
  
 

CÂU 1 TRANG 31 SGK GDCD LỚP 12 

Câu hỏi: Em hiểu thế nào là công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm 

pháp lí? Cho ví dụ? 

Trả lời 

1.  Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ nghĩa nghĩa là: 

- Mọi công dân đều được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Bất kì 

công dân nào, nếu có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật đều được hưởng 

các quyền công dân như quyền bầu cử, ứng cử, quyền sở hữu,... Ngoài việc bình đẳng 

về hưởng quyền, công dân còn bình đẳng trong việc thực hiện nghĩa vụ như nghĩa vụ 

bảo vệ tổ quốc, nghĩa vụ đóng thuế,... theo quy định của pháp luật. 

- Quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, giới tính, tôn giáo, 

giàu, nghèo, thành phần và địa vị xã hội. 

+ Ví dụ: Điều 27, Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có 

quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội 

đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định. Như vậy, công dân miễn 

có đủ các yêu cầu trên, không phân biệt dân tộc, giới tính, tôn giáo, thành phần và địa 

vị xã hội,... thì đều có quyền đi bỏ phiếu bầu cử và quyền ứng cử. 

2.  Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí là: 

-  Công dân dù ở địa vị nào, làm bất cứ nghề gì khi vi phạm pháp luật đều phải chịu 

trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp luật (trách nhiệm hình sự, dân sự, hành 

chính, kỉ luật). Khi công dân vi phạm pháp luật với tính chất và mức độ vi phạm như 

nhau, trong một hoàn cảnh như nhau thì từ người giữ vị trí quan trọng trong bộ máy 

nhà nước cho đến người lao động bình thường đều phải chịu trách nhiệm pháp lí như 

nhau, không phân biệt đối xử. 

- Ví dụ: Theo luật thuế thu nhập cá nhân, những người có thu nhập trên 9 triệu 

đồng/tháng thì có nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên tùy vào điều kiện 

hoàn cảnh như người độc thân hay người có gia đình có trách nhiệm nuôi dưỡng 

những người phụ thuộc thì có mức nộp thuế khác nhau. 
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