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Số đăng ký tại sổ chính : số RG 22/00770 – Số Portalis : 35L7-V-B7G-CE7TJ 
Quyết định chuyển lên Tòa án Thượng thẩm : Bản án xử ngày 15/10/2021 –Thẩm phán phụ trách thi hành án tại Tòa 
án CRETEIL – số đăng ký RG 21/00554. 
 
Tính chất quyết định : xử có sự hiện diện của đôi bên. 
 
Chúng tôi là Florence LAGEMI, Chủ tọa phiên xử, thừa ủy nhiệm Chánh án thứ nhất của Tòa, được sự hỗ trợ của Lục 
sự Cécilie MARTEL. 
 
Chiếu giấy triệu tập ra tòa khẩn cấp theo yêu cầu của 
 
NGUYÊN ĐƠN 
Hội “Học viện Quốc tế Nghiên cứu Phật giáo PARIS” 
92-94 rue Pasteur 
94400 VITRY SUR SEINE 
 
có đại diện là LS Armand TEADJIO DONGMO, thuộc Đoàn Luật sư HAUTS-DE-SEINE, mã số PN11 
 
gửi 
 
CÁC BỊ ĐƠN 
Hội “Giáo hội Phật Giáo Linh sơn Thế giới” 
9 avenue Jean Jaurès 
94340 JOINVILLE LE PONT 
 
có đại diện là LS Stéphane AMRANE, thuộc Đoàn Luật sư VAL-DE-MARNE, mã số PC290 
 
Hội “Giáo hội Phật Giáo Linh sơn Thế giới” 
92-94 rue Pasteur 
94400 VITRY SUR SEINE 
 
có đại diện là LS Evariste TUENDIMBADI KAPUMBA, thuộc Đoàn Luật sư PARIS, mã số B471 
 
Sau khi triệu tập hai bên trong buổi tranh tụng công khai tại phiên tòa ngày 13/04/2022 : 
 
Bằng quyết định với nội dung khẳng định nội dung cũ ngày 03/06/2020, Tòa án kể trên đã ra lệnh trục xuất hội “Học 
viện Quốc tế Nghiên cứu Phật giáo Paris” cũng như tất cả mọi người còn lưu trú tại cơ sở tọa lạc tại số 92-94 rue 
Pasteur và số 13-15 Port à l’Anglais tại Vitry-sur Seine. 
 
Ngày 14 và 18/01/2021, hội “Giáo hội Phật giáo Linh sơn Thế giới” tại Joinville le Pont đã gửi cho hội “Học viện Quốc 
tế Nghiên cứu Phật giáo Paris” lệnh phải ra khỏi các cơ sở nêu trên để thi hành quyết định vừa kể. 
 

Một chữ ký 



Qua đơn đề ngày 21/01/2021, hội “Học viện Quốc tế Nghiên cứu Phật giáo Paris” đã xin thẩm phán phụ trách việc thi 
hành án tại Tòa án tư pháp Créteil cho cái hạn 36 tháng để ra đi khỏi cơ sở. 
 
Hội “Giáo hội Phật giáo Linh sơn Thế giới” tại Vitry-sur-Seine đã chủ động tham gia vụ kiện. 
 
Qua bản án xử ngày 15/10/2021, vị thẩm phán này đã : 

- tuyên bố không thụ lý được bản yêu sách của hội “Học viện Quốc tế Nghiên cứu Phật Giáo Paris” nộp tại 
phòng lục sự ngày 14/09/2021 ; 

- tuyên bố không thụ lý được văn bản chủ động tham gia vụ kiện của hội “Giáo hội Phật giáo Linh sơn Thế 
giới” tại Vitry-sur-Seine ; 

- bác đơn của hội “Học viện Quốc tế Nghiên cứu Phật giáo Paris” xin hủy các lệnh ra khỏi cơ sở đề ngày 14 và 
18/01/2021 ; 

- bác đơn của hội “Học viện Quốc tế Nghiên cứu Phật giáo Paris” xin thêm thời hạn về việc thi hành lệnh rời 
khỏi nơi chốn ; 

- bác đơn của hội “Học viện Quốc tế Nghiên cứu Phật giáo Paris” xin ngưng việc thi hành các lệnh yêu cầu ra 
khỏi nơi chốn ; 

- bác đơn phản tố của hội “Giáo hội Phật giáo Linh sơn Thế giới” yêu cầu hoàn trả tài sản và vật dụng do giáo 
hội sở hữu và đóng tiền phạt cho việc trả trễ ;  

- bác đơn của hội “Học viện Quốc tế Nghiên cứu Phật giáo Paris” theo qui định điều 700 của Bộ luật tố tụng 
dân sự; 

- buộc hội “Học viện Quốc tế Nghiên cứu Phật giáo Paris” phải thanh toán án phí. 
 
Qua lời khai ngày 05/11/2021, hội “Học viện Quốc tế Nghiên cứu Phật giáo Paris” đã xin kháng cáo quyết định kể 
trên. 
 
Qua văn kiện ngày 03/12/2021, hội “Học viện Quốc tế Nghiên cứu Phật giáo Paris” đã cho triệu tập cấp thời ra trình 
diện trước Ông Chánh án thứ nhất của Tòa Thượng thẩm hội “Giáo hội Phật giáo Linh sơn thế giới” tại Joinville-le-
Pont và tại Vitry-sur-Seine nhằm có được lệnh hoãn thi hành của bản án nói trên. 
 
Căn cứ nội dung bản yêu sách đã nộp và triển khai tại phiên tòa, hội “Học viện Quốc tế Nghiên cứu Phật giáo Paris” đã 
xin Tòa : 

- chấp nhận đơn của Học viện và tuyên bố là đơn có cơ sở ; 
- ghi nhận Học viện đã kháng cáo bản án xử ngày 15/10/2021 để “chứng minh sự gian xảo của bên bị triệu 

tập” ; 
- ghi nhận rằng việc thi hành quyết định nêu trên sẽ hủy hoàn toàn quyền lợi của Học viện trước Tòa Thượng 

thẩm ; 
- ghi nhận  rằng “các giấy tờ quan trọng trong quyết định dùng để làm cơ sở cho việc thi hành án dự kiến đã bị 

phản đối trước thẩm phán phụ trách việc hình sự và việc thi hành sớm quyết định kể trên sẽ hủy nghiêm 
trọng vụ kiện hình sự đang được tiến hành nhằm mục tiêu tái lập sự thật trong hồ sơ này” ; 

- do vậy, ra lệnh cho hoãn việc thi hành bản án ngày “25/10/2021” của thẩm phán phụ trách việc thi hành án 
của Tòa án tư pháp Créteil cho đến khi hoàn thành thủ tục kháng án ; 

- buộc bên “bị triệu tập ra tòa” phải trả khoản tiền 3000 euros theo qui định tại điều 700 của bộ luật tố tụng 
dân sự và thanh toán án phí. 

 
Căn cứ nội dung bản yêu sách đã nộp và triển khai tại phiên tòa, hội “Giáo hội Phật giáo Linh sơn Thế giới” tại Vitry-
sur-Seine đã xin Tòa : 

- ra lệnh cho hoãn thi hành bản án đã ra ; 
- buộc hội “Giáo hội Phật giáo Linh sơn Thế giới” tại Joinville-le-Pont phải trả khoản tiền 5000 euros theo qui 

định tại điều 700 của Bộ luật tố tụng dân sự. 
 
Căn cứ nội dung bản yêu sách đã nộp, triển khai và bổ sung tại phiên tòa, hội “Giáo hội Phật giáo Linh sơn Thế giới” 
tại Joinville-le-Pont đã xin Tòa : 

- tuyên bố không thụ lý được các đơn của hội “Giáo hội Phật giáo Linh Sơn Thế giới” tại Vitry-sur-Seine vì 
không có lý do chính đáng để hành động ; 

- bác toàn bộ các yêu cầu của nguyên đơn ; 
- buộc nguyên đơn phải trả tiền phạt dân sự là 10.000 euros theo qui định tại điều R.121-22 của bộ luật tố 

tụng hình sự về việc thi hành án ;                                                                                                            

Một chữ ký 



- buộc nguyên đơn phải trả số tiền 5.000 euros theo qui định tại điều 700 của bộ luật tố tụng dân sự và thanh 
toán án phí. 

 
 
TỪ NHỮNG ĐIỀU KỂ TRÊN 
 
Trước tiên xin nhắc lại là các đơn xin ghi nhận, không kéo theo hệ quả pháp lý mà chỉ là phương tiện, không phải là 
yêu cầu theo định nghĩa tại điều 4 của bộ luật tố tụng dân sự và sẽ không được ghi vào trong bộ chủ văn của bản án. 
 
Các đơn của hội “Giáo hội Phật giáo Linh Sơn Thế giới” tại Vitry-sur-Seine có thể được thụ lý đối với thủ tục này. Thực 
vậy, do được hội “Học viện Quốc tế Nghiên cứu Phật giáo Paris” triệu tập ra tòa, Giáo hội có lý do để làm đơn trong vụ 
kiện này. 
 
Theo qui định tại điều R.121-22 của bộ luật tố tụng dân sự về thi hành án, trong trường hợp kháng án, có thể xin 
chánh án thứ nhất của tòa án Thượng thẩm cho hoãn thi hành các biện pháp do thẩm phán phụ trách việc thi hành án 
ra lệnh, và vị chánh án thứ nhất này chỉ có thể cho hoãn nếu có các lý lẽ đúng đắn để hủy hay sửa đổi quyết định được 
chuyển lên tòa Thượng thẩm. 
 
Trong trường hợp này, hội “Học viện Quốc tế Nghiên cứu Phật giáo Paris” viện lẽ rằng tại Giáo hội Phật giáo Linh sơn 
Thế giới có “hai lãnh đạo” khiến có sự nghi ngờ về tư cách người đối thoại ; rằng thẩm phán thứ nhất [tòa cấp dưới] 
đã bỏ qua không xét đến biên bản đại hội đồng ngày 09/09/2020 nhìn nhận ông Dhamartanna là người duy nhất đại 
diện cho giáo hội, và khi ra quyết định đã bác bỏ việc chủ động tham gia vụ kiện của hội [ở Vitry-sur-Seine] ; rằng 
thẩm phán nêu trên không thể giải quyết vụ tranh chấp xuất phát từ sự hiện diện của “hai lãnh đạo” trong giáo hội và 
đã “tự cho mình thẩm quyền của thẩm phán phụ trách các hiệp hội”. 
 
Hội “Giáo hội Phật giáo Linh Sơn Thế giới” tại Vitry-sur-Seine viện lẽ rằng do có “hai văn bản hành chính” của hai hiệp 
hội, đáng lẽ thẩm phán phụ trách thi hành án phải hoãn ra quyết định, nhất là khi thẩm phán phụ trách hình sự đã 
nhận được đơn kiện về lừa đảo liên quan đến bản án  giải thích rằng thủ tục kháng án đưa tới quyết định ngày 
03/06/2020 đã do một người không có thẩm quyền về tư cách và luật pháp thực hiện. 
 
Xin nhắc lại là thủ tục đưa tới quyết định ngày 03/06/2020 được công nhận là mang tính chung cuộc – do hội “Giáo 
hội Phật giáo Linh sơn Thế giới”, có trụ sở đặt tại Joinville-le-Pont, tiến hành ; thẩm phán phụ trách việc thi hành án, 
căn cứ vào lý lẽ nêu trong bản án ngày 23/07/2018 cũng như trong quyết định ngày 03/06/2020 khẳng định nội 
dung bản án, nhận thấy rằng không có lý lẽ nào cho phép phủ nhận tính xác thực của các biên bản của hội đồng quản 
trị giáo hội ngày 28/05 và 01/12/2015 đã ủy nhiệm cho ông Phan Ngoc The khởi kiện hội “Học viện Quốc tế Nghiên 
cứu Phật giáo Paris” để yêu cầu hoàn trả lại cho Giáo hội các cơ sở do Học viện chiếm dụng. 
 
Hơn nữa, cũng như những gì thẩm phán thứ nhất [tòa cấp dưới] đã nêu, các giấy tờ xuất trình cho thấy rằng nếu hội 
“Giáo hội Phật giáo Linh sơn Thế giới” ngày 01/10/2020 đã khai tại cơ quan hành chính, sau khi có quyết định ngày 
09/09/2020, sự thay đổi về trụ sở ấn định tại số 92-94 rue Pasteur ở Vitry-sur-Seine ; biên nhận lời khai tại cơ quan 
hành chính tỉnh Val-de-Marne ngày 04/05/2021 có ghi một lời khai mới ngày 20/04/2021 về việc thay đổi trụ sở, 
được ấn định tại số 9 avenue Jean Jaurès ở Joinville-le-Pont, sau khi có quyết định ngày 25/03/2021. Ngoài ra việc 
thay đổi nêu trên đã được đăng trên Công báo ngày 11/05/2021. 
 
Như vậy, và trong khi thẩm phán phụ trách việc thi hành án có quyền và thẩm quyền để quyết định việc chấp thuận 
tham gia vào vụ kiện của hội “Giáo hội Phật giáo Linh Sơn Thế giới” tại Vitry-sur-Seine khi đánh giá các giấy tờ nêu 
trên nộp cho thẩm phán, thì không có lý do nào chính đáng để hủy hay sửa đổi quyết định về việc này. 
 
Về phần còn lại của các qui định trong bản án thì phải nhận xét rằng, một mặt là không hề có một lý lẽ nào phản đối 
việc bác bỏ đơn xin hủy lệnh buộc phải rời khỏi nơi chốn hay đơn xin hoãn thi hành các việc đó và mặt khác là việc từ 
chối cho gia hạn rời khỏi nơi chốn không thuộc phạm vi áp dụng điều R.121-22 của bộ luật tố tụng dân sự thi hành 
án. 
 
Do đơn xin hoãn thi hành án không có lý do chính đáng nên sẽ bị bác. 
 
Do không chứng minh được đơn xin hoãn thi hành án mang tính chất lạm dụng nên không có cơ sở để phạt tiền. 
 

Một chữ ký 



Do các yêu cầu bị bác nên hội “Học viện Quốc tế Nghiên cứu Phật giáo Paris” sẽ phải thanh toán án phí nêu trong thủ 
tục này. 
 
Nguyên đơn cũng phải thanh toán khoản tiền 1.500 euros trả cho hội “Giáo hội Phật giáo Linh sơn Thế giới” tại 
Joinville-le-Pont đã phải thanh toán các chi phí ngoài án phí cho vụ kiện này. 
 
Các bên khác trong vụ tranh chấp không được hưởng những qui định nêu trong văn bản này do không cần phải tính 
đến sự công bằng. 
 
 
BỞI CÁC LẼ ẤY, TÒA 
 
Tuyên bố thụ lý, trong khuôn khổ của thủ tục tố tụng này, các đơn của hội “Giáo hội Phật giáo Linh sơn Thế giới” tại 
Vitry-sur-Seine ; 
 
Bác bỏ đơn xin hoãn thi hành bản án ngày 15/10/2021 do thẩm phán phụ trách thi hành án tại Tòa án tư pháp 
Créteil tuyên ; 
 
Phán rằng không có cơ sở để phạt tiền ; 
 
Buộc hội “Học viện Quốc tế Nghiên cứu Phật giáo Paris” phải thanh toán án phí vụ kiện và trả cho hội “Giáo hội Phật 
giáo Linh sơn Thế giới” tại Joinville-le-Pont khoản tiền 1.500 euros theo qui định tại điều 700 của bộ luật tố tụng dân 
sự ; 
 
Phán rằng không có cơ sở để áp dụng các qui định tại văn bản này cho các bên khác trong vụ tranh chấp. 
 
QUYẾT ĐỊNH của bà Florence LAGEMI, chủ tọa phiên tòa, được sự hỗ trợ của bà Cécilie MARTEL, lục sự có mặt tại lúc 
lưu bản án tại Phòng Lục sự của Tòa để tham khảo, do các bên vụ kiện đã được thông báo trước theo điều kiện dự 
kiến tại đoạn 2 điều 450 của Bộ Luật tố tụng dân sự. 
 
 
Lục sự (đã ký)                                      Chủ tọa phiên tòa (đã ký) 
 

 
 Do đó Cộng hòa Pháp ủy nhiệm và lệnh cho mọi thừa phát lại 

khi được yêu cầu cho thi hành bản án này ; cho các Biện lý 
tòa án thượng thẩm và Biện lý tòa án sơ thẩm theo dõi vụ 
việc ; cho mọi chỉ huy trưởng và sĩ quan công lực hỗ trợ khi 
được yêu cầu hợp lệ. Để làm bằng chứng, quyết định này 
mang chữ ký của vị chủ tọa phiên tòa và của lục sự. Mẫu in 
sẵn về việc thi hành bản án do Trưởng phòng Lục sự tại Tòa 
án Thượng thẩm Paris ký. 
 
Trưởng phòng Lục sự - ký tên 
Đóng dấu:  TÒA ÁN THƯỢNG THẨM PARIS 
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