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LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Hai tác giả Phan Đăng Thanh và Trương Thị Hòa đã có 
quá trình hành nghề luật sư, tham gia giải quyết các vụ 

án trong lĩnh vực hôn nhân, gia đình với tư cách hội thẩm 
nhân dân ở tòa án. Tác giả cũng thường xuyên tư vấn pháp 
luật hôn nhân, gia đình cho bạn đọc, bạn nghe đài, bạn xem 
đài qua các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời đã 
được thỉnh giảng các môn học Pháp luật đại cương, Lịch sử 
nhà nước và pháp luật Việt Nam, và Luật Hôn nhân và gia 
đình Việt Nam tại một sô' trường đại học...

Nội dung quyển sách này ra mắt bạn đọc lần đầu tiên 
vào năm 2000, được dư luận xã hội hoan nghênh tìm đọc. 
Suốt hơn 10 năm qua, cùng với việc pháp luật hôn nhân và 
gia đình của nhà nước không ngừng phát triển, hoàn thiện 
trên nhiều lĩnh vực, các tác giả đã tiếp tục nghiên cứu bổ 
sung một số vấn đề có liên quan từ thực tiễn đến lý luận.

Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phô' Hồ Chí Minh hân 
hạnh tái bản quyển sách này, có thêm một sô' công trình 
nghiên cứu bố sung của tác giả và toàn bộ hệ thống các văn 
bản quy phạm pháp luật hiện hành do các tác giả tuyển 
chọn, sắp xếp để bạn đọc tiện tham khảo, nghiên cứu, áp 
dụng.

Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh trân 
trọng giới thiệu cuốn sách Các chê độ hôn nhân và g ia  
đ ìn h  V iệt N am  xưa và nay  cùng các giới bạn đọc hằng 
quan tâm vấn đề này.

Tháng 8 năm 2012
NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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