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Câu hỏi: Bằng kiến thức đã được học và qua thực tế cuộc sống, hãy chứng minh rằng 

Nhà nước ta luôn bảo đảm các quyền tự do cơ bản của công dân 

Trả lời 

-    Nhà nước xây dựng và ban hành một hệ thống pháp luật, bao gồm Hiến pháp, Bộ 

luật Tố tụng Hình sự, Bộ luật Hình sự,... trong đó có các quy định về quyền hạn và 

trách nhiệm của các cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước ddảm bảo cho công dân 

được hưởng đầy đủ các quyền tự do cơ bản mà Hiến pháp và luật quy định. 

-    Thông qua pháp luật, Nhà nước xử lí, trừng trị nghiêm khắc những hành vi vi 

phạm pháp luật, xâm phạm thô bạo đến các quyền tự do cơ bản của công dân 

-    Bộ luật hình sự đã có một số điều quy định trừng trị các tội xâm phạm đến quyền 

tự do cơ bản của công dân, như: Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức 

khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng; tội bắt, giữ hoặc 

giam người trái pháp luật; tội vu khống; tội xâm phạm chỗ ở của công dân; tội xâm 

phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác; tội bức cung;... 

-    Nhà nước tổ chức và xây dựng bộ máy các cơ quan bảo vệ pháp luật, bao gồm 

Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án,... các cấp từ Trung ương đến địa phương, thực hiện 

chức năng điều tra, truy tố, xét xử để bảo vệ các quyền tự do cơ bản của công dân, bảo 

vệ cuộc sống yên lành của mọi người dân. 

-   Các cơ quan trên đây thực hiện chức năng bảo vệ pháp luật, có quyền tiến hành 

điều tra, truy tố, xét xử theo những trình tự, thủ tục do pháp luật quy định theo nguyên 

tức tôn trọng và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, thường xuyên 

kiểm tra xem xét những biện pháp được áp dụng đã hợp pháp và cần thiết chưa; nếu 

xem xét thấy có vi phạm pháp luật hoặc không còn cần thiết nữa thì phải kịp thời hủy 

bỏ hoặc thay đổi những biện pháp đó. 
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