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Đề 1: Phân tích hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu. Sưu tầm một bản án của 

Tòa án xác định giao dịch dân sự vô hiệu và nêu quan điểm cá nhân về hậu quả pháp lý 

của giao dịch này được giải quyết trong bản án. 

Đề 2: Phân tích quy định của pháp luật về quyền đòi lại tài sản của chủ sở hữu. Sưu tầm 

một bản án của Tòa án giải quyết về vấn đề này và nêu quan điểm cá nhân về nội dung 

được giải quyết. 

Đề 3: Phân tích năng lực chủ thể của cá nhân, xác định các trường hợp giao dịch vô hiệu 

do vi phạm điều kiện về năng lực chủ thể và cho ví dụ minh họa đối với mỗi nội dung 

phân tích, xác định. 

Đề 4: Phân tích nội dung của một trong các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, đồng 

thời chỉ ra sự thể hiện của nguyên tắc này trong các quy định của BLDS năm 2015. 

Đề 5: Phân tích và nêu ví dụ minh họa về các loại tài sản theo quy định của BLDS năm 

2015 và bình luận về những đối tượng mới xuất hiện trong đời sống xã hội nhưng chưa 

được pháp luật ghi nhận là tài sản. 

Đề 6: Phân tích các trường hợp vượt quá thẩm quyền đại diện theo quy định của BLDS 

năm 2015. Sưu tầm một bản án của Tòa án giải quyết về vấn đề này và nêu quan điểm cá 

nhân về nội dung được giải quyết. 



Đề 7: Phân tích về quyền hưởng dụng  theo quy định của BLDS năm 2015 và nêu các 

quan điểm cá nhân về thực tế áp dụng quy định về quyền hưởng dụng hiện nay. 

Đề 8: Phân tích quy định của pháp luật hiện hành về chuyển giao quyền yêu cầu. 

Sưu tầm một bản án của Tòa án giải quyết về vấn đề này và nêu quan điểm cá nhân 

về nội dung đã được giải quyết. 

Đề 9: Phân tích quy định của pháp luật hiện hành và cho ví dụ minh họa về các 

thời điểm hợp đồng có hiệu lực. Nêu kiến nghị hoàn thiện pháp luật. 

Đề 10: Phân tích quy định và cho ví dụ minh họa về thời điểm chịu rủi ro trong 

hợp đồng mua bán tài sản theo BLDS năm 2015. Nêu kiến nghị hoàn thiện pháp 

luật. 

Đề 11: Phân tích quy định của pháp luật hiện hành về bồi thường thiệt hại do người 

mất năng lực hành vi gây ra. Sưu tầm một bản án của Tòa án giải quyết về vấn đề 

này và nêu quan điểm cá nhân về nội dung đã được giải quyết. 

Đề 12: Phân tích quy định của pháp luật hiện hành về bồi thường thiệt hại do nhà 

cửa, công trình xây dựng khác gây ra. Sưu tầm một bản án của Tòa án giải quyết 

về vấn đề này và nêu quan điểm cá nhân về nội dung đã được giải quyết. 
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