
From:  
"Andria Nguyen" <andrianguyen@yahoo.com> 
 
To:  
"contact@aihuuluatkhoa.com" <contact@aihuuluatkhoa.com> 
 
Thưa Luật sư Phạm Văn Hàm, 
 
Tôi xin Luật sư thứ cho sự đường đột làm phiền đến Luật sư. Tôi xin được tự giới thiệu là 
Nguyễn Tà Cúc, đang muốn tìm hiểu về một vấn đề mà vẫn chưa tìm được một giải đáp có thể 
tin cậy được. 
 
Câu hỏi của tôi xem ra rất giản dị nhưng lại vấp vào một cản trở rất lớn. Đó là cơn biến loạn vào 
tháng 4 năm 1975 khiến nhiều truyền thống bị thay đổi bất ngờ hay bị tiêu diệt vĩnh viễn. Tôi xin 
được hỏi ba điều này: 
 
1-Thứ nhất, Văn bằng Cử nhân Luật cuối cùng của Đại học Luật khoa Sài gòn được trao vào 
tháng nào và năm nào? 
 
Câu hỏi thứ nhất ấy thực ra lại bắt nguồn từ thắc mắc thứ hai: 
2-Trước khi Miền Nam mất vào năm 1975, các sinh viên năm cuối ban Cử nhân Luật có thể nói 
rằng họ đã "tốt nghiệp Cử nhân Luật ở Sài Gòn vào tháng 12 năm 1974" được hay không? Nếu 
không thì tại sao? 
 
Tôi đã cất công tìm hiểu về lịch sử Trường Đại học Luật khoa Sài gòn qua bài viết công phu của 
Luật sư Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng và CSVLK Nguyễn Văn Cung mà không tìm thấy câu trả 
lời, trừ một chi tiết khiến tôi càng thắc mắc hơn, đó là việc ĐH Luật Khoa "có 2 kỳ thi mỗi năm 
vào tháng 6 và tháng 9" cho Ban Cử nhân khiến  dẫn thêm đến thắc mắc thứ ba: 
 
3- Nếu vậy thì phải chăng một niên khóa của Đại học Luật là từ tháng giêng đến tháng chạp 
(tháng 12) của cùng một năm  cho nên  sinh viên tốt nghiệp Cử nhân mới được trao bằng vào 
tháng 12?  
 
Tôi xin cảm ơn Luật sư đã bỏ thì giờ đọc và  giải đáp cho tôi.  
 
Kính chào Luật sư, 
 
Nguyễn Tà-Cúc 
 


