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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

————–o0o————– 

…. , ngày …  tháng … năm … 

  

ĐƠN TỐ CÁO HÀNH VI PHẠM TỘI 

(Đối với hành vi bạo hành/bạo lực gia đình của ……………) 

– Căn cứ Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung 2017; 

– Căn cứ Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2007; 

Kính gửi: CÔNG AN XÃ/PHƯỜNG ………. 

Tôi là: ……………………………………………...Sinh ngày: ………………… 

Chứng minh nhân dân số: …………………………Ngày cấp:.............................. 

Nơi cấp: ………………………………………………………………………….. 

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………... 

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………. 

Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành tạm giữ, xác minh và 

xử lý đối với hành vi phạm tội của: 

Anh/chị: ……………………………………………Sinh ngày:………………… 

Chứng minh nhân dân số: …………………………Ngày cấp:.............................. 

Nơi cấp: ………………………………………………………………………….. 

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………... 

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………. 

Là: Chồng/con/bố/…… 

Tôi xin trình bày sự việc như sau: 

 (Ví dụ:Chồng bạo hành vợ và vợ là người tố cáo: 

Tôi và anh ……… kết hôn năm ……. Hai vợ chồng sống hòa thuận đến khoảng 

năm …. thì xảy ra mâu thuẫn. Từ thời điểm ……., Anh … đã nhiều lần ăn chơi 

say xỉn ở bên ngoài và về chửi bới, xúc phạm, lăng mạ kèm đánh đập tôi.  Tần 

suất và mức độ sau mỗi lần anh ta đi chơi với bạn bè về rồi đánh tôi ngày càng 

nhiều khiến tôi không thể chịu đựng được và có ý định ly hôn. Tuy nhiên, biết 

được ý định đó, anh ta lại tiếp tục đánh tôi thậm chí còn dọa nếu tôi làm thủ tục 

ly hôn thì sẽ giết chết tôi.Gần đây nhất, ngày …. tháng ….. năm 2018, sau một 

lần đi chơi với bạn bè về và say xỉn, vợ chồng đã lời ra tiếng vào và anh ta lại một 

lần nữa đánh đập tôi khiến tôi ……….(hậu quả) 

Nhận thấy, hành vi của ………… đã cấu thành tội hành hạ vợ chồng quy định tại 

Điều 185 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 quy định: 
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“Điều 185. Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu 

hoặc người có công nuôi dưỡng mình 

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.” 

Cho nên, Nay tôi viết đơn này kính đề nghị Quý cơ quan: 

– Có biện pháp ngăn chặn và bảo vệ tôi ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc; 

– Xác minh và tạm giữ (nếu cần thiết) để ngăn chặn hành vi tiếp tục xảy ra; 

– Truy cứu trách nhiệm hoặc xử lý đúng theo quy định pháp luật; 

…… 

  Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật 

và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên. 

Chỗ ở hiện tại: …… 

Là: Chồng/con/bố/…… 

Tôi xin trình bày sự việc như sau:….. 

 (Ví dụ:Chồng bạo hành vợ và vợ là người tố cáo: 

Tôi và anh ……… kết hôn năm ……. Hai vợ chồng sống hòa thuận đến khoảng 

năm …. thì xảy ra mâu thuẫn. Từ thời điểm ……., Anh … đã nhiều lần ăn chơi 

say xỉn ở bên ngoài và về chửi bới, xúc phạm, lăng mạ kèm đánh đập tôi.  Tần 

suất và mức độ sau mỗi lần anh ta đi chơi với bạn bè về rồi đánh tôi ngày càng 

nhiều khiến tôi không thể chịu đựng được và có ý định ly hôn. Tuy nhiên, biết 

được ý định đó, anh ta lại tiếp tục đánh tôi thậm chí còn dọa nếu tôi làm thủ tục 

ly hôn thì sẽ giết chết tôi.Gần đây nhất, ngày …. tháng ….. năm 2018, sau một 

lần đi chơi với bạn bè về và say xỉn, vợ chồng đã lời ra tiếng vào và anh ta lại một 

lần nữa đánh đập tôi khiến tôi ……….(hậu quả) 

Nhận thấy, hành vi của ………… đã cấu thành tội hành hạ vợ chồng quy định tại 

Điều 185 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 quy định: 

“Điều 185. Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu 

hoặc người có công nuôi dưỡng mình 
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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.” 

Cho nên, Nay tôi viết đơn này kính đề nghị Quý cơ quan: 

– Có biện pháp ngăn chặn và bảo vệ tôi ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc; 

– Xác minh và tạm giữ (nếu cần thiết) để ngăn chặn hành vi tiếp tục xảy ra; 

– Truy cứu trách nhiệm hoặc xử lý đúng theo quy định pháp luật; 

……………………………………… 

  Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật 

và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên. 

Kính mong quý cơ quan nhanh chóng xem xét và giải quyết. Tôi xin chân thành 

cảm ơn! 

                                                                                                       Người làm đơn 

  

 


