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2017) VỀ MỘT SỐ TỘI LIÊN QUAN ĐẾN 
PHÒNG,CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH  

 
(Tội làm nhục người khác;  

Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha 
mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có 

công nuôi dưỡng mình)  
 

 
 

 

 

 

  

 

Tuyên Quang, tháng 3 năm 2021 

 

I. TỘI LÀM NHỤC NGƯỜI KHÁC 
(Điều 155) 

1. Người nào xúc phạm nghiêm 
trọng nhân phẩm, danh dự của người 
khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 
10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng 
hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 
năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các 
trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 
tháng đến 02 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Đối với 02 người trở lên; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

d) Đối với người đang thi hành công 
vụ; 

đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi 
dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình; 

e) Sử dụng mạng máy tính hoặc 
mạng viễn thông, phương tiện điện tử để 
phạm tội; 

g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi 
của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 
từ 31% đến 60%. 

3. Phạm tội thuộc một trong các 
trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 
năm đến 05 năm: 

a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi 
của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 
61% trở lên; 

b) Làm nạn nhân tự sát. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm 
đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 
làm công việc nhất định từ 01 năm đến 
05 năm. 

 

II. TỘI NGƯỢC ĐÃI HOẶC HÀNH 
HẠ ÔNG BÀ, CHA MẸ, VỢ CHỒNG, 
CON, CHÁU HOẶC NGƯỜI CÓ CÔNG 
NUÔI DƯỠNG MÌNH (Điều 185) 

1. Người nào đối xử tồi tệ hoặc có 
hành vi bạo lực xâm phạm thân thể ông 
bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc 
người có công nuôi dưỡng mình thuộc 
một trong những trường hợp sau đây, thì 
bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam 
giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng 
đến 03 năm: 

a) Thường xuyên làm cho nạn nhân 
bị đau đớn về thể xác, tinh thần; 

b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính 
về hành vi này mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các 
trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 
năm đến 05 năm: 

a) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ 
nữ mà biết là có thai, người già yếu; 

b) Đối với người khuyết tật nặng, 
khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người mắc 
bệnh hiểm nghèo./. 
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