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I. ĐIỂM CÂU HỎI: 90 điểm
Câu 1. (4 điểm)
- Bộ luật dân sự hiện hành là Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13, được Quốc hội
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày
24 tháng 11 năm 2015. (1 điểm)
- Điều 689 quy định: “Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01
năm 2017. Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Bộ luật này có
hiệu lực.” (1 điểm)
- Bộ luật gồm có 6 phần, 27 chương và 689 điều (1 điểm). Liệt kê cụ thể các
phần, chương (1 điểm)
Câu 2. (16 điểm)
1. Quyền dân sự được quy định trong Bộ luật dân sự như sau:
- Điều 2. Công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền dân sự (0,25 điểm)
Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền dân sự được công
nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật. Quyền dân sự chỉ
có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc
phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng
đồng. (0,25 điểm)
- Điều 8. Căn cứ xác lập quyền dân sự (0,25 điểm)
Hợp đồng; Hành vi pháp lý đơn phương; Quyết định của Tòa án, cơ quan có
thẩm quyền khác theo quy định của luật; Kết quả của lao động, sản xuất, kinh
doanh; kết quả của hoạt động sáng tạo ra đối tượng quyền sở hữu trí tuệ; Chiếm hữu
tài sản; Sử dụng tài sản, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật; Bị thiệt hại
do hành vi trái pháp luật; Thực hiện công việc không có uỷ quyền; Căn cứ khác do
pháp luật quy định. (0,25 điểm)
- Điều 9. Thực hiện quyền dân sự (0,25 điểm)
Cá nhân, pháp nhân thực hiện quyền dân sự theo ý chí của mình, không được
trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự và giới hạn của việc thực hiện
quyền dân sự. Việc cá nhân, pháp nhân không thực hiện quyền dân sự của mình
không phải là căn cứ làm chấm dứt quyền, trừ trường hợp luật có quy định khác.
(0,25 điểm)

- Khoản 1 Điều 10 (0,25 điểm): Cá nhân, pháp nhân không được lạm dụng
quyền dân sự của mình gây thiệt hại cho người khác, để vi phạm nghĩa vụ của mình
hoặc thực hiện mục đích khác trái pháp luật. Trường hợp cá nhân, pháp nhân không
tuân thủ quy định này thì Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác căn cứ vào tính
chất, hậu quả của hành vi vi phạm mà có thể không bảo vệ một phần hoặc toàn bộ
quyền của họ, buộc bồi thường nếu gây thiệt hại và có thể áp dụng chế tài khác do
luật quy định. (0,25 điểm)
- Điều 11. Các phương thức bảo vệ quyền dân sự (0,25 điểm)
Khi quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân bị xâm phạm thì chủ thể đó có quyền
tự bảo vệ theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan hoặc yêu cầu cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền: Công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền dân
sự của mình; Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm; Buộc xin lỗi, cải chính công khai;
Buộc thực hiện nghĩa vụ; Buộc bồi thường thiệt hại; Hủy quyết định cá biệt trái
pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền; Yêu cầu khác theo quy định
của luật. (0,25 điểm)
- Điều 12 (0,25 điểm) Việc tự bảo vệ quyền dân sự phải phù hợp với tính chất,
mức độ xâm phạm đến quyền dân sự đó và không được trái với các nguyên tắc cơ
bản của pháp luật dân sự. (0,25 điểm)
- Điều 13. (0,25 điểm) Cá nhân, pháp nhân có quyền dân sự bị xâm phạm được
bồi thường toàn bộ thiệt hại, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có
quy định khác. (0,25 điểm)
- Điều 14. Bảo vệ quyền dân sự thông qua cơ quan có thẩm quyền (0,25 điểm)
Tòa án, cơ quan có thẩm quyền khác có trách nhiệm tôn trọng, bảo vệ quyền
dân sự của cá nhân, pháp nhân. Trường hợp quyền dân sự bị xâm phạm hoặc có
tranh chấp thì việc bảo vệ quyền được thực hiện theo pháp luật tố tụng tại Tòa án
hoặc trọng tài. Việc bảo vệ quyền dân sự theo thủ tục hành chính được thực hiện
trong trường hợp luật quy định. Quyết định giải quyết vụ việc theo thủ tục hành
chính có thể được xem xét lại tại Tòa án. Tòa án không được từ chối giải quyết vụ,
việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng; trong trường hợp này áp dụng tập
quán hoặc tương tự pháp luật hoặc áp dụng nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự,
án lệ, lẽ công bằng. (0,25 điểm)
- Điều 15 (0,25 điểm) Khi giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền dân sự, Tòa án hoặc
cơ quan có thẩm quyền khác có quyền hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ
quan, tổ chức, người có thẩm quyền. Trường hợp quyết định cá biệt bị hủy thì quyền
dân sự bị xâm phạm được khôi phục và có thể được bảo vệ bằng các phương thức
theo quy định của Bộ luật này. (0,25 điểm)
- Khoản 1 Điều 150. Thời hiệu hưởng quyền dân sự là thời hạn mà khi kết thúc
thời hạn đó thì chủ thể được hưởng quyền dân sự. (0,25 điểm)
- Điều 152 (0,25 điểm) hiệu lực của thời hiệu hưởng quyền dân sự, miễn trừ
nghĩa vụ dân sự: Trường hợp pháp luật quy định cho các chủ thể được hưởng quyền
dân sự hoặc được miễn trừ nghĩa vụ dân sự theo thời hiệu thì chỉ sau khi thời hiệu
đó kết thúc, việc hưởng quyền dân sự hoặc miễn trừ nghĩa vụ dân sự mới có hiệu
lực. (0,25 điểm)
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-Điều 153. Tính liên tục của thời hiệu hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ
dân sự (0,25 điểm) :
+ Thời hiệu hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân sự có tính liên tục từ
khi bắt đầu cho đến khi kết thúc; nếu có sự kiện làm gián đoạn thì thời hiệu phải
được tính lại từ đầu, sau khi sự kiện làm gián đoạn chấm dứt. Thời hiệu hưởng
quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân sự bị gián đoạn khi có một trong các sự kiện:
Có sự giải quyết bằng một quyết định có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có
thẩm quyền đối với quyền, nghĩa vụ dân sự đang được áp dụng thời hiệu; Quyền,
nghĩa vụ dân sự đang được áp dụng thời hiệu mà bị người có quyền, nghĩa vụ liên
quan tranh chấp và đã được giải quyết bằng một bản án, quyết định có hiệu lực pháp
luật của Tòa án. Thời hiệu cũng được tính liên tục trong trường hợp việc hưởng
quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân sự được chuyển giao hợp pháp cho người khác.
(0,25 điểm)
2. Các quyền nhân thân của cá nhân theo quy định của Bộ luật dân sự
- Khoản 1 Điều 3 (0,25 điểm): Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không
được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử; được pháp luật bảo hộ như nhau về
các quyền nhân thân và tài sản. (0,25 điểm)
- Điều 25. Quyền nhân thân (0,25 điểm) + Quyền nhân thân là quyền dân sự
gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho người khác, trừ trường hợp
luật khác có liên quan quy định khác. + Việc xác lập, thực hiện quan hệ dân sự liên
quan đến quyền nhân thân của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi
dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi phải được người đại
diện theo pháp luật của người này đồng ý theo quy định của Bộ luật này, luật khác
có liên quan hoặc theo quyết định của Tòa án; + Việc xác lập, thực hiện quan hệ dân
sự liên quan đến quyền nhân thân của người bị tuyên bố mất tích, người đã chết phải
được sự đồng ý của vợ, chồng hoặc con thành niên của người đó; trường hợp không
có những người này thì phải được sự đồng ý của cha, mẹ của người bị tuyên bố mất
tích, người đã chết, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định
khác. (0,5 điểm)
- Điều 26. Quyền có họ, tên (0,25 điểm) Cá nhân có quyền có họ, tên (bao gồm
cả chữ đệm, nếu có). Họ, tên của một người được xác định theo họ, tên khai sinh
của người đó. Họ của cá nhân được xác định là họ của cha đẻ hoặc họ của mẹ đẻ
theo thỏa thuận của cha mẹ; nếu không có thỏa thuận thì họ của con được xác định
theo tập quán. Trường hợp chưa xác định được cha đẻ thì họ của con được xác định
theo họ của mẹ đẻ. Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, chưa xác định được cha đẻ, mẹ đẻ
và được nhận làm con nuôi thì họ của trẻ em được xác định theo họ của cha nuôi
hoặc họ của mẹ nuôi theo thỏa thuận của cha mẹ nuôi. Trường hợp chỉ có cha nuôi
hoặc mẹ nuôi thì họ của trẻ em được xác định theo họ của người đó. Trường hợp trẻ
em bị bỏ rơi, chưa xác định được cha đẻ, mẹ đẻ và chưa được nhận làm con nuôi thì
họ của trẻ em được xác định theo đề nghị của người đứng đầu cơ sở nuôi dưỡng trẻ
em đó hoặc theo đề nghị của người có yêu cầu đăng ký khai sinh cho trẻ em, nếu trẻ
em đang được người đó tạm thời nuôi dưỡng .Cha đẻ, mẹ đẻ được quy định trong
Bộ luật này là cha, mẹ được xác định dựa trên sự kiện sinh đẻ; người nhờ mang thai
hộ với người được sinh ra từ việc mang thai hộ theo quy định của Luật hôn nhân và
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gia đình. Việc đặt tên bị hạn chế trong trường hợp xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp
pháp của người khác hoặc trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự; Tên
của công dân Việt Nam phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam;
không đặt tên bằng số, bằng một ký tự mà không phải là chữ. Cá nhân xác lập, thực
hiện quyền, nghĩa vụ dân sự theo họ, tên của mình. Việc sử dụng bí danh, bút danh
không được gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. (0,5 điểm)
- Tại Điều 27(0,25 điểm), Điều 28 (0,25 điểm) về quyền thay đổi họ, tên
- Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc
thay đổi họ trong trường hợp: Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của
mẹ đẻ hoặc ngược lại; Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang
họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi; Khi người
con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho
người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ; Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha
đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con; Thay đổi họ của người bị lưu
lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình; Thay đổi họ theo họ của vợ, họ của
chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với
pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ
trước khi thay đổi; Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ. (0,25 điểm)
- Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc
thay đổi tên trong trường hợp: Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên
đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp
pháp của người đó; Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con
nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ
yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt; Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc
người con khi xác định cha, mẹ cho con; Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra
nguồn gốc huyết thống của mình; Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn
nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ,
chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi; Thay đổi
tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính; (0,25 điểm)
* Việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ 9 tuổi trở lên phải có sự đồng ý của
người đó. Việc thay đổi họ, tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền,
nghĩa vụ dân sự được xác lập theo tên cũ.(0,25 điểm)
- Điều 29. Quyền xác định, xác định lại dân tộc (0,25 điểm) Cá nhân có quyền
xác định, xác định lại dân tộc của mình. Cá nhân khi sinh ra được xác định dân tộc
theo dân tộc của cha đẻ, mẹ đẻ. Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác
nhau thì dân tộc của con được xác định theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ theo
thoả thuận của cha đẻ, mẹ đẻ; trường hợp không có thỏa thuận thì dân tộc của con
được xác định theo tập quán; trường hợp tập quán khác nhau thì dân tộc của con
được xác định theo tập quán của dân tộc ít người hơn. (0,25 điểm)
Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, chưa xác định được cha đẻ, mẹ đẻ và được nhận
làm con nuôi thì được xác định dân tộc theo dân tộc của cha nuôi hoặc mẹ nuôi theo
thỏa thuận của cha mẹ nuôi. Trường hợp chỉ có cha nuôi hoặc mẹ nuôi thì dân tộc
của trẻ em được xác định theo dân tộc của người đó. Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi,
chưa xác định được cha đẻ, mẹ đẻ và chưa được nhận làm con nuôi thì được xác
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định dân tộc theo đề nghị của người đứng đầu cơ sở nuôi dưỡng trẻ em đó hoặc theo
đề nghị của người đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ em vào thời điểm đăng ký khai sinh
cho trẻ em. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định lại
dân tộc trong trường hợp sau đây: Xác định lại theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ
trong trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau; Xác định lại theo dân
tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ trong trường hợp con nuôi đã xác định được cha đẻ, mẹ
đẻ của mình. Việc xác định lại dân tộc cho người từ đủ mười lăm tuổi đến dưới
mười tám tuổi phải được sự đồng ý của người đó. Cấm lợi dụng việc xác định lại
dân tộc nhằm mục đích trục lợi hoặc gây chia rẽ, phương hại đến sự đoàn kết của
các dân tộc Việt Nam. (0,5 điểm)
- Điều 30. Quyền được khai sinh, khai tử (0,25 điểm)
Cá nhân từ khi sinh ra có quyền được khai sinh. Cá nhân chết phải được khai
tử. Trẻ em sinh ra mà sống được từ hai mươi bốn giờ trở lên mới chết thì phải được
khai sinh và khai tử; nếu sinh ra mà sống dưới hai mươi bốn giờ thì không phải khai
sinh và khai tử, trừ trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ có yêu cầu. Việc khai sinh, khai tử do
pháp luật về hộ tịch quy định. (0,25 điểm)
- Điều 31. Quyền đối với quốc tịch (0,25 điểm)
Cá nhân có quyền có quốc tịch. Việc xác định, thay đổi, nhập, thôi, trở lại quốc
tịch Việt Nam do Luật quốc tịch Việt Nam quy định. Quyền của người không quốc
tịch cư trú, sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam được bảo đảm theo luật. (0,25 điểm)
- Điều 32. Quyền của cá nhân đối với hình ảnh (0,25 điểm)
Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh của cá
nhân phải được người đó đồng ý. Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích
thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có
thỏa thuận khác. Việc sử dụng hình ảnh trong trường hợp sau đây không cần có sự
đồng ý của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật của họ: Hình ảnh
được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng; Hình ảnh được sử dụng
từ các hoạt động công cộng, bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao,
biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh
dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh. Việc sử dụng hình ảnh mà vi phạm
quy định tại Điều này thì người có hình ảnh có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định
buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy,
chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý
khác theo quy định của pháp luật. (0,5 điểm)
- Điều 33. Quyền sống, quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe,
thân thể (0,25 điểm) Cá nhân có quyền sống, quyền bất khả xâm phạm về tính
mạng, thân thể, quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe. Không ai bị tước đoạt
tính mạng trái luật. Khi phát hiện người bị tai nạn, bệnh tật mà tính mạng bị đe dọa
thì người phát hiện có trách nhiệm hoặc yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức khác có
điều kiện cần thiết đưa ngay đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi gần nhất; cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh theo
quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh. Việc gây mê, mổ, cắt bỏ, cấy ghép
mô, bộ phận cơ thể người; thực hiện kỹ thuật, phương pháp khám, chữa bệnh mới
trên cơ thể người; thử nghiệm y học, dược học, khoa học hay bất cứ hình thức thử
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nghiệm nào khác trên cơ thể người phải được sự đồng ý của người đó và phải được
tổ chức có thẩm quyền thực hiện. Trường hợp người được thử nghiệm là người chưa
thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức,
làm chủ hành vi hoặc là bệnh nhân bất tỉnh thì phải được cha, mẹ, vợ, chồng, con
thành niên hoặc người giám hộ của người đó đồng ý; trường hợp có nguy cơ đe dọa
đến tính mạng của bệnh nhân mà không chờ được ý kiến của những người nêu trên
thì phải có quyết định của người có thẩm quyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Việc khám nghiệm tử thi được thực hiện khi thuộc một trong các trường hợp sau
đây: Có sự đồng ý của người đó trước khi chết; Có sự đồng ý của cha, mẹ, vợ,
chồng, con thành niên hoặc người giám hộ nếu không có ý kiến của người đó trước
khi chết; Theo quyết định của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp luật quy định. (0,5 điểm)
- Điều 34. Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín(0,25 điểm)
Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp
luật bảo vệ. Cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án bác bỏ thông tin làm ảnh hưởng xấu
đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình. Việc bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín
có thể được thực hiện sau khi cá nhân chết theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc con
thành niên; trường hợp không có những người này thì theo yêu cầu của cha, mẹ của
người đã chết, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác. Thông tin ảnh hưởng
xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được đăng tải trên phương tiện
thông tin đại chúng nào thì phải được gỡ bỏ, cải chính bằng chính phương tiện
thông tin đại chúng đó. Nếu thông tin này được cơ quan, tổ chức, cá nhân cất giữ thì
phải được hủy bỏ. Trường hợp không xác định được người đã đưa tin ảnh hưởng
xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình thì người bị đưa tin có quyền yêu cầu
Tòa án tuyên bố thông tin đó là không đúng. Cá nhân bị thông tin làm ảnh hưởng
xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín thì ngoài quyền yêu cầu bác bỏ thông tin đó còn
có quyền yêu cầu người đưa ra thông tin xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường
thiệt hại. (0,5 điểm)
- Điều 35. Quyền hiến, nhận mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (0,25
điểm) Cá nhân có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể của mình khi còn sống hoặc hiến
mô, bộ phận cơ thể, hiến xác của mình sau khi chết vì mục đích chữa bệnh cho
người khác hoặc nghiên cứu y học, dược học và các nghiên cứu khoa học khác. Cá
nhân có quyền nhận mô, bộ phận cơ thể của người khác để chữa bệnh cho mình. Cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh, pháp nhân có thẩm quyền về nghiên cứu khoa học có
quyền nhận bộ phận cơ thể người, lấy xác để chữa bệnh, thử nghiệm y học, dược
học và các nghiên cứu khoa học khác. Việc hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể người,
hiến, lấy xác phải tuân thủ theo các điều kiện và được thực hiện theo quy định của
Bộ luật này, Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác và luật
khác có liên quan. (0,25 điểm)
- Điều 36. Quyền xác định lại giới tính (0,25 điểm)
Cá nhân có quyền xác định lại giới tính. Việc xác định lại giới tính của một
người được thực hiện trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm
sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định
rõ giới tính. Việc xác định lại giới tính được thực hiện theo quy định của pháp luật.
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Cá nhân đã thực hiện việc xác định lại giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi
hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có quyền nhân thân phù hợp với giới
tính đã được xác định lại theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan.
(0,25 điểm)
- Điều 37. Chuyển đổi giới tính (0,25 điểm) Việc chuyển đổi giới tính được
thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa
vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có quyền nhân
thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của Bộ luật này và luật
khác có liên quan. (0,25 điểm)
- Điều 38. Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình (0,25
điểm) Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và
được pháp luật bảo vệ. Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên
quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý, việc thu
thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến bí mật gia đình phải được
các thành viên gia đình đồng ý, trừ trường hợp luật có quy định khác. Thư tín, điện
thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác
của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật. Việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư
tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin
riêng tư khác của người khác chỉ được thực hiện trong trường hợp luật quy định.
Các bên trong hợp đồng không được tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá
nhân, bí mật gia đình của nhau mà mình đã biết được trong quá trình xác lập, thực
hiện hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. (0,5 điểm)
- Điều 39. Quyền nhân thân trong hôn nhân và gia đình (0,25 điểm) Cá nhân
có quyền kết hôn, ly hôn, quyền bình đẳng của vợ chồng, quyền xác định cha, mẹ,
con, quyền được nhận làm con nuôi, quyền nuôi con nuôi và các quyền nhân thân
khác trong quan hệ hôn nhân, quan hệ cha mẹ và con và quan hệ giữa các thành viên
gia đình. Con sinh ra không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của cha, mẹ đều có
quyền và nghĩa vụ như nhau đối với cha, mẹ của mình. Cá nhân thực hiện quyền
nhân thân trong hôn nhân và gia đình theo quy định của Bộ luật này, Luật hôn nhân
và gia đình và luật khác có liên quan. (0,25 điểm)
Câu 3. (7 điểm)
1. Hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân tham
gia quan hệ dân sự
- Điều 101. Chủ thể trong quan hệ dân sự có sự tham gia của hộ gia đình, tổ
hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân (0,25 điểm)
+ Trường hợp hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân
tham gia quan hệ dân sự thì các thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác
không có tư cách pháp nhân là chủ thể tham gia xác lập, thực hiện giao dịch dân sự
hoặc ủy quyền cho người đại diện tham gia xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. Việc
ủy quyền phải được lập thành văn bản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Khi có sự
thay đổi người đại diện thì phải thông báo cho bên tham gia quan hệ dân sự biết.
(0,25 điểm)
Trường hợp thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư
cách pháp nhân tham gia quan hệ dân sự không được các thành viên khác ủy quyền
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làm người đại diện thì thành viên đó là chủ thể của quan hệ dân sự do mình xác lập,
thực hiện. (0,25 điểm)
+ Việc xác định chủ thể của quan hệ dân sự có sự tham gia của hộ gia đình sử
dụng đất được thực hiện theo quy định của Luật đất đai. (0,25 điểm)
- Khoản 2 Điều 138 (0,25 điểm): Các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ
chức khác không có tư cách pháp nhân có thể thỏa thuận cử cá nhân, pháp nhân
khác đại diện theo ủy quyền xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản
chung của các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách
pháp nhân. (0,25 điểm)
2. Tài sản chung của các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không
có tư cách pháp nhân được quy định tại Điều 102 (0,25 điểm)
- Việc xác định tài sản chung của các thành viên hộ gia đình, quyền, nghĩa vụ
đối với tài sản này được xác định theo quy định tại Điều 212 (0,25 điểm) như sau:
+ Tài sản của các thành viên gia đình cùng sống chung gồm tài sản do các
thành viên đóng góp, cùng nhau tạo lập nên và những tài sản khác được xác lập
quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan.(0,25 điểm)
+ Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của các thành viên gia đình
được thực hiện theo phương thức thỏa thuận. Trường hợp định đoạt tài sản là bất
động sản, động sản có đăng ký, tài sản là nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình phải
có sự thỏa thuận của tất cả các thành viên gia đình là người thành niên có năng lực
hành vi dân sự đầy đủ,trừ trường hợp luật có quy định khác.(0,25 điểm)
+ Trường hợp không có thỏa thuận thì áp dụng quy định về sở hữu chung theo
phần được quy định tại Bộ luật này và luật khác có liên quan, trừ trường hợp sở hữu
chung của vợ chồng (0,25 điểm).
- Việc xác định tài sản chung của các thành viên tổ hợp tác, quyền, nghĩa vụ
đối với tài sản này được xác định theo quy định tại Điều 506 (0,25 điểm) như sau:
+ Tài sản do các thành viên đóng góp, cùng tạo lập và tài sản khác theo quy
định của pháp luật là tài sản chung theo phần của các thành viên hợp tác. Trường
hợp có thỏa thuận về góp tiền mà thành viên hợp tác chậm thực hiện thì phải có
trách nhiệm trả lãi đối với phần tiền chậm trả theo quy định và phải bồi thường thiệt
hại. (0,25 điểm)
+ Việc định đoạt tài sản là quyền sử dụng đất, nhà, xưởng sản xuất, tư liệu sản
xuất khác phải có thỏa thuận bằng văn bản của tất cả các thành viên; việc định đoạt
tài sản khác do đại diện của các thành viên quyết định, trừ trường hợp có thỏa thuận
khác.(0,25 điểm)
+ Không được phân chia tài sản chung trước khi chấm dứt hợp đồng hợp tác,
trừ trường hợp tất cả các thành viên hợp tác có thỏa thuận. Việc phân chia tài sản
chung theo quy định này không làm thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ được
xác lập, thực hiện trước thời điểm tài sản được phân chia.(0,25 điểm)
- Việc xác định tài sản chung của các thành viên của tổ chức khác không có tư
cách pháp nhân, quyền, nghĩa vụ đối với tài sản này được xác định theo thỏa thuận
của các thành viên, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.(0,25 điểm)
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3. Tại Điều 103 (0,25 điểm) quy định về trách nhiệm dân sự của thành viên hộ
gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân như sau:
+ Nghĩa vụ dân sự phát sinh từ việc tham gia quan hệ dân sự của hộ gia đình, tổ
hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân được bảo đảm thực hiện bằng tài
sản chung của các thành viên. (0,25 điểm)
+ Trường hợp các thành viên không có hoặc không đủ tài sản chung để thực
hiện nghĩa vụ chung thì người có quyền có thể yêu cầu các thành viên thực hiện
nghĩa vụ liên đới (là nghĩa vụ do nhiều người cùng phải thực hiện và bên có quyền
có thể yêu cầu bất cứ ai trong số những người có nghĩa vụ phải thực hiện toàn bộ
nghĩa vụ). (0,25 điểm)
+ Trường hợp các bên không có thỏa thuận, hợp đồng hợp tác hoặc luật không
có quy định khác thì các thành viên chịu trách nhiệm dân sự theo phần tương ứng
với phần đóng góp tài sản của mình, nếu không xác định được theo phần tương ứng
thì xác định theo phần bằng nhau. (0,25 điểm)
4. Điều 104 (0,25 điểm) về hậu quả pháp lý đối với giao dịch dân sự do thành
viên không có quyền đại diện xác lập, thực hiện
- Trường hợp thành viên không có quyền đại diện mà xác lập, thực hiện giao
dịch dân sự nhân danh các thành viên khác của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác
không có tư cách pháp nhân thì hậu quả pháp lý của giao dịch được áp dụng theo
quy định như sau:
+ Điều 130. Giao dịch dân sự vô hiệu từng phần khi một phần nội dung của
giao dịch dân sự vô hiệu nhưng không ảnh hưởng đến hiệu lực của phần còn lại của
giao dịch.(0,25 điểm)
+ Điều 142. (0,25 điểm) Giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện
xác lập, thực hiện không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện,
trừ một trong các trường hợp: Người được đại diện đã công nhận giao dịch; Người
được đại diện biết mà không phản đối trong một thời hạn hợp lý; Người được đại
diện có lỗi dẫn đến việc người đã giao dịch không biết hoặc không thể biết về việc
người đã xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với mình không có quyền đại
diện.(0,25 điểm)
Trường hợp giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực
hiện không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện thì người
không có quyền đại diện vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đối với người đã giao dịch với
mình, trừ trường hợp người đã giao dịch biết hoặc phải biết về việc không có quyền
đại diện mà vẫn giao dịch.(0,25 điểm)
Người đã giao dịch với người không có quyền đại diện có quyền đơn phương
chấm dứt thực hiện hoặc hủy bỏ giao dịch dân sự đã xác lập và yêu cầu bồi thường
thiệt hại, trừ trường hợp người đó biết hoặc phải biết về việc không có quyền đại
diện mà vẫn giao dịch (0,25 điểm).
Trường hợp người không có quyền đại diện và người đã giao dịch cố ý xác lập,
thực hiện giao dịch dân sự mà gây thiệt hại cho người được đại diện thì phải chịu
trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại.(0,25 điểm).
- Giao dịch dân sự do bên không có quyền đại diện mà gây thiệt hại cho thành
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viên khác của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân
hoặc người thứ ba thì phải bồi thường cho người bị thiệt hại.(0,25 điểm).
Câu 4. (4,5 điểm)
1. Điều 23. Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (0,25 điểm):
+ Người thành niên do tình trạng thể chất hoặc tinh thần mà không đủ khả năng
nhận thức, làm chủ hành vi nhưng chưa đến mức mất năng lực hành vi dân sự thì
theo yêu cầu của người này, người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ
chức hữu quan, trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần, Tòa án ra quyết định
tuyên bố người này là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và chỉ
định người giám hộ, xác định quyền, nghĩa vụ của người giám hộ. (0,25 điểm)
+ Khi không còn căn cứ tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm
chủ hành vi thì theo yêu cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích
liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định huỷ bỏ quyết
định tuyên bố người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. (0,25 điểm)
2. Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi khi tham gia vào các
quan hệ dân sự được quy định như sau:
- Khoản 2 Điều 25 (0,25 điểm): Việc xác lập, thực hiện quan hệ dân sự liên
quan đến quyền nhân thân của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi
dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi phải được người đại
diện theo pháp luật của người này đồng ý theo quy định của Bộ luật này, luật khác
có liên quan hoặc theo quyết định của Tòa án. (0,25 điểm)
- Đoạn 2 Khoản 3 Điều 33 (0,25 điểm): Trường hợp người được thử nghiệm là
người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong
nhận thức, làm chủ hành vi hoặc là bệnh nhân bất tỉnh thì phải được cha, mẹ, vợ,
chồng, con thành niên hoặc người giám hộ của người đó đồng ý; trường hợp có
nguy cơ đe dọa đến tính mạng của bệnh nhân mà không chờ được ý kiến của những
người nêu trên thì phải có quyết định của người có thẩm quyền của cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh. (0,25 điểm)
- Khoản 2 Điều 46 (0,25 điểm): Trường hợp giám hộ cho người có khó khăn
trong nhận thức, làm chủ hành vi thì phải được sự đồng ý của người đó nếu họ có
năng lực thể hiện ý chí của mình tại thời điểm yêu cầu. (0,25 điểm)
- Điều 125 (0,25 điểm): Khi giao dịch dân sự do người có khó khăn trong nhận
thức, làm chủ hành vi hoặc người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực
hiện thì theo yêu cầu của người đại diện của người đó, Tòa án tuyên bố giao dịch đó
vô hiệu nếu theo quy định của pháp luật giao dịch này phải do người đại diện của họ
xác lập, thực hiện hoặc đồng ý (0,25 điểm), trừ trường hợp giao dịch dân sự chỉ làm
phát sinh quyền hoặc chỉ miễn trừ nghĩa vụ cho người có khó khăn trong nhận thức,
làm chủ hành vi với người đã xác lập, thực hiện giao dịch với họ; (0,25 điểm)
- Điều 132 (0,25 điểm): Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô
hiệu là 02 năm, kể từ ngày người đại diện của người có khó khăn trong nhận thức,
làm chủ hành vi biết hoặc phải biết người được đại diện tự mình xác lập, thực hiện
giao dịch. Hết thời hiệu này mà không có yêu cầu tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu
thì giao dịch dân sự có hiệu lực. (0,25 điểm)
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- Khoản 3 Điều 586 (0,25 điểm): Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ
hành vi gây thiệt hại mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài sản
của người được giám hộ để bồi thường; nếu người được giám hộ không có tài sản
hoặc không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản
của mình; nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám
hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường. (0,25 điểm)
- Khoản 3 Điều 632 (0,25 điểm): Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập
di chúc, trừ người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có
khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.(0,25 điểm)
Câu 5. (4 điểm)
- Điều 158 (0,25 điểm): Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử
dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của luật. (0,25 điểm)
- Điều 160 (0,25 điểm): Chủ sở hữu được thực hiện mọi hành vi theo ý chí của
mình đối với tài sản nhưng không được trái với quy định của luật, gây thiệt hại hoặc
làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp
pháp của người khác. (0,25 điểm)
- Khoản 2 Điều 165 (0,25 điểm) quy định chiếm hữu không có căn cứ pháp luật
là việc chiếm hữu không thuộc các trường hợp sau đây:
Chủ sở hữu chiếm hữu tài sản; Người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài
sản; Người được chuyển giao quyền chiếm hữu thông qua giao dịch dân sự phù hợp
với quy định của pháp luật; Người phát hiện và giữ tài sản vô chủ, tài sản không xác
định được ai là chủ sở hữu, tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên, bị chôn, giấu, bị vùi lấp,
chìm đắm phù hợp với điều kiện theo quy định của Bộ luật này, quy định khác của
pháp luật có liên quan; Người phát hiện và giữ gia súc, gia cầm, vật nuôi dưới nước
bị thất lạc phù hợp với điều kiện theo quy định của Bộ luật này, quy định khác của
pháp luật có liên quan; Trường hợp khác do pháp luật quy định. (0,5 điểm)
- Việc xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu do chiếm hữu, được lợi về tài sản
không có căn cứ pháp luật được quy định như sau:
+ Điều 236. Xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu do chiếm hữu, được lợi về tài
sản không có căn cứ pháp luật (0,25 điểm)
“Người chiếm hữu, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng
ngay tình, liên tục, công khai trong thời hạn 10 năm đối với động sản, 30 năm đối
với bất động sản thì trở thành chủ sở hữu tài sản đó, kể từ thời điểm bắt đầu chiếm
hữu, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.” (0,5 điểm)
+ Khoản 2 Điều 187 (0,25 điểm) “Người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài
sản không thể trở thành chủ sở hữu đối với tài sản được giao theo quy định tại Điều
236”. (0,25 điểm)
+ Khoản 3 Điều 188. (0,25 điểm) Người được giao tài sản thông qua giao dịch
dân sự không thể trở thành chủ sở hữu đối với tài sản được giao theo quy định tại
Điều 236 của Bộ luật này (0,25 điểm)
+ Điều 240 (0,25 điểm) Khi quyền sở hữu của người chiếm hữu, người được
lợi về tài sản đã được xác lập theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này hoặc quy
định khác của luật có liên quan thì chấm dứt quyền sở hữu của người có tài sản bị
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chiếm hữu. (0,25 điểm)
Câu 6. (23,5 điểm)
- Điều 292 (0,25 điểm) quy định 09 biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ,
gồm: Cầm cố tài sản; Thế chấp tài sản; Đặt cọc; Ký cược; Ký quỹ; Bảo lưu quyền sở
hữu; Bảo lãnh; Tín chấp; Cầm giữ tài sản. (0,25 điểm)
* Cầm cố tài sản
- Điều 309 (0,25 điểm) Cầm cố tài sản là việc một bên (bên cầm cố) giao tài
sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia (bên nhận cầm cố) để bảo đảm thực
hiện nghĩa vụ. (0,25 điểm)
- Điều 310 (0,25 điểm): Hợp đồng cầm cố tài sản có hiệu lực từ thời điểm giao
kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác; Cầm cố tài sản
có hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm bên nhận cầm cố nắm giữ tài
sản cầm cố; Trường hợp bất động sản là đối tượng của cầm cố theo quy định của
luật thì việc cầm cố bất động sản có hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời
điểm đăng ký. (0,25 điểm)
- Điều 311. Nghĩa vụ của bên cầm cố(0,25 điểm):
Giao tài sản cầm cố cho bên nhận cầm cố theo đúng thoả thuận; Báo cho bên
nhận cầm cố về quyền của người thứ ba đối với tài sản cầm cố, nếu có; trường hợp
không thông báo thì bên nhận cầm cố có quyền huỷ hợp đồng cầm cố tài sản và yêu
cầu bồi thường thiệt hại hoặc duy trì hợp đồng và chấp nhận quyền của người thứ ba
đối với tài sản cầm cố; Thanh toán cho bên nhận cầm cố chi phí hợp lý để bảo quản
tài sản cầm cố, trừ trường hợp có thoả thuận khác. (0,25 điểm)
- Điều 312. Quyền của bên cầm cố (0,25 điểm): Yêu cầu bên nhận cầm cố
chấm dứt việc sử dụng tài sản cầm cố trong trường hợp (như được cho thuê, cho
mượn, khai thác công dụng tài sản cầm cố và hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm
cố, nếu có thỏa thuận) nếu do sử dụng mà tài sản cầm cố có nguy cơ bị mất giá trị
hoặc giảm sút giá trị; Yêu cầu bên nhận cầm cố trả lại tài sản cầm cố và giấy tờ liên
quan, nếu có khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng cầm cố chấm dứt; Yêu cầu bên nhận
cầm cố bồi thường thiệt hại xảy ra đối với tài sản cầm cố; Được bán, thay thế, trao
đổi, tặng cho tài sản cầm cố nếu được bên nhận cầm cố đồng ý hoặc theo quy định
của luật. (0,25 điểm)
- Điều 313. Nghĩa vụ của bên nhận cầm cố (0,25 điểm): Bảo quản, giữ gìn tài
sản cầm cố; nếu làm mất, thất lạc hoặc hư hỏng tài sản cầm cố thì phải bồi thường
thiệt hại cho bên cầm cố; Không được bán, trao đổi, tặng cho, sử dụng tài sản cầm
cố để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác; Không được cho thuê, cho mượn, khai thác
công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố, trừ trường hợp có thỏa thuận
khác; Trả lại tài sản cầm cố và giấy tờ liên quan, nếu có khi nghĩa vụ được bảo đảm
bằng cầm cố chấm dứt hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác. (0,25
điểm)
- Điều 314. Quyền của bên nhận cầm cố(0,25 điểm): Yêu cầu người đang
chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật tài sản cầm cố trả lại tài sản đó; Xử lý tài sản cầm
cố theo phương thức đã thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật; Được cho
thuê, cho mượn, khai thác công dụng tài sản cầm cố và hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài
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sản cầm cố, nếu có thoả thuận; Được thanh toán chi phí hợp lý bảo quản tài sản cầm
cố khi trả lại tài sản cho bên cầm cố. (0,25 điểm)
- Điều 315. Chấm dứt cầm cố tài sản(0,25 điểm) trong các trường hợp: Nghĩa
vụ được bảo đảm bằng cầm cố chấm dứt; Việc cầm cố tài sản được hủy bỏ hoặc
được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác; Tài sản cầm cố đã được xử lý; Theo
thoả thuận của các bên. (0,25 điểm)
- Điều 316. Trả lại tài sản cầm cố (0,25 điểm): Khi việc cầm cố tài sản chấm
dứt trong trường hợp nghĩa vụ được bảo đảm bằng cầm cố chấm dứt hoặc việc cầm
cố tài sản được hủy bỏ hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác hoặc theo
thỏa thuận của các bên thì tài sản cầm cố, giấy tờ liên quan đến tài sản cầm cố được
trả lại cho bên cầm cố. Hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản cầm cố cũng được trả lại
cho bên cầm cố, trừ trường hợp có thoả thuận khác. (0,25 điểm)
* Thế chấp tài sản
- Điều 317 (0,25 điểm): Thế chấp tài sản là việc một bên (bên thế chấp) dùng
tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản
cho bên kia (bên nhận thế chấp). Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có
thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp. (0,25 điểm)
- Điều 318. Tài sản thế chấp (0,25 điểm)
Trường hợp thế chấp toàn bộ bất động sản, động sản có vật phụ thì vật phụ của
bất động sản, động sản đó cũng thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp có thỏa thuận
khác. Trường hợp thế chấp một phần bất động sản, động sản có vật phụ thì vật phụ
gắn với tài sản đó thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp có thoả thuận khác. Trường
hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của
bên thế chấp thì tài sản gắn liền với đất cũng thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp
có thỏa thuận khác. Trường hợp tài sản thế chấp được bảo hiểm thì bên nhận thế
chấp phải thông báo cho tổ chức bảo hiểm biết về việc tài sản bảo hiểm đang được
dùng để thế chấp. Tổ chức bảo hiểm chi trả tiền bảo hiểm trực tiếp cho bên nhận thế
chấp khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Trường hợp bên nhận thế chấp không thông báo
cho tổ chức bảo hiểm biết về việc tài sản bảo hiểm đang được dùng để thế chấp thì
tổ chức bảo hiểm chi trả tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm và bên thế chấp có
nghĩa vụ thanh toán cho bên nhận thế chấp. (0,25 điểm)
- Điều 319. Hiệu lực của tài sản thế chấp (0,25 điểm): Hợp đồng thế chấp tài
sản có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có
quy định khác. Thế chấp tài sản phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ
thời điểm đăng ký. (0,25 điểm)
- Điều 320. Nghĩa vụ của bên thế chấp (0,25 điểm): Giao giấy tờ liên quan đến
tài sản thế chấp trong trường hợp các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp luật có quy
định khác; Bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp;Áp dụng các biện pháp cần thiết để
khắc phục, kể cả phải ngừng việc khai thác công dụng tài sản thế chấp nếu do việc
khai thác đó mà tài sản thế chấp có nguy cơ mất giá trị hoặc giảm sút giá trị; Khi tài
sản thế chấp bị hư hỏng thì trong một thời gian hợp lý bên thế chấp phải sửa chữa
hoặc thay thế bằng tài sản khác có giá trị tương đương, trừ trường hợp có thoả thuận
khác; Cung cấp thông tin về thực trạng tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp; Giao
tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp để xử lý khi thuộc một trong các trường hợp
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xử lý tài sản bảo đảm; Thông báo cho bên nhận thế chấp về các quyền của người thứ
ba đối với tài sản thế chấp, nếu có; trường hợp không thông báo thì bên nhận thế
chấp có quyền huỷ hợp đồng thế chấp tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc
duy trì hợp đồng và chấp nhận quyền của người thứ ba đối với tài sản thế chấp;
Không được bán, thay thế, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấ, trừ các trường hợp quy
định tại khoản 4,5 Điều 321. (0,25 điểm)
- Điều 321. Quyền của bên thế chấp (0,25 điểm): 1. Khai thác công dụng,
hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp, trừ trường hợp hoa lợi, lợi tức cũng là tài
sản thế chấp theo thoả thuận; 2. Đầu tư để làm tăng giá trị của tài sản thế chấp; 3.
Nhận lại tài sản thế chấp do người thứ ba giữ và giấy tờ liên quan đến tài sản thế
chấp do bên nhận thế chấp giữ khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp chấm dứt
hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác; 4. Được bán, thay thế, trao đổi tài
sản thế chấp, nếu tài sản đó là hàng hoá luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh
doanh. Trong trường hợp này, quyền yêu cầu bên mua thanh toán tiền, số tiền thu
được, tài sản hình thành từ số tiền thu được, tài sản được thay thế hoặc được trao đổi
trở thành tài sản thế chấp. Trường hợp tài sản thế chấp là kho hàng thì bên thế chấp
được quyền thay thế hàng hóa trong kho, nhưng phải bảo đảm giá trị của hàng hóa
trong kho đúng như thỏa thuận; 5. Được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp
không phải là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nếu được
bên nhận thế chấp đồng ý hoặc theo quy định của luật; Được cho thuê, cho mượn tài
sản thế chấp nhưng phải thông báo cho bên thuê, bên mượn biết về việc tài sản cho
thuê, cho mượn đang được dùng để thế chấp và phải thông báo cho bên nhận thế
chấp biết. (0,25 điểm)
- Điều 322. Nghĩa vụ của bên nhận thế chấp (0,25 điểm): Trả các giấy tờ cho
bên thế chấp sau khi chấm dứt thế chấp đối với trường hợp các bên thỏa thuận bên
nhận thế chấp giữ giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp; Thực hiện thủ tục xử lý tài
sản thế chấp theo đúng quy định của pháp luật. (0,25 điểm)
- Điều 323. Quyền của bên nhận thế chấp (0,25 điểm): Xem xét, kiểm tra trực
tiếp tài sản thế chấp, nhưng không được cản trở hoặc gây khó khăn cho việc hình
thành, sử dụng, khai thác tài sản thế chấp; Yêu cầu bên thế chấp phải cung cấp
thông tin về thực trạng tài sản thế chấp; Yêu cầu bên thế chấp áp dụng các biện pháp
cần thiết để bảo toàn tài sản, giá trị tài sản trong trường hợp có nguy cơ làm mất giá
trị hoặc giảm sút giá trị của tài sản do việc khai thác, sử dụng; Thực hiện việc đăng
ký thế chấp theo quy định của pháp luật; Yêu cầu bên thế chấp hoặc người thứ ba
giữ tài sản thế chấp giao tài sản đó cho mình để xử lý khi bên thế chấp không thực
hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ; Giữ giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp
trong trường hợp các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp luật có quy định khác; Xử lý
tài sản thế chấp khi thuộc các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm (0,25 điểm).
- Điều 324. Quyền và nghĩa vụ của người thứ ba giữ tài sản thế chấp (0,25
điểm): 1. Người thứ ba giữ tài sản thế chấp có các quyền: Được khai thác công dụng
tài sản thế chấp, nếu có thỏa thuận; Được trả thù lao và chi phí bảo quản, giữ gìn tài
sản thế chấp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 2. Người thứ ba giữ tài sản thế chấp
có các nghĩa vụ: Bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp; nếu làm mất tài sản thế chấp,
làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị của tài sản thế chấp thì phải bồi thường; Không
được tiếp tục khai thác công dụng tài sản thế chấp nếu việc tiếp tục khai thác có
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nguy cơ làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị của tài sản thế chấp; Giao lại tài sản thế
chấp cho bên nhận thế chấp hoặc bên thế chấp theo thoả thuận hoặc theo quy định
của pháp luật. (0,25 điểm)
- Điều 325. Thế chấp quyền sử dụng đất mà không thế chấp tài sản gắn liền với
đất(0,25 điểm)
1. Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà không thế chấp tài sản gắn liền
với đất và người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì tài
sản được xử lý bao gồm cả tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp có thỏa thuận
khác. 2. Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất không đồng
thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì khi xử lý quyền sử dụng đất, chủ sở
hữu tài sản gắn liền với đất được tiếp tục sử dụng đất trong phạm vi quyền, nghĩa vụ
của mình; quyền và nghĩa vụ của bên thế chấp trong mối quan hệ với chủ sở hữu tài
sản gắn liền với đất được chuyển giao cho người nhận chuyển quyền sử dụng đất,
trừ trường hợp có thỏa thuận khác. (0,25 điểm)
- Điều 326. Thế chấp tài sản gắn liền với đất mà không thế chấp quyền sử dụng
đất(0,25 điểm).1. Trường hợp chỉ thế chấp tài sản gắn liền với đất mà không thế
chấp quyền sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử
dụng đất thì tài sản được xử lý bao gồm cả quyền sử dụng đất, trừ trường hợp có
thỏa thuận khác. 2. Trường hợp chỉ thế chấp tài sản gắn liền với đất mà không thế
chấp quyền sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là
người sử dụng đất thì khi xử lý tài sản gắn liền với đất, người nhận chuyển quyền sở
hữu tài sản gắn liền với đất được tiếp tục sử dụng đất trong phạm vi quyền, nghĩa vụ
của chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển giao, trừ trường hợp có thỏa
thuận khác. (0,25 điểm)
- Điều 327. Chấm dứt thế chấp tài sản (0,25 điểm) trong trường hợp: Nghĩa vụ
được bảo đảm bằng thế chấp chấm dứt; Việc thế chấp tài sản được huỷ bỏ hoặc
được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác; Tài sản thế chấp đã được xử lý; Theo
thoả thuận của các bên. (0,25 điểm)
* Đặt cọc:
- Điều 328 (0,25 điểm): 1. Đặt cọc là việc một bên (bên đặt cọc) giao cho bên
kia (bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị
khác (tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp
đồng. 2. Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả
lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ
chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc;
nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên
đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ
trường hợp có thoả thuận khác. (0,25 điểm)
* Ký cược
- Điều 329 (0,25 điểm): Ký cược là việc bên thuê tài sản là động sản giao cho
bên cho thuê một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (tài
sản ký cược) trong một thời hạn để bảo đảm việc trả lại tài sản thuê. Trường hợp tài
sản thuê được trả lại thì bên thuê được nhận lại tài sản ký cược sau khi trả tiền thuê;
nếu bên thuê không trả lại tài sản thuê thì bên cho thuê có quyền đòi lại tài sản thuê;
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nếu tài sản thuê không còn để trả lại thì tài sản ký cược thuộc về bên cho thuê. (0,25
điểm)
* Ký quỹ
- Điều 330 (0,25 điểm): Ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền
hoặc kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá vào tài khoản phong toả tại một tổ
chức tín dụng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ. Trường hợp bên có nghĩa vụ
không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên có quyền được tổ chức
tín dụng nơi ký quỹ thanh toán, bồi thường thiệt hại do bên có nghĩa vụ gây ra, sau
khi trừ chi phí dịch vụ. Thủ tục gửi và thanh toán thực hiện theo quy định của pháp
luật. (0,25 điểm)
* Bảo lưu quyền sở hữu
- Điều 331. Bảo lưu quyền sở hữu (0,25 điểm): Trong hợp đồng mua bán,
quyền sở hữu tài sản có thể được bên bán bảo lưu cho đến khi nghĩa vụ thanh toán
được thực hiện đầy đủ. Bảo lưu quyền sở hữu phải được lập thành văn bản riêng
hoặc được ghi trong hợp đồng mua bán. Bảo lưu quyền sở hữu phát sinh hiệu lực
đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm đăng ký. (0,25 điểm)
- Điều 332. Quyền đòi lại tài sản (0,25 điểm): Trường hợp bên mua không
hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho bên bán theo thỏa thuận thì bên bán có quyền
đòi lại tài sản. Bên bán hoàn trả cho bên mua số tiền bên mua đã thanh toán sau khi
trừ giá trị hao mòn tài sản do sử dụng. Trường hợp bên mua làm mất, hư hỏng tài
sản thì bên bán có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại. (0,25 điểm)
- Điều 333. Quyền và nghĩa vụ của bên mua tài sản (0,25 điểm): sử dụng tài
sản và hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản trong thời hạn bảo lưu quyền sở hữu có hiệu
lực; chịu rủi ro về tài sản trong thời hạn bảo lưu quyền sở hữu, trừ trường hợp có
thoả thuận khác. (0,25 điểm)
- Điều 334. Chấm dứt bảo lưu quyền sở hữu (0,25 điểm) trong trường hợp:
Nghĩa vụ thanh toán cho bên bán được thực hiện xong; Bên bán nhận lại tài sản bảo
lưu quyền sở hữu; Theo thỏa thuận của các bên. (0,25 điểm)
* Bảo lãnh
- Điều 335 (0,25 điểm): Bảo lãnh là việc người thứ ba (bên bảo lãnh) cam kết
với bên có quyền (bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa
vụ (bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo
lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. Các bên có thể thỏa
thuận về việc bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh
trong trường hợp bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.
(0,25 điểm)
- Điều 336. Phạm vi bảo lãnh (0,25 điểm): Bên bảo lãnh có thể cam kết bảo
lãnh một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ cho bên được bảo lãnh; Nghĩa vụ bảo lãnh bao
gồm cả tiền lãi trên nợ gốc, tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại, lãi trên số tiền chậm
trả, trừ trường hợp có thoả thuận khác; Các bên có thể thỏa thuận sử dụng biện pháp
bảo đảm bằng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh;Trường hợp nghĩa vụ
được bảo lãnh là nghĩa vụ phát sinh trong tương lai thì phạm vi bảo lãnh không bao
gồm nghĩa vụ phát sinh sau khi người bảo lãnh chết hoặc pháp nhân bảo lãnh chấm
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dứt tồn tại. (0,25 điểm)
- Điều 337. Thù lao (0,25 điểm): Bên bảo lãnh được hưởng thù lao nếu bên
bảo lãnh và bên được bảo lãnh có thoả thuận. (0,25 điểm)
- Điều 338. Nhiều người cùng bảo lãnh (0,25 điểm): Khi nhiều người cùng
bảo lãnh một nghĩa vụ thì phải liên đới thực hiện việc bảo lãnh, trừ trường hợp có
thoả thuận hoặc pháp luật có quy định bảo lãnh theo các phần độc lập; bên có quyền
có thể yêu cầu bất cứ ai trong số những người bảo lãnh liên đới phải thực hiện toàn
bộ nghĩa vụ. Khi một người trong số những người bảo lãnh liên đới đã thực hiện
toàn bộ nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh thì có quyền yêu cầu những người bảo
lãnh còn lại phải thực hiện phần nghĩa vụ của họ đối với mình. (0,25 điểm)
- Điều 339. Quan hệ giữa bên bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh(0,25 điểm)
Trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng
nghĩa vụ của mình thì bên nhận bảo lãnh có quyền yêu cầu bên bảo lãnh phải thực
hiện nghĩa vụ bảo lãnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận bên bảo lãnh chỉ phải
thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh
không có khả năng thực hiện nghĩa vụ; Bên nhận bảo lãnh không được yêu cầu bên
bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh khi nghĩa vụ chưa đến hạn;
Bên bảo lãnh không phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trong trường hợp bên nhận
bảo lãnh có thể bù trừ nghĩa vụ với bên được bảo lãnh. (0,25 điểm)
- Điều 340. Quyền yêu cầu của bên bảo lãnh (0,25 điểm): Bên bảo lãnh có
quyền yêu cầu bên được bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ đối với mình trong phạm vi
nghĩa vụ bảo lãnh đã thực hiện, trừ trường hợp có thoả thuận khác. (0,25 điểm)
- Điều 341. Miễn việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh (0,25 điểm):
Trường hợp bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh mà bên nhận bảo
lãnh miễn việc thực hiện nghĩa vụ cho bên bảo lãnh thì bên được bảo lãnh không
phải thực hiện nghĩa vụ đối với bên nhận bảo lãnh, trừ trường hợp có thoả thuận
hoặc pháp luật có quy định khác. Trường hợp chỉ một trong số nhiều người cùng
bảo lãnh liên đới được miễn việc thực hiện phần nghĩa vụ bảo lãnh của mình thì
những người khác vẫn phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của họ. Trường hợp một
trong số những người nhận bảo lãnh liên đới miễn cho bên bảo lãnh không phải thực
hiện phần nghĩa vụ đối với mình thì bên bảo lãnh vẫn phải thực hiện phần nghĩa vụ
còn lại đối với những người nhận bảo lãnh liên đới còn lại. (0,25 điểm)
- Điều 342. Trách nhiệm dân sự của bên bảo lãnh (0,25 điểm)
Trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng
nghĩa vụ thì bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ đó. Trường hợp bên bảo lãnh
không thực hiện đúng nghĩa vụ bảo lãnh thì bên nhận bảo lãnh có quyền yêu cầu bên
bảo lãnh thanh toán giá trị nghĩa vụ vi phạm và bồi thường thiệt hại. (0,25 điểm)
- Điều 343. Chấm dứt bảo lãnh (0,25 điểm) trong trường hợp: Nghĩa vụ được
bảo lãnh chấm dứt; Việc bảo lãnh được hủy bỏ hoặc được thay thế bằng biện pháp
bảo đảm khác; Bên bảo lãnh đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh; Theo thỏa thuận của
các bên. (0,25 điểm)
* Tín chấp
- Điều 344. Bảo đảm bằng tín chấp của tổ chức chính trị-xã hội (0,25 điểm):
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Tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở có thể bảo đảm bằng tín chấp cho cá nhân, hộ gia
đình nghèo vay một khoản tiền tại tổ chức tín dụng để sản xuất, kinh doanh, tiêu
dùng theo quy định của pháp luật. (0,25 điểm)
- Điều 345. Hình thức, nội dung tín chấp (0,25 điểm): Việc cho vay có bảo
đảm bằng tín chấp phải được lập thành văn bản có xác nhận của tổ chức chính trị xã hội bảo đảm bằng tín chấp về điều kiện, hoàn cảnh của bên vay vốn. Thỏa thuận
bảo đảm bằng tín chấp phải cụ thể về số tiền, mục đích, thời hạn vay, lãi suất,
quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người vay, tổ chức tín dụng cho vay và tổ chức
chính trị - xã hội bảo đảm bằng tín chấp. (0,25 điểm)
* Cầm giữ tài sản
- Điều 346 (0,25 điểm): Cầm giữ tài sản là việc bên có quyền (bên cầm giữ)
đang nắm giữ hợp pháp tài sản là đối tượng của hợp đồng song vụ được chiếm giữ
tài sản trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không
đúng nghĩa vụ. (0,25 điểm)
- Điều 347. Xác lập cầm giữ tài sản (0,25 điểm): Cầm giữ tài sản phát sinh từ
thời điểm đến hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực
hiện không đúng nghĩa vụ. Cầm giữ tài sản phát sinh hiệu lực đối kháng với người
thứ ba kể từ thời điểm bên cầm giữ chiếm giữ tài sản. (0,25 điểm)
- Điều 348. Quyền của bên cầm giữ (0,25 điểm): Yêu cầu bên có nghĩa vụ
phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng song vụ; Yêu cầu bên có
nghĩa vụ phải thanh toán chi phí cần thiết cho việc bảo quản, giữ gìn tài sản cầm
giữ; Được khai thác tài sản cầm giữ để thu hoa lợi, lợi tức nếu được bên có nghĩa vụ
đồng ý. Giá trị của việc khai thác tài sản cầm giữ được bù trừ vào giá trị nghĩa vụ
của bên có nghĩa vụ. (0,25 điểm)
- Điều 349. Nghĩa vụ của bên cầm giữ (0,25 điểm): Giữ gìn, bảo quản tài sản
cầm giữ; Không được thay đổi tình trạng của tài sản cầm giữ; Không được chuyển
giao, sử dụng tài sản cầm giữ nếu không có sự đồng ý của bên có nghĩa vụ; Giao lại
tài sản cầm giữ khi nghĩa vụ đã được thực hiện; Bồi thường thiệt hại nếu làm mất
hoặc hư hỏng tài sản cầm giữ. (0,25 điểm)
- Điều 350. Chấm dứt cầm giữ (0,25 điểm) trong trường hợp: Bên cầm giữ
không còn chiếm giữ tài sản trên thực tế; Các bên thỏa thuận sử dụng biện pháp bảo
đảm khác để thay thế cho cầm giữ; Nghĩa vụ đã được thực hiện xong; Tài sản cầm
giữ không còn; Theo thỏa thuận của các bên. (0,25 điểm)
* Ví dụ minh họa về biện pháp cầm giữ tài sản và biện pháp bảo lưu
quyền sở hữu
Mỗi ví dụ đúng được 1 điểm
Câu 7. (6 điểm)
- Khoản 1 Điều 33 (0,25 điểm): Cá nhân có quyền sống, quyền bất khả xâm
phạm về tính mạng, thân thể, quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe. Không ai bị
tước đoạt tính mạng trái luật. (0,25 điểm)
- Điều 34. Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín (0,25 điểm):
Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp
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luật bảo vệ. Cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án bác bỏ thông tin làm ảnh hưởng xấu
đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình. Việc bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín
có thể được thực hiện sau khi cá nhân chết theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc con
thành niên; trường hợp không có những người này thì theo yêu cầu của cha, mẹ của
người đã chết, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác(0,25 điểm).
Thông tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được
đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng nào thì phải được gỡ bỏ, cải chính
bằng chính phương tiện thông tin đại chúng đó. Nếu thông tin này được cơ quan, tổ
chức, cá nhân cất giữ thì phải được hủy bỏ. Trường hợp không xác định được người
đã đưa tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình thì người bị đưa
tin có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố thông tin đó là không đúng. Cá nhân bị thông
tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín thì ngoài quyền yêu cầu bác
bỏ thông tin đó còn có quyền yêu cầu người đưa ra thông tin xin lỗi, cải chính công
khai và bồi thường thiệt hại. (0,25 điểm)
- Điều 584. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại (0,25 điểm) 1.
Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín,
tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi
thường, trừ trường hợp Bộ luật dân sự, luật khác có liên quan quy định khác. 2.
Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường
hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị
thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác. 3. Trường
hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách
nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại
khoản 2. (0,25 điểm)
- Điều 585. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại(0,25 điểm). Thiệt hại thực tế phải
được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường,
hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương
thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quyđịnh khác.
2. Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường
nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của
mình. 3. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc
bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền
khác thay đổi mức bồi thường. 4. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại
thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 5. Bên có quyền,
lợi ích bịxâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng
các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình. (0,5
điểm)
- Điều 588. (0,25 điểm)Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là 03
năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp
của mình bị xâm phạm.(0,25 điểm)
- Điều 590. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm (0,25 điểm) bao gồm: Chi phí
hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khoẻ và chức năng bị mất, bị
giảm sút của người bị thiệt hại; Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người
bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể
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xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại; Chi phí
hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong
thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người
thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc
người bị thiệt hại; Thiệt hại khác do luật quy định. (0,25 điểm)
Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khoẻ của người khác
bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định trên và một khoản tiền khác để
bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất
về tinh thần do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì mức tối đa cho
một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do
Nhà nước quy định. (0,25 điểm)
- Điều 591. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm (0,25 điểm) bao gồm: Thiệt
hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật này (đã nêu
trên); Chi phí hợp lý cho việc mai táng; Tiền cấp dưỡng cho những người mà người
bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng; Thiệt hại khác do luật quy định. (0,25 điểm)
Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác
bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định trên và một khoản tiền khác để
bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất
của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt
hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được
hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thoả
thuận; nếu không thoả thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị
xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định. (0,25
điểm)
- Điều 592. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm (0,25 điểm):
Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại; Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm
sút; Thiệt hại khác do luật quy định. (0,25 điểm)
Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy
tín của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định trên và một
khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi
thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận
được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm
không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định. (0,25 điểm)
- Điều 593. Thời hạn hưởng bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khoẻ bị xâm
phạm (0,25 điểm)
+ Trường hợp người bị thiệt hại mất hoàn toàn khả năng lao động thì người bị
thiệt hại được hưởng bồi thường từ thời điểm mất hoàn toàn khả năng lao động cho
đến khi chết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. + Trường hợp người bị thiệt hại
chết thì những người mà người này có nghĩa vụ cấp dưỡng khi còn sống được
hưởng tiền cấp dưỡng từ thời điểm người có tính mạng bị xâm phạm chết trong thời
hạn: Người chưa thành niên hoặc người đã thành thai là con của người chết và còn
sống sau khi sinh ra được hưởng tiền cấp dưỡng cho đến khi đủ mười tám tuổi, trừ
trường hợp người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi đã tham gia lao
động và có thu nhập đủ nuôi sống bản thân; Người thành niên nhưng không có khả
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năng lao động được hưởng tiền cấp dưỡng cho đến khi chết. + Đối với con đã thành
thai của người chết, tiền cấp dưỡng được tính từ thời điểm người này sinh ra và còn
sống (0,5 điểm)
Câu 8. (5,5 điểm)
Trong trường hợp Hợi khởi kiện ra Tòa án nhân dân yêu cầu hủy hợp đồng mua
bán với Mùi với lý do giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ hình thức (mua
bán viết tay) thì Tòa án sẽ không chấp nhận yêu cầu của Hợi (2 điểm), vì tại Điều
117. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự (0,5 điểm) Giao dịch dân sự có hiệu
lực khi có đủ các điều kiện sau đây: Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực
hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập; Chủ thể tham gia giao
dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện; Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không
vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. (0,5 điểm)
* Căn cứ pháp lý:
- Khoản 2 Điều 3. (0,25 điểm) quy định: Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện,
chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa
thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo
đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn
trọng.(0,25 điểm).
- Khoản 3 Điều 3.(0,25 điểm) quy định: Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực
hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình một cách thiện chí, trung
thực.(0,25 điểm)
- Điều 119. Hình thức giao dịch dân sự (0,25 điểm): Giao dịch dân sự được thể
hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Trường hợp luật quy định
giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng
ký thì phải tuân theo quy định đó. (0,25 điểm)
- Điều 129. Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ hình thức (0,5 điểm):
Giao dịch dân sự vi phạm quy định điều kiện có hiệu lực về hình thức thì vô hiệu,
trừ trường hợp sau đây:
+ Giao dịch dân sự đã được xác lập theo quy định phải bằng văn bản nhưng văn
bản không đúng quy định của luật mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai
phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án
ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó.(0,25 điểm)
+ Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định bắt
buộc về công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai
phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án
ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Trong trường hợp này, các bên
không phải thực hiện việc công chứng, chứng thực.(0,25 điểm)
Câu 9. (8,5 điểm)
* Việc Cường tự ý bán chiếc xe cho ông Cương được xác định là giao dịch dân
sự vô hiệu (1 điểm). Bởi vì chiếc xe là tài sản riêng thuộc sở hữu của chị Hạnh.
Cường đã lừa dối ông Cương khiến cho ông Cương nghĩ rằng vợ chồng Cường đã
bàn bạc, thống nhất và chị Hạnh đã ủy quyền cho Cường về việc bán xe. (1 điểm)
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- Căn cứ pháp lý:
+ Điều 122 (0,25 điểm) quy định “Giao dịch dân sự không có một trong các
điều kiện được quy định tại Điều 117 của Bộ luật này thì vô hiệu, trừ trường hợp Bộ
luật này có quy định khác.” (0,25 điểm)
+ Điều 117 (0,25 điểm) quy định “Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các
điều kiện sau đây: Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự
phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập; Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn
toàn tự nguyện; Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm
của luật, không trái đạo đức xã hội.
Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự
trong trường hợp luật có quy định.” (0,25 điểm)
+ Điều 127 (0,25 điểm) quy định “Khi một bên tham gia giao dịch dân sự do bị
lừa dối hoặc bị đe dọa, cưỡng ép thì có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch
dân sự đó là vô hiệu.
Lừa dối trong giao dịch dân sự là hành vi cố ý của một bên hoặc của người thứ
ba nhằm làm cho bên kia hiểu sai lệch về chủ thể, tính chất của đối tượng hoặc nội
dung của giao dịch dân sự nên đã xác lập giao dịch đó.” (0,25 điểm)
+ Điều 195 (0,25 điểm) quy định “Người không phải là chủ sở hữu tài sản chỉ
có quyền định đoạt tài sản theo uỷ quyền của chủ sở hữu hoặc theo quy định của
luật.” (0,25 điểm)
+ Điều 131 (0,25 điểm) Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu như sau:
Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ
dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch được xác lập; Khi giao dịch dân sự vô
hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã
nhận. Trường hợp không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để
hoàn trả; Bên ngay tình trong việc thu hoa lợi, lợi tức không phải hoàn trả lại hoa
lợi, lợi tức đó; Bên có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường.; Việc giải quyết hậu quả
của giao dịch dân sự vô hiệu liên quan đến quyền nhân thân do Bộ luật này, luật
khác có liên quan quy định. (0,25 điểm)
* Trong trường hợp này chị Hạnh có quyền đòi lại được xe của mình (1 điểm)
bằng cách khởi kiện tại Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền (trọng tài) và chị Hạnh
chứng minh được mình là chủ sở hữu chiếc xe đạp điện (0,5 điểm). Vì tài sản này
(chiếc xe đạp) đã bị chiếm hữu ngoài ý chí của chủ sở hữu (chị Hạnh) (0,5 điểm).
+ Căn cứ pháp lý:
- Khoản 1 Điều 14 (0,25 điểm) quy định: Tòa án, cơ quan có thẩm quyền
khác có trách nhiệm tôn trọng, bảo vệ quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân.
Trường hợp quyền dân sự bị xâm phạm hoặc có tranh chấp thì việc bảo vệ
quyền được thực hiện theo pháp luật tố tụng tại Tòa án hoặc trọng tài.(0,25 điểm)
- Khoản 1 Điều 133 (0,25 điểm) quy định: “Trường hợp giao dịch dân sự vô
hiệu nhưng đối tượng của giao dịch là tài sản không phải đăng ký đã được chuyển
giao cho người thứ ba ngay tình thì giao dịch được xác lập, thực hiện với người thứ
ba vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp quy định tại Điều 167 của Bộ luật này.” (0,25
điểm)
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- Điều 167 (0,25 điểm) quy định “Chủ sở hữu có quyền đòi lại động sản không
phải đăng ký quyền sở hữu từ người chiếm hữu ngay tình trong trường hợp người
chiếm hữu ngay tình có được động sản này thông qua hợp đồng không có đền bù
với người không có quyền định đoạt tài sản; trường hợp hợp đồng này là hợp đồng
có đền bù thì chủ sở hữu có quyền đòi lại động sản nếu động sản đó bị lấy cắp, bị
mất hoặc trường hợp khác bị chiếm hữu ngoài ý chí của chủ sở hữu.” (0,25 điểm)
- Điều 166 (0,25 điểm) quy định: “Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với
tài sản có quyền đòi lại tài sản từ người chiếm hữu, người sử dụng tài sản, người
được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật”.(0,25 điểm)
Câu 10. (11 điểm)
Với dữ liệu câu hỏi thi, cần xác định A và B không còn cha, mẹ đẻ, không có
cha, mẹ nuôi, con nuôi, con riêng và thời điểm chia di sản thừa kế của bà B, ông A
là sau khi ông A chết (tháng 3/2017, thời điểm người dự thi tham gia cuộc thi). (1
điểm)
1. Chia di sản của bà B
Tại thời điểm chia di sản của bà B (2017):
+ Ông A chết nhưng vẫn được xác định là người thừa kế của bà B vì theo Điều
613 “Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế”
và Khoản 1 Điều 611 “thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết”(0,5
điểm)
+ H đã đủ 18 tuổi nhưng căn cứ vào Điều 614 “Kể từ thời điểm mở thừa kế,
những người thừa kế có các quyền và nghĩa vụ tài sản do người chết để lại” nên H
(16 tuổi tại thời điểm mở thưa kế) vẫn được xác định là người thừa kế không phụ
thuộc vào di chúc theo Điều 644 (0,5 điểm)
Tài sản chung của vợ chồng A và B là 3 tỉ, căn cứ theo Điều 213 Bộ luật dân
sự (về sở hữu chung của vợ chồng) và Luật Hôn nhân gia đình thì A, B mỗi người
được ½ tài sản chung và bằng 1,5 tỉ. Do vậy tài sản của B có là 1,5 tỉ. (0,5 điểm).
- Theo Điều 609: “Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của
mình, để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo
di chúc hoặc theo pháp luật”, vì vậy bà B có quyền lập di chúc cho con của G 500
triệu đồng ; theo điểm a khoản 2 Điều 650, phần di sản không được định đoạt trong
di chúc của bà B (1 tỉ) sẽ được thừa kế theo pháp luật (0,5 điểm).
- Theo Điều 651, những người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất của bà B
gồm: chồng bà B (A), hai con của B (G,H) (0,5 điểm)
- Theo Khoản 1 Điều 644: “Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản
bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp
luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ
cho hưởng phần di sản ít hơn 2/3 suất đó: Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
Con thành niên mà không có khả năng lao động”, vì vậy trong trường hợp này, ông
A và H (16 tuổi) được xác định là người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di
chúc”(0,5 điểm)
Người dự thi có thể chia theo 1 trong 2 cách sau:
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Cách 1 (02 điểm):
- Hàng thừa kế thứ nhất gồm có 3 người (chồng (A) và hai con của B (G,H))(0,5
điểm)
Mỗi suất thừa kế theo pháp luật 1,5tỉ/3= 500 triệu. 2/3 của 500 triệu= 333,3 triệu
đồng (0,5 điểm)
Những người thừa kế không phụ thuộc vào di chúc của B có 2 người (A+H): mỗi
người được 333,3 triệu.(0,5 điểm) Con của G được hưởng theo di chúc 500 triệu,
còn G được chia phần tài sản là 333,3 triệu (01 tỉ- (2x333,3 triệu)).(0,5 điểm)
Cách 2 (02 điểm):
Con của G được hưởng theo di chúc 500 triệu, vậy còn lại 1 tỉ chia theo pháp luật
cho 3 người (chồng (A) và hai con (G, H)), mỗi người được 333,3 triệu. (1 điểm)
Những người thừa kế không phụ thuộc vào di chúc của B có 2 người (A + H)
được 333,3 triệu thỏa mãn quy định bằng 2/3 phần di sản mà đáng lẽ họ được hưởng
nếu chia theo pháp luật. (1 điểm)
2. Chia di sản của ông A:
Xác định sau khi bà B chết, ông A không đăng ký kết hôn với ai khác, ông A
sống chung như vợ chồng với M (không đăng ký kết hôn), nên theo Luật Hôn nhân
và gia đình A và M không được công nhận là vợ chồng, nên không được thừa kế tài
sản của nhau (0,5 điểm).
Tài sản chung giữa A và M được xác định là sở hữu chung hợp nhất theo
Điều 210 của BLDS, chủ sở hữu chung hợp nhất có quyền và nghĩa vụ ngang nhau
đối với tài sản thuộc sở hữu chung, nên mỗi người được một nửa tài sản chung là
250 triệu đồng. A chết không để lại di chúc nên di sản của A được chia theo pháp
luật. (0,5 điểm)
Theo Điều 651, những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông A bao gồm
hai con của ông A là G, H. (0,5 điểm). Tuy nhiên, M đang mang thai con chung của
A, theo quy định tại Khoản 1 Điều 660 “Khi phân chia di sản, nếu có người thừa kế
cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì phải dành lại một phần di sản bằng
phần mà người thừa kế khác được hưởng để nếu người thừa kế đó còn sống khi sinh
ra được hưởng; nếu chết trước khi sinh ra thì những người thừa kế khác được
hưởng”, vì vậy khi chia di sản ông A cho những người thừa kế phải để dành một
phần tương ứng cho con chung của A và M (nếu sinh ra còn sống thì được hưởng,
nếu chết trước khi sinh ra thì chia cho những người thừa kế khác (cha, mẹ của A
(nếu có), hai con của A) (0,5 điểm)
Tài sản của A để lại là: 1,5 tỉ + 250 triệu + 333,3 triệu (phần thừa kế di sản
của bà B), như vậy tài sản của ông A để lại tương ứng là: 2,083 tỉ (hoặc 2.083 triệu
đồng) (1 điểm)
Hàng thừa kế thứ nhất của A có 2 người là hai con của ông A (G và H), tuy
nhiên do M đang mang thai con chung với A nên phải để dành một phần tương ứng,
vì vậy di sản của ông A được chia làm 3 phần bằng nhau: 2,083tỉ/ 3 = 694,3 triệu.(1
điểm)
Như vậy con ông A là G và H mỗi người được hưởng 694,3 triệu đồng. 694,3
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triệu đồng còn lại để dành khi M sinh con chung với A nếu người con này sống thì
người con này hưởng, nếu không còn sống thì những người thừa kế hàng thứ nhất
của ông A chia nhau (hai con của A là G và H).(1 điểm)
II. ĐIỂM HÌNH THỨC: 10 điểm
1. Bài dự thi sạch sẽ, chữ viết đẹp, rõ ràng: 3 điểm
2. Bài dự thi có hình ảnh minh họa, chú thích hình ảnh phù hợp với nội dung cuộc
thi: 3 điểm
3. Bài dự thi có phần mở đầu và phần kết thúc, có mở rộng với những nội dung phù
hợp: 2 điểm
4. Bài dự thi đóng tập công phu, trang trí bìa đẹp: 2 điểm
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
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