
Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam 
(Vietnamese Law Society) 
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Dự Thảo 
ĐỀ CƯƠNG THỰC HIỆN KỶ YẾU 

LUẬT KHOA  ĐẠI HỌC ĐƯỜNG SÀI GÒN. 
(1955-1975) 

 

I/- TRÌNH BẦY BỐN TRANG BÌA MẦU : (in bốn mầu) 
- Trang bìa 1: trình bầy  với nền là hình chụp chính diện Trường 

Luật.Hiện đã có một vài hình chụp trong sân trường với một số Giáo 
sư và sinh viên  trước dẫy nhà ngang đặt văn phòng hành chánh, văn 
phòng Khoa Trưởng và Hội Đồng Khoa, có trên tường hàng chữ “Luật 
Khoa Đại Học Đường Sài Gòn”. Chúng tôi dự định nếu không có thêm 
hình nào đầy đủ có ý nghĩa trọn vẹn hơn sẽ dùng hình này. 

- Trang bìa 2: In hình tập thể các Giáo sư giảng dậy niên khóa đầu tiên 
1955-1958 (nửa trên) và hình  Ban Quản Trị Hành Chánh đầu tiên (nửa 
trang dưới) nếu có. 

             Hoặc: Hình các  giáo sư Khoa Trưởng theo thứ tự trong 20 năm tồn 
          tại của Trường Luật Sài Gòn (1955-1975). 

- Trang bìa 3: In hình tập thể các Giáo sư giảng dậy niên khóa sau cùng 
1974-1975(nửa trên) và hình  Ban Quản Trị Hành Chánh sau cùng (nửa 
phần dưới) nếu có. 
         Hoặc: Một hình ảnh nào khác nói lên được ý nghĩa tương tự. 
- Trang bìa 4: Hình chụp chính diện cổng trường luật sau cùng trước 30-
4 năm 1975. 

 
II/- PHẦN MỞ ĐẦU: 
     1.- Mục đích & Ý nghĩa thực hiện “Kỷ Yếu Luật Khoa Đại Học Đường 
Sài Gòn (1955-1975) . 
     2.- Lời bạt của nguyên Giáo sư Khoa Trưởng Vũ Quốc Thúc. 
     3.- Giới thiệu thành phần: Ban Cố Vấn và Ban Biên Tập. 
     4.- Lời cảm tạ chung và riệng các Giáo sư và các cựu sinh viên cũng như 
thân hữu đã có những đóng góp tích cực về tư liệu, công của để thực hiện  
“Kỷ Yếu Luật Khoa Đại Học Đường Sài Gòn (1955-1975). 
 
III/- PHẦN TƯ LIỆU:  



    1.- Lịch sử hình thành và phát triển Luật Khoa Đại Học 
Đường Sài Gòn (1955-1975), kèm hình ảnh (nếu có). 
    2.- Các văn kiện pháp lý,hành chánh liên quan đến việc 
thành lập Luật Khoa Đại Học Đường Sài Gòn. Những hình ảnh 
bàn giao Trường Luật giữa Ban lãnh đạo Pháp-Việt về hành chánh, cơ sở vật 
chất của Trường Luật. 
    3.- Sơ đồ tổ chức & Nhân sự điều hành (Hành chánh và Giáo 
dục) Luật Khoa Đại Học Đường Sài Gòn (1955-1975) 
    4.- Các niên học và khóa học : 
        a).- Học trình 3 năm Ban cử nhân (1955-1966) 
        - Khoa Trưởng là ai : (danh tính & hình ảnh nếu có) 
        -Ban Giảng huấn với các Giáo sư thực thụ, giáo sư thỉnh giảng.(Kèm 
danh tính là hình ảnh nếu có) 
        - Ban quản trị hành chánh (Kèm chức vụ, danh tính và hình ảnh nếu có) 
        - Học trình và các giáo sư giảng dậy các môn học ban cử nhân và Ban 
Cao học, điều kiện trình luận án Tiến sĩ. 
        - Ngoài khóa học chuyển tiếp của các sinh viên đang học luật trước 
ngày Pháp trao trả độc lập cho chính quyền Quốc gia, có 8 khóa học tốt 
nghiệp cử nhân: (1955-1958), (1956-1959), (1957-1960), (1958-1961), 
(1959-1962),(1960-1963), (1961-1964) và (1962-1965).Ghi nhận số sinh 
viên ghi danh cử nhân năm thứ nhất, tiếp tục năm thứ 2 và năm cuối mỗi 
khóa học cử nhân 3 năm, đã có bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp cử nhân, sau 
đó đã theo ngành nghề gì, có ai thành danh nổi bật được nhiều người biết 
cùng khóa học với mình, có hình ảnh cá nhân hay chụp chung những người 
tốt nghiệm cử nhân cùng khóa, thẻ sinh viên…. 
     - Sau khi tốt nghiệp cử nhân, đã có bao nhiều ghi danh Ban Cao Học I, 
rồi Cao Học II, đã có bao nghiêu người trình luận án Tiến sĩ sau khi đủ điều 
kiện, tốt nghiệp bao nhiêu, thành danh ra sao. 
    b)- Học trình 4 năm  Ban cử nhân(1966-1975) 
    Học trình này có 5 khóa học tốt nghiệp cử nhân: (1966-1970), (1967-
1971), (1968-1972), (1969-1973), (1970-1974), khóa học thứ sáu (1971-
1975) đã hoàn tất học trình 4 năm nhưng chưa kịp thi tốt nghiệp.  
    Các khóa học Ban Cử Nhân còn lại ghi danh vào năm Thứ Nhất các năm 
1972, 1973, 1974  tất cả chứa hoàn tất học trình 4 năm thì Trường luật bị 
đóng cửa do biến cố 30-4-1975. 
   Tương tự như phần (a). Ghi nhận số sinh viên ghi danh cử nhân năm thứ 
nhất, tiếp tục năm thứ 2 và năm cuối mỗi khóa học 4 năm Ban Cử nhân, đã 
có bao nhiêu tốt nghiệp cử nhân, sau đó đã theo ngành nghề gì, có ai thành 
danh nổi bật được nhiều người biết cùng khóa học với mình, có hình ảnh cá 



nhân hay chụp chung những người tốt nghiệm cử nhân cùng khóa, thẻ sinh 
viên…. 
     - Sau khi tốt nghiệp cử nhân, đã có bao nhiều ghi danh Ban Cao Học I, 
rồi Cao Học II, đã có bao nghiêu người trình luận án Tiến sĩ sau khi đủ điều 
kiện, tốt nghiệp bao nhiêu, thành danh ra sao. 
    - Có bao nhiêu sinh viên sinh lúc đầu học Trường Luật Sài gòn, sau tốt 
nghiệp Tiến sĩ tại nước ngoài, thành danh ra sao? 
 
    5.- Cơ cấu tổ chức và nhân sự điều hành sinh viên đoàn luật khoa Sài 
gòn. 
   a) Ban Đại Diện Sinh viên: Thành phần, nhiệm kỳ, nhiệm vụ, các hoạt 
động, sơ đồ. Thành phần Ban Đại Diện Sinh Viên các năm học từ 1955-1975 
với tên và kèm hình ảnh nếu có. 
   b)- Hội Đồng Kiểm Soát: Thành phần, nhiệm kỳ, nhiệm vụ, các hoạt 
động, sơ đồ. Thành phần Hội Đồng Kiểm Soát các năm học từ 1955-1975. 
   c)- Nội Quy Sinh Viên Đoàn Luật Khoa nguyên bản hay có thể ghi lại sự 
hiểu biết theo trí nhớ . 
V.- HỒI ỨC VỀ TRƯỜNG LUẬT: 
   - Với các bài viết của các Giáo sư và các cựu sinh viên Trường Luật Sài 
Gòn viết về những kỷ niệm khó quên với ngôi trường, với Thầy, với Bạn 
cùng lớp, cùng trường, kèm hình ảnh, tư liệu liên quan nếu có. 
 
    Trên đây là Dự thảo ĐỀ CƯƠNG THỰC HIỆN KỶ YẾU LUẬT 
KHOA  ĐẠI HỌC ĐƯỜNG SÀI GÒN (1955-1975), xin được gửi đến 
Quý Giáo sư, Quý Niên Trưởng và các Bạn cựu sinh viên Luật Khoa Đại 
Học Đường Sài Gòn trong cũng như ngoài nước, để tham khảo, bổ khuyết 
cho hoàn chỉnh, rồi cùng tích cực thực hiện sao cho hoàn chỉnh một công 
trình của tập thể, cho tập thể và vì niêm tự hào và vinh dự chung của tập thể 
luật khoa chúng ta. 
 
      Houston, ngày 16 Tháng 2 Năm 2014 
    Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam 
         Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành 
 
      Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng 
                    (Chủ Biên) 
 


