TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
PHÒNG SAU ĐẠI HỌC
---------------------------ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CAO HỌC MÔN LUẬT DÂN SỰ
PHẦN 1: NỘI DUNG
Chương 1: Những vấn đề chung
1. Các nguyên tắc cơ bản của luật dân sự
2. Xác lập, thực hiện, bảo vệ quyền dân sự
Chương 2: Chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự
1. Cá nhân
1.1. Lai lịch của cá nhân (họ, tên và nơi cư trú)
1.2. Quyền nhân thân
1.3. Năng lực của cá nhân
1.4. Giám hộ
1.5. Vắng mặt, tuyên bố mất tích, tuyên bố là đã chết
2.   Pháp nhân
2.1. Khái niệm và phân loại pháp nhân
2.2. Các yếu tố lý lịch của pháp nhân.
2.3. Thành lập, vận hành, chấm dứt pháp nhân.
Chương 3: Giao dịch dân sự
1.   Khái niệm
2.   Điều kiện xác lập giao dịch dân sự
3.   Hiệu lực của giao dịch dân sự
4.   Giao dịch dân sự vô hiệu
Chương 4: Đại diện
1.   Khái niệm, phân loại
2.   Điều kiện xác lập quan hệ đại diện
3.   Hiệu lực của việc đại diện

Chương 5: Tài sản, quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản
1.   Tài sản
1.1. Khái niệm
1.2. Phân loại tài sản
2.   Quyền đối với tài sản
2.1. Nguyên tắc xác lập, thực hiện quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản
2.2. Các giới hạn đối với quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản
2.3. Chiếm hữu
3. Quyền sở hữu
3.1. Nội dung quyền sở hữu
3.2. Sở hữu chung
3.3. Xác lập quyền sở hữu
3.4. Chấm dứt quyền sở hữu
4. Quyền khác đối với tài sản
4.1. Quyền đối với bất động sản liền kề
4.2. Quyền hưởng dụng
4.3. Quyền bề mặt
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