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TRÌNH BÀY TRANH CHẤP 
 
Qua các đơn nộp ngày 21/01/2021, hội HỌC VIỆN QUỐC TẾ NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO PARIS đã xin 
thẩm phán phụ trách thi hành án tại CRETEIL cho thời hạn 36 tháng để rời khỏi cơ sở số 92-94 rue 
Pasteur và 13-15 Port à l’Anglais 94400 VITRY SUR SEINE, sau khi có lệnh ra khỏi hai nơi này đề 
ngày 14 và 18/01/2021, theo lời yêu cầu của hội GIÁO HỘI PHẬT GIÁO LINH SƠN THẾ GIỚI tại 
JOINVILLE LE PONT, thi hành quyết định của Tòa án Phúc thẩm PARIS ngày 03/06/2020 xử trước 
sự hiện diện của cả hai bên. 
 
Hai đơn kể trên được nhập chung cùng số RG 21/00554. 
 
Công ty GIÁO HỘI PHẬT GIÁO LINH SƠN THẾ GIỚI tọa lạc tại VITRY SUR SEINE tình nguyện tham 
dự với tư cách là Bên thứ ba tham dự vụ kiện. 
 
Sau nhiều lần hoãn, vụ việc được đem ra xét xử ở phiên tòa ngày 10/09/2021 trong đó nguyên đơn, 
qua trung gian đồng hội, đã nộp giấy tờ hợp lệ. 
 
Hội GIÁO HỘI PHẬT GIÁO LINH SƠN THẾ GIỚI tọa lạc tại JOINVILLE LE PONT và hội GIÁO HỘI 
PHẬT GIÁO LINH SƠN THẾ GIỚI tọa lạc tại VITRY SUR SEINE có luật sư tư vấn của từng bên đại 
diện. 
 
Bà chánh án đã cho hạn đến ngày 14/09/2021 để nộp bản ghi yêu cầu và giấy tờ của Bên thứ ba 
tham dự vụ kiện là Hội GIÁO HỘI PHẬT GIÁO LINH SƠN THẾ GIỚI tọa lạc tại VITRY SUR SEINE. 
 
Qua đơn nộp ngày 21/01/2021, nguyên đơn yêu cầu thẩm phán phụ trách thi hành án 

- về nội dung chính : tuyên bố vô hiệu lệnh phải rời các nơi chốn kể trên và rút ra các hậu quả 
pháp lý  ; 

- về nội dung phụ : cho hội thời hạn ba năm để rời khỏi nơi chốn đó ; 
- về nội dung phụ hơn : tuyên xử hoãn thi hành án ít nhất trong ba tháng ; 
- dù sao đi nữa : buộc hội GIÁO HỘI PHẬT GIÁO LINH SƠN THẾ GIỚI phải trả 1.000 euros 

theo qui định tại điều 700 của Bộ luật tố tụng dân sự. 
 
Để xin vô hiệu hóa lệnh rời các nơi chốn trên, hội HỌC VIỆN QUỐC TẾ NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO 
PARIS nhận xét rằng trong lệnh buộc rời nơi chốn không có các văn bản pháp quy làm cơ sở. 
 
Để xin có thời hạn trước khi rời nơi chốn kể trên, nguyên đơn nêu là tại các nơi chốn đó có nhiều tài 
sản và đồ vật rất lớn (tượng Phật, sách cổ có giá trị cao, tranh quý, tấm bảng tưởng niệm) nên gặp 
khó khăn khi dọn đi. Nguyên đơn cũng giải thích rằng do đón tiếp hàng trăm Phật tử, việc phải rời 
nơi chốn này là đi ngược lại với tự do tôn giáo. Nguyên đơn nói thêm là đã có tiến hành thủ tục để 
dọn đến nơi mới. 
 
Để phản bác, hội GIÁO HỘI PHẬT GIÁO LINH SƠN THẾ GIỚI tại JOINVILLE LE PONT xin được Tòa 
cứu xét bản yêu cầu đã nộp hợp lệ tại phiên tòa ngày 10/09/2021. Hội xin thẩm phán phụ trách việc 
thi hành án : 

- bác đơn của hội HỌC VIỆN QUỐC TẾ NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO PARIS về mọi yêu cầu; 
- phán rằng Tòa không thụ lý được đơn của hội GIÁO HỘI PHẬT GIÁO LINH SƠN THẾ GIỚI xin 

can dự vào vụ kiện với tư cách bên thứ ba, và dù gì đi nữa thì bác mọi đơn của hội này ; 
- về yêu cầu phản tố : buộc hội HỌC VIỆN QUỐC TẾ NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO PARIS phải trả 

lại cho hội GIÁO HỘI PHẬT GIÁO LINH SƠN THẾ GIỚI tại JOINVILLE LE PONT ít nhất là 
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khoảng hai mươi tượng Phật, mỗi tượng nặng chừng 1.500kg, các pho sách cổ có giá trị cao, 
các bức tranh quý về Phật và hơn 10.000 tấm bảng tưởng niệm ; 

- buộc hội HỌC VIỆN QUỐC TẾ NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO PARIS phải trả cho hội GIÁO HỘI 
PHẬT GIÁO LINH SƠN THẾ GIỚI tại JOINVILLE LE PONT những tài sản quan trọng và to lớn 
cùng những đồ vật của Giáo hội đặt tại cơ sở bị chiếm dụng ở số 92-94 rue Pasteur tại VITRY 
SUR SEINE, với tiền phạt là 500 euros/ngày trả trễ cho tới khi hoàn thành thực sự việc giao 
trả ; 

- lệnh cho thi hành tạm bản án sắp tới ; 
- buộc hội HỌC VIỆN QUỐC TẾ NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO PARIS phải thanh toán án phí. 

 
Hội GIÁO HỘI PHẬT GIÁO LINH SƠN THẾ GIỚI tại JOINVILLE LE PONT xin Tòa không thụ lý đơn của 
hội GIÁO HỘI PHẬT GIÁO LINH SƠN THẾ GIỚI tại VITRY SUR SEINE xin can thiệp vào vụ án với tư 
cách bên thứ ba, và bác mọi yêu cầu của hội này do hội không tồn tại hợp pháp và không đăng ký tại 
cơ quan hành chính tỉnh VAL DE MARNE. Giáo hội Phật Giáo Linh Sơn Thế giới tại Joinville-le-Pont 
trình bày rằng Giáo hội tại Vitry sur Seine đã lợi dụng danh nghĩa của mình bằng cách lập biên bản 
giả về đại hội đồng đặc biệt ngày 09/09/2020 và đã nhiều lần nộp đơn kiện việc mạo danh đó. Giáo 
hội Phật giáo Linh Sơn thế giới tại Joinville Le Pont nhấn mạnh rằng Tòa án Phúc thẩm Paris, vào 
ngày 03/06/2020 đã khẳng định rằng chỉ Giáo hội tại Joinville Le Pont mới có tư cách hành động. 
 
Giáo hội Phật giáo Linh Sơn Thế giới tại Joinville Le Pont cũng phản bác đơn đề nghị xin hoãn quyết 
định do bên thứ ba nộp để được can dự vào vụ án, nhấn mạnh rằng quyết định của Tòa án Phúc 
thẩm Paris vào ngày 03/06/2020 đã là quyết định chính thức rồi, và việc xin hoãn thi hành quyết 
định chỉ có thể được Thẩm phán dân sự tuyên xử trong giả thuyết có việc thưa kiện dân sự xin bồi 
thường thiệt hại xuất phát từ vi phạm và có khởi động tố quyền từ vi phạm này [quyền tham gia tố 
tụng của cơ quan pháp lý hay của nạn nhân xin áp dụng hình phạt đối với bên vi phạm] – đây không 
phải là trường hợp của Giáo hội tại Joinville-le-Pont. 
 
Về đơn xin tuyên bố vô hiệu lệnh rời nơi chốn kể trên vào các ngày 14 và 18/01/2021, Giáo hội tại 
Joinville-le-Pont nói rõ là không bắt buộc phải nêu cơ sở pháp quy về lệnh bắt phải rời khỏi nơi 
chốn, ngoại trừ qui định tại điều R.411-1 của Bộ luật tố tụng dân sự về thi hành án. Ngoài ra Giáo hội 
tại Joinville-le-Pont còn nói thêm rằng sự vô hiệu là vô hiệu về hình thức, mà muốn khai triển vô 
hiệu về hình thức phải chứng minh có điều cáo trách, điều mà bên nguyên đơn không làm. 
 
Về đơn xin gia hạn trước khi trục xuất, bị đơn phản bác vì cho rằng hội HỌC VIỆN QUỐC TẾ NGHIÊN 
CỨU PHẬT GIÁO PARIS đã được Tòa cho hưởng nhiều tháng để tổ chức việc dọn đi, do quyết định 
của Tòa án Phúc thẩm Paris đã được tống đạt cho đương sự ngày 21/07/2020, rằng Học viện [tại 
Vitry-sur-Seine] đã không xuất trình được chứng từ nào về hành động đã thực hiện, và rằng, trái với 
điều Học viện [tại Vitry-sur-Seine] khẳng định, đương sự không hề sở hữu các tài sản to lớn và đồ 
vật hiện để tại các nơi Học viện đang chiếm đóng. Giáo hội tại Joinville-le-Pont cũng trình bày rằng 
có nhiều nơi thờ tự để tiến hành các lễ tôn giáo và đón tiếp Phật tử, đặc biệt là tại JOINVILLE-LE-
PONT. Giáo hội cũng ghi là bên nguyên đơn chưa đóng khoản tiền nào trong khi lệnh tịch biên để 
bán với số tiền là 345.106,96 euros đã được tống đạt cho đương sự ngày 02/02/2021, điều đã gây 
nợ cho quỹ của hội GIÁO HỘI PHẬT GIÁO LINH SƠN THẾ GIỚI tại JOINVILLE-LE-PONT. Ngoài ra bên 
Học viện [tại Vitry-sur-Seine] còn không đóng bảo hiểm cho các nơi họ chiếm dụng dù đã có lệnh 
phải chứng minh đã mua bảo hiểm trong thời hạn 15 ngày do thừa phát lại đã chuyển vào ngày 
15/02/2021. 
 
Về đơn xin hoãn thi hành lệnh bắt rời các nơi chốn, bị đơn cũng bác bỏ và nhấn mạnh rằng quyết 
định của Tòa án Phúc thẩm PARIS đương nhiên đã có hiệu lực thi hành. 
 
Về yêu cầu phản tố, hội GIÁO HỘI PHẬT GIÁO LINH SƠN THẾ GIỚI tại JOINVILLE-LE-PONT xin được 
giao trả lại đồ đạc và đồ vật để tại các nơi bị chiếm đóng, nếu không sẽ bị phạt tiền. 
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Hội GIÁO HỘI PHẬT GIÁO LINH SƠN tại VITRY SUR SEINE, là bên thứ ba tham dự vụ kiện, đã xin 
được Tòa xem xét giấy tờ hội đã tống đạt qua mạng lưới RPVA ngày 17/06/2021 và xin thẩm phán 
phụ trách thi hành án 

- chấp nhận đơn tham gia vụ kiện và xem hội như là bị đơn duy nhất, 
- hoãn ra quyết định, 
- tuyên xử vô hiệu lệnh rời khỏi các nơi chốn nêu trên , 
- cho bên nguyên đơn thời hạn 3 năm để thương lượng. 

 
Hội GIÁO HỘI PHẬT GIÁO LINH SƠN THẾ GIỚI tại VITRY SUR SEINE được thành lập căn cứ vào qui 
định tại điều 69 và 325 của bộ luật tố tụng dân sự, như thế để biện bạch rằng hội có tư cách tham dự 
vụ kiện. Hội ghi rằng đã nộp nhiều đơn khiếu nại và phản bác tư cách can thiệp của hội GIÁO HỘI 
PHẬT GIÁO LINH SƠN THẾ GIỚI tại JOINVILLE LE PONT, do hội này không xuất trình được biên bản 
và điều lệ chỉ định hội này làm đại diện pháp luật cho giáo hội. Hội [tại Vitry-sur-Seine] nhấn mạnh 
rằng hội là pháp nhân duy nhất được chính quyền công nhận để khởi kiện. 
 
Căn cứ điều 70 của Bộ luật tố tụng dân sự, đương sự [hội tại Vitry-sur-Seine] xin được Tòa tuyên bố là 
bên bị đơn duy nhất trong vụ kiện này. 
 
Căn cứ điều 4 của Bộ luật tố tụng hình sự và điều 49 của Bộ luật tố tụng dân sự, đương sự [hội tại 
Vitry-sur-Seine] xin Tòa hoãn ra quyết định trong khi chờ đợi quyết định của thẩm phán hình sự, vì 
quyết định của Tòa án Phúc thẩm Paris có khả năng bị hủy bằng một quyết định hình sự sau khi xét 
đến đơn khiếu nại nộp ngày 17/02/2021 và đơn khiếu nại nộp ngày 17/06/2021 với tư cách là bên 
bị hại vì tại bản án có giấy tờ giả mạo, ăn trộm, mạo danh nghĩa, lừa đảo. 
 
Đương sự [hội tại Vitry-sur-Seine] dựa trên qui định tại điều 74 và 114 của Bộ luật tố tụng dân sự 
để xin Tòa tuyên bố vô hiệu tất cả các văn kiện của thừa phát lại do bị đơn [Giáo hội tại Joinville-le-

Pont] không đủ tư cách hành động. Đương sự cũng ghi rằng bút lục số 21 và 22 của bị đơn [Giáo hội 

tại Joinville-le-Pont] đề ngày 25/03/2021 (biên nhận lời khai sửa đổi của hội) và ngày 11/05/2021 
(công bố tại Công báo) là đã trễ hạn vì các văn kiện thừa phát lại đề ngày trước đó. Từ đó suy ra 
rằng bị đơn không có tư cách để xin trục xuất và ủy nhiệm cho thừa phát lại làm việc này. 
 
Các bên đã được thông tin rằng quyết định được ra ngày 15/10/2021 và đặt tại phòng Lục sự. 
 

LÝ LẼ ĐỂ QUYẾT ĐỊNH 
 
Ngay từ đầu, Tòa nói rõ là hội HỌC VIỆN QUỐC TẾ NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO PARIS đã nộp giấy tờ 
tại phòng Lục sự vào ngày 14/09/2021, tức là sau phiên tòa ngày 10/09/2021. 
 
Tại phiên tòa ngày 10/09/2021, đã chỉ cho gia hạn đến ngày 14/09/2021 để bên thứ ba tham dự vụ 
kiện được nộp giấy tờ của bên mình thôi. 
 
Do vậy, căn cứ điều 16 và 445 của bộ luật tố tụng dân sự, bản yêu cầu do nguyên đơn nộp sau phiên 
tòa, tức là sau việc tranh tụng, sẽ được tuyên bố không thụ lý được và bị loại ra khỏi phần tranh 
tụng, do không tuân thủ nguyên tắc các bên được tham khảo lý lẽ sự việc, lý lẽ về pháp luật và chứng 
cứ sẽ được xử tại tòa. 
 
Do đó chỉ xem xét các yêu cầu của đương sự [hội tại Vitry-sur-Seine] nộp ngày 21/01/2021 mà thôi. 
 
I/ Về việc hội GIÁO HỘI PHẬT GIÁO LINH SƠN THẾ GIỚI tại VITRY SUR SEINE tham dự vụ kiện 
Căn cứ điều 325 của Bộ luật tố tụng dân sự thì “việc can dự chỉ thụ lý được nếu có đủ liên kết với yêu sách 
của các bên tham gia vụ kiện”.  
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Điều 329 của bộ luật tố tụng dân sự ghi tiếp rằng “việc can dự là chủ yếu nếu nêu một yêu sách có lợi cho 
người nêu.  
Chỉ thụ lý được nếu tác giả có quyền hành động trực tiếp đối với yêu cầu sách đó.” 
 
Điều 330 của bộ luật tố tụng dân sự ghi tiếp rằng “việc can dự là phụ nếu hỗ trợ cho những yêu cầu của một 
bên. 
Được thụ lý được nếu tác giả của nó, bằng cách duy trì quyền lợi của mình, hỗ trợ cho bên đó. Bên can dự với tính 
chất phụ có thể tự rút đơn xin can dự.” 

 
Các điều kiện chính về việc thụ lý đơn được ghi tại điều 30 và 31 của bộ luật tố tụng dân sự : bên 
đưa ra yêu sách phải có khả năng, có lợi ích và có tư cách để hành động như vậy. 
 
Quyền hành động có nghĩa là bên trình bày yêu sách cho thẩm phán phải có đủ tư cách nắm giữ một 
quyền nào đó. 
 
Điều 5 của luật ngày 01/07/1901 qui định rằng “Mọi hiệp hội muốn có được tư cách pháp lý dự kiến tại 
điều 6 phải do những người sáng lập công bố việc thành lập. 
Phải thực hiện lời khai thành lập hiệp hội cho đại diện của Nhà nước tại tỉnh nơi hội đặt trụ sở. Hội phải cho biết tên 
gọi, mục tiêu hoạt động, các nơi đặt trụ sở và tên họ, nghề nghiệp, nơi cư trú, quốc tịch của những người chịu trách 
nhiệm điều hành hội với bất kỳ tư cách nào. Phải nộp kèm với lời khai điều lệ của hội. Sẽ được trao biên nhận về 
việc này trong thời hạn năm ngày. 
Khi hội có trụ sở ở nước ngoài, lời khai đầu tiên dự kiến tại đoạn trước phải được thực hiện cho đại diện Nhà nước 
tại tỉnh nơi đặt trụ sở của cơ sở chính. 
Hội chỉ được công khai khi có đăng tin trong Công báo, khi xuất trình biên nhận nêu trên. 
Các hiệp hội phải thông báo trong vòng ba tháng mọi thay đổi trong ban quản trị cũng như trong điều lệ. 
Những điều chỉnh và thay đổi này chỉ có giá trị với bên thứ ba vào ngày được khai báo.” 
 

Cụ thể trong trường hợp này, bên thứ ba can dự vào vụ kiện nêu rằng họ quan tâm đến vụ kiện này 
vì họ là pháp nhân duy nhất được chính quyền công nhận để kiện tụng nhân danh hội GIÁO HỘI 
PHẬT GIÁO LINH SƠN THẾ GIỚI. 
 
Điều 14 trong điều lệ của hội GIÁO HỘI PHẬT GIÁO LINH SƠN THẾ GIỚI cho vị Chủ tịch “tư cách để 
được triệu tập ra Tòa nhân danh Giáo hội khi là bị đơn và khi là nguyên đơn nếu được phép của Hội 
đồng quản trị.” 
 
Trong bản án ngày 23/07/2018 của Tòa án Dân sự đại tụng CRETEIL và tại quyết định của Tòa Phúc 
thẩm Paris ngày 03/06/2020 có nhắc lại rằng không có lý do chính đáng nghi ngờ các biên bản của 
Hội đồng quản trị giáo hội ngày 28/05/2015 và 01/12/2015 là không xác thực, trong đó trao cho 
ông PHAN Ngoc The quyền hành động trước pháp lý là chống lại nguyên đơn để xin trả lại các nơi 
chốn bị nguyên đơn chiếm dụng. 
 
Nếu hội GIÁO HỘI PHẬT GIÁO LINH SƠN đã khai cho cơ quan hành chính tỉnh về trụ sở mới tại 
VITRY SUR SEINE ngày 01/10/2020 căn cứ quyết định của Đại hội đồng ngày 09/09/2020 thì buộc 
phải ghi nhận rằng: 

- biên nhận lời khai tại cơ quan hành chính tỉnh VAL DE MARNE ngày 20/04/2021 đã ghi chú 
có một trụ sở đặt tại JOINVILLE LE PONT, căn cứ quyết định của đại hội đồng đặc biệt ngày 
25/03/2021 ; 

- đã có đăng tin trong công báo về trụ sở tại JOINVILLE LE PONT ngày 11/05/2021. 
 
Như vậy, ngoài các đơn khiếu nại [do Giáo hội tại Joinville-le-Pont] đã nộp, quyết định của đại hội đồng 
[tại Vitry-sur-Seine] ngày 09/09/2020 đã bị tố giác tại đại hội đồng [của Giáo hội tại Joinville-le-Pont] 
ngày 25/03/2021 và điều lệ của hội GIÁO HỘI PHẬT GIÁO LINH SƠN THẾ GIỚI sau đó đã được điều 
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chỉnh, như thế làm cơ sở để ông PHAN có quyền hành động trước pháp lý với tư cách là người đại 
diện của hội GIÁO HỘI PHẬT GIÁO LINH SƠN THẾ GIỚI tại JOINVILLE LE PONT. 
 
Cũng nhắc lại là việc thiếu quyền hạn để hành động trong vụ kiện có thể được điều chỉnh. Trong 
trường hợp này, đại hội đồng đặc biệt đã khẳng định ông PHAN ở vị trí chủ tịch hội GIÁO HỘI PHẬT 
GIÁO LINH SƠN THẾ GIỚI tại JOINVILLE LE PONT ngày 25/03/2021. 
 
Từ đó, đơn xin can dự vào vụ kiện của bên thứ ba của GIÁO HỘI PHẬT GIÁO LINH SƠN THẾ GIỚI tại 
VITRY SUR SEINE sẽ được Tòa tuyên bố không thụ lý được, vì không chứng minh được quyền hành 
động liên quan đến các yêu sách nêu trong tranh chấp này. 
 
Do đó, toàn bộ các yêu sách của hội GIÁO HỘI PHẬT GIÁO LINH SƠN THẾ GIỚI tại VITRY SUR SEINE 
sẽ được Tòa tuyên bố không thụ lý được, kể cả đơn xin ra quyết định hoãn thi hành. 
 
II/ Về yêu cầu tuyên bố vô hiệu lệnh phải ra khỏi các nơi chốn nêu trên 
 
Điều R.411-1 của Bộ luật tố tụng dân sự về thi hành án qui định như sau : 
“Lệnh phải ra khỏi nơi chốn dưới dạng công văn của thừa phát lại được tống đạt cho người bị trục xuất có nội dung 
như sau, nếu không sẽ bị vô hiệu : 
1

o
 Có ghi cưỡng chế thi hành về lệnh trục xuất đã ra ; 

2
o
 Có chỉ định cấp xét xử nơi nộp đơn xin gia hạn hay mọi khiếu nại về việc thi hành trục xuất ; 

3
o
 Có ghi ngày phải ra khỏi nơi chốn đã nêu ; 

4
o
 Cảnh báo là kể từ ngày nêu trên có thể tiến hành cưỡng chế trục xuất người liên quan hay người tự ý chiếm 

đóng. 
Lệnh này có thể nêu trong văn kiện tống đạt bản án.” 
 

Tại điều trên không thấy dự kiến phải nêu văn bản pháp quy làm cơ sở cho lệnh phải ra khỏi nơi 
chốn. 
 
Điều R.412-1 của Bộ luật tố tụng dân sự về thi hành án tiếp tục qui định : “Nếu việc trục xuất được thực 
hiện tại một nơi người bị trục xuất đang ở hay bất cứ người nào đang tự ý chiếm đóng thì lệnh phải rời nơi chốn sẽ 
phải ghi thêm nội dung điều L.412-1 đến L.412-6 bên cạnh những ghi chú dự kiến tại điều R.411-1”. 
 

Trong trường hợp này thì không phải là nhà ở.   
 
Phải ghi nhận rằng lệnh buộc rời nơi chốn ngày 14 và 18/01/2021 là phù hợp với qui định tại điều 
R.411-1 của Bộ luật tố tụng dân sự về thi hành án, và dù sao đi nữa, nếu có vô hiệu đi chăng nữa thì 
nguyên đơn cũng không chứng minh được lời cáo buộc nào. 
 
Do vậy sẽ bác đơn xin tuyên bố vô hiệu các lệnh yêu cầu rời bỏ nơi chốn ngày 14 và 18/01/2021. 
 
III/ Về đơn xin gia hạn trước khi rời khỏi nơi chốn 
 
Căn cứ điều L.412-3 của Bộ luật tố tụng dân sự về thi hành án, các lần gia hạn có thể cấp cho người 
chiếm đóng một nơi ở hay nơi làm việc đã nhận lệnh trục xuất của tòa, khi người đó không thể đến ở 
nơi khác trong điều kiện bình thường. 
 
Theo điều L.412-4 cùng bộ luật, các thời hạn trên được qui định căn cứ vào các thủ tục xin đến ở nơi 
khác, các nỗ lực của người này để hoàn thành nghĩa vụ đối với người chủ sở hữu, về tình hình cá 
nhân và tình hình của chủ sở hữu. 
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Trong trường hợp này, hội HỌC VIỆN QUỐC TẾ NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO PARIS viện cớ đã thi hành 
nghĩa vụ của mình, nhưng phải nhìn nhận là đương sự không hề chứng minh được thủ tục xin 
chuyển hoạt động đến nơi khác. 
 
Đương sự cũng viện cớ khó tìm được nơi có thể chứa các tài sản quan trọng và to lớn. Tuy nhiên, 
Tòa án phúc thẩm Paris ngày 03/06/2020 đã ra lệnh di dời và lưu trữ các tài sản đó tại một nơi 
thích hợp, các hàng hóa, đồ đạc và đồ vật có tại các nơi chốn đã nêu, và đương sự thanh toán các chi 
phí này. Ngoài ra đương sự cũng không xuất trình bất cứ yếu tố nào chứng minh có quyền sở hữu 
những tài sản này mà hội GIÁO HỘI PHẬT GIÁO LINH SƠN THẾ GIỚI tọa lạc tại JOINVILLE LE PONT 
đòi lấy lại cho hội. 
 
Hội HỌC VIỆN QUỐC TẾ NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO PARIS cũng không chứng minh được bất cứ 
khoản tiền nào đã thanh toán cho hội GIÁO HỘI PHẬT GIÁO LINH SƠN THẾ GIỚI tọa lạc tại 
JOINVILLE LE PONT, trong khi Tòa án dân sự đại tụng CRETEIL, điều đã được Tòa án Phúc thẩm 
Paris khẳng định sau đó, đã buộc đương sự phải trả khoản tiền là 156.250 euros, chưa kể một khoản 
bồi thường chiếm dụng là 6.250 euros/tháng và có lệnh tịch biên để bán với số tiền là 345.106,96 
euros ra ngày 02/02/2021. 
 
Ngoài ra đương sự cũng không chứng minh được là đã mua bảo hiểm cho các nơi chiếm dụng, dù đã 
có lệnh do thừa phát lại gửi ngày 15/02/2021 ; điều này rất nguy hiểm cho Phật tử khi đến đó và 
cho tài sản để tại nơi đó. 
 
Hơn nữa, quyết định của Tòa án Phúc thẩm PARIS ra ngày 03/06/2020 ra lệnh cho trục xuất đã 
được tống đạt cho nguyên đơn ngày 21/07/2020, tức là từ hơn một năm nay. Hội HỌC VIỆN QUỐC 
TẾ NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO PARIS như vậy là đã được hưởng thời hạn để rời các nơi chốn đó rồi. 
 
Cuối cùng, không gì có thể biện bạch cho việc trục xuất sẽ gây trở ngại cho tự do tín ngưỡng, do còn 
nhiều nơi thờ phụng tại vùng VAL DE MARNE, đặc biệt là ngôi chùa tại JOINVILLE LE PONT. 
 
Do vậy hội HỌC VIỆN QUỐC TẾ NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO PARIS không chứng minh được thiện ý 
của hội trong việc thi hành các nghĩa vụ và sẽ bị bác đơn xin gia hạn trước khi trục xuất. 
 
IV- Về đơn xin hoãn thi hành lệnh ra khỏi các nơi chốn nêu trên 
 
Việc trục xuất hội HỌC VIỆN QUỐC TẾ NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO PARIS đã được Tòa án dân sự đại 
tụng CRETEIL ra lệnh ngày 23/07/2018 và lệnh đã được Tòa án Phúc thẩm PARIS khẳng định lại 
ngày 03/06/2020. 
 
Quyết định đó ngày nay mang tính chất chính thức và có hiệu lực thi hành. 
 
Không gì biện minh được việc gia hạn thi hành lệnh rời khỏi các nơi chốn cho HỌC VIỆN QUỐC TẾ 
NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO PARIS cả. Do vậy đơn của Hội sẽ bị bác bỏ. 
 
V- Về đơn phản tố xin trả lại bàn ghế và đồ đạc có tại các nơi chốn nêu trên 
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO LINH SƠN THẾ GIỚI [tại Joinville-le-Pont] xin thẩm phán phụ trách thi hành án 
[các việc sau] 
“     -      buộc hội HỌC VIỆN QUỐC TẾ NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO PARIS trả lại cho Giáo hội các tài sản 
quan trọng và to lớn, những đồ vật do Giáo hội sở hữu là : 

- ít nhất hai mươi pho tượng Phật mỗi tượng nặng khoảng 1.500 kg ; 
- những pho sách cổ có giá trị lớn ; 
- những tranh quý về Phật 
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- hơn 10.000 tấm bảng tưởng niệm, vv.. 
       -      buộc hội HỌC VIỆN QUỐC TẾ NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO PARIS phải trả cho Giáo hội những tài 
sản quan trọng và to lớn tại những nơi Học viện đã chiếm đóng tại số 92/94 rue Pasteur tại VITRY 
SUR SEINE và Hội bị phạt phải trả 500 euros/ngày trả trễ cho đến khi nào thực sự trả hết cho hội 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO LINH SƠN THẾ GIỚI”. 
 
Để nhận lại tài sản hội GIÁO HỘI PHẬT GIÁO LINH SƠN THẾ GIỚI cần tính đến biện pháp cưỡng chế 
giao trả.  
 
Điều L.222-1 của Bộ luật tố tụng dân sự về thi hành án qui định như sau : “thừa phát lại chịu trách 
nhiệm thi hành án cho giữ đồ đạc mà con nợ phải giao hay trả lại cho chủ nợ căn cứ vào một lệnh thi hành án, trừ 
phi con nợ đồng ý chi trả chi phí chuyên chở. Thẩm phán phụ trách việc thi hành án có thể ra lệnh thi hành án được 
dự kiến tại đoạn 1 trong điều kiện do Hội đồng Nhà nước ấn định qua sắc lệnh. 
Khi đồ đạc đang ở trong tay người thứ ba, tại nơi ở của người này thì chỉ được phép giữ món ấy lại nếu có phép 
của thẩm phán phụ trách việc thi hành án.” 
 

Căn cứ điều R.222-1 của Bộ luật tố tụng dân sự về thi hành án, “động sản hữu hình có thể được giữ lại từ 
người phải giao trả nó căn cứ một lệnh thi hành án hay trực tiếp từ người thứ ba đang giữ dùm nó cho người phải 
giao trả tài sản”. 
 

Điều R.222-1 cùng Bộ luật có dự kiến là “nếu không có lệnh thi hành án thì có thể làm đơn buộc phải giao hay 
trả một động sản nhất định. 
Đơn được gửi cho thẩm phán phụ trách việc thi hành án nơi con nợ cư trú. Mọi điều khoản khác được xem là vô 
hiệu. Thẩm phán nhận được đơn đương nhiên có thẩm quyền giải quyết.” 
 

Động sản hữu hình chỉ có thể được giữ lại nếu có lệnh thi hành án, trong đó phải ghi nhận nghĩa vụ 
của con nợ phải giao hay trả lại tài sản được đòi. 
 
Nếu không có lệnh buộc thi hành, thẩm phán phụ trách thi hành án có thể phán xử bằng cách ra 
quyết định dựa theo đơn yêu cầu, quyết định này có thể bị kháng nghị. 
 
Sau chót là nếu thẩm phán phụ trách thi hành án có thể ra lệnh phạt [vì chậm trả] để bảo đảm việc thi 
hành quyết định của thẩm phán khác, thì không thể phán xử các yêu cầu mới liên quan đến nội dung 
tranh chấp. 
 
Trong trường hợp này, Tòa án Phúc thẩm PARIS ngày 03/06/2020 đã lệnh cho dỡ và để lưu trữ vào 
nơi thích hợp, mọi chi phí do hội HỌC VIỆN QUỐC TẾ NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO PARIS thanh toán, 
các hàng hóa, đồ đạc, động sản có tại các nơi chốn nêu trên, tức là cho lệnh tịch biên. Do vậy Tòa án 
Phúc thẩm Paris không tuyên xử về nghĩa vụ giao trả tài sản. Quyết định của Tòa án Phúc thẩm Paris 
ngày 03/06/2021 như thế không phải là lệnh thi hành án cho phép trả lại các tài sản bị đòi hay 
tuyên bố đóng tiền phạt [vì chậm trả] . 
 
Thẩm phán phụ trách việc thi hành án không có thẩm quyền tuyên xử những yêu cầu mới liên quan 
đến nội dung tranh chấp và phải nhận thấy rằng thủ tục cưỡng chế giao trả tài sản theo lệnh của 
thẩm phán đã không được tuân thủ. 
 
Do vậy GIÁO HỘI PHẬT GIÁO LINH SƠN THẾ GIỚI bị bác đơn xin lấy lại tài sản và đồ đạc giáo hội sở 
hữu và qua đó bị bác đơn xin phạt tiền [vì chậm trả]. 
 
VI- Về các phí tòa án và án phí 
 
Hội HỌC VIỆN QUỐC TẾ NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO PARIS bị thua kiện lần này sẽ phải thanh toán án 
phí. 
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Đơn của hội này theo qui định tại điều 700 của bộ luật tố tụng dân sự sẽ bị bác. 
 

 
BỞI CÁC LẼ ẤY 

 
 
Thẩm phán phụ trách thi hành án, quyết định bằng bản án xử sơ thẩm trước sự hiện diện của các 
bên, được lưu tại Phòng Lục sự 
 
TUYÊN BỐ không thụ lý được những yêu cầu của hội HỌC VIỆN QUỐC TẾ NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO 
PARIS nộp tại Phòng Lục sự ngày 14/09/2021 ; 
 
TUYẾN BỐ không thụ lý được việc tham dự của bên thứ ba vào vụ kiện của hội GIÁO HỘI PHẬT 
GIÁO LINH SƠN THẾ GIỚI tọa lạc tại số 92-94 rue Pasteur - 94400 VITRY SUR SEINE ; 
 
Do đó TUYÊN BỐ không thụ lý được toàn bộ yêu cầu của hội GIÁO HỘI PHẬT GIÁO LINH SƠN THẾ 
GIỚI tại số 92-94 rue Pasteur - 94400 VITRY SUR SEINE ; 
 
BÁC ĐƠN của hội HỌC VIỆN QUỐC TẾ NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO PARIS xin tuyên bố vô hiệu lệnh 
buộc ra khỏi nơi chốn kể trên ngày 14 và 18/01/2021 ;   
 
BÁC ĐƠN của hội HỌC VIỆN QUỐC TẾ NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO PARIS xin được gia hạn việc rời 
khỏi nơi chốn ; 
 
BÁC ĐƠN của hội HỌC VIỆN QUỐC TẾ NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO PARIS xin hoãn thi hành lệnh buộc 
rời khỏi nơi chốn ; 
 
BÁC ĐƠN phản tố của GIÁO HỘI PHẬT GIÁO LINH SƠN THẾ GIỚI [tại Joinville-le-Pont] xin được trả 
lại tài sản và đồ vật do giáo hội sở hữu và buộc đối phương trả tiền phạt vì chậm trả ; 
 
BÁC ĐƠN của hội HỌC VIỆN QUỐC TẾ NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO PARIS  theo qui định tại điều 700 
của Bộ luật tố tụng dân sự ; 
 
BUỘC hội HỌC VIỆN QUỐC TẾ NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO PARIS phải chịu hoàn toàn án phí ; 
 
NHẮC LẠI rằng quyết định của thẩm phán phụ trách việc thi hành án đương nhiên được thi hành 
tạm thời. 
 
 

LỤC SỰ 
(đã ký) 

THẨM PHÁN PHỤ TRÁCH THI HÀNH ÁN 
(đã ký) 

 
 

Xác nhận sao y bản chính  

Ký tên 

Đóng dấu : TÒA ÁN TƯ PHÁP CRÉTEIL 

* 2020682 * 


