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            BỘ XÂY DỰNG                                              ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY           ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC CAO ĐẲNG 
                                                                              Môn:  PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                    (Đáp án - thang điểm gồm 2/2 trang) 
 

Câu Nôị dung Điểm 

1 

-  Thừa kế: là sự chuyển quyền sở hữu đối với tài sản của người chết cho 
người thừa kế thông qua ý nguyện cá nhân được thể hiện bằng di chúc 
hoặc căn cứ vào quy định của pháp luật. 

1,00 
 
 

-  Nội dung chính của thừa kế: bao gồm thừa kế theo di chúc và thừa  kế 
theo pháp luật. 

0,50 
 

 + Thừa kế theo di chúc: di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm 
chuyển tài sản của mình sau khi chết. Hình thức di chúc: bằng văn bản 
hoặc di chúc miệng. 

1,00 
 

   + Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình 
tự thừa kế do pháp luật quy định. 
 Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp: 

Không có di chúc;Di chúc không hợp pháp;Những người thừa kế 
theo di chúc đều chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di 
chúc;Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà 
không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối quyền nhận di sản.  Trình tự thừa kế theo pháp luật: những người thừa kế cùng hàng được 
hưởng phần di sản bằng nhau. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ 
được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã 
chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc 
từ chối nhận di sản. 

1,5 
 
 
 

Tổng điểm câu 1 4,0 đ 

2 

- Quan hệ pháp luật là quan hệ giữa những người, những bên có quyền và 
nghĩa vụ pháp lý qua lại và được Nhà nước bảo đảm thực hiện bằng sự 
cưỡng chế của Nhà nước. 

1,00 
 
 

- Quan hệ pháp luật có 3 thành phần cơ bản:  
+ Chủ thể:Chủ thể của quan hệ pháp luật là những cá nhân, tổ chức dựa trên 

cơ sở của quy phạm pháp luật, có thể trở thành các bên tham gia quan 
hệ pháp luật.  (cho ví dụ) 
 Cá nhân: Năng lực chủ thể (Năng lực pháp luật và Năng lực hành vi)  Tổ chức: (Có tư cách pháp nhân và không có tư cách pháp nhân) 

1,00 
 
 
 

  + Khách thể:khách thể của quan hệ pháp luật là những gì mà các bên chủ 
thể mong muốn đạt được khi tham gia vào quan hệ pháp luật. 

0,50 
 

  + Nội dung: nội dung của quan hệ pháp luật là tổng thể các quyền và nghĩa 
vụ pháp lý cụ thể tương ứng của các chủ thể.   

0,50 
 

Tổng điểm câu 2 3,0 đ 
3 - Vi phạm pháp luật là hành vi xác định của con người trái với các quy định 

của pháp luật do lỗi cố ý hoặc vô ý của người có năng lực trách nhiệm 
pháp lý thực hiện. 

1,00 
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- Có 4 dấu hiệu của hành vi vi phạm pháp luật:  
    + Hành vi xác định của chủ thể: được thể hiện ra thế giới khách quan  

dưới dạng hành động hoặc không hành động 
0,50 

 
    + Hành vi trái pháp luật: Làm một việc mà pháp luật cấm; Vượt quá giới 

hạn pháp luật cho phép; Không thực hiện nghĩa vụ mà nhà nước bắt 
buộc. 

0,50 
 

    + Chứa đựng lỗi: Lỗi là trạng thái tâm lý phản ánh thái độ tiêu cực   của 
chủ thể khi có hành vi vi phạm pháp luật, thể hiện dưới hai hình thức cố 
ý và vô ý. 

0,50 
 

    + Hành vi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện 0,50 
Tổng điểm câu 3 3,0 đ 

 
 
 
 

 


