
  
 

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

 

CÂU 2 TRANG 14 SGK GDCD LỚP 12 

Câu hỏi: Em hãy nêu các đặc trưng của pháp luật. Theo em, nội quy nhà trường, Điều 

lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có phải là văn bản quy phạm pháp luật 

không? 

Trả lời 

1.  Các đặc trưng của pháp luật: 

-    Tính quy phạm phổ biến: Pháp luật là những quy tắc xử sự chung, là khuôn mẫu 

chung, được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, với tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực 

của đời sống xã hội. Nó làm nên giá trị công bằng, bình đẳng của pháp luật, vì bất kì 

ai ở trong điều kiện, hoàn cảnh nhất định cũng pahri xử sự theo khuôn mẫu được pháp 

luật quy định. 

-                     Tính quyền lực, bắt buộc chung: Pháp luật do nhà nước ban hành và 

được bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh của quyền lực nhà nước, là quy định bắt buộc 

với tất cả mọi cá nhân, tổ chức, ai cũng phải xử sự theo pháp luật, nếu không sẽ bị áp 

dụng những biện pháp cần thiết, kể cả cưỡng chế để buộc họ tuân theo hoặc để khắc 

phục những hậu quả do việc làm trái pháp luật của họ gây nên. 

-  Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức: Hình thức thể hiện của pháp luật là các 

văn bản có chưa quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, 

gọi là các văn bản quy phạm pháp luật. Văn bản này đòi hỏi diễn đạt phải chính xác, 

một mặt nghĩa để ai đọc cũng hiểu đúng và thực hiện chính xác các quy định; cơ quan 

nhà nước nào có thẩm quyền ban hành những hình thức văn bản nào đều được quy 

định chặt chẽ trong Hiến pháp và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

2.  Nội quy trường, Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh không phải 

là văn bản quy phạm pháp luật vì: 

Nội quy trường học do Bam Giám hiệu nhà trường ban hành, có tính bắt buộc đối với 

học sinh trong phạm vi nhà trường ấy. Còn điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh là sự thỏa thuận cam kết thi hành của những người tự nguyện gia nhập tổ chức 

Đoàn. Những văn bản này không mang tính quy phạm phổ biến, không mang tính bắt 

buộc chung và không phải là văn bản quy phạm mang tính quyền lực của nhà nước. 
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