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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 ---------------------- -------------------------- 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học 

1.1 Tên môn học:  Luật Dân sự 2 

1.2  Mã môn học:  BLAW2306 

1.3 Trình độ:  Đại học 

1.4 Ngành học: Luật Kinh tế  

1.5 Khoa phụ trách:  Khoa Kinh Tế và Luật 

1.6 Số tín chỉ:  03 

1.7 Yêu cầu đối với môn học 

1.7.1 Môn học trước: Lý luận nhà nước và pháp luật, Luật Hiến pháp  

1.7.2 Môn học tiên quyết: Luật Dân sự 1 

1.8 Yêu cầu đối với sinh viên 

- Có kiến thức cơ bản của môn Lý luận nhà nước và pháp luật, Luật Hiến pháp, Luật 

Dân sự 1; 

- Trang bị đầy đủ tài liệu liên quan đến môn học; 

- Tham gia tích cực vào việc thảo luận, làm bài tập nhóm. 

2. Giới thiệu tổng quát môn học 

2.1 Mục tiêu môn học 

Sau khi hoàn thành môn học này, người học có thể có được các khả năng sau: 

 Về kiến thức: 

Nắm bắt được các kiến thức về khái niệm, đặc điểm các loại nghĩa vụ dân sự, căn 

cứ phát sinh, chấm dứt nghĩa vụ dân sự, thực hiện nghĩa vụ dân sự, trách nhiệm dân sự và 

chuyển giao nghĩa vụ dân sự; các quy định chung về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, các 

biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự; hình thức, nội dung của hợp đồng dân sự, 

giao kết hợp đồng dân sự, thực hiện, sửa đổi và chấm dứt hợp đồng dân sự; điều kiện 

phát sinh và hậu quả pháp lý của nghĩa vụ ngoài hợp đồng; nguyên tắc bồi thường của 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, cách xác định thiệt hại và bồi thường 

thiệt hại trong một số trường hợp cụ thể. 

 Về kỹ năng: 

- Phân tích, bình luận, đánh giá được các bản án, quy định pháp luật dân sự liên 
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quan đến nghĩa vụ dân sự, các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự, 

nghĩa vụ ngoài hợp đồng dân sự, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;  

- Vận dụng được các quy định pháp luật dân sự để có thể giải quyết các tình huống 

phát sinh thực tế liên quan đến nghĩa vụ dân sự, các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ dân sự, 

hợp đồng dân sự, nghĩa vụ ngoài hợp đồng dân sự, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; 

- Góp phần nâng cao kỹ năng tự nghiên cứu, tư duy sáng tạo, khả năng thuyết trình 

và làm việc nhóm của người học. 

 Về thái độ: 

- Tôn trọng pháp luật và những nghĩa vụ dân sự; 

- Ý thức tuyên truyền và phổ biến những quy định pháp luật dân sự. 

2.2 Mô tả môn học 

Môn học này đề cập đến các vấn đề của Luật Dân sự gồm khái niệm, đặc điểm các 

loại nghĩa vụ dân sự, căn cứ phát sinh, chấm dứt nghĩa vụ dân sự, thực hiện nghĩa vụ dân 

sự, trách nhiệm dân sự và chuyển giao nghĩa vụ dân sự; các quy định chung về bảo đảm 

thực hiện nghĩa vụ, các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự; hình thức, nội 

dung của hợp đồng dân sự, giao kết hợp đồng dân sự, thực hiện, sửa đổi và chấm dứt hợp 

đồng dân sự; điều kiện phát sinh và hậu quả pháp lý của nghĩa vụ ngoài hợp đồng; 

nguyên tắc bồi thường của trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, cách xác 

định thiệt hại và bồi thường thiệt hại trong một số trường hợp cụ thể;  

Người học được thực hành các nội dung trên bằng việc thảo luận, giải quyết các 

tình huống phát sinh thực tế và phân tích các bản án. 

3. Nội dung chi tiết môn học 

Tên 

chương/phần 
Mục Nội dung khái quát 

Số 

tiết 

Lý 

thuyết 

Thảo 

luận 

/bài tập 

Ghi chú 

Chương 1: 

Nghĩa vụ dân 

sự và bảo 

đảm thực 

hiện nghĩa vụ 

dân sự 

1. Nghĩa vụ dân sự 

2. Trách nhiệm dân sự 

3. Bảo đảm thực hiện 

nghĩa vụ dân sự 

- Khái niệm, căn cứ làm 

phát sinh, chấm dứt nghĩa 

vụ dân sự, phân loại và 

thực hiện nghĩa vụ dân sự, 

trách nhiệm dân sự 

- Khái niệm và các biện 

pháp bảo đảm thực hiện 

nghĩa vụ dân sự 

14 8 6 Sinh viên cần 

đọc: 

- Giáo trình 

Luật Dân sự 

Việt Nam, 

Trường Đại 

học Luật Hà 

Nội, 2009 

- Bộ luật dân 

sự 2005 

- Các tài liệu 

tham khảo có 

liên quan. 

Chương 2: 

Hợp đồng 

dân sự 

1. Những quy định 

chung về hợp đồng dân 

sự 

2. Các hợp đồng dân sự 

thông dụng 

- Khái niệm, giao kết, thực 

hiện, sửa đổi và chấm dứt 

hợp đồng dân sự 

- Nghiên cứu một số hợp 

đồng thông dụng 

15 9 6 

Chương 3: 1. Quy định chung về bồi 

thường thiệt hại ngoài 

- Khái niệm trách nhiệm 

bồi thường thiệt hại ngoài 

14 8 6 
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Quy định về 

bồi thường 

thiệt hại 

ngoài hợp 

đồng 

hợp đồng 

2. Những trường hợp bồi 

thường thiệt hại ngoài 

hợp đồng cụ thể 

hợp đồng 

- Bồi thường thiệt hại 

ngoài hợp đồng trong một 

số trường hợp cụ thể 

Ôn tập 2 1 1 

Tổng cộng 45 26 19 

4. Học liệu 

4.1 Tài liệu bắt buộc 

4.1.1. Giáo trình 

Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật dân sự Việt Nam, Tập II, Nxb. 

CAND, Hà Nội, 2009 

4.1.2. Văn bản quy phạm pháp luật 

- Bộ luật dân sự năm 2005 

- Nghị quyết số 58/1998/NQ-UBTVQH10 về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập 

trước ngày 1/7/1991  

- Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội số 1037/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 

27/7/2006 về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991 có 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài 

- Nghị định của Chính phủ số 103/2008/NĐ-CP ngày 13/9/2008 về bảo hiểm trách 

nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới 

- Nghị định của Chính phủ số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo 

đảm 

- Nghị định của Chính phủ số 11/2012/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ 

về giao dịch bảo đảm 

- Nghị định của Chính phủ số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 về đăng kí giao 

dịch bảo đảm 

- Nghị định của Chính phủ số 05/2012/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị định về đăng kí giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, 

luật sư, tư vấn pháp luật 

- Nghị định của Chính phủ số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 hướng dẫn thi hành Luật 

trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 

- Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 03/2006/NQ-

HĐTP ngày 8/7/2006 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật dân sự 

năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-quyet-58-1998-NQ-UBTVQH10-giao-dich-dan-su-ve-nha-o-duoc-xac-lap-truoc-ngay-1-thang-7-nam-1991/41947/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-quyet-58-1998-NQ-UBTVQH10-giao-dich-dan-su-ve-nha-o-duoc-xac-lap-truoc-ngay-1-thang-7-nam-1991/41947/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-16-2010-ND-CP-huong-dan-Luat-Trach-nhiem-boi-thuong-Nha-nuoc/101964/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-16-2010-ND-CP-huong-dan-Luat-Trach-nhiem-boi-thuong-Nha-nuoc/101964/noi-dung.aspx
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4.1.3. Website 

- http://www.chinhphu.vn 

- http://vbqppl.moj.gov.vn 

- http://www.nclp.org.vn 

4.2 Tài liệu tham khảo 

- Lê Đình Nghị (CB), Giáo trình luật dân sự Việt Nam (tập 2), NXBGD, 2009  

5. Tổ chức giảng dạy và học tập 

Theo quy định hiện hành của Trường Đại học Mở Tp.HCM. 

6. Đánh giá kết quả học tập 

STT Điểm thành phần Tỉ lệ % 

1 Kiểm tra giữa kỳ 1 40% 

2 Thi cuối kỳ cuối kỳ 2 60% 

 
Điểm tổng kết môn học 

(Điểm kiểm tra giữa kỳ * 40% + Điểm thi cuối kỳ * 60%) 
100% 

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày  ... tháng ... năm 201... 

 BAN GIÁM HIỆU KT. TRƯỞNG KHOA KINH TẾ VÀ LUẬT 

  PHÓ TRƯỞNG KHOA 
 

 

 

 

  TS. Dư Ngọc Bích 

                                                 
1 Điểm giữa kỳ là tổng điểm của điểm kiểm tra giữa kỳ và những điểm thành phần đánh giá khác.  
2 Điểm thi cuối kỳ: Là điểm của 01 lần thi kiểm tra tập trung do Nhà trường tổ chức. 

http://www.chinhphu.vn/
http://vbqppl.moj.gov.vn/

