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Số đăng ký trong sổ chính : số RG 18/20312 – Số Portalis : 35L7-V-B7C-B6KTO 
 
Quyết định chuyển đến Tòa án Phúc thẩm : Bản án ngày 23/07/2018 của Tòa án dân sự đại 
tụng CRETEIL – RG số 18/469 
 
BÊN CHỐNG ÁN 
Hội HỌC VIỆN QUỐC TẾ NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO PARIS (HVQTNCPG PARIS), hành 
động nhân danh những người đại diện theo pháp luật cư trú tại trụ sở 
số 92-94 rue Pasteur 
94400 VITRY SUR SEINE 
 
có đại diện là Luật sư Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, thuộc công ty Luật AARPI COSTER 
BAZELAIRE ASSOCIES, Đoàn Luật sư PARIS, mã số P0244 
 
 
BỊ ĐƠN 
Hội GIÁO HỘI PHẬT GIÁO LINH SƠN THẾ GIỚI (GHPGLSTG), hành động nhân danh 
những người đại diện theo pháp luật cư trú tại trụ sở 
9 avenue Jean Jaurès 
94340 JOINVILLE LE PONT 
 
có đại diện là Luật sư Michel GUIZARD, thuộc công ty TNHH GUIZARD ET ASSOCIES, Đoàn 
Luật sư PARIS, mã số L0020, phụ trách hồ sơ, được sự hỗ trợ của LS Pascal BLANC, thuộc 
Đoàn Luật sư VAL D’OISE, mã số 174, phụ trách bào chữa. 
 
 
THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
Vụ việc đã được đem ra tranh tụng tại phiên tòa công khai ngày 18/02/2020 với thành phần 
hội đồng xét xử sau đây : 
 Bà Agnès THAUNAT, chủ tọa phiên tòa 
 Bà Sandrine GIL, cố vấn 
 Bà Elisabeth GOURY, cố vấn 
đã luận án về vụ việc. 
Có một bản báo cáo đã được trình bày tại phiên tòa theo điều kiện dự kiến tại điều 804 của 
Bộ Luật tố tụng dân sự. 
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Lục sự trong lúc tranh tụng là bà Marie-Gabrielle de la REYNERIE. 
 
 
QUYẾT ĐỊNH PHÚC THẨM 

 tuyên án trước sự hiện diện của hai bên, 
 Bản quyết định trên được đặt tại Phòng Lục sự của Tòa để tham khảo ; các bên đã 

được thông báo trước về việc này theo điều kiện dự kiến tại đoạn 2 điều 450 Bộ luật 
tố tụng dân sự. Quyết định trước đây được ấn định vào ngày 22/04/2020 đã bị dời lại 
do tình hình dịch bệnh. 

 mang chữ ký của bà Agnès THAUNAT, chủ tọa phiên tòa và bà Marie-Gabrielle de La 
REYNERIE, là người đã nhận quyết định từ bà thẩm phán đã ký. 

 
******* 

SỰ VIỆC VÀ THỦ TỤC 
 
Hai bên đã ký hợp đồng thuê một thửa đất và cơ sở tọa lạc tại số 92-94 rue Pasteur và tại số 
13-15 rue du Port à l’Anglais tại VITRY SUR SEINE (94) ngày 26/02/2014 với tiền thuê là 12 
euros một năm. 
 
Sau khi chủ tịch hội GHPGLSTG từ trần ngày 10/04/2015, một số thành viên trong hội muốn 
xem xét lại các cam kết của chủ tịch trong hợp đồng. 
 
Căn cứ văn kiện của thừa phát lại tống đạt ngày 20/04/2016, hội GHPGLSTG đã triệu tập hội  
HVQTNCPG PARIS ra trước Tòa dân sự đại tụng Créteil để xin hủy thỏa thuận ký ngày 
26/02/2014. 
 
Căn cứ bản án xử ngày 23/07/2018, Tòa dân sự đại tụng Créteil đã quyết định như 
sau : 
- Chấp thuận các yêu cầu của hội GHPGLSTG ; 
- Nhìn nhận thỏa thuận ký ngày 26/02/2014 vô hiệu vì hai bên ký một tài liệu được họ định 
danh là hợp đồng thương mại với giá rẻ mạt (12 euros/năm, như vậy thỏa thuận chủ yếu 
mang tính miễn phí) và không ấn định thời hạn ; 
- Định danh lại thỏa thuận ngày 26/02/2014 thành giấy cho mượn không thời hạn đồ vật 
cho mượn sau đây : bất động sản tọa lạc tại số 92-94 rue Pasteur và tại số 13-15 Port à 
l’Anglais tại VITRY-SUR-SEINE (94400) bao gồm một thửa đất và các công trình xây dựng 
bên trên, trong bản đồ địa bộ ghi khu vực C số 11 cùng với các nhà và công trình phụ bao 
gồm :  

 tòa nhà văn phòng (tòa nhà chính với diện tích sàn khoảng 1.500 m2) 
 tòa nhà bao gồm: 

 tại tầng trệt, một phòng rộng 192,50 m2 
 tại tầng 2 và tầng 1 : một phòng rộng 124 m2 
 tại tầng 3 : một phòng thờ rộng 350 m2 với trần cao trên 4m 
 tòa nhà ở với lối vào rộng 250 m2 
 khu vực bảo trì xe ô tô rộng 63 m2 
 nhà kho có mái che rộng 96 m2. 
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- Vào ngày 25/12/2015 và sau khi gửi giấy thông báo trước 6 tháng kể từ ngày 
25/06/2015 là ngày nhận được thông báo ngưng, ghi nhận đã hủy thỏa thuận cho mượn 
để sử dụng ; 
- Đã xử hội  “HVQTNCPG PARIS” phải trả tiền chiếm giữ cơ sở chỉ tính từ ngày bị đòi lại 
và từ lần đầu được tính tiền cụ thể, là vào ngày tống đạt giấy triệu tập ra tòa tức là ngày 
20/04/2016 ; 
- Chỉ ra rằng trong hai văn kiện của Luật sư ngày 24/06/2015 và 13/10/2015 chưa đòi 
phải thanh toán tiền chiếm giữ cơ sở nào cả ; 
- Ấn định khoản tiền chiếm giữ cơ sở là 6.250 euros/tháng là khoản tiền không bị phản đối ; 
- Buộc hội  “HVQTNCPG PARIS” phải trả khoản tiền 156.250 euros (một trăm năm mươi 
sáu ngàn hai trăm năm mươi euros) là tiền bồi thường tính từ ngày 20/04/2016 đến hết 
ngày 20/07/2018 ; 
- Buộc hội “HVQTNCPG PARIS” phải trả cho hội “GHPGLSTG” khoản tiền 6.250 euros mỗi 
tháng, kể từ ngày 21/07/2018 cho đến ngày thực sự rời khỏi cơ sở khi trao trả chìa khóa ; 
- Buộc hội “HVQTNCPG PARIS” phải hoàn trả bất động sản số 92-94 rue Pasteur và số 13-
15 Port à l’Anglais tại VITRY-SUR-SEINE (94400) cũng như trao lại các chìa khóa cho hội 
“GHPGLSTG” ; 
- Buộc hội “HVQTNCPG PARIS” phải thanh toán toàn bộ án phí của vụ kiện, cho phép cố 
vấn hội “GHPGLSTG” được thu hồi các khoản tạm ứng án phí theo qui định tại điều 699 
của Bộ Luật tố tụng dân sự ; 
- Buộc hội “HVQTNCPG PARIS” phải trả cho hội “GHPGLSTG” khoản tiền 3.000 euros theo 
qui định điều 700 của Bộ luật tố tụng dân sự ; 
- Bác đơn của hai bên về các khoản thêm hay trái ngược khác. 
 
Căn cứ lời khai ngày 23/08/2018, hội “HVQTNCPG PARIS” đã chống án. 
 
Trong bản yêu sách sau cùng, do hệ thống mạng của Luật sư (RPVA) thông báo 
ngày 01/04/2019, hội “HVQTNCPG PARIS ” đã xin Tòa: 
 
Chiếu điều 31 của Bộ Luật dân sự, 
Chiếu điều L.145-1 và tiếp theo của Bộ Luật thương mại, 
Chiếu điều 1709 và tiếp theo của Bộ Luật dân sự, 
Chiếu điều 1736 của Bộ Luật dân sự, 
Chiếu hợp đồng thương mại ngày 26/02/2014, 
Chiếu các giấy tờ nộp trong quá trình tranh tụng, 
 
- BÁC toàn bộ các qui định trong bản án xử ngày 23/07/2018 của Tòa dân sự đại tụng 
Créteil 
và ra quyết định mới như sau : 
- TUYÊN BỐ không thụ lý được các yêu cầu của hội “GHPGLSTG”  
- BÁC các yêu cầu của hội “GHPGLSTG”, đặc biệt yêu cầu xin hoàn trả bất động sản tọa lạc 
tại số 92-94 rue Pasteur và số 13-15 Port à l’Anglais, 94400 VITRY-SUR-SEINE, 
- Thêm vào đó, định danh lại thỏa thuận ký ngày 26/02/2014 thành hợp đồng cho thuê 
lâu dài hay hợp đồng lập theo qui định các điều 1713 và tiếp theo của Bộ Luật dân sự, 
theo điều kiện dự kiến trong những qui định của hợp đồng, 
- BUỘC hội “GHPGLSTG” phải trả cho hội “HVQTNCPG PARIS” khoản tiền 8.000 euros 
theo qui định tại điều 700 Bộ Luật tố tụng dân sự, 
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- BUỘC hội “GHPGLSTG” phải trả toàn bộ án phí, có thể được LS DE BAZELAIRE thu hồi 
trực tiếp, áp dụng điều 699 của Bộ luật tố tụng dân sự. 
 

Trong bản yêu sách sau cùng, do hệ thống mạng của Luật sư (RPVA) thông báo ngày 
13/01/2020, hội “GHPGLSTG” xin Tòa: 
 
Chiếu điều 1709, 1875 và 1876 của Bộ luật dân sự, 
Chiếu thỏa thuận ký ngày 26/02/2014, 
 
0- Với tiêu đề đầu tiên : 

- Phán xử rằng thụ lý được hành động của hội “GHPGLSTG”,  
1- Tiêu đề chính : 

 Xác nhận mọi qui định tại bản án xử ngày 23/07/2018 của Tòa án dân sự đại tụng 
Créteil. 

2- với tiêu đề phản tố : 
- Lệnh cho trục xuất hội “HVQTNCPG PARIS” cũng như mọi người chiếm đóng ra khỏi 
các cơ sở tọa lạc tại số 92-94 rue Pasteur và 13-15 Port à l’Anglais, 94400 VITRY-SUR-
SEINE, nếu cần sẽ được sự hỗ trợ của nhân viên công lực, 
- Lệnh cho dỡ và đặt vào nơi thích hợp – với chi phí, rủi ro hội “HVQTNCPG PARIS ” phải 
chịu – hàng hóa, đồ đạc, động sản ở tại các nơi cho thuê, 
- Kết hợp việc buộc phải rời các nơi chốn với khoản tiền phạt là 100,00 euros/ngày về 
mọi chậm trễ kể từ ngày ra bản quyết định sắp tới, 

3- với tiêu đề phụ : 
- Định danh lại thỏa thuận ký ngày 26/02/2014 thành giấy cho mượn để sử dụng. 
- Ghi nhận hội “GHPGLSTG” được thu hồi bất động sản tọa lạc tại số 92-94 rue Pasteur và 
số 13-15 Port à l’Anglais, 94400 VITRY SUR SEINE, 
- Phán xử rằng thỏa thuận ký ngày 26/02/2014 đã bị hủy vào ngày 24/06/2015, 
 
DO ĐÓ 
- Buộc hội “HVQTNCPG PARIS” phải hoàn trả cho hội “GHPGLSTG” bất động sản tọa lạc 
tại số 92-94 rue Pasteur và số 13-15 Port à l’Anglais, 94400, VITRY SUR SEINE, 
- Buộc hội “HVQTNCPG PARIS” phải trả cho hội “GHPGLSTG” các chìa khóa của bất động 
sản. 
- Lệnh trục xuất hội “HVQTNCPG PARIS” cũng như những người chiếm đóng ra khỏi cơ 
sở tọa lạc tại số 92-94 rue Pasteur và số 13-15 Port à l’Anglais, 94400 VITRY SUR SEINE, 
nếu cần sẽ có sự hỗ trợ của nhân viên công lực. 
- Lệnh cho dỡ và đặt vào nơi thích hợp – với chi phí, rủi ro hội “HVQTNCPG PARIS” phải 
chịu – hàng hóa, đồ đạc, động sản ở tại các nơi cho thuê, 
- Kết hợp việc buộc phải rời các nơi chốn với khoản tiền phạt là 100,00 euros/ngày về 
mọi chậm trễ kể từ ngày ra bản quyết định sắp tới.  

 
4- Dù sao đi nữa 

- Buộc hội “HVQTNCPG PARIS” phải trả cho hội “GHPGLSTG” khoản tiền 7.600,00 euros, 
áp dụng và dựa trên cơ sở qui định tại điều 700 của Bộ luật tố tụng dân sự, 
- Buộc hội “HVQTNCPG PARIS” phải thanh toán toàn bộ án phí, được thu hồi theo nội 
dung qui định tại điều 699 của Bộ luật tố tụng dân sự. 
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Quyết định chấm dứt điều tra được tuyên bố ngày 06/02/2020. 
 
LÝ LẼ 
 
Về khả năng thụ lý hành động của hội “GHPGLSTG” 

Hội “HVQTNCPG PARIS” cho rằng hội đồng quản trị của hội “GHPGLSTG”  cho phép hội này 
khởi kiện là không chính đáng, tỏ ý nghi ngờ tính xác thực của biên bản ngày 01/12/2015 do 
giáo hội này nộp trong lúc tranh tụng vì không xuất trình được bản chính ; trong biên bản có 
nêu một danh sách quản trị viên đã không do hội đồng quản trị chỉ định một cách hợp lệ, và 
chính hội đồng quản trị cũng không được triệu tập hợp lệ. 
 
Bên bị đơn trả lời lại rằng nếu như thẩm phán có trách nhiệm xem xét tình hình thực tế của 
vấn đề đầy đủ tư cách thẩm quyền của người đại diện đi kiện thì thẩm phán không có trách 
nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của các điều kiện mà theo đó việc đầy đủ tư cách thẩm quyền 
được chấp nhận ; rằng dù gì đi nữa thì khả năng hành động của chủ tịch một hiệp hội có thể 
được điều chỉnh vào ngày tòa án phúc thẩm ra quyết định ; do vậy giáo hội đã triệu tập hội 
đồng quản trị và đã bỏ phiếu cho hai nghị quyết để khẳng định việc ủy quyền đã trao cho ông 
chủ tịch vào năm 2015 để ông được quyền hành động trước tòa. 
 
Tòa ghi nhận rằng hội “GHPGLSTG” chứng minh được lý do hành động để lấy lại bất động sản 
rộng lớn đã cho thuê với giá 12 euros một năm, từ khi giáo hội là chủ sở hữu của tài sản đó. 
 
Theo nội dung điều 14 của điều lệ hội “GHPGLSTG”, chủ tịch “có thẩm quyền ra tòa với tư 
cách bị đơn của giáo hội và với tư cách nguyên đơn khi có phép của hội đồng quản trị”. 
 
Về thẩm quyền để hành động trước pháp lý, Tòa án nhắc lại về động cơ thích đáng của bản 
án đã ra, và thêm vào là trong quá trình tranh tụng đã nộp thêm bút lục 5 về biên bản ngày 
28/05/2015 của phiên họp hội đồng đặc biệt của hội “GHPGLSTG”, trong biên bản này ghi 
danh sách các thành viên của hội đồng quản trị, trong đó ông PHAN Ngọc Thể được chỉ định 
làm chủ tịch, các thành viên là những người có mặt hay vắng có lý do có tên trong biên bản 
ngày 01/12/2015. Việc hội đồng quản trị không xuất trình giấy triệu tập quản trị viên không 
hề ảnh hưởng gì đến sự xác thực của biên bản đó một khi biên bản ghi nghị quyết của hội 
đồng quản trị ngày 01/12/2015 có kèm theo các chữ ký. 
 
Do vậy bản án đã xử chứng minh được là không có lý do gì để nghi ngờ tính xác thực của 
biên bản ngày 01/12/2015 đã ủy quyền cho ông PHAN Ngọc Thể để hành động tại Tòa án 
chống lại hội “HVQTNCPG PARIS” nhằm đòi hội này trả lại các cơ sở tọa lạc tại số 92-94 rue 
Pasteur và số 13-15 rue Port à l’Anglais – 94400 VITRY SUR SEINE, theo qui định tại điều 14 
của điều lệ. 
 
Ngoài ra, Tòa ghi nhận thêm là việc thiếu giấy ủy quyền để hành động trong vụ kiện có khả 
năng được điều chỉnh. Bị đơn đã nộp cho tòa phúc thẩm biên bản các nghị quyết của hội 
đồng quản trị ngày 12/01/2019 cập nhật danh sách thành viên, biên bản của hội đồng quản 
trị ngày 02/12/2019 tại nghị quyết thứ nhất đã ủy quyền cho ông chủ tịch PHAN Ngọc Thể 
được hành động tại tòa án chống lại hội “HVQTNCPG PARIS” để đòi hội này phải trả lại các cơ 
sở tọa lạc tại số 92-94 rue Pasteur và số 13-15 rue du Port à l’Anglais – 94400 VITRY SUR 
SEINE, và tại nghị quyết thứ 2 đã khẳng định ủy quyền trao ngày 01/12/2015. Biên bản vừa 
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nêu có danh sách chữ ký các quản trị viên hiện diện và trong quá trình tranh tụng đã nộp các 
giấy triệu tập cho buổi họp hội đồng quản trị đó. 
 
Do vậy, hội “GHPGLSTG” có đại diện hợp lệ tại Tòa án là ông PHAN, vì ông đã hoàn toàn được 
ủy quyền về việc này. Đơn của giáo hội đối kháng lại ý kiến của hội “HVQTNCPG PARIS”được 
chấp nhận. Do vậy nội dung bản án ở khoản này được khẳng định giữ nguyên. 
 
Về việc vô hiệu hóa thỏa thuận ngày 26/02/2014 

Bên chống án trình bày rằng hai bên đã đồng ý theo qui chế hợp đồng thương mại ; rằng hợp 
đồng vô thời hạn không kéo theo việc vô hiệu hóa hợp đồng nhưng mỗi bên đồng ký kết có 
thể chấm dứt hợp đồng theo điều kiện dự kiến cho hợp đồng vô thời hạn, áp dụng qui định 
tại điều 1210 của bộ Luật dân sự. Bên chống án cho rằng hai bên đã thỏa thuận cùng ấn định 
khoản tiền thuê đó do họ có quan hệ đặc biệt với nhau và bên thuê phải chịu mọi chi phí sửa 
chữa ; rằng như vậy họ đã thanh toán khoản tiền 202 656,68 euros cho thời gian từ 2014 
đến 2016. Họ cho thấy là việc tự nguyện tuân thủ điều lệ là phải áp dụng qui tắc điều lệ ; do 
vậy người cho thuê phải tôn trọng hợp đồng cho thuê đến tháng 02/2013, tức là thời gian tối 
thiểu 9 năm theo qui định áp dụng cho các hợp đồng thương mại. Ngoài ra bên chống án còn 
cho rằng trái với gì bên cho thuê nói, bên cho thuê không chứng minh được rằng đó là một 
hợp đồng vĩnh viễn ; rằng hợp đồng ký với khả năng người cho thuê là có thể hủy với điều 
kiện phải tuân thủ thời hạn sử dụng cơ sở đã ấn định. 
 
Bên bị đơn trả lời rằng bên chống án không thể viện lý lẽ áp dụng qui chế dành cho hợp đồng 
thương mại, trong khi hợp đồng không ghi thời hạn, không ấn định tiền thuê thực sự ; rằng 
các hợp đỗng vĩnh viễn đã bị cấm và bị vô hiệu ; rằng do vậy nên tuyên xử thỏa thuận đã ký 
là vô hiệu. Bị đơn cũng nói rằng do hợp đồng không dự trù tiền thuê nhà thực sự, thế thì  
không có lý do để nhắc lại tiền thuê là 1 euro/tháng cho thửa đất 30 ares, bao gồm cơ sở với 
diện tích trên 1500 m2, cách Paris 20 phút, tiền thuê này tương đương với số không, chỉ cần 
xem việc sử dụng từ “tượng trưng” ghi trong chính hợp đồng. Bị đơn còn nói rõ rằng từ khi 
ông chủ tịch LINH SƠN từ trần thì hai hội không còn liên lạc gì với nhau ; rằng hội 
“HVQTNCPG PARIS ” không chứng minh được đã cho thực hiện công trình sửa chữa ; rằng 
các hóa đơn đưa ra chỉ liên quan đến việc mua vật liệu và không ghi tên bên chống án. 
 
Tòa nhắc lại rằng hai bên vẫn có thể đồng ý cho thỏa thuận thuê mang qui chế hợp đồng 
thương mại, cho dù không hội đủ điều kiện áp dụng. 
 
Các hội phi lợi nhuận tuân thủ qui định của luật năm 1901 qua đó qui chế thuê không bị ràng 
buộc bằng một số qui tắc nhất định và do vậy có khả năng chọn qui chế hợp đồng thương mại. 
 
Theo nội dung điều 1709 của Bộ luật dân sự, “việc cho thuê đồ vật là một hợp đồng qua đó 
một bên muốn cho bên kia hưởng dụng đồ vật trong một thời gian nhất định và với giá thuê 
mà bên đó phải trả”. 
 
Áp dụng điều 1709 của Bộ luật dân sự, đương nhiên các hợp đồng vĩnh viễn bị vô hiệu. 
 
Như bản án đã xử có nêu, hiệu lực của hợp đồng, dù là hợp đồng thương mại hay hợp đồng 
thường, luôn luôn phải quy định tiền thuê. Tiền thuê này, dù khiêm tốn hay được trả bằng 
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hiện vật, cũng không bao giờ được phép quá rẻ mạt, nếu không hợp đồng không có đối ứng 
và không có lý do để lập. 
 
Cụ thể trong trường hợp này, cả hai hội đều lập theo luật 1901, hội “GHPGLSTG” và hội 
“HVQTNCPG PARIS” đã ký với nhau một hợp đồng gọi là hợp đồng thương mại. 
 
Về khoản tiền thuê ghi trong hợp đồng, tòa nhắc lại động cơ chi tiết và thích đáng của bản án 
đã xử như sau : hợp đồng đã được thỏa thuận với một giá tiền quá ít ỏi, 12 euros/năm, so với 
các tài sản đáng giá do hội “HVQTNCPG PARIS” đang chiếm dụng. 
 
Hội “HVQTNCPG PARIS” cho rằng trong thời gian chiếm giữ các cơ sở, hội đã cho tiến hành 
một số công trình sửa chữa để chứng minh cam kết của người cùng ký hợp đồng có lý do để 
ký và có đối ứng. 
 
Hội cho rằng đã thanh toán nhiều loại phí cải tạo sắp xếp, năm 2014 là 55 909 euros, năm 
2015 là 99 344 euros, năm 2016 là 32 669 euros, năm 2017 là 14 733 euros, và khi chống án 
đã xuất trình nhiều hóa đơn mua hàng hóa. Hóa đơn lập với tên “ABLS” tức Học viện Phật 
giáo Linh Sơn, và tổng kết hàng năm các hóa đơn có chứng nhận của phòng Kế toán Học viện 
Phật giáo Linh Sơn. Một số hoá đơn cũng được lập theo tên “CBMLS UOLSM”. Do hóa đơn 
không được lập theo tên của bên thuê là hội “HVQTNCPG PARIS” (HEB PARIS) là tên gọi điều 
lệ, không có chứng cứ là hội này đã thực hiện những chi tiêu kể trên vì không có mọi chứng 
từ khác. 
 
Ngoài ra, cũng theo bản án xử sơ thẩm, Tòa nhận thấy rằng chỉ có sự việc là một điều khoản 
trong hợp đồng qui định người thuê chịu mọi chi phí sửa chữa, ngay cả những công trình lớn 
nhất – điều đã cho phép trước khi luật PINEL có hiệu lực - cũng là điều khoản thường thấy 
trong các hợp đồng thương mại, nhưng hai bên vẫn phải dự kiến tiền thuê đối ứng thực sự 
cho việc trao bất động sản. Điều khoản về công trình sửa chữa hoặc/và việc chịu thanh toán 
các chi phí sửa chữa, kể cả chi phí nêu trong điều 606 của Bộ luật dân sự không liên quan gì 
đến tiền thuê. 
 
Theo bảng xuất trình tại bút lục 7, bên chống án dường như đã thanh toán nhiều khoản tiền 
khác nhau về thuế đất và bảo hiểm cho các cơ sở, nhưng không có chứng từ kèm theo nên 
không chứng minh được là những chi tiêu này thực sự dành vào việc gì. 
 
Do vậy, ngoài việc tiền thuê quá ít ỏi, bên chống án không xuất trình được chứng cứ đã thanh 
toán các khoản tiền nào làm đối ứng cho chuyện chiếm dụng cơ sở trong thời gian thi hành 
hợp đồng, như việc trả tiền các công trình sửa chữa, tiền thuế đất và bảo hiểm, cho nên hợp 
đồng không có lý do tồn tại. 
 
Cuối cùng, giống như bản án xử sơ thẩm đã nêu, tại chương giá tiền thuê và thời hạn, trong 
cùng một điều khoản duy nhất “THỜI HẠN”, hợp đồng nêu rõ là hội “GHPGLSTG”, theo ý 
nguyện của người sáng lập, nhằm lập ra hội (HVQTNCPG PARIS) để phổ biến rộng rãi nhất tư 
tưởng tâm linh của hội, có ý đồ cho hội này thuê các bất động sản mục tiêu trong hợp đồng 
với “một euro tượng trưng mỗi tháng từ ngày 26/02/2014, với thời hạn không ấn định”. 
“Những nguyên tắc này phải được nêu trong mọi văn kiện pháp lý kể từ ngày hôm nay để chi 
phối quan hệ giữa hội “GHPGLSTG” và hội “HVQTNCPG PARIS”. 
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Bên chống án dựa vào điều 1210 đoạn 2 của bộ Luật dân sự dự trù rằng mỗi bên ký hợp 
đồng cam kết vĩnh viễn có thể chấm dứt hợp đồng này theo điều kiện dự kiến cho một hợp 
đồng vô thời hạn. Ngoài việc là điều này được lập thông qua quyết định ngày 10/02/2016, 
không áp dụng được trong trường hợp này, trong nội dung của điều này tại đoạn 1 cũng 
nhắc lại rằng những cam kết vĩnh viễn bị cấm. 
 
Như vậy cho thấy là hợp đồng đã được ký vô thời hạn. 
 
Vì thế, ngoài việc hợp đồng không có lý do tồn tại do giá thuê quá rẻ mạt, thời hạn hợp đồng 
lại vô thời hạn, nên hai yếu tố chủ yếu của hợp đồng không có, và bản án xử sơ thẩm đã ghi 
nhận rằng hợp đồng thương mại do hai bên ký và gây tranh chấp phải được hủy bỏ. 
 
Về việc bên chống án xin định danh lại thỏa thuận ký ngày 26/ 02 /2014 thành hợp đồng 
thuê lâu dài 

Bên chống án cho rằng hợp đồng có thể được định danh lại thành hợp đồng thuê lâu dài, 
điều mà bị đơn đã phản đối, căn cứ vào thời hạn của hợp đồng, việc chuyển giao quyền lợi 
thực ghi trong đoạn mở đầu, khoản tiền thuê quá ít ỏi, nghĩa vụ của người thuê phải chịu 
toàn bộ các phí tổn và công trình sửa chữa, và những gì được cải tạo cho cơ sở vẫn thuộc 
quyền sở hữu của người cho thuê. Bên chống án cũng nói thêm rằng việc không công bố hợp 
đồng cho thuê lâu dài, như đã nêu trong bản án, chỉ là thừa nhận không có giá trị nào với 
người thứ ba. 
 
Tòa nhắc lại động cơ thích đáng của bản án đã xử, loại bỏ đơn xin định danh lại hợp đồng đã 
ký giữa hai bên thành hợp đồng lâu dài, vì nói rõ rằng hợp đồng không thể được định danh là 
hợp đồng lâu dài do không có thời hạn (trong khi hợp đồng lâu dài về mặt pháp lý có nêu 
thời hạn, từ 18 đến 99 năm), và trái với những gì bên chống án đưa ra, bên được thuê đã 
không có quyền lợi thực nào về bất động sản có thể đem ra thế chấp. 
 
Về việc định danh lại thỏa thuận ký ngày 26/02/2014 thành thỏa thuận cho mượn để sử 
dụng và các hệ quả 

Tòa nhắc lại động cơ của bản án đã xử trong đó đã định danh lại thỏa thuận thành thỏa 
thuận cho mượn để sử dụng vô thời hạn, nhận thấy rằng việc hủy hợp đồng thuê vào ngày 
25/12/2015, ấn định khoản tiền chiếm đóng cơ sở là 6.250 euros/tháng kể từ ngày 
20/04/2016 cho đến ngày ra khỏi nơi chốn và buộc bên chống án phải trả cho hội 
GHPGLSTG khoản tiền là 156.250 euros, căn cứ việc phân tích khoản tiền bồi thường xác 
định từ ngày 20/04/2016 đến hết ngày 20/07/2018, do các bên không đưa ra được lý lẽ 
mới nào về các điều trên. 

 
Trong lý do chống án, hội “GHPGLSTG” cũng xin tòa tuyên xử trục xuất bên chống án và kê 
biên đồ đạc. 
 
Do hợp đồng thuê đã bị hủy bỏ từ ngày 25/12/2015, hội HVQTNCPG PARIS đã chiếm đóng 
cơ sở kể từ ngày đó mà không có quyền lợi, tư cách nào cho việc đó, nên tòa chấp thuận đơn 
xin trục xuất và kê biên đồ đạc của hội GHPGLSTG. Tuy nhiên không có cơ sở ghép biện pháp 
trục xuất với tiền phạt, do khi xử sơ thẩm đã không xin trục xuất hay thi hành án tạm. 
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Về các yêu cầu phụ 

Bản án sơ thẩm do được duy trì nguyên nội dung ở phần chính, nên các phần buộc tội theo 
qui định tại điều 700 của bộ luật tố tụng dân sự và án phí vẫn sẽ được duy trì. 
 
Trong vụ kiện chống án, công bằng là phải buộc hội HVQTNCPG PARIS thanh toán cho hội 
GHPGLSTG khoản tiền là 4.000 euros theo qui định tại điều 700 của Bộ luật tố tụng dân sự. 
 
Hội HVQTNCPG PARIS do thua kiện sẽ phải thanh toán án phí xử phúc thẩm. Án phí này có thể 
được luật sư phụ trách thủ tục thu hồi theo qui định tại điều 699 của bộ luật tố tụng dân sự. 
 
BỞI CÁC LẼ ẤY 
 
Căn cứ quyết định xử với sự hiện diện của đôi bên, 
 
Duy trì mọi qui định tại bản án sơ thẩm 
và bổ sung như sau : 
 
Lệnh cho trục xuất hội HVQTNCPG PARIS cũng như mọi người chiếm giữ những cơ sở tọa lạc 
tại số 92-94 rue Pasteur và tại số 13-15 Port à l’Anglais, 94400 VITRY SUR SEINE, nếu cần 
thì có sự hỗ trợ của nhân viên công lực. 
 
Lệnh cho đem đi và đặt vào nơi thích hợp hàng hóa, đồ đạc, động sản tại các cơ sở cho thuê 
và buộc hội HVQTNCPG PARIS phải chịu mọi chi phí và rủi ro. 
 
Buộc hội HVQTNCPG PARIS phải trả cho hội GHPGLSTG khoản tiền là 4.000 euros trên cơ sở 
qui định tại điều 700 của Bộ Luật tố tụng dân sự. 
 
Bác các đơn khác yêu cầu nhiều hơn hay ngược lại. 
 
Buộc hội HVQTNCPG PARIS phải thanh toán án phí sẽ do luật sư phụ trách thủ tục thu hồi 
theo qui định tại điều 699 của Bộ luật tố tụng dân sự. 
 

Lục sự 
(đã ký) 

Chủ tọa phiên tòa 
(đã ký) 

 
 Do đó nước Cộng hòa Pháp thông báo và truyền lệnh đến mọi 

thừa phát thi hành quyết định này khi có yêu cầu ; đến mọi Tổng 

kiểm sát trưởng và mọi Công tố viên Tòa án tư pháp để giúp đỡ ; 

đến mọi Chỉ huy trưởng và Nhân viên thi hành pháp luật trợ giúp 

khi được trưng tập hợp pháp.  

Đóng dấu : 
TÒA ÁN PHÚC THẨM PARIS 


