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Chủ đề:   THỰC HIỆN PHÁP LUẬT 
                             

I. NỘI DUNG KIẾN THỨC CƠ BẢN 

1. Khái niệm và các hình thức thực hiện pháp luật 

a) Khái niệm thực hiện pháp luật 

    Là quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của PL đi vào cuộc sống, trở thành những 

hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức. 

b) Các hình thức thực hiện pháp luật 

Gồm 4 hình thức sau: 

Hình thức 
Người  

thực hiện 
Nội dung Ví dụ 

Sử dụng 

PL 

Cá nhân, tổ chức 

Sử dụng đúng đắn các quyền của mình, 

làm những gì PL cho phép làm 

Quyền tự do kinh doanh, lựa 

chọn ngành nghề… 

Thi hành 

PL 

Thực hiện đầy đủ  nghĩa vụ, chủ động làm 

những gì PL quy định phải làm. 

Nghĩa vụ nộp thuế… 

Tuân thủ 

PL 

Không làm những điều PL cấm. Không buôn bán hàng 

cấm… 

Áp dụng 

PL 

Cơ quan, công 

chức nhà nước 

có thẩm quyền 

Căn cứ PL ra quyết định làm phát sinh, 

chấm dứt quyền, nghĩa vụ cụ thể của cá 

nhân, tổ chức 

- Cấp giấy chứng nhận kết 

hôn. 

- QĐ xử phạt VP  về thuế 

* Giống nhau: đều là hoạt động có mục đích nhằm đưa PL vào đời sống, trở thành hành vi hợp pháp của 

các cá nhân, tổ chức. 

* Khác nhau: Trong hình thức sử dụng PL thì chủ thể PL có thể thực hiện hoặc không thực hiện quyền 

được PL cho phép theo ý chí của mình không bị ép buột phải thực hiện. 

2. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí 

a) Vi phạm pháp luật 

* Thứ nhất: Là hành vi trái PL 

- Hình thức thể hiện 

+ Hành vi có thể là hành động cụ thể, làm những việc không được làm theo quy định PL. 

VD: Buôn bán và sử dụng ma tuý, giết người...  

+ Hành vi không hành động: Không làm những việc phải làm theo quy định PL 

VD: Không tố giác tội phạm 

- Hậu quả: Xâm hại tới các quan hệ XH được PL bảo vệ 

* Thứ 2: Do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện. 

 Năng lực trách nhiệm pháp lí là khả năng của người đã đạt một độ tuổi nhất định , có thể nhận thức và 

điều khiển được hành vi và tự quyết định cách xử sự  của mình. 

* Thứ 3: Người vi phạm PL phải có lỗi. 

Lỗi thể hiện thái độ của người biết hành vi của mình là sai, trái PL, có thể gây hậu quả không tốt nhưng 

vẫn cố ý làm hoặc vô tình để mặc cho sự việc xảy ra. 

=> Vi phạm PL là hành vi trái PL, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện xâm hại các 

quan hệ XH được PL bảo vệ 

b) Trách nhiệm pháp lí 

- Trách nhiệm pháp lí là nghĩa vụ mà cá nhân hoặc tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi 

phạm PL của mình. 

- Mục đích:  

+ Buộc các chủ thể vi phạm PL chấm dứt hành vi trái PL ; ..... 

+ Giáo dục, răn đe những người khác để họ tránh hoặc kiềm chế những việc lám trái PL 

c) Các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí 

Các loại 

vi phạm 

 

Khái niệm 

 

Trách nhiệm pháp lí 

 

Đối tượng áp dụng 



 Vi phạm 

hình sự 

Là hành vi nguy 

hiểm cho XH, bị coi 

là tội phạm, được 

quy định tại BLHS 

Chịu hình phạt và các 

biện pháp tư pháp được 

quy định trong bộ luật 

hình sự 

 

- Người đủ 14 tuổi đến dưới 16 

tuổi chịu TNHS về tội phạm rất 

nghiêm trọng do cố ý hoặc tội 

phạm đặc biệt nghiêm trọng 

- Người từ đủ 16 tuổi trở lên 

phải chịu  TNHS về mọi tội 

phạm  

 Vi phạm 

hành chính 

Là hành vi vi phạm 

PL có mức độ nguy 

hiểm cho XH thấp 

hơn tội phạm, xâm 

phạm các qui tắc 

quản lí của NN 

Chịu các hình thức xử lí 

hành chính do cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền 

áp dụng 

 

- Người đủ 14 tuổi đến dưới 16 

tuổi bị xử phạt HC do cố ý 

- Người đủ 16 tuổi trở lên bị xử 

phạt HC về mọi vi phạm do 

mình gây ra. 

 

Vi phạm dân 

sự 

Là hành vi vi phạm 

PL, xâm phạm các 

quan hệ tài sản, quan 

hệ nhân thân 

Chịu các biện pháp nhằm 

khôi  phục lại tình trạng 

ban đầu của các quyền 

dân sự bị vi phạm 

Người đủ 6 tuổi đến dưới 18 

tuổi khi tham gia các quan hệ 

dân sự phải có người đại diện 

Vi phạm kỷ 

luật 

Là vi phạm PL xâm 

phạm các quan hệ 

lao động, công vụ 

nhà nước 

Chịu các hình thức kỷ 

luật do thủ trưởng CQ, xí 

nghiệp, trường học áp 

dụng . 

Cán bộ, công chức nhà nước 

VPKL 

=> KL: Trong 4 loại trách nhiệm trên thì trách nhiệm hình sự là trách nhiệm pháp lí nghiêm khắc nhất mà 

Nhà nước buộc người có hành vi vi phạm  phải thực hiện. 

II. HỆ THỐNG CÂU HỎI, BÀI TẬP 

Câu 1. Cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định 

phải làm là hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây? 

A.Thi hành pháp luật.        B.Tuân thủ pháp luật.              C. Sử dụng pháp luật.             D. Áp dụng pháp luật. 

Câu 2. Cảnh sát giao thông xử phạt người chở hàng cồng kềnh khi tham gia giao thông là biểu hiện của 

hình thức  

A. sử dụng pháp luật.            B. tuân thủ pháp luật.            C. thi hành pháp luật.             D. áp dụng pháp luật. 

Câu 3. Công dân làm những gì mà pháp luật cho phép làm là nội dung của hình thức THPL nào dưới đây? 

A. Thi hành pháp luật.                                            B. Tuân thủ pháp luật.          

C. Sử dụng pháp luật.                                             D. Áp dụng pháp luật. 

Câu 4. Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có chủ thể thực hiện khác với các hình thức còn lại? 

A. Sử dụng  pháp luật.                                            B. Thi hành pháp luật            

C. Tuân thủ  pháp luật.                                            D. Áp dụng  pháp luật. 

Câu 5. Chị C không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy trên đường, trong trường hợp này chị C đã không 

A. áp dụng pháp luật.                                             B. thi hành pháp luật.              

C. tuân thủ pháp luật.                                             D. sử dụng pháp luật. 

Câu 6. Hành vi nào dưới đây không thực hiện pháp luật? 

A. Lạng lách, đánh võng, chở hàng cồng kềnh.                       

C. Không vượt qua ngã tư khi có tín hiệu đèn đỏ.        

B. Đi bộ trên đường dành cho người đi bộ. 

D. Điều khiển xe máy có đội mũ bảo hiểm. 

Câu 7. Chị A rủ chị B cùng tổ chức hoạt động dẫn dắt gái mại dâm. Nhưng chị B không làm. Chị B đã 

A. sử dụng pháp luật.                                              B. thi hành pháp luật.            

C. tuân thủ pháp luật.                                              D. áp dụng pháp luật. 

Câu 8. Hành vi nào dưới đây thể hiện hình thức sử dụng pháp luật? 

A. Anh A bán chiếc xe máy mà anh là chủ sở hữu.        

C. Bạn C mượn sách của bạn A không trả.                     

B. Bạn M tự ý sử dụng máy tính của bạn cùng lớp. 

D. Anh K lấy trộm tiền của chị M. 

Câu 9. Hành vi nào dưới đây chủ thể đã tuân thủ pháp luật? 

A. Anh K không mua bán và tàng trữ vũ khí trái phép.    

B. Chị X đăng kí kinh doanh, khai thuế và nộp thuế. 

C. Cảnh sát giao thông xử phạt người vi phạm GT.   

D. Anh A gửi đơn khiếu nại lên UBND tỉnh.                    

 



Câu 10. Sau khi tốt nghiệp THPT, Hoàng đã lên đường nhập ngũ. Trong trường hợp này Hoàng đã thực 

hiện pháp luật theo hình thức nào? 

A. Sử dụng  pháp luật.                                         B. Tuân thủ  pháp luật.        

C. Thi hành  pháp luật.                                         D. Áp dụng  pháp luật. 

Câu 11. Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực 

hiện, xâm hại đến các quan hệ 

A. đạo đức được pháp luật bảo vệ.                             B. giữa các công dân được pháp luật bảo vệ. 

C. xã hội được pháp luật bảo vệ.                                D. kinh tế được pháp luật bảo vệ.  

Câu 12. Dấu hiệu nào dưới đây là một trong những căn cứ để xác định một hành vi vi phạm pháp luật? 

A. Hành vi do người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước thực hiện. 

B. Hành vi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện. 

C. Hành vi do người trên 18 tuổi thực hiện. 

D. Hành vi do người từ trên 16 đến 18 tuổi thực hiện. 

Câu 13. Vi phạm hành chính là hành vi VPPL có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm 

phạm 

A. quy tắc quản lí của Nhà nước.                                          

C. kỉ luật của tổ chức.                                                            

B. kỉ luật lao động.      

D. công vụ nhà nước.. 

Câu 14.  Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới 

A. quan hệ xã hội và quan hệ kinh tế.                             B. quan hệ lao động và quan hệ xã hội. 

C. quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.                        D. quan hệ kinh tế và quan hệ lao động. 

Câu 15. Vi phạm kỉ luật là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới 

A. quan hệ lao động, công vụ nhà nước.                        B. quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản. 

C. quan hệ kinh tế, chính trị.                                          D. quan hệ kinh tế và quan hệ lao động. 

Câu 16. Theo hợp đồng mua bán đã kí giữa ông A và bà B, sau 20 ngày ông A phải thanh toán hết số tiền 

của đơn hàng. Tuy vậy, sau 2 tháng, ông A vẫn cố tình không thanh toán hết số tiền đó cho bà B. Ông A 

đã vi phạm pháp luật 

A. hình sự. B. dân sự.     C. kỉ luật.                            D. hành chính. 

Câu 17. “Người nào thấy người khác trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện nhưng 

không cứu giúp, dẫn tới hậu quả là người đó chết” là 

A. vi phạm hành chính.                                             B. vi phạm dân sự.               

C. vi phạm hình sự.                                                   D. vi phạm kỉ luật. 

 

Câu 18. Hành vi nào sau đây là vi phạm dân sự ? 

A. Đánh người gây thương tích.     B. Tự ý sửa chữa nhà đang thuê. 

C. Vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông.     D. Cướp giật tài sản. 

Câu 19. Hành vi gây rối trật tự công cộng là hành vi vi phạm pháp luật nào dưới đây? 

A. Hành chính.                       B. Kỉ luật.                      C. Hình sự.                            D. Dân sự. 

Câu 20. Hình thức khiển trách, cảnh cáo, chuyển công tác khi xâm phạm các quan hệ công vụ nhà nước 

do pháp luật lao động và pháp luật hành chính bảo vệ được áp dụng với người có hành vi vi phạm 

A. dân sự.                               B. hành chính.               C. hình sự.                            D. kỉ luật. 

Câu 21. Trách nhiệm pháp lí là nghĩa vụ mà các cá nhân, tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành 

vi 

A. vi phạm PL của mình.                                             B. coi thường PL.              

C. thiếu hiểu biết PL.                                           D. thiếu suy nghĩ. 

Câu 22. Nội dung nào sau đây không phải là mục đích của việc áp dụng trách nhiệm pháp lí? 

A. Ngăn chặn người vi phạm pháp luật tiếp tục vi phạm pháp luật. 

B. Khắc phục hậu quả do hành vi trái pháp luật gây ra. 

C. Giáo dục con người biết yêu thương, giúp đỡ nhau. 

D. Giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật cho người khác. 

Câu 23. Người 17 tuổi phạm tội cố ý giết người, cướp của sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt nào sau đây? 

A. Phê bình, nhắc nhở vì chưa đến tuổi thành niên.  

B. Mức án cao nhất là tử hình. 

C. Đưa vào trại giáo dưỡng để phục hồi nhân phẩm.             

D. Mức án cao nhất là 18 năm tù.                                       

 



Câu 24. Đối tượng phải chịu trách nhiệm hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra là người 

A. đủ 14 tuổi trở lên.                                            B. đủ 15 tuổi trở lên.              

C. đủ 16 tuổi trở lên.                                             D. đủ 18 tuổi trở lên. 

Câu 25. My 15 tuổi, đứng đầu đường dây chuyên bắt cóc và buôn bán trẻ em. Khi bị bắt My khai đã thực 

hiện thành công ba vụ. Theo em My 

A. không phải chịu trách nhiệm pháp lí vì chưa đủ tuổi.                    

B. phải chịu trách nhiệm hành chính.   

C. phải chịu trách nhiệm hình sự. 

D. phải chịu trách nhiệm dân sự.                                              

 

Câu 26. Anh X đi xe máy vượt đèn đỏ đâm vào người đi đường làm họ bị thương nhẹ và xe máy của họ 

bị hư hỏng nặng. Trường hợp này, anh X phải chịu những loại trách nhiệm pháp lí nào dưới đây? 

A. Hình sự và hành chính.                                     B. Dân sự và hành chính.        

C. Hình sự và dân sự.                                            D. Kỉ luật và dân sự. 

Câu 27. Hành vi vi phạm pháp luật nào dưới đây phải chịu trách nhiệm kỉ luật? 

A. Cố ý lây truyền HIV cho người khác.  

B. Điều khiển xe máy đi ngược đường một chiều. 

C. Thường xuyên nghỉ làm không có lí do. 

D. Thường xuyên nghỉ học không lí do.                    

 

Câu 28: Nghi ngờ anh K lấy trộm xe máy của em trai mình là anh M, ông Q Trưởng công an xã đã ra 

lệnh cho anh T nhân viên dưới quyền bắt và nhốt anh K tại trụ sở công an xã buộc anh K phải nhận tội. 

Để ép anh T thả anh mình, anh H đón đường khống chế, bắt cháu A con anh T về nhà mình giam giữ ba 

ngày. Những ai dưới đây vi phạm pháp luật? 

A. Anh T, ông Q và anh H.                                                       

B. Ông Q, anh T, anh K và anh H. 

C. Anh T và anh H.                                             

D. Ông Q và anh H. 

Câu 29: Trên đường chở vợ về quê bằng xe mô tô, do phóng nhanh vượt ẩu anh M đã đâm vào xe của chị 

H đang đi ngược đường một chiều nên hai bên to tiếng với nhau. Thấy anh B là người đi đường dừng lại 

dùng điện thoại di động quay video, vợ chồng anh M vội vã bỏ đi. Những ai dưới đây phải chịu trách 

nhiệm hành chính? 

A. Vợ chồng anh M .                                           

B. Chị H, anh M và anh B. 

C. Vợ chồng anh M và anh B.                              

D. Anh M và chị H. 

Câu 30: Trong cuộc họp tổng kết của xã X, kế toán M từ chối công khai việc thu chi ngân sách nên bị 

người dân phản đối. Ông K yêu cầu được chất vấn trực tiếp kế toán nhưng bị ông T Chủ tịch xã ngăn cản. 

Chủ thể nào dưới đây đã thực hiện đúng pháp luật? 

A. Ông T và người dân xã X.                              

B. Người dân xã X và ông K. 

C. Ông T và ông K.                                            

D. Kế toán M, ông K và người dân xã X. 

---------- Hết ---------- 


