KHOA PHÁP LUẬT DÂN SỰ
BỘ MÔN LUẬT DÂN SỰ

BÀI TẬP HỌC KỲ
MÔN: LUẬT LA MÃ
(Học kỳ 2, năm học 2017 – 2018)

1. Phân tích và nêu nhận xét của mình về ảnh hưởng của Luật La Mã đến hệ thống pháp
luật dân sự của Nhà nước ta hiện nay
2. Phân tích các điều kiện về chủ thể của tư pháp La Mã và đưa ra nhận xét về các điều
kiện đó.
3. Phân tích địa vị pháp lý của nô lệ và quá trình phát triển các hình thức nô lệ trong xã
hội La Mã.
4. Phân tích nội dung năng lực chủ thể của cá nhân trong Tư pháp La Mã.
5. Trình bày các loại vật và nêu ý nghĩa của cách phân loại đó trong Tư pháp La Mã
6. Phân tích nội dung quyền sở hữu trong tư pháp La Mã
7. Phân tích các phương thức bảo vệ chiếm hữu và quyền sở hữu trong tư pháp La Mã
8. Phân tích nội dung của quyền địa dịch và quyền dụng ích (hưởng dụng) trong Tư pháp
La Mã
9. Phân loại nghĩa vụ (trái quyền) trong tư pháp La Mã và so sánh với các loại nghĩa vụ
trong pháp luật dân sự VN.
10.Phân tích các căn cứ chấm dứt nghĩa vụ trong tư pháp La Mã và cho ví dụ minh họa
11.Phân tích bản chất của nghĩa vụ theo hợp đồng và nghĩa vụ như từ hợp đồng
12. Phân tích bản chất của nghĩa vụ do vi phạm tư pháp trong Luật La Mã
13.Phân tích các loại điều khoản hợp đồng của tư pháp La Mã và so sánh với các điều
khoản của hợp đồng trong luật dân sự VN.
14.Phân tích các điều kiện phát sinh nghĩa vụ do vi phạm tư pháp.
15.Phân tích các hình thái hôn nhân theo tư pháp La Mã
16.Phân tích các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân giữa các thành viên trong gia đình
La Mã
17.Phân tích các điều kiện có hiệu lực của di chúc và cho các ví dụ minh họa
18.Phân tích các hàng thừa kế theo pháp luật trong Tư pháp La Mã
19.Phân tích quyền của người lập di chúc trong Luật La Mã
20.Phân tích bản chất thủ tục tố tụng công thức trong Tư pháp La Mã và liên hệ với thủ
tục rút gọn trong pháp luật TTDS Việt Nam
PHỤ TRÁCH BỘ MÔN (đã ký); TS. Vũ Thị Hồng Yến
Yêu cầu:
- SV làm các đề theo thứ tự trong danh sách nhóm (Ví dụ: Tên của SV có thứ tự là 1
trong nhóm sẽ làm đề số 1, tương tự như vậy đối với các số tiếp theo), SV tuyệt đối
không được copy của nhau và copy các tài liệu trên mạng. Các tài liệu tham khảo phải
trích dẫn nguồn đầy đủ, chính xác.

Việc chép lại các điều luật mà không có phân tích thì không được tính điểm. Các vụ
việc trình bày dưới dạng tóm tắt ngắn gọn các tình tiết, làm rõ các vấn đề pháp lý cần
giải quyết, lập luận cho hướng giải quyết
- Mọi thắc mắc về đề liên hệ với cô Yến theo số điện thoại 0973586499 hoặc mail:
vuthihongyenhlu@gmail.com./.
-

