
 

 KHOA PHÁP LUẬT DÂN SỰ  

BỘ MÔN LUẬT DÂN SỰ  

BÀI TẬP HỌC KỲ  

MÔN: LUẬT DÂN SỰ MODULE 1  

(Dành cho sinh viên K41 – Học kỳ 1, năm 

học 2017 – 2018 )  

 

 

1. Phân tích nội dung Điều 3 của BLDS năm 2015 và cho ví dụ minh hoạ 

2. Trình bày nguyên tắc và nội dung của việc áp dụng tập quán trong dân sự. 

Sưu tầm và phân tích vụ việc về áp dụng tập quán để giải quyết tranh chấp 

dân sự. 

3. Phân tích và lấy ví dụ về các trường hợp sử dụng hình ảnh của cá nhân 

không cần có sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo 

pháp luật của họ. 

4. Phân biệt quyền về đời sống riêng tư với quyền bí mật cá nhân và quyền bí 

mật gia đình. Sưu tầm một vụ việc xâm phạm quyền bí mật cá nhân và bình 

luận về vụ việc trên cơ sở các quy định của pháp luật.  

5. Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (Phân tích quy định 

pháp luật và thực tiễn áp dụng). 

6. Trình bày quy định của pháp luật về chuyển đổi hình thức của pháp nhân và 

thực tiễn áp dụng. 

7. Nêu và phân tích các loại pháp nhân theo quy định của BLDS năm 2015.   

8. Phân tích và cho ví dụ về tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai 

theo quy định của BLDS năm 2015 

9. Phân tích quy định của pháp luật về giao dịch dân sự có điều kiện và thực 

tiễn áp dụng. 

10.  Xác định thứ tự trong việc giải thích giao dịch dân sự theo quy định của 

BLDS năm 2015, cho ví dụ minh họa. 

11.  Xác định hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu. Sưu tầm một giao 

dịch dân sự vô hiệu và bình luận hậu quả pháp lý của giao dịch này. 

12. Phân tích quy định của pháp luật về giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân 

thủ quy định về hình thức và cho ví dụ minh họa. 

13. Phân tích quy định của pháp luật về quyền đòi lại tài sản của chủ sở hữu và 

thực tiễn áp dụng. 

14. Phân tích quy định của pháp luật về suy đoán tình trạng và quyền của người 

chiếm hữu. 

15. Phân tích quy định pháp luật về hình thức sở hữu riêng và hình thức sở hữu 

chung của các thành viên gia đình. 

16. Phân tích các quyền khác đối với tài sản và cho ví dụ minh hoạ. 



17. Phân tích nội dung quy định của pháp luật về việc thừa kế của những người 

có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết cùng thời điểm. 

18. Nêu các điều kiện để một bản di chúc hợp pháp. Sưu tầm một bản di chúc và 

chỉ ra các điều kiện hợp pháp của bản di chúc đó. 
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Yêu cầu:  

- Sinh viên được chọn đề để làm bài trong phạm vi các đề trên. Sinh viên tuyệt đối 

không được copy bài 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./.  

 

 


