
http://hongha.vn/news/pdf/quy-dinh-xu-phat-neu-chung-song-voi-nguoi-da-ket-hon-2076.pdf

Quy định xử phạt nếu chung sống với người đã kết hôn

Cập nhật: 05-10-2011 12:34:38    

Kho?n 2 ?i?u 4 Lu?t Hôn nhân và Gia ?ình c?m ng??i ?ang có v?, có ch?ng mà k?t hôn ho?c chung s?ng nh? v? ch?ng v?i ng??i khác; ho?c ng??i ch?a có gia ?ình mà k?t hôn ho?c chung s?ng nh? v? ch?ng v?i ng??i ?ang có ch?ng, có v?.

> Ph? n? ?ã k?t hôn, chung s?ng v?i ng??i khác b? x? ph?t th? nào?

Ng??i vi ph?m quy ??nh nói trên, tùy theo m?c ?? vi ph?m ??i v?i t?ng tr??ng h?p c? th?, có th? b? x? ph?t vi ph?m hành chính ho?c truy c?u trách nhi?m hình s?.

* Tr??ng h?p x? ph?t vi ph?m hành chính:

Theo quy ??nh t?i ?i?u 8 Ngh? ??nh s? 87/2001/N?-CP ngày 21/11/2001 c?a Chính ph? v? x? ph?t vi ph?m hành chính trong l?nh v?c hôn nhân và gia ?ình, m?c ph?t ti?n t? 100.000 ??ng ??n 500.000 ??ng ???c áp d?ng ??i v?i ng??i có hành vi "?ang có v? ho?c
?ang có ch?ng mà k?t hôn ho?c chung s?ng nh? v? ch?ng v?i ng??i khác nh?ng ch?a gây h?u qu? nghiêm tr?ng” ho?c “ch?a có v? ho?c ch?a có ch?ng mà k?t hôn ho?c chung s?ng nh? v? ch?ng v?i ng??i mà mình bi?t rõ là ?ang có ch?ng ho?c ?ang có v? nh?ng

ch?a gây h?u qu? nghiêm tr?ng”.

Ngoài hình th?c ph?t ti?n trên, ng??i vi ph?m còn b? bu?c ch?m d?t quan h? hôn nhân trái pháp lu?t.

Theo quy ??nh t?i ?i?u 3 Ngh? ??nh s? 87/2001/N?-CP thì th?i hi?u x? ph?t vi ph?m hành chính trong l?nh v?c hôn nhân và gia ?ình là m?t n?m k? t? ngày vi ph?m hành chính ???c th?c hi?n. ??i v?i ng??i b? kh?i t?, truy t? ho?c có quy?t ??nh ??a v? án ra xét x? theo
th? t?c t? t?ng hình s? mà có quy?t ??nh ?ình ch? ?i?u tra ho?c ?ình ch? v? án thì b? x? ph?t vi ph?m hành chính n?u hành vi c?a ng??i ?ó có d?u hi?u vi ph?m hành chính; th?i hi?u x? ph?t vi ph?m hành chính ??i v?i hành vi này là ba tháng k? t? ngày có quy?t ??nh

?ình ch?.

Trong th?i h?n trên n?u ng??i vi ph?m th?c hi?n vi ph?m hành chính m?i trong l?nh v?c hôn nhân và gia ?ình ho?c c? tình tr?n tránh, c?n tr? vi?c x? ph?t thì th?i hi?u x? ph?t không ???c áp d?ng. Th?i hi?u x? ph?t ???c tính l?i k? t? th?i ?i?m th?c hi?n vi ph?m hành

chính m?i ho?c th?i ?i?m ng??i vi ph?m ch?m d?t hành vi tr?n tránh, c?n tr? vi?c x? ph?t.

* Tr??ng h?p truy c?u trách nhi?m hình s?

Kho?n 1 ?i?u 147 B? lu?t hình s? quy ??nh v? t?i “vi ph?m ch? ?? m?t v?, m?t ch?ng” nh? sau: “Ng??i nào ?ang có v?, có ch?ng mà k?t hôn ho?c chung s?ng nh? v? ch?ng v?i ng??i khác ho?c ng??i ch?a có v?, ch?a có ch?ng mà k?t hôn ho?c chung s?ng nh? v?

ch?ng v?i ng??i mà mình bi?t rõ là ?ang có ch?ng, có v? gây h?u qu? nghiêm tr?ng ho?c ?ã b? x? ph?t hành chính v? hành vi này mà còn vi ph?m, thì b? ph?t c?nh cáo, c?i t?o không giam gi? ??n 1 n?m ho?c ph?t tù t? 3 tháng ??n 1 n?m”.

Theo quy ??nh trên, ng??i có hành vi vi ph?m ch? ?? m?t v?, m?t ch?ng ch? b? truy c?u trách nhi?m hình s? theo ?i?u 147 B? lu?t hình s? n?u thu?c m?t trong các tr??ng h?p sau:

- ?ã b? x? ph?t hành chính v? hành vi này mà còn vi ph?m;

- Ch?a b? x? ph?t hành chính nh?ng gây h?u qu? nghiêm tr?ng.

Theo quy ??nh t?i m?c 1 Thông t? liên t?ch s? 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC thì ng??i b? coi là “?ã b? x? ph?t hành chính v? hành vi này mà còn vi ph?m” n?u tr??c ?ó ng??i nào ?ã b? x? ph?t hành chính v? m?t trong các hành vi quy ??nh t?i kho?n 1
?i?u 147 B? lu?t hình s? nói trên nh?ng ch?a h?t th?i h?n ?? ???c coi là ch?a b? x? ph?t hành chính theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? x? lý vi ph?m hành chính mà l?i th?c hi?n hành vi ?ó ho?c th?c hi?n m?t hành vi khác ???c quy ??nh t?i kho?n 1 ?i?u 147 B? lu?t hình

s?.

Th?i h?n ?? ???c coi là ch?a b? x? ph?t hành chính theo quy ??nh c?a Pháp l?nh x? lý vi ph?m hành chính n?m 2002 (?ã ???c s?a ??i, b? sung n?m 2007, 2008) là m?t n?m, k? t? ngày ch?p hành xong quy?t ??nh x? ph?t ho?c t? ngày h?t th?i hi?u thi hành quy?t

??nh x? ph?t mà không tái ph?m thì ???c coi nh? ch?a b? x? ph?t vi ph?m hành chính.

Theo quy ??nh t?i m?c 3 Thông t? liên t?ch s? 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC, hành vi vi ph?m ch? ?? m?t v?, m?t ch?ng “gây h?u qu? nghiêm tr?ng” là có th? làm cho gia ?ình c?a m?t ho?c c? hai bên tan v? d?n ??n ly hôn, v? ho?c ch?ng, con vì th?

mà t? sát...

Ngoài ra, kho?n 2 ?i?u 147 B? lu?t hình s? c?ng quy ??nh: “Ph?m t?i trong tr??ng h?p ?ã có quy?t ??nh c?a tòa án tiêu h?y vi?c k?t hôn ho?c bu?c ph?i ch?m d?t vi?c chung s?ng nh? v? ch?ng trái v?i ch? ?? m?t v?, m?t ch?ng mà v?n duy trì quan h? ?ó, thì b? ph?t

tù t? 6 tháng ??n 3 n?m”.

Theo h??ng d?n t?i m?c 3 Thông t? liên t?ch s? 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 25/9/2001 c?a B? T? pháp, B? Công an, Tòa án nhân dân t?i cao, Vi?n ki?m sát nhân dân t?i cao h??ng d?n áp d?ng các quy ??nh c?a ch??ng XV “Các t?i xâm ph?m
ch? ?? hôn nhân và gia ?ình” c?a B? lu?t hình s? n?m 1999 thì: Chung s?ng nh? v? ch?ng là vi?c ng??i ?ang có v?, có ch?ng chung s?ng v?i ng??i khác ho?c ng??i ch?a có v?, ch?a có ch?ng mà l?i chung s?ng v?i ng??i mà mình bi?t rõ là ?ang có ch?ng, có v? m?t
cách công khai ho?c không công khai nh?ng cùng sinh ho?t chung nh? m?t gia ?ình. Vi?c chung s?ng nh? v? ch?ng th??ng ???c ch?ng minh b?ng vi?c có con chung, ???c hàng xóm và xã h?i xung quanh coi nh? v? ch?ng, có tài s?n chung ?ã ???c gia ?ình c? quan,

?oàn th? giáo d?c mà v?n ti?p t?c duy trì quan h? ?ó...

Tr??ng h?p c?a b?n, b?n có th? làm ??n yêu c?u chính quy?n ??a ph??ng n?i v? b?n và ng??i ?àn ông ?ó ?ang chung s?ng nh? v? ch?ng can thi?p, x? lý hành chính ??i v?i hành vi vi ph?m ch? ?? m?t v?, m?t ch?ng và ch?m d?t vi?c s?ng ?ó.
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N?u vi?c v? b?n và ng??i ?àn ông kia chung s?ng v?i nhau ?ã b? x? ph?t vi ph?m hành chính ho?c thu?c vào tr??ng h?p ?ã “gây h?u qu? nghiêm tr?ng” thì b?n có th? ?? ngh? c? quan công an n?i v? b?n và ng??i ?àn ông kia chung s?ng xem xét, truy c?u trách nhi?m

hình s?.

Thạc sỹ, luật sư Phạm Thanh Bình
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