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Đề số 1. Hãy xây dựng một tình huống về chia di sản thừa kế của ông A và đưa ra
các giả thiết về chia di sản thừa kế của người chết theo các kết quả chia thừa kế dưới
đây (Các giả thiết chia thừa kế theo từng kết quả này là độc lập với nhau):
1. C=D=480:2=240 tr.
Di chúc liên quan đến C vô hiệu nên chia theo luật:
B=C(K,F)=D=E=240:4=60
Bà B thuộc Đ 669 nên được 2/3 của 1 suất thừa kế: (480:4)x2/3=80tr. Vậy
phần còn thiếu 20 tr của bà B lấy từ D để bù vào.
2. Phần di sản thờ cúng do C quản lý là 480:2=240 tr.
Phần còn lại chia theo PL: C=D=E=240:3=80 tr.
Bà B thuộc 669 nên được 2/3 của 1 suất: (480:4)x2/3=80tr. Phần của bà B
rút từ phần di sản dành cho thờ cúng. Di sản thờ cúng do C quản lý còn
160 tr.
3. D=320 tr; C=D=E=B=160:4=40 tr; Bà B được: (480:4)x2/3=80 tr; bà B
lấy 40 tr từ D.
4. Bà B thuộc Đ 669 nên được 2/3 của 1 suất thừa kế: (480:4)x2/3=80tr.
Vậy M còn: 240 – 40 = 200 tr; E=D= (240:2)-20=100 tr
Đề số 2. Hãy xây dựng một tình huống về chia di sản thừa kế của ông A và đưa ra
các giả thiết về chia di sản thừa kế của người chết theo các kết quả chia thừa kế dưới
đây (Các giả thiết chia thừa kế theo từng kết quả này là độc lập với nhau):
1. M=N=450 tr.
M=N=H=D=900:4=225 tr
Bà B thuộc Đ 669 nên được: (1,8:6)x2/3=200 tr. Phần này được lầy từ M
và N
2. Ông A có thêm số di sản là: (400:2):2=100 tr
Di sản của A: 1,9 tỷ
B=N=H=C=D=1,9 tỷ:5=380 tr
3. Bà B thuộc Đ 669 nên được: (1,8:6)x2/3=200 tr.
M=N=C=D=1,6:4=400 tr.
C trả nợ 150 tr còn lại 250 tr
4. C và D được 1,2 tỷ

M=N=B=H=C (E,F)=D=1,2:6=200 tr.
M,N,B thuộc Đ 669 nên được (1,8tỷ:6)x2/3=200 tr. Phần của mọi người
đã hưởng đủ.
Đề số 3. Xây dựng tình huống cụ thể để phân chia di sản, trong tình huống phải có:
người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc, người từ chối quyền hưởng
di sản, người bị truất quyền thừa kế, người không có quyền thừa kế, người thừa kế
thế vị và người chết cùng thời điểm (yêu cầu cụ thể về các tình tiết và số liệu về di
sản). Sau đó, thực hiện chia thừa kế đối với trường hợp này.
Đề số 4. Phân tích quyền của người lập di chúc và những trường hợp hạn chế quyền
của người lập di chúc.
Đề số 5. So sánh di tặng và di sản dùng vào thờ cúng. Sưu tầm một vụ việc có tranh
chấp liên quan đến di sản thờ cũng và hãy phân tích vụ việc trên cơ sở quy định của
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Đề số 6. Các hình thức của di chúc (phân tích quy định của pháp luật và cho ví dụ
minh họa)
Đề số 7. Những người không có quyền hưởng di sản thừa kế và những người bị truất
quyền hưởng di sản thừa kế: so sánh và cho ví dụ minh họa.
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