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Phó Chánh án Tòa Phúc thẩm Rennes  

 

1. Chủ thế thi hành án 

Tôi xin trình bày về các cơ quan cưỡng chế thi hành án. Phần này được chia thành hai phần nhỏ. Đầu tiên tôi sẽ nói về người được thi hành án, người phải thi hành án và người thứ ba liên quan đến thi hành án. Sau đó tôi sẽ nói về cơ quan công tố, thừa phát lại, Nhà nước và thẩm phán thi hành án. Bản thân tôi cũng là một thẩm phán thi hành án từ khi nước Pháp tiến hành cải cách công tác thi hành án dân sự.  Theo định nghĩa truyền thống, người được thi hành án là người được hưởng lợi từ việc thực hiện một nghĩa vụ (nghĩa vụ trả tiền, nghĩa vụ thực hiện một công việc, hay nghĩa vụ không được thực hiện một công việc…). Người phải thi hành án là người phải thực hiện một nghĩa vụ. Và người thứ ba liên quan là người có quyền, nghĩa vụ liên quan.  Điểm khác biệt trong quy định giữa hệ thống pháp luật Việt Nam và hệ thống pháp luật của Pháp là trong hệ thống pháp luật của chúng tôi, người được thi hành án là trung tâm của quy định pháp luật. Ngay điều đầu tiên của Luật về đổi mới thủ tục dân sự trong thi hành án của Pháp đã nêu quy định là người được thi hành án có quyền yêu cầu người phải thi hành án thực hiện nghĩa vụ của anh ta. Về nguyên tắc, người được thi hành án và người phải thi hành án có thể thỏa thuận về việc tự nguyện thi hành án. Tôi xin lấy một ví dụ: có một người khách hàng thuê bao dịch vụ điện thoại di động đã kiện nhà cung ứng dịch vụ điện thoại và Tòa án ra phán quyết buộc nhà cung ứng phải trả cho người khách hàng này một khoản tiền. Nhà cung ứng này có thể trả trực tiếp khoản tiền này cho khách hàng mà không cần thông qua một cơ quan thi hành án. Tôi thấy rằng Nhà nước Việt Nam cũng khuyến khích việc thi hành án tự nguyện.  
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Điểm khác biệt đầu tiên giữa Dự thảo luật của Việt Nam và Luật của Pháp nằm ở chỗ theo quy định của Pháp, chỉ người được thi hành án mới có thẩm quyền yêu cầu thi 
hành án, anh ta là người quyết định có thi hành bản án hay không. Chỉ có một ngoại lệ duy nhất là cơ quan công tố có quyền yêu cầu thi hành án trong trường hợp bản án liên quan đến hộ tịch, đăng ký hộ tịch chẳng hạn như vấn đề thay đổi tên của một người. Nguyên tắc tiếp theo là người được thi hành án có toàn quyền lựa chọn biện pháp bảo đảm thi hành án. Anh ta hoàn toàn toàn tự do trong việc lựa chọ biện pháp thi hành án mà anh ta mong muốn sử dụng để cưỡng chế người phải thi hành án thi hành nghĩa vụ của mình. Chẳng hạn khi một người nợ tôi một khoản tiền, tôi là người duy nhất có quyền lựa chọn một biện pháp thi hành án và biện pháp này có thể là kê biên đối với lương, ô tô hay tài khoản của người phải thi hành án. Ở Việt 
Nam lại khác vì Cơ quan thi hành án chủ động ra quyết định thi hành một biện pháp nào đó.  
2. Một số nguyên tắc chung Trong hoạt động thi hành án có một nguyên tắc bắt buộc là một văn bản có hiệu lực thi hành không thể được thi hành khi nó còn chưa được thông báo cho người phải thi hành án. Thực vậy, việc cưỡng chế thi hành án không thể thực hiện khi người phải thi hành án không hề hay biết. Việc thi hành  án bao giờ cũng phải được thông báo chính thức cho người phải thi hành án. Tuy nhiên, vẫn có ngoại lệ và ở đây tôi xin nêu một trong số các ngoại lệ này. Đó là trường hợp người phải thi hành án vắng mặt hay không biết địa chỉ của người phải thi hành. Và trong trường hợp này thừa phát lại sẽ tống đạt bản án tới địa chỉ mà người phải thi hành ở trong thời gian gần đây nhất và về mặt pháp lý việc tống đạt này có giá trị như một thông báo chính thức. Mục đích của cơ chế này là tránh việc một người phải thi hành án trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ. Trong lĩnh vực này, thẩm phán có vai trò kiểm tra, giám sát xem liệu việc thi hành án đã được thông báo đến đúng địa chỉ của người phải thi hành án hay chưa. Trong thực tế hành nghề thẩm phán thi hành án của mình, tôi thấy nhiều khi thừa phát lại chỉ tống đạt bản án đến một địa chỉ của người phải thi hành án mà anh ta biết mà không quan tâm tới chuyện người phải thi hành án còn ở địa chỉ này hay không. Đôi khi thừa phát lại tống đạt bản án tại nơi mà anh ta thấy người phải thi hành án hay ở đó. Về mặt thủ tục đây là một lỗi khá nghiêm trọng.   Tôi xin trình bày một vài điểm khác biệt trong quy định của hai nước về thi hành án.  
Thứ nhất, tôi nhận thấy trong Dự thảo luật của Việt Nam không có cơ chế tống đạt bản án. Theo quy định của các bạn, sau khi tuyên án, Tòa án trao cho người phải thi hành án và cơ quan thi hành án bản sao của bản án. Cơ quan thi hành án chủ động hay trên cơ sở đề nghị của người phải thi hành án sẽ ra quyết định thi hành án, chỉ 

https://thongtinphapluatdansu.edu.vn/wp-content/uploads/2020/10/V-Bang-so-sanh-LuatTHADS-17-8.B306.pdf
https://thongtinphapluatdansu.edu.vn/wp-content/uploads/2020/10/V-Bang-so-sanh-LuatTHADS-17-8.B306.pdf


Tổng hợp từ Kỷ yếu Hội thảo “Dự thảo Luật Thi hành án dân sự”, Nhà Pháp luật Việt – Pháp.  

Hà Nội. 24-25/9/2008 

Bản dịch của Nhà Pháp luật Việt-Pháp 

 

3 | Thongtinphapluatdansu.edu.vn  
 

định một chấp hành viên có thẩm quyền theo địa hạt tổ chức thi hành án. Và sau đó sẽ thông báo việc thi hành án cho đương sự. Đến giai đoạn này có thể thấy tuy về cơ bản, cơ chế của pháp luật của Pháp và pháp luật của Việt Nam là giống nhau nhưng cũng cần thấy là việc tống đạt bản án ở Pháp được thực hiện rất sớm ngay trong giai đoạn bắt đầu thủ tục thi hành án. Thực vậy người được thi hành án sẽ yêu cầu thừa phát lại tống đạt bản án. Trừ một số trường hợp đặc biệt, còn lại Tòa án không bao 
giờ làm nhiệm vụ yêu cầu tống đạt bản án. Đây là nhiệm vụ của người được thi hành án hoặc người phải thi hành án (nhiều khi người phải thi hành án thấy cần phải tống đạt bản án để bảo vệ lợi ích của mình). Nếu người được thi hành án và người phải 
thi hành án thỏa thuận được với nhau thì không cần thiết phải tống đạt bản án bởi vì sẽ tốn chi phí mà không giải quyết được việc gì. Nếu không có thi hành án tự nguyện, thừa phát lại sẽ tiến hành tống đạt bản án. Tống đạt bản án là hành động được tiến hành trước khi thi hành bản án, nguyên tắc là khi chưa có tống đạt bản án thì có thể sẽ không có việc thi hành bản án.  
Thứ hai, trước khi tiến hành cưỡng chế, cơ quan thi hành án lập kế hoạch cưỡng chế thi hành án và phải kiểm tra điều kiện thi hành án của người phải thi hành án. Nếu tôi hiểu đúng thì việc lập kế hoạch này diễn ra với sự có mặt của người thi hành án. Ở Pháp, người được thi hành án, thừa phát lại có thể tự tìm hiểu thông tin về người phải thi hành án và nếu như không có được các thông tin cần thiết, thừa phát lại có thể yêu cầu cơ quan công tố cung cấp các thông tin này. Đến lượt mình, cơ quan công tố sẽ tìm hiểu thông tin tại các cơ quan và tổ chức Nhà nước hay tư nhân để có thể trả lời cho thừa phát lại.  Tôi xin nói về thời hiệu thi hành án ở Pháp là 10 năm. Tháng 6/2008, một quy định được ban hành, theo đó, thời hiệu thi hành án tuân theo thời hiệu các quyền được nêu trong bản án, chẳng hạn thời hiệu quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ là 30 năm. Mục đích của việc có thời hạn thi hành án dài là để bảo vệ quyền lợi của người được thi hành án vì có thể cho phép người được thi hành án yêu cầu thi hành bản án trong nhiều lần. Chẳng hạn một người nợ quý vị 10 000 ơ rô. Quý vị kê biên và bán chiếc xe của anh ta với giá 7 500 ơ rô. Khoản nợ còn lại là 2 500 ơ rô (đấy là không tính các chi phí và tiền chậm trả) nhưng người phải thi hành án không còn tài sản nào có thể kê biên được nữa. Khi thời hạn thi hành án dài, quý vị có thể đợi khi điều kiện kinh tế của người thi hành án phục hồi trở lại và kê biên tài sản mà anh ta sẽ mua để đòi phần nợ còn lại.  Pháp luật của Pháp và Việt Nam đều quy định tài sản không kê biên được. Nguyên tắc đặt ra là tất cả các tài sản của người phải thi hành án đều có thể được kê biên và bán để trả khoản nghĩa vụ. Tuy nhiên, thực tế thì có rất nhiều ngoại lệ cho nguyên 
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tắc này. Điều 14 Luật năm 1991 của Pháp và Điều 39 của Nghị định hướng dẫn thi 
hành Luật này cũng như Điều 81 của Dự luật của Việt Nam nói về tài sản không kê biên được. Tinh thần nhân đạo chính là yếu tố quy định một tài sản này hay một tài sản kia không được kê biên. Chúng ta không thể kê biên các vật dụng cần thiết của người tàn tật, hay các vật dụng dùng để chăm sóc người ốm hay khoản tiền cấp dưỡng. Chẳng hạn, ở Pháp không thể kê biên thu nhập tối thiểu của người dân. Khi khoản thu nhập tối thiểu này được gửi vào tài khoản thì tài khoản này không được kê biên. Tuy nhiên, nếu như hàng tháng khoản thu nhấp tối thiểu được gửi đều đặn vào tài khoản này và không có khoản chi được thực hiện từ tài khoản, có nghĩa là người phải thi hành án đã tiết kiệm các khoản thu nhập tối thiếu vào tài khoản. Rõ ràng, đây không còn là thu nhập tối thiểu nữa mà là thu nhập gửi tiết kiệm hay nói cách khác người phải thi hành án có các khoản thu khác ngoài thu nhập tối thiểu và khi đó tài khoản này có thể kê biên. Chúng ta không thể kê biên công cụ làm việc của một người thợ thủ công trừ khi anh ta có nhiều công cụ làm việc và không phải tất cả các công cụ này đều cần thiết cho công việc của anh ta. Ở đây, cần xem xét hợp lý để kết luận xem tài sản có thể kê biên hay không.  Tôi xin nhắc lại nguyên tắc trong pháp luật Pháp là chỉ áp dụng kê biên các biện pháp tỷ lệ thuận với các khoản nghĩa vụ được nêu trong bản án. Chính vì thế mà không có chuyện để thu một khoản nợ 10 000 ơ rô mà tiến hành kê biên 3 tài khoản mà mỗi tài khoản trị giá 30 000 ơ rô. Chúng tôi cũng có một nguyên tắc được áp dụng đặc biệt là nguyên tắc phụ trợ liên quan đến việc kê biên trong chỗ ở của người phải thi hành án. Chúng ta đều biết giải pháp kê biên tài sản tại nơi ở của người phải thi hành án thường là biện pháp không lấy gì làm dễ chịu và chỉ được tiến hành khi không có biện pháp nào khác đỡ gây tổn thương hơn như kê biên thu nhập hay kê biên tài khoản ngân hàng. Tất cả các biện pháp thi hành án không quy định trong các văn bản pháp luật đều bị cấm áp dụng để tránh làm tổn hại đến quyền của người phải thi hành án.   Pháp luật Việt Nam và Pháp đều quy định không tổ chức cưỡng chế thi hành án trong thời gian từ 21 giờ (pháp luật Pháp) và 22 giờ (pháp luật Việt Nam) đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, các ngày nghỉ lễ, nghỉ tết. Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết thẩm phán có thể ra quyết định thi hành án vào khoảng thời gian này.  Một nguyên tắc khác khi đã tiến hành kê biên dù đối với bất kỳ tài sản nào thì 
tài sản này trở nên không thể định đoạt được (không được bán, khai thác, chuyển vị trí…). Nếu người nào cố tình định đoạt một tài sản đã kê biên sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự. Nếu ai đó di chuyển tài sản và giấu nó tại một nơi khác sẽ bị kiện ra Tòa Tiểu hình (Tòa Hình sự xét xử các khinh tội) và có thể bị phạt tù hay 
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phạt tiền. Thường thì tài sản kê biên sẽ được để lại cho người phải thi hành án bảo quản khi trước lúc kê biên tài sản này do người phải thi hành án nắm giữ hay cho người thứ ba bảo quản khi trước lúc kê biên người thứ ba này quản lý tài sản.  Về phí thi hành án, nguyên tắc của Pháp là trước khi có bản án, tất cả các chi phí mà người được thi hành án bỏ ra để buộc người phải thi hành án thực hiện nghĩa vụ của mình do người được thi hành án chịu. Tất nhiên, người được thi hành án có thể yêu cầu thẩm phán tuyên một mức bồi thường tất cả các chi phí cần thiết để đi tới bản án. Khi bản án đã có hiệu lực thi hành, các chi phí thi hành án do người phải thi hành án trả. Tuy nhiên, nếu như phát sinh chi phí không cần thiết thì người được thi hành án phải thanh toán để tránh áp dụng biện pháp kê biên bảo toàn khi không có căn cứ. Nếu như người được thi hành án biết rõ tài khoản của người phải thi hành án không còn tiền mà vẫn đề nghị thừa phát lại tới ngân hàng yêu cầu kê biên thì quả là làm phát sinh một chi phí không hợp lý.  
3. Các biện pháp kê biên  

a. Kê biên khoản tiền do người thứ ba nắm giữ Đây là các khoản nợ mà người thứ ba phải trả cho người phải thi hành án. Chẳng hạn, tài khoản của người phải thi hành án là khoản mà ngân hàng nợ người phải thi hành án vì ngân hàng nắm giữ khoản tiền cho anh ta. Một ví dụ khác, người phải thi hành án có một căn nhà cho thuê và trong trường hợp này người thuê nhà là người có nghĩa vụ trả tiền thuê nhà đối với chủ nhà là người phải thi hành án. Những khoản tiền có trong tài khoản và tiền thuê nhà trong các trường hợp trên được kê biên và thanh toán cho người được thi hành án. Hình thức kê biên này cũng được quy định trong Dự thảo Luật của Việt Nam và là hình thức kê biên hay nhất đối với người được thi hành án trong quy định của Pháp nhờ tác động ngay lập tức của nó. Thừa phát lại sẽ đến ngân hàng và trình cho ngân hàng văn bản có hiệu lực thi hành và tiến hành kê biên các khoản tiền tương đương với khoản nghĩa vụ có trong tài khoản của người phải thi hành án do ngân hàng quản lý. Kể từ thời điểm kê các khoản tiền này trở nên không thể định đoạt được nữa. Và sau đó, khoản tiền kê biên sẽ được nhanh chóng thanh toán cho người được thi hành án. Trong trường hợp thuê nhà của người phải thi hành án, từ khi nhận được quyết định kê biên, người thuê nhà phải nộp các khoản tiền thuê nhà cho thừa phát lại đến khi tổng số tiền thuê nhà tương đương với khoản nghĩa vụ của người thi hành án. Đây là một biện pháp kê biên thực sự rất hiệu quả.  Pháp luật của Pháp quy định người phải thi hành án có thời hạn một tháng để khiếu kiện việc kê biên. Nhưng trong thời hạn này thừa phát lại có thể yêu cầu người phải 
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thi hành án chấp nhận việc kê biên và trong trường hợp này việc thanh toán khoản tiền kê biên cho người được thi hành án còn tiến hành nhanh hơn. Theo Điều 45 của Dự thảo luật: “Căn cứ vào quyết định thi hành án, Chấp hành viên định cho người phải thi hành án thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án để tự nguyện thi hành” trong khi pháp luật của Pháp quy định việc thi hành án được tiến hành ngay lập tức.  Về thứ tự ưu tiên trong thanh toán, tất cả những người được thi hành án tiến hành kê biên cùng một tài khoản đến cùng một ngày sẽ được xem xét thanh toán các khoản tiền thi hành án với tỷ lệ bằng nhau nếu đến yêu cầu thanh toán vào cùng một ngày. Nếu ngày hôm sau một người được thi hành án khác đến đòi hỏi được thanh toán mà trong tài khoản của người phải thi hành án không còn tiền thì sẽ không nhận được gì. Hình thức kê biên này được nhà lập pháp ưu tiên áp dụng nhiều hơn so với các hình thức kê biên còn lại bởi vì nó không gây tổn thương về mặt tinh thần cho người phải thi hành án (không cần phải vào nhà anh ta để kê biên đồ vật), được tiến hành rất nhanh, có hệ quả ngay lập tức, ít khi bị khiếu kiện và do đó người được thi hành án nhanh chóng được thanh toán.  
b. Kê biên tiền lương 

Trong Dự thảo Luật của Việt Nam khái niệm tương đương là kê biên thu nhập. Tại Pháp khi chủ sử dụng lao động được thông báo về việc kê biên tiền lương sẽ phải trả trực tiếp cho người được thi hành án phần lương có thể kê biên được. Trong Dự thảo luật quy định, mức cao nhất được trừ vào tiền lương là 30%. Ở Pháp chúng tôi xây dựng một barem có tính đến mức độ thu nhập và hoàn cảnh gia đình của người phải thi hành án. Ba-rem phần lương có thể kê biên được cập nhật mỗi năm để thích ứng với những biến đổi về giá cả tiêu dùng. Như vậy thì trong mọi trường hợp luôn phải dành cho người phải thi hành án một khoản tiền để duy trì cuộc sống. Biện pháp kê biên tiền lương cũng là một biện pháp hiệu quả đối với người được thi hành án nhất là khi người phải thi hành án có lương đều đặn. Tuy vậy khi một người chủ sử dụng lao động ý thức được việc nhân viên của anh ta là người không tự nguyện thi hành án, ít nhiều uy tín của người phải thi hành án cũng bị ảnh hưởng. Do vậy chỉ được tiến hành biện pháp cưỡng chế này sau khi thẩm phán cho phép và sau khi hoà giải bất thành. Biện pháp này có lợi cả cho người phải thi hành án ở chỗ dù có ít hay nhiều người được thi hành án muốn kê biên tiền lương của anh ta thì phần lương có thể được kê biên không thay đổi. Biện pháp này cũng được pháp luật khuyến khích vì nó không gây hại về mặt tinh thần cho người phải thi hành án dù danh dự của anh ta ít nhiều cũng bị tác động.  
c. Kê biên động sản  
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Đây là hình thức kê biên hướng tới tất cả các động sản hữu hình của người phải thi hành án. Luật năm 1991 của Pháp đã có một điểm đổi mới khi quy định người phải thi hành án có thời hạn 1 tháng kể từ thời điểm kê biên để thỏa thuận bán tài sản kê biên vì bán theo hình thức này cho phép có được một mức giá cao hơn so với bán theo hình thức đấu giá. Nếu người phải thi hành án đã không bán hay cố tình không bán tài sản kê biên, các tài sản này sẽ được kiểm tra lại để tránh tình trạng tẩu tán hay di chuyển chúng. Sau đó thừa phát lại sẽ đem chúng đi bán đấu giá. Tôi đã nói với quý vị về nguyên tắc phụ trợ là giải pháp để bảo vệ chỗ ở của người phải thi hành án. Thực vậy, hình thức kê biên này chỉ được áp dụng một cách bổ trợ khi nó được thực hiện trong chỗ ở của người phải thi hành án đối với các khoản nghĩa vụ khác nghĩa vụ cấp dưỡng có giá trị nhỏ hơn 535 ơ-rô. Trong trường hợp này, kê biên động sản hữu hình chỉ được tiến hành trong hai trường hợp sau: hoặc là khi việc thu hồi khoản nợ không thể thực hiện được bằng cách kê biên tài khoản hay tiền lương của người phải thi hành án, hoặc là được thẩm phán thi hành án cho phép khi có yêu cầu.  
d. Kê biên tài sản vô hình 

Trong Dự thảo luật của Việt Nam có đề cập một khái niệm tương đương là kê biên tài sản là quyền sở hữu trí tuệ. Đây là hình thức kê biên bằng sáng chế, nhãn hiệu do người phải thi hành án đã đăng ký bảo hộ, giấy phép kinh doanh rượu, giấy phép kinh doanh dịch vụ vận chuyển bằng taxi… Các giấy tờ này đều có giá trị thương mại. Ở Việt Nam có quy định về cưỡng chế khai thác tài sản để thi hành án. Theo tôi hiểu tinh thần của biện pháp này là khai thác tài sản thay người phải thi hành án để có một khoản thu sẽ được trả cho người được thi hành án. Trong pháp luật Pháp không có quy định như thế này. Ngay cả khi khoản nghĩa vụ là 2000 ơ rô mà tài sản có giá trị 15 000 ơ rô thì vẫn kê biên tài sản chứ không áp dụng việc khai thác tài sản. Về nguyên tắc người được thi hành khác không thể tiến hành làm một công việc nhất định thay cho người phải thi hành án chỉ trừ trường hợp được thẩm phán cho 
phép.  Trên đây là 4 hình thức kê biên chính. Nghị định năm 1992 hướng dẫn áp dụng Luật 
năm 1991 đã nêu ra một danh sách các hình thức kê biên được phát triển từ 4 hình thức cơ sở này. Các hình thức này được xây dựng trên cơ sở tính đến đặc thù của từng loại tài sản, chẳng hạn chúng ta không thể kê biên một chiếc ô tô như kê biên lúa gạo. Nghị định này cũng quy định cách thức để yêu cầu người phải thi hành án hoàn trả tài sản cho người sở hữu chúng. Ví dụ quý vị cho ai đó mượn ô tô và anh ta không trả lại quý vị thì quý vị có thể kê biên chiếc ô tô này để đòi lại nó. Ở Pháp, giấy đăng ký xe là giấy chứng nhận quyền sở hữu và giấy cho phép nhận diện xe. Nếu 



Tổng hợp từ Kỷ yếu Hội thảo “Dự thảo Luật Thi hành án dân sự”, Nhà Pháp luật Việt – Pháp.  

Hà Nội. 24-25/9/2008 

Bản dịch của Nhà Pháp luật Việt-Pháp 

 

8 | Thongtinphapluatdansu.edu.vn  
 

giấy này bị kê biên và trình lên tỉnh trưởng thì chiếc xe không thể bán được nữa. Và để tránh nguy cơ người phải thi hành án tiếp tục sử dụng chiếc xe sau khi giấy tờ xe bị kê biên, quý vị có thể yêu cầu thừa phát lại chặn xe lại ngay trên đường phố. Nghị định này cũng quy định có thể kê biên quyền là thành viên của công ty, chứng khoán, quyền đối với phần vốn góp…của người phải thi hành án. Nghị định này cũng quy định một thủ tục rất dài và buồn tẻ để kê biên tài sản nằm trong két sắt.  Có khác biệt cơ bản giữa các biện pháp bảo toàn theo quy định của Pháp và các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong Dự thảo luật của Việt Nam.  Pháp luật của Pháp thừa nhận quyền hưởng lợi từ việc thi hành khoản nợ cho người được thi hành án thông qua các biện pháp bảo toàn được thực hiện đối với tài sản của người phải thi hành án. Các biện pháp này được thực hiện trước khi có bản án. Vì chưa có bản án nên phải thỏa mãn một trong hai điều sau:  
- Được sự cho phép của thẩm phán thi hành án (phải yêu cầu thẩm phán thi hành án ra quyết định cho phép thực hiện kê biên bảo toàn và thẩm phán có thể từ chối); 

- Đã có bản án nhưng chưa phải là bản án cuối cùng hay có thương phiếu được chấp nhận thanh toán hay một tấm séc. Chẳng hạn nếu quý vị cầm tấm séc có chữ ký của 
người phải thi hành án đến ngân hàng nhưng bị từ chối thanh toán thì quý vị có thể đến nhà người thi hành án để kê biên tài sản của anh ta ngay trước khi khởi kiện anh ta ra trước Tòa án để đảm bảo tấm séc được thanh toán. Cơ chế này rất hiệu quả đặc biệt khi quí vị có một hợp đồng thuê nhà bằng văn bản. Quý vị có thể kê biên bảo toàn tài sản của người thuê nhà (xe ô tô, động sản, tài khoản …) để yêu cầu thanh toán tiền thuê nhà.   Các biện pháp bảo toàn của Pháp rất khác với các biện pháp khẩn cấp tạm thời của Việt Nam vì các biện pháp khẩn cấp tạm thời của Việt Nam được áp dụng sau khi có bản án và trước khi tổ chức thi hành án tức là khi người phải thi hành án đã biết mình bị kết án và có ý định tẩu tán tài sản. Thiết nghĩ biện pháp bảo toàn của Pháp hiệu quả hơn vì nó được áp dụng rất sớm khi xuất hiện hành vi không thực hiện nghĩa vụ. Vì các biện pháp này động chạm đến quyền lợi của người phải thi hành án, nên có một số ràng buộc nhất định, cụ thể là phải thỏa mãn hai điều kiện.  
Thứ nhất, chỉ có thể kê biên bảo toàn tài sản của người thi hành án khi khoản nghĩa 
vụ có cơ sở về mặt nguyên tắc, tức là về mặt nguyên tắc nó phải tồn tại. Chẳng hạn khi người thuê nhà không trả tiền nhà, khoản tiền thuê nhà phải trả tồn tại về mặt nguyên tắc. Điều này có nghĩa là các khoản nợ giả định không đưa tới việc áp dụng  kê biên bảo toàn. Ngay cả khi khoản nợ chưa được định giá rõ ràng thì nguyên 
tắc tồn tại khoản nợ đã được xác lập. Ví dụ tôi bị một chiếc xe đạp làm ngã và chịu 
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thiệt hại. Dù tôi chưa tính được mức độ thiệt hại (chẳng hạn tôi chưa biết chi phí y tế là bao nhiêu…) thì tôi vẫn có thể yêu cầu thẩm phán cho phép kê biên bảo toàn tài sản của người đã dồ xe vào tôi để đảm bảo việc anh ta thực hiện nghĩa vụ bồi thường đối với tôi bởi vì về nguyên tắc người này không thể phủ nhận nguyên tắc bồi thường.  
Thứ hai, cần phải chứng minh được việc tồn tại một hoàn cảnh đặc biệt đe dọa 
việc thu hồi khoản nợ. Chẳng hạn một đối tác làm ăn với tôi không trả tôi khoản tiền ghi trên hóa đơn và tôi được biết anh ta sẽ thay đổi hoạt động kinh doanh và bán địa điểm kinh doanh hiện tại. Tôi sợ rằng anh ta thay đổi hoạt động kinh doanh và không thanh toán khoản tiền nêu trên hóa đơn cho tôi. Một ví dụ khác: tôi cho một người bạn mượn tiền. Tôi biết rằng người bạn này có một ngôi nhà nên không lo lắng về việc trả tiền vì nếu anh ta không trả tôi sẽ yêu cầu kê biên ngôi nhà. Nhưng anh ta cứ trì hoãn việc trả nợ và những người khác cho tôi biết anh ta đang rao bán nhà và tôi cũng biết rằng đây là tài sản duy nhất của anh ta. Ở trong trường hợp này tôi có một khoản nợ có cơ sở về mặt nguyên tắc (người bạn chưa hoàn trả khoản tiền cho tôi), và tôi sợ anh ta sẽ bán ngôi nhà này mà không trả nợ cho tôi nên tôi có thể kê biên bảo toàn.   Một ưu điểm khác của biện pháp bảo toàn là thừa phát lại thực hiện kê biên trực tiếp mà không phải thông báo trước cho con nợ.   Sau khi kê biên bảo toàn, chủ nợ phải tiến hành các thủ tục cần thiết để Tòa án ra phán quyết khẳng định có khoản nợ, nếu không biện pháp kê biên bảo toàn sẽ bị vô hiệu và như thế người phải thi hành án một lần nữa có thể định đoạt tài sản bị kê biên bảo toàn. Nếu không đồng ý với biện pháp kê biên bảo toàn hay khi quyết tâm không trả nợ, con nợ có thể làm đơn khiếu nại gửi cho thẩm phán thi hành án. Thẩm phán thi hành án sẽ xem xét liệu khoản nợ có cơ sở hay không về mặt nguyên tắc. Nếu khoản nợ phát sinh từ một hợp đồng, thẩm phán thi hành án sẽ xem xét xem hợp đồng này có tạo cơ sở hình thành khoản nợ hay không. Chẳng hạn nếu trong hợp đồng ghi khoản nợ là 30 ơ rô mà tôi đòi kê biên bảo toàn cho khoản nợ là 100 ơ rô thì thẩm phán thi hành án chỉ đồng ý cho kê biên tài sản tương ứng với khoản nợ là 30 ơ rô mà thôi. Nếu trong hợp đồng không ghi khoản nợ này thì thẩm phán sẽ quyết định giải tỏa việc kê biên tài sản. Tương tự thẩm phán thi hành án cũng xem xét cơ sở khoản nghĩa vụ khi nó phát sinh ngoài hợp đồng. Thẩm phán thi hành án không phán quyết về trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ hợp đồng hay trách nhiệm bồi thường thiệt hại vì đó là thẩm quyền của các Tòa Dân sự.  Như vậy thì ưu điểm của biện pháp bảo toàn là nó được thực hiện trước khi có bản 
án và sau khi bản án được tuyên thì mặc nhiên nó trở thành biện pháp cưỡng 
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chế thi hành án. Chẳng hạn tôi đã kê biên bảo toàn tài khoản của con nợ tại ngân hàng. Sau đó Tòa xác nhận khoản nợ mà anh ta phải trả cho tôi. Biện pháp kê biên bảo toàn mặc nhiên trở thành biện pháp kê biên tài sản của người phải thi hành án do người thứ ba nẵm giữ và tôi được thanh toán khoản tiền kê biên thu được.  Kê biên bảo toàn cho phép áp dụng tất cả các biện pháp kê biên mà tôi đã đề cập trên các loại tài sản khác nhau có thể định giá được, ngay cả bất động sản của con nợ.  
4. Các biện pháp cưỡng chế 

a. Cưỡng chế phạt tiền Đây là một hình thức phạt tiền để cưỡng chế người phải thi hành án thực hiện nghĩa vụ làm một công việc nhất định. Ví dụ, một người đã xây nhà lấn sang diện tích đất của người hàng xóm thì người hàng xóm này sẽ yêu cầu Tòa dân sự can thiệp trả lại diện tích bị lấn chiếm trái phép cho anh ta. Để buộc người phải thi hành án thi hành án, người được thi hành án có thể yêu cầu thẩm phán tuyên biện pháp cưỡng chế phạt tiền. Cơ chế của biện pháp này được thể thiện trong bản án, ví dụ: ông A bị kết 
án phải làm một công việc nhất định là… trong thời hạn 30 ngày nếu không sẽ bị phạt 
50 ơ rô cho mỗi ngày chậm thực hiện nghĩa vụ. Như vậy, trong bản án do Tòa án Dân sự tuyên ngoài phần kết án, thẩm phán có thể tuyên thêm cả biện pháp cưỡng chế phạt tiền do chậm thực hiện nghĩa vụ. Cưỡng chế phạt tiền là một giải pháp cần thiết và hữu ích vì pháp luật của Pháp không cho người được thi hành án quyền thay thế người phải thi hành án để thi hành nghĩa vụ của người phải thi hành án. Chẳng hạn, trong trường hợp tường nhà một người lấn sang nhà hàng xóm thì người hàng xóm không có quyền phá bức tường này để đảm bảo trật tự xã hội. Trong luật Việt Nam có cơ chế cưỡng chế thi hành nghĩa vụ buộc thực hiện hoặc không được thực hiện một công việc nhất định. Cơ chế này tương tự như biện pháp cưỡng chế phạt tiền nhưng có khác ở chỗ thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế này tại Việt Nam thuộc về cơ quan thi hành án. Chấp hành viên của Việt Nam có các quyền hạn giống như thẩm phán thi hành án tại Pháp. Một điểm mới của Luật 1991 của Pháp là kể từ thời điểm văn bản luật này có hiệu lực, thẩm phán thi hành án có thể ra quyết định bổ sung biện pháp cưỡng chế phạt tiền kèm theo mọi bản án do Tòa án dân sự tuyên. Ví dụ ông A cho ông B mượn chiếc xe ô tô của mình trong một tuần nhưng hết một tuần mà ông B vẫn không trả xe ô tô lại cho ông A. Ông A kiện ông B ra tòa và Tòa án ra phán quyết buộc ông B phải trả lại xe cho ông A. Tuy nhiên do Tòa tin tưởng vào ông B nên không ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế phạt tiền trong bản án. Mặc dù bản án đã được tống đạt tới ông B nhưng ông B không có động thái thi hành nào cả. Trong trường hợp này người cho mượn ô tô có thể đến 
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gặp thẩm phán thi hành án yêu cầu ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế phạt tiền kèm theo bản án. Trong trường hợp này, ngoài nghĩa vụ phải trả lại chiếc xe, người phải thi hành án còn phải nộp tiền pháp chậm thực hiện nghĩa vụ; số tiền này được tính theo đơn vị là ngày và do thẩm phán quyết định.  Có một sự khác biệt lớn giữa quy định của Pháp và quy định của Việt Nam là ở chỗ cưỡng chế thi hành nghĩa vụ buộc thực hiện hoặc không được thực hiện một công việc nhất định của Việt Nam không phải do cơ quan tư pháp ra quyết định áp dụng mà là chấp hành viên. Theo Điều 110 thì: “Trường hợp công việc buộc phải thực hiện theo bản án, quyết định mà người phải thi hành án không thực hiện thì chấp hành viên quyết định phạt tiền và ấn định thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định phạt tiền để người đó thực hiện”. Có thể nói quy định thời hạn năm ngày làm việc như thế này hơi cứng vì quá ngắn và khoản tiền phạt không được tính theo đơn vị là ngày.  Hết thời hạn trên, người phải thi hành án không thực hiện thì chấp hành viên xử lý theo hai cách sau:  
- Trường hợp công việc đó có thể giao cho người khác thực hiện thay thì chấp hành viên giao cho người có điều kiện thực hiện; chi phí thực hiện do người phải thi hành án chịu;  

- Trường hợp công việc đó phải do chính người phải thi hành án thực hiện thì chấp hành viên đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự về tội không chấp hành án.   Giải pháp thứ nhất, có thể thực hiện được, chẳng hạn trong trường hợp tường xây lấn mà người phải thi hành án không chịu phá bỏ thì có thể nhờ đến một công ty phá hủy bức tường này. Với giải pháp thứ hai, mặc dù người phải thi hành án do ngoan cố không thi hành án nên bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng xét cho cùng thì bản án vẫn không được thi hành.   Điểm khác biệt giữa pháp luật của Pháp và pháp luật của Việt Nam nằm ở chỗ theo quy định của Pháp, người được thi hành nhận khoản tiền phạt do chậm thực hiện nghĩa vụ tức là đây là một khoản phạt mang tính cá nhân. Ví dụ, nếu người nào đó mượn chiếc xe ô tô của tôi mà không trả lại cho tôi khi đến hạn và thẩm phán quy định áp dụng phạt một khoản tiền phạt do chậm thực hiện nghĩa vụ là 50 ơ-rô một ngày thì sau 8 ngày, người phải thi hành án phải nộp cho tôi khoản tiền là 400 ơ-rô. Tôi không biết theo quy định của Việt Nam khoản tiền chấp hành viên quyết định phạt do chậm thực hiện nghĩa vụ sẽ được đưa cho ai hay là được nộp vào ngân sách Nhà nước. Rõ ràng khi truy cứu trách nhiệm hình sự thì tiền phạt sẽ không bao giờ được đưa cho người được thi hành án.  
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Biện pháp cưỡng chế phạt tiền vừa có tác dụng làm cho người phải thi hành án nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ lại vừa khuyến khích người được thi hành án trong thủ tục tố tụng để Tòa nhanh chóng ra bản án.  
b. Cưỡng chế trả nhà        Cưỡng chế trả nhà liên quan đến cá nhân đang ở trong một ngôi nhà mà anh ta đã mất quyền sử dụng và phải dời đi. Các biện pháp cưỡng chế trả nhà được nêu trong điều 61 và các điều tiếp theo của Luật 1991 của Pháp và trong Dự thảo luật Việt Nam. Thường thì ở Pháp hay áp dụng biện pháp cưỡng chế trả nhà trong trường hợp nhà cho thuê. Đối với tất cả các công trình xây dựng không sử dụng vào mục đích làm chỗ ở như kho chứa hàng, việc cưỡng chế tuân thủ quy định chung về thi hành án: có bản án, tống đạt, di chuyển tài sản bởi thừa phát lại ra khỏi công trình xây dựng liên quan. Luật 1991 chủ yếu đề cập cưỡng chế trả nhà ở.  
Quyền đối với chỗ ở theo quy định của Pháp là một trong các quyền cơ bản của con người, một quyền của mọi công dân được Nhà nước thừa nhận. Trong thi hành án, quyền này đối lập với một quyền căn bản khác là quyền sở hữu (người chủ nhà có quyền thu hồi lại ngôi nhà của mình, đây là quyền tương đương với quyền đối với chỗ ở của người đang chiếm giữ ngôi nhà). Vì thế, trước khi yêu cầu một người dời chỗ ở của anh ta, cần có phán quyết của thẩm phán và trước khi có phán quyết người được thi hành án phải đến gặp đại diện chính quyền địa phương thông báo để chính quyền bố trí chỗ ở cho người phải dời đi. Khi có phán quyết của Tòa án yêu cầu một người (thường là người thuê nhà) trả nhà, phán quyết này phải được tống đạt cho người này kèm theo một văn bản yêu cầu dời khỏi chỗ ở của anh ta. Văn bản này chỉ có giá trị khi nó cũng được gửi đến cho đại diện chính quyền (tỉnh trưởng) để có thể có các biện pháp giải quyết chỗ ở cho người này. Nếu người phải thi hành án tự nguyện rời khỏi chỗ ở, người được thi hành án sẽ lấy lại được ngôi nhà của mình. Nếu không, thừa phát lại sẽ phải tiến hành cưỡng chế trả nhà với việc sử dụng dịch vụ của một công ty chuyên về chuyển nhà. Công ty này sẽ di chuyển tài sản trong nhà tới một kho bảo quản tài sản hay một địa điểm do người phải thi hành án chỉ định. Nếu người phải thi hành án có hành vi chống đối, thừa phát lại có thể yêu cầu lực lượng công hỗ trợ thi hành án. Rõ ràng cưỡng chế trả nhà là cả một quy trình. Nếu đọc các quy định pháp luật thì ta có thể hình dung về nguyên tắc những cảnh cưỡng chế nhà diễn ra một cách đau xót nhưng trong thực tế thì ở Pháp trong 100 trường hợp cưỡng chế trả nhà, chỉ có 1 hoặc 2 trường hợp thừa phát lại phải nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát bởi vì thường khi có quyết định thi hành án, người phải thi hành án thường tự tìm chỗ ở mới và tự nguyện dời chỗ ở. Công việc của thừa phát lại cũng là công việc thuyết phục người phải thi hành án là khi đã 
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có văn bản yêu cầu dời chỗ ở thì việc phải trả nhà là không thể đảo ngược được. Tuy vậy thẩm phán thi hành án có thể cho người phải thi hành án một thời hạn để có thể chuẩn bị tốt nhất để rời khỏi chỗ ở.  Trong trường hợp chiếm dụng bất hợp pháp chỗ ở, chủ nhà có thể yêu cầu rút ngắn thời hạn dời khỏi chỗ ở cho những người chiếm dụng bất hợp pháp này (tiếng Anh 
dùng từ squatter để chỉ những người này) để tránh gây thiệt hại cho căn hộ của anh ta. Nếu người phải thi hành án có tài sản thì tài sản này có thể được chuyển đến nhà một người thứ ba do người phải thi hành án chỉ định hay tới kho bảo quản tài sản. 
Trong quá trình cưỡng chế, thừa phát lại có thể cho người phải thi hành án một thời hạn để yêu cầu thẩm phán xử lý tài sản: tài sản sẽ được kê biên để trả tiền thuê nhà hay sẽ bị bỏ đi… Thực ra thì những người thuê nhà không trả tiền thuê nhà thường có ít đồ đạc và thường những đồ đạc không có giá trị thì họ bỏ đi.  Tôi sẽ đề cập đến cưỡng chế trả nhà trong trường hợp hợp đồng thuê thương mại, tức là thuê nhà để sử dụng vào mục đích kinh doanh. Rõ ràng trong trường hợp này không còn khái niệm về quyền đối với chỗ ở nữa và thủ tục cưỡng chế trả nhà diễn ra như trong các trường hợp thi hành án thông thường. Đối với hợp đồng thuê thương mại, thời điểm kết thúc hợp đồng thuê mới là thời điểm mấu chốt. Hợp đồng thuê thương mại có giá trị kinh tế, chẳng hạn vị trí của một địa điểm kinh doanh tự thân nó đã có một giá trị thương mại nhất định. Phải rời một nơi kinh doanh có nhiều điều kiện thuận lợi là cả một vấn đề và tranh chấp phát sinh từ trường hợp này sẽ được đưa ra trước Tòa án.  
5. Hành vi vi phạm pháp luật về thi hành án và các biện pháp xử lý vi phạm  

a. Trách nhiệm bồi thường của người được thi hành án  Cần phải nhận thấy rằng cưỡng chế thi hành án của Pháp là công tác của cơ quan tư pháp trong khi ở Việt Nam đây là công việc của cơ quan hành chính. Pháp luật của Pháp có nguyên tắc: thừa phát lại là người có trách nhiệm tổ chức thi hành án và do đó có trách nhiệm xem xét xem biện pháp cưỡng chế thi hành án có hợp lý và hợp pháp hay không. Trong tác nghiệp, khi mà thừa phát lại cảm thấy nghi ngờ, pháp luật cho phép thừa phát lại có thể yêu cầu thẩm phán thi hành án can thiệp. Cơ chế này giúp tránh việc thừa phát lại sử dụng các biện pháp cưỡng chế trái pháp luật.  Tương tự, thừa phát lại có thể yêu cầu cơ quan công tố có các biện pháp hỗ trợ thi hành án. Chẳng hạn khi thừa phát lại tìm kiếm thông tin theo đúng quy định pháp luật nhưng không được một cơ quan nắm giữ thông tin này cung cấp thì có thể đề nghị cơ quan công tố yêu cầu cơ quan này cho thừa phát lại biết thông tin đang tìm kiếm.  
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Khi thừa phát lại đến kê biên tài sản mà người phải thi hành án hay người thứ ba phủ nhận quyền sở hữu của họ đối với tài sản kê biên thì thừa phát lại sẽ lập biên bản với nội dung như sau :  “Biên bản : ngày… tháng… theo quyết định… tôi có mặt tại địa chỉ… Tôi có ý định kê 
biên tài sản …nhưng vào thời điểm này người được thi hành án (người thứ ba) nói 
với tôi rằng tài sản này không phải của anh ta…”. Biên bản này sẽ được gửi đến thẩm phán thi hành án và thẩm phán thi hành án có trách nhiệm tháo gỡ khó khăn này, tức là sẽ xem xét liệu tài sản liên quan có thể được kê biên hay không.  Các biện pháp trên đây nhằm tránh các khó khăn có thể dẫn tới trách nhiệm bồi thường cho người được thi hành án. Đây là các biện pháp dự phòng tránh cưỡng chế trái pháp luật.  Mặt khác, nếu người phải thi hành án không hài lòng về quyết định cưỡng chế có thể khiếu kiện lên trước thẩm phán thi hành án. Tôi xin nhắc lại nguyên tắc: thẩm phán thi hành án có thể giải tỏa việc kê biên khi xét thấy nó không hữu ích hay được áp dụng một cách lạm dụng. Thẩm phán thi hành án còn có quyền buộc người được thi hành án bồi thường người phải thi hành án khi người phải thi hành án đã phải chịu các biện pháp cưỡng chế vô căn cứ. Dù thừa phát lại có trách nhiệm và độc quyền trong thi hành án thì anh ta tổ chức thi hành án vẫn là nhân danh và vì lợi ích của người phải thi hành án. Nếu một biện pháp cưỡng chế vô căn cứ và gây thiệt hại thì người được thi hành án phải bồi thường thiệt hại này. Cơ chế bồi thường này áp dụng cho cả các biện pháp kê biên trước khi có bản án (kê biên bảo toàn) và các biện pháp kê biên sau khi có bản án. Chẳng hạn khi hợp đồng thuê đã hết thời hạn mà người được thi hành án vẫn yêu cầu thừa phát lại kê biên bảo toàn thì đây là hành vi có tính chất lạm dụng và người được thi hành án có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại.  Như vậy đối với người được thi hành án, cơ chế bồi thường thiệt hại của Pháp vừa giúp anh ta tránh các nguy cơ áp dụng biện pháp cưỡng chế không đúng pháp luật vừa cho phép xử phạt anh ta khi anh ta lạm quyền.  
b. Trách nhiệm bồi thường của người phải thi hành án  Trong trường hợp người phải thi hành án cố tình chống đối lại việc cưỡng chế thẩm phán thi hành án có thể yêu cầu anh ta bồi thường thiệt hại gây ra. Tôi xin lấy ví dụ: thẩm phán ra quyết định buộc ông A phải trả cho ông B khoản tiền 1 000 ơ rô. Ông B đã yêu cầu thừa phát lại kê biên 1 000 ơ rô trong tài khoản có 5 000 ơ rô của ông A. Ông A đã khởi kiện chống lại phán quyết của Tòa án để nhằm trì hoãn việc thực hiện nghĩa vụ. Đây là hành vi lạm dụng.  Pháp luật đặt ra nguyên tắc trung thực trong việc khởi kiện.   
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Chương VI của Dự thảo luật nói về khiếu nại, tố cáo và kháng nghị về thi hành án.   Tôi nhận thấy chế độ khiếu nại của Việt Nam về thi hành án giống như khiếu nại đối với quyết định của cơ quan hành chính. Điều này cho thấy quyết định thi hành án của Việt Nam là một quyết định hành chính và cơ quan thi hành án là đơn vị hành 

chính.   Chế độ tố cáo nêu trong Dự luật theo tinh thần mọi người đều có quyền tố cáo các hành vi lạm dụng quyền hạn trong thi hành án: “Công dân có quyền tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức”. Như vậy việc tố cáo cũng diễn ra trước cơ quan hành chính.   Tôi xin hỏi cơ quan có thẩm quyền nhận giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Việt Nam là cơ quan nào? Có phải là Viện kiểm sát nhân dân hay không?  Ở Pháp chỉ có những người có quyền và lợi ích liên quan hay có tư cách được pháp luật quy định mới có thể khiếu nại lên thẩm phán thi hành án.  Chung quy lại nếu một người phải thi hành án không chịu thi hành nghĩa vụ của mình (tức là có lỗi)  mà gây thiệt hại thì phải bồi thường theo chế định bồi thường chung của pháp luật dân sự.  Theo quy định về xử lý vi phạm trong Dự thảo thì: “Người phải thi hành án cố ý không chấp hành bản án, quyết định; không tự nguyện thi hành các quyết định về thi hành án thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị  xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật”. Tôi xin hỏi ai sẽ quyết định xử phạt hành chính ? Pháp luật của Pháp không xử phạt hình sự như thế này trong trường hợp người phải thi hành án cố tình không thực hiện nghĩa vụ. Chỉ khi người phải thi hành án có hành vi tổ chức ra tình trạng không có khả năng thanh toán của anh ta, cất giấu, bán hay cho tặng tài sản thi hành án tức là anh ta cố ý vi phạm hình sự.  
6. Chế định thừa phát lại Chế định thừa phát lại đã hình thành tại Pháp từ thời Trung cổ. Cũng như công chứng viên, thừa phát lại là một chủ thể trung gian hành nghề tự do đại diện cho Nhà nước thi hành các quyết định, bản án. Thừa phát lại do Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm.  
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Làm thế nào để trở thành thừa phát lại?  Có hai con đường để trở thành thừa phát lại :  
- Qua đào tạo đại học  Trước hết, thừa phát lại là một luật gia, để được bổ nhiệm, cần có bằng về luật, ít nhất đã học luật  4 năm. Sau khi có bằng luật, luật gia muốn được bổ nhiệm thừa phát lại sẽ phải đến thực tập có hưởng lương trong vòng 2 năm tại một văn phòng thừa phát lại. Đây là thời điểm học nghề thực tế. Trong thời gian thực tập có thể theo học đồng thời tại Trường đào tạo các bổ trợ viên tư pháp. Sau đó có một kỳ thi sát hạch khả năng hành nghề thừa phát lại do Hội đồng thừa phát lại tổ chức. Sau đó ứng viên sẽ “mua lại” văn phòng của một thừa phát lại đang hoạt động và làm đơn yêu cầu bổ nhiệm.  
- Qua thực tiễn hoạt động pháp luật  Ứng viên muốn trở thành thừa phát lại phải có cả năng lực pháp luật hoặc một bằng trung cấp về nghề pháp lý/tư pháp hoặc về luật và có thời gian công tác từ 5 đến 10 năm trong một văn phòng thừa phát lại trong đó có 5 năm là trợ lý.  Thừa phát lại phải mua văn phòng để hoạt động vì thừa phát lại có khách hàng, cung cấp dịch vụ (tống đạt bản án, thi hành án, vi bằng, tư vấn, làm hợp đồng…). Đối với việc đưa giấy triệu tập của Tòa, tống đạt bản án và thi hành án – những hoạt động độc quyền của thừa phát lại, có một mức biểu phí do pháp luật quy định. Ở Pháp hiện nay đang đặt ra vấn đề liệu có thể tự do hóa thêm một bước hoạt động thừa phát lại hay không ? Chẳng hạn liệu một người như một luật sư có thể đòi nợ thay thân chủ của mình được không? Tuy nhiên xu hướng này có thể làm tăng tính cạnh tranh trong cho một môi trường mà ở đó sự cạnh tranh là không cần thiết.   Thừa phát lại được tổ chức thành các hội đồng cấp tỉnh, cấp khu vực và cấp quốc gia theo quy định của pháp luật dưới sự giám sát của Viện trưởng Viện Công tố bên cạnh Tòa Phúc thẩm. Các Hội đồng thừa phát lại đưa ra các quy tắc hoạt động nghề nghiệp và áp dụng các biện pháp kỷ luật đối với các thừa phát lại vi phạm các quy tắc này. Người thứ ba cũng có thể khiếu nại về hành vi của thừa phát lại lên Hội đồng thừa phát lại.  Trước đây thừa phát lại hoạt động với tư cách cá nhân. Ngày nay nhiều thừa phát lại đã hợp tác cùng nhau để thành lập các công ty thừa phát lại.  Mức phí thừa phát lại được xác định bởi Nghị định của Chính phủ. Nghị định gần đây nhất được ban hành ngày 12/12/1996. Kèm theo Nghị định này là hai bảng nêu 
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đầy đủ các công việc mà thừa phát lại có thể làm theo quy định của pháp luật được tính phí chi tiết. Mức phí cơ bản được ấn định là 2,20 ơ-rô. Với mỗi công việc do thừa phát lại thực hiện, mức phí được tính bằng mức phí cơ bản nhân (x) với hệ số. Ví dụ mức phí thông báo cho người phải thi hành án biết tài sản của anh ta do người thứ ba nắm giữ đã bị kê biên là mức phí cơ bản x 15,5. Tương tự, phí thông báo cho người thứ ba nắm giữ tài sản của người thi hành án về việc người phải thi hành án đã đồng ý cho kê biên tài sản này là mức phí cơ bản x 13. Cũng bằng cách tính tương tự mức phí thông báo cho người phải thi hành án biên bản kê biên bảo toàn động sản do người thứ ba nắm giữ là mức phí cơ bản x 15,5 và mức phí thông báo việc phải thanh toán khoản nợ cho người phải thi hành án là mức phí cơ bản x 12…Kê biên hàng giả là một công việc phức tạp đòi hỏi thừa phát lại phải rất thận trọng nên mức phí khá 
cao là mức phí cơ bản x 36,5. Ngoài mức phí này phải trả thêm cho thừa phát lại phí đi lại, tem.   Như vậy nếu thừa phát lại thu thêm một khoản thu khác ngoài quy định thì anh ta đã vi phạm pháp luật. Hầu hết tất cả các thủ tục được liệt kê trong hai bảng phụ lục đi kèm với Nghị định. Các bảng này đầy đủ và mang tính triệt để.  Từ năm 1996, đồng tiền trở nên mất giá trong bối cảnh lạm phát và Chính phủ đã có các điều chỉnh đối với mức phí cơ bản.   
 

 


