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1. Trình bày về áp dụng án lệ, lẽ công bằng. Giải thích tại sao án lệ, lẽ công 

bằng cũng là nguồn để áp dụng Luật dân sự. 

2. Trình bày về quyền của cá nhân đối với đời sống riêng tư. Sưu tầm một vụ 

việc xâm phạm quyền của cá nhân đối với đời sống riêng tư và bình luận về 

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

3. Sưu tầm 2 tình huống cụ thể về xác định lại giới tính và chuyển đổi giới tính 

của cá nhân. Qua đó phân tích sự khác biệt giữa xác định lại giới tính và 

thay đổi giới tính của cá nhân. Đưa ra quan điểm cá nhân về việc nên hay 

không nên thừa nhận việc thay đổi giới tính trong BLDS. 

4. Giao dịch dân sự vi phạm điều kiện về ý chí và hậu quả pháp lý (phân tích 

quy định của pháp luật và cho ví dụ minh họa).  

5. Xây dựng tình huống về tuyên bố một người là đã chết. Yêu cầu: 

a. Chỉ ra và phân tích các điều kiện để tuyên bố chết trong tình huống; 

b. Hậu quả pháp lý đối với người bị tuyên bố chết; 

c. Trong tình huống có chứa đựng tình tiết theo khoản 3 Điều 73 BLDS 

năm 2015 và qua đó đưa ra cách giải quyết.  

6. Xây dựng một tình huống về giao dịch dân sự vô hiệu do bị đe dọa. Qua đó, 

so sánh giữa Điều 132 BLDS năm 2005 và Điều 127 BLDS năm 2015 về 

giao dịch dân sự vô hiệu do bị đe dọa. Cá nhân đồng tình với quy định trong 

BLDS nào? Giải thích? 



7. Phân tích hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự do người không có thẩm 

quyền và người vượt quá phạm vi đại diện xác lập thực hiện và cho ví dụ 

minh họa.  

8. Đưa ra một tình huống cải tổ pháp nhân trên thực tế (hợp nhất, sáp nhập, 

chia hoặc tách pháp nhân), qua đó phân tích các khía cạnh pháp lý của tình 

huống này. 

9. Xây dựng một tình huống quyền về lối đi qua bất động sản liền kề. Yêu cầu: 

a. Phân tích điều kiện để có quyền; 

b. Trách nhiệm của bên được mở lối đi; 

c. Phân tích các tình tiết trong tình huống để qua đó làm cơ sở xác định 

chiều dài, chiều rộng của lối đi. 

10. Xây dựng một tình huống về xác lập quyền sở hữu đối với vật bị chôn giấu 

được tìm thấy, trong tình huống có sự tranh chấp giữa nhiều chủ thể liên 

quan đến tài sản chôn giấu. Giải quyết tình huống đưa ra. 

11.  Xây dựng một tình huống về thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ 

bản theo Điều 420 BLDS năm 2015. Yêu cầu:  

a. Giải quyết tình huống 

b. So sánh sự thay đổi hoàn cảnh do nguyên nhân khách quan với việc vi 

phạm nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng 

12.  Xây dựng một tình huống về bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ 

gây ra. Yêu cầu: 

a. Giải quyết tình huống 

b. So sánh với trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân 

gây ra. 

13.  Xây dựng một tình huống về thực hiện công việc không có ủy quyền. Trong 

tình huống phải có tình tiết bên có công việc không thanh toán chi phí thực 

hiện công việc cho bên thực hiện công việc vì công việc không đạt được kết 



quả theo ý muốn của họ. Qua đó đưa ra quan điểm của cá nhân về quy định 

tại khoản 1 Điều 596 BLDS năm 2005. 

14.  Xây dựng một tình huống về tặng cho tài sản có điều kiện. Yêu cầu:  

a. Chỉ rõ điều kiện trong tình huống phải thỏa mãn những yếu tố nào 

b. Giải quyết tình huống. 

15.  Xây dựng một tình huống về hợp đồng vay tài sản. Đưa ra các tình tiết cụ 

thể: tiền gốc vay, lãi thỏa thuận, lãi suất cơ bản, thời gian quá hạn...Qua đó, 

tính toán số tiền cụ thể phải trả theo quy định của BLDS năm 2015.  

16.  Xây dựng một tình huống về bồi thường thiệt hại do người dùng chất kích 

thích gây ra. Yêu cầu: 

a. Giải quyết tình huống; 

b. Phân tích rõ trường hợp áp dụng khoản 1 và trường hợp áp dụng 

khoản 2 Điều 596 BLDS năm 2015. 

 

 

 

PHỤ TRÁCH BỘ MÔN  
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                                                                                         TS. Vũ Thị Hồng Yến  

 

* Mọi thắc mắc liên hệ theo số ĐT: 0973586499 hoặc mail: 

vuthihongyenhlu@gmail.com  

* Yêu cầu: 
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 - 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./. 


