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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

————————– 

............, ngày …. tháng ….. năm 20... 

ĐƠN TỐ CÁO NGOẠI TÌNH 

Kính gửi: - Cơ quan cảnh sát điều tra ………. 

  - Công an quận/huyện …………. 

  - UBND xã/phường thị trấn ……… 

Tôi tên là: ...................................................... Giới tính: ........... 

Sinh ngày:...................................................... 

Số CCCD/CMND:...................... do Công an ................... cấp ngày ................. 

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

Nơi ở hiện tại:................................................................. 

Số điện thoại: ................................................................ 

Hôm nay ngày ... tháng .... năm ......, tôi gửi đơn này tố cáo hành vi ngoại tình của ông/bà 

...................., đang làm việc tại ..../là nhân viên công ty/cơ quan ................... ở địa chỉ 

................... 

Hiện đang cư trú tại ...................................................... 

Nội dung vụ việc ngoại tình: 

(Trình bày cụ thể hành vi của đối tượng được cho là ngoại tình) 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 
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.................................................................................... 

..................................................................................... 

Ví dụ:  

Ông/bà A đã kết hôn với tôi tức bà/ông B từ năm ......, hiện đã có ..... con, đang sống cùng gia 

đình tại .................. 

Tuy nhiên, có thông tin rằng đến tháng ....... ông A nảy sinh quan hệ bất chính với cô C (Có 

kèm theo ảnh chụp màn hình tin nhắn) 

Tôi được biết, ông A đã thuê nhà cho cô C ở cùng chu cấp hàng tháng .......... triệu đồng. Cô C 

dù biết ông A đã có gia đình nhưng vẫn sống chung và nhận tiền từ ông A. 

Từ những thông tin thu thập được: 

Nhận thấy hành vi ngoại tình của ông/bà ...................................................... là có yếu tố hình 

sự và đủ cơ sở để cấu thành Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng theo Điều 182  Bộ luật hình 

sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Vì vậy, tôi đề nghị Cơ quan có thẩm quyền căn cứ các quy định tại Điều 173 Bộ luật hình sự; 

Điều 143, 144 và 154 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 tiến hành việc điều tra xác minh về tội 

danh “Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng” để bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật và 

truyền thống văn hóa xã hội. 

Tôi xin chân thành cảm ơn! 

Tài liệu chứng cứ kèm theo Đơn: (Các chứng cứ, bằng chứng ngoại tình thu thập được như 

hình ảnh, video, tin nhắn, ghi âm,…) 

1………… 

2………… 

  
NGƯỜI LÀM ĐƠN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

  

 

https://hoatieu.vn/bo-luat-hinh-su-100-2015-qh13-103773
https://hoatieu.vn/bo-luat-hinh-su-100-2015-qh13-103773
https://hoatieu.vn/bo-luat-to-tung-hinh-su-101-2015-qh13-103764

