
1. Thế nào là hôn nhân cận huyết? 
Hôn nhân cận huyết gây ra hệ lụy gì cho 
xã hội?

Theo quy định của Luật hôn 
nhân và gia đình năm 2014 về các 
trường hợp cấm kết hôn, hôn nhân 
cận huyết được hiểu là việc kết hôn 
hoặc chung sống như vợ chồng giữa 
những người cùng dòng máu về trực 
hệ; giữa những người có họ trong 
phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi 
với con nuôi; giữa người đã từng là 
cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng 
với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha 
dượng với con riêng của vợ, mẹ kế 
với con riêng của chồng.

Kết hôn cận huyết làm suy giảm 
sức khỏe, tăng tỷ lệ bệnh tật do kết 
hợp gen mang lại, gây suy thoái chất 
lượng giống nòi (như bệnh tan máu 
bẩm sinh có thể làm trẻ bị biến dạng 
xương mặt, bụng phình to, nguy cơ 
tử vong rất cao; sinh ra con dị dạng 
hoặc bệnh di truyền như mù màu, 
bạch tạng, da vảy cá mở đầu cho 
cuộc sống tàn phế suốt đời…). 

Ngoài ra, hôn nhân cận huyết còn 
ảnh hưởng không tốt đến văn hóa, 

đạo đức gia đình, phá vỡ và làm xói 
mòn giá trị truyền thống văn hóa gia 
đình tốt đẹp của dân tộc ta.

2. Việc kết hôn của những người có 
họ trong phạm vi ba đời được hiểu như 
thế nào?

Kết hôn của những người có họ 
trong phạm vi ba đời theo quy định 
tại Khoản 18 Điều 3 Luật hôn nhân 
và gia đình được hiểu là những người 
cùng một gốc sinh ra gồm cha mẹ là 
đời thứ nhất; anh, chị, em cùng cha 
mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ 
khác cha là đời thứ hai; anh, chị, em 
con chú, con bác, con cô, con cậu, 
con dì là đời thứ ba.

3. Ai được coi là những người cùng 
dòng máu về trực hệ?

Theo quy định tại khoản 17 Điều 
3 Luật hôn nhân và gia đình, những 
người cùng dòng máu về trực hệ là 
những người có quan hệ huyết thống, 
trong đó, người này sinh ra người kia 
kế tiếp nhau.

4. A và H là anh em con chú con bác 
ruột. Nơi A và H sinh sống có tục lệ chỉ 
lấy vợ lấy chồng cùng bản, nên gia đình 
hai bên quyết định làm đám cưới cho hai 
anh em. Khi biết tin, Ủy ban nhân dân xã 
đã kịp thời có mặt, tiến hành lập biên 
bản và ra quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính. Hỏi trường hợp này sẽ bị áp 
dụng hình thức xử phạt vi phạm hành 
chính nào?

Hành vi kết hôn giữa A và H ở trên 
là hành vi vi phạm pháp luật, theo 
quy định sẽ bị xử phạt hành chính. 
Căn cứ khoản 35 Điều 1 Nghị định 
số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 110/2013/
NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính 
phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, ïHệ lụy từ việc hôn nhân cận huyết thống



hành chính tư pháp, hôn nhân và gia 
đình, thi hành án dân sự, phá sản 
doanh nghiệp, hợp tác xã, đây là 
hành vi kết hôn giữa những người 
có họ trong phạm vi ba ba đời nên 
sẽ bị áp dụng hình thức phạt tiền 
từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 
đồng. Thẩm quyền xử phạt do Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân xã tiến hành. 

5. Gần đây, dư luận xã hội lên án hành 
vi chung sống như vợ chồng giữa bố đẻ 
và con gái tại một địa phương miền núi. 
Pháp luật quy định việc xử phạt hành vi 
vi phạm pháp luật này như thế nào?

Chung sống như vợ chồng giữa 
cha đẻ và con gái ở trường hợp nêu 
trên là hành vi vi phạm pháp luật vì 
được thực hiện giữa những người có 
cùng dòng máu về trực hệ. Luật hôn 
nhân và gia đình quy định nghiêm 
cấm hành vi này. Theo quy định 
tại khoản 35 Điều 1 Nghị định số 
67/2015/NĐ-CP, nếu vi phạm, người 
vi phạm sẽ bị áp dụng hình thức phạt 
tiền từ 10.000.000 đến 20.000.000 
đồng. 

6. Biết tin hai anh em ruột tại địa 
phương chung sống với nhau như vợ 
chồng trong một thời gian, cán bộ tư 
pháp - hộ tịch của xã đã đến lập biên 
bản vì hành vi vi phạm chung sống như 
vợ chồng giữa những người có cùng dòng 
máu về trực hệ. Hỏi ai có thẩm quyền xử 
phạt vi phạm hành chính đối với trường 
hợp này?

Căn cứ quy định tại khoản 35 
Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-
CP sửa đổi, bổ sung Điều 48 Nghị 
định số 110/2013/NĐ-CP, hành vi 
vi phạm nêu trên là hành vi chung 
sống như vợ chồng giữa những người 
cùng dòng máu trực hệ, theo quy 
định pháp luật sẽ bị áp dụng mức 
phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 
20.000.000 triệu đồng. Đối chiếu 
quy định tại Điều 66 Nghị định số 
110/2013/NĐ-CP, mức phạt tiền đến 
15.000.000 sẽ do Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp huyện tiến hành. Từ 
15.000.000 đồng trở lên sẽ do Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiến 
hành xử phạt.

(Theo Luật hôn nhân và gia đình và các văn 
bản hướng dẫn thi hành)
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