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Quyết định chuyển lên Tòa Thượng thẩm 
Bản án xử ngày 15/10/2021 – Thẩm phán phụ trách việc thi hành án tại CRÉTEIL – RG số 21/00554 
 
BÊN KHÁNG CÁO 
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO LINH SƠN THẾ GIỚI 
92-94 rue Pasteur 
94400 VITRY-SUR-SEINE 
 
có đại diện là Luật sư Evariste TUENDIMBADI KAPUMBA, thuộc Đoàn Luật sư Paris 
 
BÊN BỊ GỌI RA TÒA 
 
HỘI GIÁO HỘI PHẬT GIÁO LINH SƠN THẾ GIỚI  
9 Avenue Jean-Jaurès 
94340 JOINVILLE-LE-PONT 
 
có đại diện là Luật sư Stéphane AMRANE, thuộc Đoàn Luật sư VAL-DE-MARNE, mã số PC290 
 
CÁC BÊN KHÁC 
 
HỘI HỌC VIỆN QUỐC TẾ NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO PARIS  
92-94 rue Pasteur 
94400 VITRY-SUR-SEINE 
có đại diện là Luật sư Armand TEADJIO DONGMO, thuộc Đoàn Luật sư HAUTS-DE-SEINE 
 
 
 
 



 

 
 
 

THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
 
 Áp dụng qui định tại điều 805 và 905 của bộ luật tố tụng dân sự, vụ việc đã được tranh tụng ngày 
13/05/2022 trong phiên tòa công khai, do các luật sư không phản đối, trước ông Raphaël TRARIEUX, cố 
vấn, phụ trách báo cáo. 
 Ông cố vấn này đã trình bày các bản bào chữa trong phần luận án của Tòa, có thành phần xét xử 
như sau : 
  Bà Bénédicte PRUVOST, chủ tọa phiên tòa 
  Bà Catherine LEFORT, cố vấn 
  Ông Raphaël TRARIEUX, cố vấn. 
 
LỤC SỰ tại phiên tòa : Ông Grégoire GROSPELLIER 
 
QUYẾT ĐỊNH 

- được ra trước sự hiện diện của các bên 
- được lưu để tham khảo tại Phòng Lục sự của Tòa, do các bên đã được thông báo trước theo 

những điều kiện dự kiến tại đoạn 2 điều 450 của Bộ Luật Tố tụng dân sự 
- mang chữ ký của bà Bénédicte PRUVOST, chủ tọa phiên tòa và của ông Grégoire GROSPELLIER, 

lục sự, có mặt khi quyết định được lưu tại Phòng Lục sự của Tòa. 
 

***** 
Trong lời khai là hành động căn cứ quyết định của Tòa Thượng thẩm Paris ra ngày 03/06/2020, ngày 14 
và 18/01/2021, hội “Giáo hội Phật giáo Linh sơn Thế Giới” (GHPGLSTG-Joinville), có trụ sở đặt tại 
Joinville-le-Pont, đã ra lệnh cho hội “Học viện Quốc tế nghiên cứu Phật giáo” (HVQTNCPG) phải rời khỏi 
các cơ sở tọa lạc tại số 92-94 rue Pasteur và số 13-15 Port à l’Anglais tại Vitry-sur-Seine. Do hội 
“HVQTNCPG” phản đối việc thi hành nêu trên, căn cứ bản án ngày 15/10/2021, thẩm phán phụ trách thi 
hành án tại Créteil đã bác đơn xin hủy lệnh buộc phải ra đi khỏi các cơ sở, cũng như đơn xin cho gia hạn 
thanh toán, và đã bác đơn phản tố của hội “GHPGLSTG-Joinville” đòi thu hồi lại một số vật dụng. Ngoài ra 
việc tham gia vụ kiện của hội “GHPGLSTG-Vitry” (có trụ sở đặt tại Vitry-sur-Seine) đã được tuyên bố không 
thụ lý được, với lý do là thực ra hội có trụ sở tại Joinville-le-Pont, và có đại diện là ông Phan Ngọc Thể. 
 
Căn cứ lời khai ngày 02/11/2021, hội “GHPGLSTG-Vitry” (có trụ sở đạt tại Vitry-sur-Seine) đã kháng cáo 
bản án kể trên. 
 
Ngày 05/11/2021, hội “HVQTNCPG” cũng kháng cáo bản án trên. Hai vụ việc được nhập lại ngày 
27/01/2022. 
 
Trong bản yêu sách thông báo ngày 06/04/2022, hội “GHPGLSTG-Vitry” đã khẳng định 
 

- rằng ông Phan Ngọc Thể không phải là chủ tịch của hội, vì biên bản đại hội đồng ngày 
25/03/2021 có chỉ định ông vào vị trí đó thật, nhưng biên bản này là tiếp nối các biên bản ngày 
28/05 và 01/12/2015 bị viện cớ là giả mạo ; 

- rằng chỉ có biên bản đại hội đồng ngày 09/09/2020 mới áp dụng được, trong khi biên bản 
ngày 21/03/2021 thì không áp dụng được do dựa vào hai biên bản đại hội đồng ngày 28/05 và 
01/12/2015 nêu trên ; 

- rằng thẩm phán phụ trách thi hành án không thể giải quyết tranh chấp liên quan đến lai lịch 
của người lãnh đạo hội ; 

- rằng do vậy trong bản án bị kháng cáo, thẩm phán phụ trách thi hành án đã hành động vượt 
quá quyền hạn của mình khi cho rằng biên bản đại hội đồng ngày 25/03/2021 phủ nhận biên 
bản ngày 09/09/2020 ; 

- rằng văn bản việc chủ động tham gia vụ kiện của hội phải được tuyên bố là thụ lý được ; 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
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- rằng hội “GHPGLSTG-Joinville” phải chứng minh được rằng giáo hội có tư cách để cho thi hành 
quyết định của Tòa Thượng thẩm Paris, bằng cách nộp tại phiên xử bản chính giấy biên nhận 
của giới chức hành chính có thẩm quyền đã phê duyệt tư cách của giáo hội ; 

- rằng các yêu cầu phản tố của hội “GHPGLSTG-Joinville” là vô hiệu vì giáo hội không xuất trình 
được biên bản đại hội đồng cho phép khởi kiện ; 

- rằng quyết định kể trên là kết quả của việc xuất trình hai biên bản đại hội đồng đã bị nghi ngờ 
là giả , cho nên có cơ sở để Tòa tuyên bố hoãn ra quyết định. 

 
 
Hội “GHPGLSTG-Vitry” đã xin Tòa hủy bản án ở phần liên quan việc chủ động tham gia của hội vào vụ kiện 
bị bác bỏ, xin Tòa cho lệnh hoãn ra quyết định, xin Tòa tuyên bố vô hiệu hai lệnh buộc giáo hội phải ra đi 
khỏi các cơ sở, và cũng xin Tòa cho gia hạn thêm ba năm nữa. Cuối cùng, hội “GHPGLSTG-Vitry” đã yêu cầu 
buộc hội “GHPGLSTG-Joinville” phải trả số tiền 8000 euros, theo qui định tại điều 700 của Bộ luật tố tụng 
dân sự. 
 
 
Hội “GHPGLSTG – Joinville”, căn cứ bản yêu sách ngày 01/02/2022, cho rằng do hai đơn kháng cáo không 
hề đề cập đến các điểm chính bị phản đối trong bản án thì tòa cấp trên không thể xét xử lại các điểm chính 
bị phản đối này. Về nội dung, Giáo hội khẳng định 
 

- rằng hội “GHPGLSTG-Vitry” đã không đặt vấn đề thẩm quyền của thẩm phán phụ trách thi hành 
án nên từ giờ trở về sau không thể đưa vấn đề này ra trước Tòa để xin thụ lý ; 

- rằng không có cơ sở để Tòa ra lệnh cho hoãn ra quyết định, vì cho đến hôm nay, sau khi các 
đơn thưa được nộp, các cơ quan thẩm quyền chưa áp dụng án phạt ; 

- rằng văn bản chủ động tham gia vụ kiện của hội “GHPSLSTG-Vitry” đã bị xét theo luật là không 
được thụ lý ghi trong bản án mà họ kháng cáo vì chính giáo hội này đã chiếm đoạt quyền hành, 
dựa trên một biên bản của đại hội đồng giả mạo ngày 09/09/2020 ; 

- rằng hội “GHPGLSTG-Vitry” không hề tồn tại theo pháp luật ; 
- rằng lệnh buộc rời khỏi các nơi chốn là hợp pháp và ngoài ra hội “HVQTNCPG-Vitry” cũng 

không chứng minh được lời phản đối nào cả ; 
- rằng có cơ sở để bác đơn xin gia hạn của hội “GHPGLSTG-Vitry” vì giáo hội này đã được gia hạn 

6 tháng mà không hề tìm kiếm chỗ ở mới ; 
- rằng có nhiều tài sản của hội “GHPGLSTG-Joinville” hiện còn đang ở tại các cơ sở đó (20 tượng 

Phật nặng 1500kg, sách, tranh, bảng kỷ niệm). 
 
 
Hội “GHPGLSTG-Joinville” đã xin Tòa ra lệnh trục xuất hội “HVQTNCPG”,  xin Tòa khẳng định nội dung bản 
án ngoại trừ việc Tòa bác đơn phản tố của giáo hội, và xin Tòa buộc hội “HVQTNCPG” phải hoàn trả những 
tài sản nêu trên, với tiền phạt 500 euros cho mỗi ngày trả trễ; ngoài ra giáo hội đã xin Tòa buộc hai đối 
phương phải thanh toán khoản tiền 5000 euros theo qui định tại điều 700 của bộ luật tố tụng dân sự. 
 
 
Hội “HVQTNCPG” ngày 02/02/2022 đã nộp bản yêu sách trong đó Học viện xin Tòa lệnh cho hoãn quyết 
định do đang có tiến hành vụ kiện hình sự, sẽ cho mọi người thấy các đối phương có những thủ đoạn gian 
lận như thế nào ; học viện nhận xét rằng hội “GHPGLSTG” có hai lãnh đạo đối nghịch nhau và thẩm phán 
phụ trách thi hành án không thể giải quyết tranh chấp về vấn đề này. Học viện đã xin Tòa ghi nhận có hai 
lãnh đạo tại giáo hội phật tử Paris, xin Tòa ra lệnh ngưng việc truy tố dân sự cho đến khi xử xong vụ hình 
sự, và xin Tòa lệnh cho có trung gian hòa giải pháp luật. Học viện đòi khoản tiền 3000 euros, áp dụng điều 
700 của bộ luật tố tụng dân sự. 
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Hội “GHPGLSTG-Vitry” đã nộp bản yêu sách mới ngày 13/05/2022 trong hồ sơ bào chữa. 
 
Ngày 07/04/2022 đã ra quyết định  chấm dứt việc thụ lý hồ sơ. 
 
 
LÝ LẼ 
 
Theo qui định tại điều 930-1 đoạn 1 của Bộ luật tố tụng dân sự, các văn kiện về thủ tục phải được chuyển 
cho Tòa qua đường điện tử nếu không mặc nhiên sẽ không được thụ lý. Vậy mà bản yêu sách sau cùng đề 
ngày 13/05/2022 của hội “GHPGLSTG-Vitry” chỉ nộp bằng giấy, sau khi đã có quyết định chấm dứt việc 
thụ lý hồ sơ, thì sẽ không được thụ lý. 
 
Theo qui định tại điều 542 của bộ luật tố tụng dân sự thì mục đích của kháng cáo, qua việc phản đối bản án 
do tòa sơ thẩm xử, là sửa đổi hay hủy bản án tại tòa Thượng thẩm. Điều 562 tại cùng bộ luật dự kiến là  
kháng cáo qua việc chuyển lên tòa các điểm chính trong bản án bị phản đối và cả những điểm phụ thuộc, 
chỉ được thực hiện khi kháng cáo toàn bộ nhằm hủy bỏ bản án hay khi đối tượng của việc tranh chấp là vật 
không thể phân chia. 
 
Qui định tại điều 901 như sau : lời khai kháng cáo phải được lập thành văn bản có chứa, ngoài những nội 
dung ghi tại điều 57 thì còn một số nội dung khác, nếu không sẽ vô hiệu, đặc biệt là các điểm chính trong 
bản án bị phản đối để chống án, trừ hai trường hợp nêu ở phần trên. 
 
Từ đó cho thấy là nếu trong lời kháng cáo nhằm xin sửa đổi bản án mà không nêu ra các điểm bị phản đối 
trong bản án thì khi đó tòa sẽ không xét xử lại, ngay cả khi lời kháng cáo không bị xét vô hiệu. 
 
Hai lời khai kháng cáo ngày 02/11/2021 (của hội “GHPGLSTG-Vitry”) và ngày 05/11/2011 (viết đúng là 
2021) (của hội “HVQTNCPG”) không hề đề cập đến các điểm bị chống đối trong bản án. Nếu bên kháng án 
có thể điều chỉnh lời kháng cáo trong thời hạn qui định để nộp bản yêu sách đầu tiên, thì trong trường hợp 
này họ đã không chứng minh được là đã có điều chỉnh. Do vậy Tòa đã không xét xử lại bản án vì Tòa không 
có đơn cụ thể của hội “GHPGLSTG-Vitry” và hội “HVQTNCPG”. 
 
Ngược lại, Tòa phải quyết định về các yêu cầu của hội “GHPGLSTG-Joinville”, xin Tòa cho trục xuất hội 
“HVQTNCPG” và buộc nơi này phải hoàn trả một số tài sản của giáo hội (20 tượng Phật nặng 1500kg, sách, 
tranh, bảng kỷ niệm) với tiền phạt là 500 euros cho mỗi ngày trả trễ. Thẩm phán phụ trách việc thi hành 
án chỉ có thể cấp giấy cho thi hành trong trường hợp do pháp luật qui định ; các đơn trên không thụ lý 
được, nhất là trong đơn thứ nhất, Tòa Thượng thẩm Paris đã ra lệnh cho trục xuất hội “HVQTNCPG” trong 
quyết định ra ngày 03/06/2000. Hội “GHPGLSTG-Joinville” đã giữ văn kiện cho thi hành việc trục xuất rồi. 
 
Do vậy, theo lẽ công bằng, đơn của hội “GHPGLSTG-Joinville” sẽ bị bác, theo qui định tại điều 700 của bộ 
luật tố tụng dân sự. 
 
Hội “GHPGLSTG-Vitry” và hội “HVQTNCPG” sẽ bị buộc phải thanh toán án phí 
 

 
BỞI CÁC LẼ ẤY 

 
Tòa quyết định công khai, bằng quyết định xử chung thẩm trước sự hiện diện các bên,  
Quyết định trong giới hạn đơn kháng cáo, 
 
. TUYÊN BỐ bản yêu sách do hội “GHPGLSTG-Vitry” nộp ngày 13/05/2022 là không thụ lý được ; 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
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. GHI NHẬN rằng Tòa đã không nhận được bất cứ đơn nào của hội “GHPGLSTG-Vitry”, hội này không 
chuyển lên tòa cấp trên các điểm chống đối trong bản án nên không Tòa không xét xử lại được và phán 
rằng không có cơ sở để quyết định ; 
 
. GHI NHẬN rằng Tòa đã không nhận được bất cứ đơn nào của hội “HVQTNCPG”, hội này không chuyển lên 
tòa cấp trên các điểm chống đối trong bản án nên không Tòa không xét xử lại được và phán rằng không có 
cơ sở để quyết định ; 
 
. TUYÊN BỐ các đơn của hội “GHPGLSTG-Joinville” xin trục xuất hội “HVQTNCPG” và buộc Học viện phải 
hoàn trả các tài sản là không thụ lý được ; 
 
. BÁC đơn của hội “GHPGLSTG-Joinville” theo qui định tại điều 700 của Bộ Luật tố tụng dân sự ; 
 
. BUỘC hội “GHPGLSTG-Vitry” và hội “HVQTNCPG” phải thanh toán án phí. 
 
 
Lục sự (đã ký) Chủ tọa phiên tòa - Ký tên B. Pruvost 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
________________________________________________________________________________________________________________ 

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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