
NHƯ THẾ NÀO  
LÀ HÔN NHÂN  
CẬN HUYẾT?

Hôn nhân cận huyết là việc kết hôn hoặc chung sống như 
vợ chồng giữa những người có cùng dòng máu về trực hệ 

hoặc giữa những người có họ trong phạm vi ba đời.  
Đây là những trường hợp kết hôn bị pháp luật cấm.

Những người có cùng dòng máu trực hệ: Là những người 
có quan hệ huyết thống, trong đó người này sinh ra người 

kia kế tiếp nhau, ví dụ như bố mẹ, con, cháu, chắt.

Những người có họ trong phạm vi ba đời: Là những người 
có 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. 

BỘ TƯ PHÁP VIỆT NAM LIÊN MINH CHÂU ÂU

Làm đảo lộn các  
mối quan hệ trong  
gia đình Việt Nam,  

ảnh hưởng đến trật tự  
gia đình, truyền thống  

văn hóa, đạo đức  
tốt đẹp của dân tộc.

HÔN NHÂN CẬN HUYẾT  
GÂY RA NHỮNG TÁC HẠI GÌ?

Trẻ sinh ra từ các cặp vợ chồng  
cận huyết có tỷ lệ dị dạng, dị tật cao 

hoặc nguy cơ mắc các bệnh:  
bạch tạng, mù màu, da vảy cá,  

tan máu bẩm sinh, bệnh máu trắng…

Về  
duy trì,  

phát triển 
giống nòi

Về  
sức khỏe, 
bệnh tật

Về  
tập quán, 
đạo đức  
xã hội

Có thể dẫn đến  
nguy cơ suy thoái 
giống nòi, triệt tiêu 
một tộc người nào 
đó khi chỉ kết hôn 
trong phạm vi tộc 

người đó mà không 
có hôn nhân đa dạng 
giữa các tộc người.

ĐỂ BẢO VỆ TRẺ EM  
HÃY CHUNG TAY ĐẨY LÙI

Chương trình Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam (EU JULE) 
do Liên minh Châu Âu tài trợ, với sự đóng góp tài chính từ UNDP, UNICEF. 
Chương trình do hai cơ quan này của Liên Hợp Quốc thực hiện với sự  
phối hợp của Bộ Tư pháp Việt Nam.
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NHƯ THẾ NÀO  
LÀ TẢO HÔN?

Kết hôn, sinh con sớm và thực hiện 
nghĩa vụ chăm sóc gia đình khiến các 
em không được nghỉ ngơi và tham gia 

các hoạt động vui chơi, giải trí  
đúng với lứa tuổi của mình.

Xung đột, mâu thuẫn hoặc ly hôn dễ xảy ra  
ở các cặp vợ chồng tảo hôn do họ chưa có hoặc còn 
ít kiến thức, kinh nghiệm chăm sóc, dạy dỗ con cái, 

xây dựng, nuôi dưỡng gia đình hoà thuận, hạnh phúc.

Tảo hôn là việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên  
hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định 

của pháp luật. Đây là trường hợp kết hôn  
bị pháp luật cấm. 

TẢO HÔN GÂY RA NHỮNG TÁC HẠI GÌ?

ĐỦ 20 TUỔI  
VỚI BẠN NAM

ĐỦ 18 TUỔI  
VỚI BẠN NỮ 

Về giáo dục:

Trẻ sinh ra từ  
người mẹ dưới 18 tuổi 

dễ bị sinh non,  
thiếu cân, thấp còi,  

suy dinh dưỡng, thậm 
chí tử vong; dẫn đến 
gia tăng tỷ lệ trẻ em  

suy dinh dưỡng, trẻ em 
tử vong dưới 01 tuổi.

Nam và nữ kết hôn  
trước 18 tuổi sẽ bị ảnh 
hưởng nhiều tới tâm lý,  
bị sang chấn hoặc gặp 
các vấn đề về sức khỏe 

tâm thần.

Trẻ em gái gặp nguy cơ cao như 
mang thai ngoài ý muốn, sẩy thai, 

nhiễm độc thai nghén, nạo phá thai 
và các bệnh tật khác; mang thai và 
sinh nở dưới 18 tuổi có nguy cơ tử 

vong cao hơn phụ nữ đã thành niên. 
Sẽ an toàn hơn cho việc mang thai và 
sinh con khi các em gái đã đủ 18 tuổi.

Về sức khỏe, tâm lý:

Kết hôn sớm khiến các em không còn hoặc  
giảm cơ hội đến trường, tăng tỷ lệ trẻ em bỏ học, 

cản trở các em học tập, tiếp thu kiến thức,  
tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến, hiện đại.

Việc bỏ học sớm khiến các em chưa có đủ  
khả năng tìm kiếm công việc có thu nhập cao và 
đóng góp kinh tế cho gia đình, làm tăng nguy cơ 

đói nghèo, lạc hậu.

Về chất lượng cuộc sống:

Tảo hôn, hôn nhân cận huyết là những hành vi  
bị cấm, có thể bị xử phạt hành chính từ 01 triệu đồng 

đến 20 triệu đồng, bị phạt hình sự bằng các  
hình thức: phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu 

đồng, cải tạo không giam giữ đến 02 năm  
hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

HÀNH VI TẢO HÔN, HÔN NHÂN CẬN HUYẾT 
BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO? 

CHA MẸ KHÔNG ĐƯỢC  
ĐỂ TRẺ KẾT HÔN TRƯỚC KHI 

 

HOẶC TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ, 

CHI NHÁNH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TỈNH, THÀNH PHỐHOẶC TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ, 

CHI NHÁNH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TỈNH, THÀNH PHỐ

KHI CẦN
 TRỢ GIÚP, 

HÃY LIÊN HỆ: 


