bán, th?i gian... T?i gi?i m?i dâm không ch? tr?c ti?p xâm ph?m ??n tr?t t? công c?ng, ??ng th?i còn xâm ph?m ??n ??o ??c truy?n th?ng, n?p s?ng v?n minh và thu?n phong m? t?c c?a dân t?c.

Thông th??ng thì hành vi môi gi?i m?i dâm v?n kèm theo y?u t? tr?c l?i. Tuy nhiên, theo quy ??nh t?i ?i?u 255 B? lu?t hình s? thì “Ng??i nào d? d? ho?c d?n d?t ng??i m?i dâm thì b? ph?t tù…”. Nh? v?y, ch? c?n có hành vi d? d? ho?c d?n d?t ng??i m?i dâm (g?i chung

là môi gi?i) thì ?ã c?u thành t?i môi gi?i m?i dâm mà không c?n ??n y?u t? ng??i môi gi?i có thu l?i gì t? hành vi môi gi?i ?ó hay không.

V? vi?c x? lý: Ng??i th?c hi?n hành vi môi gi?i m?i dâm, tùy t?ng tr??ng h?p c? th?, có th? b? x? ph?t vi ph?m hành chính ho?c b? truy c?u trách nhi?m hình s?.

Theo quy ??nh t?i kho?n 3 ?i?u 22 Ngh? ??nh s? 73/2010/N?-CP ngày 12/7/2010 c?a Chính ph? quy ??nh x? ph?t vi ph?m hành chính trong l?nh v?c an ninh và tr?t t?, an toàn xã h?i thì ng??i có hành vi “d?n d?t ho?t ??ng m?i dâm” nh?ng ch?a ??n m?c truy c?u

trách nhi?m hình s? thì b? ph?t ti?n t? 2.000.000 ??n 5.000.000 ??ng

Trong tr??ng h?p hành vi môi gi?i m?i dâm ??n m?c ph?i truy c?u trách nhi?m hình s? thì ng??i th?c hi?n hành vi môi gi?i m?i dâm b? k?t án theo ?i?u 255 B? lu?t hình s?. C? th?:

- Ph?t tù t? 6 tháng ??n 5 n?m ??i v?i ng??i có hành vi d? d? ho?c d?n d?t ng??i m?i dâm (không có các tình ti?t ??nh khung t?ng n?ng quy ??nh t?i kho?n 2 và kho?n 3 ?i?u này).

- Ph?t tù t? 3 n?m ??n 10 n?m ??i v?i ng??i ph?m t?i thu?c m?t trong các tr??ng h?p sau: Ph?m t?i ??i v?i ng??i ch?a thành niên t? ?? 16 tu?i ??n d??i 18 tu?i; ph?m t?i có t? ch?c; ph?m t?i có tính ch?t chuyên nghi?p; ph?m t?i nhi?u l?n; tái ph?m nguy hi?m; ph?m t?i

??i v?i nhi?u ng??i; gây h?u qu? nghiêm tr?ng khác.

- Ph?t tù t? 7 n?m ??n 15 n?m ??i v?i ng??i ph?m t?i thu?c m?t trong các tr??ng h?p sau: Ph?m t?i ??i v?i tr? em t? ?? 13 tu?i ??n d??i 16 tu?i; gây h?u qu? r?t nghiêm tr?ng.

- Ph?t tù t? 12 n?m ??n 20 n?m ??i v?i ng??i ph?m t?i gây h?u qu? ??c bi?t nghiêm tr?ng.

Ngoài ra, ng??i ph?m t?i còn có th? b? ph?t ti?n t? 1 tri?u ??ng ??n 10 tri?u ??ng.

Theo các quy ??nh nói trên thì ch? b?n m?i vi ph?m l?n ??u, không có thu l?i t? vi?c môi gi?i thì có th? ch? x? ph?t hành chính.
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