
  

 

ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 43 

  BỘ MÔN: LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 

Email: hluhngd@gmail.com 

STT Họ và tên MSSV ĐỀ TÀI GVHD HĐ CHẤM KL 

1   Chia tài sản chung của vợ chồng trong 

thời kỳ hôn nhân do Toà án giải quyết  

theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 

2014 

  

2   Giải quyết quan hệ tài sản của vợ 

chồng khi ly hôn theo Luật Hôn nhân 

và gia đình năm 2014 

  

3   Pháp luật điều chỉnh quan hệ Nam, nữ 

chung sống với nhau như vợ chồng  

  



4   Điều kiện về mang thai hộ vì mục đích 

nhân đạo theo Luật Hôn nhân và gia 

đình theo pháp luật Việt Nam 

  

5   Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

con khi cha mẹ ly hôn theo Luật Hôn 

nhân và gia đình năm 2014 

  

6   Xác định tài sản chung, tài sản riêng 

của vợ chồng theo Luật Hôn nhân và 

gia đình năm 2014 

  

7   Căn cứ ly hôn theo Luật Hôn nhân và 

gia đình năm 2014  

  

8   Nguyên tắc hôn nhân một vợ một 

chồng và việc bảo đảm thực hiện theo 

theo pháp luật Việt Nam 

  

9   Nguyên tắc vợ chồng bình đẳng theo 

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 

  



10   Kết hôn có yếu tố nước ngoài theo Luật 

Hôn nhân và gia đình năm 2014 và 

thực ttiễn thực hiện ở Việt Nam  

  

11   Điều kiện kết hôn theo Luật Hôn nhân 

và gia đình năm 2014  

  

12   Nghiã vụ về tài sản của vợ chồng theo 

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 

  

13   Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đốiv ới 

con khi cha mẹ ly hôn theo Luật Hôn 

nhân và gia đình năm 2014 

  

14   Giải quyết việc kết hôn trái pháp luật 

theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 

2014  

  

15   Ly hôn do một bên yêu cầu theo Luật 

Hôn nhân và gia đình năm 2014  

  

16   ĐIều kiện nuôi con nuôi theo Luật 

Nuôi con nuôi năm 2010 

  



17   Giải quyêt vấn đề con chung khi cha 

mẹ ly hôn theo Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2014 

  

18   Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của 

người được nhận làm con nuôi theo 

Luật nuôi con nuôi năm 2010 

  

19   Quyền yêu cầu ly hôn theo Luật Hôn 

nhân và gia đình năm 2014 

  

20   Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa 

thuận theo Luật Hôn nhân và gia đình 

năm 2014 

  

21   Các trường hợp cấm kết hôn theo Luật 

Hôn nhân và gia đình năm 2014 

  

22   Nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ, chồng 

theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 

2014 

  



23   Các trường hợp chia tài sản chung của 

vợ theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 

2014 

  

24   Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 

người chưa thành niên trong quan hệ 

gia đình theo Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2014 và thực tiễn thực hiện 

  

25   Hạn chế quyền ly hôn theo Luật Hôn 

nhân và gia đình năm 2014 – Những 

vấn đề lý luận và thực tiễn 

  

26   Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của 

vợ và con khi giải quyết ly hôn theo 

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 

và thực tiễn thực hiện 

  

27   Sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản 

và xác định cha, mẹ, con trong trường 

hợp đó theo Luật Hôn nhân và gia đình 

năm 2014 

  



28   Nguyên tắc hôn nhân tự nguyện, tiến 

bộ của Việt Nam theo Luật Hôn nhân 

và gia đình năm 2014 

  

29   Đại diện giữa vợ và chồng theo Luật 

Hôn nhân và gia đình năm 2014 và 

thực tiễn thực hiện 

  

30   Xác định cha, mẹ, con trong trường 

hợp cha mẹ có hôn nhân hợp pháp  theo 

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 

  

31   Các trường hợp ly hôn theo Luật Hôn 

nhân và gia đình năm 2014 

  

32   Độ tuổi kết hôn và thực tiễn thực hiện    

33   Chung sống như vợ chồng trái pháp 

luật và thực tiễn giải quyết  
  

34   Cấp dưỡng giữa cha mẹ và con theo 

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 

  



35   Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ đối với 

con theo Luật Hôn nhân và gia đình 

năm 2014 

  

36   Nghĩa vụ chung về tài sản theo Luật 

Hôn nhân và gia đình năm 2014 

  

37   Điều kiện mang thai hộ của bên mang 

thai hộ theo pháp luật Việt Nam 

  

38   Điêu kiện của bên nhờ mang thai hộ 

theo  pháp luật Việt Nam 

  

39   Hệ quả pháp lý của việc nuôi con nuôi 

theo Luật Nuôi con nuôi 2010 

  

40   Chấm dưt việc nuôi con nuôi theo Luật 

Nuôi con nuôi 2010 

  

41   Nguyên tắc của việc nuôi con nuôi theo 

Luật Nuôi con nuôi 2010 

  

42   Các hành vi cấm trong việc nuôi con 

nuôi theo Luật Nuôi con nuôi 2010 

  



43   Các nguyên tắc của chế độ hôn nhân và 

gia đình theo Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2014 

  

44   Bảo vệ quyền của người mẹ trong quan 

hệ hôn nhân và gia đình theo Luật Hôn 

nhân và gia đình năm 2014 

  

45   Bảo vệ quyền của con chưa thành niên 

trong quan hệ giữa cha mẹ và con theo 

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 

  

46   Bảo vệ quyền tài sản của con chưa 

thành niên trong quan hệ giữa cha mẹ 

và con theo Luật Hôn nhân và gia đình 

năm 2014 

  

47   Nghĩa vụ của con đối với cha mẹ theo 

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 

  

48   Các trường hợp xác định cha, mẹ, con 

do Toà án giải quyêt theo Luật Hôn 

nhân và gia đình năm 2014 

  



49   Xác địhh cha, mẹ, con  do Uỷ ban nhân 

dân giải quyết theo pháp luật Việt Nam  

  

50   Bảo vệ quyền trẻ em trong các quan hệ 

gia đình theo pháp luật Việt Nam 

  

51   Hạn chế quyền của cha mẹ đối với con 

chưa thành nhiên theo Luật Hôn nhân 

và gia đình năm 2014 

  

52   Nghĩa vụ cấp dưỡng của người đã 

thành niên trong các quan hệ hôn nhân 

và gia đình theo Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2014 

  

53   Bạo lực gia đình đôi với trẻ em – thực 

trạng và giải pháp hạnc chế 

  

54   Bạo lực gia đình đôi với phụ nữ - thực 

trạng và giải pháp hạn chế 

  

55   Bạo lực thế hệ - thực trạng và giải pháp 

hạn chế 

  



56   Các biện pháp phòng ngừa bạo lực gia 

đình theo pháp luật Việt Nam  

  

57   Bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình theo 

pháp luật Việt Nam 

  

58   Biện pháp áp dụng đối với người có 

hành vi bạọ lực gia đình theo pháp luật 

Việt Nam 

  

59   Binh đẳng  giữa vợ và chồng trong tiếp 

cận và kiểm soát nguồn lực của gia 

đình theo pháp luật Việt Nam 

  

60   Giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng 

đất và nhà ở giữa vợ chồng khi ly hôn 

theo pháp luật Việt Nam 

  

61   Bảo vệ quyền và lợi ích của người cao 

tuổi trong cac quan hệ hôn nhân và gia 

đình theo pháp luật Việt Nam 

  



62   Thoả thuận Chia tài sản chung của vợ 

chồng trong thời kỳ hôn nhân theo Luật 

Hôn nhân và gia đình năm 2014 

  

63   Nguyên tắc của chế độ tài sản theo Luật 

Hôn nhân và gia đình năm 2014 

  

64   Giao dịch liên quan đến tài sản chung 

của vợ chồng do một bên vợ chồng 

thực hiện theo Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2014 

  

65   Quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng đôi 

với tài sản riêng theo Luật Hôn nhân và 

gia đình năm 2014 

  

66   Quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng đôi 

với tài sản chung theo Luật Hôn nhân 

và gia đình năm 2014 

  

67   Quyền và nghĩa vụ của vợ chồng đối 

vơi tài sản chung và vợ chông đưa vào 

kinh doanh theo pháp luật Việt Nam 

  



68   Quyền và nghĩa vụ về tài sản của vợ 

chồng trong trường hợp vợ chồng dùng 

tài sản tham gia các loại hình doanh 

nghiệp  

  

69   Ly hôn có yếu tố nước ngoài theo pháp 

luật việt Nam và thực tiễn giải quyêt 

  

70   Nuôi con nuôi có yêu tố nươc ngoài 

theo pháp luật Việt Nam và thực tiễn t 

hực  hiện 
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