
BỘ ĐỀ CÂU HỎI THI VẤN ĐÁP DÂN SỰ 2 (PHẦN CÂU HỎI LÝ THUYẾT) 

DÀNH CHO SINH VIÊN ÔN TẬP 

1. Nêu và phân tích các căn cứ phát sinh nghĩa vụ? Cho ví dụ minh họa. 

2. Địa điểm và thời hạn thực hiện nghĩa vụ? Ý nghĩa pháp lý của việc xác định 

địa điểm và thời hạn thực hiện nghĩa vụ?  

3. Căn cứ phát sinh nghĩa vụ liên đới và nội dung thực hiện nghĩa vụ liên đới? 

4. Điều kiện và hậu quả pháp lý của việc chuyển giao quyền yêu cầu và chuyển 

giao nghĩa vụ? Cho ví dụ minh họa? 

5. Phân biệt chuyển giao quyền đòi nợ với bán quyền đòi nợ. Cho ví dụ minh 

họa? 

6. Phân biệt nghĩa vụ với trách nhiệm dân sự? Cho ví dụ minh họa? 

7. Phân biệt nghĩa vụ hoàn lại và nghĩa vụ bổ sung. Cho ví dụ minh họa. 

8. Phân biệt nghĩa vụ liên đới với nghĩa vụ riêng rẽ? Cho ví dụ minh họa? 

9. Phân biệt thực hiện nghĩa vụ giao vật đặc định và thực hiện nghĩa vụ giao 

vật cùng loại? Cho ví dụ minh họa? 

10. Phân biệt căn cứ chấm dứt nghĩa vụ theo thỏa thuận của các bên và bên có 

quyền miễn việc thực hiện nghĩa vụ cho bên có nghĩa vụ? Cho ví dụ minh 

họa?  

11. Phân biệt hoãn thực hiện nghĩa vụ và gia hạn thực hiện nghĩa vụ? Cho ví dụ 

minh họa? 

12. Phân tích thời điểm giao kết và thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng về 

quyền sử dụng đất. 

13. So sánh biện pháp cầm cố tài sản với ký cược? 

14. Nêu các điều kiện của thực hiện công việc không có ủy quyền? 

15. Nêu các điều kiện có hiệu lực của hơp đồng? 

16. Phân tích thời điểm có hiệu lực của hợp đồng tặng cho tài sản? 

17. Trình bày đặc điểm của các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ? 



18. Trình bày các phương thức xử lý tài sản bảo đảm? 

19. Trình bày nguyên tắc xử lý tài sản bảo đảm? 

20. Phân tích đối tượng của các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ? 

21. Phân tích đặc điểm pháp lý của biện pháp ký quỹ; cho ví dụ minh họa. 

22. Phân tích đặc điểm pháp lý của biện pháp cầm giữ và cho ví dụ minh hoạ. 

23. Phân biệt hiệu lực của các biện pháp bảo đảm với hiệu lực đối kháng của các 

biện pháp bảo đảm. 

24. So sánh biện pháp cầm cố tài sản với biện pháp thế chấp tài sản? 

25. Phân tích đặc điểm pháp lý của biện pháp bảo lưu quyền sở hữu? Cho ví dụ 

minh họa. 

26. Phân tích các đặc điểm pháp lý của hợp đồng dịch vụ? 

27. Phân tích các đặc điểm pháp lý của hợp đồng vận chuyển? 

28. Phân tích các đặc điểm pháp lý của hợp đồng gia công? 

29. Phân tích các đặc điểm pháp lý của hợp đồng gửi giữ tài sản? 

30. Phân tích mối quan hệ giữa các chủ thể trong quan hệ ủy quyền lại? 

31. Phân tích khái niệm và đặc điểm của hợp đồng vay tài sản? Cho ví dụ minh 

họa? 

32. Phân tích các điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn 

nguy hiểm cao độ gây ra. 

33. Phân biệt hợp đồng tặng cho có điều kiện với hứa thưởng? 

34. Phân tích sự khác biệt giữa quyền sử dụng tài sản trong hợp đồng thuê tài 

sản và hợp đồng thuê khoán tài sản? 

35. Xác định và nêu ý nghĩa của việc xác định thời điểm giao kết hợp đồng? 

36. Phân biệt hợp đồng thuê tài sản với hợp đồng mượn tài sản? 

37. Phân tích và nêu ý nghĩa pháp lý của việc xác định thời điểm có hiệu lực của 

hợp đồng 



38. Nêu khái niệm và đặc điểm của hợp đồng? Cho ví dụ minh họa về một hợp 

đồng có đối tượng là tài sản, một hợp đồng có đối tượng là công việc. 

39. Phân tích các căn cứ xác định thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng? 

Thứ tự áp dụng các căn cứ? Ý nghĩa của việc xác định thời điểm phát sinh 

hiệu lực của hợp đồng. 

40. Phân loại hợp đồng? Cho ví dụ minh họa. 

41. Phân biệt hủy bỏ hợp đồng với đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng? 

Cho ví dụ minh họa. 

42. Phân biệt nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng tài sản không có căn cứ 

pháp luật và nghĩa vụ hoàn trả do được lợi về tài sản không có căn cứ pháp 

luật. Cho ví dụ minh họa. 

43. Phân biệt nghĩa vụ của người thực hiện công việc không có ủy quyền và 

nghĩa vụ của người được ủy quyền thực hiện công việc. 

44. Phân tích yếu tố lỗi trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. 

45. Phân tích khái niệm và đặc điểm pháp lý của hợp đồng vay tài sản? Cho ví 

dụ minh họa 

46. Phân tích khái niệm và đặc điểm pháp lý của hợp đồng mua bán tài sản? 

47. Phân biệt hợp đồng gia công với hợp đồng mua bán tài sản hình thành trong 

tương lai? 

48. Phân tích mối quan hệ giữa hợp đồng mua trả chậm, trả dần với biện pháp 

bảo lưu quyền sở hữu? 

49. Phân tích các điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp 

đồng? Cho ví dụ minh họa? 

50.  Lỗi là gì? Phân tích ý nghĩa pháp lý của yếu tố lỗi trong trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại ngoài hợp đồng? 

51. Nêu và phân tích các căn cứ loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài 

hợp đồng? Cho ví dụ minh họa? 



52. Trình bày nội dung của trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhiều người 

cùng gây ra? 

53. So sánh trách nhiệm bồi thường hiệt hại do người dưới 15 tuổi gây ra và 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người mất năng lực hành vi dân sự gây 

ra? 

54. Phân biệt trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hỗn hợp lỗi và trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra? 

55. Phân biệt hợp đồng thuê tài sản với hợp đồng mượn tài sản? 

56. So sánh hợp đồng thuê tài sản với hợp đồng thuê khoán tài sản? Phân tích 

các đặc điểm pháp lý của hợp đồng gia công? 

57. Phân tích các đặc điểm pháp lý của hợp đồng hợp tác? 

58. Xác định thiệt hại được bồi thường trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

ngoài hợp đồng? Tổn thất tinh thần được áp dụng trong các loại thiệt hại 

nào, tại sao? 

59. Phân biệt trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây 

ra và trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi liên quan đến nguồn nguy 

hiểm cao độ? 

60. Xác định các trường hợp chủ sở hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi 

thường ngay cả khi không có lỗi? 
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