GIỚI THIỆU ĐÔI NÉT VỀ LUẬT GIA TẠ QUỐC TUẤN
NGƯỜI CHỦ BIÊN NGHIÊN CỨU LUẬT PHÁP
*********
Sau khi đoc những bài trong mục Nghiên Cứu Luật Pháp có giá trị thực dụng và
hữu ích cho nhiều người quan tâm, một số độc giả đã gửi điện thư yêu cầu cho biết đôi
nét tiểu sử tác giả các bài viết. Để đáp lại yêu cầu này, chúng tôi đã xin phép tác giả để
giới thiệu đôi nét về Ông như sau:


VỀ HỌC VỊ:
Sau khi tốt nghiệp Cử nhân Luật đã theo học Cao học Kinh tế rồi Cao học Công
pháp tại Trường Đại học Luật khoa Sài-gòn, tại New Delhi, Ấn-độ, luật gia Tạ Quốc
Tuấn đã tốt nghiệp một khóa học về Liên-hiệp-quốc học tại Institute of United Nations
Studies thuộc The Indian Federation of United Nations Associations và một khóa học về
Luật Hàng không và Không gian tại Indian Institute of Air and Space Law.
Tại Hoa-kỳ, đã tốt nghiệp Master of Science in World Trade và Master of Business
Administration in International Management, cả hai tại Graduate School of Management,
University of Dallas (Irving, Texas), chú trọng về các môn luật cấu mãi liên bang và quốc
phòng, kế toán quốc phòng, quản trị vật liệu, khế ước và phó khế ước quốc phòng. Ngoài
ra, còn tốt nghiệp Master of Laws in International Banking Law tại School of Law,
Boston University (Boston, Massachusetts).
 VỀ NGHIỆP VỤ:
Luật gia Tạ Quốc Tuấn đã từng là giáo sư dạy ngôn ngữ và văn chương Anh tại
các trường trung học công và tư ở Sài-gòn (1955-1966) trước khi gia nhập ngành ngoại
giao và lãnh sự VNCH (1966-1975). Từ năm 1975 đã làm việc tại hai công ty quốc
phòng ở Dallas, Texas, cho đến khi nghỉ hưu.
Sau ngày nghỉ hưu, Luật gia Tạ Quốc Tuấn chuyên nghiên cứu lịch sử, văn học,
văn hóa, ngôn ngữ , luật pháp Việt-nam và Trung-quốc, luật gia đình Hoa-kỳ, tố tụng
thương mại quốc tế tại các tòa án Hoa-kỳ, và luật quốc tế. Những bài nghiên cứu về pháp
lý, pháp luật của Ông đã được phổ biến trên một số tạp chí, đặc san tại hải ngọai. Trong
đó có tạp chí chuyên đề Luật pháp & Đời sống do Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam chủ
trương ấn hành (2004-2009). Hiện là người chủ biên chuyên mục “Nghiên Cứu Luật
Pháp” trên Web Site của Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam.
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