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Đề số 1 

Sưu tầm 02 bản án về giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều kiện về hình thức 

đã được Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết. Yêu cầu: 

1. Đính kèm toàn văn 02 bản án trong bài tập nhóm. 

2. Tóm tắt nội dung bản án (yêu cầu: không quá 02 trang A4/bản án). 

3. Nêu các vấn đề pháp lý được giải quyết trong từng bản án. 

4. Nêu quan điểm của nhóm về nội dung giải quyết của Tòa án (đối với các bản án 

không áp dụng BLDS năm 2015 thì nhóm liên hệ với quy định của Bộ luật để Bình 

luận việc áp dụng quy định BLDS năm 2015 vào giải quyết bản án có điểm giống 

và khác gì với quy định luật được áp dụng trong bản án). 

Đề số 2 

Sưu tầm 02 bản án về thừa kế theo di chúc đã được Tòa án nhân dân có thẩm 

quyền giải quyết. Yêu cầu: 

1. Đính kèm toàn văn 02 bản án trong bài tập nhóm. 

2. Tóm tắt nội dung bản án (yêu cầu: không quá 02 trang A4/bản án). 



3. Nêu các vấn đề pháp lý được giải quyết trong từng bản án. 

4. Nêu quan điểm của nhóm về nội dung giải quyết của Tòa án (đối với các bản án 

không áp dụng BLDS năm 2015 thì nhóm liên hệ với quy định của Bộ luật để Bình 

luận việc áp dụng quy định BLDS năm 2015 vào giải quyết bản án có điểm giống 

và khác gì với quy định luật được áp dụng trong bản án). 

Đề số 3 

Sưu tầm 02 bản án về thừa kế theo pháp luật đã được Tòa án nhân dân có thẩm 

quyền giải quyết. Yêu cầu: 

1. Đính kèm toàn văn 02 bản án trong bài tập nhóm. 

2. Tóm tắt nội dung bản án (yêu cầu: không quá 02 trang A4/bản án). 

3. Nêu các vấn đề pháp lý được giải quyết trong từng bản án. 

4. Nêu quan điểm của nhóm về nội dung giải quyết của Tòa án (đối với các bản án 

không áp dụng BLDS năm 2015 thì nhóm liên hệ với quy định của Bộ luật để Bình 

luận việc áp dụng quy định BLDS năm 2015 vào giải quyết bản án có điểm giống 

và khác gì với quy định luật được áp dụng trong bản án). 

Đề số 4 

Sưu tầm 02 bản án về sở hữu chung hợp nhất đã được Tòa án nhân dân có thẩm 

quyền giải quyết. Yêu cầu: 

1. Đính kèm toàn văn 02 bản án trong bài tập nhóm. 

2. Tóm tắt nội dung bản án (yêu cầu: không quá 02 trang A4/bản án). 

3. Nêu các vấn đề pháp lý được giải quyết trong từng bản án. 



4. Nêu quan điểm của nhóm về nội dung giải quyết của Tòa án (đối với các bản án 

không áp dụng BLDS năm 2015 thì nhóm liên hệ với quy định của Bộ luật để Bình 

luận việc áp dụng quy định BLDS năm 2015 vào giải quyết bản án có điểm giống 

và khác gì với quy định luật được áp dụng trong bản án). 

Đề số 5 

Sưu tầm 02 bản án về quyền đối với bất động sản liền kề đã được Tòa án nhân dân 

có thẩm quyền giải quyết. Yêu cầu: 

1. Đính kèm toàn văn 02 bản án trong bài tập nhóm. 

2. Tóm tắt nội dung bản án (yêu cầu: không quá 02 trang A4/bản án). 

3. Nêu các vấn đề pháp lý được giải quyết trong từng bản án. 

4. Nêu quan điểm của nhóm về nội dung giải quyết của Tòa án (đối với các bản án 

không áp dụng BLDS năm 2015 thì nhóm liên hệ với quy định của Bộ luật để Bình 

luận việc áp dụng quy định BLDS năm 2015 vào giải quyết bản án có điểm giống 

và khác gì với quy định luật được áp dụng trong bản án). 

Đề số 6 

Sưu tầm 02 bản án về sở hữu chung theo phần đã được Tòa án nhân dân có thẩm 

quyền giải quyết. Yêu cầu: 

1. Đính kèm toàn văn 02 bản án trong bài tập nhóm. 

2. Tóm tắt nội dung bản án (yêu cầu: không quá 02 trang A4/bản án). 

3. Nêu các vấn đề pháp lý được giải quyết trong từng bản án. 

4. Nêu quan điểm của nhóm về nội dung giải quyết của Tòa án (đối với các bản án 

không áp dụng BLDS năm 2015 thì nhóm liên hệ với quy định của Bộ luật để Bình 



luận việc áp dụng quy định BLDS năm 2015 vào giải quyết bản án có điểm giống 

và khác gì với quy định luật được áp dụng trong bản án). 

Đề số 7 

Sưu tầm 02 bản án về bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình đã được Tòa án 

nhân dân có thẩm quyền giải quyết. Yêu cầu: 

1. Đính kèm toàn văn 02 bản án trong bài tập nhóm. 

2. Tóm tắt nội dung bản án (yêu cầu: không quá 02 trang A4/bản án). 

3. Nêu các vấn đề pháp lý được giải quyết trong từng bản án. 

4. Nêu quan điểm của nhóm về nội dung giải quyết của Tòa án (đối với các bản án 

không áp dụng BLDS năm 2015 thì nhóm liên hệ với quy định của Bộ luật để Bình 

luận việc áp dụng quy định BLDS năm 2015 vào giải quyết bản án có điểm giống 

và khác gì với quy định luật được áp dụng trong bản án). 

Đề số 8 

Sưu tầm 02 bản án về giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm sự tự nguyện đã được 

Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết. Yêu cầu: 

1. Đính kèm toàn văn 02 bản án trong bài tập nhóm. 

2. Tóm tắt nội dung bản án (yêu cầu: không quá 02 trang A4/bản án). 

3. Nêu các vấn đề pháp lý được giải quyết trong từng bản án. 

4. Nêu quan điểm của nhóm về nội dung giải quyết của Tòa án (đối với các bản án 

không áp dụng BLDS năm 2015 thì nhóm liên hệ với quy định của Bộ luật để Bình 

luận việc áp dụng quy định BLDS năm 2015 vào giải quyết bản án có điểm giống 

và khác gì với quy định luật được áp dụng trong bản án). 



 

Lưu ý: các nhóm trong cùng một lớp thảo luận không chọn đề bài tập nhóm trùng 

nhau. 

        BỘ MÔN LUẬT DÂN SỰ 


