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Bài 17: QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM VỀ CHỖ Ở
I. Khái quát nội dung câu chuyện SGK
* Mất con gà mái hoa mơ đẻ trứng.
- Bà Hoà nghĩ: chỉ có nhà T lấy trộm.
- Bà Hoà suốt ngày chửi đổng.
* Mất chiếc quạt bàn:
- Bà Hoà nghĩ nhà T lấy cắp chiếc quạt.
- Bà chạy sang nhà T đòi khám nhà, mẹ con T không cho, bà Hoà nghi ngờ và cứ xông
vào khám nhà.
- Hành động của bà Hoà xông vào khám nhà T là sai, là vi phạm pháp luật.
* Trong tình huống này bà Hoà cần:
- Quan sát theo dõi
- Báo với chính quyền địa phương nhờ can thiệp.
- Không được tự ý xông vào lục lọi khám xét. Làm như vậy là vi phạm pháp luật.
→ Ý nghĩa: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở là một trong những quyền cơ bản của
công dân nhằm bảo vệ lợi ích của người dân và ngăn chặn hành vi khám nhà tự ý, vi
phạm pháp luật.
II. Nội dung bài học
1 Khái niệm: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở là 1 trong những quyền cơ bản của
công dân.
2 Nội dung: Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở: công dân có quyền được
các cơ quan nhà nước và mọi người tôn trọng chỗ ở, không ai được tự ý vào chỗ ở của
người khác nếu không được người đó đồng ý, trừ trường hợp pháp luật cho phép.

Ví dụ: Khám nhà khi có căn cứ khẳng định tại đó có chứa vũ khí liên quan đến 1 vụ án,
hay có người truy nã lần trốn ở đó.

Khám nhà khi có quyết định của Toàn án hoặc phê chuẩn của Viện Kiểm sát.
Pháp luật trừng phạt nghiêm khắc với những ai cố tình xâm phạm đến quyền bất khả xâm
phạm về chỗ ở của công dân.
3 Nghĩa vụ của công dân:
Chúng ta phải biết tôn trọng chỗ ở của người khác.
Phải biết tự bảo vệ chỗ ở của mình
Phê phán tố cáo người làm trái pháp luật xâm phạm đến chỗ ở của người khác.

