SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG

Bạn cần biết
XỬ LÝ HÌNH SỰ ĐỐI VỚI HÀNH VI
VI PHẠM VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH
COVID- 19 ĐƯỢC XÁC ĐỊNH THUỘC TỘI VI
PHẠM QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN
Ở NƠI ĐÔNG NGƯỜI
(Điều 295 Bộ luật Hình sự năm 2015
sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Ngày 30 tháng 3 năm 2020, Hội đồng thẩm phán
Toà án nhân dân tối cao đã ban hành Văn bản số
45/TANDTC-PC hướng dẫn xét xử tội phạm liên quan
đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó hướng
dẫn xác định tội danh theo quy định của Bộ luật Hình sự,
như sau:
Người chưa bị xác định mắc bệnh Covid-19
nhưng sống trong khu vực đã có quyết định cách ly,
quyết định phong tỏa thực hiện một trong các hành vi:
(1) Trốn khỏi khu vực bị cách ly, khu vực bị phong tỏa;
(2) Không tuân thủ quy định cách ly; (3) Từ chối, trốn
tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách
ly; (4) Không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ
hoặc khai báo gian dối gây thiệt hại từ 100.000.000
đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch
bệnh; Chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh
doanh dịch vụ (như quán ba, vũ trường, karaoke, dịch
vụ mát-xa, cơ sở thẩm mỹ...) thực hiện hoạt động kinh
doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh
doanh để phòng chống dịch bệnh Covid-19 của cơ
quan, người có thẩm quyền, gây thiệt hại từ
100.000.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng,
chống dịch bệnh thì bị xử lý về tội vi phạm quy định về
an toàn ở nơi đông người theo quy định tại Điều 295
Bộ luật Hình sự năm 2015.
* Tội vi phạm quy định về an toàn lao động,
vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người
(Điều 295)
1. Người nào vi phạm quy định về an toàn lao
động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người gây
thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp
sau đây, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến
100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03
năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:
a) Làm chết người;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức
khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61%
trở lên;
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c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe
của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của
những người này từ 61% đến 121%;
d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000
đồng đến dưới 500.000.000 đồng.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp
sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:
a) Làm chết 02 người;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe
của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của
những người này từ 122% đến 200%;
c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000
đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng;
d) Là người có trách nhiệm về an toàn lao động,
vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau
đây, thì bị phạt tù từ 06 năm đến 12 năm:
a) Làm chết 03 người trở lên;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe
của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của
những người này 201% trở lên;
c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng
trở lên.
4. Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ
sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người trong
trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả
quy định tại một trong các điểm a, b và c khoản 3
Điều này nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị
phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt
tù từ 03 tháng đến 02 năm.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ
10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm
nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc
nhất định từ 01 năm đến 05 năm./.

