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ĐỀ SỐ 1. 

Ngày 10/2/2017, ông K có kí hợp đồng đặt cọc số tiền 500 triệu đồng với bà L để đảm 

bảo cho việc giao kết hợp đồng mua bán căn hộ T1 thuộc dự án đầu tư Louis HZ với tổng số 

tiền là 6 tỷ đồng. Trong hợp đồng đặt đọc, ông K có thỏa thuận sau khi giao cho bà L số tiền 

đặt cọc 500 triệu nói trên, ngày 10/3/2017, ông K sẽ thanh toán cho bà L số tiền 3,5 tỷ đồng 

và hai bên sẽ tiến hành kí hợp đồng mua bán tại phòng công chứng X. Số tiền còn lại, ông sẽ 

nợ lại bà đến 10/4/2017. Hai bên thực hiện đúng cam kết cho tới ngày 10/4/2017, do không 

còn nhu cầu sử dụng căn hộ cũng như không có đủ tiền để thanh toán ông K có đề nghị với bà 

L hủy hợp đồng mua bán đã công chứng. Hai bên đã tiến hành hủy hợp đồng theo sự thỏa 

thuận nhất trí cao. Tuy nhiên, sau khi hủy hợp đồng (10/4/2017) bà L mới hoàn trả cho ông K 

số tiền là 3.5 tỷ đồng. Đến nay là ngày 20/2/2018, sau nhiều lần liên hệ với bà L để yêu cầu 

bà trả số tiền 500 triệu đặt cọc trước đó, bà L vẫn không thay đổi quyết định “không trả vì 

cho rằng, ông K đã vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng đặt cọc, số tiền đó thuộc về bà”. Hỏi: 

1.  Nhận định và hành động của bà L đúng hay sai? Tại sao? 

2. Có bao nhiêu giao dịch xuất hiện trong tình huống trên? 

3. Anh/chị hãy giải quyết tình huống trên theo quy định của pháp luật?                                     

ĐỀ SỐ 2. 

 Ngày 10/3/2017, ông A có thỏa thuận thuê B gia công 1000 bộ bàn ghế học sinh, giá là 

200.000đ/bộ, thời gian giao hàng vào ngày 10/6/2017, tại xưởng của A. Đến ngày, 10/6/2017 

B chuyên chở đủ 1000 bộ bán ghế đến xưởng để giao cho A nhưng vì chưa có chỗ chứa A đã 

tạm thời đóng xưởng và không bắt thông tin liên lạc với B. Do quãng đường vận chuyển khá 

xa nên B đã gửi toàn bộ 1000 bộ bàn ghế vào xưởng của C (gần xưởng của A), đồng thời có 

tin fax cho A để thông báo việc hoàn tất nghĩa vụ của mình như thỏa thuận trong hợp đồng và 

yêu cầu A thanh toán số tiền còn lại cho mình. Tuy nhiên, đến ngày 11/6/2017, do chập điện 

toàn bộ xưởng của C bị cháy, số tài sản trong xưởng bị thiêu rụi hoàn toàn. Hỏi: 

1. Nghĩa vụ của B trong tình huống trên đã hoàn thành hay chưa? Vì sao? 



2. Chủ thể nào phải chịu rủi ro đối với 1000 bộ bàn ghế nói trên? 

3. Hãy giải quyết tình huống theo quy định của pháp luật? 

ĐỀ SỐ 3. 

Vào ngày 10/3/2016 ông M có thỏa thuận vay ông N số tiền là 100 triệu đồng, 10 

lượng vàng SJC và 10.000 USD lãi suất 2%/tháng, không thời hạn. Đến ngày, 10/3/2017, ông 

N có yêu cầu ông M thanh toán số tiền vay (bao gồm cả gốc và lãi). Tuy nhiên, ông M chỉ 

thanh toán cho ông N số tiền gốc: 100 triệu và lãi suất 2%/tháng của khoản tiền này mà 

không thanh toán số tiền 10.000USD và 10 lượng vàng SJC. Ông cho rằng, số tiền 100 triệu 

ông vay là cá nhân vay nên phải trả đầy đủ. Còn số tiền USD và vàng, ông vay cho công ty X 

(ông là người đại diện). Tức là, ông chỉ là người nhận hộ công ty nên ông sẽ không thanh 

toán. Đến nay, 10/3/2018 (giả định thời gian), ông M vẫn chưa thanh toán số tiền còn thiếu, 

Hỏi: 

1. Ông M phải thanh toán những khoản tiền nào cho ông N? Căn cứ vào đâu? 

2. Đưa ra căn cứ giải quyết số tài sản vay là vàng và USD? 

3. Tính tổng số tiền ông M phải trả cho ông N theo quy định của pháp luật hiện hành? 

 
PHỤ TRÁCH BỘ MÔN (đã ký); TS. Vũ Thị Hồng Yến 

Yêu cầu: 
 

- Các nhóm trong một lớp thảo luận làm theo thứ tự của từng vấn đề hoặc có thể đổi thứ 
tự như nhau nhưng không được trùng nội dung trong 1 ca thảo luận. 

- Phải có biên bản phân công công việc cho các thành viên trong nhóm và đánh giá kết 
quả làm việc của từng thành viên. 

- Sản phẩm của mỗi nhóm gồm: 01 bản word nộp cho tổ bộ môn Luật Dân sự, 01 bản 
thuyết trình được chuẩn bị dưới dạng powerpoint hoặc sơ đồ tóm tắt những vấn đề 
chính được trình bày trên khổ giấy A0.  

- Nội dung: 8 điểm, phương pháp trình bày 2 điểm 
- Mọi thắc mắc về đề liên hệ với cô Yến theo số điện thoại 0973586499 hoặc mail: 

vuthihongyenhlu@gmail.com./. 
 


