
  
 

GDCD lớp 12  - Bài 1. Pháp luật và đời sống 

 

CÂU 8 TRANG 15 SGK GDCD LỚP 12 

Câu hỏi: 

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau: 

Người nào tuy có điều kiện mà không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy 

hiểm đến tính mạng, dẫn đến hậu quả người đó chết, thì: 

a.  Vi phạm quy tắc đạo đức 

b.  Vi phạm pháp luật hình sự 

c.  Vi phạm pháp luật hành chính 

d.  Bị xử phạt vi phạm hành chính 

e.  Phải chịu trách nhiệm hình sự 

f.  Bị dư luận xã hội lên án 

Trả lời 

Chọn đáp án b. Vi phạm pháp luật hình sự. 

Vì đây là một tội danh được quy định trong Bộ luật Hình sự 2015: 

Điều 132. Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng 

1. Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy 

có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, 

phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 

năm: 

a) Người không cứu giúp là người đã vô ý gây ra tình trạng nguy hiểm; 

b) Người không cứu giúp là người mà theo pháp luật hay nghề nghiệp có nghĩa vụ 

phải cứu giúp. 

3. Phạm tội dẫn đến hậu quả 02 người trở lên chết, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 

năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm 

công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 
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