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Bản án số 107/2019/HS-PT ngày 13/11/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Bình xét xử các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn S về hành vi 

chặt phá cây của bị hại Hoàng Văn A. 

Tại Bản án sơ thẩm, Tòa án tuyên bị cáo H và S tuyên phạt 06 tháng tù về 

tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo.  

Tại phiên xét xử phúc thẩm, Tòa án xét thấy các bị cáo có nhiều tình tiết 

giảm nhẹ nên chấp nhận kháng cáo của các bị cáo. Tuyên phạt H, S - 06 

tháng tù cho hưởng án treo về tội “Hủy hoại tài sản”.  
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Bản án số 120/2019/HS-PT ngày 22/10/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Tiên Giang đối với bị cáo Lê Thị C có hành vi chiếm giữ tài của bị hại Bế 

Thị Ánh T.  

Tại Bản án sơ thẩm, Tòa án tuyên phạt bị cáo C - 03 năm tù về tội 

“Cưỡng đoạt tài sản” nhưng cho hưởng án treo. Bị hại T có đơn kháng 

cáo yêu cầu tăng hình phạt và không cho bị cáo C được hưởng án treo.  

Tại Bản án phúc thẩm, Tòa án nhận định bị cáo không đe dọa hay dùng 

vũ lực hoặc thủ đoạn để uy hiếp tinh thần làm tê liệt ý chí kháng cự của 

người khác để chiếm đoạt tài sản. Vụ án xảy ra có một phần lỗi của bị hại 

trong việc không thanh toán số nợ, bản thân bị cáo có nhân thân tốt, có 

nhiều tình tiết giảm nhẹ nên không chấp nhận kháng cáo của bị cáo. 

Tuyên phạt bị cáo C - 01 năm tù cho hưởng án treo về tội “Chiếm giữ tài 

sản trái phép”. 
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Bản án số 72/2019/HS-ST ngày 10/9/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Thanh Hóa đối với các bị cáo Trần Văn C1, Đỗ Văn C2, Chu Đình H về 

hành vi khống chế và bắt giữ bị hại Nguyễn Minh A, Ngân Khánh L 

nhằm nhằm đòi tiền Lữ Duy T. 

Tại phiên xét xử sở thẩm, Viện kiểm soát đề nghị truy tố bi cáo C1, C2, H 

về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” đề nghị xử phạt C1 - 06 năm 06 

tháng đến 7 năm tù, C1 từ 06 năm đến 06 năm 06 tháng tù, H từ 05 năm 

đến 06 năm 06 tháng tù. Tòa án nhận định bị các bị cáo không bàn bạc, 

không sắp xếp hay phân công nhau, không có sự cấu kết chặt chẽ nên chỉ 

là đồng phạm giản đơn đồng thời bị cáo C1 và C2 có công phát giác tội 

phạm. Tòa án tuyên các bị cáo phạm tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài 
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sản” tuyên phạt C1, C2 - 03 năm tù, H - 05 năm tù.  
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Bản án số 105/2019/HS-PT ngày 15/8/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Bắc Giang đối với hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Đ có hành vi bắt bị hại 

Ngô Văn L, thực hiện hành vi dùng vũ lực nhằm chiếm đoạt tài sản. 

Tại Bản án sơ thẩm tuyên Đ, S phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản” và tội 

“Đánh bạc”. Tổng hình phạt cho Đ là 08 năm 06 tháng tù, S - 05 năm tù. 

Viện kiểm sát có đơn kháng nghị yêu cầu hủy một phần bản án để điều tra 

lại Đ, S phạm tội “Cướp tài sản”.  

Tại Bản án phúc thẩm, Tòa án nhận định hành vi bắt giữ, đưa bị hại đến 

nơi vắng người qua lại, thực hiện hành vi dùng vũ lực để chiếm đoạt tài 

sản là dấu hiệu đặc trưng của tội “Cướp tài sản”. Tòa án chấp nhận 

kháng cáo của Viện kiểm sát tuyên Đ, S phạm tội “Cướp tài sản” và 

chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát điều tra lại.  
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Bản án số 46/2019/HS-ST ngày 25/6/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Dương đối với bị cáo Danh A có hành vi dùng dao sếp kề vào cổ bị 

hại Nguyễn Hào H nhằm mục đích chiếm đoạt chiếc ô tô trị giá 

400.000.000 đồng. Bị cáo chưa chiếm đoạt được tài sản thì bị phát hiện 

và bắt giữ. Việc bị cáo không chiếm đoạt dược tài sản là ngoài ý muốn 

của bị cáo. Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương tuyên phạt 7 (bảy) năm tù 

về tội “Cướp tài sản”.  
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Bán án số 308/2019/HS-PT ngày 05/6/2019 của Tòa án nhân dân cấp 

cao tại thành phố Hồ Chí Minh đối với các bị cáo Huỳnh Công Th, 

Huỳnh Minh Th1, Trần Thế Kinh L, Phan Mộng H2, Nguyễn Thị Thu 

H4, Nguyễn An N1, Mai Thị Ngọc H6, Hoàng Thái H8, Tạ Minh Ng1 về 

các hành vi thành lập và sử dụng tư cách pháp nhân của 03 công ty lập 

khống các bộ hồ sơ để vay vốn và hồ sơ giải ngân để ký các Hợp đồng tín 

dụng  nhằm để BIDB TSG, ký khống hợp đồng, hóa đơn,… nhằm lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản,…  

Tại Bản án sơ thẩm, Tòa án tuyên bị cáo Th, Th1, L, H2, H4, N1, H6, 

phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; các bị cáo H2, H8, Ngl, H7 

phạm tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động, của các tổ chức 

tín dụng”. Tuyên phạt Th tù chung thân với cả hai tội “Lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản”, tội“Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Bị cáo 

Th1, L - 04 năm tù, bị cáo H4 - 12 năm tù, các bị cáo N1, H2, H6 - 03 

năm tù, H8 - 08 năm tù, H7 và Ng1 - 05 năm tù. Các bị cáo Th, Th1, L, 

H2, H4, N1, H6, H7, H8, Ng1, đều có kháng cáo.  

 Tại Bản án phúc thẩm, Tòa án nhận định các hành vi của các bị cáo là 

đặc biệt nghiêm trọng, trọng, gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội, đã 

xâm phạm đến tài sản thuộc sở hữu của các tổ chức tín dụng, xâm phạm 
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đến trật tự quản lý kinh tế. Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đúng hành vi 

phạm tội, tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội, vai trò của các 

bị cáo, các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, 

hoàn cảnh và nhân thân của từng bị cáo. 

Bán án phúc thẩm số 308/2019/HS-PT ngày 05/6/2019 của Tòa án nhân 

dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh không chấp nhận kháng cáo của 

các bị cáo Th, Th1, L, H2, H4, N1, H6, H7, Ng1, H8. Giữ nguyên Bản án 

sơ thẩm đồng thời tuyên Th, L, H2, H4, B1, H6 phạm tội “Lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản”, H2, H8, Ng1 H7 phạm tội “Vi  phạm quy định về cho vay 

trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.  
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Bản án số 387/2019/HS-PT ngày 28/5/2019 của Tòa án nhân dân thành 

phố Hà Nội đối với bị cáo Nguyễn Thị N đã có hành vi đe dọa tung ảnh 

nhạy cảm của bị hại Mè Văn Đ nhằm chiếm đoạt tài sản.  

Tại Bản án sơ thẩm, Tòa án tuyên phạt Nguyễn Thị N 20 tháng tù về tội 

“Cưỡng đoạt tài sản”. Bị cáo có đơn kháng cáo xin giả nhẹ hình phạt.  

Tại Bản án phúc thẩm, Tòa án nhận định mức hình phạt mà Tòa án cấp sơ 

thẩm đã quyết định là có phần nghiêm khắc nên Hội đồng xét xử chấp 

nhận kháng cáo của bị cáo, sửa quyết định của Bản án sơ thẩm, tuyên 

phạt bị cáo N 15 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.  
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Bản án số 260/2019/HS-PT ngày 08/5/2019 của Tòa án nhân dân cấp 

cao Hà Nội đối với bị cáo Trần Đức Ch đã có hành vi nhận tiền do Ocean 

Bank chi chăm sóc khách mà không báo cáo, không nộp và hạch toán vào 

nguồn thu của Viện Dầu khí Việt Nam mà sử dụng vào mục đích cá nhân. 

 Tại Bản án sơ thẩm, Tòa án tuyên phạt bị cáo 18 tháng tù về tội “Lạm 

dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Ch có đơn kháng 

cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Viện trửởng Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Hà Nội kháng nghị tăng hình phạt vì cho rằng còn nhiều tình tiết tăng 

nặng như phạm tội nhiều lần, mức phạt không phù hợp với hành vi phạm 

tội.  

Tại Bản án phúc thẩm, Tòa án nhận định bị cáo có 01 tình tiết tăng nặng 

là phạm tội nhiều lần nhưng Bản án sơ thẩm chưa áp dụng nên Hội đồng 

xét xử sẽ áp dụng bổ sung. Vụ án có tính chất, mức độ của hành vi phạm 

tội của bị cáo có phần hạn chế, thụ động do bị cáo không phải là người 

quyết định chủ trương gửi tiền của VPI vào Ocean Bank, việc bị cáo 

phạm tội cũng một phần do chính sách “chăm sóc khách hàng” của 

Ocean Bank, bị cáo không tạo sức ép, không vòi vĩnh để được nhận số 

tiền này.  

Do đó, Tòa án không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, không chấp nhận 

kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, tuyên phạt Trần 
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Đức Ch mức án 18 tháng tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm 

đoạt tài sản”.  
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Bản án số 53/2019/HS-PT ngày 22/4/2019 của Tòa án nhân dân thành 

phố Cần Thơ đối với bị cáo Lê Thanh T đã có hành vi giật lấy điện thoại 

của bị hại.  

Tại Bản án sơ thẩm, Tòa án tuyên phạt T 06 tháng tù về tội “Công nhiêm 

chiếm đoạt tài sản”. Bị hại có đơn kháng cáo xin giảm mức hình phạt cho 

bị cáo.  

Tại Bản án phúc thẩm, Toàn án nhận định do không có kháng cáo, kháng 

nghị tăng nặng trách nhiệm hình sự, bị cáo thể hiện thái độ thách thức đối 

với lực lượng giữ gìn trật tự và an toàn tại địa phương, thách thức cộng 

đồng xã hội. Tòa án nhân dân tỉnh Cần Thơ không chấp nhận kháng cáo 

của bị hại giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên bị cáo Lê Thanh T phạm tội 

“Công nhiên chiếm đoạt tài sản”.  
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Bản án số 88/2019/HS-PT ngày 07/03/2019 của Tòa án nhân dân cấp 

cao tại thành phố Hồ Chí Minh đối với bị cáo Đặng Trần H, Đặng Thị 

Ngọc L1 về hành vi sử dụng trái phép tài sản.  

Tại Bản án sơ thẩm, Tòa án tuyên H - 05 năm 09 tháng 28 ngày, L1 - 02 

năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Sử dụng trái phép tài sản”. Bị 

cáo H, L1 kháng cáo đề nghị hủy bản án sơ thẩm vì bị cáo không phạm 

tội. Bị hại kháng cáo toàn bộ bản án vi cho rằng bị cáo phạm tội “Lừa 

đảo chiếm đoạt tài sản” và tăng hình phạt. 

Tại Bản án phúc thẩm, Tòa án nhận định việc điều tra không đầy đủ, lời 

khai mâu thuẫn chưa làm rõ Tòa án cấp sơ thẩm không hoãn phiên tòa mà 

tiếp tục xét xử và tuyên các bị cáo Đặng Trần H, Đặng Thị Ngọc L1 

phạm tội “Sử dụng trái phép tài sản”. Do đó, Tòa án nhân dân cấp cao 

thành phố Hồ Chí Minh tuyên hủy toàn bộ Bản án sơ thẩm, giao hồ sơ 

cho Viện kiểm sát thành phố Hồ Chí Minh để chuyển cho Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao điều tra.  
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Bản án số 32/2019/HS-ST ngày 21, 22/01/2019 của Tòa án nhân dân 

thành phố Hà Nội đối với các bị cáo Vũ Mạnh T, Nguyễn Hoài G, Phạm 

Xuân Q, Đinh Văn N phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm 

đoạt tài sản”.  

Tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhận định với vai trò là lãnh đạo Công 

ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, bị cáo T cùng đồng bọn là các bị cáo 

G, Q, N đã quyết định gửi tiền của Công ty BSR vào ngân hàng Ocean 

Bank, do đó đã được Tổng giám đốc Ocean Bank chi tiền ngoài hợp đồng 

– tiền chi chăm sóc khách hàng, cụ thể: T đã nhận và chiếm đoạt 2,9 tỷ 

đồng và 40.000 USD; G đã nhận và chiếm đoạt 2,9 tỷ đồng; Q đã nhận và 
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chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng và 20.000 USD; N đã nhận và chiếm đoạt 1,3 tỷ 

đồng. Tại Bản án sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên bị 

cáo T, G, Q, N phạm tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài 

sản”. Tuyên bị cáo Vũ Mạnh T - 08 năm tù, bị cáo Nguyễn Hoài G – 07 

năm tù, bị cáo Phạm Xuân Q - 06 năm tù, bị cáo Đinh Văn N - 04 năm tù. 

12 

Bản án số 02/2019/HS-PT ngày 16/01/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Đồng Nai đối với bị cáo Nguyễn Văn Sĩ T đã có hành vi vào phòng trọ 

của bị hại Trương Thị Mỹ HI dùng vũ lực đe dọa để thực hiện hành vi 

giao cấu trái ý muốn của chị Hl và có hành vi lén lút vào nhà Trần Văn K, 

trộm cắp một số tài sản.  

Tại Bản án sơ thẩm, Tòa án tuyên tổng hình phạt cho cả hai tội danh là 03 

năm 06 tháng tù về tội “Hiếp dâm” và “Trộm cắp tài sản”. Bị cáo có đơn 

kháng cáo nêu án xử nặng và xin giảm nhẹ án .  

Tại phiên xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai không chấp 

nhận kháng cáo của bị cáo T, giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên Nguyễn 

Văn Sĩ T phạm tội “Hiếp dâm” và “Trộm cắp tài sản” tổng hợp hình 

phạt cho cả hai tội là 03 năm 06 tháng tù. 
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Bản án số 04/2019/HS-PT ngày 03/01/2019 của Tòa án nhân dân cấp 

cao tại thành phố Hồ Chí Minh đối với bị cáo Nguyễn Thị Quỳnh G có 

hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.   

Tại Bản án sơ thẩm, Tòa án tuyên phạt G - 15 năm tù về tội “Lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo G có đơn kháng cáo yêu cầu hủy Bản án sơ 

thẩm, cho rằng mình không phạm tội.  

Tại Bản án phúc thẩm, Tòa án nhận định cơ quan điều tra phải làm rõ 

mốc thời gian bị cáo không có khả năng thanh toán bị cáo có thực hiện 

việc vay mượn  tiền, các giao dịch khác để chiếm đoạt tài sản hay không? 

bị cáo dùng Fax của Lã Quốc T7, dùng khế ước vay tiền của ngân hàng từ 

thời gian nào để gian dối chiếm đoạt tài sản của bị hại. Bị cáo có bỏ trốn 

không tư đó mới có căn cứ xử lý. Tòa án tuyên chấp nhận kháng cáo của 

bị cáo G, hủy Bản án sơ thẩm, giao toàn bộ hồ sơ cho Viện kiểm sát điều 

tra lại vụ án.  
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Bản án số 106/2018/HS-PT ngày 18/12/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Lâm Đồng đối với bị cáo Phan Minh T dùng thủ đoạn chiếm đoạt tài sản 

của hại hại Nguyễn Thị T.  

Tại Bản án sơ thẩm, Tòa án nhân dân tuyên phạt T - 15 tháng tù về tội 

“Cướp tài sản”. Viện kiểm sát nhân dân kháng nghị đề nghị tăng mức 

hình phạt đối với bị cáo.  

Tại Bản án phúc thẩm, Tòa án nhận định số tiền chiếm đoạt là lớn nhưng 

cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 15 tháng tù là nhẹ nên chấp nhận kháng cáo 
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của Viện kiểm sát và tuyên phạt bị cáo T - 03 năm tù về tội “Cướp tài 

sản”. 
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Bản án số 89/2018/HS-PT ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Bình đối với bị cáo Phạm Văn P, Đặng Văn H có hành vi đột nhập 

nhà Hoàng Thị H, Nguyễn Văn H nhằm trộm cắp tài sản. 

Tại Bản án sơ thẩm, Tòa án tuyên  P - 36 tháng tù và bị cáo H - 30 tháng 

tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Bị cáo P, H có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt.  

Tại Bản án phúc thẩm, tòa án nhận định bị cáo P, H kháng cáo xin giảm 

nhẹ hình phạt nhưng không có thêm tình tiết mới chưa được Bản án sơ 

thẩm xem xét nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không có căn cứ để chấp 

nhận. Do đó, Bản án phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, 

giữ y Bản án sơ thẩm.  
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Bản án số 396/2018/HS-ST ngày 18/10/2018 của Tòa án nhân dân thành 

phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên đối với bị cáo Hà Văn T về hành vi 

trộm cắp tài sản của bị hại tại trường Cao đăng Kinh tế - Tài chính Thái 

Nguyên.  

 Tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án tuyên phạt bị cáo Hà Văn T - 09 tháng 

tù về tội “Trộm cắp tài sản”.  
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Bản án số 149/2018/HS-ST ngày 11/10/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh 

thành phố Bình Dương đối với bị cáo Nguyễn Văn K, Lê Minh N có hành 

vi trộm cắp tài sản.  

Tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhận  định vì các bị cáo có động cơ tư 

lợi, bản chất tham lam, lười lao động, muốn có tiền tiêu xài mà không 

phải tốn công sức lao động nên thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Tòa án 

tuyên K, N - 14 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” 
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Bản án sơ thẩm số 19/2018/HS-ST ngày 09/05/2018 của Tòa án nhân 

dân huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước đối với bị cáo Nguyễn Văn T lợi 

dụng sơ hở và hoàn cảnh khó khăn trong việc truy đuổi của người bị hại 

để công khai chiếm đoạt tài sản. Trước đó, bị cáo bị tuyên án về tội 

“Cướp giật tài sản” theo Bản án số 32/2015/HSPT ngày 08/4/2015. Bản 

án sơ thẩm tuyên bị cáo T phạm tội “Công nhiên chiếm đoạt tài sản”, 

buộc bị cáo T phải chấp hành hình phạt chung cho cả 02 tội là 03 năm 06 

tháng tù.  
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Bản án số 02/2018/HS-PT2 ngày 05/4/2018 của Tòa án Quân sự Trung 

ương đối với bị cáo Lưu Thị Kim N, Lưu Thị Kim C dùng thủ đoạn gian 

dối đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật về việc có khả năng nắm 

thông tin các đối tượng phạm tội ma túy và lo cho bị hại không liên quan 
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đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy để chiếm đoạt tài sản của bị 

hại để sử dụng vào mục đích cá nhân. 

Tại Bản án sơ thẩm, Toàn án tuyên phạt bị cáo N, C - 08 năm tù về tội 

“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo N có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ 

án vì đã cố gắng khắc phục hậu quả của vụ án và điều kiện hoàn cảnh gia 

đình khó khăn.   

Tại Bản án phúc thẩm của Tòa án Quân sự Trung ương nhận định bị cáo 

N có tự nguyện nộp tiền bồi thường giúp bị cáo C tuy nhiên số tiền không 

lớn so với khoản tiền C phải bồi thường. Bị cáo N cũng là người khởi 

xướng, chủ động đưa ra các thông tin gian dối với người bị hại, chủ động 

cung cấp số tài khoản cho bị hại, chủ động nâng số tiền không đúng số 

tiền C trao đổi với bị hại. Do đó, Tòa án không chấp nhận kháng cáo của 

bị cáo, giữ nguyên Bản án sơ thẩm.  

20 

Bản án số 550/2017/HSPT ngày 12/10/2017 của Tòa án nhân dân cấp 

cao tại thành phố Hồ Chí Minh đối với bị cáo Trần Trung D - Hiệu 

trưởng Trường Trung cấp Thể dục thể thao thành phố C và các đồng 

phạm khác có hành vi thiếu trách nhiệm gây thất thoát 1.800.000.000 

đồng cho Trường Trung cấp Thể dục thể thao thành phố C. 

Tại Bản án sơ thẩm, Tòa án tuyên D, H phạm tội “Tham ô tài sản”, D và 

L1 phạm tội “Thiếu trách nhệm gây thiệt hại đến tài sản nhà nước, tổ 

chức, doanh nghiệp”. Xử phạt bị cáo Trần Trung D - 04 năm tù, bị cáo 

Huỳnh Hữu H - 02 năm tù .Các bị cáo đều có đơn kháng cáo .  

Tại Bản án phúc thẩm, Tòa án nhận định hành vi của các bị cáo thể hiện ý 

thức xem thường các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tếm xem 

thường tài sản của Nhà nước, thiệt hại gây ra là đặc biệt lớn. Bị cáo D thể 

hiện ý thức bất chấp pháp luật, kỷ cương công vụ, bị cáo H bị lệ thuộc 

vào D chịu sự chỉ đạo trực tiếp của D. Do đó, Tòa án không chấp nhận 

kháng cáo của D, H đồng thời giữ nguyên Bản án sơ thẩm.  
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Bản án số 62/2017/HS-PT ngày 25/9/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Bạc 

Liêu đối với bị cáo Trần Thị U vì động cơ vụ lợi và sự thiếu hiểu biết, sự 

nhẹ dạ, cả tin của nhiều người thông qua hình thức xem bói có hành vi 

gian dối, lừa gạt chiếm đoạt tài sản. 

Tại Bản án sơ thẩm, Tòa án tuyên phạt bị cáo U - 09 tháng tù về tội “Lừa 

đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo U có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ án. 

Tại Bản án phúc thẩm, Tòa án nhận định bị cáo có đơn xin giảm nhẹ mức 

án tuy nhiên bị cáo không cung cấp chứng cứ mới để xem xét. Do đó, 

Bản án phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa một phần 

Bản án về án phí đồng thời tuyên bị cáo Trần Thị U phạm tội “Lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản”. 
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Quyết định Giám đốc thẩm sô 30/2017/HS-GĐT ngày 02/8/2017 của 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đối với bi cáo Trần Công T phạm 

tội “Trộm cắp tài sản”, “Chứa chấp và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà 

có”. 

Biên bản nghị án của Hội đồng xét xử phúc thẩm thể hiện không chấp 

nhận kháng cáo của bị cáo Trần Công T, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Bản 

án phúc thẩm lại quyết định chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Công 

T, hủy một phần bản án hình sự sơ thẩm.  

Do vậy, hủy một phần Bản án phúc thẩm và một phần Bản án sơ thẩm, 

giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

xét xử lại.  
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Quyết định giám đốc thẩm số 28/2017/HS-GĐT ngày 03/7/2017 của 

Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đối với bị cáo 

Mai Văn D, Phan Thị T về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Hội đồng định giá tài sản căn cứ vào 03 tiêu chuẩn thẩm định gia, quyết 

định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan Nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách Nhà 

nước để làm căn cứ định giá tài sản là không đúng quy định, văn bản đã 

hết hiệu lực tại thời điểm định giá. Ngoài ra còn lấy đơn giá vàng tại 

Cổng thông tin vật giá vì Cổng thông tin vật giá không phải là căn cứ để 

xác định giá vàng.  

Do đó, hủy Bản án hình sự phúc thẩm và Bản án hình sự sơ thẩm và 

chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng để 

điều tra lại. 
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Quyết định giám đốc thẩm số 29/2017/HS-GĐT ngày 03/7/2017 của 

Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đối với bị cáo 

Lê Văn D và Ngô Thị L về tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và tội 

“Cưỡng đoạt tài sản”. 

Tòa án cấp sơ thẩm cho rằng hành vi chiếm đoạt 91.000 đồng của D, L 

phạm vào tội “Cưỡng đoạt tài sản”, còn hành vi chiếm giữ 01 điện thoại 

di động hiệu Nokia, 01 chiếc xe mô tô biển kiểm sát 47M9-7870, do tổng 

giá trị tài sản là 5.700.000đ nên chưa đủ cấu thành tội “Chiếm giữ trái 

phép tài sản”. Tòa án cấp phúc thẩm lại cho rằng, hành vi buộc ông T 

viết giấy bồi thường 15.000.000đ, giữ tài sản là chiếc xe mô tô, điện thoại 

di động là cấu thành tội “Cướp tài sản”, nhận định của Tòa án nhân dân 

huyện Krông Búk và Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lăk là chưa chính xác. 

Do đó, hủy Bản án hình sự phúc thẩm và Bản án hình sự sơ thẩm và 

chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng để 

điều tra lại.  
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Bản án số 82/2017/HS-PT ngày 22/6/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Định đối với bị cáo Nguyễn Quốc T đã có hành vi lén lút trộm cắp 

tài sản là 01 xe mô tô của bị hại Đặng Xuân V, trộm cắp xe mô tô của bị 

hại Hồ Thị K.  

Tại Bản án sơ thẩm, Tòa án tuyên phạt T - 20 tháng tù về tội “Trộm cắp 

tài sản”. Bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ án.  

Tại Bản án phúc thẩm, Tòa án xét không có căn cứ để chấp nhận kháng 

cáo nên không chấp chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.  
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Quyết định giám đốc thẩm số 12/2016/HS-GĐT ngày 04/8/2016 của 

Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với bị cáo Trần Thị Quý 

P phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm 

đoạt tài sản” và tội “Trốn thuế” với mức án là 20 năm 03 tháng tù.  

 Về phần xử lý vật chứng là chiếc xe ô tô Volkswagen Tiguan Das 

Package, biển kiểm soát 81A-00278, Tòa án cấp phúc thẩm giao trả cho 

bà Đặng Thị Lan P là chưa đúng quy định của pháp luật. Vì chiếc xe này 

được mua từ tiền tạm ứng của Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng 

huyện K mà Công ty B của P còn nợ Ban quản lý huyện K nên Hợp đồng 

chuyển nhượng giữa P và Đặng Thị Lan Phương là trái luật. 

Do đó, hủy Bản án hình sự phúc thẩm về phần xử lý vật chứng là chiếc xe 

ô tô nêu trên và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng để xét xử phúc thẩm lại.  
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Bản án số 965/2012/HS-PT ngày 21/9/2012 của Tòa án nhân dân thành 

phố Hà Nội đối với bị cáo Trần Phi L, Nguyễn Văn T, Nguyễn Đức L1, 

Lương Sơn H, Bùi Thị D có hành vi côn đồ, hung hãn, dùng vũ lực và sử 

dụng hung khí nguy hiểm để uy hiếp tinh thần nhằm chiếm đoạt tài sản 

của bị hại là anh H.  

Tại Bản án sơ thẩm, Tòa án tuyên phạt L, L1 với mức án 08 năm tù; T, 

H1 và D - 07 năm 06 tháng tù về tội “Cướp tài sản”. Bị cáo T và L có 

kháng cáo cho rằng mức hình phạt Tòa án cấp sơ thẩm tuyên là quá nặng 

và xin giảm nhẹ án.  

Tại Bản án phúc thẩm, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nhận định T và 

L đều là người bị rủ rê nhưng cả hai thực hành rất tích cực, các bị cáo 

thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm nên không chấp nhận kháng cáo 

của các bị cáo Trần Phi L và Nguyễn Văn T xin giảm nhẹ án, giữ nguyên 

quyết định của Bản án sơ thẩm. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - H ạnh phúc

Bản án số: 107/2019/HS-PT 
Ngày: 13 - 11 - 2019

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

-  Thành phần Hội đồng xét xử  phúc thẩm gồm có:
Tham phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Việt
Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Thái Sơn 

Ông Trần Đức Long.
- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Anh Việt - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Bình.
-  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa:

Bà Cao Thị Minh Nguyệt, Kiểm sát viên.
Ngày 13 tháng 11 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình mở 

phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 84/2019/TLPT- HS 
ngày 14 tháng 10 năm 2019 đối với các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn S do 
có kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn S đối với Bản án hình sự 
sơ thẩm số: 57/2019/HS-ST ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Toà án nhân huyện Bố 
Trạch.

Các bị cáo có kháng cáo:
1. Nguyễn Văn H, sinh ngày 06 tháng 8 năm 1980, tại xã S, huyện B, tỉnh

Quảng Bình. Cư trú tại: Thôn N, xã S, huyện B, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: 
Làm ruộng; trình độ văn hóa: Lớp 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: 
Thiên chúa giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn H và bà Lê Thị H; có 
vợ Hoàng Thị L và 03 con sinh các năm 2006, 2011, 2013; tiền án: Không; tiền sự: 
Không; không bị tạm giữ, không bị tạm giam, hiện đang tại ngoại theo Lệnh cấm đi 
khỏi nơi cư trú. Có mặt.

2. Nguyễn Văn S, sinh ngày 06 tháng 10 năm 1964, tại xã S, huyện B, tỉnh
Quảng Bình. Cư trú tại: Thôn N, xã S, huyện B, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: 
Làm ruộng; trình độ văn hóa: Lớp 7/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: 
Thiên chúa giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T và bà Nguyễn Thị V 
(đều đã chết); có vợ Nguyễn Thị K và 02 con sinh các năm 1993, 1998; tiền án:
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Không; tiền sự: Không; không bị tạm giữ, không bị tạm giam, hiện đang tại ngoại 
theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

Người bào chữa cho các bị cáo Nguyên Văn H, Nguyên Văn s tại phiên toà 
phúc thẩm:

Luật sư Phạm Thị Bạch Huệ, Công ty Luật TNHH Mặt trời Việt, Đoàn Luật 
sư Thành phố Hồ Chí Minh. Có mặt.

Vụ án còn có người bị hại ông Hoàng Văn A, có người có quyền lợi nghĩa vụ 
liên quan, nhưng không có kháng cáo, không có liên quan đến kháng cáo của các bị 
cáo, Bản án sơ thẩm không bị kháng nghị nên không triệu tập tham gia phiên toà 
phúc thẩm.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 
án được tóm tắt như sau:

Nguyễn Văn H sau khi nhận được thông tin ông Hoàng Văn A, sinh năm 
1964, trú tại: Thôn N, xã s, huyện B trồng cây lấn chiếm đất của gia đình mình ở 
thung lũng Hung Hờn, thuộc thôn N, xã s, huyện B nên khoảng 08h00 ngày 11 
tháng 10 năm 2018, Nguyễn Văn H đến nhà Nguyễn Văn T cùng trú tại thôn N, xã 
s, huyện B để nhờ T đi cùng chỉ dẫn vị trí mảnh đất của nhà H và được T đồng ý. 
Khi Nguyễn Văn T và Nguyễn Văn H trên đường đi đến Hung Hờn thì gặp 
Nguyễn Văn s cùng trú tại thôn N, xã s, huyện B đang ở trước sân nhà mình thì s 
có hỏi thăm và được biết 02 người đang trên đường đến thung lũng Hung Hờn để 
kiểm tra đất nên xin đi cùng vì gia đình s cũng có trồng cây ở khu vực này. 
Nguyễn Văn T điều khiển xe mô tô chở s đi trước, H chay xe mô tô theo sau. Khi 
H đi qua nhà bà Lê Thị N, trú tại thôn N, xã s, huyện B (là mẹ vợ H) thì H đi vào 
bếp lấy 01 (một) con dao mang theo với mục đích nếu phát hiện có cây trồng lấn 
chiếm trên đất của H thì sẽ chặt phá. Khi đến nơi, 03 người để xe ở sát mép hàng 
rào dây thép gai rồi nhảy qua hàng rào đi vào trong khu vực đất đang có tranh 
chấp, s  đi thẳng vào khu vực đất được cho là của gia đình mình và dùng tay bẻ 106 
(một trăm lẻ sáu) cây huê và nhổ 43 bụi dứa do Hoàng Văn A trồng trên đất 
khoảng 02 năm tuổi. Sau khi chỉ cho Nguyễn Văn H khu vực đất của gia đình H thì 
Nguyễn Văn T kiểm tra lại khu vực đất của gia đình mình không bị ai trồng cây lấn 
chiếm nên Nguyễn Văn T đi ra ngoài chỗ để xe ngồi chờ H và s. Tại khu vực đất 
được cho là của mình, Nguyễn Văn H đã dùng dao chặt 27 cây huê và nhổ 23 bụi 
dứa cũng do ông Hoàng Văn A trồng trên đất khoảng 02 năm tuổi. Tổng số cây mà
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Nguyễn Văn s và Nguyễn Văn H đã chặt, nhổ, bẻ là 133 (Một trăm ba mươi ba) 
cây huê và 66 (Sáu mươi sáu) bụi dứa.

Kết luận định giá tài sản số 62/KL-HĐĐGTS ngày 26 tháng 11 năm 2019 của 
Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự huyện Bố Trạch kết luận: 133 (Một 
trăm ba mươi ba) cây huê và 66 (Sáu mươi sáu) bụi dứa, có trị giá 13.493.000 đồng 
(Mười ba triệu bốn trăm chín mươi ba ngàn đồng). Trong đó, Nguyễn Văn s bẻ 106 
cây huê trị giá 10.070.000 đồng và 43 bụi dứa có trị giá 559.000 đồng; Nguyễn Văn 
H chặt 27 cây huê, có trị giá 2.565.000 đồng và 23 bụi dứa, có trị giá 299.000 đồng. 
Tổng giá trị thiệt hại mà Nguyễn Văn H và Nguyễn Văn s đã hủy hoại của ông 
Hoàng Văn A là 13.493.000 đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ và xử lý trả lại cho chủ sở 
hữu Nguyễn Văn H: 01 (một) con dao dài 41 cm, cán dao làm bằng gỗ tròn dài 12 
cm, đường kính lớn nhất 3,5cm, lưỡi dao làm bằng kim loại dài 29 cm, bản rộng 
nhất 6,5 cm đã qua sử dụng; thu giữ tại Nguyễn Văn H: 01 (một) con dao dài 41,4 
cm, cán dao làm bằng gỗ tròn dài 13,4 cm, đường kính lớn nhất 3,7 cm; hai đầu 
cán dao được bọc bằng kim loại; lưỡi dao làm bằng kim loại dài 28 cm,vị trí dài 
nhất 0,5 cm, rộng nhất 7,7 cm đã qua sử dụng, hiện chưa xử lý.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn H và Nguyễn Văn s đã bồi thường 
thiệt hại cho bị hại theo thỏa thuận, bị hại Hoàng Văn A không có yêu cầu gì thêm
và có ý kiến đề nghị giảm nhẹ cho các bị cáo.

Cáo trạng số: 55/CT-VKSBT ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Viện kiểm sát 
nhân dân huyện Bố Trạch truy tố Nguyễn Văn H và Nguyễn Văn s về tội “Hủy 
hoại tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Bản án hình sự sơ thẩm số 57/2019/HS-ST ngày 10 tháng 9 năm 2019 của 
Toà án nhân dân huyện Bố Trạch quyết định tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn H, 
Nguyễn Văn s phạm tội phạm tội “Hủy hoại tài sản".

Áp dụng khoản 1 Điều 178; các điểm b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của
Bộ Luật hình sự 2015.

Xử phạt: Nguyễn Văn H 06 (Sáu) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù 
tính từ ngày thi hành án.

Xử phạt: Nguyễn Văn s 06 (Sáu) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù 
tính từ ngày thi hành án.

Bản án sơ thẩm còn tuyên xử lý vật chứng vụ án; tuyên buộc mỗi bị cáo phải 
nộp 200.000 đồng phí hình sự sơ thẩm; tuyên quyền kháng cáo Bản án sơ thẩm đối 
với các bị cáo, người bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
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Trong hạn luật định ngày 19 tháng 9 năm 2019, các bị cáo Nguyễn Văn H, 
Nguyễn Văn s làm đơn kháng cáo gửi đến Toà án nhân dân huyện Bố Trạch trình 
bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, xin được hưởng án treo.

Ngày 11 tháng 11 năm 2019, các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn s giao 
nộp đơn trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, có xác nhận và có ý kiến của chính 
quyền địa phương nơi các bị cáo cư trú đề nghị cho các bị cáo Nguyễn Văn H, 
Nguyễn Văn s được hưởng án treo.

Tại phiên toà phúc thẩm, các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn s khai và 
thừa nhận hành vi phạm tội của các bị cáo đúng như Cáo trạng truy tố và xét xử 
của Bản án sơ thẩm, giữ nguyên kháng cáo xin được hưởng án treo.

Người bào chữa cho các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn s không tranh 
luận tội danh, hình phạt theo Bản án sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Văn H, 
Nguyễn Văn s, chỉ đề nghị xem xét hoàn cảnh gia đình của các bị cáo đang gặp 
nhiều khó khăn, bị cáo Nguyễn Văn s có vợ đang bị bệnh tâm thần, cần có người 
chăm sóc nuôi dưỡng; ngày 20 tháng 5 năm 2018, Nguyễn Văn H được Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân xã Sơn Trạch tặng Giấy khen vì có thành tích trong công tác cứu 
hộ, cứu nạn. Quá trình nhân thân của các bị cáo từ trước đến khi phạm tội là công 
dân tốt; các bị cáo phạm tội do thiếu hiếu biết về pháp luật, có nhiều tình tiết giảm 
nhẹ, được chính quyền địa phương nơi các bị cáo cư trú có ý kiến đề nghị cho các 
bị cáo được hưởng án treo. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của các 
bị cáo để sửa Bản án sơ thẩm, cho các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn s được 
hưởng án treo.

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố xét xử phúc thẩm vụ án đề nghị Hội 
đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Văn H, 
Nguyễn Văn s để sửa Bản án sơ thẩm, áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự để giảm 
hình phạt cho mỗi bị cáo 02 tháng tù chứ không cho các bị cáo Nguyễn Văn H, 
Nguyễn Văn s được hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 
được tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Theo lời khai thừa nhận hành vi phạm tội “Hủy hoại tài sản” của các bị cáo 
Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn s tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với các chứng cứ, 
tài liệu có tại hồ sơ vụ án như lời khai của các bị cáo, lời khai của người bị hại ông 
Hoàng Văn A, lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, lời khai 
của những người làm chứng trong quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, tang
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vật vụ án được thu giữ, Kết luận định giá tài sản bị hủy hoại của Hội đồng định giá, 
Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy Bản án hình sự sơ thẩm số 57/2019/HS-ST ngày 
10 tháng 9 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch quyết định tuyên bố các 
bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn s phạm tội “Hủy hoại tài sản” là có căn cứ, 
đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

[1]. Xét kháng cáo xin được hưởng án treo của các bị cáo Nguyễn Văn H, 
Nguyễn Văn s, Hội đồng xét xử thấy:

Các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn s phạm tội “Huỷ hoại tài sản” bị 
truy tố và xét xử theo khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 
năm 2017 (Bộ luật Hình sự năm 2015), có hình phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 
50.000.000 đồng; phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng 
đến 3 năm. Theo giá trị tài sản mà các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn s đã 
huỷ hoại được định giá 13.493.000 đồng; các tình tiết giảm nhẹ theo các điểm b, i, 
s khoản 1, khoản 2 Điều 51 được áp dụng đối với các bị cáo, mức án 06 tháng tù 
mà Bản án sơ thẩm đã xử phạt đối với các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn s là 
thoả đáng.

Xét các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn s nhất thời phạm tội do bột phát 
thiếu suy nghĩ và thái độ ăn năn, hối cải của các bị cáo sau khi phạm tội, theo các 
tình tiết giảm nhẹ của các điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự 
năm 2015 mà các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn s được hưởng cùng với quá 
trình nhân thân của các bị cáo từ trước đến khi phạm tội là công dân tốt, ngày 20 
tháng 5 năm 2018, Nguyễn Văn H được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Sơn Trạch 
tặng Giấy khen vì có thành ích trong công tác cứu hộ, cứu nạn, bị cáo Nguyễn Văn 
s có vợ đang bị bệnh tâm thần, cần có người chăm sóc nuôi dưỡng. Theo Hướng 
dẫn tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng 
Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 
thì các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn s không bị hạn chế về điều kiện được 
hưởng án treo nên Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của các bị cáo 
Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn s để sửa Bản án sơ thẩm, giữ y mức hình phạt 6 
tháng tù nhưng cho các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn s được hưởng án treo 
và ấn định thời gian thử thách theo quy định để các bị cáo được làm việc, được 
chăm lo cuộc sống gia đình đang gặp nhiều khó khăn.

[2]. về án phí hình sự phúc thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn 
Văn s.

Các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn s kháng cáo được chấp nhận nên 
không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định tại khoản 2 các Điều 135,
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136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 
326/2016/UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của ủ y  ban Thường vụ Quốc 
hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 
án.

Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Văn H, 
Nguyễn Văn s không có kháng cáo, không bị kháng nghị, có hiệu lực pháp luật kể 
từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYÉT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357; khoản 2 các 
Điều 135, 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 
326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của ủ y  ban Thường vụ Quốc hội về Án 
phí, mức nộp Án phí vụ án hình sự phúc thẩm;

1. Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn s để 
sửa Bản án sơ thẩm.

Áp dụng khoản 1 Điều 178; các điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 
38, Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với các bị 
cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn s.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 06 (sáu) tháng tù cho hưởng án treo về tội 
“Huỷ hoại tài sản”. Thời hạn thử thách án treo đối với bị cáo là 12 tháng tính từ 
ngày tuyên án phúc thẩm (13 tháng 11 năm 2019).

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn s 06 (sáu) tháng tù cho hưởng án treo về tội 
“Huỷ hoại tài sản”. Thời hạn thử thách án treo đối với bị cáo là 12 tháng tính từ 
ngày tuyên án phúc thẩm (13 tháng 11 năm 2019).

Giao các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn s cho Uỷ ban nhân dân xã s, 
huyện B, tỉnh Quảng Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách án treo, gia 
đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp cùng chính quyền địa phương trong việc 
giám sát, giáo dục các bị cáo.

Trong thời gian thử thách mà các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn s thay 
đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về Thi hành án Hình sự. 
Trong thời gian thử thách mà các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn s cố ý vi 
phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Toà án có thể quyết định buộc bị cáo vi phạm phải 
chấp hành hình phạt tù của Bản án đã cho hưởng án treo.

2. Các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn s không phải chịu án phí hình sự 
phúc thẩm.

Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 
kháng nghị, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị 
phúc thẩm.
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Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án phúc thẩm (13 
tháng 11 năm 2019).

Nơi nhận:
- Theo khoản 2 Điều 262 BLTTHS;
- Vụ GĐKT 1 TANDTC;
- Sở Tư pháp tỉnh QB;
- Phòng HSNVCS CAQB;
- Lưu hồ sơ vụ án;
- Lưu án văn THS, VPTAQB.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT x ử  PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN -  CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

(Đã Ký)

Nguyễn Xuân Việt
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
TỈNH TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Bản án số: 120/2019/HS-PT 
Ngày: 22- 10-2019

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

- Thành phần Hội đồng xét xử  phúc thẩm gồm có:
Thâm phán -  Chủ tọa phiên tòa: Ong Nguyễn Ngọc Thái Dũng;
Các Thẩm phán: 1. Ông Trương Văn Sang;

2. Ông Lê Thanh Vân.
Thư kỷ phiên tòa. Ông La Tương Lai -  Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Tiền 

Giang.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang tham gia phiên tòa. Bà 
Đỗ Thị Phương Thảo -  Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 10 năm 2019 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét 
xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 94/2019/TLPT-HS ngày 
24 tháng 9 năm 2019 đối với bị cáo Lê Thị c  do có kháng cáo của bị hại Bế Thị 
Ánh T đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 15/2019/HS-ST ngày 23 tháng 7 năm 
2019 của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Tiền Giang.

- Bị cáo: Lê Thị c ,  sinh ngày 01/01/1966 tại Tiền Giang. Nơi cư trú: ấp 9A, 
xã M, huyện L, tỉnh Tiền Giang; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: kinh; Tôn giáo: 
không; Nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: lớp 5/12; Con ông Lê Văn T, 
sinh năm 1929 và bà Trần Thị T l, sinh năm 1934; Chồng: Nguyễn Văn N, sinh 
năm 1955; Bị cáo có 03 người con, lớn nhất sinh năm 1984, nhỏ nhất sinh năm 
1994; Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo tại ngoại, có mặt tại tòa.
- Bị hại có kháng cáo: Bế Thị Ánh T, sinh năm 1973.

Nơi cư trú: ấp Q, xã T3, thị xã L, tỉnh Tiền Giang.

Đại diên ủy quyền: Ông Nguyễn Quốc G, sinh năm 1985

Nơi cư trú: ấp T, xã T3, thị xã L, tỉnh Tiền Giang.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp: Luật sư Võ Thanh Vinh- Chi nhánh 
công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai Nguyên và cộng sự - Đoàn 
luật sư tỉnh Tiền Giang

Ngoài ra bản án có người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Nguyễn Thị Đ, 
Đỗ Thị N2, Nguyễn Thị N3, Nguyễn Thị Thanh T3, Lê Thanh T4 không kháng
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cáo, bản án không bị kháng nghị.

NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:

Cuối năm 2015, Lê Thị c  kết thúc việc mua bán gạo, tấm với chị Bế Thị Ánh 
T, chị T còn nợ bị cáo c  số tiền 216.000.000 đồng (hai trăm mười sáu triệu đồng). 
Ngoài ra, chị T còn nợ tiền của chị Đỗ Thị N2 (T), Nguyễn Thị N3, Nguyễn Thị 
Thanh T3, cùng ngụ ấp 6, xã Phú An, huyện L, đến nay chị T chưa trả số tiền này.

Ngày 02/5/2018, chị T sử dụng xe ô tô biển số 63C-091.56 do anh Lê Thanh 
T4 (chồng của T) đứng tên giấy chứng nhận đăng ký xe, chở thuê 212 bao tấm, loại 
50kg/01 bao cho chị Nguyễn Thị Đ từ nhà máy xay xát H2, ở xã Hậu Thành, huyện 
Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đến thành phố Hồ Chí Minh để bán, xe ô tô 63C-091.56 
do anh Trần Văn D sinh năm 1967 ngụ ấp Q, xã N I , Thị xã L, tỉnh Tiền Giang là 
tài xế trực tiếp điều khiển.

Khoảng 11 giờ ngày 04/5/2018, khi anh D điều khiển xe ô tô 63C-091.56 chở 
212 bao tấm của chị Đ đến đoạn đường thuộc ấp 6, xã Phú An, huyện L, tỉnh Tiền 
Giang, do có vụ va chạm giao thông ở phía trước nên anh D cho xe ô tô chạy chậm 
lại, thì có 02 thanh niên (chưa rõ họ tên và địa chỉ) chặn trước đầu xe ô tô gây sự 
yêu cầu anh D điện thoại kêu chị T đến để giải quyết tiền nợ, không cho anh D điều 
khiển xe chạy đi, làm ùn tắt giao thông trên Quốc lộ phía trước cây xăng Huệ Huệ. 
Lúc này, Cảnh sát tuần tra giao thông đến yêu cầu anh D chạy xe vào khu vực của 
cây xăng Huệ Huệ để đảm bảo an toàn giao thông, chờ Công an đến giải quyết. 
Anh D điều khiển xe vào đậu phía trước khuôn viên cây xăng và xuống xe điện 
thoại kêu chị T đến để giải quyết.

Khoảng 05 phút sau, Cảnh sát tuần tra giao thông giải quyết xong vụ ùn tắt 
giao thông và rời hiện trường để tiếp tục làm nhiệm vụ, bị cáo c  cùng với Đỗ Thị 
N2, Nguyễn Thị N3, Nguyễn Thị Thanh T3, Thủy và Nan (chưa xác định được họ 
và địa chỉ) yêu cầu anh D điện thoại cho Chị T đến để giải quyết tiền nợ chị T nợ 
chưa trả. Khi thấy một số thanh niên (chưa xác định được họ, tên và địa chỉ) có 
hình xâm trên người đứng gần thì bị cáo c  có hành vi la lớn tiếng và nói sẽ quyết 
tâm giữ xe ô tô của chị T, đến khi nào chị T đem tiền đến trả cho bị cáo, bị cáo mới 
cho chị T lấy xe về. Bị cáo c  lợi dụng sự có mặt của những thanh niên này để gây 
áp lực về tinh thần không cho anh D lên xe chạy đi. Anh D bị 01 thanh niên (chưa 
xác định được họ, tên và địa chỉ) đánh vào vùng mặt nhưng không trúng, chị T 
không dám đến gần chỗ xe đậu vì sợ bị đánh. Do bị uy hiếp về tinh thần nên anh 
D không dám lên xe ô ô chạy đi mà anh D để xe ô tô lại phía trước cây xăng Huệ 
Huệ và đi về nhà, chị T bị áp lực do bị cáo gây ra nên không dám đến vị trí chiếc 
xe bị giữ lại mà đến Cơ quan Công an trình báo sự việc. Bị cáo c  tiếp tục giữ xe ô 
tô 63C-091.56 có chở 212 bao tấm của bà Đ mà chị T nhận chở.

Trong thời gian bị cáo giữ xe ô tô của chị T, Cơ quan cảnh sát điều tra Công 
an huyện L đã nhiều lần làm việc, giải thích cho bị cáo biết số tấm trên xe ô tô 63C- 
091.56 là do chị T chở thuê cho chị Nguyễn Thị Đ, không phải của chị T và yêu
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cầu bị cáo chấm dứt hành vi chiếm giữ xe ô tô 63C-091.56 và số tấm trên xe cho 
chị T, chờ Tòa án thị xã L giải quyết vụ tranh chấp nợ. Nhưng bị cáo không đồng 
ý mà tiếp tục chiếm giữ xe và số tấm trên xe. Đến ngày 31/5/12018, bị cáo tự thuê 
xe ô tô (không rõ biển số) đến chở 212 bao tấm trên xe ô tô 63C-091.56 của chị T 
đem bán được 90.100.000 đồng và tiêu xài số tiền này, Cơ quan cảnh sát điều tra 
Công an huyện L tiếp tục yêu cầu bị cáo giao trả lại số tiền bán tấm cho chị T để 
chị T trả lại cho chị Đ nhưng bị cáo không thực hiện.

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện L, bị cáo thừa nhận hành vi 
phạm tội như đã nêu trên.

Theo văn bản số 54/CV-HĐĐGTS ngày 28/12/2018, của Hội đồng định giá 
tài sản trong tố tụng hình sự huyện L, xác định giá tấm loại 1 vào ngày 28/12/2018, 
trị giá 14.000 đồng/kg.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 15/2019/HS-ST ngày 23 tháng 07 năm 2019 
của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Tiền Giang đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Lê Thị c  phạm tội Cưỡng đoạt tài sản.
Áp dụng: Quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm e, khoản 1 

Điều 52; Điều 65 và điểm d, khoản 2 Điều 170 của Bộ luật Hình sự năm 2015, 
được sửa đổi, bổ sung năm 2017; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 
30/12/2016 về việc quy định mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí 
và lệ phí Tòa án;

Xử phạt bị cáo Lê Thị c  03 (ba) năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản nhưng cho 
hưởng án treo. Thời gian thử thách là 05 năm kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo đang thường trú (Uỷ ban 
nhân dân xã M, huyện L, tỉnh Tiền Giang) giám sát và giáo dục bị cáo trong thời 
gian thử thách. Trường hợp bị cáo có thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Điều 69 
của Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án 
treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự từ 02 (hai) 
lần trở lên, thì Tòa án có thể buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án 
đã cho hưởng án treo.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, án phí và 
thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 07/8/2019, bị hại Bế Thị Ánh T có đơn kháng cáo yêu cầu cấp phúc 
thẩm tăng hình phạt và không cho bị cáo c  được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện bị hại giữ y yêu cầu kháng cáo; người bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại có ý kiến: trong giai đoạn đầu bị cáo không 
thật thà khai báo, chỉ giai đoạn kết thúc điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm mới thật 
thà khai báo nên cấp sơ thẩm áp dụng điểm s khoản 1 điều 51 Bộ luật Hình sự là 
chưa thỏa đáng, vụ án có dấu hiệu phạm tội có tổ chức và có đồng phạm, tòa sơ 
thẩm cho bị cáo hưởng án treo là không phù hợp với Nghị quyết số 02/2018/NQ- 
HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao, vì vậy 
đề nghị Hội đồng xét xử tăng nặng hình phạt và không cho bị cáo hưởng án treo.
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Trong phần tranh luận và luận tội, đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa 
phát biểu quan điểm. Hành vi phạm tội của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cưỡng 
đoạt tài sản” theo điểm d khoản 2 Điều 170 Bộ luật Hình sự, cấp sơ thẩm xét xử là 
có căn cứ đúng người, đúng tội, Tòa cấp sơ thẩm đã xem xét tính chất mức độ 
phạm tội của bị cáo cùng với các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, 
nhân thân của bị cáo để quyết định hình phạt và cho. Tại phiên tòa phúc thẩm bị 
hại không đưa ra chứng nào mới, mức hình phạt mà tòa cấp sơ thẩm đã xử phạt bị 
cáo là có căn cứ phù hợp với quy định của pháp luật. Do vậy đề nghị Hội đồng xét 
xử không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị hại. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 
355, 356 Bộ luật tố tụng hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên Bản án hình 
sự sơ thẩm số 15/2019/HS-ST ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Tòa án nhân dân 
huyện L, tỉnh Tiền Giang.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 
được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Tại phiên tòa, bị cáo Lê Thị c  thừa nhận do bức xúc vì món tiền 
216.000.000đ mà bà Bế Thị Ánh T nợ từ năm 2015 chây ỳ không thanh toán nên 
ngày 04/5/2018 bị cáo đã ngăn cản không cho anh D là người lái xe cho bị hại T 
chở số tấm của bà Nguyễn Thị Đ trên xe ô tô 63C-091.56 đi và sau bán lấy tiền, vì 
vậy hành vi của bị cáo đã vi phạm pháp luật, tuy nhiên cấp sơ thẩm truy tố và xét 
xử bị cáo về tội cưỡng đoạt tài sản là chưa đúng với tính chất, mức độ của hành vi 
phạm tội, bỡi lẽ, bản thân bị cáo không hề đe dọa hay dùng vũ lực hoặc thủ đoạn 
để uy hiếp tinh thần làm tê liệt ý chí kháng cự của người khác để chiếm đoạt tài 
sản, chính bản thân bi hại lo sợ thái hóa và anh D phỏng đoán không phù hợp mà 
không chống trả lại hành vi của bị cáo, bị cáo cũng không có hành vi di chuyển, 
chiếm đoạt ngay tài sản mà mãi gần 01 tháng sau ( 31/5/2018) mới bán số tấm trên 
xe để lấy tiền vì sợ bị hư hỏng và cũng không hề có ý định chiếm đoạt xe của phía 
bị hại, trong khoảng thời gian này phía chị T cũng không có động thái nào di chuyển 
xe đi mà vấp phải sự ngăn cản của bị cáo, mãi đến ngày 01/6/2019 mới tố cáo với 
cơ quan điều tra, như vậy hành vi của bị cáo chỉ phạm vào “Tội chiếm giữ trái phép 
tài sản” được quy định tại khoản 1 Điều 176 Bộ luật Hình sự

[2] Xét, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, chỉ vì không 
kiềm chế được bản thân khi bị hại chây ỳ  thanh toán nợ trong thời gian dài mà bị 
cáo thực hiện nhiều hành vi để chiếm giữ tài sản của người khác, không trả lại 
nhằm mục đích buộc bị hại thanh toán nợ, hành vi của bị cáo xâm hại nghiêm trọng 
đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác, ảnh hưởng xấu đến trật tự 
an tòan xã hội, chính vì vậy cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc mới đủ tác dụng 
răn đe và phòng ngừa cho toàn xã hội.
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[3] v ề  mức án: do đánh giá sai lầm về hành vi phạm tội dẫn đến định tội danh 
không đúng nên cấp sơ thẩm áp dụng mức hình phạt cũng chưa tương xứng, như 
đã phân tích trên ngoài các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà 
cấp sơ thẩm đã áp dụng thì bị cáo có thêm tình tiết giảm nhẹ mới là phạm tội lần 
đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, và cũng cần phải thấy rằng, bản thân bị hại 
T cũng có lỗi nghiêm trọng, đã không trả nợ cho bị cáo, kéo dài thời gian để sinh 
lợi, trong khi vẫn có khả năng thanh toán ( và mãi đến nay dù đã có bản án có hiệu 
lực hơn 01 năm vẫn chưa thực hiện), là yếu tố kích động mạnh đến tinh thần của 
bị cáo, vì vậy, căn cứ vào mức độ phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ 
trách nhiệm hình sự Hội đồng xét xử áp dụng cho bị cáo mức hình phạt 01 năm tù 
là phù hợp; bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ (04 tình tiết) ở khoản 1, khoản 2, 
Điều 51, có 01 tình tiết tăng nặng là điểm e khoản 1 điều 52 Bộ luật Hình sự, bị 
cáo có nhân tốt, nơi cư trú rỏ ràng nên không cần thiết phải cách ly ra khỏi xã hội, 
chỉ cần giao bị cáo về cho gia đình, địa phương theo dõi giáo dục cũng đủ tác dụng 
răn đe, phòng ngừa cho nên cấp sơ thẩm cho bị cáo được hưởng án treo là thỏa 
đáng

Xét kháng cáo của bi hại, và ý kiến của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của bị hại, như đã phân tích trên, vụ án xãy ra có phần lỗi của bi hại, chính từ 
hành vi trái pháp luật của bị hại trong việc không thanh toán số nợ, cố tình chạy ỳ, 
kéo dài mà bị cáo bức xúc và phạm tội, bản thân bị cáo có nhân thân tốt, có nhiều 
tình tiết giảm nhẹ nên việc cho hưởng án treo là phù hợp với quy định tại Nghị 
quyết số 02/2018/NQ- HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án 
nhân dân Tối cao nên kháng cáo này không có căn cứ để xem xét.

Các ý kiến của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại ngoài phạm 
vi kháng cáo của bị hại, không phù hợp quy định pháp luật nên bác.

Xét đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ, phù hợp với nhận định 
của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

- Các phần khác của quyết định án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 
có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

- Bởi các lẽ trên;

- Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 355, Điểm b Khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố 
tụng hình sự.

QUYÉT ĐỊNH:

1. Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Bế Thị Ánh T.

Sửa bản án hình sự sơ thẩm số số 15/2019/HS-ST ngày 23 tháng 7 năm 2019 
của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Tiền Giang.

Tuyên bố bị cáo Lê Thị c  phạm Tội chiếm giữ trái pháp tài sản.
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Áp dụng Khoản 1 Điều 176, các Điểm b, e, i, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; 
Điểm e, Khoản 1 Điều 52; Điều 65 của Bộ luật Hình sự; Nghị quyết số 
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về việc quy định mức thu, miễn, giảm, 
nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

X ử phạt: Bị cáo Lê Thị COI (một) năm tù cho hưởng án treo. Thời gian thử 
thách là 02 năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo đang thường trú (Uỷ ban 
nhân dân xã M, huyện L, tỉnh Tiền Giang) giám sát và giáo dục bị cáo trong thời 
gian thử thách. Trường hợp bị cáo có thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Điều 69 
của Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án 
treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự từ 02 (hai) 
lần trở lên, thì Tòa án có thể buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án 
đã cho hưởng án treo.

2. về án phí: Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Bà Bế Thị Ánh T phải chịu 200.000đ án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các phần khác của quyết định án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 
nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:
-  TAND cấp cao tại Tp.HCM;
- VKSND tỉnh TG;
- Sở tư pháp tỉnh TG;
- Phòng hồ sơ CA tỉnh TG;
- Phòng KTNV và THA (TAT);
- TAND huyện L;
- VKSND huyện L;
- Công an huyện L;
- THADS huyện L;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ, án văn.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT x ử  PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ

Nguyễn Ngọc Thái Dũng
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TOÀÁNNHẦNDẦN 
HUYỆN HOẲNG HOÁ 

TỈNH THANH HÓA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Bản án số: 72/2019/HSST 
Ngày 10/9/2019

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOẰNG HÓA, TỈNH THANH HÓA 
Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thâm phán - Chủ toạ phiên tòa: Bà Lê Thị Phương Thanh 
Các Hội thâm nhân dâm Ong Hoàng Văn Hải
Nghề nghiệp: Trưởng Công an xã H, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Ông Lê Thanh Bình 
Nghề nghiệp: Phó Bí thư Huyện Đoàn H, tỉnh Thanh Hóa
Thư kỷ Toà án ghi biên bản phiên toà: Ông Nguyễn Văn Binh - Cán bộ Toà án nhân 

dân huyện Hoằng Hoá
Đại diện VKSND huyện Hoằng Hoá tham gia phiên toà: Ông Dương Tiến Trung -

Kiểm sát viên sơ cấp.
Ngày 10 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Hoằng Hoá mở phiên 

toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 58/2019/HSST ngày 15 tháng 7 năm 2019 theo 
Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 92/2019/QĐXXST -  HS ngày 01 tháng 8 năm 2019, 
Quyết định Hoãn phiên tòa số 94/2019/QĐHPTST-HS ngày 14/8/2019, Quyết định Hoãn 
phiên tòa số 96/2019/QĐHPTST-HS ngày 20/8/2019 đối với các bị cáo:

l.Trần Văn C1 - sinh ngày 05/10/1989. Noi ĐKNKTT và nơi ở: Thôn p, xã L, huyện
H, tình Thanh Hóa. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ văn hóa 12/12; Dân tộc: Kinh; giới 
tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần Ngọc C( đã chết) và bà Lại 
Thị L. Có vợ Vũ Thị Ánh Nt- sinh năm 1994, có hai con lớn sinh năm 2016, nhỏ sinh năm 2018

Tiền án, tiền sự: Không.
Nhân thân : - Ngày 17/6/2009 bị Tòa án nhân dân huyện Hoằng Hóa xử phạt 24 

tháng tù cho hưởng án treo về tội Cưỡng đoạt tài sản ( Đã nộp án p h í)
- Ngày 24/3/2010 bị Tòa án nhân dân huyện Hoằng Hóa xử phạt 12 tháng tù về 

tội Cưỡng đoạt tài sản ( Tổng hợp hình phạt 02 bản án sau khi trừ thời hạn tạm giam là 
33 tháng 25 ngày tù ) ( Chấp hành xong hình phạt tù ngày 03/4/2012; đã nộp án p h í)

14



Bị cáo bị tạm giữ, tam giam từ ngày 11/01/2019 đến ngày 19/6/2019 được thay 
thế biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

2. Đỗ Văn C2- sinh ngày 10/10/1989. Nơi ĐKNKTT và noi ở: Thôn L, xã L, huyện H, 
tình Thanh Hóa. Nghề nghiệp: Lao động tự do.Trình độ văn hóa 9/12; Dân tộc: Kinh; 
giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Đỗ Văn L và bà 
Dương Thị Q; Bị cáo chưa có vợ con,là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh em.

Tiền án, tiền sự: Không.
Nhân thân: Ngày 28/12/2011 bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 60 tháng 

tù về tội : " Vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng " (Chấp hành xong hình phạt tù 
ngày 30/8/2013, đã nộp án phí sơ thẩm và phúc thẩm )

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/01/2019, hiện đang bị tạm giam tại trại 
tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa. Có mặt.

3. Chu Đình H- sinh ngày 06/7/1995; Noi ĐKHKTT và nơi ở: Thôn 3, xã N, huyện 
H, tình Thanh Hóa. Nghề nghiệp: Lao động tự do.Trình độ văn hóa 8/12; Dân tộc: Kinh; 
giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Chu Đình Dg và bà 
Nguyễn Thị N. Có vợ: Chu Phạm Thuý H, sinh năm 1997, có 1 con sinh năm 2015.

Tiền án, tiền sự: Không.
Nhân thân: Ngày 02/8/2015 bị Công an phường Đ, thành phố T xử phạt hành 

chính về hành vi sử dụng ừái phép chất ma túy ( Nộp phạt ngày 13/8/2015 )
Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/01/2019, hiện đang bị tạm giam tại trại 

tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa.

BỊ hạ i:

1.LữD uyH- sinh năm 1981

Địa chỉ: Phố V, thị trấn B, huyện H, tình Thanh Hóa. Có mặt.

2. Nguyễn Minh A - tên gọi khác: Trần Kiều L- sinh ngày 03/10/2002

Người đại diện họp pháp: Nguyễn Minh H ( bố đẻ) - sinh năm 1978

Đều cùng địa chỉ: khu phố H, phường Q, Thành Phố s, Thanh Hóa.

Có đơn xin xét xử váng mặt.

3. Ngân Khánh L- sinh ngày 02/2/2004

Địa chỉ: Bản E, xã Na, huyện L, tình Thanh Hóa. Có đơn xin xét xử váng mặt.

Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp: Bà Phạm Thị C- Trợ giúp viên pháp lý thuộc 
Trung tâm ừợ giúp pháp lý tình Thanh Hóa. Có đơn xin xét xử váng mặt.

Những người làm chứng:
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1. Anh Lê VănN- sinh năm 1998

Trú tại: Phố Hg, phường Q, Thành phố s, tình Thanh Hóa. váng mặt.

2. Anh Hoàng Văn p, sinh năm 1988.

Địa chỉ: Thôn N, xã L, huyện H, Thanh Hóa. váng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN
Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau:
Vào khoảng 22 giờ ngày 10/01/2019, anh Hoàng Văn p, SN 1988 là chủ quán 

karaoke M ở thôn N, xã L, Huyện H gọi cho anh Lữ Duy H, SN 1981 ở phố T, Thị trấn 
B, Huyện H nói với anh H cho 02 nhân viên nữ đến phục vụ khách hát tại quán karaoke 
của mình. Anh H đồng ý và nói với anh Lê Văn N, SN 1998 ở p. Q, TP. s dùng xe mô 
tô chở 02 nhân viên Ngân Khánh L, SN 2004 ở xã T, huyện L và Nguyễn Minh A, SN 
2002 ở p. Q, TP. s đến quán M. Khoảng 01 giờ ngày 11/01/2019, Đỗ Văn C2 là nhân 
viên giúp Trần Văn C1 quản lý nhân viên phục vụ quán hát tại xã L, Huyện H đi từ 
phòng trọ phía sau nhà nghỉ 268 ở thôn N, xã L ra quán karaoke MC thì gặp anh N. Sau 
khi hỏi anh p là chủ quán, C2 biết được anh N là người chở nhân viên của anh H đến 
phục vụ khách hát tại đây nên về phòng trọ thông báo cho C1 biết. Sau khi nghe C2 nói, 
C1 điều khiển xe ô tô màu xanh nhãn hiệu CHEVROLET SPARK, BKS 36A-048.99 
chở C2 đi ra quán M. Khi ra đến quán karaoke M, C1 và C2 thấy anh N đang chở M và 
K đi từ quán ra. Biết anh N sẽ chở nhân viên đi về thị trấn B nên c  1 điều khiển xe ô tô 
đi đến trước nhà xe TVỞ thôn N, xã L, dừng lại để đón đầu. Khi gặp anh N chở Minh 
A và Khánh L đi đến thì bị C1 và C2 vẫy tay dừng lại. C1 và C2 đe dọa khống chế để 
Khánh L và Minh A lên chiếc xe trên rồi bảo anh Lê Văn N về bảo anh H lên nói 
chuyện. Sau đó C1 và C2 đưa Khánh L và Minh A về phòng trọ của C1 sau nhà nghỉ 
268 ở xã L, Tại đây, C1 nói với Chu Đình H ( là nhân viên của C1 ) ở lại trông coi 
Khánh L và Minh A. H đồng ý rồi C1 đi ra ngoài. Khoảng gần 03 giờ cùng ngày, C1 
quay về phòng trọ nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản nên yêu cầu Minh A lấy điện thoại 
gọi cho anh G yêu cầu anh G đến gặp trực tiếp nói chuyện thì mới cho hai nhân viên về, 
đồng thời yêu cầu mang 5.000.000đ (năm triệu đồng) xuống nộp xem như là tiền phạt 
vì đưa nhân viên xuống làm tại địa bàn của c  1 nếu không thì phải để 02 nhân viên ở lại 
làm việc cho C1 qua Tết mới cho về. Sau đó, Cả nói H nhắn tin vào số máy của anh T 
với nội dung “1 là phạt các 5 triệu, 2 là giữ 2 bé lại làm qua tết trả”. H đồng ý và sử 
dụng điện thoại NOKIA 222 màu đen để soạn tin nhắn theo nội dung mà c  1 yêu cầu. 
Soạn tin nhắn xong, H đưa máy cho C1 kiểm tra lại nội dung, xem xong C1 nhấn gửi 
cho anh T. Sau đó, C2, C1 đi ra ngoài. Mặc dù nghe thấy việc C1 và H nhắn tin bắt anh
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T mang 5.000.000 đ xuống để chuộc nhân viên về nhưng khi đi ra ngoài C2 vẫn dặn H 
ở lại phòng ngủ trông coi Minh A và Khánh L. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, khi 
không thấy C1 cho Nguyễn Minh A, Ngân Khánh L về nên anh N đã đến Công an 
huyện H trình báo sự việc. Nhận được tố giác tội phạm Cơ quan điều tra Công an H đã 
tiến hành kiểm tra, xác minh đến 15h ngày 11/01/2019 đã phát hiện bắt quả tang hành 
vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản của Trần Văn C l, Đỗ Văn C2 và Chu Đình H. Thu 
giữ vật chứng gồm 01 (một) điện thoại NOKIA 222 màu đen có số IMEI 1: 
351835079186841, IMEI 2: 351835079186858 lắp sim số 0961993590; 01 (một) điện 
thoại SAMSUNG GALAXY J7 PRIME màu vàng có số IMEI 1: 357625087988831, 
IMEI 2: 357651087988837 lắp sim 1: 0974680639, sim 2: 0327961534; 01 (một) điện 
thoại OPPO A57 màu đen có số IMEI 1: 865259030575134, IMEI 2:
865259030575126 lắp sim 1: 0965664363, sim 2: 0962132806 và 01 (một) xe ô tô con
nhãn hiệu CHEVROLET SPARK màu xanh mang BKS: 36A-048.99.

Vật chứng của yụ án:
- Chiếc xe ô tô Cheverloet màu xanh BKS: 36A- 048.99 quá trình điều tra xác 

định được chủ sở hữu là anh Lường Văn s - sinh năm 1987 ở xã L, Huyện H, Tỉnh T 
cho Trần Văn C1 thuê làm phương tiện đi lại anh s không biết C1 sử dụng vào việc 
phạm tội nên Cơ quan điều tra Công an Hoằng Hóa đã trả lại cho anh s , anh s nhận tài 
sản và không có yêu cầu gì khác,- 01 (một) điện thoại NOKIA 222 màu đen có số IMEI 
1: 351835079186841, IMEI 2: 351835079186858 lắp sim số 0961993590; 01 (một) 
điện thoại SAMSUNG GALAXY J7 PRIME màu vàng có số IMEI 1: 
357625087988831, IMEI 2: 357651087988837 lắp sim 1: 0974680639, sim 2:
0327961534; 01 (một) điện thoại OPPO A57 màu đen có số IMEI 1: 
865259030575134, IMEI 2: 865259030575126 lắp sim 1: 0965664363, sim 2:
0962132806; 01 điện thoại nhãn hiệu VERTU màu đen có số IM E I: 355711025048299 
lắp sim số 0979802012 chuyển Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoằng Hóa để bảo 
quản chờ xét xử theo quy định của pháp luật

Bản cáo trạng số 61/ CT-VKSHH ngày 12/7/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện 
Hoằng Hoá truy tố các bị cáo Trần Văn Cl, Đỗ Văn C2 và Chu Đình H tội “ Bắt cóc nhằm 
chiếm đoạt tài sản” theo theo điểm d, đ khoản 2 Điều 169 Bộ luật hình sự .

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoằng Hóa vẫn giữ nguyên nội 
dung bản cáo trạng, đề nghị HĐXX áp dụng: điểm d, đ khoản 2 Điều 169, điểm s, t khoản 1, 
khoản 2 Điều 51, Điều 38, Điều 17, Điều 58 BLHS :Xử phạt bị cáo Trần Văn C1 : 6 
năm 6 tháng đến 7 năm tù giam ;
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Áp dụng điểm d, đ khoản 2 Điều 169, điểm s, t khoản 1 Điều 51, Điều 38, Điều 
17, Điều 58 BLHS :Xử phạt bị cáo Đỗ Văn C2 : 6 năm đến 6 năm 6 tháng tù giam ;

Áp dụng điểm d, đ khoản 2 Điều 169, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38, 
Điều 17, Điều 58 BLHS : Xử phạt bị cáo Chu Đình H : 5 năm 6 tháng tù đến 6 năm tù.

v ề  xử lý vật chứng: Đề nghị HĐXX xử lý theo quy định của pháp luật;

Về án phí: áp dụng điều 135, 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 
326/2016 của u ỷ  ban thường vụ Quốc Hội buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ 
thẩm 300.000đồng.

Các bị hại: Nguyễn Minh A, Ngân Khánh L có đơn xin xét xử váng mặt và không có đề 
nghị bồi thường; Bà Phạm Thị Cxin xét xử váng mặt; Anh Lữ Duy T không yêu cầu bồi thường 
và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho cả ba bị cáo;

Bị cáo Trần Văn Cl, Đỗ Văn C2 và Chu Đình H trình bày lời nói sau cùng: xin cho các 
bị cáo được giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT x ử :
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án, đã được thẩm tra, 

xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng 
của Cơ quan điều ừa Công an huyện H, Điều ừa viên, VKSND huyện H, Kiểm sát viên ừong 
quá trình điều ừa, truy tố đã thực hiện đứng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật 
tố tụng hình sự; Các bị cáo và bị hại không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, 
quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết 
định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều họp pháp.

[2] Tại phiên tòa và ừong các hồ sơ tài liệu của vụ án, các bị cáo đã khai nhận: Trần 
Văn Cl, Đỗ Văn C2 và Chu Đình H cùng làm nghề quản lý nhân viên các quán hát ừên địa bàn 
xã L và 1 số xã lân cận ừong huyện Hoằng Hóa, nên khoảng 1 giờ ngày 11/1/2019 sau khi biết 
Nguyễn Minh A và Ngân Khánh L là nhân viên của Lữ Duy T ừên Thị ừấn B xuống xã L hát 
với khách, Đỗ Văn C2 đã thông báo cho C1 biết và C1 cho rằng địa bàn của mình đã bị xâm 
phạm nên C1 và C2 đã không cho hai cô gái ừên về, mà khống chế, bắt giữ hai cô gái để phạt 
tiền đối với Lữ Duy T; C1 nói với Chu Đình H ừông coi hai cô gái, yêu cầu Minh A gọi điện 
cho anh T bắt anh T mang tiền xuống chuộc người, sau đó C1 nói H nhắn tin vào số máy của 
anh T với nội dung” 1 là phạt các 5 triệu, 2 là giữ hai bé lại làm qua tết trả” , T soạn xong tin 
nhắn thì đưa cho C1 xem và xem xong nội dung C1 nhấn gửi cho anh T. Đến 14 giờ cùng ngày 
không thấy các cô gái ừở về, nên anh N ( là người chở các cô gái xuống xãg L) đã báo công an 
và Trần Văn C1, Đỗ Văn C2 và Chu Đình H đã bị bắt.
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Lời khai của các bị cáo hoàn toàn phù họp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù họp với 
lời khai của người bị hại, người làm chứng, với các tài liệu đã có ừong hồ sơ vụ án nên HĐXX 
đã đủ cơ sở để kết luận: Hành vi của các bị cáo Trần Văn c 1, Đỗ Văn C2 và Chu Đình H đã đủ 
yếu tố cấu thành tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản’ ’ được quy định tại điểm d( đối với người 
dưới 16 tuổi) và điểm đ ( đối với hai người ừở lên) khoản 2 Điều 169 BLHS và cáo ừạng của 
VKSND huyện H truy tố là đứng người, đứng tội.

[3] Xét tính chất mức độ của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ: Tính 
chất vụ án là nghiêm ừọng: Quyền sở hữu tài sản và quyền tự do thân thể , danh dự, nhân phẩm 
của người khác là quyền được pháp luật bảo vệ. Trong vụ án này các bị cáo đều đã từng vi phạm 
pháp luật, có nhân thân xấu, nhưng không chịu hoàn lương mà tiếp tục phạm tội và là tội rất 
nghiêm ừọng, do vậy cần xử phạt nghiêm các bị cáo, phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội 1 
thời gian thì mới đảm bảo được mục đích của đấu tranh phòng chống tội phạm, trừng tậ đi đôi 
với giáo dục, bảo vệ pháp chế xã hội, răn đe và làm gương ừong xã hội.

Vụ án có 3 bị cáo cùng thực hiện hành vi, ừong đó bị cáo Trần Văn c  1 là người khởi 
xướng, là người chỉ đạo cho Đỗ Văn C2 và Chu Đình H ừong việc ừông nom, bắt người và đòi 
tiền chuộc nên C1 giữ vai ừò thứ nhất; tiếp đến là bị cáo Đỗ Văn C2 là người tin báo cho bị cáo 
C1 biết việc các cô gái xuống làm , là người soạn tin nhắn để C1 nhấn gửi cho anh Lữ Duy T 
nên có vai ừò thứ hai ừong vụ án, bị cáo Chu Đình H tham gia với vai ừò ừông coi canh chừng 
các cô gái nên giữa vai ừò sau cùng. Các bị cáo không bàn bạc, không sắp xếp hay phân công 
nhau, không có sự cấu kết chặt chẽ nên chỉ là đồng phạm giản đơn.

về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo không chịu tình tiết tăng nặng;

về tình tiết giảm nhẹ: Toàn bộ hồ sơ vụ án và tại phiên tòa hôm nay thể hiện các bị cáo 
đều thành khẩn khai nhận tội, thật thà khai báo và được người bị hại là anh Lữ Duy T xin giảm 
nhẹ hình phạt nên đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 
điều 51 BLHS; Bị cáo Trần Văn C1 và bị cáo Đỗ Văn C2 có công phát giác tội phạm được 
chính quyền địa phương xác nhận nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ tại điểm t khoản 1 điều 51 
BLHS;

Xét thấy, các bị cáo Trần Văn C1 ừong thời gian tại ngoại đã phát giác 05 vụ việc giúp 
cơ quan điều ừa bắt giữ tội phạm, Đỗ Văn C2 trước khi phạm tội lần này cùng có công được 
Công an xã nơi bị cáo cư trú xác nhận chứng tỏ các bị cáo phạm tội lần này cững do thiếu hiểu 
biết pháp luật, ừong vụ án này các bị cáo lại có nhiều tình tiết giảm nhẹ do vậy cần áp dụng điều 
54 của BLHS, để xử dưới khung hình phạt là phù họp.

[4] về  bồi thường dân sự: Các bị hại không yêu cầu gì nên miễn xét.

[5] về  xử lý vật chứng: Áp dụng điều 47 BLHS điều 106 BLTTHS;
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Đối với chiếc xe ô tô Cheverloet màu xanh BKS: 36A- 048.99 mà C1 dùng làm 
phương tiện chở Nguyễn Minh A và Ngân Khánh L, quá trình điều tra xác định được 
chủ sở hữu là anh Lường Văn s - sinh năm 1987 ở xã L, huyện H, Thanh Hóa cho Trần 
Văn C1 thuê làm phương tiện đi lại anh s không biết C1 sử dụng vào việc phạm tội nên 
Cơ quan điều tra Công an Hoằng Hóa đã trả lại cho anh s , anh s nhận tài sản và không 
có yêu cầu gì khác nên miễn xét:

Đối với 04 chiếc điện thoại đã thu được ừong vụ án xác định có 01 chiếc điện thoại thu 
của Chu Đình H là công cụ phương tiện phạm tội nên cần tịch thu bán sung quỹ Nhà nước; số 
còn lại ịrầ cho chủ sở hữu cụ thể:

- Trả lại cho anh Lữ Duy T 01 điện thoại nhãn hiệu VERTU màu đen có số 
IM E I: 355711025048299 lắp sim số 0979802012.

- Trả lại cho bị cáo Trần Văn C1 01 (một) điện thoại SAMSUNG GALAXY J7 
PRIME màu vàng có số IMEI 1: 357625087988831, IMEI 2: 357651087988837 lắp sim 
1: 0974680639, Sim2: 0327961534;

- Trả lại cho bị cáo Đỗ Văn C2 01 (một) điện thoại OPPO A57 màu đen có số 
IMEI 1: 865259030575134, IMEI 2: 865259030575126 lắp sim 1: 0965664363, sim 2: 
0962132806;

- Tịch thu bán sung quỹ Nhà nước 01 (một) điện thoại NOKIA 222 màu đen có 
số IMEI 1: 351835079186841, IMEI 2: 351835079186858 lắp sim số 0961993590 thu 
được của bị cáo Chu Đình H;

Toàn bộ các vật chứng trên hiện đang được tạm giữ tại Chi cụ Thi hành án Dân 
sự huyện H.

[6] về  án phí: Các bị cáo mỗi bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 300.000đ.

Vì các lẽ trên,

QUYÉTĐỊNH
Căn cứ: điểm d, điểm đ khoản 2 Điều 169 Bộ luật hình sự:

Tuyên bổ: Các bị cáo Trần Văn Cl, Đỗ Văn C2, Chu Đình H phạm tội "Bắt cóc 
nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Áp đụng: Điểm d, điểm đ khoản 2 Điều 169, điểm s, điểm t khoản 1, khoản 2 Điều 
51, Điều 17, Điều 38, Điều 54, Điều 58 BLHS xử phạt bị cáo Trần Văn Cl: 3( ba) năm tù; 
Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án được trừ đi thời gian đã tạm 
giam trước đó ( từ ngày 11/1/2019 đến ngày 19/6/2019 là 5 tháng 08 ngày). Bị cáo còn phải 
chấp hành 30( ba mươi) tháng 22( hai hai) ngày.
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Áp đụng: Điểm d, điểm đ khoản 2 Điều 169, điểm s, điểm t khoản 1, khoản 2 Điều 
51, Điều 17, Điều 38, Điều 54, Điều 58 BLHS xử phạt bị cáo Đỗ Văn C2 : 03( ba) năm 
tù.Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày 11 tháng 1 năm 2019.

Áp dụng'. Điểm d, điểm đ khoản 2 Điều 169, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 
Điều 17, Điều 38, Điều 58 BLHS xử phạt bị cáo Chu Đình H : 05(năm) năm tù.Thời hạn chấp 
hành hình phạt tính từ ngày 11 tháng 1 năm 2019.

v ề  xử lý vật chứng: Áp dụng điều 47 BLHS , Điều 106 của BLTTHS:

- Trả lại cho anh Lữ Duy T 01 điện thoại nhãn hiệu VERTU màu đen có số 
IM E I: 355711025048299 lắp sim số 0979802012.

- Trả lại cho bị cáo Trần Văn C1 01 (một) điện thoại SAMSUNG GALAXY J7 
PRIME màu vàng có số IMEI 1: 357625087988831, IMEI 2: 357651087988837 lắp sim 
1: 0974680639, Sim2: 0327961534;

- Trả lại cho bị cáo Đỗ Văn C2 01 (một) điện thoại OPPO A57 màu đen có số 
IMEI 1: 865259030575134, IMEI 2: 865259030575126 lắp sim 1: 0965664363, sim 2: 
0962132806;

- Tịch thu bán sung quỹ Nhà nước 01 (một) điện thoại NOKIA 222 màu đen có 
số IMEI 1: 351835079186841, IMEI 2: 351835079186858 lắp sim số 0961993590 thu 
được của bị cáo Chu Đình Hợi;

Theo Biên bản giao nhận vật chứng số 72/BBGN hồi 14 giờ 30 ngày 06 tháng 7 
năm 2019 tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện H

v ề  án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 BLTTHS ; Điểm a, điểm c khoản 1 Điều 23 
Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 
quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Trần Văn Cl, Đỗ Văn C2 và Chu Đình H 
mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ tiền án phí hình sự sơ ứiẩm.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án thì người 
được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền 
yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các 
điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được quy định tại điều 30 Luật thi 
hành án dân sự.

v ề  quyền kháng cáo: Các bị cáo và bị hại anh Lữ Duy T được quyền kháng cáo ừong 
hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Bị hại Nguyễn Minh A và Ngân Khánh Lh, người đại diện 
hợp pháp cho Nguyễn Minh A là anh Nguyễn Minh H, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp 
cho Ngân Khánh L là bà Phạm Thị c  được quyền kháng cáo bản án ừong hạn 15 ngày kể từ 
ngày nhận được bản sao bản án hoặc niêm yết theo quy định của pháp luật.
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Nơi nhân:
-VKSND tình Thanh Hóa; 
-VKSNDhH 
-TAND tình Thanh Hóa; 
-Chi cục THADS h.; 
-Công anh;
-Bị cáo;
-UBNDxã,
-Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT x ử  s ơ  THẨM 
THẨM PHÁN -  CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Đã ký '

Lê Thị Phương Thanh
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH BẮC GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 105/2019/HSPT 
Ngày: 15-8-2019

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 
Thành phần Hội đồng xét xử  phúc thẩm gồm có:

Thắm phán - Chủ toạ phiên toà\ Ông Ngô Quang Dũng 
Các Thắm phán: Bà Trần Thị Hà

Ông Nguyễn Gia Lương
- Thư kỷ phiên toà: Bà Thân Thị Hải Minh- Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Bắc Giang.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang tham gia phiên toà: Bà

Phan Thị Diễm Hạnh - Kiểm sát viên.
Ngày 15/8/2019, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang, xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 134/TLPT-HS ngày 27 tháng 
6 năm 2019 đối với bị cáo Nguyễn Văn Đ và Nguyễn Văn s do có kháng nghị 
của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 
34/2019/HSST ngày 20/5/2019 của Tòa án nhân dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc 
Giang.

- Các bị cáo bị kháng nghị'.
1. Họ tên: Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1984; Nơi cư trú: thôn N, xã H, huyện

H, tỉnh Bắc Giang; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hóa, lớp 7/12; Quốc tịch: 
Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Nguyễn Văn ĐI và con bà 
Nguyễn Thị L; Có vợ: Nguyễn Thị H và có 03 con; Tiền án, tiền sự: không; 
Nhân thân: tại Bản án số 59/2013/HSPT ngày 08/5/2013, Tòa án tỉnh Bắc Giang 
xử phúc thẩm phạt 15 tháng tù tội Đánh bạc và Gá bạc; thi hành xong hình phạt 
tù ngày 16/9/2014, thi hành xong phần án phí và dân sự ngày 05/8/2013; Bị cáo 
bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/7/2018 đến 14/9/2018, hiện tại ngoại (có mặt).

2. Họ tên: Nguyễn Văn s, sinh năm 1986; Nơi cư trú: thôn N, xã H, huyện
H, tỉnh Bắc Giang; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hóa: lớp 7/12; Quốc tịch: 
Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Con ông Nguyễn Văn L và con bà 
Nguyễn Thị T; Có vợ: Nguyễn Thị Th và có 01 con sinh năm 2017; Tiền án, tiền 
sự: không; Bị cáo bị tạm giữ từ 06/7/2018 đến 15/7/2018, hiện tại ngoại (có mặt).

Ngoài ra, trong vụ án còn có các bị cáo khác, bị hại, người có quyền lợi 
nghĩa vụ liên quan không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị.

NỘI DUNG VỤ ÁN:
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 
án được tóm tắt như sau:

* Đối với hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”:
Khoảng hơn 17 giờ ngày 05/7/2018, Nguyễn Văn s đang ở nhà thì Nguyễn 

Văn Đ ở cùng thôn điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 99A- 20381 đến rủ s đi 
chơi, s  đồng ý và lên xe ngồi cạnh ghế lái. Khi đi đến tỉnh lộ 295 đoạn thuộc 
thôn N, xã H, huyện H, tỉnh Bắc Giang thì Đ nhìn thấy anh Ngô Văn L- sinh năm 
1982 ở thôn Đ, xã B, huyện H, tỉnh Bắc Giang đang đi xe mô tô trên đường. Do 
trước đó anh L nợ Đ 14.000.000đồng (mười bốn triệu đồng), Đ đã đòi nhiều lần 
nhưng anh L chưa trả nên khi nhìn thấy anh L đang đi xe trên đường, Đ đã chặn 
xe của anh L lại mục đích để đòi tiền anh L. Đ xuống xe dùng chân tay đấm đá 
vào người và nhặt một khúc gỗ ở rìa đường vụt vào lưng anh L. Sau đó, Đ bắt 
anh L lên xe ô tô ngồi ở ghế sau của xe, đồng thời Đ nhờ người dân dắt xe mô tô 
của anh L vào nhà chị Nguyễn Thị Lan A- sinh năm 1985 ở gần đó gửi rồi Đ 
điều khiển xe chở sắc và anh L đi sang địa phận tỉnh Bắc Ninh. Trên đường đi, s 
thấy Đ đòi tiền anh L nên đã hỏi Đ thì được biết do anh L nợ tiền nên Đ bắt anh 
L lên xe để đòi nợ. Khi đi đến cánh đồng gần Khu công nghiệp thuộc huyện Yên 
p, tỉnh Bắc Ninh thì Đ đỗ xe lại, Đ xuống xe kéo anh L ra khỏi xe rồi mở cốp xe 
lấy 01 chiếc gậy (cán xẻng) bằng kim loại đánh vào chân, tay của L đồng thời bắt 
anh L gọi điện thoại cho gia đình phải đưa cho Đ 70.000.000đồng (bảy mươi 
triệu đồng) thì Đ mới thả anh L về. Do bị Đ cưỡng ép trả nợ nên anh L đã nhiều 
lần gọi điện về cho mẹ anh L là bà Nguyễn Thị N- sinh năm 1955 ở thôn Đ, xã 
B, huyện H, tỉnh Bắc Giang bảo bà N chuẩn bị số tiền 70.000.000 đồng (bảy 
mươi triệu đồng) để đưa cho Đ. Vì sợ con trai bị đánh nên bà N đã vay của anh 
Đỗ Đức D- sinh năm 1974 ở thôn Đ, xã B, huyện H, tỉnh Bắc Giang số tiền
70.000.000đồng (bảy mươi triệu đồng) để đưa cho Đ. Qua điện thoại, Đ trao đổi 
trực tiếp và hẹn bà N ở nhà anh D rồi Đ gọi điện nhờ Nguyễn Văn Nh- sinh năm 
1988 ở cùng thôn đến lấy tiền hộ Đ nhưng bà N yêu cầu phải gặp trực tiếp Đ nên 
không đưa tiền cho Nh. Sau đó, Đ và bà N hẹn gặp nhau tại quán cà phê “G” ở 
thôn L, xã B, huyện H để đưa tiền. Lúc này, Đ điều khiển xe chở anh L và s về 
điểm hẹn, khi đi đến khu vực cầu ĐX thì Đ gặp một xe Taxi nên đã thuê xe taxi 
chở anh L đến ngã ba thôn L, xã B, còn Đ và s đi xe ô tô theo sau. Đến khoảng 
02 giờ 00 ngày 06/7/2018 thì Đ, s, anh L và bà N gặp nhau ở quán cà phê “G” 
Khi gặp anh L, bà N thấy trên mặt và chân tay anh L có nhiều vết xước, bầm tím, 
chảy máu thì bà N đoán anh L đã bị Đ đánh nên bà N đồng ý trả cho Đ
70.000.000 đồng (bảy mươi triệu đồng) và yêu cầu Đ phải viết biên nhận tiền 
cho bà N. Đ cầm tiền của bà N rồi đưa cho s và NI bảo đếm xem có đủ không để 
Đ viết giấy biên nhận cho bà N. Khi s, NI đếm đủ tiền và Đ viết xong giấy biên 
nhận thì bị Công an huyện Hiệp Hòa bắt quả tang; Thu giữ tiền, giấy biên nhận 
tiền, xe ô tô, điện thoại của các đối tượng.
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Quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Văn Đ khai nhận do muốn đòi tiền anh L 
nên đã bắt và đánh anh L để ép anh L gọi điện cho gia đình trả tiền cho Đ. 
Nguyễn Văn s thừa nhận biết Đ bắt và đánh anh L để đòi tiền nhưng vẫn đi cùng 
và chứng kiến việc Đ đánh anh L từ đầu đến cuối, không can ngăn và còn đếm 
tiền cho Đ.

Kết quả kiểm tra kiểm tra dấu vết trên thân thể anh Ngô Văn L ngày 
06/7/2018 xác định: Bờ vai phải có vết bầm tím dại 25cm, rộng 04cm và một số 
vết xây sát nhỏ ở vùng lưng. Khuỷu tay trái có vết xước nông sưng nóng đỏ đau; 
khuỷu tay phải có vết sước rộng 02 cm; phần cổ chân và dóng chân có 04 vết 
xước nhỏ ngoài ra; trán bên trái có 01 vết xước hình chữ V; ngực phải có vết 
sước dài 03cm. Quá trình điều tra Nguyễn Văn Đ và anh Ngô Văn L đều thừa 
nhận các vết xây sát trên cơ thể anh L là do Đ đánh anh L để ép buộc anh L gọi 
điện về cho gia đình mang trả tiền cho Đ.

Đối với Nguyễn Văn N 1: Khi Đ gọi điện thoại nhờ đến nhà anh D để nhận 
tiền hộ Đ từ bà N và đón xe taxi chở anh L từ ngã ba thôn L đến quán cà phê “G” 
và khi đếm tiền hộ Đ, N I không biết việc Đ bắt và ép buộc anh L phải trả tiền. 
Việc NI giúp Đ là do có mối quan hệ họ hàng, Nguyễn Văn Đ khai không nói 
cho Nh biết việc ép buộc anh L trả tiền nợ. Do vậy, không có căn cứ để xử lý đối 
với Nguyễn Văn NI về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Ngoài hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” nêu trên, quá trình bắt quả tang các đối 
tượng, Cơ quan điều tra đã tiến hành kiểm tra điện thoại của Nguyễn Văn Đ, 
Nguyễn Văn s và Nguyễn Văn NI phát hiện nhiều nội dung tin nhắn liên quan 
đến hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề, cụ thể:

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Đ khai, Đ quen biết đối tượng tên là H ở P- 
T- Bắc Ninh. Do biết được một số người có nhu cầu chơi số lô, số đề nên H bảo 
Đ làm “thư ký” bán số lô, số đề cho người có nhu cầu mua, sau đó chuyển lại 
cho H để kiếm lời. Việc trao đổi, mua bán số lô, số đề thông qua tin nhắn số thuê 
bao điện thoại di động của Đ là 0983.680.569 và số thuê bao điện thoại di động 
của H là 0961.016.391. Đ bắt đầu làm thư ký mua bán số lô, số đề cho H từ ngày 
23/6/2018 đến ngày 05/7/2018. Ngày 30/6/2018, do bị mệt nên Đ đã bảo Nguyễn 
Văn N l(là  cháu họ của Đ) dùng số thuê bao điện thoại di động 0975.899.448 để 
chuyển các tin nhắn số lô, số đề của người chơi cho H giúp Đ bằng cách nếu có 
người nhắn tin mua số lô, số đề với Đ thì Đ sẽ tập hợp lại nhắn tin cho N I để NI 
chuyển cho H. Mặt khác, Đ cũng cung cấp số thuê bao điện thoại di động của N 1 
cho một số người mua số lô, số đề để họ trực tiếp nhắn tin mua số lô, số đề với 
N l, sau đó chuyển cho H. Việc thanh toán tiền thắng thua do Đ trực tiếp thanh 
toán với H và người mua số lô, số đề.

Hình thức mua bán số lô, số đề như sau: Đối với đề thường, người chơi đề 
chọn một số bất kỳ để đánh đề thường và mua một số tiền tùy ý. Nếu ngày hôm 
đó giải đặc biệt của xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng có hai chữ số cuối 
(hàng chục và hàng đơn vị) trùng với hai số người chơi đã chọn (hàng chục và

25



hàng đơn vị) thì người chơi trúng và được ăn gấp 80 lần số tiền bỏ ra, ngược lại 
thì người chơi trượt và bị mất số tiền đã bỏ ra mua con số đó. Tương tự như vậy, 
hình thức đề ba số (ba càng) thì người chơi chọn ba chữ số tự nhiên bất kỳ và bỏ 
một khoản tiền ra mua . Nếu ngày hôm đó giải đặc biệt của xổ số kiến thiết miền 
Bắc có ba chữ số cuối trùng với số mà người chơi đã chọn mua (hàng trăm, hàng 
chục và hàng đơn vị) thì người chơi trúng và được ăn gấp 400 lần số tiền bỏ ra 
mua con số đó, ngược lại thì người chơi trượt và bị mất số tiền. Hình thức chơi 
nhất to (một ăn gấp 80 lần với hình thức chơi (nhất to) như các hình thức chơi đề 
ở giải đặc biệt chỉ có khác là người chơi chọn hai số cuối (hàng chục và hàng 
đơn vị) ở giải nhất của xổ số kiến thiết miền Bắc để so sánh với số người chơi 
mua. Hình thức chơi lô thường (đánh 27 cửa, khi trúng 1 điểm lô được ăn 
80.000đ) luật chơi như sau: Người chơi chọn một bộ số bất kỳ để đánh lô thường 
và mua một số tiền tùy ý, mỗi một điểm lô là 23.000đ (hai mươi ba nghìn đồng 
chẵn). Người chơi lô phải nộp cho thư ký là 23.000đồng/l điểm lô. Thư ký nộp 
cho chủ lô, đề là 22.000đồng/lđiểm lô, được hưởng hoa hồng lOOOđồng/ 1 điểm 
lô và 15% số tiền người mua đề bỏ ra mua số đề. Người chơi lô được tính tất cả 
hai số cuối (hàng chục và hàng đơn vị) của các giải xổ số kiến thiết miền Bắc mở 
thưởng ngày hôm đó (từ giải đặc biệt đến giải bẩy) để làm căn cứ trúng trượt. 
Nếu có hai chữ số cuối (hàng chục và hàng đơn vị) của bất kỳ một giải nào trong 
kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc trùng với con số lô người chơi đã chọn thì 
người chơi trúng và được ăn mỗi một điểm lô đánh được ăn 80.000đồng (khi đó 
con lô người chơi trúng được gọi là về một nháy). Một người đánh lô, một con lô 
có thể trúng nhiều lần ở nhiều giải, nếu có hai số cuối của nhiều giải trong kết 
quả xổ số trùng với con số lô người chơi mua và mỗi một trúng như vậy người 
chơi đều được ăn gấp 80 lần nhưng tối đa người đánh lô chỉ được ăn ba lần đối 
với một con lô. Ngược lại không có bất kỳ một giải nào trong kết quả xổ số kiến 
thiết có hai chữ số cuối trùng với con lô người chơi đã chọn mua thì người chơi 
bị trượt và bị mất toàn bộ số tiền bỏ ra đánh lô.

I. Việc bán số lô, số đề giữa Đ, Nh và những người mua như sau:
1. Nguyễn Văn Đ bán số lô, số đề cho Phùng Văn N2- sinh năm 1983 ở thôn 

Đ, xã B, huyện H, tỉnh Bắc Giang qua tin nhắn số thuê bao N2 là 0976.316.920, 
các số lô gồm:

-Ngày 25/6/2018, N2 nhắn tin mua của Đ 300 điểm lô, mỗi điểm lô là 
23.000đồng, số tiền đánh bạc là 6.900.000đồng. Sau khi có kết quả xổ số Miền 
Bắc mở thưởng ngày 25/6/2018, N2 không trúng số lô nào.

-Ngày 26/6/2018, N2 mua 350 điểm lô = 8.050.000đồng. Sau khi có kết 
quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 26/6/2018, so kết quả thì N2 trúng ô số lô 
82 = 150 điểm X 80.000đ/điểm X 2 (số 82 trúng 02 giải) = 24.000.000 đồng. 
Tổng số tiền Đ đánh bạc với N2 ngày 26/6/2018 là: số đánh 8.050.000đồng + số 
trúng 24.000.000đồng = 32.050.000 đồng.
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- Ngày 27/6/2018, N2 mua 250 điểm lô = 5.750.000đồng. Sau khi có kết 
quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 27/6/2018, so kết quả thì N2 trúng ô số lô 
89 = 200 điểm X 80.000đ/điểm = 16.000.000 đồng.Tổng số tiền Đ đánh bạc với 
N2 ngày 27/6/2018 là: số đánh 5.750.000đồng + số trúng ló.OOO.OOOđồng = 
21.750.000đồng

-Ngày 28/6/2018, N2 mua 300 điểm lô = 6.900.000đồng. Sau khi có kết quả 
xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 28/6/2018, so kết quả thì N2 không trúng ô số 
nào.

- Ngày 29/6/2018, N2 mua 300 điểm lô = 6.900.000đồng. Sau khi có kết 
quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 28/6/2018, so kết quả thì N2 không trúng ô 
số nào.

2. Nguyễn Văn Đ đánh bạc với đối tượng T ở P- xã B- huyện H- Bắc Giang 
( xác minh địa phương không có T):

Ngày 23/6/2018, T mua 200 điểm lô = 4.600.000đồng. Sau khi có kết quả 
xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 23/6/2018, so kết quả thì T trúng ô số lô 30 = 
200 điểm x 80.000đ/điểm = ló.OOO.OOOđồng.

Tổng số tiền Đ với T đánh bạc ngày 23/6/2018 là số đánh 4.600.000đồng + 
số trúng 16.000.000= 20.600.000 đồng.

3. Nguyễn Văn Đ mua bán số lô, số đề với Nguyễn Văn N l-  sinh 1988 ở 
thôn N- xã H- huyện H.

-Ngày 29/6/2018, NI mua 400 điểm lô = 9.200.000đồng. Sau khi có kết 
quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 29/6/2018 thì N I không trúng số nào.

4. Nguyễn Văn Đ bán số lô, số đề cho Phùng Văn H l, sinh năm 1979 ở Đ- 
xã B- huyện H- Bắc Giang:

-Ngày 28/6/2018, HI mua 50 điểm lô =1.150.000đồng. Sau khi có kết quả 
xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 28/6/2018, so kết quả thì Hlkhông trúng ô số 
nào.

-Ngày 29/6/2018, HI mua 50 điểm lô =1.150.000đồng và không trúng số
nào

5. Nguyễn Văn Đ bán số lô số đề cho Nguyễn Văn L l, sinh năm 1995 ở N- 
xã C- huyện H- Bắc Giang ngày 23/6/2018:

- Ngày 23/6/2018, LI mua 50 điểm lô =1.150.000đồng. Sau khi có kết quả 
xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 23/6/2018, so kết quả thì LI không trúng ô số 
nào.

6. Nguyễn Văn Đ đánh bạc với đối tượng H ở P- T- Bắc Ninh bằng cách 
nhắn tin số lô, số đề từ số điện thoại của Đ là 0983.680.569 và số thuê bao điện 
thoại di động của H là 0961.016.391

- Ngày 23/6/2018, Đ mua 1000 điểm lô = 23.000.000đồng tiền lô và mua 
1.700.000đồng tiền đề. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 
23/6/2018, so kết quả thì Đ trúng ô số lô 89 = 100 điểm X 80.000đ/điểm =
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8.000.000đồng. Tổng số tiền Đ đánh bạc ngày 23/6/2018 là: số đánh 
24.700.000đồng + số trúng 8.000.000đồng = 32.700.000 đồng.

- Ngày 24/6/2018, Đ mua 1130 điểm lô = 25.990.000đồng tiền lô và mua
1.700.000đồng tiền số đề. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 
24/6/2018, so kết quả thì Đ trúng ô số lô 04 = 265 điểm X 80.000đ/điểm = 
21.200.000đồng. Tổng số tiền Đ đánh bạc với H ngày 24/6/2018 là: số tiền đánh 
27.690.000đồng + số trúng 21.200.000đồng = 48.890.000đồng.

- Ngày 25/6/2018, Đ mua 2250 điểm lô= 51.750.000đồng tiền lô và mua 
4.800.000đồng tiền số đề. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 
25/6/2018, so kết quả thì Đ trúng ô số lô 79 = 200 điểm X 80.000đ/điểm = 
ló.OOO.OOOđồng; ô số lô 27 = 200 điểm X 80.000đ/điểm = ló.OOO.OOOđồng .

Tổng số tiền Đ đánh bạc với H ngày 25/6/2018 là số đánh: 56.550.000đồng 
+ số trúng 32.000.000đồng = 88.550.000 đồng.

-Ngày 26/6/2018, Đ mua 1050 điểm lô =24.150.000đồng tiền lô; mua
3.400.000 tiền số đề. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 
26/6/2018, so kết quả thì Đ trúng ô số lô 82 = 200 điểm X 80.000đ/điểm = 
ló.OOO.OOOđồng X 2 (trúng 02 giải) = 32.000.000 đồng; ô số lô 83 = 100 điểm X 
80.000đ/điểm = 8.000.000đồng; ô số lô 46 = 100 điểm X 80.000đ/điểm =
8.000.000đồng; ô số lô 21 = 50 điểm X 80.000đ/điểm = 4.000.000đồng X 2 (trúng 
02 giải) = 8.000.000đồng; Đề đít 2 = lOO.OOOđ X 80 = 8.000.000 đồng.

Tổng số tiền Đ đánh bạc với H ngày 26/6/2018 là số đánh 27.550.000đồng 
+ số trúng 64.000.000đồng = 91.550.000 đồng.

-Ngày 27/6/2018, Đ mua 900 điểm lô = 20.700.000đồng, mua lô xiên 3 = 
400.000đồng; mua 2.100.000 tiền đề. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở 
thưởng ngày 27/6/2018, so kết quả thì Đ trúng ô số lô 47 = 100 điểm X 
80.000đ/điểm = 8.000.000đồng; ô số lô 83= 100 điểm X 80.000đ/điểm =
8.000.000đồng; 93= 100 điểm X 80.000đ/điểm = 8.000.000đồng; 92 = 100 điểm 
X 80.000đ/điểm = 8.000.000đồng X 2 (trúng 02 giải) = 16.000.000 đồng.

Tổng số tiền Đ đánh bạc với H ngày 27/6/2018 là số đánh 23.200.000đồng 
+ số trúng 40.000.000đồng = 63.200.000 đồng.

-Ngày 28/6/2018, Đ mua 1450 điểm lô =33.350.000đồng và mua 
2.300.000đồng tiền đề. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 
28/6/2018, so kết quả thì Đ trúng ô số lô 49 = 100 điểm X 80.000đ/điểm =
8.000.000đồng; ô số lô 94= 200 điểm X 80.000đ/điểm = ló.OOO.OOOđồng; ô số lô 
80 = 100 điểm X 80.000đ/điểm = 8.000.000đồng; ô số lô 03 = 200 điểm X 
80.000đ/điểm = ló.OOO.OOOđồng, trúng ô số đề 94 = 200.OOđ X 80 = 16.000.000 
đồng.Tổng số tiền Đ đánh bạc với H ngày 28/6/2018 là số đánh 35.650.000đồng 
+ số trúng 64.000.000đồng = 99.650.000 đồng.

- Ngày 29/6/2018, Đ mua 250 điểm lô= 5.750.000đồng, lô xiên 3 
=200.000đồng; mua 4.200.000đồng tiền đề. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc
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mở thưởng ngày 29/6/2018, so kết quả thì Đ trúng ô số lô 97 = 50 điểm X 
80.000đ/điểm = 4.000.000đồng.

Tổng số tiền Đ đánh bạc với H ngày 29/6/2018 là số đánh 10.150.000đồng 
+ số trúng 4.000.000đồng = 14.150.000 đồng.

7. Nguyễn Văn Đ chuyển số lô, số đề từ số điện thoại 0983.680.569 đến số 
điện thoại 0975.899.448 của Nguyễn Văn N I để NI chuyển cho đối tượng H ở 
P- T- Bắc Ninh.

-Ngày 30/6/2018, mua 500 điểm lô = 11.500.000đồng và mua 500.000đồng 
tiền số đề. Tổng là 12.000.000đồng và không trúng số nào.

- Ngày 01/7/2018, mua 350 điểm lô = 8.050.000đồng và 3.900.000đồng, 
sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 01/7/2018, so kết quả thì 
trúng ô số lô 59 = 50 điểm X 80.000đ/điểm = 4.000.000đồng. Tổng số tiền đánh 
bạc ngày 01/7/2018 là: số đánh 11.950.000đồng + số trúng 4.000.000đồng 
=15.950.000 đồng.

- Ngày 02/7/2018, mua 100 điểm lô = 2.300.000đồng và 1.200.000đồng 
tiền đề và không trúng số nào. Tổng số tiền đánh bạc ngày 02/7/2018 là 
3.500.000đồng

- Ngày 03/7/2018, mua 300 điểm lô = 6.900.000đồng và không trúng số
nào.

- Ngày 04/7/2018 mua 200 điểm lô = 4.600.000 và 500.000đồng tiền đề, 
sau khi so kết quả thì không trúng số nào. Tổng số tiền đánh bạc ngày 04/7/2018 
là 5.100.000 đồng.

Tông sổ tiền Nguyên Văn Đ đánh bạc từng ngày cụ thế là:
Ngày 23/6/2018 là 54.450.000 đồng 
Ngày 24/6/2018 là 48.890.000 đồng 
Ngày 25/6/2018 là 88.550.000 đồng 
Ngày 26/6/2018 là 123.600.000đồng 
Ngày 27/6/2018 là 84.950.000 đồng 
Ngày 28/6/2018 là 107.700.000 đồng 
Ngày 29/6/2018 là 31.400.000 đồng 
Ngày 30/6/2018 là 12.000.000 đồng 
Ngày 01/7/2018 là 15.950.000 đồng 
Ngày 02/7/2018 là 3.500.000 đồng 
Ngày 03/7/2018 là 6.900.000 đồng 
Ngày 04/7/2018 là 5.100.000 đồng.
II. Hành vi mua bán số lô, số đề của Nguyễn Văn N l- sinh năm 1988 ở 

N- xã H- huyện H- Bắc Giang.
Quá trình điều tra, Nguyễn Văn N I khai những số lô, số đề mà ngày 

29/6/2018 Nh nhắn tin từ số điện thoại của mình đến số điện thoại của Nguyễn 
Văn Đ là nhưng số lô, số đề do người tên là N nhờ N 1 mua hộ khi đi làm thuê ở 
chợ gỗ T- Bắc Ninh. Ngoài hành vi đánh bạc với Đ ngày 29/6/2018 như đã nêu
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trên, từ ngày 30/6/2018, Đ nói với N I là sẽ nhắn tin chuyển số lô, số đề của 
người chơi từ số thuê bao điện thoại 0983.680.569 của Đ đến số thuê bao điện 
thoại của NI là 0975. 899. 446 để N I tổng hợp và chuyển lại cho H qua số điện 
thoại 0961.016.391, sau đó Đ sẽ trả công cho N I và NI đồng ý. Do vậy N I phải 
chịu trách nhiệm đồng phạm với Đ về số tiền đánh bạc của Đ từ ngày 30/6/2018 
đến 04/7/2018.

Ngoài những ô số lô, số đề mua của Đ và chuyển số lô, số đề cho H giúp Đ 
như Đ khai trên thì ngày 05/7/2018 NI còn bán số lô, số đề cho một người tên s 
ở P- xã B- huyện Hiệp Hòa- Bắc Giang dùng số điện thoại 0978. 825.740 nhắn 
tin vào số điện thoại của nhân mua số lô 45; 54 mỗi số 150 điểm X 23.000đ/điểm 
= 6.900.000 đồng. Sau khi có kết quả sổ xố Miền Bắc mở thưởng ngày 
05/7/2018, so kết quả thì s  không trúng số nào.

Tông sổ tiền Nguyên Văn N I đánh bạc từ ngày cụ thế là:
Ngày 29/6/2018 là 9.200.000 đồng
Ngày 30/6/2018 là 12.000.000 đồng
Ngày 01/7/2018 là 15.950.000 đồng
Ngày 02/7/2018 là 3.500.000 đồng
Ngày 03/7/2018 là 6.900.000 đồng
Ngày 04/7/2018 là 5.100.000 đồng.
Ngày 05/7/2018 là 6.900.000 đồng
III. Nguyễn Văn s  khai nhận bán số lô, số đề cho người chơi cụ thể như

sau:
1. Nguyễn Văn s bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn H2, sinh năm 1984 ở 

thôn N- xã H- huyện H- Bắc Giang:
- Ngày 03/7/2018, H2mua 500 điểm lô=11.500.000đồng và 3.500.000đồng 

tiền số đề. Sau khi có kết quả xổ số miền bắc mở thưởng ngày 03/7/2018, so kết 
quả thì H2 trúng ô số lô 83 = 500 điểm X 80.oodd/điểm = 40.000.000đồng.Tổng 
số tiền s đánh bạc với H2 ngày 03/7/2018 là số đánh 15.000.000đồng + số trúng
40.000.000đồng = 55.000.000 đồng.

- Ngày 04/7/2018, H2 mua 600 điểm lô = 13.800.000 và 6.900.000đồng tiền 
số đề. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 04/7/2018, so kết quả 
thì H2 không trúng ô số nào.Tổng số tiền sắc đánh bạc với H2 ngày 04/7/2018 là
20.700.000 đồng.

2. Nguyễn Văn s bán số lô số đề cho đối tượng tên ĐI ở xã M- huyện H- 
Bắc Giang:

- Ngày 03/7/2018, ĐI mua 500 điểm lô =12.000.000đồng, mua 
lOO.OOOđồng tiền số đề; mua lô xiên 2= 500.000đồng. Sau khi có kết quả xổ số 
Miền Bắc mở thưởng ngày 03/7/2018, so kết quả thì ĐI trúng ô số lô 58 = 50 
điểm X 80.000đ/điểm = 4.000.000 đồng. Tổng số tiền s đánh bạc với ĐI ngày 
03/7/2018 là số đánh 12.100.000đồng + số trúng 4.000.000đồng = 16.100.000 
đồng.
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- Ngày 04/7/2018, ĐI mua 510 điểm lô =11.730.000đồng và 360.000đồng 
tiền số đề. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 04/7/2018, so kết 
quả thì ĐI trúng ô số lô 46 = 60 điểm X 80.000đ/điểm = 4.800.000 đồng; ô số lô 
55 = 30 điểm X 80.000đ/điểm = 2.400.000đ X 2 (trúng 02 giải) = 4.800.000 đồng. 
Tổng số tiền s đánh bạc với ĐI ngày 04/7/2018 là số đánh 12.090.000đồng + số 
trúng 9.600.000đồng = 21.690.000đồng.

- Ngày 05/7/2018, ĐI mua 550 điểm lô = 12.650.000đồng và 300.000đồng 
tiền số đề. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 05/7/2018, so kết 
quả thì ĐI trúng ô số lô 28 = 120 điểm X 80.000đ/điểm = 9.600.000 đồng X 2 ( 
trúng 02 giải) = 19.200.000 đồng; trúng ô số lô 46 = 30 điểm X 80.000đ/điểm = 
2.400.000đồng; ô số lô 15 = 50 điểm X 80.000đ/điểm = 4.000.000đồng.

Tổng số tiền s đánh bạc với ĐI ngày 05/7/2018 là số đánh 12.950.000đồng 
+ số trúng 25.600.000đồng= 38.550.000 đồng.

3. Nguyễn Văn s bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn M, sinh năm 1990 ở 
thôn N- xã H- huyện H- Bắc Giang:

- Ngày 03/7/2018, M mua 100 điểm lô = 2.300.000đồng và 400.000đồng 
tiền số đề. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 03/7/2018, so kết 
quả thì M không trúng ô số nào.Tổng số tiền s đánh bạc với M ngày 03/7/2018 
là 2.700.000 đồng.

-Ngày 04/7/2018, M mua 180 điểm lô = 4.140.000đồng và 400.000đồng 
tiền số đề. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 04/7/2018. So kết 
quả thì M trúng ô số đề 95 = lOO.OOOđồng X 80 = 8.000.000đồng; trúng ô số lô 
92 = 30 điểm X 80.000đồng = 2.400.000 đồng. Tổng số tiền s đánh bạc với M 
ngày 04/7/2018 là số đánh 4.540.000đồng + số trúng 10.400.000đồng =
14.940.000 đồng.

-Ngày 05/7/2018, M mua 100 điểm lô = 2.300.000đồng và mua 
600.000đồng tiền số đề;. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 
05/7/2018, so kết quả thì M trúng ô số lô 29 = 50.000đ X 80 = 4.000.000đ.Tổng 
số tiền s đánh bạc với M ngày 05/7/2018 là số đánh 2.900.000đồng + số trúng
4.000.000đồng= 6.900.000 đồng.

4. Nguyễn Văn s bán số lô, số đề cho Phạm Đức c , sinh năm 1989 ở thôn 
N- xã H- huyện H- Bắc Giang:

- Ngày 04/7/2018, c  mua 50 điểm lô = 1.150.000đồng và 150.000đồng 
tiền số đề. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 04/7/2018, so kết 
quả thì c  trúng ô số lô 55 = 50 điểm X 80.000đ/điểm =4.000.000đ X 2 (trúng hai 
giải) = 8.000.000 đồng. Tổng số tiền s đánh bạc với c  ngày 04/7/2018 là số đánh 
1.300.000đồng + số trúng 8.000.000đồng = 9.300.000 đồng.

- Ngày 05/7/2018, c  mua 150.000đồng tiền số đề và không trúng số nào.
5. Nguyễn Văn s bán số lô, số đề cho Nguyễn Minh c ,  sinh năm 1994 ở 

thôn N- xã H- huyện H- Bắc Giang:
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- Ngày 03/7/2018, c  mua 800.000đồng tiền số đề. Sau khi có kết quả xổ 
số Miền Bắc mở thưởng ngày 03/7/2018, so kết quả thì c  trúng ô số đề 30 = 
lOO.OOOđ X 80 = 8.000.000 đồng. Tổng số tiền s đánh bạc với c  ngày 03/7/2018 
là số đánh 800.000đồng + số trúng 8.000.000đồng = 8.800.000 đồng.

- Ngày 04/7/2018, c  mua 600.000đồng tiền số đề không trúng số nào.
6. Nguyễn Văn s bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn H3, sinh năm 1985 ở 

thôn N- xã H- huyện H- Bắc Giang:
-Ngày 03/7/2018, H3 mua 195 điểm lô =4.485.000đồng và 300.000đồng 

tiền số đề. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 03/7/2018, so kết 
quả thì H3 trúng ô số lô 30 = 15 điểm X 80.000đ/điểm = 1.200.000đ.Tổng số tiền 
s đánh bạc với H3 ngày 03/7/2018 là số đánh 4.785.000đồng + 1.200.000đồng
5.985.000 đồng.

- Ngày 04/7/2018, H3 130 điểm lô = 2.990.000đồng tiền lô và 
640.000đồng tiền số đề. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 
04/7/2018, so kết quả thì H3 không trúng ô số nào .Tổng số tiền s đánh bạc với 
H3 ngày 04/7/2018 là 3.630.000đồng.

- Ngày 05/7/2018, H3 mua 90 điểm lô =2.070.000đồng và 370.000đồng 
tiền số đề. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 05/7/2018, so kết 
quả thì H3 trúng ô số lô 99 = 20 điểm X 80.000đ/điểm = l.óOO.OOOđ.Tổng số tiền 
s đánh bạc với H3 ngày 05/7/2018 là số đánh 2.440.000đồng + số trúng
1.600.000đồng = 4.040.000 đồng.

7. Nguyễn Văn s bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn Q, sinh năm 1986 ở thôn 
N- xã H- huyện H- Bắc Giang:

Ngày 04/7/2018, Q mua 200 điểm lô = 4.600.000đồng và 400.000đồng 
tiền số đề, sau khi so kết quả Q không trúng số nào. Tổng số tiền s đánh bạc với 
Q ngày 04/7/2018 là 5.000.000đồng.

8. Nguyễn Văn s bán số lô , số đề cho Nguyễn Hữu L 2, sinh năm 1970 ở 
thôn N- xã H- huyện H- Bắc Giang:

- Ngày 03/7/2018, L2 mua 100 điểm lô = 2.300.000đồng; mua lô xiên 3 = 
300. Tổng là 2.600.000đồng và không trúng số nào.

- Ngày 04/7/2018, L2 mua 120 điểm lô=2.760.000đồng và 360.000đồng 
tiền số đề. Khi so kết quả thì L không trúng ô số nào.Tổng số tiền s đánh bạc với 
L2 ngày 04/7/2018 là 3.120.000 đồng

- Ngày 05/7/2018, L2 mua 70 điểm lô =1.610.000đồng và 320.000đồng 
tiền số đề. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 05/7/2018, so kết 
quả thì L2 không trúng ô số nào. Tổng số tiền s đánh bạc với L2 ngày 04/7/2018 
là 1.930.000 đồng

9. Nguyễn Văn s bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn H4, sinh năm 1988 ở 
thôn N- xã H- huyện H- Bắc Giang:
- Ngày 03/7/2018, H4 mua 50 điểm lô =1.150.000đồng và 50.000đồng tiền số 
đề. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 03/7/2018, so kết quả thì
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H4 trúng ô số lô 48 = 25 điểm x 80.000đ/điểm = 2.000.000đồng. Tổng số tiền s 
đánh bạc với H4 ngày 03/7/2018 là số đánh 1.200.000đồng + số trúng
2.000.000đồng =3.200.000 đồng

- Ngày 05/7/2018, H4 mua 400.000đồng tiền lô và không trúng số nào.
10. Nguyễn Văn s bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn H5, sinh năm 1986 ở 

thôn N- xã H- huyện H- Bắc Giang:
-Ngày 04/7/2018, H5 mua 100 điểm lô = 2.300.000đồng và không trúng 

số nào.
11. Nguyễn Văn s bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn H6, sinh năm 1996 ở 

thôn N- xã H- huyện H- Bắc Giang:
- Ngày 03/7/2018, H6 mua 10 điểm lô = 230.000đồng và không trúng số

nào.
- Ngày 05/7/2018, H6 mua 460.000đồng tiền lô. Sau khi có kết quả xổ số 

Miền Bắc mở thưởng ngày 05/7/2018, so kết quả thì H6 trúng ô số lô 95 = 10 
điểm X 80.000đ/điểm = 800.000đ.Tổng số tiền s đánh bạc với H6 ngày 
05/7/2018 là số đánh 460.000đồng + số trúng 800.000đồng = 1.260.000 đồng.

12. Nguyễn Văn s bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn Đ2, sinh năm 1984 ở 
thôn N- xã H- huyện H- Bắc Giang:

-Ngày 03/7/2018, Đ2 mua 30 điểm lô = 690.000đồng và 300.000đồng 
tiền số đề. Sau khi so kết quả thì Đ2 không trúng ô số nào .Tổng số tiền s đánh 
bạc với Đ2 ngày 03/7/2018 là 990.000 đồng

13. Nguyễn Văn s bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn C l, sinh năm 1978 ở 
thôn N- xã H- huyện H- Bắc Giang:

- Ngày 03/7/2018, C1 mua lOO.OOOđồng tiền số đề và không trúng số nào.
- Ngày 04/7/2018, C1 mua 150.000đồng tiền số đề. Sau khi có kết quả xổ 

số miền bắc mở thưởng ngày 04/7/2018. So kết quả thì C1 trúng ô số đề 95 = 
lO.OOOđ X 80 = 800.000 đồng.Tổng số tiền s đánh bạc với C1 ngày 04/7/2018 là 
số đánh 150.000đồng + số trúng 800.000đồng = 950.000 đồng.

Tông sổ tiền Nguyên Văn s  đánh bạc từng ngày cụ thế là:
- Ngày 03/7/2018 là 95.705.000 đồng
- Ngày 04/7/2018 là 79.930.000 đồng
- Ngày 05/7/2018 là 53.230.000 đồng

Khi bị phát hiện hành vi đánh bạc, Phùng Văn N2, Nguyễn Văn H3, 
Nguyễn Văn M, Nguyễn Văn Đ2, Nguyễn Văn H6, Nguyễn Văn H5, Nguyễn 
Văn C l, Nguyễn Văn L l, Phùng Văn H l, Nguyễn Văn Q, Phạm Đức c ,  Nguyễn 
Minh C2, Nguyễn Văn H4 đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp 
Hòa đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc của mình như đã nêu trên; lời 
khai của các đối tượng phù hợp với lời khai của Đ, s  và N l. Tuy nhiên, đối với 
các đối tượng Nguyễn Văn H4, Nguyễn Văn Đ2, Nguyễn Văn H5, Nguyễn Văn 
L l, Nguyễn Văn C l, Nguyễn Văn H6, Phùng Văn HI có hành vi đánh bạc dưới 
hình thức mua bán số lô, số đề nhưng chưa đủ lượng tiền để cấu thành tội “Đánh
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bạc”. Vì vậy, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa ra quyết định 
xử lý vi phạm hành chính đối với H4, Đ2, C l, H5, L l, Nguyễn Văn H6, Phùng 
Văn H I .

Đối với Nguyễn Văn Đ, Nguyễn Văn N l, Nguyễn Văn M, Nguyễn Văn H3, 
Nguyễn Minh C2, Phạm Đức c  tham gia đánh bạc nhiều ngày có ngày số lượng 
tiền tham gia đánh bạc đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự và đã bị khởi 
tố. Tuy nhiên, có ngày số lượng tiền tham gia đánh bạc chưa đủ định lượng để 
truy cứu trách nhiệm hình sự nên Trưởng Công an huyện Hiệp Hòa ra Quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Đ, Nguyễn Văn N l, 
Nguyễn Văn M, Nguyễn Văn H3, Nguyễn Minh C2, Phạm Đức c  về hành vi 
này.

Đối với Nguyễn Hữu L2 không thừa nhận có hành vi dùng số điện thoại 
0916. 161.808 để nhắn tin mua số lô, số đề của s. Qua tra cứu, số điện thoại 
đăng ký tên Nguyễn Hữu L2 ở địa chỉ: thôn N- xã H- huyện H, Bắc Giang. Quá 
trình điều tra L2 khai bị mất điện thoại kèm theo sim có số thuê bao 
0916.161.808 từ tháng 6 năm 2018 và không dùng số điện thoại này nữa. Cơ 
quan điều tra đã cho L2 đối chất với s  nhưng không có kết quả. Do vậy, chưa đủ 
căn cứ để xử lý đối với L2 trong vụ án này.

Đối với Nguyễn Văn H2 không thừa nhận có hành vi dùng số điện thoại
0989.314.466 để nhắn tin mua số lô, số đề của s. Qua tra cứu, số điện thoại đăng 
ký lần đầu tên Nguyễn Văn H7 địa chỉ: xã M- huyện T- Bắc Ninh, đăng ký lần 
hai tên Nguyễn Văn H8 ở xã T- huyện H - Bắc Giang. Quá trình điều tra H2 có 
dùng số điện thoại này nhưng đã bị mất điện thoại kèm theo sim có số thuê bao
0989.314.466 từ tháng 5 năm 2018 nên không dùng số điện thoại này nữa. Cơ 
quan điều tra đã cho H2 đối chất với s nhưng không có kết quả. Do vậy, chưa đủ 
căn cứ để xử lý đối với H2 trong vụ án này.

Đối với đối tượng tên ĐI mà s khai ở khu vực chợ Đ thuộc xã M, huyện H 
dùng số điện thoại 0965.103.945 để nhắn tin mua số lô, số đề của s. Qua xác 
minh ở khu vực chợ Đ thuộc xã M, huyện H không có đối tượng nào tên ĐI có 
đặc điểm như s khai. Kết quả tra cứu số điện thoại 0965.103.945 đăng ký tên 
Đinh Văn L3 ở xã M- huyện H- Bắc Giang. Cơ quan điều tra đã xác minh và lấy 
lời khai, nhưng L3 khai không sử dụng số điện thoại 0965.103.945 bao giờ và 
không mua bán số lô, số đề với Nguyễn Văn s. Do vậy, chưa đủ căn cứ để xử lý 
trong vụ án này.

Đối với đối tượng tên T có hành vi mua bán số lô, số đề Nguyễn Văn Đ 
nhưng Đ khai chỉ thấy T nói nhà ở khu vực p, xã B, Đ chưa đến nhà T bao giờ. 
Qua xác minh, Công an xã B cung cấp không có đối tượng nào tên là T như Đ 
khai. Do vậy không có căn cứ để xử lý.

Đối với đối tượng tên là N  có nhờ N I nhắn tin mua số lô, số đề với Đ ngày 
29/6/2018, N I khai chỉ quen biết N khi đi làm thuê ở Bắc Ninh, không biết tên, 
tuổi, địa chỉ cụ thể; do vậy không có căn cứ để xử lý.
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Đối với đối tượng tên là s  mà N I khai ở khu vực phố H thuộc xã B, huyện 
H dùng số điện thoại 0978.825.740 để nhắn tin mua số lô, số đề của N I ngày 
05/7/2018. Qua xác minh ở khu vực phố H thuộc xã B, huyện H không có đối 
tượng nào tên s có đặc điểm như NI khai. Kết quả tra cứu số điện thoại 
0978.825.740 đăng ký lần đầu tên Nguyễn Thị Q ở xã B- huyện H- Bắc Giang; 
đăng ký lần hai tên Bùi cẩm  H ở SL- huyện T- Bắc Ninh. Cơ quan điều tra đã 
xác minh và lấy lời khai của chị Nguyễn Thị Q thì chị Q xác định không dùng số 
điện thoại 0978.825.740 bao giờ; xác minh tại đại bàn xã SL- huyện T- Bắc Ninh 
không có đối tượng nào tên Bùi cẩm  H, do vậy, chưa đủ căn cứ để xử lý trong 
vụ án này.

Đối với đối tượng tên là H mà s, Đ và N I nhận làm “thư ký” chuyển số lô, 
số đề cho H qua số điện thoại 0961.016.391; s , Đ, NI khai H sinh năm 1990 ở 
xã p, thị xã T, tỉnh Bắc Ninh. Qua xác minh ở khu vực xã p, thị xã T, tỉnh Bắc 
Ninh không có đối tượng nào tên H có đặc điểm như các bị cáo khai. Kết quả tra 
cứu số điện thoại 0961.016.391 đăng ký tên Nguyễn Tuấn T phường Đ- quận L- 
Hà Nội. Cơ quan điều tra đã xác minh và lấy lời khai của anh Nguyễn Tuấn T thì 
anh T khai không sử dụng số điện thoại 0961.016.391 bao giờ và không mua bán 
số lô, số đề với Nguyễn Văn s, Nguyễn Văn Đ, Nguyễn Văn NI do vậy, chưa đủ 
căn cứ để xử lý trong vụ án này.

Đối với Phùng Văn N2, sau khi khởi tố bị can, N2 bị Cơ quan cảnh sát điều 
tra Công an huyện Hiệp Hòa áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú 
nhưng hiện nay N2 đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan cảnh sát điều tra Công 
an huyện Hiệp Hòa đã ra Quyết định truy nã đối với Phùng Văn N2 nhưng chưa 
bắt được. Vì vậy, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa tách hành 
vi của Phùng Văn N2 ra, khi nào bắt được N2 sẽ xử lý sau.

về số tiền thu lời bất chính, Nguyễn Văn Đ và Nguyễn Văn s khai quá trình 
mua bán số lô, số đề khi người chơi trả tiền thì Đ và s đã chuyển cho H. Do quá 
trình bán số lô, số đề có nhiều đối tượng nợ tiền chưa thanh toán được nên H 
chưa trả tiền hoa hồng cho Đ và s. Còn đối với Nguyễn Văn N l, do Đ và N I có 
mối quan hệ họ hàng nên Đ nhờ N I chuyển giúp số lô, số đề cho H thì NI đồng 
ý, giữa NI và Đ chưa thỏa thuận về tiền công và Đ cũng chưa trả tiền cho N l.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 34/2019/HSST ngày 20/5/2019 của Tòa án 
nhân dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã quyết định:

[1] Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn Đ, Nguyễn Văn s phạm tội “Cưỡng 
đoạt tài sản”.

Tuyên bố tám bị cáo Nguyễn Văn Đ, Nguyễn Văn s, Nguyễn Văn N l, 
Nguyễn Văn M, Phạm Đức c , Nguyễn Minh C2, Nguyễn Văn Q, Nguyễn Văn 
H3 phạm tội: “Đánh bạc”.

1.1.Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 170, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, 
Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự đối với Nguyễn Văn Đ; Xử phạt 
Nguyễn Văn Đ 04( bốn) năm tù.
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Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 
lvà khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự đối với Nguyễn 
Văn Đ; Xử phạt Nguyễn Văn Đ 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù.

Căn cứ Điều 55 Bộ luật hình sự, buộc Nguyễn Văn Đ phải chấp hành hình 
phạt chung của hai tội là 08 (tám) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 
bắt bị cáo đi thi hành án, nhưng được trừ thời gian tạm giữ tạm giam từ ngày 
06/7/2018 đến ngày 14/9/2018.

1.2.Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 170, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, 
Điều 17, Điều 58, Điều 54, Điều 38 Bộ luật hình sự đối với Nguyễn Văn S; Xử 
phạt Nguyễn Văn s 01( một) năm 06( sáu) tháng tù.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1 
Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự đối với Nguyễn Văn S; Xử 
phạt Nguyễn Văn s 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù.

Căn cứ Điều 55 Bộ luật hình sự, buộc Nguyễn Văn s phải chấp hành hình 
phạt chung của hai tội là 05 (năm) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày đi thi hành án, 
nhưng được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 06/7/2018 đến ngày 15/7/ 2018.

Ngoài ra bản án còn xử phạt các bị cáo khác, xử lý vật chứng, án phí, quyền 
kháng cáo, quyền thi hành án theo quy định.

Ngày 20/6/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang kháng nghị bản án 
sơ thẩm với nội dung yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xét xử lại theo hướng hủy 
một phần bản án hình sự sơ thẩm để điều tra lại đối với bị cáo Nguyễn Văn Đ và 
bị cáo Nguyễn Văn s về tội “Cướp tài sản” quy định tại Điều 168 của Bộ luật 
hình sự.

Tại phiên toà phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang 
giữ nguyên kháng nghị.

Bị cáo Nguyễn Văn Đ và Nguyễn Văn s không có ý kiến về kháng nghị, 
đề nghị Hội đồng xét xử xem xét.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang tham gia phiên tòa phát 
biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận 
kháng nghị của Viện kiểm sát và căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355, điểm a khoản 
1 Điều 358 của Bộ luật tố tụng hình sự, hủy một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 
34/2019/HSST ngày 20/5/2019 của Tòa án nhân dân huyện Hiệp Hòa đối với bị 
cáo Nguyễn Văn Đ và Nguyễn Văn Svề tội Cưỡng đoạt tài sản để điều tra lại.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] về tính hợp pháp của kháng nghị: Kháng nghị của Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Bắc Giang được làm trong thời hạn kháng nghị theo đúng quy định tại 
Điều 337 của Bộ luật tố tụng hình sự nên xác định là kháng nghị hợp pháp, được 
chấp nhận xem xét giải quyết theo trình tự phúc thẩm.
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[2] Xét nội dung kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang
thấy:

Nguyễn Văn Đ nhận thức được anh Ngô Văn L nợ tiền mình, nếu không trả 
thì Đ có quyền kiện ra Tòa án để giải quyết theo đúng pháp luật, nhưng Đ không 
làm vậy mà khi thấy anh L thì Đ dùng ô tô chặn lại, dùng gậy gỗ đánh và bắt lên 
xe của Đ sang một cánh đồng thuộc huyện Y, tỉnh Bắc Ninh; tại đây Đ bắt anh L 
xuống xe, dùng gậy sắt đánh và bắt anh L gọi điện về cho mẹ phải chuẩn bị 70 
triệu đồng để đưa Đ thì Đại mới thả anh L về; qua điện thoại anh L thì Đ nói với 
bà N là mẹ anh L phải đưa đủ 70 triệu đồng, hẹn nhiều điểm đưa tiền, điểm cuối 
cùng là quán cà phê “G”, tại đây Đ nhận tiền đưa cho s và NI đếm, Đ ghi giấy 
thì bị bắt quả tang. Như vậy, Nguyễn Văn Đ đã có hành vi bắt giữ, đưa đến nơi 
vắng người qua lại, thực hiện hành vi dùng vũ lực để chiếm đoạt 70 triệu đồng 
của anh L, bà N là mẹ đẻ anh L, đây là dấu hiệu đặc trưng về mặt khách quan của 
tội “Cướp tài sản”. Do vậy, hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Văn Đ đã phạm 
vào tội “Cướp tài sản”. Bị cáo Nguyễn Văn s là người đồng phạm giúp sức cho 
Nguyễn Văn Đ. Tội Cướp tài sản nặng hơn tội Cưỡng đoại tài sản nên Viện kiểm 
sát nhân dân tỉnh Bắc Giang kháng nghị hủy một phần Bản án hình sự sơ thẩm 
về tội Cưỡng đoạt tài sản để điều tra lại về tội Cướptài sản là có căn cứ cần chấp 
nhận.

Đối với tội Đánh bạc, Tòa án cấp sơ thẩm kết án các bị cáo là có căn cứ cần 
giữ nguên án sơ thẩm về tội Đánh bạc đối với bị cáo Nguyễn Văn Đ và Nguyễn 
Văn s.

[3] về án phí hình sự phúc thẩm: Các bị cáo không phải chịu án phí hình 
sự phúc thẩm.

[4] Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 
hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên;
QUYÉT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355, điểm a khoản 1 Điều 358 của Bộ luật 
tố tụng hình sự;

Chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang;
Hủy một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 34/2019/HSST ngày 20/5/2019 

của Tòa án nhân dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đối với Nguyễn Văn Đ và 
Nguyễn Văn s về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc 
Giang để điều tra lại theo thủ tục chung.

2. Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Đ và 
Nguyễn Văn s về tội “Đánh bạc”:

+ Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 
lvà khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 38 của Bộ luật hình sự; Xử phạt bị 
cáo Nguyễn Văn Đ 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn
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tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ 
ngày 06/7/2018 đến ngày 14/9/ 2018.

+ Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 
1 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 38 của Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo 
Nguyễn Văn s 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội Đánh bạc. Thời hạn tù tính từ 
ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 06/7/2018 đến 
ngày 15/7/2018.

[3]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 
nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Noi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT x ử  PHÚC THẨM
VKSND tỉnh Bắc Giang; T H Ẩ M  P H Á N  - C H Ủ  T O Ạ  P H IÊ N  T O À

- Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang;
- Cổng thông tin điện tử Tòa án;
- CA-VKS-TA-CCTHADS sơ thẩm;
- Bị cáo; (đã ký)
- Lưu HS, HCTP.

Ngô Quang Dũng
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 46/2019/HS-ST 
Ngày: 25-6-2019

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Với thành phần Hội đồng xét xử  sơ thẩm gồm có:
- Tham phán - Ch ủ tọa ph iên toa: Ông Nguyễn Huỳnh Đức;

- Các Hội tham nhân dân: 1. Ông Bùi Quang Ẩn;

2. Bà Lê Thị Mỹ;

Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Thùy -  Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Bình 
Dương.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên toà:
Bà Nguyễn Thị Huệ - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 
mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 
35/2019/TLST-HS ngày 15 tháng 5 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét 
xử số 46/2019/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 6 năm 2019 đối với bị cáo:

Danh A , sinh năm 1986, tại tỉnh Kiên Giang; nơi cư trú: Âp K, xã T, 
huyện V, tỉnh Kiên Giang; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 01/12; quốc 
tịch: Việt Nam; dân tộc: Khơ Me; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; con ông 
Danh B(đã chết) và bà Thị N, sinh năm 1959; bị cáo chưa có vợ con; tiền án, 
tiền sự: Không. Ngày 18/3/2019, thực hiện hành vi cướp tài sản và bị bắt quả 
tang, bị truy tố, tạm giữ và tạm giam cho đến nay, có mặt.

Người bào chữa chỉ định cho bị cáo Danh A: Ông Trần Xuân V- Luật sư 
Văn phòng Luật sư Thanh và Công sự thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương, có 
mặt.

Bị hại: Ông Nguyễn Hào H, sinh năm 1968; nơi cư trú: Nhà số 26, đường 
Huỳnh Văn L, khu phố 1, phường P, thành phố M, tỉnh Bình Dương, có mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Bà Lê Thị L, sinh năm 1972; Số nhà 26, đường Huỳnh Văn L, khu phố 1, 
phường P, thành phố M, tỉnh Bình Dương, vắng mặt.

Người làm chứng:

1. Ông Bùi Văn L, sinh năm 1977; nơi cư trú: Tổ 16, phường N, thị xã E,
tỉnh Ninh Bình, vắng mặt.

2. Ông Nguyễn Hữu C, sinh năm 1980; nơi cư trú: Số nhà 724, tổ 40, khu
phố 8, phường K, thành phố M, tỉnh Bình Dương, vắng mặt.
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NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:
Danh A không có nghề nghiệp ổn định. Vào năm 2016, Danh A sống và 

làm nghề bốc vác thuê ở địa bàn huyện Q, tỉnh Kiên Giang. Thời gian này Danh 
A được người bạn tên HI (không rõ lai lịch) chỉ cho Danh A biết cách lái xe nên 
Danh A biết lái xe ô tô. Đến năm 2018, Danh A về địa bàn tỉnh Bình Dương 
làm thợ hồ và thuê trọ ở địa chỉ nhà thương mại, dịch vụ Công nhân thuộc khu 
phố s, thị trấn u, huyện B, tỉnh Bình Dương nhưng không đăng ký tạm trú tại 
đây.

Vào khoảng 22 giờ ngày 17/3/2019, Danh A đi bộ đến khu vực vườn cao 
su gần nhà nghỉ F thuộc phường K, thành phố M và nằm ngủ lại bên lề đường. 
Đến khoảng 05 giờ 30 phút, ngày 18/3/2019, Danh A đi bộ đến vòng xoay thành 
phố mới thuộc phường E, thành phố M, tỉnh Bình Dương, Danh A nhìn thấy 01 
chiếc xe ô tô taxi loại 7 chỗ của hãng xe TL, hiệu Toyota Innova màu trắng bạc 
mang biển số 61A-259.18 (do bà Lê Thị L làm chủ sở hữu) không đóng cửa phía 
bên trái, xe đang dừng bên lề đường, ông Nguyễn Hào H đang ngồi ghế tài xế 
trong xe. Lúc này Danh A có ý định chiếm đoạt xe ô tô trên nên tiếp cận, lấy 
một con dao xếp lưỡi bằng kim màu trắng đem theo sẵn trong túi quần ra, dùng 
tay phải cầm con dao đến kề vào cổ ông Nguyễn Hào H và nói Nguyễn Hào H 
“xuống xe”. Bị Danh A khống chế, ông Nguyễn Hào H bước xuống xe và đứng 
cách cửa xe khoảng hơn 01 mét, lúc này Danh A vẫn kề dao vào cổ của ông 
Nguyễn Hào H thì bất ngờ ông Nguyễn Hào H dùng tay trái gạt tay cầm dao của 
Danh A, tay phải đánh vào mặt Danh A làm Danh A chao đảo, ông Nguyễn Hào 
H tiếp tục dùng chân phải đá vào mặt Danh A làm Danh A ngã xuống đất rơi 
dao. Ông Nguyễn Hào H leo lên xe, đóng cửa lại rồi điều khiển xe ô tô bỏ chạy 
về hướng vòng xoay, Danh A dùng tay phải nắm vào tay nắm phía bên ngoài 
cửa phía trước bên trái xe ô tô và đu theo. Ông Nguyễn Hào H điều khiển xe 
chạy được khoảng 20 mét thì Danh A bị té ngã xuống đường nhựa. Lúc này, ông 
Nguyễn Hào H liền thông báo bộ đàm cho các tài xế taxi khác hoạt động tại khu 
vực gần đó biết sự việc. Ông Bùi Văn L và ông Nguyễn Hữu c  (là tài xế của 
hãng taxi TL) cùng quần chúng nhân dân đến khống chế bắt giữ Danh A, thu giữ 
con dao và giao nộp cho Công an phường E, thành phố M.

Căn cứ Kết luận định giá tài sản số 52 ngày 21/3/2019 của Hội đồng định 
giá thành phố M, kết luận: 01 xe ô tô hiệu Toyota, Innova, biển số 61A-259.18, 
số khung: 42G7C9401870, số máy: 1TR7379126, trị giá 400.000.000 đồng.

Vật chứng thu giữ: 01 xe ô tô hiệu Toyota, Innova, biển số 61A-259.18, 
số khung: 42G7C9401870, số máy: 1TR7379126 đã thu hồi trả lại cho bà Lê Thị 
L; 01 con dao xếp bằng kim loại màu trắng, ốp gỗ màu nâu dài 22 cm (đã bị
gãy).

Tại Cáo trạng số 08/CT-VKS.P1 ngày 13/5/2019 của Viện Kiểm sát nhân 
dân tỉnh Bình Dương truy tố bị cáo Danh A về tội “Cướp tài sản” (chưa đạt)

40



theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 168, Điều 15 của Bộ luật Hình sự năm 
2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa, bị cáo Danh A không khai nhận hành vi phạm tội và cho 
rằng bị cáo không thực hiện hành vi cướp tài sản.

Tại phiên tòa, phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình 
Dương vẫn giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Danh A về tội “Cướp tài sản” 
(chưa đạt) theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 168, Điều 15, khoản 3 Điều 57 
Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Xét tính chất, vai trò, mức 
độ, hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo; đề 
nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo Danh A từ 09 (chín) năm đến 10 (mười) 
năm tù về tội “Cướp tài sản”, về xử lý vật chứng, đề nghị Hội đồng xét xử tịch 
thu tiêu hủy 01 dao xếp bằng kim loại màu trắng, ốp gỗ (màu nâu) dài 22cm (bị
gãy).

Người bào chữa chỉ định cho bị cáo Danh A trình bày tranh luận: Người 
bào chữa thống nhất về phần tội danh mà đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 
Bình Dương đã truy tố với bị cáo. về phần hình phạt, đề nghị Hội đồng xét xử 
xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: Trong quá trình điều tra, 
bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Tại phiên tòa, bị cáo không thừa 
nhận hành vi phạm tội của mình là do bị cáo còn hạn chế về nhận thức: Bị cáo là 
người có học vấn thấp 01/12, là người dân tộc thiểu số. Ngoài ra, bị cáo có hoàn 
cảnh gia đình khó khăn, bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nhưng phạm tội chưa 
đạt, bị cáo có cha từng là quân nhân tại ngũ và tại phiên tòa bị hại xin giảm nhẹ 
hình phạt cho bị cáo. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm 
nhẹ trách nhiệm hình sự và giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo dưới mức khung hình 
phạt mà đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã đề nghị.

Bị hại tham gia tranh luận: Bị hại cho rằng hành vi của bị cáo rất nguy 
hiểm cần phải trừng trị thật nghiêm khắc theo đúng quy định của pháp luật. Tuy 
nhiên, bị cáo có tuổi đời còn trẻ, nếu bị cáo biết ăn năn hối cải, đề nghị Hội đồng 
xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo có cơ hội sớm tái hòa nhập cộng 
đồng và trở thành người có ích cho xã hội. về trách nhiệm dân sự, bị hại không 
yêu cầu.

Bị cáo Danh A không tham gia tranh luận và thống nhất với lời bào chữa 
của người bào chữa.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như 
sau:

[1] về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình 
Dương, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương, Kiểm sát viên 
trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 
tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị 
cáo, luật sư bào chữa cho bị cáo, bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành 
vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó,
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các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 
tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] về truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đối với hành 
vi của bị cáo Danh A: Tại phiên tòa, bị cáo cho rằng bị cáo không thực hiện 
hành vi cướp tài sản của bị hại. Tuy nhiên, căn cứ vào các chứng cứ, biên bản 
lấy lời khai của bị cáo trong suốt quá trình điều tra, lời khai của bị hại và những 
người làm chứng, đủ cơ sở kết luận bị cáo thực hiện hành vi phạm tội như sau: 
Vào khoảng 05 giờ 30 phút ngày 18/3/2019, tại khu vực vòng xoay thành phố 
Mới thuộc phường E, thành phố M, tỉnh Bình Dương, bị cáo Danh A đã có hành 
vi dùng dao xếp (bằng kim loại màu trắng, ốp gỗ màu nâu dài 22cm) kề vào cổ 
ông Nguyễn Hào H khống chế nhằm mục đích chiếm đoạt xe ô tô hiệu Toyota 
Innova, biển số 61A-259.18, trị giá 400.000.000 đồng (bốn trăm triệu đồng) do 
ông Nguyễn Hào H đang đậu bên đường. Bị cáo chưa chiếm đoạt được tài sản 
thì bị phát hiện và bắt giữ. Việc bị cáo không chiếm đoạt được tài sản là ngoài ý 
muốn của bị cáo.

Tại Điều 168 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) 
quy định về tội: “Cướp tài sản” như sau:

“1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có 
hành vi khác làm cho người bị tẩn cồng lâm vào tình trạng không thế chổng cự 
được nhằm chiếm đoạt tài sản thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

3. Phạm tội thuộc các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm 
đến hai mươi năm.

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000
đồng.

y y

Và tại Điều 15 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) 
quy định:

“Phạm tội chưa đạt là cổ ỷ  thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện 
được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ỷ  muốn của người phạm tội.

Người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội chưa đạt”

Do đó, Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương truy tố bị 
cáo Danh A về tội “Cướp tài sản” (chưa đạt) với tình tiết định khung “Chiếm 
đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng” theo quy 
định tại điểm a khoản 3 Điều 168 và Điều 15 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ 
sung năm 2017) là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp 
luật.

[3] Hành vi dùng hung khí nguy hiểm, ngay tức khắc khống chế bị hại 
làm cho bị hại rơi vào tình trạng không thể chống cự để cướp xe ô tô của bị hại 
là hành vi rất nguy hiểm. Không những xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của 
công dân được pháp luật bảo vệ mà còn đe dọa xâm phạm đến tính mạng, sức 
khỏe của bị hại. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, nhận thức
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được hành vi cướp tài sản là hành vi vi phạm pháp luật nhưng vì động cơ vụ lợi 
cá nhân mà bị cáo bất chấp hậu quả để thực hiện hành vi phạm tội, chứng tỏ bị 
cáo là người xem thường pháp luật, thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý. 
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương, tội phạm về các tội xâm phạm quyền sở 
hữu ngày càng gia tăng, gây bất bình trong xã hội, gây hoang mang cho người 
dân đang sinh sống, làm việc tại địa phương. Do đó, hành vi của bị cáo cần phải 
xử phạt mức án nghiêm nhằm mục đích trừng trị, giáo dục đối với bị cáo và góp 
phần đấu tranh phòng ngừa tội phạm chung cho toàn xã hội.

[4] Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt cần xem xét các tình tiết tăng 
nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo để xử phạt bị cáo một 
mức án cho phù hợp.

v ề  tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng 
nặng trách nhiệm hình sự.

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra, bị cáo 
thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị 
cáo. Tại phiên tòa, bị cáo quanh co chối tội tuy nhiên, sau khi người bào chữa 
tham gia bào chữa, bị cáo đã nhận tội. Ngoài ra, về nhân thân, bị cáo chưa có 
tiền án tiền sự, là người dân tộc thiểu số, có trình độ học vấn thấp. Do đó, Hội 
đồng xét xử quyết định áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy 
định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ 
sung năm 2017) đối với bị cáo.

[5] Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương về các 
tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo là phù hợp nên Hội đồng 
xét xử chấp nhận. Đối với phần hình phạt mà đại diện Viện kiểm sát nhân dân 
tỉnh Bình Dương đã đề nghị là cao so với hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo 
nên Hội đồng xét xử sẽ quyết định hình phạt thấp hơn hình phạt mà đại diện 
Viện Kiểm sát đã đề nghị.

Ý kiến của luật sư bào chữa cho bị cáo về áp dụng các tình tiết giảm nhẹ 
trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với bị cáo là phù hợp nên Hội đồng xét xử 
chấp nhận.

[6] về xử lý vật chứng:

Đối với: 01 (một) dao xếp bằng kim loại màu trắng, ốp gỗ (màu nâu) dài 
22 cm  (bị gãy).

Đây là vật chứng chứng liên quan đến vụ án, không còn giá trị sử dụng 
nên cần tịch thu, tiêu hủy.

Đối với: 01 xe ô tô hiệu Toyota, Innova, biển số 61A-259.18, số khung: 
42G7C9401870, số máy: 1TR7379126 đã thu hồi trả lại cho bà Lê Thị L là đúng 
quy định của pháp luật nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.

[7] về trách nhiệm dân sự: Bị hại ông Nguyễn Hào H không yêu cầu nên 
Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.

[8] Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Danh A phải nộp theo quy định pháp
luật.
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QUYÉT ĐỊNH:
Căn cứ các Điều 298, 299, 326, 327, 329, 331, 333 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự năm 2015;

1/ Tuyên bố bị cáo Danh A phạm tội “Cướp tài sản” (chưa đạt).

Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 168; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 
Điều 15 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Xử phạt bị cáo Danh A 07 (bảy) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 
18/3/2019.

2/ v ề  trách nhiệm dân sự: Không xem xét.

3/ v ề  xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 
2015; Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Tịch thu, tiêu hủy:

- 01 (một) dao xếp bằng kim loại màu trắng, ốp gỗ (màu nâu) dài 22 cm 
(bị gãy).

( Vật chứng đã được chuyến đến Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình 
Dương theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 13/5/2019)

4/ v ề  án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình 
sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của ủ y  ban Thường 
vụ Quốc hội:

Bị cáo Danh A phải nộp 200.000 đồng.

Bị cáo, bị hại được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ 
ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản 
án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm 
yết công khai.
Noi nhận: IM. HỘI ĐỒNG XÉT x ử  s ơ  THẨM
- VKSND cấp cao tại TP. HCM; ' " -
- VKSND tỉnh Bình Dương;
- Trại Tạm giam - Công an tỉnh BD;
- Phòng PC01 - Công an tỉnh BD;
- Phòng PV06 - Công an tỉnh BD;
- Cục THADS tỉnh Bình Dương;
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;
- Bị cáo;
- Người bào chữa cho bị cáo;
- Bị hại;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 
quan: 1

Vì các lẽ trên;

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ

Nguyễn Huỳnh Đức

- Lưu: HSVA, Tòa HS, Tổ HCTP. 3
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đôc lâp - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 308/2019/HS-PT 
Ngày 05 -  6 -  2019

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Thành phần Hội đồng xét x ử  phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đỗ Đình Thanh

Các Thẩm phán: Bà Trần Thị Hòa Hiệp

Bà Mai Thị Tú Oanh

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Hồng Hạnh -  Thư ký Tòa án nhân dân 
cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố  Hồ Chí M inh  
tham gia phiên tòa: Ông Trần Anh Dũng và ông Đặng Quốc Việt -  Kiểm sát 
viên.

Từ ngày 03 đến ngày 05 tháng 6 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp 
cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc 
thẩm thụ lý số 714/2018/TLPT- HS ngày 10 tháng 12 năm 2018 đối với bị cáo 
Huỳnh Công Th và các bị cáo khác do có kháng cáo của các bị cáo, bị hại và 
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 
396/2018/HS-ST ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Tòa án nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh.

- Các bị cáo có kháng cáo:

1. Huỳnh Công Th, sinh năm 1976 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng
ký thường trú: 166 NĐC, Phường 11, quận PN, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề 
nghiệp: Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Giao dịch Xuất nhập 
khẩu TL; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; quốc tịch: Việt 
Nam; con ông Huỳnh Văn T (Huỳnh Chơn T) (chết) và con bà Hà Thị D; hoàn 
cảnh gia đình: bị cáo có vợ (đã ly hôn) và 02 người con (con lớn sinh năm 2008, 
con nhỏ sinh năm 2010); tiền án, tiền sự: không;
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Nhân thân: Ngày 24/11/2015, bị cáo bị Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 
phố Hồ Chí Minh xử phạt 07 năm 06 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài 
sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” (theo Bản án hình 
sự phúc thẩm số 614/2015/HS-PT ngày 24/11/2015).

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 13/11/2012 trong một vụ án khác.

Bị cáo hiện đang chấp hành án trong một vụ án khác, được di lý và tạm 
giam tại Trại tạm giam T 17 - Bộ Công an; (vẳng mặt).

+ Người bào chữa cho bị cáo Huỳnh Công Th:

1. Luật sư Trần Đình D l, làm việc tại Trung tâm Tư vấn pháp luật Thành 
phố Hồ Chí Minh, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bào chữa theo 
yêu cầu; (có mặt).

2. Luật sư Nguyễn Minh c, làm việc tại Công ty luật TNHH MTV Đông 
Pháp, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bào chữa theo yêu cầu; (cỏ 
mặt).

3. Luật sư Nguyễn Đức Nh, Trung tâm Tư vấn pháp luật Quận 9, Thành 
phố Hồ Chí Minh, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bào chữa theo 
yêu cầu; (có mặt).

2. Huỳnh Minh Thl, sinh năm 1979 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi 
đăng ký thường trú: 166 NĐC, Phường 11, quận PN, Thành phố Hồ Chí Minh; 
nghề nghiệp: Nguyên Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Xây dựng 
Thương mại Dịch vụ Huỳnh TL; trình độ văn hóa: 09/12; dân tộc: Kinh; giới 
tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Huỳnh Văn T (Huỳnh Chơn T) (chết) 
và con bà Hà Thị D; hoàn cảnh gia đình: có vợ Trương Thị Thanh Th2 (đã chết 
năm 2016) và 02 người con (con lớn sinh năm 2009, con nhỏ sinh năm 2010); 
tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo tại ngoại; (cỏ mặt).

+ Người bào chữa cho bị cáo Huỳnh M inh Thl:

1. Luật sư Lê Xuân Anh Ph, làm việc tại Chi nhánh Công ty luật TNHH 
MTV Thoại Khánh, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bào chữa theo 
yêu cầu; (có mặt).

2. Luật sư Nguyễn Đình Thái H, làm việc tại Văn phòng luật sư Thái 
Hùng, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Đà Nang bào chữa theo yêu cầu; (cỏ mặt).
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3. Trần Thế Kinh L, sinh năm 1984 tại Bến Tre; nơi đăng ký thường trú: 
46/3 ấp QT, xã QĐ, huyện TP, tỉnh Bến Tre; chỗ ở: Phòng 106, Chung cư 
161/84B LLQ, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: 
Nguyên Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ TH; trình độ 
văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông 
Trần Xuân B và con bà Phan Thị Tr; hoàn cảnh gia đình: bị cáo có vợ và 01 
người con (sinh năm 2013); tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo tại ngoại, (có mặt).

+ Người bào chữa cho bị cáo Trần Thế Kinh L:

Luật sư Trần Thanh H, làm việc tại Công ty Luật TNHH Tinh Tế, thuộc 
Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bào chữa theo yêu cầu; (cỏ mặt).

4. Phan Mộng H2, sinh năm 1971 tại Đồng Tháp; nơi đăng ký thường 
trú: Phòng 14-26 Lô G, Khu dân cư MN, Phường 3, quận BT, Thành phố Hồ 
Chí Minh; chỗ ở: Phòng 10.1 Lô 10, Khu dân cư MN, Phường 3, quận BT, 
Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH 
Đầu tư PL; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; quốc tịch: 
Việt Nam; con ông Phan Hữu s và con bà Phạm Thị H3; hoàn cảnh gia đình: bị 
cáo có vợ và 01 người con (sinh năm 2007); tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo tại ngoại; (cỏ mặt).

+ Người bào chữa cho bị cáo Phan Mộng H2:

Luật sư Nguyễn D2, làm việc tại Công ty Luật TNHH MTV Duy Nguyễn, 
thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bào chữa theo yêu cầu; (cỏ mặt).

5. Nguyễn Thị Thu H4, sinh năm 1972 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi 
đăng ký thường trú: 85 Đường số 3, Cư xá LG, Phường 15, Quận 11, Thành phố 
Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Nguyên Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư 
Dịch vụ HP; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; quốc tịch: 
Việt Nam; con ông Nguyễn Văn V và con bà Trần Thị Th3; hoàn cảnh gia đình: 
bị cáo có chồng (không đăng ký kết hôn) và 02 người con (con lớn sinh năm 
2006, con nhỏ sinh năm 2009); tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo tại ngoại; (cỏ mặt).

+ Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Thu H4:
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Luật sư Phạm Công H5, làm việc tại Công ty Luật TNHH MTV Công 
H12 và Cộng sự, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bào chữa theo 
yêu cầu; (có mặt).

6. Nguyễn An N l, sinh năm 1973 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng 
ký thường trú: 8/18 Âp 2, xã NĐ, huyện NB, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: 
778/10 Nguyễn Bình, Âp 2, xã NĐ, huyện NB, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề 
nghiệp: Nguyên Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ TH; 
trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; con 
ông Nguyễn Phát A và con bà Nguyễn Thị T l; hoàn cảnh gia đình: bị cáo có vợ 
và 02 người con (con lớn sinh năm 2001, con nhỏ sinh năm 2009); tiền án, tiền 
sự: không.

Bị cáo tại ngoại, (cỏ mặt).

+ Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn An N l:

Luật sư Đinh Thị Huyền Kh, làm việc tại Công ty Luật TNHH MTV 
Công H12 và Cộng sự, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bào chữa 
theo yêu cầu; (có mặt).

7. M ai Thị Ngọc H6, sinh năm 1981 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi 
đăng ký thường trú: 351/116/19 LĐH, Phường 11, Quận 11, Thành phố Hồ Chí 
Minh; chỗ ở: 150 HP, Phường 8, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: 
Nguyên Giám đốc Công ty TNHH TD; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; 
giới tính: nữ; quốc tịch: Việt Nam; con ông Mai Văn T2 và bà Nguyễn Thị Đ; 
hoàn cảnh gia đình: bị cáo chưa có chồng, con; tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo tại ngoại; (cỏ mặt).

+ Người bào chữa cho bị cáo M ai Thị Ngọc H6:

Luật sư Trần Đình D3, làm việc tại Công ty Luật TNHH MTV Công H12 
và Cộng sự, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bào chữa theo yêu 
cầu; (có mặt).

8. Hoàng Thị Bích H7, sinh năm 1982 tại Bình Định; nơi đăng ký thường 
trú: 185/38 Tổ 60 Khu phố 7 (Khu phố 4 cũ), phường TCH, Quận 12, Thành phố 
Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Nhân viên tín dụng Ngân hàng BIDV TSG; trình độ 
văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; quốc tịch: Việt Nam; con ông 
Hoàng Hồng SI và con bà Trần Thị Bích N gl; hoàn cảnh gia đình: bị cáo có
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chồng và 02 con (con lớn sinh năm 2010, con nhỏ sinh năm 2016); tiền án, tiền 
sự: không.

Bị cáo tại ngoại; (cỏ mặt).

+ Người bào chữa cho bị cáo H2 Thị Bích H7:

Luật sư Nguyễn D2, làm việc tại Công ty Luật TNHH MTV Duy Nguyễn, 
thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bào chữa theo yêu cầu; (cỏ mặt).

9. Tạ Minh N gl, sinh năm 1978 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký 
thường trú: 23A TH, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề 
nghiệp: Nhân viên tín dụng Ngân hàng BIDV TSG; trình độ văn hóa: 12/12; dân 
tộc: Kinh; giới tính: nữ; quốc tịch: Việt Nam; con ông Tạ Thành C1 và bà Hà 
Thị L l; hoàn cảnh gia đình: bị cáo có chồng và 03 người con (con lớn nhất sinh 
năm 2011, con nhỏ nhất sinh năm 2017); tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo tại ngoại; (cỏ mặt).

+ Người bào chữa cho bị cáo Tạ Minh N gl:

Luật sư Trần Ngọc Th4, làm việc tại Văn phòng luật sư Lê Hà, thuộc 
Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, bào chữa theo chỉ định; (cỏ mặt).

10. Hoàng Thái H8, sinh năm 1974 tại cần Thơ; nơi đăng ký thường trú: 
149/21/6 Lê Thị Riêng, phường BT, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: 78 
Phan Văn Hân, Phường 17, quận BT, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: 
Nguyên Trưởng phòng Quan hệ khách hàng BIDV TSG; trình độ văn hóa: 
12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hoàng 
Trọng Th5 và bà Dương Thị L2; hoàn cảnh gia đình: bị cáo có vợ và 02 người 
con (con lớn sinh năm 2004, con nhỏ sinh năm 2014); tiền án, tiền sự: không;

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 07/01/2016, đến ngày 30/8/2016 được thay 
đổi biện pháp ngăn chặn từ Tạm giam thành cấm  đi khỏi nơi cư trú; (vẳng mặt).

+ Người bào chữa cho bị cáo H2 Thái H8:

Luật sư Hồ Hoài N hl, làm việc tại Công ty Luật TNHH Tâm Quang, 
thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, bào chữa theo chỉ định; (cỏ mặt).

- Người đại diện hợp pháp của bị cáo H2 Thái H8 có kháng cáo:

1. Ông Hoàng Trọng Th5, sinh năm 1940, (cha một của bị cáo).
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2. Bà Dương Thị L2, sinh năm 1942, (mẹ một của bị cáo).

Cùng trú tại: Nhà số 15.6 Lô E, Chung cư MĐ, số 220 XVNT, Phường 
21, quận BT, Thành phố Hồ Chí Minh; (cùng vắng mặt).

- Những người tham gia tổ tụng khác có kháng cáo:

+ Bị hại có kháng cáo:

Ngân hàng Thương mại cổ  phần Đầu tư và Phát triển VN (BIDV); trụ sở 
chính: 35 HV, phường LTT, quận HK, Thành phố Hà Nội; địa chỉ liên hệ: Tầng 
1, số 70 đường LG, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ của 
BIDV - Chi nhánh TSG).

Người đại diện theo ủy quyền (được ủy quyền theo Văn bản ngày 
24/5/2019): Ông Phạm Thanh Ch và ông Nguyễn Hồng K, (cùng có mặt).

+ Người có quyền lợi, nghĩa yụ liên quan có kháng cáo:

1. Ông Huỳnh Văn H9, sinh năm 1956; địa chỉ: số 26/10 CVL, Phường 5, 
thị xã TA, tỉnh Long An; (vẳng mặt).

Người đại diện theo ủy quyền của ồng H8 (được ủy quyền theo Giấy ủy 
quyền ngày 13/12/2018): Ông Vũ Ngọc Á l, sinh 1980; địa chỉ: 113lb  tổ 14 ấp 
HP, xã PT, thành phố BH, tỉnh Đồng Nai; (cỏ mặt).

Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho ồng H8: Luật sư Trần Hải Đ, 
làm việc tại Văn phòng Luật sư Trần Hải Đ thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ 
Chí Minh, (cổ mặt).

2. Ông Trần Văn M, sinh năm 1971; địa chỉ: Ắp XR, xã TB, huyện CT, 
tỉnh Tây Ninh; (cỏ mặt).

3. Ông Nguyễn Hồng Qu, sinh năm 1959 và bà Nguyễn Thị Kim L3, sinh 
năm 1960; cùng địa chỉ: 108 TTĐ, phường BN, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 
Minh; (ồng Qu xin vắng mặt, bà L3 có mặt).

Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho ồng Qu và bà L3:

+ Luật sư Nguyễn Văn H10, làm việc tại Văn phòng luật sư Bảo Anh 
thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh; (vẳng mặt).

+ Luật sư Nguyễn Bảo A2, làm việc tại Văn phòng luật sư Bảo Anh thuộc 
Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh; (cỏ mặt).
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-  Những người tham gia tổ tụng khác không kháng cáo:

1. Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Giao dịch Xuất Nhập khẩu TL; địa 
chỉ: Số 63 NĐC, Phường 15, quận PN, Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện theo 
pháp luật là bị cáo Huỳnh Công Th; (vắng mặt).

Ngày 20/4/2012, các Công ty sau đã sáp nhập vào Công ty TL:

+ Công ty TNHH Xây Dựng Thương mại Dịch Vụ TH, địa chỉ: số 49/40 
TĐT, phường PT, quận TP, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu TT, địa chỉ: 10P LCH, Phường 
10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Công ty TNHH Minh MT; địa chỉ: số 54A NTH, Phường 11, quận PN, 
Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Công ty Cổ phần Đầu tư PL (tên cũ là Công ty TNHH Đầu tư PL).

(Sáp nhập vào Công ty c ổ  phần Đầu tư VHV và hiện nay là Công ty 
TNHH Tư vấn Đầu tư PL -  sau đây gọi tắt là “Công ty PL”); địa chỉ: số 36 
Đường số 4, Khu dân cư PL 5, xã BH, huyện BC, Thành phố Hồ Chí Minh (địa 
chỉ mới: số 01 Đường 28, ấp TT, xã LT, huyện BC, tỉnh Tây Ninh).

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Văn Anh T3, sinh năm 1988, chức 
vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên; (vẳng mặt).

3. Bà Huỳnh Thị VI, sinh năm 1958; địa chỉ: số 750/23 NK, Phường 4, 
quận PN, Thành phố Hồ Chí Minh; (vẳng mặt).

4. Ông Nguyễn Thế H ll ,  sinh năm 1976; địa chỉ: 343 NTS, phường 5, 
quận GV, Thành phố Hồ Chí Minh; (vẳng mặt).

5. Ông Nguyễn Văn H12, sinh năm 1961; địa chỉ: 152/1/2 NTH, Phường 
1, quận GV, Thành phố Hồ Chí Minh; (cỏ mặt).

6. Ông Lê Văn B l, sinh năm 1938 và bà Phan Thị E, sinh năm 1942, (đã 
chết năm 2015 và năm 2017).

Người kế thừa quyền, lợi ích hợp pháp của ồng B ỉ, bà E gồm các ông/bà 
là con ruột của ồng B ỉ, bà E như sau: Lê Văn H I3, sinh năm 1960; Lê Thị B2, 
sinh năm 1963; Lê Văn Q ul, sinh năm 1970; Lê Thanh Qu2, sinh năm 1975; Lê 
Thanh L4, sinh năm 1980; cùng địa chỉ: số 128/4 Khu phố 1, phường HT, Quận 
12, Thành phố Hồ Chí Minh; (tất cả vẳng mặt).
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7. Ông Nguyễn Ngọc T4, sinh năm 1964; địa chỉ: số 4/69 Lê Đức Thọ, 
Phường 15, quận GV, Thành phố Hồ Chí Minh; (vẳng mặt).

8. Bà Trương Mỹ H14, sinh năm 1975; địa chỉ: 131/38A NTS, Phường 7, 
quận GV, Thành phố Hồ Chí Minh; (vẳng mặt).

9. Ông Nguyễn Thanh Gi, sinh năm 1950; địa chỉ: 85 Đường số 3, Cư xá 
LG, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh; (vẳng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 
vụ án được tóm tắt như sau:

I. Các pháp nhân liên quan đến Nguyễn Thị Thu H4 và Huỳnh Công
Th:

1. Nguyễn Thị Thu H4 thành lập các công ty sau:

1.1. Công ty TNHH Xây Dựng Thương mại Dịch Vụ TH.

Công ty TNHH Xây Dựng Thương mại Dịch Vụ TH (sau đây gọi tắt là 
Công ty TH) được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 26/10/2005, mã số doanh nghiệp 
0304053980, địa chỉ tại số 49/40 TĐT, phường PT, quận TP, Thành phố Hồ Chí 
Minh có ngành nghề kinh doanh chủ yếu là: Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, 
dân dụng, kinh doanh nhà ở, môi giới bất động sản, kinh doanh trang trí nội thất, 
vật liệu xây dựng, kim khí điện máy..., vốn  điều lệ ghi là 18 tỷ đồng gồm 02 
thành viên là Nguyễn An NI góp 09 tỷ đồng và Lý Viễn Chl góp 09 tỷ đồng 
(nhưng không thực góp vốn), người đại diện theo pháp luật là Nguyễn An NI 
(giám đốc công ty) nhưng thực tế do Nguyễn Thị Thu H4 điều hành.

Ngày 28/11/2008 Nguyễn An NI đã chuyển vốn góp khống cho Trần Thế 
Kinh L và thay đổi người đai diện theo pháp luật của Công ty TH là Trần Thế 
KinhL.

1.2. Công ty TNHH tư vấn đầu tư dịch yụ HP.

Vào năm 2004, Nguyễn Thị Thu H4 thành lập Công ty TNHH tư vấn đầu 
tư dịch vụ HP (gọi tắt Công ty HP) do Huệ làm giám đốc, đã giải thể năm 2014.

1.3. Công ty TNHH Một thành viên Bất động sản TD.
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Năm 2007, Nguyễn Thị Thu H4 còn thành lập Công ty TNHH Một thành 
viên Bất động sản TD (gọi tắt Công ty TD) thuê nhân viên là Mai Thị Ngọc H6 
đứng tên làm Giám đốc (còn H4 là người điều hành).

2. Huỳnh Công Th thành lập các công ty sau:

2.1. Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Giao dịch xuất nhập khẩu 
TL.

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Giao dịch xuất nhập khẩu TL (sau 
đây gọi tắt là Công ty TL) được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí 
Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 17/5/2006, mã số 
doanh nghiệp 0304390418, địa chỉ tại 63 NĐC, Phường 15, quận PN, Thành phố 
Hồ Chí Minh do chính Huỳnh Công Th đại diện theo pháp luật (Giám đốc), có 
ngành nghề kinh doanh: Nuôi trồng, đánh bắt, chế biến thủy hải sản, xây dựng 
công trình dân dụng, trung tâm thương mại, mua bán lương thực, thực phẩm, 
kim khí điện máy, đồ gia dụng. Ngày 17/5/2006 đăng ký vốn điều lệ là 05 tỷ 
đồng gồm Th 04 tỷ đồng, Huỳnh Minh Thl (em Th) 01 tỷ đồng; đăng ký thay 
đổi lần thứ nhất ngày 24/11/2006 tăng vốn điều lệ lên 25 tỷ đồng gồm 02 thành 
viên là Th góp 20 tỷ đồng, Trương Mỹ H14 (vợ của Th) góp 05 tỷ đồng; đăng 
ký thay đổi lần thứ 2 ngày 27/7/2007 tăng vốn điều lệ lên 68 tỷ đồng gồm 02 
thành viên góp vốn là Th góp 58 tỷ đồng, Trương Mỹ H14 (vợ của Th) góp 10 
tỷ đồng; đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 06/9/2007 vốn góp là 68 tỷ đồng gồm: 
Nguyễn Thị Thu H4 góp 32,640 tỷ đồng, Th góp 25,360 tỷ đồng, Trương Mỹ 
H14 góp 10 tỷ đồng; đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 13/9/2007 điều chỉnh 
Nguyễn Thị Thu H4 góp 38 tỷ đồng, Th góp 20 tỷ đồng, Trương Mỹ H I4 góp 
10 tỷ đồng; đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 21/4/2008 vốn điều lệ còn 61 tỷ 
đồng: Nguyễn Thị Thu H4 góp 31 tỷ đồng, Th góp 20 tỷ đồng, H14 góp 10 tỷ 
đồng; đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 23/6/2008 điều chỉnh vốn điều lệ: H4 góp 
18 tỷ đồng, Th góp 33 tỷ đồng, H14 góp 10 tỷ đồng; đăng ký thay đổi lần thứ 7 
ngày 11/9/2009, Th góp 51 tỷ đồng, H4 góp 10 tỷ đồng và Huỳnh Văn H9 góp 
07 tỷ đồng; đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 04/3/2011, Th góp 61 tỷ đồng, H9 
góp 07 tỷ đồng; đăng ký thay đổi lần sau cùng ngày 20/4/2012 tăng vốn điều 
lệ lên 146 tỷ đồng: Th góp 135,1 tỷ đồng, H9 góp 07 tỷ đồng, Phan Hoài Phl 
góp 2,4 tỷ đồng và Nguyễn Thế L5 góp 1,5 tỷ đồng.

2.2. Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu TT.

Năm 2009, Huỳnh Công Th thành lập Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập 
khẩu TT (Công ty TT) được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
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cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 28/02/2009, mã số doanh 
nghiệp 0307277812, trụ sở đăng ký tại 10P LCH, phường 10, quận 6, thành phố 
Hồ Chí Minh (nhà riêng ông Huỳnh L6), vốn điều lệ ghi là 30 tỷ đồng gồm: ông 
Huỳnh L6 góp 20 tỷ đồng, ông Lê Quang Trl góp 05 tỷ đồng và ông Nguyễn 
Thế L5 góp 05 tỷ đồng (nhưng thực tế không góp vốn), do ông Huỳnh L6 là 
Giám đốc, đại diện theo pháp luật, nhưng Th là người điều hành. Ngày 
04/3/2011 thay đổi Th làm giám đốc và chuyển về địa chỉ 63 NĐC, Phường 15, 
quận PN. Ngày 20/4/2012 công ty này đã sáp nhập vào Công ty TL.

2.3. Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Xây dựng Thương mại Dịch yụ 
HTL.

Ngày 22/04/2005, Huỳnh Công Th thành lập Công ty TNHH Đầu tư Sản 
xuất Xây dựng Thương mại Dịch vụ HTL và giao cho Trương Thị Thanh Th2 
(em dâu) làm giám đốc, đến ngày 22/04/2008 thì chuyển sang cho em trai là 
Huỳnh Minh Thl đứng tên làm giám đốc, đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ: 
15 tỷ đồng (Th điều hành).

2.4. Tiếp nhận và chỉ đạo Công ty TH sau ngày 28/11/2008.

Ngày 28/11/2008, sau khi nhận chuyển nhượng Công ty TH thì Th cho 
nhân viên là Trần Thế Kinh L đứng tên làm giám đốc, đại diện theo pháp luật, 
đến năm 2011 thì L nghỉ việc, đến ngày 20/4/2012 thì Công ty TH sáp nhập vào 
Công ty TL do Th làm giám đốc.

2.5. Công ty TNHH Minh MT.

Năm 2009, Huỳnh Công Th tiếp tục thành lập Công ty TNHH Minh MT 
(gọi tắt Công ty MT) nhờ Trương T5 (em vợ) đứng tên làm Giám đốc (Th điều 
hành). Ngày 20/4/2012 công ty này đã sáp nhập vào Công ty TL.

Ngoài ra Th còn mượn tư cách của Doanh nghiệp tư nhân TĐT (gọi tắt 
DNTN TĐT) nhờ ông Huỳnh L6 làm giám đốc, sau đó bổ nhiệm Lê Nhật Qu3 
đứng tên làm Phó giám đốc DNTN, sau đó, Thiện trực tiếp điều hành hoạt động 
của DNTN thông qua Lê Nhật Qu3 .

II. Hành vi chiếm đoạt 10,1 tỷ đồng của Nguyễn Thị Thu H4 và đồng 
phạm (Nguyễn An NI và Mai Thị Ngọc H6) tại Hợp đồng tín dụng số 
03/08/HĐ ngày 28/3/3008:

Ngày 28/11/2008, Nguyễn Thị Thu H4 chỉ đạo Nguyễn An N l, Lý Viễn 
Chl (nhân viên của H4) và Huỳnh Công Th chỉ đạo Trần Thế Kinh L (nhân viên
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của Th) ký các văn bản về việc chuyển nhượng phần vốn góp và thay đổi người 
đại diện theo pháp luật của Công ty TH, cụ thể:

+ Bản thỏa thuận chuyển nhượng phần vốn góp;

+ Biên bản họp Hội đồng thành viên, TN chuyển nhượng 50% vốn góp 
của Nguyễn An NI sang cho Trần Thế Kinh L và đồng thời thay đổi người đại 
diện pháp luật mới là Trần Thế Kinh L;

+ Quyết định của Hội đồng thành viên, do chủ tịch HĐTV Lý Viễn Chl 
ký, nội dung: Người đại diện pháp luật mới là ồng Trần Thế Kinh L, giữ chức vụ 
Giám đốc thay cho ồng Nguyễn An N I ;

+ Thông báo thay đổi nội dung ĐKKD gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư 
TPHCM về việc thay đổi tên người góp vốn và người đại diện pháp luật mới.

Sau đó, H4 tiếp tục chỉ đạo Nguyễn An N l, Mai Thị Ngọc H6 ký hợp đồng 
kinh tế “khống” giữa Công ty TD (H6 ký) và Công ty TH (N ký) có nội dung: 
Công ty TD bán thép cho Công ty TH, kèm theo hóa đơn GTGT “khống” và giấy 
đề nghị giải ngân (N ký) đưa vào hồ sơ đề nghị giải ngân. BIDV TSG không biết 
có sự thay đổi người đại diện của Công ty TH từ N sang L nên vẫn giải ngân với 
số tiển tổng cộng là 10,1 tỷ đồng (giải ngân 2,3 tỷ đồng vào ngày 01/12/2008; 1,8 
tỷ đồng vào ngày 03/12/2008 và 06 tỷ đồng vào ngày 09/12/2008) vào tài khoản 
của công ty bán hàng là Công ty TD.

Sau khi tiền vào tài khoản Công ty TD thì Huyền rút ra cho H4 sử dụng, về 
phía Th không chỉ đạo Trần Thế Kinh L lập hồ sơ để đề nghị BIDV TSG giải 
ngân số tiền nêu trên, nhưng do Th không kiểm tra nên sau đó Th có trả luôn số 
tiền mà nhóm H6 tự ý rút từ BIDV, sau khi phát hiện thì Th đã làm đơn tố cáo 
hành vi của Nguyễn Thị Thu H4. Ngày 10/8/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ 
Công an đã có Công văn số 2811/CSĐT-P11 yêu cầu BIDV TSG phong tỏa 10,1 
tỷ đồng từ Công ty TH chuyển sang thanh toán cho khoản vay của Công ty TT 
(Huỳnh Công Th).

Như vậy, BIDV TSG đã giải ngân tổng cộng là 10.100.000.000 đồng. Cả 
03 lần giải ngân trên, Tạ Minh N gl, là Nhân viên tín dụng Phòng Quan hệ khách 
hàng BIDV TSG, đều là người tiếp nhận hồ sơ nhưng không kiểm tra thực tế mà 
tiến hành đề xuất phê duyệt giải ngân, sau khi giải ngân mặc dù biên bản kiểm 
tra mục đích sử dụng vốn vay N gl xác nhận Công ty TH có mua thép nhưng 
thực tế thì hai công ty này không có mua bán thép.
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III. Hành vi chiếm đoạt tài sản của Huỳnh Công Th và đồng phạm 
(Huỳnh Minh T hl, Trần Thế Kinh L và Phan Mộng H2) tại 03 Công ty TH, 
TL và TT:

1. Sử dụng pháp nhân Công ty TH vay và chiếm đoạt tiền tại BIDV
TSG:

1.1. Tiếp tục giải ngân đối với Họp đồng tín dụng số 03/08/HĐ ngày 
28/3/2008 giữa BIDV TSG và Công ty TH (8.912.700.000 đồng):

Sau khi tiếp nhận Công ty TH, Huỳnh Công Th thấy Hợp đồng tín dụng 
hạn mức số 03/08/HĐ ngày 28/3/2008 giữa Công ty TH với BIDV TSG vẫn còn 
hạn mức giải ngân nên chỉ đạo Trần Thế Kinh L ký khống các Hợp đồng, Hóa 
đơn mua hàng với Công ty TL, DNTN TĐT, Công ty HTL, Công ty TT, ký giấy 
đề nghị BIDV TSG tiếp tục giải ngân các khoản tiền sau: ngày 02/01/2009 giải 
ngân 480 triệu đồng, ngày 27/02/2009 giải ngân 1,1 tỷ đồng, ngày 02/3/2009 
giải ngân 2,1 tỷ đồng, ngày 20/3/2009 giải ngân 498 triệu đồng, ngày 08/4/2009 
giải ngân 3,53 tỷ đồng và 1,2047 tỷ đồng. Tổng cộng đã giải ngân thêm là
8.912.700.000 đồng.

Sau khi Th trả các khoản tiền, mặc dù vẫn còn nợ gốc là 4.134.700.000 
đồng nhưng BIDV TSG đã giải chấp hết toàn bộ các tài sản thế chấp liên quan 
đến Nguyễn Thị Thu H4.

Trong quá trình điều tra vụ án, Th mới phát hiện H4 tự ý lập hồ sơ khống 
đề nghị BIDV cho Công ty TH vay bằng việc giải ngân vào tài khoản Công ty 
TD với tổng số tiền 10,1 tỷ đồng vào các ngày 01/12, 03/12 và 09/12/2008. Và 
Th cho rằng: sau ngày 28/11/2008 Th không chỉ đạo Trần Thế Kinh L lập hồ sơ 
để đề nghị BIDV TSG giải ngân số tiền nêu trên, nhưng do Th không kiểm tra 
nên đã trả số tiền này. Từ đó, Th đã làm đơn tố cáo hành vi của Nguyễn Thị Thu 
H4. về phía Ngân hàng BIDV TSG không biết có sự thay đổi người đại diện 
Công ty TH từ Nguyễn An NI sang Trần Thế Kinh L vào ngày 28/11/2008 nên 
vẫn đồng ý giải ngân số tiền 10,1 tỷ đồng. Qua điều tra đã xác định hành vi H4, 
N, H6 tự ý lập hồ sơ khống và chiếm đoạt của BIDV TSG nên ngày 10/8/2018, 
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có Công văn số 2811/CSĐT-P11 yêu 
cầu BIDV TSG phong tỏa 10,1 tỷ đồng từ Công ty TH chuyển sang thanh toán 
cho khoản vay của Công ty TT (Huỳnh Công Th).

56



1.2. Họp đồng tín dụng ngắn hạn số 01/09/HĐ ngày 22/5/2009 giữa 
BIDV TSG và Công ty TH (vay 50 tỷ đồng, sau đó nâng hạn mức lên 55 tỷ 
đồng, còn nợ 47.766.107.020 đồng):

Ngày 01/4/2009, Huỳnh Công Th tiếp tục sử dụng pháp nhân Công ty TH 
lập Phương án kinh doanh “khống” xin vay hạn mức 50 tỷ đồng. Mặc dù, Công 
ty TH đang nợ quá hạn, hồ sơ vay vốn “khống”. Để được giải ngân, từ ngày 
25/6/2009 đến ngày 27/11/2009, Huỳnh Công Th chỉ đạo Trần Thế Kinh L, 
giám đốc Công ty TH ký hợp đồng mua hàng hóa “khống” của Công ty TT, 
DNTN TĐT và Công ty HTL, làm căn cứ để BIDV TSG giải ngân 7 lần với 
tổng số tiền 49.161.107.020 đồng, tính đến ngày 06/01/2016 (ngày khởi tố vụ 
án) còn nợ là 47.766.107.020 đồng gốc.

Tài sản thế chấp là 08 căn nhà và đất (trong đó Huỳnh Công Th đứng tên 
04 tài sản, 04 tài sản còn lại do người khác ủy quyền để Th thế chấp bảo lãnh 
cho khoản vay), cụ thể như sau:

+ Thửa đất số 212, 1222 tại ấp TT, xã TB, huyện TB, tỉnh Tây Ninh của 
ông bà Nguyễn Quang Tr2 và bà Nguyễn Thị M đứng tên sở hữu (đã ủy quyền 
cho Thiện) theo hợp đồng thế chấp số 10/09/HĐ ngày 10/6/2009, với tổng tài 
sản trị giá 1,395 tỷ đồng (nhưng sau này phía ông Tr2, bà M đã trả thay cho Th 
1,395 tỷ đồng tiền gốc và 305 triệu đồng lãi nên đã giải chấp tài sản này).

+ Thửa đất số 310 và số 250 tại địa chỉ ấp BK, xã AL, huyện DT, tỉnh 
Bình Dương cấp cho Huỳnh Công Th theo Hợp đồng thế chấp số 09/09/HĐ-11 
ngày 08/6/2009 tổng trị giá bảo đảm 1,196 tỷ đồng. Kết quả định giá trong tố 
tụng hình sự ngày 05/6/2018 của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự UBND 
tỉnh Bình Dương kết luận: thời điểm tháng 6/2009 trị giá là 909.462.000 đồng, 
tháng 12/2017 là 2.417.458.000 đồng.

+ Thửa đất số 71 tại địa chỉ xã TB, huyện CT, tỉnh Tây Ninh cấp cho Trần 
Văn M (đã ủy quyền cho Th ngày 29/10/2008) theo Hợp đồng thế chấp số 
08/09/HĐ-ll ngày 10/6/2009 trị giá bảo đảm 261 triệu đồng. Kết quả định giá 
trong tố tụng hình sự UBND tỉnh Tây Ninh kết luận: thời điểm tháng 5/2009 là 
40 triệu đồng, tháng 01/2016 là 119 triệu đồng.

+ Thửa đất số 106-19 tại địa chỉ 128/4 Khu phố 1, phường HT, Quận 12, 
Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Lê Văn B 1, Phan Thị E (đã ủy quyền cho Th) 
theo Hợp đồng thế chấp số 07/09/HĐ-ll ngày 25/5/2009 trị giá bảo đảm 1,174 
tỷ đồng. Hiện vợ chồng ông B l, bà E đã chết. Kết quả định giá trong tố tụng
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hình sự ngày 05/7/2018 của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự UBND 
Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: thời điểm tháng 5/2009 trị giá là 
2.263.374.900 đồng, tháng 12/2017 là 8.181.595.302 đồng.

+ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 152/1 NTH, 
Phường 1, quận GV do ông Nguyễn Văn H12 đứng tên chủ sở hữu đã ký hợp 
đồng mua bán và cập nhật sang tên cho Huỳnh Công Th theo Hợp đồng thế chấp 
số 05/09/HĐ-ll ngày 25/5/2009 trị giá 2.186.000.000 đồng. Kết quả định giá 
trong tố tụng hình sự ngày 05/7/2018 của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự 
UBND Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: thời điểm tháng 5/2009 trị giá là 
3.077.262.020 đồng, tháng 12/2017 là 7.523.004.977 đồng.

+ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa đất số 40 tại địa chỉ 
343 NTS, Phường 5, quận GV do ông Nguyễn Văn H I5 đứng tên chủ sở hữu đã 
ký hợp đồng mua bán và cập nhật sang tên cho Huỳnh Công Th theo Hợp đồng 
thế chấp số 04/09/HĐ-ll ngày 25/5/2009. Kết quả thẩm định giá trong tố tụng 
hình sự ngày 05/7/2018 của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự UBND 
Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: thời điểm tháng 5/2009 trị giá là 
3.275.792.520 đồng, tháng 12/2017 là 10.396.934.456 đồng.

+ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, thửa đất số 77 tại địa chỉ 
102/24 TN Phường 11, quận GV do Huỳnh Thị VI đứng tên chủ sở hữu đã ủy 
quyền cho Huỳnh Công Th theo Hợp đồng thế chấp số 03/09/HĐ-ll ngày 
25/5/2009, trị giá bảo đảm 773.000.000 đồng. Kết quả định giá trong tố tụng 
hình sự ngày 05/7/2018 của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự UBND 
Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: thời điểm tháng 5/2009 trị giá là 694.347.220 
đồng, tháng 12/2017 là 2.162.757.540 đồng.

+ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, thửa đất số 08 và 63 tại 
địa chỉ Phường 5, thị xã TA, tỉnh Long An do ông Huỳnh Văn H9 đứng tên chủ 
sở hữu (đã ủy quyền cho Huỳnh Công Th) theo Hợp đồng thế chấp 02/09/HĐ-l 1 
ngày 26/5/2009 trị giá 19,047 tỷ đồng. Kết quả thẩm định giá trong tố tụng hình 
sự số 1842/KL-HĐĐG ngày 21/6/2018 của Hội đồng định giá trong tố tụng hình 
sự UBND tỉnh Long An kết luận: thời điểm tháng 5/2009 trị giá là
6.845.963.000 đồng, tháng 12/2017 là 11.889.254.700 đồng.

2. Sử dụng pháp nhân Công ty TL vay và chiếm đoạt tiền tại BIDV
TSG:
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2.1. Họp đồng tín dụng trung hạn 02/07/HĐ ngày 07/8/2007 giữa 
BIDV TSG và Công ty TL (vay 40 tỷ đồng, còn nợ gốc là 25.594.000.000 
đồng).

Ngày 11/10/2006, Huỳnh Công Th đại diện cho Công ty TL ký hợp đồng 
số 05/HĐ-2006 thuê quyền sử dụng 7.200 m2 đất của Công ty TNHH Đầu tư 
PL, đến ngày 31/7/2007 hủy Hợp đồng cho thuê đất này, nhưng Th vẫn sử dụng 
hợp đồng nêu trên rồi lại thay trang 3, trang 4 của hợp đồng nâng giá thuê từ 27 
tỷ đồng lên 64,8 tỷ đồng, từ đó cung cấp cho ngân hàng để làm căn cứ ký kết 
hợp đồng vay. Để được giải ngân thì Thiện còn cung cấp 10 phiếu chi giả thể 
hiện Công ty TL thuê đất trị giá 64,8 tỷ đồng, đã thanh toán 32,4 tỷ đồng, còn nợ 
công ty PL 32,4 tỷ đồng.

Từ ngày 07/01/2009 đến ngày 06/02/2009, BIDV TSG đã giải ngân 04 lần 
tồng cộng là: 32,4 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản Công ty PL về việc thanh 
toán một phần tiền thuê Quyền sử dụng đất theo HĐ 05/HĐ-TM/2006. Ngày 
09/02/2009 Công ty PL đã chuyển lại 14,1 tỷ đồng cho Công ty TL và số tiền 
này Th rút ra thanh toán 9.676.534.832 đồng cho các khoản vay của Công ty TH 
thay cho Huệ, còn lại sử dụng cá nhân 4.423.465.168 đồng. Tính đến ngày 
06/01/2016 (ngày khởi tố vụ án) Công ty TL đã trả cho hợp đồng 02/07/HĐ 
ngày 07/8/2008 nêu trên được 13.711.000.000 đồng tiền gốc và 3.335.768.480 
đồng tiền lãi, còn nợ gốc là 25.594.000.000 đồng.

2.2 Hợp đồng tín dụng ngắn hạn số 01/08/HĐ ngày 01/8/2008 giữa 
BIDV TSG và Công ty TL (vay 18 tỷ đồng và đã tất toán ngày 14/8/2009):

Huỳnh Công Th sử dụng pháp nhân Công ty TL lập hồ sơ đề nghị và được 
BIDV TSG ký Hợp đồng số 01/08/HĐ ngày 01/8/2008 cấp hạn mức tín dụng 
cho Công ty TL 18 tỷ đồng có tài sản thế chấp gồm:

+ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, thửa đất số 77 tại địa chỉ 
102/24 TN, Phường 11, quận GV do bà Huỳnh Thị VI đứng tên (đã ủy quyền 
cho Th) theo Hợp đồng thế chấp số 02/08/HĐ ngày 12/8/2008 bảo đảm thực 
hiện một phần nghĩa vụ phát sinh của Hợp đồng tín dụng ngắn hạn số 01/08/HĐ 
ngày 01/8/2008 với số tiền vay tối đa là 780.000.000 đồng.

+ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, thửa đất số 08 và 63 tại 
địa chỉ Phường 5, thị xã TA, tỉnh Long An do ông Huỳnh Văn Ng2 và bà Bùi 
Thị Qu4 đứng tên (đã ủy quyền cho Th) theo Hợp đồng thế chấp số 03/08/HĐ 
ngày 26/8/2008 bảo đảm thực hiện một phần nghĩa vụ phát sinh của Hợp đồng
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tín dụng ngắn hạn số 01/08/HĐ ngày 01/8/2008 với số tiền vay tối đa là
4.800.000.000 đồng.

+ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa đất số 40 tại địa chỉ 
343 NTS, Phường 5, quận GV do ông Nguyễn Văn H I5 đứng tên (đã ký hợp 
đồng mua bán và được cập nhật sang tên cho Huỳnh Công Th) (Theo Hợp đồng 
thế chấp số 04/08/HĐ ngày 29/8/2008 bảo đảm thực hiện một phần nghĩa vụ 
phát sinh của Hợp đồng tín dụng ngắn hạn số 01/08/HĐ ngày 01/8/2008 với số 
tiền vay tối đa là 2.300.000.000 đồng).

+ Quyền sử dụng đối với diện 9.887,7m2 đất tại xã LT, huyện BC, tỉnh 
Tây Ninh do UBND tỉnh Tây Ninh cấp cho công ty PL theo 03 giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất ngày 05/12/2003 (Theo Hợp đồng thế chấp số 08/08/HĐ 
ngày 13/11/2008 bảo đảm thực hiện một phần nghĩa vụ phát sinh của Hợp đồng 
tín dụng ngắn hạn số 01/08/HĐ ngày 01/8/2008 với số tiền vay tối đa là
17.660.000.000 đồng).

+ Thửa đất số 212, 1222 tại ấp TT, xã TB, huyện TB, tỉnh Tây Ninh của 
ông bà Nguyễn Quang Tr2 và bà Nguyễn Thị M (Theo Hợp đồng thế chấp số 
06/HĐ/08 ngày 30/10/2008 bảo đảm thực hiện một phần nghĩa vụ phát sinh của 
Hợp đồng tín dụng ngắn hạn số 01/08/HĐ ngày 01/8/2008 với số tiền vay tối đa 
là 837.000.000 đồng)

+ Thửa đất số 310 và số 250 tại địa chỉ ấp BK, huyện BT, tỉnh Bình 
Dương cấp cho Huỳnh Công Th (Theo Hợp đồng thế chấp số 05/08/HĐ ngày 
23/9/2008 bảo đảm thực hiện một phần nghĩa vụ phát sinh của Hợp đồng tín 
dụng ngắn hạn số 01/08/HĐ ngày 01/8/2008 với số tiền vay tối đa là
900.000.000 đồng).

Đến ngày 05/02/2009, Th đã đề nghị rút hết các tài sản bảo đảm nêu ra, 
ngoại trừ Quyền sử dụng đối với diện tích 9.887,7m2 đất tại xã LT, huyện BC, 
tỉnh Tây Ninh do UBND tỉnh Tây Ninh cấp cho Công ty PL theo 03 giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất ngày 05/12/2003 để tiếp tục đảm bảo cho khoản vay 
trên và được BIDV TSG chấp thuận.

Từ ngày 13/8/2008 đến ngày 19/12/2008, BIDV TSG đã giải ngân 
17.999.849.956 đồng cho Công ty TL bằng ủy nhiệm chi vào tài khoản của các 
đơn vị bán hàng gồm: Công ty HTL, Công ty NH, Công ty Xây dựng LP, DNTN 
TĐT, Công ty Lưới Thép HSHL. Từ ngày 12/8/2009 đến ngày 14/8/2009, Công 
ty TL đã hoàn trả cho BIDV TSG 19.939.199.275 đồng (nợ gốc 17.999.849.275
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đồng và 1.939.349.319 đồng tiền lãi) và hợp đồng 01/08/HĐ ngày 01/8/2008 đã 
được BIDV TSG tất toán.

Sau này tất cả các tài sản bảo đảm nêu trên đã được giải chấp, ngoại trừ 
tài sản là Quyền sử dụng đối với diện tích 9.887,7m2 đất tại xã LT, huyện BC, 
tỉnh Tây Ninh do UBND tỉnh Tây Ninh cấp cho Công ty PL theo 03 giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất ngày 05/12/2003 vẫn còn bảo đảm cho Hợp đồng số 
01/08/HĐ ngày 01/8/2008 nêu trên và hợp đồng này đến ngày 14/8/2009 đã 
được tất toán. Mặc dù vậy, Hội đồng định giá tài sản đã xác định tài sản này có 
tổng giá trị là: 17.754.452.100 đồng (thời điểm tháng 4/2009).

2.3. Họp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức số 01/09/HĐ ngày 
13/4/2009 giữa BIDV TSG và Công ty TL (vay 33,5 tỷ đồng, còn nợ
33.001.637.858 đồng gốc):

Huỳnh Công Th tiếp tục sử dụng pháp nhân Công ty TL lập “khống” báo 
cáo tài chính, kế hoạch kinh doanh đề nghị BIDV TSG cho vay. Ngày 
13/4/2009, BIVD TSG và Công ty TL ký Hợp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức 
số 01/09/HĐ cho vay số tiền 33,5 tỷ đồng. Để được giải ngân hợp đồng này, 
Huỳnh Công Th đã lập khống 14 hợp đồng mua bán hàng hóa (máy tính, điện 
thoại) kèm theo hóa đơn GTGT khống của Công ty TH do Trần Thế Kinh L đại 
diện, Công ty HTL do Huỳnh Minh Thl đại diện, Chi nhánh Công ty TL tại Tây 
Ninh do chính Th đại diện ký. Tính đến ngày 06/01/2016 (ngày khởi tố vụ án), 
đối với Hợp đồng số 01/09/HĐ ngày 13/4/2009 nêu trên, còn nợ gốc là
33.001.637.858 đồng.

3. Sử dụng pháp nhân Công ty TT vay và chiếm đoạt tiền BIDV TSG.

3.1. Họp đồng tín dụng ngắn hạn số 01/09/HĐ ngày 07/7/2009 giữa 
BIDV TSG và Công ty TT (vay 26,6 tỷ đồng, còn nợ 26,6 tỷ đồng gốc):

Công ty TT không có vốn, không hoạt động kinh doanh nhưng Huỳnh 
Công Th giả chữ ký ông Huỳnh L6 (Giám đốc Công ty TT) để ký Giấy đề nghị 
vay vốn ngày 04/7/2009, ký Kế hoạch sản xuất kinh doanh “khống” năm 2009 
và nhu cầu vốn “khống” xin vay 30,6 tỷ đồng, lập 06 Bảng đối chiếu công nợ 
“khống” để được xét cho vay. Ngày 07/7/2009, BIDV TSG ký Hợp đồng tín 
dụng ngắn hạn số 01/09/HĐ cho Công ty TT vay 26,6 tỷ đồng, từ ngày 
31/7/2009 đến ngày 14/8/2009, Huỳnh Công Th ký giả chữ ký của ông Huỳnh 
L6 ký hợp đồng mua hàng hóa “khống” với chính Công ty TL của Th, để BIDV 
TSG làm căn cứ giải ngân, đến nay còn nợ gốc 26.600.000.000 đồng.
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Tài sản bảo đảm một phần là căn nhà và quyền sử dụng đất tại số 108 
TTĐ, phường BN, Quận 1.

3.2. Họp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức số 03/09/HĐ ngày 
29/9/2009 giữa BIDV TSG và Công ty TT (vay 53,2 tỷ đồng, sau đó nâng 
hạn mức lên 55 tỷ đồng, giải ngân 28.331.038.560 đồng, còn nợ 
28.331.038.560 đồng gốc):

Ngày 10/9/2009, Huỳnh Công Th tiếp tục ký giả chữ ký của ông Huỳnh 
L6 để Công ty TT lập hồ sơ “khống” đề nghị BIDV TSG cho vay 53,2 tỷ đồng, 
sau đó nâng lên 55 tỷ đồng. Để được giải ngân, từ ngày 29/9/2009 đến ngày 
27/11/2009, Huỳnh Công Th giả chữ ký của ông Huỳnh L6, Giám đốc Công ty 
TT ký 04 hợp đồng “khống” mua hàng của Công ty HTL (công ty do Huỳnh 
Minh Thl, em Th đứng tên làm giám đốc nhưng Th là người điều hành) lập hồ 
sơ đề nghị giải ngân và được BIDV TSG giải ngân tổng số tiền 28.331.038.560 
đồng, hiện nay còn nợ 28.331.038.560 đồng tiền gốc.

Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất tại phường TA, Thị xã TDM, Bình 
Dương của Nguyễn Ngọc T4.

Như vậy, từ năm 2007 đến 2009, Huỳnh Công Th đã sử dụng 03 Công ty 
TL, TH, TT ký 07 Hợp đồng tín dụng với BIDV TSG và đã được BIDV TSG 
giải ngân 217.713.126.978 đồng và 1.162.220 USD. Tính đến ngày 06/01/2016, 
Thiện đã trả được cho BIDV TSG 59.861.031.598 đồng và 740.891 USD, còn 
nợ 147.752.095.380 đồng và 421.322 USD (tương đương 7.575.388.058 đồng). 
Tài sản đảm bảo cho các hợp đồng tín dụng nêu trên được Hội đồng định giá tài 
sản trong tố tụng hình sự các tỉnh Bình Dương, Long An, Tây Ninh và Thành 
phố Hồ Chí Minh kết luận xác định giá trị thời điểm giải ngân là 
101.144.614.390 đồng, Huỳnh Công Th còn chiếm đoạt của BIDV TSG
54.182.869.048 đồng (155.327.483.438 đồng - 101.144.614.390 đồng).

Giúp sức cho Huỳnh Công Th thực hiện hành vi chiếm đoạt
54.182.869.048 đồng của BIDV TSG là hành vi đồng phạm của Huỳnh Minh 
Thl, Trần Thế Kinh L, Phan Mộng H2. Trong đó, Huỳnh Minh Thl là Giám đốc 
Công ty HTL đã giúp sức cho Huỳnh Công Th chiếm đoạt 24.814.217.710 đồng 
của BIDV TSG; Phan Mộng H2 là Tổng Giám đốc Công ty PL đã giúp sức cho 
Huỳnh Công Th chiếm đoạt 8.411.000.000; Trần Thế Kinh L là Giám đốc Công 
ty TH (từ tháng 12/2008 đến năm 2011) đã giúp sức cho Huỳnh Công Th chiếm 
đoạt 34.794.516.780 đồng.
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IV. Hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ 
chức tín dụng của Hoàng Thái H8, Tạ Minh N gl và Hoàng Thị Bích H7:

Trong quá trình thẩm định hồ sơ vay vốn và hồ sơ giải ngân của các Công 
ty TL, Công ty TH, Công ty TT tại BIDV TSG, các bị cáo H2 Thái H8, Hoàng 
Thị Bích H7 và Tạ Minh N gl đã có hành vi vi phạm:

Khoản 1 Điều 6 và khoản 2, khoản 3 Điều 7 Quyết định số 
1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về 
quy chế cho vay đối với khách hàng.

Hướng dẫn chấm điểm xếp hạng tín dụng nội bộ ban hành kèm theo 
Quyết định số 8598/QĐ-PC ngày 20/10/2006 của Tổng giám đốc BIDV và Điều 
22, Điều 27 về kiểm tra giám sát và quyền yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu, 
sổ sách chứng từ tại Quyết định số 203/QĐ-HĐQT ngày 16/7/2004 của Hội 
đồng quản trị BIDV.

Quyết định số 4275/QĐ-PC ngày 25/8/2008 của Tổng giám đốc BIDV về 
nội dung kiểm tra sử dụng vốn vay.

Quyết định số 2696/QĐ-PC ngày 31/7/2003 và Điều 26, Điều 27 Quyết 
định số 5885/QĐ-PC ngày 08/10/2007 của Tổng giám đốc BIDV về giao dịch 
đảm bảo trong cho vay và bảo đảm tiền vay.

Hành vi vi phạm của Hoàng Thái H8, Hoàng Thị Bích H7 và Tạ Minh 
N gl đã dẫn đến hậu quả để Huỳnh Công Th chiếm đoạt 54.182.869.048 đồng, 
Nguyễn Thị Thu H4 chiếm đoạt 10.100.000.000 đồng của BIDV TSG. Trong 
đó, Hoàng Thái H8 liên đới chịu trách nhiệm đối với 07 Hợp đồng tín dụng của 
Công ty TL, Công ty TH và Công ty TT bị Huỳnh Công Th và Nguyễn Thị Thu 
H4 chiếm đoạt 64.282.869.048 đồng; Hoàng Thị Bích H7 liên đới chịu trách 
nhiệm đối với 03 Hợp đồng tín dụng của Công ty TH và Công ty TT bị Huỳnh 
Công Th chiếm đoạt 54.674.034.490 đồng; Tạ Minh N gl liên đới chịu trách 
nhiệm đối với 05 Hợp đồng tín dụng của Công ty TL và Công ty TH bị Huỳnh 
Công Th chiếm đoạt 12.545.700.000 đồng.

V. Đối vói những người có tài sản bảo lãnh, thế chấp cho các khoản 
vay trên, quá trình điều tra đã xác định như sau:

- Công ty TNHH Đầu tư PL (sau này đổi tên là Công ty cổ  phần đầu tư 
PL, sáp nhập vào Công ty c ổ  phần VHV, hiện nay là Công ty TNHH Tư vấn 
Đầu tư PL) khai: về tài sản là Dự án siêu thị Winmart, Công ty không thế chấp
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cho ngân hàng nhưng hiện đang kê biên, tài sản này. Thực tế, Công ty đã cho 
Công ty TL thuê lại toàn bộ quyền sử dụng đất trong hạn mức đến năm 2053 nên 
đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho Công ty được mua lại từ ngân hàng với giá 
bằng giá trị thẩm định lại thực tế tại thời điểm hiện nay. v ề  03 quyền sử dụng 
đất tổng diện tích là 9.887,7m2 đất tại xã LT, huyện BC, tỉnh Tây Ninh theo Hợp 
đồng thế chấp số 08/08/HĐ ngày 13/11/2008 đảm bảo thực hiện một phần nghĩa 
vụ phát sinh theo Hợp đồng tín dụng 01/08/HĐ ngày 01/8/2008 với số tiền vay 
tối đa là 17.660.000.000 đồng, hiện nay hợp đồng này đã tất toán nên đề nghị 
cho nhận lại các tài sản này. v ề  tài sản là Quyền sử dụng đất diện tích 
10.646,4m2 tại Lô M, xã LT, huyện BC, tỉnh Tây Ninh theo Hợp đồng thế chấp 
số 02/09/HĐ ngày 13/4/2009 đảm bảo cho một phần nghĩa vụ của Công ty TL 
tại Hợp đồng tín dụng số 01/09/HĐ ngày 13/4/2009 với số tiền vay tối đa là 19,8 
tỷ đồng thì đề nghị cho Công ty được mua lại bằng với trị giá thẩm định trong tố 
tụng hình sự.

- Ông Trần Văn M là người đứng tên chủ quyền đất tại thửa đất số 71, địa 
chỉ xã TB, huyện CT, tỉnh Tây Ninh khai: Năm 2008, ông M cần tiền vay để lo 
việc gia đình, thông qua bạn bè thì có gặp và vay của Thiện 20.000.000 đồng, 
Th yêu cầu đưa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ hộ khẩu gia đình cho Th 
rồi kêu xuống Thành phố Hồ Chí Minh để tiến hành ký công chứng Hợp đồng 
ủy quyền không số ngày 29/10/2008 tại Phòng Công chứng số 1 cho anh Th 
được quyền thay mặt ông M sử dụng, cho thuê, thế chấp... đối với tài sản là lô 
đất nêu trên, đồng thời Th làm giấy thể hiện ông M vay của Th 20.000.000 
đồng, hàng quý thông qua Lê Quốc ĐI là nhân viên của Th thì M có trả lãi với 
số tiền 1.800.000 đồng.

- Bà Hoàng Thị Kim L3 khai: Ngày 04/12/2006, ông BI và bà E có ủy 
quyền cho Huỳnh Công Th được quyền quản lý, sử dụng, thế chấp, bảo lãnh... 
đối với nhà và đất của gia đình trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 24/11/2006. Sau 
đó, Th đã sử dụng việc được ủy quyền này để thế chấp bảo lãnh cho Công ty TH 
vay vốn tại BIDV TSG. Thiện cho vay 500.000.000 đồng, nhưng đến nay thời 
hạn ủy quyền 05 năm đã hết, do vậy, đề nghị cho gia đình được trả số tiền
500.000.000 đồng và nhận lại tài sản.

- Ông Nguyễn Văn H12 đứng tên chủ quyền đất và nhà tại địa chỉ 152/1 
NTH, Phường 1, quận GV khai: Năm 2006, ông H I2 không có tiền đóng
158.000.000 đồng tiền thuế chuyển quyền sử dụng đất cho Nhà nước, thông qua 
một người môi giới bất động sản nhưng không nhớ rõ là ai đã giới thiệu nên H I2 
gặp Th để vay tiền đóng thuế. Khi gặp, Th đồng ý cho H I2 vay để đóng toàn bộ
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số tiền thuế chuyển mục đích sử dụng đất, ngoài ra ông H12 còn vay thêm nhiều 
lần tiền của Th tổng cộng khoảng 300 triệu. Để đảm bảo cho việc thanh toán, Th 
đã làm sẵn Hợp đồng mua bán và gọi vợ chồng ông H12 đến Phòng công chứng 
để ký với số tiền ghi trong hợp đồng mua bán, từ đó Th đã làm thủ tục sang tên, 
cập nhật chủ quyền ngày 20/7/2006. Năm 2009, ông H12 có đi tìm Th để thỏa 
thuận xin chuộc lại tài sản, nhưng không gặp được, sau đó mới biết tài sản của 
gia đình đã bị Th thế chấp cho ngân hàng để đảm bảo cho khoản tiền vay 2,186 
tỷ đồng. Nay ông H12 xin được trả số tiền bằng trị giá bảo đảm để chuộc lại tài 
sản mà Th đã thế chấp cho ngân hàng.

- Ông Nguyễn Thế HI 1 khai: Đất và nhà tại thửa đất số 40 tại địa chỉ 343 
NTS, Phường 5, quận GV là của cha mẹ ông là Nguyễn Viết S2 và Lê Thị Ngọc 
N I mua từ năm 1995, năm 2005 mới làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất và nhà ở. Do cha mẹ ông đi Mỹ nên ủy quyền lại cho ông để làm thủ 
tục, trong đó có nội dung ủy quyền về việc thế chấp, sang nhượng. Do phải đóng 
một khoản tiền thuế cho nhà nước nên ông H8 phải vay của chị T6 ở đường 
LBT, Quận 11 một khoản tiền, khi qua nhà chị T6 thì ông H8 có gặp Huỳnh 
Công Th và biết Th có kinh doanh bất động sản và cầm cố vay vốn ngân hàng. 
Đầu năm 2006, chị T6 đòi tiền, nên ông H8 gặp Th nhờ giúp lập hồ sơ sử dụng 
căn nhà trên để vay khoảng 850.000.000 đồng, Th đồng ý cho ông H8 vay bằng 
cách ông H8 làm hợp đồng công chứng thể hiện bán căn nhà cho Thiện với giá 
ghi tượng trưng là 500 triệu đồng, khi đi công chứng Th đưa 500 triệu đồng và 
hẹn 15 ngày sau đưa tiếp 350 triệu đồng nữa nhưng đến hẹn Th chỉ đưa 150 triệu 
đồng, tổng là 650 triệu đồng. Th nói việc công chứng bán nhà chỉ là hình thức, 
thực tế thì ông H8 vẫn ở trên căn nhà đó. Ông H8 và Th thỏa thuận số tiền đã 
vay có trả lãi, thời hạn vay là 01 năm, sau đó H8 nhiều lần tìm Th để trả tiền và 
lấy lại giấy tờ nhà nhưng không gặp được Th và năm 2016 mới biết Th đã đem 
thế chấp vào Ngân hàng. Ông H8 mong muốn được mua lại căn nhà trên với 
mức giá phù hợp để giảm thiệt hại do cũng bị Thiện lừa.

- Bà Huỳnh Thị VI đứng tên chủ quyền đất và nhà tại thửa đất số 77 tại 
địa chỉ 102/24 TN, Phường 11, quận GV, cơ quan điều tra đã xác minh nhưng 
không rõ bà VI hiện ở đâu nên không lấy được lời khai, tài sản này bà VI đã ủy 
quyền cho Huỳnh Công Th được quyền quản lý, sử dụng, cho thuê, mua bán, 
tặng cho, thế chấp căn nhà trên trong thời hạn 10 năm kể từ ngày 03/8/2006 theo 
Hợp đồng ủy quyền bán nhà ở ngày 03/8/2006 được Công chứng tại Phòng công 
chứng số 5. Sau đó Th đã đem thế chấp bảo lãnh cho Công ty TH vay vốn tại 
BIDV TSG.
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- Ông Huỳnh Văn H9 đứng tên chủ quyền đất và tài sản gắn liền với đất 
tại thửa đất số 08 và 63 tại địa chỉ Phường 5, thị xã TA, tỉnh Long An khai: 
Trước đây ông H8 thế chấp toàn bộ tài sản này cho Ngân hàng Agribank để vay 
220 triệu đồng và Hợp tác xã ĐT, tại Phường 4, Thành phố TA để vay 150 triệu 
đồng, khi đến hạn không trả được và bị Tòa án nhân dân thành phố TA tuyên 
buộc phải trả cho 2 đơn vị này tổng số tiền khoảng 550 triệu đồng. Không có 
tiền trả, ông H8 đã nhờ ông Trần Văn Đ l, trú tại 124 LTK, Phường 7, Quận 10, 
TP Hồ Chí Minh cho mượn số tiền này để nộp thi hành án, sau khi lấy được 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ thế chấp vay của ngân hàng trả lại cho 
ông Đ l. Một thời gian sau, do chưa có tiền trả ông ĐI nên ông ĐI dẫn Huỳnh 
Công Th đến nhà ông H8 để Th mua một phần đất lấy tiền trả cho ông Đ l, 
nhưng Th không mua vì đất đã xây chùa nhỏ. Th và ông ĐI trao đổi với nhau là 
Th sẽ thanh toán tiền cho ông ĐI 550.000.000 đồng và tiền lãi phát sinh thay 
cho ông H8, Th sẽ nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông H8 để vay 
vốn của ngân hàng. Đến gần giữa năm 2008, ông H8 đến Phòng công chứng ở 
quận BT làm Hợp đồng ủy quyền ngày 20/5/2008, theo đó Th được quyền quản 
lý, sử dụng, thế chấp, cầm cố, bảo lãnh... đối với tài sản nêu trên trong thời hạn 
20 năm kể từ ngày 20/5/2008. Sau đó Th đã thế chấp bảo lãnh cho Công ty TH 
vay vốn tại BIDV TSG. Năm 2009, ông H8 đã lập hồ sơ và đã được UBND Thị 
xã TA cấp Giấy phép xây dựng chùa và cũng đã hoàn thành xây dựng. Ông H8 
có nguyện vọng xin được thanh toán số tiền đã vay của Th để chuộc lại tài sản.

- Bà Nguyễn Thị Kim L3 khai: Vợ chồng bà chỉ bảo lãnh cho Công ty TT 
vay 3.350.000.000 đồng chứ không phải bảo đảm bằng toàn bộ tài sản của mình 
hay 33,27 tỷ đồng như ngân hàng trình bày. Vì ngày 29/7/2009 ông Phạm Quốc 
H I6 đã ký Phụ lục hợp đồng tín dụng số 01/09 và đưa cho bà thể hiện: Những 
lần giải ngân tiếp theo, Công ty TT chỉ được rút vốn và sử dụng vốn vay đúng 
mục đích mua hàng hóa cho siêu thị và được sự đồng ý bằng văn bản cho mỗi 
lần rút vốn của ông Qu và bà L3. Do đó, các khoản vay mà Th và ngân hàng tự 
rút ra mà không có sự đồng ý của ông, bà thì ông, bà không chịu trách nhiệm.

- Quá trình điều tra xác định được: Ông Nguyễn Ngọc T4 và bà Phạm Thị 
Mỹ Tr3 đứng tên chủ quyền đất tại phường TA, Thị xã TDM, Bình Dương, hiện 
bà Tr3 đã chết, cơ quan điều tra đã xác minh nhưng không rõ ông T4 đang ở đâu 
nên không lấy được lời khai, tài sản này ông T4, bà Tr3 đã ủy quyền cho Huỳnh 
Công Th được quyền quản lý, sử dụng, cho thuê, mua bán, tặng cho, thế chấp tài 
sản trên theo Hợp đồng ủy quyền ngày 14/01/2008 được Công chứng tại Phòng
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công chứng số 5. Sau đó Th đã đem thế chấp bảo lãnh cho Công ty TH vay vốn 
tại BIDV TSG trị giá bảo đảm là 1,12 tỷ đồng.

- Bà Trương Mỹ H14 (vợ bị cáo Huỳnh Công Th) khai: Hiện bà và ông 
Th đã ly hôn, các tài sản chung giữa ông Th và bà đã được thế chấp để đảm bảo 
cho các khoản vay của Công ty TH, Công ty Minh MT thì bà đề nghị Hội đồng 
xét xử xem xét tuyên phát mãi để khắc phục các hậu quả mà Th gây ra, bà không 
khiếu nại, thắc mắc gì.

- Ông Nguyễn Thanh Gi (chồng bị cáo Nguyễn Thị Thu H4) đề nghị được 
nhận lại 02 sổ tiết kiệm với số tiền hơn 5,1 tỷ đồng mà Cơ quan điều tra thu giữ 
khi khám xét nhà bị cáo H4 là tài sản của riêng ông, không liên quan gì đến bị 
cáo H4, giữa ông và bà H4 không đăng ký kết hôn.

Tại Bản cáo trạng số 111/VKSTC-V3 ngày 16/8/2018, Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao đã truy tố:

- Các bị cáo Huỳnh Công Th, Huỳnh Minh Thl, Trần Thế Kinh L, Phan 
Mộng H2, Nguyễn Thị Thu H4, Nguyễn An N l, Mai Thị Ngọc H6 về tội “Lừa 
đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 139 của Bộ luật Hình sự năm 
1999, sửa đổi bổ sung năm 2009;

- Các bị cáo H2 Thái H8, Hoàng Thị Bích H7, Tạ Minh N gl về tội “Vi 
phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo khoản 
3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 396/2018/HS-ST ngày 30/10/2018, Tòa 
án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:

Tuyên bố các bị cáo Huỳnh Công Th, Huỳnh Minh Thl, Trần Thế Kinh 
L, Phan Mộng H2, Nguyễn Thị Thu H4, Nguyễn An N l, Mai Thị Ngọc H6 
phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; các bị cáo H2 Thái H8, Tạ Minh N gl, 
Hoàng Thị Bích H7 phạm tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động 
của các tổ chức tín dụng”.

1. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi 
bổ sung năm 2009; Điều 39; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 56 Bộ luật 
Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Huỳnh Công Th tù chung thân. Tổng hợp với hình phạt 07 
(bảy) năm 06 (sáu) tháng về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con 
dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo Bản án hình sự phúc thẩm số
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641/2015/HS-PT ngày 24/11/2015 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố 
Hồ Chí Minh, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của cả hai bản án là 
tù chung thân, thời hạn tù tính từ ngày 13/11/2012.

2. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 139 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa 
đổi bổ sung năm 2009; Điều 58; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 2 Điều 
54 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Huỳnh Minh Thl 04 (bốn) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt 
bị cáo chấp hành án.

3. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 139 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa 
đổi bổ sung năm 2009; Điều 58; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 2 Điều 
54 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Trần Thế Kinh L 04 (bốn) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt 
bị cáo chấp hành án.

4. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 139 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa 
đổi bổ sung năm 2009; Điều 58; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 2 Điều 
54 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Phan Mộng H2 03 (ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị 
cáo chấp hành án.

5. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 139 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa 
đổi bổ sung năm 2009;

Xử phạt: Nguyễn Thị Thu H4 12 (mười hai) năm tù, thời hạn tù tính từ 
ngày bắt bị cáo chấp hành án.

6. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 139 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa 
đổi bổ sung năm 2009; Điều 58; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 2 Điều 
54 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Nguyễn An NI 03 (ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị 
cáo chấp hành án.

7. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 139 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa 
đổi bổ sung năm 2009; Điều 58; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 2 Điều 
54 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;
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Xử phạt: M ai Thị Ngọc H6 03 (ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị 
cáo chấp hành án.

8. Áp dụng khoản 3 Điều 179 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ 
sung năm 2009; điểm s, q khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật 
Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Hoàng Thái H8 08 (tám) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị 
cáo chấp hành án, được trừ đi thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/01/2016 
đến ngày 30/8/2016.

9. Áp dụng khoản 3 Điều 179 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ 
sung năm 2009; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật 
Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Hoàng Thị Bích H7 05 (năm) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 
bắt bị cáo chấp hành án.

10. Áp dụng khoản 3 Điều 179 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ 
sung năm 2009; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật 
Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Tạ Minh N gl 05 (năm) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị 
cáo chấp hành án.

- Áp dụng Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; 
Điều 585, Điều 589 Bộ luật Dân sự năm 2015:

+ Buộc Huỳnh Công Th và Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Giao dịch 
Xuất nhập khẩu TL phải có trách nhiệm bồi hoàn lại cho Ngân hàng TMCP Đầu tư 
và Phát triển VN (BIDV) 155.327.483.438 đồng tiền gốc (một trăm năm mươi lăm 
tỷ ba trăm hai mươi bảy ừiệu bốn trăm tám mươi ba nghìn bốn trăm ba mươi tám 
đồng) và tiền lãi phát sinh tính đến ngày 06/01/2016 với số tiền là 144.000.527.048 
đồng (một trăm bốn mươi bốn tỷ năm trăm hai mươi bảy nghìn không trăm bốn 
mươi tám đồng); tổng cộng là 299.328.010.486 đồng (hai trăm chín mươi chín tỷ 
ba ừăm hai mươi tám ừiệu không trăm mười nghìn bốn trăm tám mươi sáu đồng), 
thi hành ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật.

+ Buộc Nguyễn Thị Thu H4 có trách nhiệm bồi hoàn lại cho Ngân hàng 
TMCP Đầu tư và Phát triển VN (BIDV) 10.100.000.000 đồng (mười tỷ một 
trăm triệu đồng) tiền gốc và tiền lãi tính đến ngày 06/01/2016 với số tiền là
13.183.450.000 đồng (mười ba tỷ một trăm tám mươi ba triệu bốn trăm năm
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mươi nghìn đồng), tổng cộng là 23.283.450.000 đồng (hai mươi ba tỷ hai trăm 
tám mươi ba triệu bốn trăm năm mươi ngàn đồng), thi hành ngay sau khi án có 
hiệu lực pháp luật.

- Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 
2017; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

+ Tiếp tục duy trì Lệnh kê biên tài sản số 10/C46-P11 ngày 23/4/2018 đối 
với tài sản là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Công trình Siêu 
thị Winmart tại Khu kinh tế cửa khẩu MB, xã LT, huyện BC, tỉnh Tây Ninh theo 
Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất số BA 021618 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cấp ngày 
09/8/2011 cho Công ty c ổ  phần Đầu tư PL để bảo đảm thi hành án cho nghĩa vụ 
bồi hoàn của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Giao dịch Xuất Nhập khẩu TL 
tại Hợp đồng tín dụng số 02/07/HĐ ngày 07/8/2007.

+ Giao cho ngân hàng quản lý các giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, 
quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; được quyền yêu cầu cơ quan thi 
hành án phát mãi để bảo đảm cho nghĩa vụ thi hành án mà Huỳnh Công Th và 
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Giao dịch Xuất Nhập khẩu TL phải bồi 
hoàn lại cho Ngân hàng BIDV, mỗi tài sản tương ứng với các khoản vay của 
Công ty TH, Công ty TL, Công ty TT (các Công ty này hiện nay là Công ty 
TNHH Đầu tư Thương mại Giao dịch Xuất Nhập khẩu TL) theo từng hợp đồng 
tín dụng tương ứng. Cụ thể như sau:

* Quyền sử dụng đất (thửa đất số Lô M, tờ bản đồ số 57) diện tích 
10.646,4m2, địa chỉ: xã LT, huyện BC, tỉnh Tây Ninh của Công ty cổ  phần đầu 
tư PL theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba số 02/09/HĐ 
ngày 13/4/2009 bảo đảm thi hành án cho nghĩa vụ bồi hoàn của Công ty TL tại 
Hợp đồng tín dụng số 01/09/HĐ-02/1419082 ngày 13/4/2009.

* Quyền sử dụng đất diện tích 4.899,4m2 tại thửa đất số 258, tờ bản đồ số 
22, địa chỉ: xã TA, thị xã TDM, tỉnh Bình Dương của Nguyễn Ngọc T4 và bà 
Phạm Thị Mỹ Tr3 theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba số 
04/09/HĐ ngày 30/12/2009 bảo đảm thi hành án cho nghĩa vụ bồi hoàn của 
Công ty TT (nay là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Giao dịch Xuất Nhập 
khẩu TL) tại Hợp đồng tín dụng số 03/09/HĐ-02/2801652 ngày 29/9/2009 và 
Biên bản sửa đổi hợp đồng tín dụng số 03/09/HĐ-02/2801652/BB01 ngày 
27/11/2009.
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* Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 310, tờ bản đồ số 27 và thửa đất số 
250, tờ bản đồ số 37, địa chỉ: ấp BK, xã AL, huyện DT, tỉnh Bình Dương cấp 
cho Huỳnh Công Th theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của người thứ 
ba số 09/09/HĐ ngày 08/6/2009 bảo đảm thi hành án cho nghĩa vụ bồi hoàn của 
Công ty TH (nay là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Giao dịch Xuất Nhập 
khẩu TL) tại hợp đồng tín dụng số 01/09/HĐ-02/999950 ngày 22/5/2009.

* Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 71, tờ bản đồ số 25, địa chỉ: xã TB, 
huyện CT, tỉnh Tây Ninh cấp cho Trần Văn M theo Hợp đồng thế chấp quyền sử 
dụng đất của bên thứ ba số 08/09/HĐ ngày 10/6/2009 bảo đảm thi hành án cho 
nghĩa vụ bồi hoàn của Công ty TH (nay là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại 
Giao dịch Xuất Nhập khẩu TL) tại hợp đồng tín dụng số 01/09/HĐ-02/999950 
ngày 22/5/2009.

* Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 106-19, tờ 
bản đồ số 9B, địa chỉ: 128/4 Khu phố 1, phường HT, Quận 12, Thành phố Hồ 
Chí Minh cấp cho Lê Văn B l, Phan Thị E (đã ủy quyền cho Huỳnh Công Th) 
theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên 
thứ ba số 07/09/HĐ ngày 25/5/2009 bảo đảm thi hành án cho nghĩa vụ bồi hoàn 
của Công ty TH (nay là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Giao dịch Xuất 
Nhập khẩu TL) tại Hợp đồng tín dụng số 01/09/HĐ-02/999950 ngày 22/5/2009.

* Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 43, tờ bản 
đồ số 59, địa chỉ: 152/1 NTH, Phường 1, quận GV, Thành phố Hồ Chí Minh do 
Huỳnh Công Th đứng tên chủ sở hữu theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất 
và tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba số 05/09/HĐ ngày 25/5/2009 bảo đảm 
thi hành án cho nghĩa vụ bồi hoàn của Công ty TH (nay là Công ty TNHH Đầu 
tư Thương mại Giao dịch Xuất Nhập khẩu TL) tại Hợp đồng tín dụng số 
0 1/09/HĐ-02/999950 ngày 22/5/2009.

* Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 40, tờ bản 
đồ số 55, địa chỉ: 343 NTS, Phường 5, quận GV, Thành phố Hồ Chí Minh do 
Huỳnh Công Th đứng tên chủ sở hữu theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất 
và tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba số 04/09/HĐ ngày 25/5/2009 bảo đảm 
thi hành án cho nghĩa vụ bồi hoàn của Công ty TH (nay là Công ty TNHH Đầu 
tư Thương mại Giao dịch Xuất Nhập khẩu TL) tại Hợp đồng tín dụng số 
0 1/09/HĐ-02/999950 ngày 22/5/2009.

* Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 77, tờ bản 
đồ số 163 Phường 11, địa chỉ: số 102/24 TN (nối dài), Phường 11, quận GV,
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Thành phố Hồ Chí Minh do Huỳnh Thị V 1 đứng tên chủ sở hữu (đã ủy quyền 
cho Huỳnh Công Th) theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn 
liền với đất của bên thứ ba số 03/09/HĐ ngày 25/5/2009 bảo đảm thi hành án 
cho nghĩa vụ bồi hoàn của Công ty TH (nay là Công ty TNHH Đầu tư Thương 
mại Giao dịch Xuất Nhập khẩu TL) tại Hợp đồng tín dụng số 01/09/HĐ- 
02/999950 ngày 22/5/2009'

* Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 8, tờ bản đồ số 4-14A và thửa đất số 
63, tờ bản đồ số 4-17a, địa chỉ: Phường 5, thị xã TA, tỉnh Long An do ông 
Huỳnh Văn H9 đứng tên chủ sở hữu (đã ủy quyền cho Huỳnh Công Th) theo 
Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba số 02/09/HĐ ngày 
26/5/2009 bảo đảm thi hành án cho nghĩa vụ bồi hoàn của Công ty TH (nay là 
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Giao dịch Xuất Nhập khẩu TL) tại Hợp 
đồng tín dụng số 01/09/HĐ-02/999950 ngày 22/5/2009.

Đối với Quyền sử dụng đất sau khi đã thế chấp, bảo lãnh mà lại phát sinh 
tài sản gắn liền với đất nhưng bên thế chấp không thông báo và không được sự 
đồng ý của Ngân hàng BIDV Chi nhánh TSG thì khi xử lý tài sản thế chấp để thu 
hồi tiền cho ngân hàng BIDV thì được phép phát mãi toàn bộ, nhưng sau khi phát 
mãi sẽ trích giá trị tăng thêm này hoàn trả lại cho bên bảo lãnh/thế chấp theo quy 
định. Trong trường hợp có tranh chấp về phần giá trị tăng thêm thì sẽ giải quyết 
bằng vụ án khác theo quy định của pháp luật.

+ Ông Nguyễn Hồng Qu và bà Nguyễn Thị Kim L3 có trách nhiệm thực 
hiện nghĩa vụ bảo đảm cho khoản vay 3.350.000.000 đồng (ba tỷ ba trăm năm 
mươi triệu đồng) của Công ty TT (nay là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại 
Giao dịch Xuất Nhập khẩu TL) tại Hợp đồng tín dụng số 01/09/HĐ ngày 
07/7/2009 với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN, Chi nhánh TSG và 
các khoản tiền lãi phát sinh từ khoản vay này kể từ ngày 31/7/2009 cho đến khi 
thực hiện xong nghĩa vụ bảo lãnh. Ngay sau khi thực hiện xong nghĩa vụ, ngân 
hàng có trách nhiệm giải chấp tài sản, xóa đăng ký thế chấp và trả Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất và tài sản sản gắn liền với đất tại số 108 TTĐ, phường 
BN, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh cho ông Nguyễn Hồng Qu và bà Nguyễn 
Thị Kim L3. Trường hợp ông Qu, bà L3 không thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh như 
trên thì ngân hàng được quyền yêu cầu cơ quan thi hành án phát mãi tài sản thế 
chấp là quyền sử dụng đất và tài sản sản gắn liền với đất tại số 108 TTĐ, 
phường BN, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh để thu hồi 3.350.000.000 đồng 
(ba tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng) và tiền lãi phát sinh từ số tiền này kể từ
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ngày 31/7/2009 đến khi nghĩa vụ bảo đảm chấm dứt (khoản tiền lãi này do ngân 
hàng hạch toán dựa trên cơ sở Hợp đồng tín dụng số 01/09/HĐ ngày 07/7/2009).

+ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN, chi nhánh TSG có nghĩa vụ giải 
chấp và trả lại các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T00782QSDĐ, số 
T00769QSDĐ, số T00770QSDĐ cấp ngày 05/12/2003 đối với Quyền sử dụng 
đất các Lô A, G, H tại xã LT, huyện BC, tỉnh Tây Ninh cho Công ty c ổ  phần 
Đầu tư PL.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí sơ 
thẩm, quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 12/11/2018, bị cáo Huỳnh Công Th kháng cáo toàn bộ bản án sơ 
thẩm, yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại phần dân sự trong vụ án và xin 
được giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 12/11/2018, bị cáo Huỳnh Minh Thl kháng cáo kêu oan, yêu cầu 
Tòa án cấp phúc thẩm tuyên bố bị cáo không phạm tội.

Ngày 06/11/2018, bị cáo Trần Thế Kinh L kháng cáo xin giảm nhẹ hình 
phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

Ngày 12/11/2018, bị cáo Phan Mộng H2 kháng cáo xin giảm nhẹ hình 
phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

Ngày 02/11/2018, bị cáo Nguyễn Thị Kim H4 kháng cáo kêu oan, yêu cầu 
Tòa án cấp phúc thẩm xét xử theo hướng: Tuyên bố bị cáo không phạm tội và 
không phải bồi thường theo như bản án sơ thẩm đã tuyên xử đối với bị cáo.

Ngày 01/11/2018, bị cáo Nguyễn An NI kháng cáo kêu oan.

Ngày 01/11/2018, bị cáo Mai Thị Ngọc H6 kháng cáo kêu oan.

Ngày 05/11/2018, người đại diện hợp pháp của bị cáo H2 Thái H8 là ông 
Hoàng Trọng Th5 (cha của bị cáo) và bà Dương Thị L2 (là mẹ của bị cáo) kháng 
cáo toàn bộ bản án sơ thẩm vì cho rằng vụ án được xét xử không khách quan, 
làm oan người vô tội, yêu cầu hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, hủy toàn bộ Biên bản 
hỏi cung của bị can Hoàng Thái H8 và điều tra lại.

Ngày 13/11/2018, bị cáo H2 Thị Bích H7 kháng cáo về phần tội danh, vì 
hành vi của bị cáo chỉ cấu thành tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm 
trọng” theo quy định tại Điều 285 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi và bổ sung
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năm 2009, nên yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận xem xét lại tội danh và 
giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo được hưởng án treo.

Ngày 13/11/2018, bị cáo Tạ Minh N gl kháng cáo về phần tội danh, vì 
hành vi của bị cáo chỉ cấu thành tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm 
trọng” theo quy định tại Điều 285 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi và bổ sung 
năm 2009, nên yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận xem xét lại tội danh và 
tuyên phạt bị cáo hình phạt cải tạo không giam giữ.

Ngày 14/11/2018, Bị hại là Ngân hàng Thương mại cổ  phần Đầu tư và 
Phát triển VN (BIDV) kháng cáo một phần bản án sơ thẩm liên quan đến vấn đề 
giải quyết trách nhiệm dân sự trong vụ án hình sự, yêu cầu Tòa án cấp phúc 
thẩm sửa một phần nội dung này theo hướng:

Ngân hàng BIDV có quyền yêu cầu Cơ quan thi hành án phát mãi toàn bộ 
các tài sản bảo đảm của bên thứ ba đã được ký hợp đồng thế chấp, đăng ký giao 
dịch bảo đảm tương ứng với các khoản vay của Công ty TH, Công ty TL, Công 
ty TT theo từng hợp đồng tín dụng tương ứng, để bảo đảm thi hành án cho toàn 
bộ nghĩa vụ thi hành án mà Công ty TL phải bồi hoàn lại cho BIDV.

Ngân hàng BIDV có quyền yêu cầu Cơ quan thi hành án phát mãi quyền 
sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ nhà 108 TTĐ, phường BN, 
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh của ông Nguyễn Hồng Qu và bà Nguyễn Thị 
Kim L3 theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 
của bên thứ ba số 02/HD ngày 23/7/2009 để bảo đảm thi hành án cho nghĩa vụ 
bồi hoàn đối với các khoản vay tương ứng của Công ty TH (này là Công ty TL) 
tại BIDV TSG (phát sinh trước thời điểm 20/4/2012 là ngày Công ty TL sáp 
nhập các Công ty TH, Công ty TT và Công ty Minh MT).

Ngân hàng BIDV có quyền yêu cầu Cơ quan thi hành án phát mãi các Lô 
A, G, H tại xã LT, huyện BC, tỉnh Tây Ninh, đã được UBND tỉnh Tây Ninh cấp 
cho Công ty PL, theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba số 
08/08/HĐ ngày 13/11/2008 để bảo đảm nghĩa vụ bồi hoàn đối với các khoản vay 
của Công ty TL với BIDV TSG (phát sinh trước thời điểm 20/4/2012 là ngày 
Công ty TL sát nhập các Công ty TH, Công ty TT và Công ty Minh MT).

Ngân hàng BIDV có quyền yêu cầu Cơ quan thi hành án phát mãi các tài 
sản thế chấp thuộc sở hữu của Huỳnh Công Th để bảo đảm thi hành án cho toàn 
bộ nghĩa vụ bồi hoàn của Huỳnh Công Th và Công ty TL đối với BIDV TSG.
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Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bổ sung: Ngân hàng BIDV có quyền yêu 
cầu Cơ quan thi hành án phát mãi các tài sản thế chấp thuộc sở hữu của Huỳnh 
Công Th để bảo đảm thi hành án cho toàn bộ nghĩa vụ bồi hoàn của Huỳnh 
Công Th và Công ty TL đối với BIDV TSG.

Ngày 07/11/2018, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Huỳnh Văn 
H9 kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng 
hủy giao dịch thế chấp quyền sử dụng đất tại thửa đất số 8, tờ bản đồ số 4-14a và 
thửa đất số 63, tờ bản đồ số 4-17a, địa chỉ: Phường 5, thị xã TA, tỉnh Long An, 
giữa Huỳnh Công Th và BIDV TSG; buộc BIDV TSG hoàn trả cho ông H8 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 02246/QSDĐ/0105.LA ngày 26/12/2003 
do UBND thị xã TA, tỉnh Long An cấp cho ông.

Ngày 06/11/2018, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Trần Văn 
M kháng cáo với nội dung: Ngày 24/8/2008, ông có mượn của Huỳnh Công Th
20.000.000 đồng. Theo yêu cầu của Huỳnh Công Th ông phải viết giấy ủy 
quyền và đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Th. Ông không biết việc 
Huỳnh Công Th đã mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông thế chấp 
cho BIDV TSG. Do đó, ông yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết cho ông 
được trả lại cho Huỳnh Công Th 20.000.000 đồng để ông được nhận lại giấy 
chứng nhận quyền sử dụng.

Ngày 09/11/2018, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn 
Hồng Qu và bà Nguyễn Thị Kim L3 kháng cáo không đồng ý với việc bản án sơ 
thẩm buộc vợ chồng ông Qu, bà L3 phải chịu trả cả phần lãi phát sinh của số 
tiền 3.350.000.000 đồng. Vì vợ chồng ông, bà chỉ dùng tài sản thế chấp chịu 
trách nhiệm bảo lãnh đối với số nợ vay của Công ty TT và Huỳnh Công Th vay 
của BIDV là 3.350.000.000 đồng, nên Công ty TT và Huỳnh Công Th phải có 
trách nhiệm trả số tiền lãi phát sinh này cho BIDV.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Bị cáo Huỳnh Công Th vắng mặt vì lý do không đảm bảo sức khỏe để 
tham gia phiên tòa; bị cáo H2 Thái H8 đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm 
thần thành phố cần  Thơ và người đại diện hợp pháp của bị cáo H8 là ông Hoàng 
Trọng Th5 và bà Dương Thị L2 (là cha, mẹ của bị cáo H8) cũng đều vắng mặt. 
Ông Th5 và bà L2 có Văn bản đề ngày 22/5/2019 đề nghị hoãn phần xét xử đối 
với bị cáo H2 Thái H8 cho đến khi tâm thần bị cáo ổn định hoặc tách bị cáo H8 
ra một vụ án khác để điều tra, xét xử sau.
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Các bị cáo Huỳnh Minh Thl, Nguyên Thị Thu H4, Nguyên An NI và Mai 
Thị Ngọc H6 vẫn giữ nguyên kháng cáo kêu oan.

Các bị cáo Trần Thế Kinh L và Phan Mộng H2 vẫn giữ nguyên kháng cáo 
xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Bị cáo H2 Thị Bích H7 xác định kháng cáo là đề nghị Hội đồng xét xử 
phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo vì bị cáo chỉ 
phạm tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín 
dụng” theo khoản 2 Điều 179 của Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ 
sung năm 2009.

Bị cáo Tạ Minh N gl xác định kháng cáo là đề nghị Hội đồng xét xử phúc 
thẩm giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

Bị hại là Ngân hàng Thương mại cổ  phần Đầu tư và Phát triển VN 
(BIDV); người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Trần Văn M và vợ chồng 
bà Nguyễn Thị Kim L3 vẫn giữ nguyên kháng cáo.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Huỳnh Văn H9, có người đại 
diện theo ủy quyền tham gia phiên tòa xác định kháng cáo là yêu cầu Tòa án cấp 
phúc thẩm hủy phần bản án sơ thẩm liên quan đến hợp đồng thế chấp quyền sử 
dụng đất của ông H8 tại thửa đất số 8, tờ bản đồ số 4-14a và thửa đất số 63, tờ 
bản đồ số 4-17a, địa chỉ: Phường 5, thị xã TA, tỉnh Long An, giữa Huỳnh Công 
Th vàBIDVTSG.

Luật sư Lê Xuân Anh Ph, là người bào chữa cho bị cáo Huỳnh Minh Thl, 
đề nghị Tòa án triệu tập Điều tra viên Lê Quốc H I7 tham gia phiên tòa phúc 
thẩm với lý do bị cáo Th2 đã bị Điều tra viên này “Dụ cung” trong quá trình lấy 
lời khai và xác nhận chữ ký trên các chứng từ tại giai đoạn điều tra vụ án; đồng 
thời, triệu tập bà Lục Phương Tú A3 tham gia phiên tòa phúc thẩm với tư cách là 
người làm chứng về việc Điều tra viên Lê Quốc H I7 đã có hành vi bỏ ra ngoài 
hồ sơ vụ án các tài liệu mà bà Tú A3 đã cung cấp liên quan đến việc giải quyết 
vụ án.

Luật sư Phạm Công H5, là người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Thu 
H4, cũng đề nghị Tòa án triệu tập bà Lục Phương Tú A3 với tư cách là nhân 
chứng vụ án tham gia phiên tòa phúc thẩm với lý do: Bà Lục Phương Tú A3 là 
người đã nộp nhiều chứng cứ quan trọng mà Luật sư đã nộp cho Tòa.
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Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến quan điểm của 
Viện kiển sát về việc giải quyết yụ án:

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Huỳnh Công Th vắng mặt vì lý do sức 
khỏe không đảm bảo để tham gia phiên tòa; bị cáo H2 Thái H8 đang điều trị nội 
trú tại Bệnh viện Tâm thần thành phố cần  Thơ và người đại diện hợp pháp của 
bị cáo H8 là ông Hoàng Trọng Th5 và bà Dương Thị L2 (là cha, mẹ của bị cáo 
H8) cũng đều vắng mặt, nhưng việc vắng mặt này không gây trở ngại cho việc 
xét xử. Bị cáo Th và bị cáo H8 đã có các luật sư bào chữa tại phiên tòa phúc 
thẩm theo đúng quy định pháp luật. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm tiến hành 
xét xử vụ án vắng mặt bị cáo Huỳnh Công Th, bị cáo H2 Thái H8 và người đại 
diện hợp pháp của bị cáo H8 là đúng theo quy định tại các điểm b, c khoản 1 
Điều 351 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Luật sư Lê Xuân Anh Ph, người bào chữa cho bị cáo Huỳnh Minh Thl, đề 
nghị Tòa án triệu tập Điều tra viên Lê Quốc H I7 tham gia phiên tòa phúc thẩm 
với lý do bị cáo Th2 đã bị Điều tra viên này “Dụ cung” trong quá trình lấy lời 
khai và xác nhận chữ ký trên các chứng từ tại giai đoạn điều tra vụ án, là không 
có cơ sở, nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận là đúng.

Luật sư Lê Xuân Anh Ph là người bào chữa cho bị cáo Huỳnh Minh Thl 
và Luật sư Phạm Công H5, là người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Thu H4, 
cùng đề nghị Tòa án triệu tập bà Lục Phương Tú A3 tham gia phiên tòa phúc 
thẩm với tư cách là người làm chứng về việc Điều tra viên Lê Quốc H I7 đã có 
hành vi bỏ ra ngoài hồ sơ vụ án các tài liệu mà bà Tú A3 đã cung cấp liên quan 
đến việc giải quyết vụ án; nhưng Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận là 
đúng. Tuy nhiên, theo các văn bản, tài liệu do Luật sư Phạm Công H5 cung cấp 
hợp lệ cho Tòa án theo Biên bản giao nhận lập ngày 28/5/2019, giữa bà Tú A3 
và Luật sư Phạm Công H5, thì các văn bản, tài liệu này liên quan đến Đơn tố cáo 
của bà Tú A3 lập trước đó vào ngày 05/4/2019. Đơn tố cáo này, theo các Luật sư 
trình bày, hiện đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) chuyển cho Cơ 
quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền, nên 
đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm kiến nghị Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) 
Bộ Công an tiếp tục xem xét giải quyết theo quy định pháp luật.

Đổi với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Huỳnh Công Th và đồng 
phạm Huỳnh Minh Thl, Trần Thế Kinh L và Phan Mộng H2:

Trong quá trình điều tra và xét xử sơ thẩm bị cáo Huỳnh Công Th đã thừa 
nhận Công ty TL do bị cáo thành lập vào tháng 5/2006, đăng ký vốn điều lệ là
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68 tỷ đồng, gồm Huỳnh Công Th, Nguyễn Thị Thu H4 và Huỳnh Văn H9 nhưng 
không ai góp vốn, vốn đăng ký là vốn khống. Cuối năm 2006, bị cáo thành lập 
thêm Chi nhánh Công ty TL tại MB, Tây Ninh và một số công ty khác là Công 
ty HTL, TT, TH và Minh MT. Các công ty này bị cáo nhờ người khác đứng tên, 
thực chất không có hoạt động kinh doanh gì. Các số liệu báo cáo tài chính của 
các Công ty TL, TH và TT nộp cho BIDV TSG để chứng minh cho các hoạt 
động kinh doanh của các công ty này là số liệu do bị cáo thuê dịch vụ lập, không 
có thật. Khi giải ngân, bị cáo lập khống hợp đồng mua bán giữa một bên là công 
ty vay ngân hàng và một bên là một công ty do bị cáo thành lập kèm theo hóa 
đơn GTGT khống, số tiền được BIDV TSG giải ngân thì bị cáo Th đã sử dụng 
trả nợ cho các hợp đồng vay trước của các công ty do bị cáo đứng tên hoặc nhờ 
người khác đứng tên, còn lại sử dụng vào việc mua nhà đất, tiêu sài cá nhân... 
Từ năm 2007 đến 2009, Huỳnh Công Th đã sử dụng tư cách pháp nhân 03 Công 
ty TL, TH, TT để được BIDV TSG giải ngân cho vay 217.713.126.978 đồng và 
1.162.220 USD. Tính đến ngày 06/01/2016, Th còn nợ 155.327.483.438 đồng 
trong khi tài sản đảm bảo chỉ là 101.144.614.390 đồng, Huỳnh Công Th còn 
chiếm đoạt của BIDV TSG 54.182.869.048 đồng.

Giúp sức cho Huỳnh Công Th thực hiện hành vi chiếm đoạt
54.182.869.048 đồng của BIDV TSG là hành vi đồng phạm của Huỳnh Minh 
Thl, Trần Thế Kinh L, Phan Mộng H2. Trong đó, Huỳnh Minh Thl là Giám đốc 
Công ty HTL đã giúp sức cho Huỳnh Công Th chiếm đoạt 24.814.217.710 đồng 
của BIDV TSG; Phan Mộng H2 là Tổng Giám đốc Công ty PL đã giúp sức cho 
Huỳnh Công Th chiếm đoạt 8.411.000.000; Trần Thế Kinh L là Giám đốc Công 
ty TH (từ tháng 12/2008 đến năm 2011) đã giúp sức cho Huỳnh Công Th chiếm 
đoạt 34.794.516.780 đồng.

Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên bố các bị cáo Huỳnh Công Th, Huỳnh 
Minh Thl, Trần Thế Kinh L và Phan Mộng H2 phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài 
sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa 
đổi bổ sung năm 2009 là có căn cứ, đúng quy định pháp luật, không oan đối với 
các bị cáo.

Đổi với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thị Thu H4 và 
đồng phạm Nguyễn An N l, Mai Thị Ngọc H6 tại Hợp đồng tín dụng số  
03/08/HĐ ngày 28/3/3008:

Theo các tài liệu, chứng cứ có trong vụ án đủ cơ sở xác định: Sau ngày 
28/11/2008, khi đã chuyển nhượng vốn góp, đã thông báo thay đổi người góp
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vốn, đã thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TH, thì Nguyễn An 
N I hoàn toàn không còn là người đại diện cho Công ty TH, nhưng Nguyễn Thị 
Thu H4 vẫn chỉ đạo Nguyễn An N l, Mai Thị Ngọc H6 ký hợp đồng kinh tế 
“khống” giữa công ty TD (H6 ký) và Công ty TH (N ký) có nội dung: Công ty 
TD bán thép cho Công ty TH, kèm theo hóa đơn GTGT “khống” và giấy đề nghị 
giải ngân (Ninh ký) đưa vào hồ sơ đề nghị giải ngân. BIDV TSG không biết có 
sự thay đổi người đại diện của Công ty TH từ N sang L nên vẫn giải ngân với số 
tiền tổng cộng là 10,1 tỷ đồng vào tài khoản của công ty bán hàng là Công ty TD 
(giải ngân 2,3 tỷ đồng vào ngày 01/12; nhận 1,8 tỷ đồng vào ngày 03/12 và nhận 
06 tỷ đồng vào ngày 09/12/2008). Sau khi tiền vào tài khoản Công ty TD thì H6 
rút ra cho H4 sử dụng, về phía Th, không chỉ đạo Trần Thế Kinh L lập hồ sơ đề 
nghị BIDV TSG giải ngân số tiền nêu trên, nhưng do Thiện không kiểm tra nên 
sau đó Th có trả luôn cả số tiền mà nhóm H4 tự ý rút từ BIDV. Sau khi phát 
hiện, Th đã làm đơn tố cáo hành vi của Nguyễn Thị Thu H4. Ngày 10/8/2018, 
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có Công văn số 2811/CSĐT-P11 yêu 
cầu BIDV TSG phong tỏa 10,1 tỷ đồng từ Công ty TH chuyển sang thanh toán 
cho khoản vay của Công ty TT (Huỳnh Công Th).

Do đó, hoàn toàn có cơ sở xác định Nguyễn Thị Thu H4, Nguyễn An NI 
và Mai Thị Ngọc H6 đã có thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của BIDV TSG 
với số tiền 10.100.000.000 đồng, nên Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên bố các bị cáo 
Nguyễn Thị Thu H4, Nguyễn An N l, Mai Thị Ngọc H6 phạm tội “Lừa đảo 
chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự 
năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009, là có căn cứ, đúng quy định pháp luật, 
không oan đối với các bị cáo.

Đổi với hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ 
chức tín dụng của Hoàng Thái H8, Hoàng Thị Bích H7 và Tạ Minh Ngl:

Trong quá trình thẩm định hồ sơ vay vốn và hồ sơ giải ngân của các Công 
ty TL, Công ty TH, Công ty TT tại BIDV TSG, các bị cáo H2 Thái H8, Hoàng 
Thị Bích H7 và Tạ Minh N gl đã có hành vi vi phạm: Khoản 1 Điều 6 và khoản 
2, khoản 3 Điều 7 Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quy chế cho vay đối với khách hàng; Hướng 
dẫn chấm điểm xếp hạng tín dụng nội bộ ban hành kèm theo Quyết định số 
8598/QĐ-PC ngày 20/10/2006 của Tổng giám đốc BIDV; Điều 22, Điều 27 về 
kiểm tra giám sát và quyền yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu, sổ sách chứng từ 
tại Quyết định số 203/QĐ-HĐQT ngày 16/7/2004 của Hội đồng quản trị BIDV; 
Quyết định số 4275/QĐ-PC ngày 25/8/2008 của Tổng giám đốc BIDV về nội
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dung kiểm tra sử dụng vốn vay; Quyết định số 2696/QĐ-PC ngày 31/7/2003; 
Điều 26, Điều 27 Quyết định số 5885/QĐ-PC ngày 08/10/2007 của Tổng giám 
đốc BIDV về giao dịch đảm bảo trong cho vay và bảo đảm tiền vay.

Hành vi vi phạm của các bị cáo H2 Thái H8, Hoàng Thị Bích H7 và Tạ 
Minh N gl đã dẫn đến hậu quả để Huỳnh Công Th chiếm đoạt 54.182.869.048 
đồng, Nguyễn Thị Thu H4 chiếm đoạt 10.100.000.000 đồng của BIDV TSG. 
Trong đó, Hoàng Thái H8 liên đới chịu trách nhiệm đối với 07 Hợp đồng tín 
dụng của Công ty TL, Công ty TH và Công ty TT bị Huỳnh Công Th và Nguyễn 
Thị Thu H4 chiếm đoạt 64.282.869.048 đồng; Hoàng Thị Bích H7 liên đới chịu 
trách nhiệm đối với 03 Hợp đồng tín dụng của Công ty TH và Công ty TT bị 
Huỳnh Công Th chiếm đoạt 54.674.034.490 đồng; Tạ Minh N gl liên đới chịu 
trách nhiệm đối với 05 Hợp đồng tín dụng của Công ty TL và Công ty TH bị 
Huỳnh Công Th chiếm đoạt 12.545.700.000 đồng.

Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên bố các bị cáo H2 Thái H8, Tạ Minh 
N gl, Hoàng Thị Bích H7 phạm tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt 
động của các tổ chức tín dụng” theo khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 
1999, sửa đổi bổ sung năm 2009, là có căn cứ, đúng quy định pháp luật, không 
oan đối với các bị cáo.

về hình phạt đổi với các bị cáo:

Mức hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên xử là tương xứng với tính 
chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo, đủ đảm bảo giáo dục, cải tạo 
riêng và răn đe phòng ngừa chung. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Nguyễn 
An N l, Tạ Minh N gl, Hoàng Thị Bích H7 có đưa ra những tình tiết mới, nhưng 
cũng không đủ căn cứ để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

về trách nhiệm dân sự, xử lỷ các tài sản bảo đảm:

Tòa án cấp sơ thẩm đã phân tích, nhận định và quyết định về trách nhiệm 
dân sự và về xử lý các tài sản bảo đảm phù hợp với các tài liệu, chứng cứ trong 
hồ sơ vụ án, có căn cứ, đúng theo quy định pháp luật.

Chỉnh vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm:

Bác toàn bộ kháng cáo của bị cáo Huỳnh Công Th có nội dung kháng cáo
toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại phần dân sự
trong vụ án và xin được giảm nhẹ hình phạt;
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Bác kháng cáo kêu oan của các bị cáo Huỳnh Minh T hl, Nguyễn Thị Thu 
H4, Nguyễn An NI và Mai Thị Ngọc H6;

Bác kháng cáo yêu cầu hủy bản án sơ thẩm, hủy toàn bộ Biên bản hỏi 
cung của bị can Hoàng Thái H8 và điều tra lại của người đại diện hợp pháp của 
bị cáo H2 Thái H8 là ông Hoàng Trọng Th5 và bà Dương Thị L2.

Bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo của các 
bị cáo Trần Thế Kinh L và Phan Mộng H2 và Tạ Minh N g l;

Bác kháng cáo của bị cáo H2 Thị Bích H7 đề nghị Hội đồng xét xử phúc 
thẩm xét xử bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của 
các tổ chức tín dụng” theo khoản 2 Điều 179 của Bộ luật Hình sự năm 1999, 
được sửa đổi bổ sung năm 2009, giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng 
án treo.

Bác toàn bộ kháng cáo của bị hại là Ngân hàng Thương mại cổ  phần Đầu 
tư và Phát triển VN (BIDV);

Bác kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Huỳnh 
Văn H9, ông Trần Văn M và vợ chồng ông Nguyễn Hồng Qu, bà Nguyễn Thị 
Kim L3;

Giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.

Các luật sư bào chữa cho các bị cáo Huỳnh Công Th, Huỳnh Minh Thl, 
Phan Mộng H2, Hoàng Thái H8, Nguyễn Thị Thu H4, Nguyễn An N l, Mai Thị 
Ngọc H6, trình bày ý kiến và có cùng quan điểm đề nghị Hội đồng xét xử phúc 
thẩm hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án để điều tra lại do cấp sơ thẩm 
có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng và việc điều tra không đầy đủ.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Thế Kinh L trình bày ý kiến đề nghị Hội 
đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo Luân, giảm nhẹ hình 
phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

Luật sư bào chữa cho bị cáo H2 Thị Bích H7 trình bày ý kiến đề nghị Hội 
đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo H7, xét xử bị cáo về tội 
“Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo 
khoản 2 Điều 179 của Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 
2009, giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.
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Luật sư bào chữa cho bị cáo Tạ Minh N gl trình bày ý kiến đề nghị Hội 
đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo N gl, cho bị cáo được 
cải tạo không giam giữ.

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa 
vụ liên quan ông Huỳnh Văn H9 trình bày ý kiến đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm 
hủy phần bản án sơ thẩm liên quan đến hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất 
của ông H8 tại thửa đất số 8, tờ bản đồ số 4-14a và thửa đất số 63, tờ bản đồ số 
4-17a, địa chỉ: Phường 5, thị xã TA, tỉnh Long An, giữa Huỳnh Công Th và 
BIDV TSG.

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa 
vụ liên quan ông Nguyễn Hồng Qu và bà Nguyễn Thị Kim L3 trình bày ý kiến 
đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của ông Qu và bà L3, sửa 
bản án sơ thẩm theo hướng vợ chồng ông Qu và bà L3 không phải trả phần lãi 
phát sinh của số tiền 3.350.000.000 đồng.

Qua quá trình đối đáp, tranh luận tại phiên tòa, Kiểm sát viên tham gia 
phiên tòa phúc thẩm vẫn giữ nguyên ý kiến quan điểm của Viện kiển sát như đã 
nêu trên.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 
được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Đơn kháng cáo của các bị cáo Huỳnh Công Th, Huỳnh Minh Thl, Trần 
Thế Kinh L, Phan Mộng H2, Nguyễn Thị Thu H4, Nguyễn An N l, Mai Thị 
Ngọc H6, Hoàng Thị Bích H7, Tạ Minh N gl; đơn kháng cáo của ông Hoàng 
Trọng Th5, bà Dương Thị L2 là người đại diện hợp pháp của bị cáo H2 Thái H8; 
đơn kháng cáo của bị hại là Ngân hàng Thương mại cổ  phần Đầu tư và Phát 
triển VN và đơn kháng cáo của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là ông 
Nguyễn Hồng Qu và bà Nguyễn Thị Kim L3, ông Huỳnh Văn H9, ông Trần Văn 
M, đều nộp trong thời hạn, đúng thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình 
sự nên hợp lệ.

Xét việc vắng mặt của bị cáo Huỳnh Công Th vì lý do không đảm bảo sức 
khỏe để tham gia phiên tòa; bị cáo H2 Thái H8 đang điều trị nội trú tại Bệnh 
viện Tâm thần thành phố cần  Thơ và người đại diện hợp pháp của bị cáo H8 là 
ông Hoàng Trọng Th5 và bà Dương Thị L2 (là cha, mẹ của bị cáo H8) cũng đều 
vắng mặt, nhưng không gây trở ngai cho việc xét xử. Hơn nữa, bị cáo Huỳnh
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Công Th và bị cáo H2 Thái H8 cùng đã có các luật sư bào chữa tại phiên tòa 
phúc thẩm theo đúng quy định pháp luật. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm tiến 
hành xét xử vụ án vắng mặt bị cáo Huỳnh Công Th, bị cáo H2 Thái H8 và người 
đại diện hợp pháp của bị cáo H8, theo quy định tại các điểm b, c khoản 1 Điều 
351 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

[1] về tổ tụng:

[1.1] Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án ở giai đoạn sơ thẩm, 
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm sát viên 
đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng 
hình sự. Do vậy, các hành vi, các quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 
người tiến hành tố tụng là hợp pháp. Quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, 
các luật sư bào chữa cho các bị cáo đã thực đúng quyền, nghĩa vụ theo quy định 
của pháp luật.

Do đó, xét đề nghị Tòa án triệu tập Điều tra viên Lê Quốc HI 7 tham gia 
phiên tòa phúc thẩm của Luật sư Lê Xuân Anh Ph, người bào chữa cho bị cáo 
Huỳnh Minh T hl, với lý do bị cáo Th2 đã bị Điều tra viên này “Dụ cung” trong 
quá trình lấy lời khai và xác nhận chữ ký trên các chứng từ tại giai đoạn điều tra 
vụ án, là không có cơ sở, không cần thiết nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không 
chấp nhận.

[1.2] Tại phiên tòa phúc thẩm, Luật sư Lê Xuân Anh Ph là người bào 
chữa cho bị cáo Huỳnh Minh Thl và Luật sư Phạm Công H5, là người bào chữa 
cho bị cáo Nguyễn Thị Thu H4, cùng đề nghị Tòa án triệu tập bà Lục Phương 
Tú A3 tham gia phiên tòa phúc thẩm với tư cách là người làm chứng về việc 
Điều tra viên Lê Quốc H I7 đã có hành vi bỏ ra ngoài hồ sơ vụ án các tài liệu mà 
bà Tú A3 đã cung cấp liên quan đến việc giải quyết vụ án. Thế nhưng, theo các 
văn bản, tài liệu do Luật sư Phạm Công H5 cung cấp hợp lệ cho Tòa án theo 
Biên bản giao nhận lập ngày 28/5/2019, giữa bà Tú A3 và Luật sư Phạm Công 
H5, thì các văn bản, tài liệu này không liên quan trực tiếp đến việc xét xử đối 
với hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án này. Do đó, việc triệu tập bà Lục 
Phương Tú A3 tham gia phiên tòa phúc thẩm với tư cách là người làm chứng là 
không cần thiết, nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận. Tuy nhiên, 
các văn bản, tài liệu này liên quan đến Đơn tố cáo của bà Tú A3 lập trước đó 
vào ngày 05/4/2019. Tại Đơn tố cáo này, bà Tú A3 đã tố cáo Điều tra viên Lê 
Quốc H I7 có hành vi bỏ ra ngoài hồ sơ vụ án các tài liệu mà bà Tú A3 đã cung 
cấp liên quan đến việc giải quyết vụ án và Đơn tố cáo này hiện đã được Viện
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kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) chuyển cho Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ 
Công an thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền, nên kiến nghị Cơ quan cảnh sát điều 
tra (C03) Bộ Công an tiếp tục xem xét giải quyết theo quy định pháp luật.

[1.3] Luật sư Hồ Hoài N hl là người bào chữa cho bị cáo H2 Thái H8 đề 
nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận thời gian chữa bệnh của bị cáo H8, 
từ tháng 9/2016 đến ngày bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật, được trừ vào 
thời gian chấp hành án của bị cáo, là không có cơ sở. Vì trong vụ án này, bị cáo 
H2 Thái H8 bị bắt tạm giam ngày 07/01/2016, đến ngày 30/8/2016 được thay 
đổi biện pháp ngăn chặn từ Tạm giam thành cấm  đi khỏi nơi cư trú, không 
thuộc trường hợp bắt buộc chữa bệnh. Việc bị cáo H8 đến điều trị nội trú tại 
Bệnh viện Tâm thần thành phố cần  Thơ là do bị cáo và gia đình bị cáo tự quyết 
định, không thuộc trường hợp bắt buộc chữa bệnh, nên thời gian tự chữa bệnh 
của bị cáo không được trừ vào thời gian chấp hành hình phạt tù của bị cáo là 
đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 49 của Bộ luật Hình sự.

[2] về nội dung:

[2.1] Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Huỳnh Công Th và đồng 
phạm Huỳnh Minh Thl, Trần Thế Kinh L và Phan Mộng H2:

[2.1.1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Huỳnh Công Th vắng mặt, bị cáo 
Huỳnh Minh Thl kháng cáo kêu oan. Tuy nhiên, qua xem xét lời khai nhận tội 
của các bị cáo Trần Thế Kinh L và Phan Mộng H2 tại phiên tòa phúc thẩm, phù 
hợp với khai của các bị cáo Trần Thế Kinh L, Phan Mộng H2, Huỳnh Công Th và 
Huỳnh Minh Thl tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với lời trình bày của bị hại, 
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, phù hợp với các chứng cứ, tài liệu khác 
có trong hồ sơ vụ án như: Các biên bản hoạt động điều tra, các bản tường trình, 
biên bản ghi lời khai của các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, 
người làm chứng; các biên bản hỏi cung bị can; kết luận giám định, kết quả định 
giá, đã có đủ cơ sở xác định:

[2.1. la] Từ năm 2007 đến 2009, do cần tiền để trả nợ và sử dụng cá nhân, 
Huỳnh Công Th đã có hành vi gian dối ngay từ đầu trong việc thành lập và sử 
dụng tư cách pháp nhân 03 Công ty TL, TH, TT lập khống các bộ hồ sơ gồm: 
Báo cáo tài chính, phương án kinh doanh, hợp đồng mua bán, hóa đơn GTGT, 
để hợp thức hóa bộ hồ sơ vay vốn và hồ sơ giải ngân để ký 07 Hợp đồng tín 
dụng với BIDV TSG và đã được BIDV TSG giải ngân cho vay 217.713.126.978 
đồng và 1.162.220 USD. Do các phương án kinh doanh là khống nên Thiện 
dùng thủ đoạn vay tiền của hợp đồng sau trả cho hợp đồng trước. Tính đến ngày
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06/01/2016, Th đã trả được cho BIDV TSG 59.861.031.598 đồng và 740.891 
USD, còn nợ 147.752.095.380 đồng và 421.322 USD (tương đương 
7.575.388.058 đồng). Tài sản đảm bảo cho các hợp đồng tín dụng nêu trên được 
Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự các tỉnh Bình Dương, Long An, 
Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh kết luận xác định giá trị thời điểm giải 
ngân 101.144.614.390 đồng, Huỳnh Công Th còn chiếm đoạt của BIDV TSG
54.182.869.048 đồng (155.327.483.438 đồng - 101.144.614.390 đồng).

[2.1.1Ồ] Giúp sức cho Huỳnh Công Th thực hiện hành vi lừa đảo chiếm 
đoạt 54.182.869.048 đồng của BIDV TSG là hành vi đồng phạm của Huỳnh 
Minh Thl, Trần Thế Kinh L, Phan Mộng H2, trong đó:

+ Đối với Huỳnh Minh Thl là Giám đốc Công ty HTL, đã có hành vi như
sau:

Ngày 27/11/2009, Thảo đại diện Công ty HTL ký 01 hợp đồng bán hàng, 
01 hóa đơn GTGT, phiếu xuất kho khống với Công ty TH, giúp cho Huỳnh 
Công Th sử dụng bộ chứng từ này lập hồ sơ để BIDV TSG làm căn cứ giải ngân 
cho Công ty TH vay 10,9 tỷ đồng/tổng số tiền đã được giải ngân 49.161.107.020 
đồng. Sau khi số tiền 10,9 tỷ đồng giải ngân vào tài khoản của Công ty HTL thì 
Th2 đã rút chuyển cho Th mua nhà đất. Do đó, Th2 đã giúp sức cho Th chiếm 
đoạt số tiền đã giải ngân là 10,9 tỷ đồng đối với hợp đồng này.

Từ ngày 29/9/2009 đến 27/11/2009, Th2 tiếp tục đại diện Công ty HTL ký 
6 hợp đồng bán hàng, 6 hóa đơn GTGT và phiếu xuất kho khống với Công ty 
TT, giúp cho Huỳnh Công Th sử dụng các bộ chứng từ này lập hồ sơ để BIDV 
TSG làm căn cứ giải ngân cho Công ty TT vay 28.331.038.560 đồng tại Hợp 
đồng tín dụng hạn mức số 03/09/HĐ ngày 29/9/2009, số tiền giải ngân vào tài 
khoản của Công ty HTL và được Th2 rút séc chuyển cho Th hoặc nộp vào tài 
khoản thanh toán nợ vay cũ theo chỉ đạo của Th. Tổng số tiền đã giải ngân cho 
Công ty TT là 54.931.038.560 đồng, nhưng được kết chuyển số tiền
10.100.000.000 đồng do Thiện đã trả cho Công ty TH trước đây sang thanh toán 
cho công ty TT nên dư nợ gốc còn lại là 44.931.038.560 đồng; tài sản bảo đảm 
có tổng giá trị 30.916.820.850 đồng. Do đó, số tiền chênh lệch giữa dư nợ với tài 
sản bảo đảm còn lại là 13.914.217.710 đồng.

Như vậy, Huỳnh Minh Thl đã đại diện Công ty HTL ký 07 hợp đồng, 07 
hóa đơn và các phiếu xuất kho hàng hóa “khống” giúp cho Th chiếm đoạt 
24.814.217.710 đồng (10,9 tỷ đồng + 13.914.217.710 đồng).
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+ Đối với Phan Mộng H2, Tổng Giám đốc Công ty PL, đã có hành vi ký 
biên bản thỏa thuận giữa BIDV TSG, Công ty PL và Công ty TL ngày 
07/01/2008; Ký xác nhận “khống” tại Biên bản đối chiếu công nợ ngày 
31/12/2008 với nội dung: “Công ty TL thuê 7.200 m2 đất của Công ty PL với giá 
64,8 tỷ đồng, đã thanh toán cho Công ty PL 32,4 tỷ đồng, còn nợ 32,4 tỷ đồng” 
làm căn cứ để BIDV TSG giải ngân hơn 32,4 tỷ đồng cho Công ty TL, trong số 
này Công ty PL được hưởng 18,3 tỷ đồng. Qua đó, Phan Mộng H2 đã giúp sức 
cho Huỳnh Công Th chiếm đoạt 8.411.000.000 của BIDV TSG.

+ Đối với Trần Thế Kinh L, Giám đốc Công ty TH (từ tháng 12/2008 đến 
năm 2011) đã có hành vi ký “khống” hồ sơ vay, ký “khống” 13 hợp đồng mua, 
bán hàng hóa với các Công ty TT, Công ty HTL và Doanh nghiệp tư nhân TĐT 
để Thiện sử dụng pháp nhân Công ty TH hợp thức hồ sơ vay 58.073.807.020 
đồng của của BIDV TSG. Qua đó, Trần Thế Kinh L đã giúp sức cho Huỳnh 
Công Th chiếm đoạt 34.794.516.780 đồng của BIDV TSG trong số tiền đã giải 
ngân.

[2.1. lc] Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã quy kết các bị cáo Huỳnh Công Th, 
Huỳnh Minh Thl, Trần Thế Kinh L và Phan Mộng H2 phạm tội “Lừa đảo chiếm 
đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 
1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 là có căn cứ, đúng người, đúng tội theo quy 
định pháp luật, không oan đối với các bị cáo.

[2.1.2] Xét ý kiến trình bày của các luật sư bào chữa cho bị cáo Huỳnh 
Công Th và bị cáo Phan Mộng H2, tại phiên tòa phúc thẩm, cho rằng thời điểm 
định giá tài sản thế chấp không đúng, kết quả định giá tài sản không phù hợp, 
thấp hơn giá thị trường, không định giá tài sản trên đất, dẫn đến không phản ánh 
đúng việc Ngân hàng BIDV có thiệt hại hay không nên đề nghị hủy bản án sơ thẩm 
trầ hồ sơ điều tra bổ sung để định giá lại:

[2.1.2a] Cấp sơ thẩm đã tiến hành việc định giá tài sản thông qua Hội 
đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Cơ quan điều tra đã ra Quyết định 
trưng cầu giám định trong tố tụng hình sự thực hiện định giá theo quy định. 
Theo đó, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thuộc UBND Thành 
phố Hồ Chí Minh, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Long An, tỉnh Bình Dương đã tiến hành 
định giá các tài sản thế chấp/bảo lãnh trong vụ án này theo đúng quy định pháp 
luật về định giá trong tố tụng hình sự và thời điểm xác định giá trị là thời điểm 
xảy ra tội phạm (theo từng thời điểm tài sản được đưa vào thế chấp để vay tiền 
ngân hàng). Những tài sản có trên đất nhưng không phải là tài sản thế chấp/bảo
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lãnh trong vụ án nên không định giá tài sản trên đất này, là đúng. Do đó, quan 
điểm cho rằng cần phải hủy bản án sơ thẩm trả hồ sơ điểu tra bổ sung để định 
giá lại là không có cơ sở chấp nhận.

[2.1.2Ồ] Xét việc các bị cáo có sử dụng hồ sơ mua bán hàng “khống”, 
trong đó có sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng “khống” đã được cấp sơ thẩm xác 
định là thủ đoạn gian dối của các bị cáo thực hiện hành vi lừa đảo. Mặc khác, 
các hóa đơn này không phải do các bị cáo in ấn, phát hành, mua bán trái phép. 
Do đó, việc luật sư bào chữa cho bị cáo Th đề nghị hủy án vì có dấu hiệu bỏ lọt 
tội phạm đối với “Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 64a 
Bộ luật Hình sự năm 1999 là không có căn cứ.

[2.1.2c] Xét trình bày tự bào chữa và ý kiến của các Luật sư bào chữa cho 
bị cáo Huỳnh Minh Thl với nội dung cho rằng, vì muốn giúp cho anh mình là 
Huỳnh Công Th trong công việc, nên khi Thiện yêu cầu bị cáo ký vào những 
hóa đơn, hợp đồng chưa viết nội dung, những tờ giấy trắng thì bị cáo ký, bị cáo 
không có ý thức chiếm đoạt, thực tế bị cáo cũng không chiếm đoạt tiền của ngân 
hàng, bị cáo không lập hồ sơ khống mà chỉ vô ý ký theo yêu cầu của Huỳnh 
Công Th do quá tự tin vào anh của mình, nên bị cáo Th2 không phạm tội lừa đảo 
chiếm đoạt tài sản, đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại, là không có căn 
cứ.

[2.1.2d] Xét ý kiến trình bày của Luật sư bào chữa cho bị cáo Phan Mộng 
H2 với nội dung cho rằng, việc bị cáo H2 ký xác nhận vào Biên bản đối chiếu 
công nợ ngày 31/12/2008 không nhằm mục địch tư lợi, không có sự bàn bạc, 
nên bị cáo H2 không phạm tội, là không có căn cứ.

[2.2] Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thị Thu H4 và 
đồng phạm Nguyễn An N l, Mai Thị Ngọc H6 tại Họp đồng tín dụng số 
03/08/HĐ ngày 28/3/3008:

[2.2.1] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Nguyễn Thị Thu H4, Nguyễn 
An NI và Mai Thị Ngọc H6 cùng kháng cáo kêu oan. Tuy nhiên, qua lời khai 
nhận của các bị cáo khác, lời trình bày của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ 
liên quan, các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án được tranh tụng tại phiên 
tòa, có đủ cơ sở xác định:

[2.2. la] Công ty TH được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí 
Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 26/10/2005; mặc 
dù vốn điều lệ có ghi là 18 tỷ đồng, gồm 02 thành viên là Nguyễn An NI góp 09
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tỷ đồng và Lý Viễn Chl góp 09 tỷ đồng, nhưng không thực góp vốn; người đại 
diện theo pháp luật là Nguyễn An NI - Giám đốc công ty, nhưng thực tế do 
Nguyễn Thị Thu H4 điều hành.

[2.2.lb] Ngày 28/11/2008, Huệ đã chỉ đạo Nguyễn An N l, Lý Viễn Chl 
(nhân viên của Huệ) và Huỳnh Công Th chỉ đạo Trần Thế Kinh L (nhân viên 
của Th) ký 04 văn bản về việc chuyển nhượng phần vốn góp và thay đổi người 
đại diện theo pháp luật của Công ty TH, cụ thể như sau:

+ Bản thỏa thuận chuyển nhượng phần vốn góp có nội dung chuyển 
nhượng 9 tỷ đồng góp vốn từ Nguyễn An NI sang Trần Thế Kinh L ... cùng cam 
kết toàn bộ thủ tục chuyển nhượng phần hùn và thanh toán giữa các bên đã 
được hoàn tất, mọi sự thay đổi hoặc tranh chấp giữa các bên sẽ không có hiệu 
lực sau khi các bên đồng ý  kỷ tên biên bản này.

+ Biên bản họp Hội đồng thành viên, thành phần gồm: Lý Viễn Chl và 
Nguyễn An N l, nội dung: 100% biểu quyết TN chuyển nhượng 50% vốn cổ 
phần của Nguyễn An NI sang cho Trần Thế Kinh L và đồng thời thay đổi người 
đại diện pháp luật mới là Trần Thế Kinh L.

+ Quyết định của Hội đồng thành viên, do chủ tịch HĐTV Lý Viễn Chl 
ký, nội dung: Người đại diện pháp luật mới là ồng Trần Thế Kinh L, giữ chức vụ 
Giám đốc thay cho ồng Nguyễn An N l.

+ Thông báo thay đổi chữ ký và Thông báo thay đổi nội dung đăng ký 
kinh doanh ngày 28/11/2008 gửi Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí 
Minh.

[2.2. lc] Sau khi ký 04 văn bản về việc chuyển nhượng phần vốn góp và 
thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TH như trên, nhưng Nguyễn 
Thị Thu H4 vẫn tự ý chỉ đạo Nguyễn An NI đại diện Công ty TH và chỉ đạo 
Mai Thị Ngọc H6 đại diện Công ty TD ký các hợp đồng mua bán thép “khống”, 
kèm theo các Hóa đơn GTGT “khống”, ký giấy đề nghị BIDV TSG tiếp tục giải 
ngân. Ngân hàng BIDV TSG không biết có sự thay đổi người đại diện Công ty 
TH từ Nguyễn An N I sang Trần Thế Kinh L vào ngày 28/11/2008 nên vẫn 03 
lần giải ngân với tổng số tiền 10,1 tỷ đồng (trên cơ sở Hợp đồng tín dụng số 
03/08/HĐ ngày 28/3/2008 vẫn còn hạn mức), cụ thể như sau:

+ Ngày 01/12/2008, các bị cáo sử dụng hợp đồng kinh tế “khống” số 081 
ký ngày 17/11/2008 giữa Công ty TD (Huyền ký) và Công ty TH (Ninh ký) có 
nội dung: Công ty TD bán thép cho Công ty TH, kèm theo hóa đơn GTGT
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“khống” số 80751 xuất ngày 19/11/2008 và giấy đề nghị giải ngân ngày 
01/12/2008 (Ninh ký) để BIDV TSG giải ngân 2,3 tỷ đồng vào tài khoản công ty 
TD.

+ Ngày 03/12/2008, sử dụng hợp đồng kinh tế “khống” số 080 ký ngày 
14/11/2008 giữa Công ty TD (H6 ký) và Công ty TH (N ký) có nội dung: Công 
ty TD bán thép cho Công ty TH, kèm theo hóa đơn GTGT “khống” số 80749 
xuất ngày 17/11/2008 và giấy đề nghị giải ngân ngày 03/12/2008 (N ký) để 
BIDV TSG giải ngân 1,8 tỷ đồng vào tài khoản Công ty TD.

+ Ngày 09/12/2008, tiếp tục sử dụng hợp đồng kinh tế “khống” số 085 ký 
ngày 19/11/2008 giữa Công ty TD (H6 ký) và Công ty TH (N ký) có nội dung: 
Công ty TD bán thép cho Công ty TH, kèm theo hóa đơn GTGT “khống” số 
80758 xuất ngày 21/11/2008 và giấy đề nghị giải ngân (N ký) ngày 09/12/2008 
để BIDV TSG giải ngân 06 tỷ đồng vào tài khoản Công ty TD.

Sau khi được BIDV TSG giải ngân vào tài khoản Công ty TD thì Huyền 
đã rút ra cho Huệ sử dụng.

[2.2. ld] về phía Huỳnh Công Th không chỉ đạo Trần Thế Kinh L lập hồ 
sơ đề nghị BIDV TSG giải ngân số tiền nêu trên, nhưng do Th không kiểm tra 
nên sau đó Thiện có trả luôn số tiền mà nhóm H4 tự ý rút từ BIDV. Sau khi phát 
hiện, Th đã làm đơn tố cáo hành vi của Nguyễn Thị Thu H4. Ngày 10/8/2018, 
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có Công văn số 2811/CSĐT-P11 yêu 
cầu BIDV TSG phong tỏa 10,1 tỷ đồng từ Công ty TH chuyển sang thanh toán 
cho khoản vay của Công ty TT (Huỳnh Công Th).

[2.2. lđ] Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã quy kết các bị cáo Nguyễn Thị Thu 
H4, Nguyễn An NI và Mai Thị Ngọc H6 phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” 
theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi 
bổ sung năm 2009 là có căn cứ, đúng người, đúng tội theo quy định pháp luật, 
không oan đối với các bị cáo.

[2.2.2] Các bị cáo Nguyễn Thị Thu H4, Nguyễn An N l, Mai Thị Ngọc H6 
cùng kháng cáo kêu oan và các Luật sư bào chữa cho các bị cáo H4, Ninh, 
Huyền đều cho rằng các bị cáo không chiếm đoạt tiền của BIDV TSG, nên 
không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì tại thời điểm Nguyễn Thị Thu H4 
lập hồ sơ yêu cầu và được BIDV TSG 03 lần giải ngân với tổng số tiền 10,1 tỷ 
đồng thì H4 vẫn là chủ Công ty TH, thời điểm đó H4 chỉ mới sang tên 50% vốn 
góp Công ty TH và mãi đến ngày 18/12/2008 mới hết vốn góp tại Công ty TH.
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Đồng thời, vào ngày 28/11/2008 Huỳnh Công Th đã cam kết trả nợ cho H4 với 
số tiền hơn 62,7 tỷ đồng; ngoài ra, Th còn có một nghĩa vụ tài chính nữa với H4 
khi H4 sang hết phần vốn góp Công ty TH cho Th, đó là nghĩa vụ tài chính khi 
H4 rút tên ra khỏi Công ty TL và nghĩa vụ đó chính là số tiền mà Th nhận trả 
thay cho H4 về các khoản vay Công ty HP, Công ty TH tại BIDV TSG. Xét 
thấy, lời trình bày trên của các bị cáo H4, N, H6 và phần bào chữa của các luật 
sư cho các bị cáo là không có cơ sở để chấp nhận, bởi vì:

[2.2.2a] Mặc dù, ngày 28/11/2008 Nguyễn Thị Thu H4 có chỉ đạo Nguyễn 
An NI ký các văn bản sang tên 50% vốn góp Công ty TH sang cho Trần Thế 
Kinh L. Thế nhưng trong quá trình điều tra, Nguyễn Thị Thu H4 đã xác nhận 
vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty TL là 18 
tỷ đồng nhưng không thực góp vốn, H4 hoàn toàn không góp vốn, không góp 
bất kỳ khoản tiền, tài sản nào (BL 558), việc chuyển nhượng vốn góp với giá trị 
là 0 đồng (BL 564). Hơn nữa, ngày 04/12/2008 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố 
Hồ Chí Minh đã cập nhật thay đổi người góp vốn và người đại diện theo pháp 
luật mới của Công ty TH theo như các văn bản đã được Nguyễn An NI ký ngày 
28/11/2008 về việc chuyển nhượng phần vốn góp và thay đổi người đại diện 
theo pháp luật của Công ty TH. Tuy nhiên, sau khi có sự thay đổi người góp vốn 
và người đại diện theo pháp luật mới của Công ty TH, Nguyễn Thị Thu H4 đã 
không thông báo cho BIDV TSG, kể cả sau ngày 04/12/2008 có giấy đăng ký kinh 
doanh thay đổi người đại diện theo pháp luật thì H4 cững không thông báo cho 
ngân hàng. Trong khi đó, vào các ngày 01, 03 và 09/12/2008, H4 vẫn chỉ đạo N, 
H6 ký các hợp đồng mua bán sắt khống, Hóa đơn giá ừị gia tăng, giấy đề nghị giải 
ngân để được BIDV TSG giải ngân 10,1 tỷ đồng trong khi H4 biết rõ việc N không 
còn là giám đốc Công ty TH. Tại Biên bản làm việc ngày 22/8/2018, Nguyễn Thị 
Thu H4 vẫn xác nhận H4 là người chỉ đạo N, H6 ký các văn bản khống để được 
giải ngân. Như vậy, đã có đủ chứng cứ xác định các bị cáo Nguyễn Thị Thu H4, 
Nguyễn An NI và Mai Thị Ngọc H6 đã dùng thủ gian dối chiếm đoạt tài sản của 
BIDV với số tiền 10,1 tỷ đồng và hành vi chiếm đoạt tài sản của các bị cáo đã 
hoàn thành kể từ khi rút được tiền từ BID V.

[2.2.2Ồ] Sau khi các bị cáo Nguyễn Thị Thu H4, Nguyễn An NI và Mai 
Thị Ngọc H6 dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt 10,1 tỷ đồng của BIDV thì đến 
gần cuối năm 2009 Huỳnh Công Th mới vay tiền của BIDV từ các hợp đồng 
khác trả lại cho các khoản vay trước đó, trong đó có số tiền 10,1 tỷ mà nhóm 
H4, N, H6 đã chiếm đoạt nêu trên là đã trả dư ra so với cam kết ngày 
28/11/2008. Vì, cam kết được Th ký ngày 28/11/2008 là cam kết sẽ trả đủ số
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tiền 62.761.211.905 đồng cho Nguyễn Thị Thu H4 bằng giá trị những tài sản của 
mình, khi H4 hoàn tất việc giúp chuyển tên trên Hợp đồng cho thuê tài sản số 
02/HĐ-TTS/2008 ngày 14/4/2008 với Công ty CP Đầu tư PL. Kèm theo cam kết 
này thì Th xác nhận số tiền 62.761.211.905 đồng, gồm 07 khoản tiền, trong đó 
không có khoản nào thể hiện Th phải có nghĩa vụ trả cho H4 các khoản nợ do 
H4 vay phát sinh sau 28/11/2008. Chính vì vậy, sau khi phát hiện sự việc đã trả 
cả số tiền 10,1 tỷ mà nhóm H4, N, H6 đã chiếm đoạt của BIDV thì Th đã làm 
đơn tố cáo hành vi này của Nguyễn Thị Thu H4. Tuy nhiên, do toàn bộ số tiền 
vay này là của BIDV, không thuộc quyền sở hữu của Th, nên Cơ quan cảnh sát 
điều tra -  Bộ công an đã ra văn bản cắt chuyển số tiền dư về lại để tính cho Th là 
hoàn toàn đúng.

[2.2.2c] Từ những phân tích, nhận định nêu trên xét thấy, kháng cáo kêu 
oan của các bị cáo Nguyễn Thị Thu H4, Nguyễn An N l, Mai Thị Ngọc H6 và ý 
kiến, quan điểm bào chữa của các Luật sư cho các bị cáo H4, N, H6 cho rằng 
các bị cáo không chiếm đoạt tiền của BIDV TSG, nên không phạm tội lừa đảo 
chiếm đoạt tài sản, là không có cơ sở.

[2.3] Hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ 
chức tín dụng của Hoàng Thái H8, Hoàng Thị Bích H7 và Tạ Minh N gl.

Cấp sơ thẩm đã xác định các bị cáo H2 Thái H8, Tạ Minh N gl, Hoàng 
Thị Bích H7 đã có vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức 
tín dụng trong việc kiểm tra, thẩm định đề xuất giải ngân, kiểm tra việc sử dụng 
vốn vay tại các Hợp đồng tín dụng cho Công ty TL, Công ty TH và Công ty TT 
vay tổng số tiền 285.913.126.978 đồng và 1.162.220 USD. Cả 03 công ty trên 
đã trả được 128.061.031.598 đồng và 738.474 USD, còn nợ tổng cộng
165.427.483.438 đồng gốc, nhưng tài sản thế chấp/bảo lãnh cho các khoản vay 
trên được định giá 101.144.614.390 đồng, gây thiệt hại cho BIDV TSG số tiền
64.282.869.048 đồng gốc.

Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã quy kết các bị cáo H2 Thái H8, Tạ Minh 
N gl, Hoàng Thị Bích H7 phạm tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt 
động của các tổ chức tín dụng” theo khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 
1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

[2.3.1] Đối vói Hoàng Thái H8, nguyên là Trưởng phòng Quan hệ 
khách hàng BIDV TSG:
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Xét kháng cáo của người đại diện hợp pháp của bị cáo H2 Thái H8 là ông 
Hoàng Trọng Th5 (cha của bị cáo) và bà Dương Thị L2 (mẹ của bị cáo) yêu cầu 
hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, hủy toàn bộ Biên bản hỏi cung của bị can Hoàng 
Thái H8 và điều tra lại:

Qua lời khai nhận của bị cáo H2 Thái H8 tại Cơ quan điều tra, phù hợp với 
lời khai của các bị cáo khác, lời trình bày của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa 
vụ liên quan, các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án được tranh tụng tại 
phiên tòa, có đủ cơ sở xác định: Mặc dù, các Công ty TL, TH, TT và Minh MT 
không hoạt động kinh doanh gì, nhưng Hoàng Thái H8 vẫn ký xác nhận vào 
Biên bản kiểm tra sử dụng vốn vay cùng với Hoàng Thị Bích H7 xác nhận sử 
dụng vốn vay đúng mục đích. Hoàng Thái H8 cùng với nhân viên còn đánh giá 
xếp hạng tín dụng loại A đối với Công ty TH, Công ty TT để cho vay chỉ có 
50% tài sản bảo đảm, nên không đủ thanh toán nợ. Do đó, đã vi phạm khoản 17 
Điều 1 Nghị định số 85/2002/NĐ-CP ngày 25/10/2002 của Chính phủ quy định 
về: Điều kiện đổi với khách hàng vay và tài sản hình thành từ von, vi phạm 
khoản 2, 3, 4 Điều 7 quy định về "Điều kiện vay vốn”, Điều 21 về “Kiểm tra, 
giám sát vốn vay”, Quyết định 1627 ngày 31/12/2001 của Ngân hàng Nhà nước, 
vi phạm hướng dẫn chẩm điểm hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ theo Quyết 
định số 8598 ngày 20/10/2006, được cụ thể hóa từ Quyết định số 57 ngày 
24/01/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Ngày 22/11/2009, Huỳnh Công Th bổ sung tài sản là nhà, đất tại 70 
Nguyễn Xiển và thửa đất 1024, 1053 phường Trường Thạnh, Quận 9, Thành phố 
Hồ Chí Minh trị giá 14,955 tỷ đồng để nâng hạn mức từ 50 tỷ đồng lên 55 tỷ 
đồng cho Công ty TH vay tại Hợp đồng tín dụng ngắn hạn số 01/09/HĐ- 
02/9999950 ngày 22/5/2009, ông Phạm Quốc H16 -  Giám đốc, Chủ tịch Hội 
đồng tín dụng kết luận cho công chứng và đăng ký giao dịch tài sản đảm bảo này 
sau, nhưng Hoàng Thái H8 và Hoàng Thị Bích H7 không theo dõi, không yêu 
cầu Huỳnh Công Th thực hiện công chứng và đăng ký giao dịch đảm bảo khi 
sang tên cho Huỳnh Công Th, để Huỳnh Công Th bán tài sản này, vi phạm quy 
định về công chứng và đăng kỷ giao dịch bảo đảm quy định tại Điều 26, 27 của 
Quyết định số 5885 ngày 08/10/2007 ban hành Quy định về giao dịch bảo đảm 
trong cho vay của Tổng giám đốc BIDV.

Quá trình điều tra, Hoàng Thái H8 đã thừa nhận có sai phạm trong quá 
trình kiểm tra, thẩm định cho các công ty của Huỳnh Công Th vay vốn đến nay 
không có khả năng thu hồi tiền vốn vay.
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Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã quy kết bị cáo H2 Thái H8 phạm tội “Vi 
phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo quy 
định tại khoản 3 Điều 179 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 
2009, là có căn cứ, đúng người, đúng tội theo quy định pháp luật, không oan đối 
với bị cáo.

Kháng cáo của người đại diện hợp pháp của bị cáo H2 Thái H8 là ông 
Hoàng Trọng Th5 (cha của bị cáo) và bà Dương Thị L2 (là mẹ của bị cáo) yêu 
cầu hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, hủy toàn bộ Biên bản hỏi cung của bị can 
Hoàng Thái H8 và điều tra lại, là không có căn cứ.

Ý kiến, quan điểm của Luật sư bào chữa cho bị cáo H2 Thái H8 không có 
căn cứ.

[2.3.2] Đối với Tạ Minh N gl, nguyên là Nhân viên tín dụng phòng 
Quan hệ khách hàng BIDV TSG:

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Tạ Minh N gl thừa nhận hành vi phạm tội 
của bị cáo đúng như Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử. Lời khai nhận tội của bị cáo 
phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm, phù 
hợp với lời khai của các bị cáo khác, lời trình bày của bị hại, người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan, các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án được tranh tụng 
tại phiên tòa, có đủ cơ sở xác định: Tạ Minh N gl là Nhân viên tín dụng phòng 
Quan hệ khách hàng BIDV TSG có trách nhiệm thực hiện kiểm tra, thẩm định, 
đề xuất cho Công ty TL và Công ty TH vay tại các hợp đồng tín dụng mà bị cáo 
được phân công thực hiện. Trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm 
tra, thẩm định, kiểm tra sử dụng vốn vay Tạ Minh N gl đã vi phạm Điều 8 và 
Điều 18 Quyết định số 203/QĐ-HĐQT ngày 16/8/2004 của Hội đồng quản trị 
BIDV, khoản 17 Điều 1 Nghị định số 85/2002/NĐ-CP ngày 25/10/2002 của 
Chính phủ, Điều 22, Điều 27 Quyết định số 203/QĐ-HĐQT ngày 16/7/2004, 
khoản 3 Điều 7, Điều 21 Quyết định 1627 ngày 31/12/2001 của Ngân hàng Nhà 
nước khi thực hiện kiểm tra, đề xuất cho Công ty TL và Công ty TH vay.

Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã quy kết bị cáo Tạ Minh Ngl phạm tội “Vi 
phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo quy 
định tại khoản 3 Điều 179 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 
2009, là có căn cứ, đúng người, đúng tội theo quy định pháp luật.

[2.3.3] Hoàng Thị Bích H7, nguyên là Nhân viên tín dụng phòng 
Quan hệ khách hàng BIDV TSG:
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Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo H2 Thị Bích H7 chỉ thừa nhận hành vi 
“Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” đối với 
02 hợp đồng tín dụng: Hợp đồng tín dụng ngắn hạn số 01/09/HĐ ngày 
07/7/2009 giữa BIDV TSG với Công ty TT giải ngân 26.600.000.000 đồng; Hợp 
đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức số 03/09/HĐ-02/2801652 ngày 29/9/2009 giữa 
BIDV TSG với Công ty TT giải ngân 28.331.038.560 đồng. Tổng cộng đã giải 
ngân đối với 02 hợp đồng trên là 54.931.038.560 đồng, nhưng tổng trị giá bảo 
đảm là 30.916.820.850 đồng, không thu hồi được 24.014.217.710 đồng nợ gốc. 
Do đó, bị cáo H2 Thị Bích H7 kháng cáo cho rằng bị cáo phạm tội “Vi phạm 
quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” nhưng thuộc 
khoản 2 Điều 179 của Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 
2009; còn đối với Hợp đồng tín dụng số 01/09/HĐ ngày 22/5/2009 giữa BIDV 
TSG với Công ty TH, theo bị cáo và Luật sư bào chữa cho bị cáo, thì việc Giám 
đốc BIDV TSG duyệt giải ngân trước, công chứng sau đối với tài sản bán đấu 
giá do BIDV là người bán tài sản là nguyên nhân dẫn đến việc sau đó Huỳnh 
Công Th đã bán tài sản mua trúng đấu giá cho người khác, bị cáo H7 không có 
lỗi trong việc này.

Xét kháng cáo của bị cáo H2 Thị Bích H7 nêu trên như sau:

Tạ Minh N gl phụ trách hồ sơ giai đoạn đầu, sau khi ký Hợp đồng tín 
dụng hạn mức số 01/09/HĐ ngày 22/5/2009 cho vay 50 tỷ đồng, thì Nguyệt 
chuyển quyền quản lý hồ sơ vay này sang cho Hoàng Thị Bích H7.

Sau khi tiếp nhận, H7 đề xuất bổ sung thêm tài sản thế chấp (đất tại 70 
NX và thửa đất 1024, 1053 phường TT, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh là tài 
sản mua đấu giá do BIDV bán) để nâng số tiền cho vay thành 55 tỷ đồng (nâng 5 
tỷ đồng). Mặc dù ban đầu H7 có đề xuất công chứng trước giải ngân sau, nhưng 
giám đốc BIDV TSG lại duyệt giải ngân trước công chứng sau đối với tài sản 
bán đấu giá do BIDV là người bán tài sản. Với trách nhiệm là người quản lý hồ 
sơ vay, Hồng không theo dõi chặt chẽ nên sau đó Th đã bán tài sản mua trúng 
đấu giá cho người khác, nên vi phạm quy định về công chứng và đăng kỷ giao 
dịch bảo đảm quy định tại Điều 26, 27 Quyết định số 5885 ngày 08/10/2007 ban 
hành Quy định về giao dịch bảo đảm trong cho vay của Tổng giám đốc BIDV. 
Ngoài ra, Hoàng Thị Bích H7 là người kiểm tra sử dụng vốn vay theo từng hợp 
đồng ngắn hạn cụ thể (từng khế ước), mặc dù chứng từ giải ngân (hợp đồng mua 
bán hàng hóa, hóa đơn GTGT, phiếu nhận kho) là “khống”. Thực tế công ty 
không hoạt động kinh doanh gì, bản thân Hoàng Thị Bích H7 khi kiểm tra cũng 
biết không có hàng hóa, nhưng không ghi nhận vào Biên bản kiểm tra, mà lại
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xác nhận doanh nghiệp sử dụng vốn vay đúng mục đích, vi phạm về “Kiểm tra, 
giám sát vốn vay” quy định tại Quyết định số 4275 ngày 25/8/2008 của Tổng 
giám đốc BIDV và Điều 21 Quyết định 1627 ngày 31/12/2001 của Ngân hàng 
Nhà nước.

Đối với hợp đồng này, hiện còn dư nợ 47.766.107.020 đồng mà tổng trị 
giá tài sản bảo đảm là 17.106.290.000 đồng, số tiền thiệt hại là 30.659.817.020 
đồng. Theo đó, cấp sơ thẩm đã quy kết Hoàng Thị Bích H7 và Tạ Minh Ngl 
cùng phải chịu trách nhiệm chung cho phần thiệt hại này là có căn cứ.

Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã quy kết bị cáo H2 Thị Bích H7 phạm tội 
“Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo 
quy định tại khoản 3 Điều 179 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung 
năm 2009, là có căn cứ, đúng người, đúng tội theo quy định pháp luật.

Ý kiến, quan điểm của Luật sư bào chữa cho bị cáo H2 Thị Bích H7 
không có căn cứ.

[2.4] về hình phạt đối vói các bị cáo:

[2.4.1] Xét hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây 
nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội, đã xâm phạm đến tài sản thuộc sở hữu của các 
tổ chức tín dụng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là các quy định 
của Nhà nước trong lĩnh vực cho vay trong hoạt động tín dụng. Tuy nhiên, trong 
vụ án này, các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội theo 03 nhóm: Nhóm Nguyễn 
Thị Thu H4, có Nguyễn An NI và Mai Thị Ngọc H6 giúp sức có có phần phụ 
thuộc về quan hệ công việc và nhóm của Huỳnh Công Th có Huỳnh Minh Thl, 
Trần Thế Kinh L và Phan Mộng H2 giúp sức cũng có phần do quan hệ công việc 
(như Luân), có quan hệ công việc và quan hệ anh em một (bị cáo Th2), có quan 
hệ công việc kinh doanh (Hoàng), nên chỉ ở mức độ đồng phạm giản đơn; nhóm 
Hoàng Thái H8, Tạ Minh N gl, Hoàng Thị Bích H7, tất cả đều làm việc tại 
phòng quan hệ khách hàng tại BIDV chi nhánh TSG, trong đó Hà là trưởng 
phòng, còn N gl, H7 là nhân viên, nên các bị cáo N gl, H7 chịu sự tác động nhất 
định của H8 trong quá trình tác nghiệp (theo quy định việc thu thập thông tin, 
đánh giá, xếp hạng khách hàng, thẩm định hồ sơ vay tiền phải độc lập với nhau). 
Xét mức hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên xử đối với từng bị cáo là 
tương xứng. Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đúng 
hành vi phạm tội, tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội, vai trò của 
các bị cáo, các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, hoàn 
cảnh và nhân thân của từng bị cáo.
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[2.4.2] Tại phiên tòa phúc thẩm, Luật sư bào chữa của bị cáo Huỳnh Công 
Th và người nhà của bị cáo Th cung cấp tài liệu thể hiện bị cáo Th đã hoàn 
thành xong nghĩa vụ quân sự; bản thân bị cáo có sức khỏe kém do bệnh thoát vị 
bẹn, khối u bàng quang và xuất huyết dạ dày; bị cáo có ông nội là ông Huỳnh 
Bạch Qu5 được nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng ba, 
Huân chương Chiến công hạng ba. Bị cáo Huỳnh Minh Thl cung cấp Quyết 
định số 13/2006/QĐ-UBND ngày 21/02/2006 của ủ y  ban nhân dân Phường 11, 
quận PN, Thành phố Hồ Chí Minh V/v tặng giấy khen cho cá nhân Huỳnh Minh 
Thl vì đã có thành tích tốt trong phong trào tham gia phòng chống tội phạm; các 
tài liệu thể hiện bị cáo có ông nội là ông Huỳnh Bạch Qu5 được nhà nước tặng 
thưởng Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng ba, Huân chương Chiến công hạng 
ba. Tuy nhiên xét các tài liệu, tình tiết nêu trên không phải là tài liệu, tình tiết 
mới, đã được Tòa án cấp sơ thẩm xem xét khi lượng hình đối với các bị cáo 
Huỳnh Công Th và Huỳnh Minh T h l.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trần Thế Kinh L kháng cáo xin giảm nhẹ 
hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo với lý do: Bị cáo chỉ là người làm 
công cho Huỳnh Công Th; bị cáo là lao động chính trong gia đình có hai con 
nhỏ, phải nuôi cha, mẹ cùng đang bị bệnh; cha của bị cáo người có công với 
cách mạng và mẹ vợ của bị cáo có nhiều bằng khen. Bị cáo Phan Mộng H2 giữ 
nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo với 
lý do: Bị cáo ký xác nhận vào Biên bản đối chiếu công nợ ngày 31/12/2008 là 
nhằm thu hồi lại tiền cho Công ty PL, bị cáo không có sự bàn bạc với ai. Tuy 
nhiên, xét những lý do xin giảm nhẹ hình phạt tại phiên tòa phúc thẩm của các bị 
cáo Trần Thế Kinh L, Phan Mộng H2 đều đã được Tòa án cấp sơ thẩm xem xét 
khi lượng hình đối với bị cáo Luân và bị cáo H2.

Tại phiên tòa phúc thẩm, có các bị cáo sau đây có cung cấp các tài liệu, 
tình tiết mới:

Luật sư bào chữa cho bị cáo Huỳnh Công Th và người nhà của bị cáo Th 
cung cấp tài liệu để cho rằng bị cáo Th có thân nhân là Hà Nguyễn Xuân D4 là 
thương binh hạng %, nhưng không rõ mối quan hệ cụ thể.

Bị cáo Nguyễn An NI có cung cấp tài liệu thể hiện mẹ vợ bị cáo là người 
có công cách mạng, ông ngoại vợ là liệt sĩ, bà ngoại vợ là mẹ Việt Nam anh 
hùng.

Bị cáo Tạ Minh Ngl cung cấp Đơn xin xác nhận ngày 16/5/2019, có xác 
nhận của chính quyền địa phương, về việc: Hiện nay bị cáo N gl là lao động
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chính duy nhất trong gia đình phải nuôi 03 con nhỏ do bị cáo đã ly thân với 
chồng, hoàn cảnh kinh tế hết sức khó khăn. Đơn xác nhận bị cáo N gl đang làm 
việc tại Công ty TNHH Bất động sản Thương mại Dịch vụ KHD.

Bị cáo H2 Thị Bích H7 trình bày các tình tiết giảm nhẹ mới: Bị cáo đang 
mang thai, nhưng không có tài liệu, chứng cứ chứng minh; gia đình bị cáo là gia 
đình có công với cách mạng.

[2.4.3] Tuy nhiên, xét mức hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên xử 
đối với từng bị cáo là tương xứng, đủ đảm bảo giáo dục, cải tạo riêng và răn đe 
phòng ngừa chung, nên các bị cáo có đưa ra những tình tiết mới như trên cũng 
không đủ căn cứ để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

[2.5] về trách nhiệm dân sự:

Trong vụ án này đã xác định bị cáo Nguyễn Thị Thu H4 và bị cáo Huỳnh 
Công Th là những người trực tiếp chỉ đạo các bị cáo khác trong việc lập hồ sơ, 
ký khống các hợp đồng, hóa đơn giá trị gia tăng làm hồ sơ để các Công ty TL, 
TH, TT vay tiền tại BIDV và chiếm hưởng toàn bộ số tiền 165.427.483.438 
đồng, trong đó H4 chiếm hưởng 10.100.000.000 đồng; Th chiếm hưởng
155.327.483.438 đồng. Các bị cáo N, H6 chỉ là đồng phạm giúp sức cho H4; các 
bị cáo Th2, L, H2 chỉ là đồng phạm giúp sức cho Th, tất cả các bị cáo này đều 
không được chia hưởng khoản tiền nào từ việc H4 và Th chiếm dụng các khoản 
tiền tại BIDV. Ngày 20/4/2012, các Công ty TH, TT đã sáp nhập vào Công ty 
TL của Huỳnh Công Th. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm buộc Huỳnh Công Th và 
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Giao dịch Xuất nhập khẩu TL phải có ừách 
nhiệm bồi hoàn lại cho BIDV 155.327.483.438 đồng tiền gốc (một trăm năm mươi 
lăm tỷ, ba trăm hai mươi bảy triệu, bốn trăm tám mươi ba nghìn, bốn ừăm ba mươi 
tám đồng) và tiền lãi phát sinh tính đến ngày 06/01/2016 với số tiền là
144.000.527.048 đồng (một trăm bốn mươi bốn tỷ, năm trăm hai mươi bảy nghìn, 
không trăm bốn mươi tám đồng); tổng cộng là 299.328.010.486 đồng (hai trăm 
chín mươi chín tỷ, ba trăm hai mươi tám triệu, không trăm mười nghìn, bốn trăm 
tám mươi sáu đồng); buộc bị cáo Nguyễn Thị Thu H4 phải có trách nhiệm bồi 
hoàn lại cho BIDV 10.100.000.000 đồng tiền gốc và tiền lãi tính đến ngày khởi 
tố vụ án (06/01/2016) là 13.183.450.000 đồng, tổng cộng là 23.283.450.000 
đồng, là đúng quy định tại Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 2015 và các Điều 585, 
589 của Bộ luật Dân sự năm 2015.
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Kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Thu H4 yêu cầu không phải bồi thường 
và kháng cáo của bị cáo Huỳnh Công Th về phần này là không có cơ sở để chấp 
nhận.

[2.6] về xử lý các tài sản bảo đảm:

Trong vụ án này, do đã xác định, từ năm 2007 đến 2009, Huỳnh Công Th 
đã có hành vi gian dối lập khống các bộ hồ sơ vay vốn và hồ sơ giải ngân để ký 
07 Hợp đồng tín dụng với BIDV TSG và đã được BIDV TSG giải ngân cho vay 
217.713.126.978 đồng và 1.162.220 USD. Tính đến ngày 06/01/2016, Thiện đã 
trả được cho BIDV TSG 59.861.031.598 đồng và 740.891 USD, còn nợ 
147.752.095.380 đồng và 421.322 USD (tương đương 7.575.388.058 đồng). Tài 
sản đảm bảo cho các hợp đồng tín dụng nêu trên được Hội đồng định giá tài sản 
trong tố tụng hình sự các tỉnh Bình Dương, Long An, Tây Ninh và Thành phố 
Hồ Chí Minh kết luận xác định giá trị thời điểm giải ngân là 101.144.614.390 
đồng, Huỳnh Công Th còn chiếm đoạt của BIDV TSG 54.182.869.048 đồng và 
đã phải chịu trách nhiệm về hình sự đối với số tiền này. Vì vậy, đối với các tài 
sản bảo đảm của bị cáo Huỳnh Công Th và của bên thứ ba, mà trước đó đã được 
mua bán, cập nhật sang tên hoặc ủy quyền cho Huỳnh Công Th được quyền định 
đoạt, thế chấp, bảo lãnh, tặng cho, đã được ký hợp đồng thế chấp, đăng ký giao 
dịch bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, Tòa án cấp sơ thẩm đã quyết 
định tiếp tục giao cho Ngân hàng quản lý các giấy chứng nhận về chủ quyền đối 
với các tài sản này và được quyền yêu cầu Cơ quan thi hành án phát mãi để bảo 
đảm cho nghĩa vụ thi hành án mà Huỳnh Công Th và Công ty TL phải bồi hoàn 
lại cho BIDV, mỗi tài sản tương ứng với các khoản vay của Công ty TH, Công 
ty TL, Công ty TT theo từng hợp đồng tín dụng tương ứng, là đúng.

Kháng cáo của BIDV về việc được yêu cầu Cơ quan thi hành án phát mãi 
toàn bộ các tài sản này để đảm bảo thi hành án cho toàn bộ nghĩa vụ thi hành án 
mà Công ty TL phải bồi hoàn lại cho BIDV là không có cơ sở.

[2.6.1] Đối vói tài sản là căn nhà và quyền sử dụng đất tại số 108 
TTĐ, phường BN, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh của ông Nguyễn Hồng 
Qu và bà Nguyễn Thị Kim L3:

Sau khi BIDV TSG đã cho Công ty TT vay và giải ngân 26,6 tỷ đồng theo 
Hợp đồng tín dụng số 01/09/HĐ-03/2801562 ngày 07/7/2009, thì Nguyễn Hồng 
Qu và bà Nguyễn Thị Kim L3 mới ký Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và 
tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba số 02/09/HĐ ngày 23/7/2009. Theo đó, 
ông Qu và bà L3 dùng căn nhà tại số 108 TTĐ, phường BN, Quận 1, Thành phố
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Hồ Chí Minh bảo đảm thực hiện một phần nghĩa vụ phát sinh theo Hợp đồng tín 
dụng số 01/09/HĐ-03/2801562 ngày 07/7/2009 và các hợp đồng tín dụng, Hợp 
đồng cấp bảo lãnh khác giữa bên vay là Công ty TT và Ngân hàng với số tiền 
vay tối đa là 33 tỷ đồng.

Sau đó, ngày 29/7/2009 BIDV TSG và Công ty TT còn ký Phụ lục Hợp 
đồng tín dụng ngắn hạn với nội dung: Hai bên thỏa thuận kỷ kết phụ lục hợp 
đồng tín dụng dựa trên Hợp đồng tín dụng ngắn hạn số 01/09/HĐ ngày 
07/7/2009, bên vay (Cồng ty TT) chỉ được phép rút và sử dụng vốn vay đúng 
mục đích để mua bán hàng hóa cho siêu thị khi được sự đồng ỷ  bằng văn bản 
cho mỗi lần rút vốn của bên thế chấp là ồng Nguyễn Hồng Qu và bà Nguyễn Thị 
Kim L3 theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 
của Bên thứ ba sổ 02/09/HĐ ngày 23/7/2009.

Trong quá trình điều tra, BIDV cho rằng không có phụ lục nêu trên trong 
hồ sơ vay. Song, Kết luận giám định số 558/C54B ngày 20/4/2017 của Phân 
viện Khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận: Chữ kỷ đứng tên 
ồng Phạm Quốc H I 6 trên tài liệu cần giám định “Phụ lục hợp đồng tín dụng 
ngắn hạn ” đề ngày 29/7/2009 so với chữ kỷ trên tài liệu so sánh là do cùng một 
người ký ra; hình dẩu tròn có nội dung “Chi nhánh TSG ngân hàng đầu tư và 
Phát triển VN trên tài liệu cần giám định “Phụ lục hợp đồng tín dụng ngắn 
hạn ” đề ngày 29/7/2009 so với hình dẩu tròn có cùng nội dung của Chi nhánh 
TSG ngân hàng đầu tư và Phát triển VN trên tài liệu mẫu so sánh là được đóng 
ra từ cùng một con dẩu Căn cứ vào kết luận giám định trên thì Phụ lục hợp 
đồng tín dụng ngắn hạn là văn bản thật được ký và đóng dấu bởi ngân hàng 
BIDV TSG, do đó kể từ ngày 29/7/2009 Hợp đồng tín dụng số 01/09/HĐ ngày 
07/7/2009 giữa BIDV TSG và Công ty TT đã có Phụ lục hợp đồng đi kèm, mỗi 
khi giải ngân thì phải có đồng ý bằng văn bản của ông Qu và bà L3.

Ngày 31/7/2009, ông Qu và bà L3 đã ký biên bản đề nghị rút vốn thể hiện 
ông, bà đồng ý để Công ty TT rút và sử dụng vốn vay để thanh toán tiền mua 
hàng với Công ty ChampaSea Conection INC (trụ sở tại Mỹ) với số tiền là
3.350.000.000 đồng. Thế nhưng, cùng ngày 31/7/2009, phía BIDV lại giải ngân 
cho Công ty TT lên tới 5,5 tỷ đồng là vượt quá sự đồng ý của ông Qu và bà L3. 
Sau đó, BIDV TSG lại tiếp tục giải ngân cho Công ty TT mà không thông báo 
cho ông Qu, bà L3 và ông Qu, bà L3 không có văn bản nào khác đồng ý về việc 
giải ngân này.
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Mặc dù, BIDV có cung cấp Đơn đề nghị ghi ngày 12/3/2013 thể hiện việc 
bà Nguyễn Thị Kim L3 gửi đến Ban giám đốc BIDV TSG với nội dung đồng ý 
bán căn nhà số 108 TTĐ với điều kiện sau khi bán được nhà, bà L3 được ngân 
hàng hỗ trợ cho 12 tỷ đồng để trả nợ bên ngoài và có tiền để mua nhà ở để ổn 
định cuộc sống của gia đình. Tuy nhiên, đơn này không có ý kiến của ông 
Nguyễn Hồng Qu và chỉ thể hiện nội dung đồng ý bán nhà chứ không đồng ý sẽ 
thanh toán khoản vay của Công ty TT là bao nhiêu, nên không có cơ sở xác định 
đây là văn bản đồng ý cho giải ngân, hay văn bản đồng ý bảo lãnh.

Như vậy, Tòa án cấp sơ thẩm đã xác định việc BIDV tự ý giải ngân thêm 
ngoài khoản tiền mà ông Qu và bà L3 đồng ý nêu trên là hoàn toàn do lỗi của 
BIDV, nên căn nhà và quyền sử dụng đất tại số 108 TTĐ, phường BN, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí Minh của ông Nguyễn Hồng Qu và bà Nguyễn Thị Kim L3 
là tài sản bảo đảm cho khoản vay 3.350.000.000 đồng của Công ty TT và lãi 
phát sinh kể từ ngày 31/7/2009, là có cơ sở.

Theo đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã quyết định: Ông Qu và bà L3 có trách 
nhiệm thực hiện nghĩa vụ bảo đảm cho khoản vay 3.350.000.000 đồng của Công 
ty TT (nay là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Giao dịch Xuất Nhập khẩu 
TL) tại Hợp đồng tín dụng số 01/09/HĐ ngày 07/7/2009 với BIDV TSG và các 
khoản tiền lãi phát sinh từ khoản vay này kể từ ngày 31/7/2009 cho đến khi thực 
hiện xong nghĩa vụ bảo lãnh. Ngay sau khi thực hiện xong nghĩa vụ, ngân hàng 
có trách nhiệm giải chấp tài sản, xóa đăng ký thế chấp và trả Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất và tài sản sản gắn liền với đất tại số 108 TTĐ, phường BN, 
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh cho ông Nguyễn Hồng Qu và bà Nguyễn Thị 
Kim L3. Trường hợp ông Qu, bà L3 không thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh như trên 
thì ngân hàng được quyền yêu cầu cơ quan thi hành án phát mãi tài sản thế chấp 
là quyền sử dụng đất và tài sản sản gắn liền với đất tại số 108 TTĐ, phường BN, 
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh để thu hồi 3.350.000.000 đồng (ba tỷ ba trăm 
năm mươi triệu đồng) và tiền lãi phát sinh từ số tiền này kể từ ngày 31/7/2009 
đến khi nghĩa vụ bảo đảm chấm dứt (khoản tiền lãi này do ngân hàng hạch toán 
dựa trên cơ sở Hợp đồng tín dụng số 01/09/HĐ ngày 07/7/2009), là đúng. Kháng 
cáo của BIDV và kháng cáo của ông Qu và bà L3 về phần này là không có cơ sở 
để chấp nhận.

Những ý kiến, quan điểm của Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
cho ông bà L3 và ông Qu trình bày tại phiên tòa là không có cơ sở.
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[2.6.2] Đối vói các Lô A, G, H tại xã LT, huyện BC, tỉnh Tây Ninh do 
UBND tỉnh Tây Ninh cấp cho Công ty PL theo Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất số T00782QSDĐ, số T00769QSDĐ, số T00770QSDĐ cùng ngày 
05/12/2003:

Theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba số 08/08/HĐ 
ngày 13/11/2008 thì tài sản nêu trên được dùng để bảo đảm cho các khoản vay 
của Hợp đồng tín dụng số 01/08/HĐ ngày 01/8/2008 giữa BIDV TSG với Công 
ty TL với số tiền vay tối đa là 17.660.000.000 đồng. Hợp đồng tín dụng số 
01/08/HĐ ngày 01/8/2008 nêu trên đã được ngân hàng giải ngân cho Công ty TL 
vay 17.999.849.956 đồng, đến ngày 14/8/2009 Công ty TL đã hoàn trả cho ngân 
hàng 19.939.199.275 đồng và Hợp đồng tín dụng số 01/08/HĐ ngày 01/8/2008 
đã tất toán toàn bộ vào ngày 14/8/2009. Thế nhưng phía ngân hàng không giải 
chấp tài sản cho bên thứ 3 mà tự ý đưa tài sản này vào thế chấp cho hợp đồng tín 
dụng khác, cụ thể:

Tháng 4/2009, Công ty TL lập hồ sơ xin vay tiền ngân hàng, tài sản bảo 
đảm lại là tài sản nêu trên nhưng không được sự đồng ý của bên thứ 3. Nhưng 
Tạ Minh N gl, Hoàng Thái H8 vẫn lập báo cáo đề xuất tín dụng ngày 06/3/2009 
xác định tài sản bảo đảm là tài sản Lô đất (A, G, M) của Công ty PL, để thông 
qua Hội đồng tín dụng ngân hàng. Từ đó BIVD TSG và Công ty TL ký Hợp 
đồng thêm tín dụng ngắn hạn hạn mức số 01/09/HĐ ngày 13/4/2009. Song, tại 
Điều 3 của Hợp đồng tín dụng này có ghi: “Trước khi rút vốn vay, bên vay phải 
... cồng chứng và đăng kỷ giao dịch bảo đảm lại tài sản bảo đảm... ”, nhưng thực 
tế chỉ có Lô đất M của Công ty PL đưa vào ký hợp đồng thế chấp và giải ngân, 
còn các lô đất A, G, H của Công ty PL không được đưa vào ký thế chấp.

Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã xác định các Lô A, G, H tại xã LT, huyện 
BC, tỉnh Tây Ninh được UBND tỉnh Tây Ninh cấp cho Công ty PL chỉ dùng để 
bảo đảm bảo đảm thực hiện một phần nghĩa vụ phát sinh theo Hợp đồng số 
01/08/HĐ-03/1719082 ký ngày 01/8/2008 giữa BIDV và Công ty TL, trong khi 
hợp đồng này đã được tất toán ngày 14/8/2009, nên đã quyết định ngân hàng 
phải giải chấp và trả lại giấy chứng quyền sử dụng đất bản chính của các lô đất 
trên cho bên thứ 3 (bên bảo lãnh-Công ty cổ  phần Đầu tư PL) theo là đúng.

BIDV kháng cáo yêu cầu có quyền yêu cầu Cơ quan thi hành án phát mãi 
các Lô A, G, H tại xã LT, huyện BC, tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh Tây 
Ninh cấp cho Công ty PL, là không có cơ sở.
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[2.6.3] Đối với kháng cáo của BIDV về việc đề nghị Hội đồng xét xử 
tuyên bổ sung: Ngân hàng BIDV có quyền yêu cầu Cơ quan thi hành án phát 
mãi các tài sản thế chấp thuộc sở hữu của Huỳnh Công Th để bảo đảm thi hành 
án cho toàn bộ nghĩa vụ bồi hoàn của Huỳnh Công Th và Công ty TL đối với 
BIDV TSG là không thuộc phạm vi giải quyết của Hội đồng xét xử phúc thẩm 
trong vụ án này.

[2.6.4] Đối vói thửa đất số 8, tờ bản đồ số 4-14a và thửa đất số 63, tờ 
bản đồ số 4-17a, địa chỉ: Phường 5, thị xã TA, tỉnh Long An:

Mặc dù, ông Huỳnh Văn H9 là người đứng tên chủ quyền đất và tài sản 
gắn liền với đất tại thửa đất số 08 và 63 tại địa chỉ Phường 5, thị xã TA, tỉnh 
Long An, nhưng theo lời khai của ông H8 thì ông đã đến Phòng công chứng ở 
quận BT làm Hợp đồng ủy quyền ngày 20/5/2008, theo đó Huỳnh Công Th 
được quyền quản lý, sử dụng, thế chấp, cầm cố, bảo lãnh... đối với tài sản là 
thửa đất nêu trên trong thời hạn 20 năm kể từ ngày 20/5/2008. Theo đó, Thiện 
đã thế chấp tài sản này theo Hợp đồng thế chấp quyền sử đụng đất của bên thứ 
ba số 02/09/HĐ ngày 26/5/2009 để bảo đảm thi hành án cho nghĩa vụ bồi hoàn 
của Công ty TH (nay là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Giao dịch Xuất 
Nhập khẩu TL) tại Hợp đồng tín dụng số 01/09/HĐ-02/999950 ngày 22/5/2009.

Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm đã quyết định giao cho BIDV Chi nhánh TSG 
quản lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 8, tờ bản đồ số 4- 
14A và thửa đất số 63, tờ bản đồ số 4-17a, địa chỉ: Phường 5, thị xã TA, tỉnh 
Long An do ông Huỳnh Văn H9 đứng tên chủ sở hữu (đã ủy quyền cho Huỳnh 
Công Th) theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba số 
02/09/HĐ ngày 26/5/2009 để bảo đảm thi hành án cho nghĩa vụ bồi hoàn của 
Công ty TH (nay là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Giao dịch Xuất Nhập 
khẩu TL) tại Hợp đồng tín dụng số 01/09/HĐ-02/999950 ngày 22/5/2009 là 
đúng.

Ông Huỳnh Văn H9 kháng cáo yêu cầu hủy giao dịch thế chấp quyền sử 
dụng đất tại thửa đất số 8, tờ bản đồ số 4-14a và thửa đất số 63, tờ bản đồ số 4- 
17a, địa chỉ: Phường 5, thị xã TA, tỉnh Long An, giữa Huỳnh Công Th và BIDV 
TSG; buộc BIDV TSG hoàn trả cho ông H8 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
số 02246/QSDĐ/0105.LA ngày 26/12/2003 do UBND thị xã TA, tỉnh Long An 
cấp cho ông, là không có cơ sở.
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Những ý kiến, quan điểm của Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
cho ông H8 trình bày tại phiên tòa là không có cơ sở nên không được Hội đồng 
xét xử phúc thẩm chấp nhận.

[2.6.5] Đối với thửa đất số 71, tờ bản đồ số 25, địa chỉ: xã TB, huyện 
CT, tỉnh Tây Ninh:

Thửa đất nêu trên đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
ông Trần Văn M. Tuy nhiên, theo lời khai của ông M: Vào năm 2008, do cần 
vay tiền để lo việc gia đình, thông qua bạn bè, ông có gặp và vay của Huỳnh 
Công Th 20.000.000 đồng, Th yêu cầu ông đưa Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, sổ hộ khẩu gia đình cho Th, rồi kêu ông xuống Thành phố Hồ Chí Minh ký 
hợp đồng ủy quyền ngày 29/10/2008 tại Phòng Công chứng số 1 cho Th được 
quyền thay mặt M sử dụng, cho thuê, thế chấp... đối với tài sản là lô đất nêu 
trên; đồng thời, Huỳnh Công Th làm giấy thể hiện ông M vay của Th
20.000.000 đồng, hàng quý thông qua Lê Quốc Đ4 là nhân viên của Th thì ông 
có trả lãi với số tiền 1.800.000 đồng. Theo đó, Th đã ký Hợp đồng thế chấp 
quyền sử dụng đất của bên thứ ba số 08/09/HĐ ngày 10/6/2009 bảo đảm thi 
hành án cho nghĩa vụ bồi hoàn của Công ty TH (nay là Công ty TNHH Đầu tư 
Thương mại Giao dịch Xuất Nhập khẩu TL) tại Hợp đồng tín dụng số 
01/09/HĐ-02/999950 ngày 22/5/2009. Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm đã quyết định 
giao cho BIDV Chi nhánh TSG quản lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng tại thửa 
đất số 71, tờ bản đồ số 25, địa chỉ: xã TB, huyện CT, tỉnh Tây Ninh theo Hợp 
đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba số 08/09/HĐ ngày 10/6/2009, 
để bảo đảm thi hành án cho nghĩa vụ bồi hoàn của Công ty TH (nay là Công ty 
TNHH Đầu tư Thương mại Giao dịch Xuất Nhập khẩu TL) tại Hợp đồng tín 
dụng số 01/09/HĐ-02/999950 ngày 22/5/2009, là đúng. Ông Trần Văn M kháng 
cáo yêu cầu giải quyết cho ông được trả lại cho Huỳnh Công Th 20.000.000 
đồng để được nhận lại giấy chứng nhận quyền sử dụng là không có cơ sở.

[2.7] Từ những phân tích và nhận định nêu trên, Hội đồng xét xử phúc 
thẩm TN với ý kiến quan điểm đề nghị của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa, 
không chấp nhận toàn bộ kháng cáo của các bị cáo Huỳnh Công Th, Huỳnh 
Minh Thl, Trần Thế Kinh L, Phan Mộng H2, Nguyễn Thị Thu H4, Nguyễn An 
N l, Mai Thị Ngọc H6, Hoàng Thị Bích H7, Tạ Minh N gl; không chấp nhận 
kháng cáo của ông Hoàng Trọng Th5, bà Dương Thị L2 là người đại diện hợp 
pháp của bị cáo H2 Thái H8; không chấp nhận kháng cáo của bị hại là Ngân 
hàng Thương mại cổ  phần Đầu tư và Phát triển VN và không chấp nhận kháng 
cáo của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là ông Huỳnh Văn H9, ông
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Trần Văn M, ông Nguyễn Hồng Qu và bà Nguyễn Thị Kim L3; giữ nguyên bản 
án sơ thẩm số 396/2018/HS-ST ngày 30/10/2018 của Tòa án nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh.

[2.8] Những ý kiến, quan điểm của các Luật sư bào chữa cho các bị cáo; 
những ý kiến, quan điểm của các Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 
những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tại phiên tòa phúc thẩm không 
phù hợp với phân tích, nhận định nêu trên, nên không được chấp nhận.

[2.9] Do kháng cáo không được chấp nhận nên các bị cáo phải chịu án phí 
hình sự phúc thẩm theo quy định tại Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 
30/12/2016 của ủ y  ban Thường vụ Quốc hội.

[2.10] Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 
nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên;

QUYÉT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Huỳnh Công Th, Huỳnh Minh 
Thl, Trần Thế Kinh L, Phan Mộng H2, Nguyễn Thị Thu H4, Nguyễn An N l, 
Mai Thị Ngọc H6, Hoàng Thị Bích H7, Tạ Minh N gl và Hoàng Thái H8 (do 
người đại diện hợp pháp của bị cáo H8 là ông Hoàng Trọng Th5 và bà Dương 
Thị L2 thực hiện); không chấp nhận kháng cáo của bị hại là Ngân hàng Thương 
mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển VN và không chấp nhận kháng cáo của người 
có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là ông Huỳnh Văn H9, ông Trần Văn M, ông 
Nguyễn Hồng Qu và bà Nguyễn Thị Kim L3; giữ nguyên Bản án sơ thẩm số 
396/2018/HS-ST ngày 30/10/2018 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh:

Tuyên bố các bị cáo Huỳnh Công Th, Huỳnh Minh Thl, Trần Thế Kinh L, 
Phan Mộng H2, Nguyễn Thị Thu H4, Nguyễn An N l, Mai Thị Ngọc H6 phạm 
tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; các bị cáo H2 Thái H8, Tạ Minh N gl, Hoàng 
Thị Bích H7 phạm tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ 
chức tín dụng”.

1. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi 
bổ sung năm 2009; Điều 39; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 56 Bộ luật 
hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;
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Xử phạt: Huỳnh Công Th tù chung thân. Tổng hợp với hình phạt 07 
(bảy) năm 06 (sáu) tháng về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con 
dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo Bản án hình sự phúc thẩm số 
641/2015/HS-PT ngày 24/11/2015 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố 
Hồ Chí Minh, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của cả hai bản án là 
tù chung thân, thời hạn tù tính từ ngày 13/11/2012.

2. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 139 của Bộ luật hình sự năm 1999, sửa 
đổi bổ sung năm 2009; Điều 58; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 2 Điều 
54 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Huỳnh Minh Thl 04 (bốn) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt 
bị cáo chấp hành án.

3. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 139 của Bộ luật hình sự năm 1999, sửa 
đổi bổ sung năm 2009; Điều 58; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 2 Điều 
54 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Trần Thế Kinh L 04 (bốn) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt 
bị cáo chấp hành án.

4. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 139 của Bộ luật hình sự năm 1999, sửa 
đổi bổ sung năm 2009; Điều 58; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 2 Điều 
54 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Phan Mộng H2 03 (ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị 
cáo chấp hành án.

5. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 139 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa 
đổi bổ sung năm 2009;

Xử phạt: Nguyễn Thị Thu H4 12 (mười hai) năm tù, thời hạn tù tính từ 
ngày bắt bị cáo chấp hành án.

6. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 139 của Bộ luật hình sự năm 1999, sửa 
đổi bổ sung năm 2009; Điều 58; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 2 Điều 
54 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Nguyễn An NI 03 (ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị 
cáo chấp hành án.
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7. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 139 của Bộ luật hình sự năm 1999, sửa 
đổi bổ sung năm 2009; Điều 58; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 2 Điều 
54 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt: M ai Thị Ngọc H6 03 (ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị 
cáo chấp hành án.

8. Áp dụng khoản 3 Điều 179 của Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ 
sung năm 2009; điểm s, q khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật 
hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Hoàng Thái H8 08 (tám) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị 
cáo chấp hành án, được trừ đi thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/01/2016 
đến ngày 30/8/2016.

9. Áp dụng khoản 3 Điều 179 của Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ 
sung năm 2009; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình 
sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Hoàng Thị Bích H7 05 (năm) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 
bắt bị cáo chấp hành án.

10. Áp dụng khoản 3 Điều 179 của Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ 
sung năm 2009; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình 
sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Tạ Minh N gl 05 (năm) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị 
cáo chấp hành án.

- Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; 
Điều 585, Điều 589 Bộ luật dân sự năm 2015:

+ Buộc Huỳnh Công Th và Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Giao dịch 
Xuất nhập khẩu TL phải có trách nhiệm bồi hoàn lại cho Ngân hàng TMCP Đầu tư 
và Phát triển VN (BIDV) 155.327.483.438 đồng tiền gốc (một trăm năm mươi lăm 
tỷ ba trăm hai mươi bảy ừiệu bốn trăm tám mươi ba nghìn bốn trăm ba mươi tám 
đồng) và tiền lãi phát sinh tính đến ngày 06/01/2016 với số tiền là 144.000.527.048 
đồng (một trăm bốn mươi bốn tỷ năm trăm hai mươi bảy nghìn không trăm bốn 
mươi tám đồng); tổng cộng là 299.328.010.486 đồng (hai trăm chín mươi chín tỷ 
ba ừăm hai mươi tám ừiệu không trăm mười nghìn bốn trăm tám mươi sáu đồng), 
thi hành ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật.

106



+ Buộc Nguyễn Thị Thu H4 có trách nhiệm bồi hoàn lại cho Ngân hàng 
TMCP Đầu tư và Phát triển VN (BIDV) 10.100.000.000 đồng (mười tỷ một 
trăm triệu đồng) tiền gốc và tiền lãi tính đến ngày 06/01/2016 với số tiền là 
13.183.450.000 đồng (mười ba tỷ một trăm tám mươi ba triệu bốn trăm năm 
mươi nghìn đồng), tổng cộng là 23.283.450.000 đồng (hai mươi ba tỷ hai trăm 
tám mươi ba triệu bốn trăm năm mươi ngàn đồng), thi hành ngay sau khi án có 
hiệu lực pháp luật.

- Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 
2017; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

+ Tiếp tục duy trì Lệnh kê biên tài sản số 10/C46-P11 ngày 23/4/2018 đối 
với tài sản là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Công trình Siêu 
thị Winmart tại Khu kinh tế cửa khẩu MB, xã LT, huyện BC, tỉnh Tây Ninh theo 
Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất số BA 021618 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cấp ngày 
09/8/2011 cho Công ty cổ  phần Đầu tư PL để bảo đảm thi hành án cho nghĩa vụ 
bồi hoàn của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Giao dịch Xuất Nhập khẩu TL 
tại Hợp đồng tín dụng số 02/07/HĐ ngày 07/8/2007.

+ Giao cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN - BIDV chi nhánh 
TSG quản lý các giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và 
tài sản gắn liền với đất; được quyền yêu cầu cơ quan thi hành án phát mãi để bảo 
đảm cho nghĩa vụ thi hành án mà Huỳnh Công Th và Công ty TNHH Đầu tư 
Thương mại Giao dịch Xuất Nhập khẩu TL phải bồi hoàn lại cho Ngân hàng 
BIDV, mỗi tài sản tương ứng với các khoản vay của Công ty TH, Công ty TL, 
Công ty TT (các Công ty này hiện nay là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại 
Giao dịch Xuất Nhập khẩu TL) theo từng hợp đồng tín dụng tương ứng. Cụ thể 
như sau:

* Quyền sử dụng đất (thửa đất số Lô M, tờ bản đồ số 57) diện tích 
10.646,4m2, địa chỉ: xã LT, huyện BC, tỉnh Tây Ninh của Công ty cổ  phần đầu 
tư PL theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba số 02/09/HĐ 
ngày 13/4/2009 bảo đảm thi hành án cho nghĩa vụ bồi hoàn của Công ty TL tại 
Hợp đồng tín dụng số 01/09/HĐ-02/1419082 ngày 13/4/2009.

* Quyền sử dụng đất diện tích 4.899,4m2 tại thửa đất số 258, tờ bản đồ số 
22, địa chỉ: xã TA, thị xã TDM, tỉnh Bình Dương của Nguyễn Ngọc T4 và bà 
Phạm Thị Mỹ Tr3 theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba số 
04/09/HĐ ngày 30/12/2009 bảo đảm thi hành án cho nghĩa vụ bồi hoàn của

107



Công ty TT (nay là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Giao dịch Xuất Nhập 
khẩu TL) tại Hợp đồng tín dụng số 03/09/HĐ-02/2801652 ngày 29/9/2009 và 
Biên bản sửa đổi Hợp đồng tín dụng số 03/09/HĐ-02/2801652/BB01 ngày 
27/11/2009.

* Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 310, tờ bản đồ số 27 và thửa đất số 
250, tờ bản đồ số 37, địa chỉ: ấp BK, xã AL, huyện DT, tỉnh Bình Dương cấp 
cho Huỳnh Công Th theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của người thứ 
ba số 09/09/HĐ ngày 08/6/2009 bảo đảm thi hành án cho nghĩa vụ bồi hoàn của 
Công ty TH (nay là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Giao dịch Xuất Nhập 
khẩu TL) tại Hợp đồng tín dụng số 01/09/HĐ-02/999950 ngày 22/5/2009.

* Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 71, tờ bản đồ số 25, địa chỉ: xã TB, 
huyện CT, tỉnh Tây Ninh cấp cho Trần Văn M theo Hợp đồng thế chấp quyền sử 
dụng đất của bên thứ ba số 08/09/HĐ ngày 10/6/2009 bảo đảm thi hành án cho 
nghĩa vụ bồi hoàn của Công ty TH (nay là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại 
Giao dịch Xuất Nhập khẩu TL) tại Hợp đồng tín dụng số 01/09/HĐ-02/999950 
ngày 22/5/2009.

* Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 106-19, tờ 
bản đồ số 9B, địa chỉ: 128/4 Khu phố 1, phường HT, Quận 12, Thành phố Hồ 
Chí Minh cấp cho Lê Văn B l, Phan Thị E (đã ủy quyền cho Huỳnh Công Th) 
theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên 
thứ ba số 07/09/HĐ ngày 25/5/2009 bảo đảm thi hành án cho nghĩa vụ bồi hoàn 
của Công ty TH (nay là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Giao dịch Xuất 
Nhập khẩu TL) tại Hợp đồng tín dụng số 01/09/HĐ-02/999950 ngày 22/5/2009.

* Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 43, tờ bản 
đồ số 59, địa chỉ: 152/1 NTH, Phường 1, quận GV, Thành phố Hồ Chí Minh do 
Huỳnh Công Th đứng tên chủ sở hữu theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất 
và tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba số 05/09/HĐ ngày 25/5/2009 bảo đảm 
thi hành án cho nghĩa vụ bồi hoàn của Công ty TH (nay là Công ty TNHH Đầu 
tư Thương mại Giao dịch Xuất Nhập khẩu TL) tại Hợp đồng tín dụng số 
0 1/09/HĐ-02/999950 ngày 22/5/2009.

* Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 40, tờ bản 
đồ số 55, địa chỉ: 343 NTS, Phường 5, quận GV, Thành phố Hồ Chí Minh do 
Huỳnh Công Th đứng tên chủ sở hữu theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất 
và tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba số 04/09/HĐ ngày 25/5/2009 bảo đảm 
thi hành án cho nghĩa vụ bồi hoàn của Công ty TH (nay là Công ty TNHH Đầu
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tư Thương mại Giao dịch Xuất Nhập khẩu TL) tại Hợp đồng tín dụng số 
0 1/09/HĐ-02/999950 ngày 22/5/2009.

* Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 77, tờ bản 
đồ số 163 Phường 11, địa chỉ: số 102/24 TN (nối dài), Phường 11, quận GV, 
Thành phố Hồ Chí Minh do Huỳnh Thị V 1 đứng tên chủ sở hữu (đã ủy quyền 
cho Huỳnh Công Th) theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn 
liền với đất của bên thứ ba số 03/09/HĐ ngày 25/5/2009 bảo đảm thi hành án 
cho nghĩa vụ bồi hoàn của Công ty TH (nay là Công ty TNHH Đầu tư Thương 
mại Giao dịch Xuất Nhập khẩu TL) tại Hợp đồng tín dụng số 01/09/HĐ- 
02/999950 ngày 22/5/2009'

* Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 8, tờ bản đồ số 4-14A và thửa đất số 
63, tờ bản đồ số 4-17a, địa chỉ: Phường 5, thị xã TA, tỉnh Long An do ông 
Huỳnh Văn H9 đứng tên chủ sở hữu (đã ủy quyền cho Huỳnh Công Th) theo 
Hợp đồng thế chấp quyền sử đụng đất của bên thứ ba số 02/09/HĐ ngày 
26/5/2009 bảo đảm thi hành án cho nghĩa vụ bồi hoàn của Công ty TH (nay là 
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Giao dịch Xuất Nhập khẩu TL) tại Hợp 
đồng tín dụng số 01/09/HĐ-02/999950 ngày 22/5/2009.

Đối với Quyền sử dụng đất sau khi đã thế chấp, bảo lãnh mà lại phát sinh 
tài sản gắn liền với đất nhưng bên thế chấp không thông báo và không được sự 
đồng ý của Ngân hàng BIDV Chi nhánh TSG thì khi xử lý tài sản thế chấp để thu 
hồi tiền cho ngân hàng BIDV thì được phép phát mãi toàn bộ, nhưng sau khi phát 
mãi sẽ trích giá trị tăng thêm này hoàn trả lại cho bên bảo lãnh/thế chấp theo quy 
định. Trong trường hợp có tranh chấp về phần giá trị tăng thêm thì sẽ giải quyết 
bằng vụ án khác theo quy định của pháp luật.

+ Ông Nguyễn Hồng Qu và bà Nguyễn Thị Kim L3 có trách nhiệm thực 
hiện nghĩa vụ bảo đảm cho khoản vay 3.350.000.000đ (ba tỷ ba trăm năm mươi 
triệu đồng) của Công ty TT (nay là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Giao 
dịch Xuất Nhập khẩu TL) tại Hợp đồng tín dụng số 01/09/HĐ ngày 07/7/2009 
với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN, Chi nhánh TSG và các khoản 
tiền lãi phát sinh từ khoản vay này kể từ ngày 31/7/2009 cho đến khi thực hiện 
xong nghĩa vụ bảo lãnh. Ngay sau khi thực hiện xong nghĩa vụ, ngân hàng có 
trách nhiệm giải chấp tài sản, xóa đăng ký thế chấp và trả Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất và tài sản sản gắn liền với đất tại số 108 TTĐ, phường BN, 
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh cho ông Nguyễn Hồng Qu và bà Nguyễn Thị 
Kim L3. Trường hợp ông Qu, bà L3 không thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh như trên
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thì ngân hàng được quyền yêu cầu cơ quan thi hành án phát mãi tài sản thế chấp 
là quyền sử dụng đất và tài sản sản gắn liền với đất tại số 108 TTĐ, phường BN, 
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh để thu hồi 3.350.000.000đ (ba tỷ ba trăm năm 
mươi triệu đồng) và tiền lãi phát sinh từ số tiền này kể từ ngày 31/7/2009 đến 
khi nghĩa vụ bảo đảm chấm dứt (khoản tiền lãi này do ngân hàng hạch toán dựa 
trên cơ sở Hợp đồng tín dụng số 01/09/HĐ ngày 07/7/2009).

+ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN, chi nhánh TSG có nghĩa vụ giải 
chấp và trả lại các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T00782QSDĐ, số 
T00769QSDĐ, số T00770QSDĐ cấp ngày 05/12/2003 đối với Quyền sử dụng 
đất các Lô A, G, H tại xã LT, huyện BC, tỉnh Tây Ninh cho Công ty cổ  phần 
Đầu tư PL.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 
đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Án phí hình sự phúc thẩm: Các bị cáo Huỳnh Công Th, Huỳnh Minh Thl, 
Trần Thế Kinh L, Phan Mộng H2, Nguyễn Thị Thu H4, Nguyễn An N l, Mai 
Thị Ngọc H6, Hoàng Thị Bích H7, Tạ Minh N gl và Hoàng Thái H8, mỗi bị cáo 
phải nộp 200.000 đồng.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án là ngày 05 
tháng 6 năm 2019./.

Nơi nhận: I M. H Ộ I ĐỒNG XÉT X Ử  PH ÚC TH ẨM
-Tòa án nhân dân tối cao; (1) TH ẨM  PH ÁN  -  CH Ủ TỌA PH IÊN TÒA
- VKSND Cấp cao tại TP.HCM; (1)
- TAND TP.HCM; (1)
- VKSND TP.HCM; (1)
- Cục THADS TP.HCM; (2)
- Công an TP.HCM; (1)
- Sở Tư pháp TP.HCM (1)
- Trại tạm giam T17; (2)
(Olb t/đ cho bị cáo Huỳnh Công Th)

- Bị cáo tại ngoại; (9) Đ ỗ  Đình Thanh
- Đương sự; (14)
- Lưu VP (3), HS (2). (T/38) (PTHH)
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - T ự  do - H ạnh phúc

Bản án số: 387/2019/HSPT 
Ngày: 28-5-2019

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thắm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Tâm

Các Thẩm phán: 1. Ông Nguyễn Đình Tiến

2. Ông Vũ Quang Huy

- Thư kỷ phiên tòa: Ông Phạm Thanh Bình, Thư ký Tòa án nhân dân 
thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phổ Hà Nội tham gia phiên 
tòa: Bà Nguyễn Thu Hà, Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà 
Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 168/2019/TLPT- 
HS ngày 20/02/2019 đối với bị cáo Nguyễn Thị N do có kháng cáo của bị cáo 
Nguyễn Thị N đối với bản án hình sự sơ thẩm số 299/2018/HS-ST ngày 
16/11/2018 của Tòa án nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Bị cáo có kháng cáo:

Nguyễn Thị N, sinh năm 1992.

ĐKHKTT và nơi cư trú: tổ 26 phường T, quận L, thành phố Hà Nội; 
nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 9/12; dân tộc: Kinh; tôn 
giáo: Không; giới tính: Nữ; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Tiến c  và 
bà Ngô Thị T (đã chết); chồng: Không có; con: 01 con sinh năm 2013; tiền án, 
tiền sự: Không; nhân thân: Không;

Bị bắt tạm giữ từ ngày 27/5/2018 đến ngày 04/6/2018 thay đổi biện pháp 
ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt tại phiên toà.

Danh chỉ bản số 000000362 lập ngày 28/5/2018 tại Công an quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội.
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Bị hại: Anh Mè Văn Đ, sinh năm 1986; nơi cư trú: thôn T, xã N, huyện 
Đ, thành phố Hà Nội; vắng mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 
dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 27/5/2018 Công an quận Long Biên nhận được tin báo của anh 
Mè Văn Đ về việc bị một người phụ nữ tên Nguyễn Thị N (sinh năm 1992, 
trú tại tổ 26, phường T, quận L, thành phố Hà Nội) đe dọa sẽ tung ảnh và 
video khỏa thân của Đ lên mạng xã hội và yêu cầu anh Đ phải giao cho N số 
tiền 20.000.000 đồng. Do lo sợ nên anh Đ đã buộc phải đồng ý.

Khoảng 17 giờ 20 phút cùng ngày, tại quán trà sữa Ding tea ở số 841 
đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, 
khi N vừa nhận số tiền trên từ anh Đ thì bị Công an phường Đức Giang, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội bắt quả tang đồng thời thu giữ của N số tang 
vật như sau:

+ 01 xe đạp điện màu rằn ri đã qua sử dụng;

+ 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 plus màu gold đã qua 
sử dụng;

+ 01 phong bì bên ngoài có chữ đã nhận bên trong có số tiền
20.000.000 đồng;

+ 3.710.000 đồng N khai là tiền đã nhận của Đ ngày 26/5/2018.

Ngoài ra còn tạm giữ của anh Mè Văn Đ 01 điện thoại Iphone 6 màu 
gold đã qua sử dụng.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị N  khai nhận.

Ngày 26/5/2018, anh Mè Văn Đ sử dụng mạng xã hội Zalo nhắn tin 
kết bạn với tài khoản Zalo “Cẩm N” của Nguyễn Thị N. Quá trình nhắn tin, 
anh Đ có gửi ảnh và video khỏa thân của anh Đ cho N. Do bức xúc với hành 
vi gửi ảnh và video khỏa thân của anh Đ, N đã yêu cầu anh Đ phải bồi thường 
danh dự cho N bằng tiền, nếu không N sẽ đăng ảnh và video khỏa thân của Đ 
lên mạng xã hội. Do lo sợ ảnh và video khỏa thân của mình bị phát tán lên 
mạng xã hội, anh Đ đã buộc phải đồng ý và hẹn gặp N tại khu vực trước cổng 
Quận ủy Long Biên. Khoảng 19 giờ 00 phút ngày 26/5/2018, do N không có 
xe nên N đã rủ bạn là Đinh Thị cẩm  A (sinh năm 1992, trú tại tổ 26 phường 
T, quận L, thành phố Hà Nội) đèo đến địa điểm trên để gặp anh Đ. Tại đây, 
anh Đ giao cho N 5.000.000 đồng và yêu cầu N xóa hết ảnh và video khỏa
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thân của anh Đ trong máy điện thoại của N. N đồng ý và cho anh Đ xem điện 
thoại của N không còn lưu ảnh và video khỏa thân của anh Đ nữa. Sau khi 
nhận tiền của anh Đ, N và cẩm  A ra về, tuy nhiên, N không thực hiện đúng 
lời hứa với anh Đ mà trong nội dung tin nhắn Zalo N vẫn còn để hình ảnh và 
video khỏa thân của anh Đ.

Ngày 27/5/2018, nhận thấy anh Đ vẫn lo sợ việc bị tung ảnh và video 
lên mạng xã hội nên N đã nảy sinh ý định tiếp tục dùng thủ đoạn dọa tung 
hình ảnh nhạy cảm của anh Đ lên mạng xã hội nhằm chiếm đoạt tài sản của 
anh Đ. Để thực hiện ý định này, sáng ngày 27/5/2018 N nhắn tin cho anh Đ 
nội dung là sẽ không bỏ qua cho anh Đ về hành vi gửi ảnh và video khỏa thân 
của anh Đ cho N. N nói với Đ là đã kể hết mọi chuyện cho chồng của N (thực 
tế N không có chồng, N nói vậy để gây sức ép, đe dọa anh Đ buộc anh Đ phải 
giao tiền cho N) nếu không chồng của N sẽ đến nhà anh Đ để thông báo cho 
gia đình anh Đ hành vi gửi ảnh và video khỏa thân đó. Anh Đ lo sợ ảnh 
hưởng đến hạnh phúc gia đình nên đã đề nghị đưa thêm cho N 10.000.000 
đồng nhưng N không đồng ý số tiền anh Đ đưa ra và tiếp tục đe dọa, buộc anh 
Đ phải giao cho N 20.000.000 đồng. Do liên tục bị N uy hiếp tinh thần nên 
anh Đ đã đồng ý giao cho N số tiền 20.000.000 đồng.

Do nhận thấy N tiếp tục đe dọa để đòi tiền nên anh Đ đã trình báo Công 
an phường Đức Giang, quận Long Biên về việc này. Khoảng 17 giờ 00 phút 
ngày 27/5/2018 anh Đ hẹn gặp N tại quán DingTea số 841 Ngô Gia Tự, 
phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội để nói chuyện. Tại 
đây, anh Đ đưa cho N 01 phong bì bên trong có chứa 20.000.000 đồng. Khi N 
nhận và ký tên lên phong bì trên thì bị Công an phường Đức Giang bắt quả 
tang cùng tang vật. Cơ quan công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả 
tang, thu giữ tang vật và đưa N về trụ sở để làm rõ.

Ngày 02/7/2018, N tự nguyện giao nộp cho cơ quan cảnh sát điều tra số 
tiền 1.290.000 đồng là số tiền còn lại mà N đã chiếm đoạt của anh Đ vào ngày 
26/5/2018.

Đối với Đinh Thị cẩm  A (sinh năm 1992, trú tại tổ 26 phường T, quận 
L, thành phố Hà Nội) quá trình điều tra xác định cẩm  A không có sự bàn bạc 
thống nhất với N về hành vi cưỡng đoạt tài sản của anh Đ. Cơ quan cảnh sát 
điều tra cũng không có căn cứ chứng minh cẩm  A đồng phạm với N về tội 
Cưỡng đoạt tài sản. Vì vậy, Cơ quan điều tra không đặt vấn đề xử lý đối với 
Cẩm A là có căn cứ pháp lý.
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Bản cáo trạng số 265/CT-VKS-LB ngày 31/8/2018 của Viện kiểm sát 
nhân dân quận Long Biên đã truy tố Nguyễn Thị N về tội “Cưỡng đoạt tài 
sản” theo khoản 1 Điều 170 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bản án hình sự sơ thẩm số 299/2018/HS-ST ngày 16/11/2018 của Tòa 
án nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị N  phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản”

Áp dụng khoản 1 Điều 170; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g 
khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị N 20 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình 
phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 
27/5/2018 đến ngay 04/6/2018.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên xử lý vật chứng, án phí và quyền 
kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 30/11/2018, bị cáo Nguyễn Thị N kháng cáo xin giảm nhẹ hình
phạt.

Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thị N thành khẩn khai nhận 
hành vi phạm tội của mình, tỏ ra ăn năn hối cải, đề nghị Hội đồng xét xử xem 
xét giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội nhận định:

về hình thức kháng cáo: Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị N 
trong thời hạn luật định, đúng về chủ thể, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận.

về nội dung kháng cáo:

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và lời khai của bị cáo 
Nguyễn Thị N tại phiên tòa, có đủ cơ sở xác định: Bị cáo Nguyễn Thị N đã có 
hành vi đe dọa nhằm cưỡng đoạt tài sản của anh Mè Văn Đ 02 lần; lần 1 vào 
ngày 26/5/2018 với số tiền 5.000.000 đồng, lần 2 vào 27/5/2018 với số tiền
20.000.000 đồng. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị N về tội 
“Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 170 Bộ luật Hình sự năm 
2015 là có căn cứ, đúng pháp luật.

Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, 
nhân thân bị cáo chưa có tiền án tiền sự, người bị hại có đơn xin giảm nhẹ 
hình phạt cho bị cáo để áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 
1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 là có căn cứ. Bị cáo phạm 
tội 02 lần là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo điểm g khoản 1 Điều 
52 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Tuy nhiên, bị cáo đã trả lại bị hại toàn bộ
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số tiền đã chiếm đoạt (25.000.000 đồng) nên cần áp dụng thêm tình tiết giảm 
nhẹ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đối 
với bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c 
khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, chấp nhận kháng 
cáo của bị cáo Nguyễn Thị N và sửa quyết định của bản án sơ thẩm. Cụ thể, 
áp dụng khoản 1 Điều 170; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g 
khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo từ 15 
- 1 8  tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 
kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng 
cáo, kháng nghị.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT xử :

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 
được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1]Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị N trong thời hạn luật định, 
đúng về chủ thể, hợp lệ về hình thức, được Hội đồng xét xử chấp nhận để xem 
xét theo trình tự phúc thẩm.

[2]Căn cứ vào lời khai của bị cáo Nguyễn Thị N, vật chứng thu được, 
căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử 
phúc thẩm có đủ cơ sở kết luận:

Từ ngày 26/5/2018 đến ngày 27/5/2018, bị cáo Nguyễn Thị N đã có 
hành vi đe dọa tung ảnh nhạy cảm của anh Mè Văn Đ lên mạng xã hội nhằm 
chiếm đoạt tiền của anh Đ. Lần 1, vào khoảng 19 giờ 00 phút ngày 26/5/2018 
tại trước cổng Quận ủy Long Biên, thành phố Hà Nội, Nguyễn Thị N đã có 
hành vi chiếm đoạt 5.000.000 đồng của anh Mè Văn Đ. Lần 2, vào khoảng 17 
giờ 00 phút ngày 27/5/2018 tại quán DingTea số 841 Ngô Gia Tự, phường Đức 
Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Nguyễn Thị N tiếp tục chiếm đoạt 
của anh Mè Văn Đ 20.000.000 đồng thì bị Công an phường Đức Giang bắt quả 
tang. Tổng số tiền bị cáo N chiếm đoạt của anh Đ là 25.000.000 đồng. Hành 
vi của bị cáo Nguyễn Thị N đã cấu thành tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy 
định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Tòa án cấp sơ thẩm 
xét xử bị cáo Nguyễn Thị N về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại 
khoản 1 Điều 170 của Bộ luật Hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3]Xét nội dung kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị N, Hội đồng xét xử 
phúc thẩm thấy rằng, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm 
quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, làm mất trật tự trị
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an xã hội, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân nên cần phải xử lý 
nghiêm bị cáo theo quy định của pháp luật để răn đe và phòng ngừa chung.

Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn; 
nhân thân chưa có tiền án tiền sự; bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị 
cáo để áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s 
khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 là có căn cứ. Bị cáo 
phạm tội 02 lần (vào ngày 26/5/2018 và ngày 27/5/2018) là tình tiết tăng nặng 
trách nhiệm hình sự theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015. 
Tuy nhiên, bị cáo đã trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bị hại 
(25.000.000 đồng) nên cần áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 
sự quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đối 
với bị cáo.

Xét mức hình phạt 20 tháng tù mà Tòa án cấp sơ thẩm đã quyết định 
đối với bị cáo Nguyễn Thị N là có phần nghiêm khắc nên Hội đồng xét xử 
phúc thẩm chấp nhận kháng cáo giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo yên 
tâm cải tạo, sớm hòa nhập cộng đồng. Bị cáo Nguyễn Thị N phạm tội 02 lần 
nên căn cứ Điều 3 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội 
đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, bị cáo N thuộc trường hợp không 
được hưởng án treo.

Thời gian tạm giữ của bị cáo Nguyễn Thị N được tính trừ vào thời hạn 
phạt tù, cứ mỗi ngày tạm giữ được trừ một ngày tù.

[4]Hội đồng xét xử sửa quyết định của bản án sơ thẩm đối với bị cáo 
Nguyễn Thị N  nên bị cáo không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

[5]Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không 
bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng 
cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ 
luật Tố tụng hình sự năm 2015:

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị N, sửa Quyết định của 
bản án sơ thẩm

Áp dụng khoản 1 Điều 170; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 
điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015
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Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị N 15 (mười lăm) tháng tù về tội “Cưỡng 
đoạt tài sản”, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm 
giữ từ ngày 27/5/2018 đến ngày 04/6/2018.

2. về án phí: áp dụng Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; 
Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của ủ y  ban 
Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 
sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, bị cáo Nguyễn Thị N không phải nộp án phí 
hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không 
bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng 
cáo, kháng nghị.

Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 
28/5/2019.

- VKSND quận Long Biên;
- TAND quận Long Biên;
- THADS quận Long Biên;
- Bị cáo;
- Bị hại;
- Lưu Hồ sơ vụ án, V.Phòng.

Nơi nhận:
- VKSND thành phố Hà Nội;
- Công an quận Long Biên;

TM. HỘI ĐỒNG XÉT x ử  PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ

FT1_  r r^ i_  • r p Ạ ____Trân Thị Tâm
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TẠI HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 260/2019/HSPT 
Ngày: 08/5/2019

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 
Với thành phần Hội đồng xét xử  phúc thẩm gồm có:

Thắm phán - Chủ toạphiên toà: Ông Nguyễn Hải Thanh;
Các thắm phán: Bà Lê Thị Thúy Bình;

Bà Nguyễn Phương Hạnh.
Thư kỷ Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Hoàng Thị Thu Hoài, Thư ký 

Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cẩp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: 

Ông Bùi Ngọc Tân, Kiểm sát viên.
Ngày 08 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 

mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 
728/2018/TLPT-HS ngày 24 tháng 9 năm 2018 đối với bị cáo Trần Đức Ch 
phạm tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” do có kháng cáo 
của bị cáo và kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà 
Nội đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 302/2018/HS-ST ngày 21/8/2018 của Tòa 
án nhân dân thành phố Hà Nội

* BỊ cáo có kháng cáo, bị kháng nghị:
Họ và tên: Trần Đức Ch, sinh ngày 15/8/1976 tại Hà Nội; nơi ĐKHKTT: 

Số nhà 33 N03 Khu đô thị DV, phường DV, quận CG, thành phố Hà Nội; nghề 
nghiệp: Nguyên Trưởng ban Tài chính, Kế toán trưởng Viện Dầu khí Việt Nam; 
quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: Tiến sỹ 
Kinh tế; tiền án, tiền sự: Không; con ông Trần Văn Th, sinh năm 1944 (đã chết 
năm 2002) và bà Nguyễn Thị Th, sinh năm 1945; vợ: Trương Thị Tố L, sinh 
năm 1981 và có hai con (lớn sinh năm 2006, nhỏ sinh năm 2013); bắt tạm giam 
từ ngày 13/10/2016 đến nay, có mặt.

- Người bào chữa cho bị cáo: Ông Phạm Danh Tín, bà Phạm Thị Hiền, 
luật sư Văn phòng Luật sư Danh Tín, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Bà Hiền 
có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:
Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) thành lập theo Quyết định số 339/QĐ- DK- 

VN ngày 29/01/2007 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), là đơn vị khoa học
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công nghệ tự trang trải kinh phí, do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đầu tư 
100% vốn. Viện Dầu khí Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được 
mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và hệ thống ngân hàng tại Việt Nam, được tổ 
chức và hoạt động theo Luật Khoa học công nghệ và các văn bản pháp lý liên 
quan khác (BL 1281). Trần Đức Ch được bổ nhiệm là Kế toán trưởng của Viện 
Dầu khí Việt Nam từ ngày 07/4/2009 đến ngày 28/10/2010 (BL 1495- 1499). 
Chức năng nhiệm vụ của Kế toán trưởng được quy định tại Điều 16 Điều lệ và 
Quy chế quản lý Tài chính của Viện Dầu khí Việt Nam theo Quyết định số 
4433/QĐ-DKVN ngày 18/6/2009 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) là giúp 
Viện trưởng chỉ đạo thực hiện công tác tài chính kế toán, thống kê của Viện, thực 
hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định. Kế toán trưởng chịu trách nhiệm tổ 
chức thực hiện công tác kế toán của Viện theo chế độ và các chuẩn mực kế toán 
hiện hành của Bộ Tài chính, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và Luật kế toán 
về toàn bộ công tác kế toán của Viện (BL 1488-1494).

Căn cứ chỉ đạo của Đinh La Th - nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên 
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại Công văn số 3405/DKVN-HĐQT ngày 
13/5/2009 về việc đề nghị các đơn vị trong Tập đoàn ủng hộ việc sử dụng các 
dịch vụ tài chính, ngân hàng và các dịch vụ thanh toán, tín dụng, ngoại hối... do 
Ngân hàng Ocean Bank cung cấp; công văn số 4566/DKVN-TVDK ngày 
22/6/2009 của Phùng Đình Th - nguyên Tổng giám đốc PVN về việc yêu cầu 
các đơn vị thành viên mở và phát triển hệ thống tài khoản thanh toán tại Ocean 
Bank; ngày 26/6/2009, Trần Đức Ch - Trưởng ban Tài chính Kế toán ký Phiếu 
trình số 133/CVNB-TCKT về việc đề nghị mở tài khoản giao dịch tại Ocean 
Bank và được bà Phạm Thị Thanh T - Phó Viện trưởng phê duyệt đồng ý. Sau 
đó Viện Dầu khí đã ký các Hợp đồng tiền gửi theo lãi suất trần từng thời điềm 
tại các tổ chức tín dụng trong đó có Ocean Bank, người ký các Hợp đồng tiền 
gửi là lãnh đạo Viện dầu khí (ông Phan Ngọc Tr - Viện trưởng, bà Phạm Thị 
Thanh T) và Kế toán trưởng (Trần Đức Ch, Lê Văn Q) (BL1550-1779). Nguồn 
tiền gửi được lấy từ kinh phí do Ngân sách Nhà nước cấp để thực hiện các 
nhiệm vụ khoa học công nghệ của Nhà nước do các Cơ quan Nhà nước giao, đặt 
hàng trực tiếp hoặc qua đấu thầu; kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học do PVN 
cấp theo kế hoạch hàng năm hoặc đột xuất trên cơ sở hợp đồng kinh tế, hợp 
đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Trong thời gian Trần Đức Ch làm kế toán trưởng từ tháng 4/2009 đến 
tháng 10/2010, Viện Dầu khí là khách hàng phát sinh tiền gửi tại Ocean Bank 
Chi nhánh Thăng Long với tổng doanh số tiền gửi có kỳ hạn là 308.000.000.000 
đồng, tiền lãi thu được theo Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn là 2.275.753.032 đồng 
(đến tháng 12/2010); doanh số tiền gửi không kỳ hạn năm 2010 là 
92.986.782.996 đồng. Tiền lãi thu được theo hợp đồng là 188.246.300 đồng, số 
tiền lãi Viện Dầu khí thu được theo các Hợp đồng tiền gửi được hạch toán vào 
doanh thu hoạt động tài chính theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 
20/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp và 
Chuẩn mực Kế toán số 14 về doanh thu và thu nhập khác.
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Từ 15/8/2009 đến 31/12/2010, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại 
Dương (Ocean Bank) có chủ trương chi tiền chăm sóc khách hàng, triển khai 
trên toàn hệ thống theo thông báo ngày 11/8/2009 của Nguyễn Xuân s, Tổng 
Giám đốc và các Quyết định số 308/2009/QĐ-CT ngày 13/8/2009 của Hà Văn 
Th - Chủ tịch HĐQT; hướng dẫn số 955/2009/HD-TGĐ ngày 19/8/2009 của 
Tổng Giám đốc Ocean Bank và các Quyết định gia hạn chương trình năm 2010 
của Hà Văn Th và Nguyễn Xuân s dưới hình thức chương trình “Mỗi tuần một 
khách hàng tiềm năng”. Nội dung chương trình là: Mỗi cán bộ nhân viên Ocean 
Bank khi giới thiệu được 01 khách hàng doanh nghiệp, cá nhân mở tài khoản 
thanh toán có số dư trung bình từ 10 triệu đồng trở lên duy trì trong thời hạn 01 
tháng sẽ được chi lương bổ sung tương ứng (lương kinh doanh) là 0,2%/số dư 
tiền gửi bình quân trong tháng (trường hợp khách hàng có số dư bình quân tiền 
gửi thanh toán trên 25 tỷ thì các đơn vị trình Tổng giám đốc và HĐQT xem xét, 
phê duyệt mức thưởng riêng). Nguồn tiền chi chăm sóc khách hàng do Hội sở 
Ocean Bank chuyển về, dưới hình thức chi trả bổ sung lương cho các nhân viên 
Chi nhánh theo chương trình được chuyển về tài khoản từng cá nhân được 
hưởng theo thông báo. Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, được nhập vào quỹ tại 
Chi nhánh và sử dụng để chi chăm sóc cho các khách hàng thường xuyên duy trì 
Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn; mức chi được tính làm tròn theo 
từng thời điểm phát sinh theo tỷ lệ 0,1% X số dư tiền gửi không kỳ hạn phát sinh 
trong kỳ (BL 526-570).

-  Hành vi chiếm đoạt 97.000.000 đồng của bị cáo Trần Đức Ch:
Thực hiện chủ trương chi tiền chăm sóc khách hàng triển khai trên toàn hệ 

thống t của lãnh đạo ngân hàng Ocean Bank nêu trên, từ ngày 31/8/2009 đến 
05/7/2010 Nguyễn Thị Minh Phương khi đó là Phó Giám đốc (sau này là Giám đốc 
Chi nhánh Thăng Long từ tháng 3/2010) đã chỉ đạo và đưa tiền cho 03 nhân viên 
Ocean Bank chi nhánh Thăng Long gồm: Bùi Thu H, Nguyễn Thị Minh H, Đoàn 
Thị Tr tổng số tiền 57 ừiệu đồng để chuyển các khoản tiền chăm sóc khách hàng 
Viện Dầu khí thông qua tài khoản số 35035012982400016 của Trần Đức Ch và 
Nguyễn Thị Minh Ph trực tiếp thực hiện chuyển khoản tổng số tiền 40 triệu đồng 
vào tài khoản số 35035012982400016 ừên của Trần Đức Ch, cụ thể:

- Từ ngày 31/8/2009 đến ngày 07/10/2009 Bùi Thu H chuyển khoản hai 
lần tổng số tiền 14 triệu đồng;

- Từ ngày 04/11/2009 đến ngày 08/6/2010 Nguyễn Thị Minh H chuyển 
khoản 06 lần, tổng số tiền 40 ừiệu đồng;

- Ngày 05/7/2010, Đoàn Thị Tr chuyển khoản 01 lần, số tiền 03 triệu đồng;
- Từ ngày 05/8/2010 đến 31/12/2010, Nguyễn Thị Minh Ph chuyển khoản 

04 lần, tổng số tiền 40 triệu đồng (BL 151-172).
Các nhân viên Ocean Bank Chi nhánh Thăng Long gồm: Bùi Thu H, 

Nguyễn Thị Minh H, Đoàn Thị Tr đều khai là người viết các Giấy nộp tiền vào tài 
khoản Trần Đức Ch, các nhân viên này đều xác nhận mặc dù nội dung ừên Giấy 
nộp tiền là ‘Trần Đức Ch nộp tiền vào tài khoản Trần Đức Ch”. Tuy nhiên, đây 
không phải là tiền của Trần Đức Ch nộp vào tài khoản của mình mà là tiền do
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Nguyễn Thị Minh Ph, Nguyễn Trà M - Phó giám đốc Ocean Bank Thăng Long đưa 
để nộp vào tài khoản của Trần Đức Ch (nộp tại quầy giao dịch Chi nhánh Thăng 
Long, tầng 1, số 18 Láng Hạ, Hà Nội. BL 236 - 259).

Nguyễn Trà M khai là người được Nguyễn Minh Phg nhờ chuyển 03 triệu 
đồng vào tài khoản Trần Đức Ch vào tháng 7/2010, sau đó Nguyễn Trà M đưa 
số tiền này cho Đoàn Thị Tr (nhân viên của My) mang đi nộp. Nguyễn Trà M có 
biết chương trình chi chăm sóc khách hàng năm 2009 đến 2010 và Viện Dầu khí 
là đơn vị được chi nhánh chi chăm sóc (BL259-261). Nguyễn Thị Minh Ph khai 
bản thân Ph trực tiếp chuyển vào tài khoản của Trần Đức Ch 40.000.000 đồng; 
chỉ đạo và đưa tiền chăm sóc khách hàng cho các nhân viên chuyển 57.000.000 
đồng cho Viện Dầu khí thông qua đầu mối là Trần Đức Ch từ tháng 8/2009 đến 
tháng 7/2010, sau mỗi lần chuyển tiền Ph đều gọi điện thông báo nội dung cho 
Ch biết và Ch nói cảm ơn (BL 208-223).

Trần Đức Ch đã thừa nhận số tiền 97.000.000 đồng do các nhân viên 
Ocean Bank chi chăm sóc khách hàng cho Viện dầu khí đã được chuyển vào tài 
khoản của Trần Đức Ch. Mỗi lần các nhân viên hoặc Minh Ph chuyển tiền, 
Chính đều được Minh Ph thông báo và sau khi có tiền về tài khoản Ch đã rút ra 
sử dụng cá nhân (BL 137-204). Quá trình điều tra bị can Trần Đức Ch có đơn 
gửi Cơ quan điều tra xin khắc phục 97.000.000 đồng (BL 207). Ngày 23/5/2018, 
bà Trương Thị Tố L (vợ Trần Đức Ch) làm việc với Cơ quan điều tra trình bầy 
và tạm nộp 60.000.000 đồng, số còn lại 37.000.000 đồng gia đình bị cáo đã nộp 
trước khi xét xử vụ án vào ngày 20/8/2018 tại Biên lai thu tiền số 0706 ngày 
20/8/2018 tại Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

Tại Bản án hình sự sơ thậm số 302/2018/HS-ST ngày 21/8/2018, Tòa án 
nhân dân thành phố Hà Nội quyết định:

Căn cứ Điều 45, 46, 260, 268, 269, 299, 326, 327 Bộ luật tố tụng Hình sự
2015. Tuyên bố bị cáo Trần Đức Ch phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn 
chiếm đoạt tài sản ” Áp dụng khoản 1 Điều 355, điểm b,v,s khoản 1, 2 Điều 51 
Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Đức Ch 18 (mười tám) tháng tù. Thời hạn 
tù tính từ ngày 13/10/2016. Xác nhận bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tù. 
Tiếp tục tạm giam bị cáo để điều tra vụ án khác.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, án 
phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 30/8/2018, Trần Đức Ch kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Ngày 31/8/2018, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội 

kháng nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Trần Đức Ch.
Tại phiên tòa phúc thẩm:
- Bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo; khai báo thành khẩn, thừa nhận 

hành vi phạm tội như nội dung và nhận định của Bản án sơ thẩm, có thái độ ăn 
năn hối cải về hành vi phạm tội của mình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội có quan điểm: Bản 
án sơ thảm kết án bị cáo về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài
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sản ” theo quy định tại khoản 1 Điều 355, điểm b,v,s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật 
hình sự là có căn cứ. Tuy nhiên, bị cáo còn có tình tiết tăng nặng là phạm tội 02 
lần trở lên theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự vì trong tổng số 13 lần 
nhận tiền mỗi lần đều trên 2.000.000 đồng nhưng bản án sơ thẩm chưa áp dụng, 
đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng đối với bị cáo. Bị cáo có nhân thân tốt, có 
thành tích trong công tác, được tặng thưởng chiến sỹ thi đua ngành, bố có công 
với cách mạng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu đã được 
bản án sơ thẩm áp dụng; tại phiên tòa không xuất trình thêm được tình tiết giảm 
nhẹ mới nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 
bị cáo. Số tiền chiếm đoạt là 97.000.000 đồng thuộc khoản 1 Điều 355; Tòa án 
sơ thẩm tuyên 18 tháng tù là quá nhẹ, không phù hợp với hành vi phạm tội của 
bị cáo. Bị cáo bị bắt 31/10/2016; đến khi xét xử là 22 tháng nhưng Tòa án tuyên 
xử 18 tháng tù là không phù hợp. Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận 
kháng cáo của bị cáo; chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát 
nhân dân thành phố Hà Nội tăng hình phạt đối với bị cáo lên mức 24 đến 30 
tháng tù.

- Người bào chữa cho bị cáo có quan điểm:
Cáo trạng và bản án sơ thẩm đều nhận định bị cáo phạm tội: “Lạm dụng 

chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản ” theo quy định tại khoản 1 Điều 355 Bộ 
luật Hình sự. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tách số tiền 
nhận từng lần để áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "phạm tội 
nhiều lần" là không khách quan, không phù hợp, ảnh hưởng đến quyền lợi của bị 
cáo. Trong vụ án này cần xem xét: Bị cáo không có quyền quyết định gửi tiền tại 
Ocean Bank mà thuộc quyền hạn của Chủ tịch Tập đoàn dầu khí; chính sách, 
chủ trương của Ocean Bank thực hiện trên toàn hệ thống, bị cáo cũng không biết 
mình sẽ được nhận quà, không ép buộc hay thỏa thuận về được nhận quà từ 
ngân hàng; sau khi phạm tội, bị cáo đã nhận thức được hành vi của mình và 
thành khẩn khai báo; ăn năn hối cải; tích cực khắc phục hậu quả và bản thân bị 
cáo có nhiều thành tích trong công tác là 03 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 
sự quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử xem 
xét giảm hình phạt cho bị cáo.

- Bị cáo Trần Đức Ch nhất ừí với lời trình bày của người bào chữa và không 
tranh luận gì thêm. Đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét 

xử nhận định như sau:
[1] Lời khai nhân tội của bị cáo Trần Đức Ch tại phiên tòa phúc thẩm phù 

hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm và các tài 
liệu điều tra có trong hồ sơ vụ án và tại phiên tòa sơ thẩm như: Lời khai của 
người trực tiếp chuyển tiền cho bị cáo gồm: Bùi Thu H, Nguyễn Thị Minh H, 
Đoàn Thị Tr, Nguyễn Thị Minh Ph; phù hợp với lời khai của người đại diện và tài 
liệu thu thập tại Ngân hàng thương mại TNHH một thành viên Đại Dương 
(Ocean Bank), tài liệu, chứng cứ khác thu thập tại Tập đoàn dầu khí (PVN), Viện
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Dầu khí (VPI): Hội đồng xét xử đủ căn cứ xác định: Trong thời gian từ 31/8/2009 
đến 31/12/2010 bị cáo Trần Đức Ch giữ chức vụ Trưởng ban Tài chính kiêm Kế 
toán trưởng Viện Dầu khí Việt Nam, được Lãnh đạo Viện Dầu khí Việt Nam giao 
nhiệm vụ ký các Hợp đồng tiền gửi tại Ocean Bank. Trong giai đoạn này, ngoài 
nhận tiền lãi từ số tiền gửi của Viện dầu khí gửi tại Ocean Bank và đã được hạch 
toán theo quy định của nhà nước, bị cáo Trần Đức Ch còn có 13 lần nhận tổng số 
tiền 97.000.000 đồng do Ocean Bank chi chăm sóc khách hàng. Sau khi nhận 
tiền, bị cáo không báo cáo với người có thẩm quyền, không nộp và hạch toán vào 
nguồn thu của Viện Dầu khí Việt Nam mà sử dụng cho mục đích cá nhân, số tiền 
bị cáo chiếm đoạt dưới 100 triệu đồng, do vậy, Tòa án cấp sơ thẩm đã kết án bị 
cáo về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo quy định tại 
khoản 1 Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng pháp luật.

[2] Xét kháng cáo, kháng nghị về hình phạt:
Trong vụ án này bị cáo có nhân thân tốt, sau khi phạm tội đã thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải, hợp tác tốt với cơ quan điều tra; bị cáo đã tác động đến 
gia đình nộp đủ số tiền 97.000.000 đồng đã chiếm đoạt, khắc phục triệt để hậu 
quả do hành vi phạm tội của mình gây ra; bị cáo có nhiều thành tích đóng góp 
trong quá trình công tác, nhiều năm được tặng thưởng danh hiệu "Chiến sỹ thi 
đua cơ sở", "Chiến sỹ thi đua Ngành"; bố bị cáo được tặng thưởng Huân chương 
kháng chiến hạng Nhì, mẹ bị cáo được tặng thưởng Huân chương kháng chiến 
hạng Ba là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b,v,s 
khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. Bị cáo có một tình tiết 
tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật 
Hình sự năm 2015: Phạm tội nhiều lần như phân tích của đại diện Viện kiểm sát 
nhân dân cấp cao tại Hà Nội nhưng bản án sơ thẩm chưa áp dụng nên Hội đồng 
xét xử sẽ áp dụng bổ sung. Ngoài những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 
nhiệm hình sự và đặc điểm về nhân thân của bị cáo nêu trên, Hội đồng xét xử 
còn xét thấy: Trong vụ án này tính chất, mức độ của hành vi phạm tội của bị cáo 
có phần hạn chế, thụ động do bị cáo không phải là người quyết định chủ trương 
gửi tiền của VPI vào Ocean Bank; việc bị cáo phạm tội cũng một phần do chính 
sách "chăm sóc khách hàng" của Ocean Bank, bị cáo không tạo sức ép, không 
vòi vĩnh để được nhận số tiền này.

[3] Với những phân tích, nhận định trên, Hội đồng xét xử xét thấy: Mức 
hình phạt 18 tháng tù mà Bản án sơ thẩm đã quyết định là phù hợp và tương 
xứng, đủ tác dụng giáo dục riêng đối với bị cáo và người khác ý thức tuân thủ 
pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm. Do đó, không có căn cứ để 
chấp nhận kháng cáo của bị cáo về việc xin giảm nhẹ hình phạt và kháng nghị 
của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng hình 
phạt đối với bị cáo.

[4] về quan điểm của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân cấp cao Hà 
Nội tham gia phiên tòa cho rằng hình phạt 18 tháng tù mà bản án sơ thẩm quyết 
định còn ít hơn thời hạn bị cáo đã bị tạm giam; đó cũng là một lý do để nâng 
mức hình phạt lên 2 4 - 3 0  tháng tù, Hội đồng xét xử xét thấy không phù hợp bởi 
lẽ bị cáo còn đang là bị can và đang bị tạm giam để truy cứu trách nhiệm hình
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sự trong vụ án "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tập 
đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (VinaShin).

[5] v ề  án phí phúc thẩm hình sự: Căn cứ quy định tại Điều 135, 136 Bộ 
luật tố tụng hình sự năm 2015 và điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về 
mức thu, miễn giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án và 
danh mục án phí, lệ phí tòa án ban hành kèm theo, do kháng cáo không được 
Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận nên bị cáo Trần Đức Ch phải chịu án phí phúc 
thẩm hình sự.

Vì các lẽ trên,
QUYÉT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.
1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Đức Ch về việc giảm nhẹ 

hình phạt; không chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 
thành phố Hà Nội về việc tăng hình phạt đối với bị cáo Trần Đức Ch.

Giữ nguyên quyết định về hình phạt tại Bản án sơ thẩm số 302/2018/HS- 
ST ngày 21/8/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội như sau:

Áp dụng khoản 1 Điều 355, điểm b,v,s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 
1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Trần Đức Ch 18 (mười 
tám) tháng tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Thời hạn 
tù tính từ ngày 13/10/2016. Xác nhận bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tù. 
Tiếp tục tạm giam bị cáo để điều tra vụ án khác.

2. Bị cáo Trần Đức Ch phải chịu 200.000 đồng án phí phúc thẩm hình sự.
3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị đã có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm hết thời hạn kháng cáo, 
kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành.
Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT x ử  PHÚC THẨM
- VKSNDCC tại Hà Nội; Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa
-  Tòa án nhân dân, VKSND thành phổ Hà Nội; £021

-  Công an thành phổ Hà Nội;
- Cuc T.H.A DS thành phổ Hà Nôi;

T T Nguyên Hải Thanh
-  Trại l  ạm giam 116 Bộ Công; -

-  Bị cáo (thông qua Ban giám thị T. T. G);
- Người bào chữa cho bị cáo;
-LưuHS, VT, Phòng HC-TP TANDCC.
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TÒA Ẩ.N NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THANH PHO CAN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 53/2019/HS-PT 
Ngày: 22 -  4 -  2019

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

- Thành phần Hội đồng xét xử  phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Trinh

Các Thẩm phán: Bà Huỳnh Thị Bich Vân 

Bà Nguyễn Thị Thụy Vũ

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Cẩm Hằng - thư ký Tòa án nhân dân thành 
phố Cần Thơ.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ tham gia phiên 
tòa: Ông Bùi trung Nam - Kiểm sát viên.

Trong ngày 22-4-2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ, xét 
xử phúc thẩm công khai, vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 30/2019/TLPT-HS 
ngày 11-02-2019, đối với bị cáo Lê Thanh T, do có kháng cáo của người bị hại đối 
với bản án hình sự sơ thẩm số 21/2018/HSST ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Tòa 
án nhân dân quận Thốt Nốt.

- Bị cáo có kháng cáo :

Lê Thanh T, sinh ngày 4 tháng 01 năm 1993, tại thành phố X, tỉnh An 
Giang. Nơi cư trú: 9B H, to 13, Khóm L 2, phường M, thành phố thành phố X, 
tỉnh An Giang. Nghề nghiệp: Lái xe ôtô; trình độ học vấn: 10/12; dân tộc: Kinh; 
giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Lê Thanh L1 
(chết) và bà: Đàm Mỹ N; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại. Có mặt.

- Người bị hại:

Hà Kim A, sinh năm 1993. Vắng mặt.

Nơi cư trú: - Xóm 4, xã S, huyện K, tỉnh Thái Bình.

- Trạm thu phí T2 - Quốc lộ 91, phường T, quận N, thành phố Cần Thơ.

Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án không có 
kháng cáo.

NỘI DUNG VỤ ÁN:
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 
án được tóm tắt như sau:

Ngày 20-01-2018, Lê Thanh T và Trịnh Minh Phường cùng đi trên xe ô tô 
tải biển số 67C-058.28. Khoảng 12 giờ 40 phút cùng ngày, xe đến trạm thu phí T2 
thuộc khu vực Thới Hòa 1, phường T, quận N, thành phố Cần Thơ. T không chịu 
mua vé, mà cự cãi với nhân viên thu phí. T nhìn thấy Hà Kim A (là nhân viên thu 
phí) cầm điện thoại di động Samsung A5, ghi hình sự việc cự cãi, nên đến cự cãi 
với A, rồi giật lấy điện thoại. Sau đó, T điều khiển xe đi về hướng thành phố Rạch 
Giá, tỉnh Kiên Giang. Lực lượng cảnh sát giao thông và trật tự Công an quận N đã 
truy đuổi và bắt giữ T (BL. 72, 88).

Theo kết quả định giá, điện thoại di động của A có giá là 4.000.000 đồng.

Tại bản án số 21/2018/HS-ST ngày 17-4-2018, Tòa án nhân dân quận Thốt 
Nốt đã áp dụng khoản 1 Điều 172; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 
Hình sự; xử phạt Lê Thanh T 06 tháng tù.

Ngoài ra, còn có quyết định về án phí trong vụ án.

Sau khi tuyên án sơ tham, ngày 8-5-2018, người bị hại gửi đơn kháng cáo, 
xin giảm mức hình phạt cho bị cáo.

Tại phiên tòa phúc tham người bị hại vắng mặt, nhưng không có đơn rút 
kháng cáo. Căn cứ vào quy định tại điểm b khoản 1 Điều 351 Bộ luật Tố tụng hình 
sự, tiến hành xét xử vắng mặt người bị hại.

Không có ai cung cấp thêm chứng cứ về các tình tiết mới.

Kiểm sát viên nhận định: bản án sơ tham đã tuyên có căn cứ và đúng pháp 
luật. Mức hình phạt đã tuyên là tương xứng, đã có xem xét các tình tiết giảm nhẹ 
cho bị cáo, nên đề nghị không chấp nhận kháng cáo của người bị hại, giữ nguyên 
bản án sơ tham.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Quá trình tiến hành tố tụng ở cấp sơ tham tuân thủ các quy định của Pháp 
luật, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho những người tham gia tố tụng. Các chứng cứ 
tại hồ sơ đủ để kết luận về hành vi phạm tội của bị cáo, cũng như để giải quyết các 
vấn đề khác có liên quan.

[1] Bị cáo nhìn nhận hành vi phạm tội. Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với 
các chứng cứ khác tại hồ sơ vụ án.

Tài sản đã chiếm đoạt có giá trị là 4.000.000 đồng.

Bị cáo đã giật lấy điện thoại từ tay của người bị hại. Tức là đã chiếm đoạt tài 
sản khi người bị hại đang nắm giữ, là cướp giật tài sản. Lực lượng cảnh sát giao 
thông và trật tự đã truy đuổi theo bị cáo 6 km, mới bắt giữ được (BL. 13, 72).

Do không có kháng cáo, kháng nghị theo hướng tăng nặng trách nhiệm hình
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sự đối với bị cáo, nên giữ nguyên bản án sơ thấm vè tội danh, như kết luận của 
Kiểm sát viên.

[2] Hiện nay các tội phạm xâm phạm quyền sở hữu về tài sản còn xảy ra 
nhiều. Đối với người phạm tội cần xử phạt cho nghiêm nhằm đảm bảo tác dụng 
giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung trong xã hội. Khi lượng hình Tòa án sơ thấm 
đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Bị cáo thể hiện thái độ thách thức đối 
với lực lượng giữ gìn an ninh trật tự và an toàn tại địa phương, thách thức với cộng 
đồng xã hội. Mức hình phạt đã tuyên không nặng, nên giữ nguyên như kết luận của 
Kiểm sát viên.

Những điều kiện để chấp hành án sẽ được xem xét khi thi hành án.

Vì các lẽ trên;
QUYÉT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Không chấp nhận kháng cáo của người bị hại. Giữ nguyên bản án sơ thấm.

Tuyên bố bị cáo Lê Thanh T phạm tội Công nhiên chiếm đoạt tài sản.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 172; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 
Hình sự.

Xử phạt Lê Thanh T 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt đầu chấp 
hành án.

Các quyết định khác của bản án sơ thấm không có kháng cáo, kháng nghị đã 
có hiệu lực thi hành.

Không ai phải chịu án phí phúc thấm.

Bản án phúc thấm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận: TM% HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
- VKSND CC tại TP. Hồ Chí Minh; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
- VKSND Tp. Cần Thơ;
- Trại tạm giam; Đã ký
- Cơ quan tố tụng quận Thốt Nốt;
- Bị cáo;
- Lưu.

Nguyễn Văn Trinh
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N1 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Bản án số: 88/2019/HSPT 
Ngày 07 tháng 3 năm 2019

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N1

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Thành phần Hội đồng xét xử  phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán -  Chủ tọa phiên tòa: Bà Đinh Ngọc Thu Hương

Các Thẩm phán: Ông Phạm Công Mười

Ông Trần Xuân Minh

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Đỗ Hồng Quân, Thư ký Tòa án nhân dân cấp 
cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 
tham gia phiên tòa: Ông Hồ Sỹ Hoàn -  Kiểm sát viên.

Ngày 07 tháng 3 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 
phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 437/2018/TLPT- HS 
ngày 08 tháng 08 năm 2018 đối với bị cáo Đặng Trần H, Đặng Thị Ngọc L1 do có 
kháng cáo của bị cáo Đặng Trần H , Đặng Thị Ngọc L1 và Công ty S1 có ông 
Nguyễn Trường S1 đại diện đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 215/2018/HS-ST 
ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Tòa án nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Các bị cáo có kháng cáo, bị kháng cáo, không bị kháng nghị:

1. Đặng Trần H; giới tính: nam; sinh năm: 1971 tại tỉnh Phú Yên; thường
trú: 148/12/30 đường T, Phường 10, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú: 
148/31A đường T, Phường 8, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ văn hóa: 
12/12; nghề nghiệp: Giám đốc Công ty G, phó giám đốc Công ty L; quốc tịch: Việt 
Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông Đặng Trần D và bà Hồ Thị T1 ; hoàn 
cảnh gia đình: có vợ và 02 con, lớn sinh năm 2003, nhỏ sinh năm 2007; tiền án, tiền 
sự: không có; bị bắt, tạm giam từ ngày 22/3/2012 đến ngày 18/01/2018 được thay 
đổi biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp bảo lĩnh (có mặt).

2. Đặng Thị Ngọc L1; giới tính: nữ; sinh năm: 1975 tại tỉnh Phú Yên;
thường trú: 123/8 đường Đ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú: 
Phòng 104 chung cư C, Phường 6 , Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ văn
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hóa: 12/12; nghề nghiệp: Giám đốc Công ty L; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; 
tôn giáo: không; con ông Đặng Trần D và bà Hồ Thị T l; hoàn cảnh gia đình: chưa 
có chồng con; tiền án, tiền sự: không có; bị cáo tại ngoại (có mặt).

Người bào chữa cho các bị cáo: Ông Nguyễn Thành C l, Luật sư Công ty 
Luật trách nhiệm hữu hạn ĐI thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bào 
chữa cho các bị cáo Đặng Trần H và Đặng Thị Ngọc LI (có mặt).

- Những người tham gia tố tụng khác có kháng cáo:
Bị hại:Công ty TNHH Một Thành viên Đầu tư Thương mại s
Trụ sở: 132-134 đường N, Phường 2, quận T8, Thành phố Hồ Chí Minh.
Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Trường Sl. Sinh năm: 1981 
Chức vụ: Chủ tịch công ty (có mặt).
Người bảo vệ quyền lợi cho bị hại: Bà Phạm Kim A l, Luật sư Văn phòng 

luật sư Kim AI thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bảo vệ quyền lợi của 
bị hại công ty TNHH MTV Đầu tư thương mại s  (có mặt).

- Người có quyền lợi, nghĩa yụ liên quan:
1. Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và nhân lực Q(được đổi tên từ Công 

ty Cổ phần Đầu tư Thương mại V)
Trụ sở: 16/9 đường K, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 
Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Trường Sl. Sinh năm: 1981 (có mặt).

2. Ông Trịnh ThanhN l. Sinh năm: 1977.
Thường trú: 396/25 đường N2, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí

Minh.
Tạm trú: 28 đường B, Phường 13, quận T8, Thành phố Hồ Chí Minh (vắng

mặt).

3. Ông Trịnh Hoài N3. Sinh năm: 1978.
Thường trú: C19 L2, đường p, Khu phố 2, phường P2, Quận 7, Thành phố 

Hồ Chí Minh.
Tạm trú: BI 105 chung cư T2, phường T3, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 

(vắng mặt)

4. Bà Trần Kim L3. Sinh năm: 1973
Thường trú: 231E/16T2 đường D l, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí 

Minh (vắng mặt).

5. Bà Dương Thúy T4. Sinh năm: 1983
Thường trú: 316A đường B l, Phường 24, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh (vắng mặt).

6. Bà Trương Thị Kiều Ol. Sinh năm: 1986
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Thường trú: 148/12/10 đường T, Phường 10, Quận 4, Thành phố Hồ Chí 
Minh (vắng mặt).

7. Ông Nguyễn Quốc H l. Sinh năm: 1977
Thường trú: B60/33B đường H2, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí 

Minh (vắng mặt).

8. Ông Nguyễn Tòng C2. Sinh năm: 1984
Thường trú: số 6, Đường số 5, phường B2, quận B3, Thành phố Hồ Chí 

Minh (có mặt).

9. Bà Hồ Thị H3. Sinh năm: 1977
Thường trú: 569 đường T5, Tổ 8, phường X, quận T6, Thành phố Đà Nang.
Nơi ở hiện nay: Chùa D2, ấp T7, xã P l, Thành phố B4, tỉnh Đồng Nai (có

mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa thì nội dung 
vụ án được tóm tắt như sau:

Công ty G (viết tắt là Công ty G) được Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ 
Chí Minh cấp giấy phép đăng ký kinh doanh ngày 04/4/2002 do Đặng Trần H làm 
Tổng giám đốc.

Công ty L (viết tắt là Công ty L) được Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ 
Chí Minh cấp giấy phép đăng ký kinh doanh ngày 15/5/2007 do Đặng Thị Ngọc LI 
(em gái Đặng Trần H) làm Giám đốc, đến ngày 08/3/2010 Đặng Trần H làm Tổng 
giám đốc.

Công ty G và Công ty L đăng ký kinh doanh nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh 
doanh các mặt hàng nông, lâm và phân bón, do Đặng Trần H trực tiếp quản lý và 
điều hành hoạt động cả hai công ty.

Công ty V(viết tắt là Công ty V) được Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ 
Chí Minh cấp giấy phép đăng ký kinh doanh ngày 21/8/2008 do ông Nguyễn 
Trường SI làm giám đốc từ ngày 07/3/2009, Trịnh Thanh NI làm Trưởng phòng 
kinh doanh.

Công ty TNHH Một Thành viên Đầu tư Thương mại s (viết tắt là Công ty S) 
được Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy phép đăng ký kinh 
doanh ngày 10/8/2009 do ông Nguyễn Trường SI làm chủ tịch Hội đồng quản trị, 
Trịnh Thanh NI làm giám đốc phụ trách kinh doanh.

Công ty V và Công ty s đăng ký kinh doanh nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh 
doanh phân bón.
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Tháng 5/2009, do quen biết với Đặng Trần H là Giám đốc Công ty G và là 
Phó giám đốc Công ty L, ông Trịnh Thanh NI là Trưởng phòng kinh doanh Công 
ty Vđã giới thiệu Giám đốc Công ty mình là ông Nguyễn Trường SI gặp H để hợp 
tác mua bán phân bón. N I đã tham mưu ông SI ký hợp đồng mua phân bón với 
Công ty G, sau đó bán lại cho Công ty L để hưởng chênh lệch giá. Trước khi ký 
hợp đồng, H có đưa ông SI và NI đi xem hàng tại nhiều cảng, kho bãi. Mọi giao 
dịch sau đó, ông SI giao cho NI đảm nhận. Để thuận tiện trong việc giao dịch, 
tháng 8/2009, ông SI đứng ra thành lập Công ty TNHH Một Thành viên Đầu tư 
Thương mại s, ông SI là Chủ tịch công ty, giao NI làm Giám đốc kinh doanh.

Thông qua Trịnh Thanh N l, Đặng Trần H và ông Nguyễn Trường SI đã gặp 
gỡ nhau, H giới thiệu có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân bón nên mua 
được phân bón với giá ưu đãi và được trả chậm, chỉ cần đặt cọc trước cho nhà cung 
cấp 50% giá trị lô hàng. H cũng giới thiệu Công ty L là đối tác tin cậy sẽ chịu trách 
nhiệm tiêu thụ phân bón đầu ra để ông Slyên tâm ký hợp đồng mua phân bón của 
Công ty G sau đó bán lại cho Công ty L để hưởng chênh lệch giá, hình thức giao 
nhận hàng tay ba (Công ty G sẽ giao hàng trực tiếp cho Công ty L) để đỡ tốn chi 
phí giao nhận, lưu kho và các thủ tục phát sinh. Ngoài ra, H có đưa ông SI và Trịnh 
Thanh NI đến một số kho, cảng để xem hàng.

Từ tháng 5/2009 đến tháng 9/2009, Đặng Trần H đại diện Công ty G ký 14 
hợp đồng bán 19.500 tấn phân bón, tổng trị giá 116.192.500.000 đồng cho Công ty 
V do Nguyễn Trường SI đại diện. Sau đó Công ty V cũng ký 14 hợp đồng bán lại 
cho Công ty L toàn bộ số phân bón này với giá 118.767.000.000 đồng để hưởng 
chênh lệch giá mua và giá bán.

Công ty V đã chuyển 36.603.000.000 đồng cho Công ty G. Đặng Trần H 
không thực hiện các hợp đồng đã ký kết với Công ty V mà sử dụng cho hoạt động 
kinh doanh của Công ty G và Công ty L. Sau đó, H đã 22 lần chuyển trả cho Công 
ty V tổng số tiền 40.071.000.000 đồng thông qua pháp nhân Công ty L. Công ty V 
hưởng chênh lệch lãi là 3.468.000.000 đồng.

Tháng 9/2009 Đặng Trần H tiếp tục ký 04 hợp đồng mua 18.500 tấn phân 
bón, trị giá 108.950.000.000 đồng với Công ty s  do ông Trường SI đại diện. Sau 
đó, Công ty s  bán lại toàn bộ số phân bón trên cho Công ty L với giá
111.530.000.000 đồng. Công ty s  đã chuyển cho Công ty G tổng số tiền
25.000.000.000 đồng. Tại thời điểm tháng 9/2009, số dư trên tài khoản của Công ty 
G là 10.352.000 đồng và Công ty L là 1.000.000 đồng.

Sau khi nhận tiền, Đặng Trần H đã chuyển trả ông SI số tiền 5.250.000.000 
đồng. Ngoài ra, H khai sử dụng mua đất xây nhà tại số 27 đường số 16, Phường 4, 
Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh (đã cấn trừ cho ông Nguyễn Trường SI với giá
2.200.000.000 đồng); mua đất tại thị xã Đồng Xoài với giá 900.000.000 đồng; mua
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xe ô tô với giá 325.000.000 đồng. Đến tháng 3/2010 Công ty G và Công ty L mất 
khả năng thanh toán và ngưng hoạt động kinh doanh.

Sau nhiều lần ông Slyêu cầu trả lại tiền, H đã cấn trừ căn nhà số 27 đường 
số 16, Phường 16, quận 4 trị giá 2.200.000.000 đồng và 100.000.000 đồng tiền mặt. 
Như vậy, sau khi trừ đi số tiền lãi của 14 hợp đồng phân bón đầu số tiền
3.468.000.000 đồng, H còn chiếm giữ số tiền 13.982.000.000 đồng.

Quá trình điều tra, Đặng Trần H khai toàn bộ số tiền ông Nguyễn Trường SI 
chuyển cho Công ty G là tiền góp vốn kinh doanh, việc ký hợp đồng và xuất hóa 
đơn là theo yêu cầu của Trịnh Thanh NI và ông Nguyễn Trường s 1. Sở dĩ H không 
trả được tiền cho ông SI là do bị người khác chiếm đoạt tiền, mất hàng trong quá 
trình vận chuyển và lưu kho...

Tại bản Cáo trạng số 30/CT-VKSTC-V3, ngày 29 tháng 01 năm 2018 của 
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã truy tố Đặng Trần H và Đặng Thị Ngọc LI về 
tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự 
năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Đặng Trần H khai nhận bị cáo đứng ra thành lập và 
trực tiếp điều hành cả hai Công ty G và Công ty L. Khoảng tháng 5/2009, bị cáo 
được Trịnh Thanh NI -  Trưởng phòng kinh doanh Công ty V giới thiệu hợp tác 
kinh doanh với ông Nguyễn Trường SI -  Giám đốc Công ty V. Sau khi bàn bạc, bị 
cáo, NI và ông Slthỏa thuận Công ty V sẽ góp vốn để Công ty L kinh doanh phân 
bón bằng hình thức sau: Ông SI sẽ chuyển từ 30 -  35% trị giá lô hàng để H mua 
phân bón, sau khi bán được hàng Công ty L chuyển trả Công ty V tiền gốc cùng 
một khoản lợi nhuận. Mặc dù là hình thức góp vốn nhưng bị cáo vẫn ký hợp đồng 
mua bán và xuất hóa đơn theo yêu cầu của Trịnh Thanh NI để hoàn tất hồ sơ vay 
vốn tại Ngân hàng Agribank -  Chi nhánh Xuyên Á của Công ty V. Bị cáo vài lần 
đưa ông SI và NI đi coi một số mặt hàng phân bón bị cáo dự định sẽ mua tại các 
kho ở Quận 4 và Quận 7. Toàn bộ tiền Công ty V và Công ty s chuyển cho Công ty 
G bị cáo đã chuyển cho Công ty L để kinh doanh phân bón tuy nhiên do tình hình 
kinh doanh không thuận lợi, bị mất hàng, một số đối tác còn công nợ nên đến nay 
chưa có khả năng trả nợ cho Công ty s. Ông Nguyễn Trường SI biết rõ bị cáo và 
Đặng Thị Ngọc LI là anh em đồng thời bị cáo là phó giám đốc Công ty L vì trước 
khi hợp tác kinh doanh phân bón bị cáo đã đại diện Công ty L hợp tác mua bán 
khoai mỳ lát với ông S l, thời điểm này Trịnh Thanh NI cùng vợ là bà Lâm H4 
cũng đã nhiều lần góp vốn vào Công ty L.

Đặng Thị Ngọc LI khai nhận với danh nghĩa là giám đốc Công ty L, từ tháng 
5 -  12/2009 bị cáo đã ký 18 hợp đồng mua bán phân bón và xuất 07 hóa đơn giá trị 
gia tăng cho Công ty V và s theo chỉ đạo của Đặng Trần H cũng là anh trai bị cáo. 
Mọi hoạt động của công ty đều do H điều hành, bị cáo thực tế làm Trưởng phòng 
truyền thông tiếp thị - Công ty T9 tại Việt Nam từ năm 2000, hoàn toàn không biết
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việc kinh doanh của H cũng như chưa bao giờ gặp gỡ trao đổi việc kinh doanh với 
ông Nguyễn Trường s 1.

Đại diện Công ty V và Công ty s  ông Nguyễn Trường SI khai nhận toàn bộ 
diễn biến sự việc đúng như cáo trạng đã nêu. Công ty s và Công ty V chuyển tiền 
cho Công ty G là để thực hiện hợp đồng mua bán phân bón không phải góp vốn 
như lời khai của Đặng Trần H. Bản chất giao dịch là quan hệ mua bán tay ba, theo 
đó sau khi các Công ty V và s chuyển tiền cọc mua hàng sẽ bán lại cho Công ty L. 
Do đó, việc thanh toán phần tiền còn lại theo hợp đồng và giao nhận hàng, Công ty 
G và Công ty L sẽ làm việc với nhau. Ông SI hoàn toàn không biết H và LI có mối 
quan hệ anh em cũng như H là chủ cả 02 Công ty G và Công ty L. Đối với thương 
vụ khoai mỳ lát hợp tác cùng Đặng Trần H trước khi ký các hợp đồng mua bán 
phân bón là có thật theo đó ông đã đầu tư khoảng 300.000.000 đồng nhưng không 
nhớ có ký hợp đồng hay không, hiện nay công ty không có lưu giữ tài liệu về 
thương vụ này.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 215/2018/HSST ngày 25/6/2018 Tòa án nhân 
dân Thành phổ Hồ Chỉ Minh đã quyết định:

Tuyên bố các bị cáo Đặng Trần H, Đặng Thị Ngọc LI phạm tội “Sử dụng 
trái phép tài sản”.

Áp dụng khoản 3 Điều 142 Bộ luật Hình sự 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009; 
điểm b,s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 
2017. Xử phạt: Đặng Trần H 05 (năm) năm 9 (chín) tháng 28 (hai mươi tám) 
ngày. Thời hạn tù tính từ ngày 22/3/2012. Bị cáo đã chấp hành xong hình phạt.

Áp dụng khoản 3 Điều 142 Bộ luật Hình sự 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009; 
điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 17; Điều 58; Điều 65 
Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Xử phạt: Đặng Thị Ngọc 
L I 02 (hai) năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 04 (bốn) năm 
tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú là ủ y  ban nhân 
dân Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh quản lý, giáo dục trong thời gian 
thử thách, trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo khoản 1 Điều 69 
Luật thi hành án hình sự.

Áp dụng Điều 48 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Buộc bị cáo Đặng Trần H bồi thường cho Công ty s  số tiền 16.612.000.000
đồng.

Ngoài ra Bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí, quyền kháng cáo và thi hành 
án theo quy định pháp luật.
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Ngày 05/7/2018 ông Nguyễn Trường SI đại diện bị hại Công ty s  và Công ty 
V kháng cáo toàn bộ bản án về phần trách nhiệm hình sự đối với bị cáo H và L l, 
sửa bản án sơ thẩm, xử H, LI phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tăng hình phạt 
đối với các bị cáo.

Ngày 09/7/2018 bị cáo Đặng Thị Ngọc LI và bị cáo Đặng Trần H kháng cáo 
đề nghị hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án vì bị cáo L 1 , bị cáo H không phạm 
tội. Hành vi của L l, H trong giao dịch mua bán giữa Công ty G với Công ty V và 
Công ty s  với Công ty L chỉ là quan hệ dân sự, đề nghị cấp phúc thẩm kiến nghị xử 
lý các nhân viên của Công ty G đã chiếm đoạt tiền, phân bón dẫn đến không còn 
khả năng trả cho Công ty s. Ông H chấp nhận còn nợ Công ty s  phần tiền mua 
hàng hóa là 13.982.000.000 đồng và có nghĩa vụ trả số tiền này.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đặng Thị Ngọc LI và bị cáo Đặng Trần H 
vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo. Ông Nguyễn Trường SI xác định đại diện bị 
hại Công ty s  kháng cáo và vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Đại diện Viện kiếm sát tham gia phiên tòa nêu quan điếm:

v ề  hình thức thì kháng cáo của bị cáo, bị hại trong thời hạn luật định.

Xét kháng cáo của bị cáo H, bị cáo L l: Tại phiên tòa phúc thẩm, bị hại cho 
rằng việc mua bán phân bón của Công ty s  và Công ty của bị cáo là có thật, không 
phải là góp vốn. Trên cơ sở lời khai của bị cáo, bị hại, các tài liệu có trong hồ sơ thì 
việc mua bán phân bón là có, một bên cho là góp vốn, một bên cho là mua bán phân 
bón. Hợp đồng mua bán phân bón của Công ty G với Công ty V và Công ty V với 
Công ty L nhằm che dấu một giao dịch khác. Trong 18 hợp đồng mua bán, 14 hợp 
đồng đã thực hiện xong nhưng chỉ xuất 05 hóa đơn, không thực hiện khai báo thuế 
với các hợp đồng còn lại, không thanh lý hợp đồng, xuất hóa đơn không đầy đủ, 
phân bón của nước ngoài mà không có xuất xứ, lợi nhuận cũng không trên hợp 
đồng mua bán đã ký kết. Khi ký kết các hợp đồng sau thì cũng chỉ đối chiếu công 
nợ số tiền còn lại, không đối chiếu công nợ của từng hợp đồng, không thanh lý hợp 
đồng. Hợp đồng mua bán không có thật. Án sơ thẩm nhận định là có căn cứ. Trong 
quá trình điều tra, bị cáo H cũng thừa nhận còn nợ bị hại số nợ vốn và lãi. Tài sản 
của bị hại chuyển cho bị cáo là để mua phân bón. Bị cáo H có sử dụng tài sản của bị 
hại là số tiền 3.500.000.000 đồng để mua nhà, xe ô tô, thời điểm mua bán tháng 
9/2009, kinh doanh của bị cáo đang bị thua lỗ. Hành vi sử dụng tiền không đúng 
mục đích cấu thành tội sử dụng trái phép tài sản là có căn cứ. Bị cáo L 1 không trực 
tiếp nhận tiền nhưng bị cáo là giám đốc Công ty L, bị cáo ký kết các hợp đồng với 
Công ty V và Công ty s  để bị cáo H sử dụng số tiền trên, ủy quyền cho nhân viên 
bán xe gây thiệt hại cho Sl. Bị cáo LI bỏ mặc cho hậu quả xảy ra. Bị cáo H phạm 
tội gì thì bị cáo LI phạm tội đó. Án sơ thẩm xét xử bị cáo LI tội sử dụng trái phép
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tài sản theo khoản 3 Điều 142 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng quy định pháp 
luật, không có căn cứ để cho rằng án sơ thẩm xử oan sai.

Xét kháng cáo của ông Nguyễn Trường SI đại diện Công ty s đề nghị tăng 
hình phạt đối với các bị cáo, chuyển tội danh là không có cơ sở chấp nhận. Tại 
phiên tòa sơ thẩm, s 1 đại diện theo pháp luật của Công ty s, xác định tư cách bị hại 
không phù hợp. Kháng cáo của s 1 chỉ được xem xét trách nhiệm dân sự về bồi 
thường, không xem xét trách nhiệm hình sự về tội danh.

Đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo của bị cáo H, bị cáo LI và kháng cáo 
của ông Nguyễn Trường s 1 đại diện Công ty s, giữ nguyên án sơ thẩm.

Luật sư bào chữa cho bị cáo H  và L I trình bày: Án sơ thấm xử bị cáo H và LI 
về tội sử dụng trái phép tài sản là thiếu căn cứ, không tổng hợp dấu hiệu chung của 
tội này.

v ề  hành vi sử dụng tiền, khai thác mà không được chủ sở hữu cho phép: Đối 
tượng là tiền, không có chứng cứ chứng minh được yếu tố chiếm đoạt, hành vi gian 
dối. Trước khi giao dịch với S l, H là doanh nghiệp hoạt động bình thường từ năm 
2003. Tài khoản có ít tiền vì tiền nằm trong hàng, trong số tiền khách hàng còn nợ. 
H sử dụng tiền mua nhà, mua xe là số tiền rất nhỏ.

v ề  ý định chiếm đoạt tiền sau khi sở hữu tiền: Tiền của doanh nghiệp không 
làm rõ được đâu là tiền mua bán phân bón, đâu là tiền mua nhà.

Hành vi khách quan, ý thức chủ quan không thỏa mãn.

Giai đoạn tháng 5 đến tháng 9/2009: 14 hợp đồng đầu Công ty G và Công ty 
V hợp tác xuông xẻ, kết thúc là khoản tiền lợi nhuận của đầu tư, giá bán trừ giá 
mua là 2.574.000.000 đồng nhưng thực tế Công ty V nhận 3.468.000.000 đồng. SI 
biết rõ nhận là khoản đặt cọc, không có giao dịch thật, giả cách để che dấu quan hệ 
góp vốn. SI dùng phương án kinh doanh, luật sư đã kiến nghị và thu thập tại Ngân 
hàng Xuyên Á, có hồ sơ tín dụng, phương án kinh doanh bị thất lạc. Hợp đồng tín 
dụng có mục đích kinh doanh phân bón. s  1 thừa nhận có hoạt động kinh doanh và 
nói không dùng tiền đó để kinh doanh phân bón. Các hóa đơn, hợp đồng thể hiện, 
mỗi lần đến hạn thanh toán chi theo tiến độ. Giao dịch của H- SI không phải dùng 
phương án kinh doanh để vay tiền nhưng dùng phương án kinh doanh để chứng 
minh có khả năng trả số tiền vay. Trang 15 của án sơ thẩm đã nêu rõ: "Đối với 
Đặng Trần H tuy không xuất trình được chứng cứ vật chất thể hiện bản chất giao 
dịch là góp vốn như: biên bản góp vốn hay hợp đồng góp vốn.. .Nhưng xét lời khai 
của bị cáo phù hợp diễn biến sự việc thể hiện giao dịch các bên thực hiện không 
phải mua bán hàng hóa thông thường đồng thời pháp luật dân sự không bắt buộc 
mọi thỏa thuận đều phải lập bằng văn bản", số tiền lãi 3.468.000.000 đồng đã thể 
hiện rõ thỏa thuận của các bên.
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Giai đoạn tháng 9 đến tháng 12/2009: 04 hợp đồng tiếp theo. SI đã chuyển 
25 tỷ đồng. Đặng Trần H đã đại diện Công ty G ký 03 hợp đồng mua tổng cộng 
4.000 tấn phân bón Ure của Chi nhánh Công ty T10 trị giá 25.099.520.000 đồng 
(đã thanh toán và nhận hàng). Sau đó, H đã ký bán toàn bộ cho Công ty L. Cùng 
một cách thức đầu tư, H làm đúng thỏa thuận với S l, không có hành vi H sử dụng 
trái phép tài sản như trang 12 của án sơ thẩm. H không sử dụng tiền đó, 25 tỷ đồng 
nhận của Sl, H đã chuyển cho Công ty T I0. Lý do mất khả năng thanh toán, H vẫn 
tiếp tục tố cáo các nhân viên của H đã lấy hàng. H, LI không sử dụng trái phép tài 
sản. H, L 1 có thỏa thuận đầu tư kinh doanh phân bón. Do tin tưởng nhân viên nên 
hàng bị mất, H chịu trách nhiệm trả vốn và lãi cho Công ty s.

Đề nghị Hội đồng xét xử xác định hành vi của H, LI không sử dụng trái 
phép tài sản, không phạm tội lừa đảo.

Cần chứng minh làm rõ thời điểm H, SI gặp gỡ nhau. Bút lục 1855 Trịnh 
Thanh NI khẳng định dẫn ông SI giới thiệu cho H. H, NI quen biết từ trước. H đưa 
danh thiếp cho SI là Phó giám đốc Công ty L. Lô hàng đó lợi nhuận thu được 30 
triệu đồng trên số tiền đã đưa là 300.000.000 đồng. SI biết H là Phó giám đốc 
Công ty L. SI đại diện Công ty V ký hợp đồng với Công ty G. SI đại diện Công ty 
V ký hợp đồng với Công ty L.

Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại nêu ỷ  kiến: Kháng cáo của bị hại có cơ 
sở. về trách nhiệm hình sự án, Tòa án cấp sơ thẩm xử không đúng với mức độ, 
hành vi phạm tội của các bị cáo. Thủ đoạn gian dối từ ngay khi ký hợp đồng với 
Công ty V, Công ty s, mua đắt, bán rẻ làm cho bạn hàng cảnh giác ngừng giao 
dịch. Bút lục 1343 H có đưa SI đi coi hàng trước khi ký. H nhận lời giới thiệu đầu 
vào, đầu ra, Công ty L là người mua hàng. Công ty G giao hàng trực tiếp cho Công 
ty L. SI tin tưởng nên ký 14 hợp đồng, H ký khống các hóa đơn, SI được nhận lãi
3.468.000.000 đồng. Vì tin tưởng, SI thành lập công ty mới và giao tiền tiếp, ký 
tiếp các hợp đồng. H chiếm đoạt của SI 13.982.000.000 đồng. Án sơ thẩm cho 
rằng H, LI không lừa đảo là không đúng. Doanh thu mua vào, bán ra năm 2009 thể 
hiện kinh doanh thua lỗ, mua đắt, bán rẻ. Công ty P3 ngừng giao dịch. SI không 
biết H là người của Công ty L và Công ty G, đầu vào, đầu ra tạo một vòng khép 
kín. H đã thừa nhận vào thời điểm giao dịch với S l, kinh doanh thua lỗ, công ty 
không có khả năng thanh toán. H đã không lừa được các công ty khác nên đã tìm 
đến Sl. Việc SI biết H trước hay sau cũng không ảnh hưởng đến việc định tội 
danh. Hai anh em H, LI tham gia công ty với tư cách độc lập. SI không biết Công 
ty G và Công ty L là cùng một chủ sở hữu. Án sơ thẩm nhận định H có kinh doanh 
mua bán phân bón thật. H đã có hành vi lừa Sl. Trước khi ký, H không có khả 
năng, không có hàng, ký hợp đồng để SI chuyển tiền. Giai đoạn 2 ký hợp đồng từ 
nguồn tiền nhận của S l, các khoản tiền H chuyển cho SI từ tiền SI chuyển. Khi tài 
khoản còn ít tiền, H ký hợp đồng tiếp tục với SI và chuyển tiền vào Công ty L. Án 
sơ thẩm trang 12 cho rằng H nhận 25 tỷ đồng của SI và ký hợp đồng với công ty
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khác. Bút lục 1858 H khai không có việc mua bán phân bón với Công ty T10, các 
chứng cứ không được Tòa án xem xét. Án sơ thẩm đánh giá những vi phạm trong 
quá trình ký kết thực hiện hợp đồng cho rằng hợp đồng các bên ký kết che dấu giao 
dịch khác. Nhận định của án sơ thẩm mâu thuẫn với lời khai của H. Bút lục 1354 bị 
cáo H có nói SI là đầu tư phân bón, SI không chịu. Tòa án cấp sơ thẩm nhận định 
trái với lời khai của các đương sự có trong hồ sơ. Việc góp vốn vào công ty hoạt 
động theo luật doanh nghiệp phải có các biên bản góp vốn như việc góp vốn của 
Lâm H4. Số tiền của SI đưa rất lớn không thể nói góp vốn mà chỉ thỏa thuận 
miệng. Các hợp đồng của Công ty G và Công ty V không có giá trị để vay vốn 
ngân hàng. Việc vay của ngân hàng có bảo đảm tài sản của bên thứ 3. Mục đích bổ 
sung vốn lưu động, chi phí sản xuất. Tại Điều 7 của Hợp đồng tín dụng có nêu 
chuyển 80% doanh thu hoạt động hàng năm vào tài khoản của công ty mở tại ngân 
hàng vay. Giấy nhận nợ lần 1, lần 2 đều ghi bổ sung vốn lưu động, chi phí sản xuất. 
Nếu ký hợp đồng là hình thức thì tại sao H lại dẫn đi xem hàng 03 lần tại 03 cảng 
khác nhau. Thân chủ không có kỹ năng soạn thảo hợp đồng nên việc soạn thảo hợp 
đồng không rõ ràng, cấp  sơ thẩm và đại diện Viện kiểm sát cho rằng thỏa thuận 
của các bên có thể thỏa thuận miệng nhưng lại bắt các đương sự thực hiện theo quy 
định của pháp luật. Ông S llà bị hại, đã bán hết tài sản để trả nợ cho ngân hàng, về 
tố tụng: Viện kiểm sát không chấp nhận đơn kháng cáo của Sl,Viện kiểm sát cho 
rằng SI không có quyền kháng cáo là không đúng vì theo quy định tại khỏan 2 
Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự thì bị hại có quyền đề nghị tăng hình phạt. Đề 
nghị Tòa án cấp phúc thẩm sửa án sơ thẩm, xử phạt H, LI tội lừa đảo chiếm đoạt 
tài sản.

Đại diện Viện kiếm sát tham gia phiên tòa đổi đáp tranh luận: về tố tụng 
ông SI đại diện cho Công ty làm đơn kháng cáo, tư cách cá nhân là bị hại ngay từ 
đầu. Án sơ thẩm xác định tư cách tham gia tố tụng không đúng. Lý do bị cáo không 
phạm tội lừa đảo vì lời khai của bị hại phải phù hợp với lời khai của bị cáo và các 
chứng cứ khác có trong hồ sơ. Bị cáo cho rằng góp vốn, bị hại cho rằng có ký kết 
hợp đồng mua bán phân bón. 18 hợp đồng đã ký kết thì việc thanh toán, thanh lý 
hợp đồng, chuyển tiền... đã phản ánh rõ. Phân bón ít, chuyển tiền nhiều, bị hại 
không quan tâm, không phải là hợp đồng đúng nghĩa, không đúng những vấn đề đã 
cam kết trong hợp đồng. Hợp đồng vô hiệu, yếu tố gian dối không có. Nếu có mua 
bán phân bón thì mới chứng minh được hành vi gian dối, hợp đồng ký kết nhưng 
không có phân bón, yếu tố lừa đảo không có. Các bên có chốt nợ, cam kết và cho 
trả nợ dần, không có đủ căn cứ để quy kết tội lừa đảo. cấp sơ thẩm xử tội sử dụng 
trái phép tài sản là đúng. Luật sư của bị cáo đưa ra lý luận về cấu thành tội phạm. 
Bị cáo không có yếu tố chiếm đoạt tài sản nên mới bị xử lý về tội sử dụng trái phép 
tài sản. Bị cáo có sử dụng số tiền đó dẫn đến không hoàn được vốn cho bị hại. Án 
sơ thẩm không có từ nào nói là bị cáo chiếm đoạt số tiền đó. Bị hại chuyển tiền 
mua phân bón nhưng bị cáo lại mua nhà, mua xe, dẫn đến không có khả năng trả nợ 
cho bị hại.
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Xét kháng cáo của bị cáo H, bị cáo LI và bị hại, Hội đồng xét xử phúc 
thẩm nhận thấy:

[1.1] về nội dung:

[1.1.1] Việc điều tra không đầy đủ: Không cho đối chất giữa nhân viên H và 
s 1 cũng như nhân viên s 1 trong việc ký tên người mua hàng (ký hợp đồng nhưng 
hóa đơn ghi bán hàng qua điện thoại..). Lời khai của C2 thể hiện rõ làm theo chỉ 
đạo của SI và N I , yêu cầu giao hóa đơn xuất hàng, nhận tiền... Không cho đối chất 
H, S l, NI việc biết H Phó giám đốc Công ty L, H có đưa danh thiếp ghi rõ Phó 
giám đốc Công ty L cũng như về việc soạn thảo, ký kết hợp đồng.

[1.1.2] Không cho đối chất giữa Lâm H4- H- NI về số tiền nhận (H cho là kê 
giá nhưng ghi nội dung hoàn vốn, không có biên bản góp vốn). Các lần góp vốn 
đều có biên bản góp vốn rõ ràng.

[1.1.3] H có đơn tố cáo nhân viên chiếm đoạt tiền dẫn đến mất khả năng trả 
nợ cho Sl. Cơ quan điều tra trả lời hành vi chiếm đoạt của nhóm nhân viên và 
Trịnh Hoài N I không thuộc trách nhiệm điều tra.

[1.1.4] Không làm rõ việc Lâm H4 góp vốn bao nhiêu, nhận lãi bao nhiêu. 
(Bút lục 629) Lâm H4 nhận 1,5 tỷ đồng (góp vốn ngày 14/12/2009) có ghi Công ty
L còn nợ 437.500.000 đồng. Sau đó các khoản H4 nhận 170 triệu Cơ quan điều
tra không làm rõ số tiền Lâm H4 nhận (BL 338, 342) 300 triệu (không có biên bản 
góp vốn;840 triệu; 170 triệu. Khoản tiền L4 nhận 230 triệu và 200 triệu. Khoản tiền 
của Trịnh Hoài NI (Bút lục 241) File trên máy tính do kế toán của Công ty L bàn 
giao thể hiện tháng 10 Lâm H4 mới góp vốn; Biên nhận Trịnh Hoài NI nhận 542 
triệu, Hoài NI chuyển vào tài khoản Công ty L 450 triệu ngày 14/12/2009.

[1.1.5] Dương Thúy T4 có lập hợp đồng khống cho Công ty G xuất cho Công 
ty V, Công ty s. Trương Thị Kiều O l lập hợp đồng khống cho Công ty L xuất cho 
Công ty G. Không đề cập hành vi khống, xuất hóa đơn khống của Công ty V, Công 
ty s, (bán hàng Công ty L không có hàng) cũng như Công ty G, Công ty L.

[1.1.6] Công ty s chuyển tiền 3,5 tỷ đồng ngày 11/9/2009 trước khi ký hợp 
đồng 01 giai đoạn 2 ngày 16/10/2009. Án sơ thẩm không làm rõ vấn đề Viện kiểm 
sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nêu ngày 20/10/2014 (Bút lục 1392) SI ký 
hóa đơn giá trị gia tăng, vi phạm quy tắc tài chính kế toán. Trong khi đó tại Bút lục 
2725 đã nêu không đủ cơ sở chứng minh dòng tiền thu, chi của Công ty G, tiền lãi 
SI nhận.
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Để từ đó đánh giá chính xác hợp đồng mua bán phân bón mà Công ty G, Công 
ty L đã ký kết với Công ty V và Công ty s có phải chỉ là hình thức nhằm che dấu 
một giao dịch khác hay không. Bút lục 1465 bút tích của NI ghi những bàn bạc, 
thỏa thuận thực hiện hợp đồng 18,19, 20 về các khoản tiền hưởng chênh lệch, SI là 
người ký hợp đồng để thực hiện hợp đồng.

Hành vi mua bán trái phép hóa đơn (Hóa đơn ghi rõ nội dung, nhưng không có 
hàng hóa) xác định số tiền thuế Nhà nước bị thiệt hại.

[1.1.7] Án sơ thẩm cho rằng Đặng Trần H đã nhận của Công ty s 1 tổng cộng
25.000.000.000 đồng nhưng không sử dụng toàn bộ tài sản trên vào mục đích kinh 
doanh phân bón như đã thỏa thuận mà sử dụng 3.500.000.000 đồng vào các mục 
đích cá nhân gây thiệt hại cho bị hại. Bị cáo Đặng Trần H là người trực tiếp nhận 
tiền đầu tư từ ông Nguyễn Trường SI thông qua Công ty G và cũng là người trực 
tiếp sử dụng trái phép toàn bộ số tiền 3.500.000.000 đồng. Lời khai của H và LI 
mâu thuẫn chưa làm rõ cụ thể tại Bút lục 2274-2775, số tiền 3,5 tỷ đồng Công ty s 
chuyển cho Công ty G ngày 11/9/2009 thì Công ty G ủy nhiệm chi Công ty L
2.215.000.000 đồng + 350.000.000 đồng mua phân, chi NI 1 tỷ 200 triệu, chi 
H5167 triệu, xây nhà 350 triệu. Bút lục 1858 mua của Công ty T 10 hết 18 tỷ đồng, 
thanh toán vốn góp 1 tỷ 200 triệu, chi H5 167 triệu, xây nhà 350 triệu, trả chậm 
Công ty V 28 triệu, 800 triệu. Công ty G nhận Công ty s  25 tỷ đồng, chuyển và 
mua phân bón của Công ty T10 hơn 25 tỷ đồng, có ký Hợp đồng 01,02,03 và đã 
giao hóa đơn cho Công ty T10 trị giá hơn 25 tỷ.

[1.2] v ề  tố tụng:

[1.2.1] Quyết định đưa vụ án ra xét xử ngày 31/5/2018 (Bút lục 3271) xác 
định bị hại Công ty s và Công ty V do SI đại diện. Các biên bản phiên tòa ngày 
28/3/2014 (Bút lục 1360); ngày 30/3/2015 (Bút lục 1756); ngày 20/4/2015 (Bút 
lục 1874); ngày 26/6/2015 (Bút lục 1526) đều xác định bị hại là Công ty s và 
Công ty V nhưng bản án sơ thẩm và biên bản phiên tòa ngày 25/6/2018 chỉ ghi bị 
hại Công ty s.

Ông SI đại diện Công ty s và Công ty V kháng cáo nhưng thông báo kháng 
cáo chỉ ghi Công ty s.

Vụ án đã được khởi tố và bị cáo H bị bắt tạm giam từ ngày 22/3/2012. Việc 
xác định không đúng tư cách của đương sự không đảm bảo quyền và lợi ích hợp 
pháp của đương sự và ảnh hưởng đến việc xác định phạm vi kháng cáo.

[1.2.2] Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao ngày 29/01/2018 (Bút lục 
3241-3245) trang 7 có nêu "NI biết việc mua bán chỉ trên giấy, không có hàng 
được H trả 2,3 tỷ đồng và 3,8 tỷ đồng. Đề nghị Tòa án tiếp tục làm rõ để xử lý Bút 
lục 70,77,78)". Biên bản phiên tòa ngày 22/6/2018 (Bút lục 3323..) trang 4 luật sư 
C1 đề nghị triệu tập Trịnh Thanh NI và Dương Thúy T4 vì có lời khai mâu thuẫn
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nhưng chưa tiến hành đối chất (làm rõ mối quan hệ N l, H, Sl). Tòa án cấp sơ thẩm 
đã xét xử, không hoãn phiên tòa. Bản án sơ thẩm không làm rõ vấn đề Viện kiểm 
sát nhân dân tối cao nêu.

[2] Do có những vấn đề cần làm rõ như đã phân tích nêu trên và án sơ thẩm 
có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng nên Hội đồng xét xử hủy toàn bộ Bản án 
hình sự sơ thẩm số 215/2018/HS-ST ngày 25/6/2018 của Tòa án nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh để điều tra xử lý theo thủ tục chung.

[3] Các ý kiến của luật sư của các bị cáo, luật sư của bị hại và ý kiến của đại 
diện Viện kiểm sát sẽ được xem xét khi vụ án được điều tra xử lý lại.

[4] Do hủy án nên án phí hình sự phúc thẩm không ai có trách nhiệm thi
hành.

QUYÉT ĐỊNH:
Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355 và Điều 358 Bộ luật tố tụng hình sự năm 

2015;

Hủy toàn bộ Bản án hình sự sơ thẩm số 215/2018/HS-ST ngày 25/6/2018 của 
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Giao hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để 
chuyển cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao điều tra xử lý theo thủ tục chung.

Án phí hình sự phúc thẩm: Không ai có trách nhiệm thi hành.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tối cao;
- VKSND cấp cao tại Tp. HCM;
- TAND Tp. HCM;
- VKSND Tp. HCM;
- Cục THADS Tp. HCM;
- Công an Tp. HCM;
- Trại tạm giam Công an Tp. HCM;
- Bị cáo (2);
- Đại diện bị hại;
- Người liên quan (9)
- Lưu HQ, 25b

TM. HỘI ĐỘNG XÉT x ử  PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN -  CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Đinh Ngọc Thu Hương
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TỌÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 32/2019/HSST 
Ngày: 21,22-01-2019

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Với thành phần Hội đồng xét x ử  sơ  thẩm gồm có:
Thâm phán-Chủ toạ phiên toà:
Thẩm phán:
Các Hội thẩm nhân dân:

Thư ký phiên toà:
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân 
thành phố Hà Nội tham gia phiên toà:

Ong Đào Bá Sơn 
Ông Trương Việt Toàn 
Ông Nguyễn Ngọc Luân 
Bà Nguyễn Vũ Thị Tuyết Mai 
Ông Nguyễn Chí Cường 
Ông Lê Đức Lợi
Bà Trần Thị Thanh Huyền; ông 
Nguyễn Sinh Sáng -Kiểm sát viên

Ngày 21, 22 tháng 01 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố 
Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 499/2018/TLST-HS 
ngày 12 tháng 11 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 
736/2019/QĐXXST-HS ngày 25 tháng 12 năm 2018 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Vũ M ạnh T; Giới tính: Nam; Sinh ngày: 19/9/1974, tại Hải
Phòng; Hộ khẩu thường trú và chỗ ở: thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; 
Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Nghề nghiệp: nguyên 
Phó TGĐ Công ty cổ  phần Lọc hóa dầu Bình Sơn; Đoàn thể: Đảng viên Đảng 
Cộng sản Việt Nam, đã bị đình chỉ sinh hoạt (Quyết định đình chỉ số 25- 
QĐ/UBKT ngày 04/05/2018 của ủ y  ban kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí 
Quốc gia Việt Nam); Con ông Vũ Nhân Long, sinh năm 1950 và bà Đỗ Thị 
Phòng, sinh năm 1950; Vợ: Trần Ngô Đ, sinh năm 1981 (đã ly hôn); Có 02 
con: sinh năm 2004 và 2007; Tiền án, tiền sự: chưa; Bị bắt tạm giam từ ngày 
27/4/2018 đến nay, hiện tạm giam tại Trại tạm giam T I6 Bộ Công an, có mặt.

2. Họ và tên: Nguyễn Hoài G; Giới tính: Nam; Sinh ngày: 24/8/1968 tại
Hà Nội; Hộ khẩu thường trú : quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ 
ở: thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: 
Kinh; Tôn giáo: không; Nghề nghiệp: Nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty cổ  
phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); Đoàn thể: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt 
Nam, đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng (Quyết định đình chỉ số 1238-QĐ/KTĐUK
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ngày 18/5/2018 của Đảng ủy khối doanh nghiệp); Con ông Nguyễn Công L, 
sinh năm: 1942 và bà Nguyễn Thị Thúy s, sinh năm: 1943; Vợ: Ngô Lê An G, 
sinh năm: 1974; Có 02 con: sinh năm 2003 và 2009; Tiền án, tiền sự: chưa; Bị 
bắt tạm giam từ ngày 10/5/2018 đến nay, hiện đang tạm giam tại Trại tạm 
giam Công an tỉnh Vĩnh Phúc, có mặt.

3. Họ và tên: Phạm Xuân Q; Giới tính: Nam; Sinh ngày: 04/9/1980, tại:
Đà Nang; Hộ khẩu thường trú: TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; Chỗ ở: TP. 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: 
không; Nghề nghiệp: nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ  phần Lọc hóa dầu 
Bình Sơn; Đoàn thể: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đã bị đình chỉ sinh 
hoạt (Quyết định đình chỉ số 26/QĐ/UBKT ngày 15/05/2018 của ủ y  ban kiểm 
tra Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam); Con ông Phạm Đình N, 
sinh năm 1943 và bà Nguyễn Thị Lê N, sinh năm 1932; Vợ: Nguyễn Thị Thu 
T, sinh năm 1980; Có 03 con: sinh năm 2004, 2008 và 2017; Tiền án, tiền sự: 
chưa; Bị bắt tạm giam từ ngày 10/5/2018 đến nay, hiện đang tạm giam tại Trại 
tạm giam T I6 Bộ Công an, có mặt.

4. Họ và tên: Đinh Văn N; Giới tính: Nam; Sinh ngày: 29/7/1973, tại Hà
Nội; Hộ khẩu thường trú: quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; Chỗ ở: quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: 
không; Nghề nghiệp: nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ  phần Lọc hóa dầu 
Bình Sơn; Đoàn thể: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đã bị đình chỉ sinh 
hoạt Đảng (Quyết định đình chỉ số 27/QĐ/UBKT ngày 25/06/2018 của ủ y  ban 
kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam); Con ông: Đinh Văn 
N, sinh năm 1948 và bà Đinh Thị Đ, sinh năm 1950; Vợ: Phạm Thị Minh T, 
sinh năm 1977; Có 01 con: sinh năm 2012; Tiền án, tiền sự: chưa; Bị bắt tạm 
giam từ ngày 21/6/2018 đến nay, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công 
an tỉnh Vĩnh Phúc, có mặt.

- Người bào chữa cho bị cáo Vũ Mạnh T: Ông Bùi Đình ửng -  Luật 
sư -  Văn phòng luật sư Bùi Đình ứ ng  -  Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, có 
mặt.

- Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hoài G:
1. Ông B ùi Đình ử n g  -  Luật sư -  Văn phòng luật sư Bùi Đình ứ ng  -

Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, có mặt.

2. Ông Hoàng H uy Được -  Luật sư -  Văn phòng luật sư Hoàng Minh -
Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, có mặt.

- Người bào chữa cho bị cáo Phạm Xuân Q:

1. Ông B ùi Đình ử n g  -  Luật sư -  Văn phòng luật sư Bùi Đình ứ ng  -
Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, có mặt.

2. Bà B ùi Thị H ồng Giang -  Luật sư -  Văn phòng luật sư Bùi Gia và
cộng sự -  Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, có mặt.

- Người bào chữa cho bị cáo Đinh Văn N:

142



1. Ông Đ ỗ Ngọc Quang -  Luật sư -  Văn phòng luật sư Lô -  Dơ -  Bi, 
Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, có mặt.

2. Ông Chu M ạnh Cường và bà B ùi Phương Lan -  Luật sư -  Văn 
phòng luật sư Danh Chính -  Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, có mặt.

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

1. Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn.
Trụ sở: số 208, đại lộ Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng

Ngãi.

Do Ông Nguyễn Kiều H và Ông Lê Như T làm đại diện theo uỷ quyền, 
có mặt.

2. Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank)
Trụ sở: Toà nhà Deaha, số 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba 

Đình, Hà Nội.
Do Bà Trần Thị Hồng N, làm đại diện theo uỷ quyền, có mặt.
3. Ông Hà Văn T, sinh năm 1972 (nguyên chủ tịch HĐQT Oceanbank) 

HKTT: quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, có mặt.
4. Ông Nguyễn Xuân s, sinh năm 1962 

HKTT: quận Tây Hồ, tp Hà Nội, có mặt.
5. Anh Vũ Mạnh D, sinh năm 1976
Địa chỉ: quận Ngô Quyền, Hải Phòng, có mặt.

6. Chị Ngô Lê An G, sinh năm 1974
Địa chỉ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, có mặt.

7. Bà Ngô Việt L, sinh năm 1955

Địa chỉ: quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, có mặt.

8. Chị Ngô Thị Thu T, sinh năm 1980

Địa chỉ: thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, có mặt.

9. Chị Phạm Thị Minh T, sinh năm 1977
• • • ’

Địa chỉ: quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, có mặt.

- Người làm chứng:
1. Bà Nguyễn Minh T, sinh năm 1973
HKTT: 54 Nguyễn Trường Tộ, quận Ba Đình, Hà Nội, có mặt.

2. Chị Nguyễn Thị Minh p, sinh năm 1975
Địa chỉ: Phòng 304 D10 tập thể Thành Công, phường Thành Công, quận 

Ba Đình, Hà Nội, vắng mặt.
3. Chi Lê Thi Thu T, sinh năm 1977

• • '
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Địa chỉ: Phòng 1203, nhà 17T9 khu đô thị Trung Hoà -  Nhân Chính, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, có mặt.

4. Chị Trần Thị Thiên N, sinh năm 1977
HKTT: quận Hải Châu, thành phố Đà Nang, vắng mặt.

5. Bà Phan Thị Tú A, sinh năm 1964
HKTT: thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.

6. Chị Vương Thị Thành p, sinh năm 1966

Địa chỉ: tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.

7. Chị Trần Thị Thanh X, sinh năm 1981
Địa chỉ: thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.

8. Chị Thói Thị Kim T, sinh năm 1984
Địa chỉ: thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau:

Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn được 
thành lập theo Quyết định số 1018/QĐ-DKVN ngày 09/5/2008 của Tập đoàn 
Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) và được Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng 
Ngãi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3404000189 ngày 
05/6/2008. Ngày 01/7/2018, Công ty đổi tên thành Công ty cổ  phần Lọc hóa 
dầu Bình Sơn (viết tắt là Công ty BSR) theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh thay đổi lần thứ 12.

Trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2014, thực hiện chỉ đạo của Tập 
đoàn Dầu khí Việt nam (PVN) tại một số văn bản như: Công văn số 
3405/DKVN-HĐQT ngày 13/5/2009 của Chủ tịch HĐQT PVN; Công văn số 
4566/DKVN-TCKT ngày 22/6/2009 của Tổng giám đốc PVN về việc ưu tiên 
sử dụng dịch vụ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank) 
là Ngân hàng mà PVN góp 20% vốn điều lệ, Công ty BSR đã gửi tiền có kỳ 
hạn và không kỳ hạn tại Oceanbank Chi nhánh Quảng Ngãi. Trong đó, Nguyễn 
Hoài G khi làm Tổng Giám đốc đã ký 19 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn VNĐ 
với tổng số tiền 11.582.000.000.000 đồng và 02 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn 
USD tổng số tiền 23.148.065 USD, sau khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch 
HĐTV, Nguyễn Hoài G đã ký phê duyệt 15 tờ trình để BSR gửi tiền vào 
Oceanbank; Đinh Văn N khi làm Tổng Giám đốc đã ký 06 tờ trình gửi số tiền
1.840.000.000.000 đồng và 12 tờ trình đề xuất gia hạn gửi số tiền
12.050.000.000.000 đồng; Vũ Mạnh T, Phó Tổng Giám đốc ký 35 hợp đồng 
tiền gửi có kỳ hạn tổng số tiền là 7.830.000.000.000 đồng; Phạm Xuân Q, kế 
toán trưởng ký tờ trình đề xuất Ban Tổng giám đốc phê duyệt, làm thủ tục ký 
hợp đồng gửi tiền tại Oceanbank Chi nhánh Quảng Ngãi hoặc ủy quyền cho 
Nguyễn Thị Hồng p - Phó phòng tài chính kế toán đề xuất để Lãnh đạo BSR
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ký tổng cộng 56 hợp đồng tiền gửi tổng số tiền 19.412.000.000.000 đồng và 
23.148 065 USD.

Theo chủ trương và chỉ đạo của Hà Văn T, Chủ tịch HĐQT Oceanbank 
về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ 
thống OceanBank, trong thời gian từ năm 2013 -  2014, Nguyễn Minh T 
nguyên Tổng giám đốc OceanBank đã 05 lần nhận tiền từ tài khoản của các cá 
nhân tại Chi nhánh Đà Nang và Quảng Ngãi do Hội sở Oceanbank chuyển vào 
để chi tiền ngoài hợp đồng cho Nguyễn Hoài G, Đinh Văn N, Vũ Mạnh T, 
Phạm Xuân Q.

Quá trình điều tra, Nguyễn Minh T khai: Thu được bổ nhiệm Tổng 
Giám đốc Oceanbank từ 12/01/2011 đến 24/10/2014. Sau khi được làm Tổng 
Giám đốc, theo chỉ đạo và phân công của Hà Văn T, Chủ tịch Oceanbank và 
nội dung bàn giao, trao đổi công việc từ Nguyễn Xuân s, nguyên Tổng Giám 
đốc giai đoạn 2009 - 11/01/2011, Thu được giao nhiệm vụ trực tiếp chi các 
khoản tiền ngoài lãi suất tiền gửi theo hợp đồng (còn gọi là chi chăm sóc khách 
hàng) trong đó có các cá nhân tại Công ty BSR. Nguyễn Minh T được Nguyễn 
Xuân s giới thiệu với Nguyễn Hoài G, Tổng Giám đốc; Vũ Mạnh T, Phó tổng
giám đốc và Phạm Xuân Q, Kế toán trưởng và đề nghị các lãnh đạo Công ty 
BSR tiếp tục ủng hộ Oceanbank. Nguyễn Hoài G thay mặt lãnh đạo Công ty 
BSR hứa sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ của Oceanbank và ủng hộ Thu trên cương 
vị Tổng Giám đốc Oceanbank thay Nguyễn Xuân s. Thực hiện ý kiến chỉ đạo 
của Hà Văn T, Chủ tịch HĐQT Oceanbank và kế thừa, bàn giao của Nguyễn 
Xuân s, Thu tiếp tục chi tiền ngoài lãi suất cho Nguyễn Hoài G, Vũ Mạnh T
và Phạm Xuân Q. Mức chi dựa vào sự ảnh hưởng của từng người trong việc 
Công ty BSR gửi tiền vào Oceanbank, trong đó vai trò của Hoài G, Mạnh T là 
chính; Xuân Q vai trò thấp hơn. Đến cuối năm 2012, Đinh Văn N được bổ 
nhiệm Tổng Giám đốc thay Nguyễn Hoài G được bổ nhiệm làm Chủ tịch 
HĐTV, Thu chi thêm cho Đinh Văn N tiền ngoài lãi suất nhưng mức chi sẽ 
thấp hơn hoặc bằng Phạm Xuân Q. Việc chi tiền ngoài lãi suất giữa Nguyễn 
Minh T với Nguyễn Hoài G, Vũ Mạnh T, Phạm Xuân Q, Đinh Văn N không 
có thỏa thuận và đòi hỏi. Mức độ chăm sóc khách hàng và nguồn tiền chi là do 
Hà Văn T phê duyệt và quyết định. Do vậy, đến kỳ chi lãi ngoài, Nguyễn Minh 
T căn cứ vào số dư tiền gửi của Công ty BSR để lập bảng kê theo mức lãi suất 
đã được duyệt và báo cáo Hà Văn T phê duyệt số tiền cụ thể. Sau đó, Thu 
thông báo lại cho Lê Thị Thu T - Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính biết 
để chuẩn bị tiền. Trước khi lấy tiền, Minh T sẽ thông báo cho Lê Thị Thu T 
biết số lượng tiền, loại tiền và nơi nhận để Thu T chuẩn bị thu xếp nguồn tiền 
và chuyển tiền theo yêu cầu của Minh T. Sau đó, Thu T thông báo lại cho 
Minh T biết số tiền và nơi nhận tiền để Minh T nhận tiền tại các chi nhánh địa 
bàn Minh T yêu cầu.

Tại Chi nhánh Đà Nang, Nguyễn Minh T đã nhận tiền 03 lần, cụ thể: 
Ngày 21/01/2014, Phạm Khánh Hà, nhân viên Ban kế toán Oceanbank tạm 
ứng số tiền 4,7 tỷ đồng và làm thủ tục chuyển tiền vào tài khoản của chị Trần 
Thị Thiên N, Giám đốc Oceanbank Chi nhánh Đà Nang; ngày 22/4/2014, Ngô
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Thị Thanh Huyền, nhân viên Ban kế toán Oceanbank rút 150 triệu đồng tiền 
mặt và Phạm Khánh H rút 1,350 tỷ đồng tiền mặt và làm thủ tục chuyển tổng 
số tiền 1,5 tỷ đồng vào tài khoản của Phạm T - Phó Giám đốc Oceanbank Chi 
nhánh Đà Nang; ngày 19/8/2014, Ngô Thị Thanh Huyền rút 01 tỷ đồng tiền 
mặt và Phạm Thanh H, nhân viên Ban kế toán Oceanbank rút 500 triệu đồng 
tiền mặt và làm thủ tục chuyển tổng số tiền 1,5 tỷ đồng vào tài khoản của chị 
Trần Thị Thiên N, Giám đốc Oceanbank Chi nhánh Đà Nang. Sau đó Trần Thị 
Thiên N làm thủ tục rút tiền và chuyển cho Nguyễn Minh T.

Tại Chi nhánh Quảng Ngãi, Nguyễn Minh T đã nhận tiền 02 lần cụ thể: 
Ngày 09/7/2013, Ngô Thị Thanh H tạm ứng số tiền 2,483 tỷ đồng và làm thủ 
tục chuyển vào tài khoản của chị Vương Thị Thành p - Phó Giám đốc 
Oceanbank Chi nhánh Quảng Ngãi, theo yêu cầu của Minh T, Thành p đổi 
2,483 tỷ đồng thành 100.000 USD và 300.000.000 triệu VNĐ; Ngày 
20/8/2014, Nguyễn Thị s, nhân viên Ban kế toán Oceanbank rút 600 triệu 
đồng tiền mặt và Phạm Khánh H rút tiền 700 triệu đồng tiền mặt và làm thủ 
tục chuyển tổng số tiền 1,3 tỷ đồng vào tài khoản của Vương Thị Thành p. Sau 
đó Vương Thị Thành p làm thủ tục rút tiền và chuyển cho Nguyễn Minh T.

Sau đó, Nguyễn Minh T đã chi tiền ngoài lãi suất cho Lãnh đạo Công ty 
BSR số tiền 11.483.000.000 đồng (100.000 USD và 9.300.000.000 đồng), cụ 
thể:

Ngày 09/7/2013, Nguyễn Minh T chi cho Nguyễn Hoài G 40.000 USD; 
Vũ Mạnh T 40.000 USD; Đinh Văn N 300 triệu đồng và Phạm Xuân Q 20.000 
USD tại phòng làm việc của các cá nhân trên ở Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. 
Tuy nhiên căn cứ vào tài liệu xác minh tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ 
Công an, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia 
Việt Nam xác định Nguyễn Hoài G đi công tác Hà Nội và Pháp từ ngày 
02/7/2013 đến ngày 11/7/2013. Nguyễn Minh T thay đổi lời khai và xác định 
không chi tiền 40.000 USD cho Nguyễn Hoài G ngày 09/7/2013 mà chi vào 
ngày khác nhưng không nhớ vào ngày nào. Tổng số tiền Nguyễn Minh T khai 
chi cho Nguyễn Hoài G là 2,9 tỷ đồng.

Ngày 21/01/2014, Minh T chi cho Nguyễn Hoài G 1,5 tỷ đồng và Đinh 
Văn N 500 triệu đồng tại phòng làm việc ở Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; Vũ 
Mạnh T 1,5 tỷ đồng và Phạm Xuân Q 01 tỷ đồng tại Trụ sở Công ty BSR số 
208 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi. Ngoài ra, Minh T đưa 200 triệu đồng cho 
Phạm Thị Tú A để chăm sóc cho Ban tài chính kế toán.

Ngày 23/4/2014, Minh T chi cho Nguyễn Hoài G 500 triệu đồng; Đinh 
Văn N 200 triệu đồng tại phòng làm việc ở Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; chi 
cho Vũ Mạnh T 500 triệu đồng và Phạm Xuân Q 300 triệu đồng tại trụ sở 
Công ty BSR, số 208 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi.

Ngày 20/8/2014, Minh T chi cho Nguyễn Hoài G 900 triệu đồng, Vũ 
Mạnh T 900 triệu đồng, Đinh Văn N 500 triệu đồng, Phạm Xuân Q 500 triệu 
đồng tại phòng làm việc ở Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.
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Lời khai của Nguyễn Minh T phù hợp với lời khai của các nhân chứng: 
Nguyễn Thị Minh p, nguyên Phó tổng giám đốc Oceanbank, Nguyễn Thị Thùy 
L - Nhân viên Khối Khách hàng lớn và đối tác chiến lược; Phan Thị Tú A, 
Vương Thị Thành p -  nguyên Giám đốc, Phó giám đốc Chi nhánh Quảng 
Ngãi. Trần Thị Thanh X - Trưởng quỹ và Thới Thị Kim T nguyên Trưởng 
phòng Kế toán Kho quỹ chi nhánh Quảng Ngãi; Trần Thị Thiên N, Phạm T - 
nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Đà Nang và Đặng Hoàng M lái 
xe Chi nhánh Đà Nang; phù hợp với tài liệu xác minh thu thập tại Chi nhánh 
Đà Nang, Quảng Ngãi và Công ty BSR liên quan đến lịch trình công tác, lịch 
trình sử dụng xe của Chi nhánh Đà Nang phục vụ Nguyễn Minh T, phù hợp 
với chứng từ Hội sở chuyển tiền vào Chi nhánh Đà Nang và Quảng Ngãi cho 
Nguyễn Minh T; sau đó Minh T nhận tiền mặt mang đến Công ty BSR để chi 
lãi ngoài, trùng khớp với những ngày Nguyễn Minh T đến đăng ký với bộ 
phận bảo vệ được ghi chép trong sổ theo dõi khách đến trụ sở Công ty BSR tại 
208 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi và Nhà máy lọc dầu Dung Quất, phù 
hợp với kết quả thực nghiệm điều tra về cách thức đóng gói tiền của Nguyễn 
Minh T tại Cơ quan điều tra và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ 
án.

Bị cáo Nguyễn Hoài G khai: Vào đầu năm 2011, sau khi được bổ nhiệm 
Phó Tổng Giám đốc PVN, Nguyễn Xuân s vào Quảng Ngãi công tác và giới 
thiệu Nguyễn Minh T thay Sơn làm Tổng Giám đốc Oceanbank tại bữa ăn ở 
khách sạn Petrosetco Sông Trà 2 để cám ơn Công ty BSR đã ủng hộ Sơn trong 
giai đoạn làm Tổng Giám đốc và đề nghị Công ty BSR tiếp tục sử dụng dịch 
vụ Oceanbank. Nguyễn Hoài G cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ Oceanbank. Bước 
đầu Nguyễn Hoài G khai nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Minh T 
04 lần với số tiền 3,8 tỷ đồng, nhưng trên cơ sở kết quả điều tra, có căn cứ xác 
định Nguyễn Hoài G nhận 03 lần với số tiền 2,9 tỷ đồng. Lời khai của Nguyễn 
Hoài G phù hợp với lời khai của Nguyễn Minh T và các tài liệu điều tra thu 
thập được về thời gian, địa điểm, số lần, số tiền nhận từng lần.

Số tiền chiếm đoạt Nguyễn Hoài G khai đã sử dụng làm từ thiện tại Trại 
trẻ mồ côi La Gi, tỉnh Bình Thuận; đóng góp xây nhà cho Bà mẹ Việt Nam anh 
hùng, nghĩa trang liệt sĩ tại Quảng Ngãi; chữa bệnh cho con ở Singapore và chi 
tiêu mục đích cá nhân.

Bị cáo Vũ Mạnh T khai: Ngày 03/6/2008, PVN bổ nhiệm Vũ Mạnh T 
làm Phó tổng giám đốc phụ trách Tài chính kế toán Công ty BSR và đổi mới 
doanh nghiệp. Vũ Mạnh T đã ký 35 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với 
Oceanbank chi nhánh Quảng Ngãi với tổng số tiền là 7.830.000.000.000 đồng. 
Quá trình Công ty BSR giao dịch gửi tiền tại Oceanbank, Vũ Mạnh T biết 
Nguyễn Minh T do Nguyễn Xuân s giới thiệu tại bữa ăn ở khách sạn 
Petrosetco Sông Trà 2 cùng Nguyễn Hoài G và Phạm Xuân Q để đề nghị Công 
ty BSR tiếp tục ủng hộ Oceanbank. Trong năm 2013-2014, Vũ Mạnh T nhận 
tiền chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Minh T 04 lần với số tiền 2,9 tỷ đồng 
và 40.000 USD (quy đổi thành tổng số tiền nhận là 3,741 tỷ đồng). Lời khai 
Vũ Mạnh T phù hợp với lời khai của Nguyễn Minh T và các tài liệu điều tra
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thu thập được về thời gian, địa điểm, số lần, số tiền nhận từng lần. số tiền 
chiếm đoạt được Vũ Mạnh T khai đã sử dụng chi tiêu mục đích cá nhân.

Bị cáo Phạm Xuân Q khai: Ngày 03/6/2008, PVN bổ nhiệm Phạm Xuân 
Q làm kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán BSR. Với chức 
năng nhiệm vụ, Phạm Xuân Q đã ký tờ trình đề xuất Tổng giám đốc phê duyệt 
ký hợp đồng gửi tiền tại Oceanbank chi nhánh Quảng Ngãi và ủy quyền cho 
Phó phòng đề xuất để Công ty BSR ký 56 hợp đồng tiền gửi tổng số tiền
19.412.000.000.000 đồng. Phạm Xuân Q biết Nguyễn Minh T -Tổng Giám đốc 
Oceanbank do Nguyễn Xuân s giới thiệu tại bữa ăn ở khách sạn Petrosetco 
Sông Trà 2 Quảng Ngãi, cùng Nguyễn Hoài G và Vũ Mạnh T để đề nghị tiếp 
tục ủng hộ Oceanbank. Trong năm 2013 - 2014, Phạm Xuân Q nhận tiền 
chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Minh T 04 lần với số tiền 1,8 tỷ đồng và
20.000 USD (quy đổi thành tổng số tiền đã nhận là 2,22 tỷ đồng). Lời khai 
Phạm Xuân Quang phù hợp với lời khai của Nguyễn Minh T và các tài liệu 
điều tra thu thập được về thời gian, địa điểm, số lần, số tiền nhận từng lần. số 
tiền chiếm đoạt được Phạm Xuân Q khai đã sử dụng hỗ trợ Phòng Tài chính kế 
toán đi nghỉ mát ở Nha Trang và Đà Nang; ủng hộ xây chùa Cảnh Tiên, tỉnh 
Quảng Ngãi; từ thiện trẻ mồ côi ở một số chùa ở Quảng Ngãi và chi tiêu mục 
đích cá nhân.

Bị cáo Đinh Văn N khai: Ngày 12/11/2012, PVN bổ nhiệm Đinh Văn N 
làm Tổng Giám đốc BSR. Từ tháng 11/2012 đến tháng 10/2015, Ngọc ký 06 
tờ trình gửi số tiền 1.840.000.000.000 đồng và 12 tờ trình đề xuất gia hạn gửi 
số tiền 12.050.000.000.000 đồng tại Oceanbank để trình HĐTV BSR. Đinh 
Văn N biết Nguyễn Minh T, Tổng Giám đốc Oceanbank và trong năm 2013 - 
2014, Đinh Văn N nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Minh T 04 lần 
với số tiền 1,5 tỷ đồng. Lời khai Đinh Văn N phù hợp với lời khai của Nguyễn 
Minh T và các tài liệu điều tra về thời gian, địa điểm, số lần, số tiền nhận từng 
lần. Số tiền chiếm đoạt được Đinh Văn N đã sử dụng chi tiêu mục đích cá 
nhân.

Quá trình điều tra Nguyễn Hoài G, Vũ Mạnh T, Phạm Xuân Q, Đinh Văn 
N đều khai nhận: Họ là những người quyết định và ủng hộ việc sử dụng dịch 
vụ gửi tiền tại Oceanbank Chi nhánh Quảng Ngãi, do vậy được Nguyễn Minh 
T chi tiền lãi suất ngoài hợp đồng tiền gửi hay còn gọi là chi tiền chăm sóc 
khách hàng. Tuy nhiên, việc nhận tiền từ Nguyễn Minh T do Thu chủ động, 
giữa Thu và các bị cáo không bàn bạc, thỏa thuận và các bị cáo không đòi hỏi. 
Thu chi tiền cho từng cá nhân độc lập, nên giữa các bị cáo không trao đổi và 
cũng không có thông tin gì về việc được nhận tiền chăm sóc khách hàng từ 
Nguyễn Minh T. Sau khi nhận tiền từ Nguyễn Minh T, các bị cáo đều không 
kê khai, hạch toán báo cáo Công ty BSR mà đã sử dụng chi tiêu cá nhân không 
có chứng từ chứng minh. Tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án Hà Văn T giai đoạn I, 
các bị cáo không khai về việc được nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Nguyễn 
Minh T vì sợ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trên cơ sở kết quả điều tra đủ căn cứ xác định, năm 2013 -2014, Nguyễn 
Minh T, nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank đã chi lãi suất ngoài hợp đồng
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tiền gửi số tiền 10.362.160.000 đồng (bao gồm tiền VNĐ và số tiền USD đã 
được quy đổi theo tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), trong đó 
Nguyễn Hoài G đã nhận 2,9 tỷ đồng; Vũ Mạnh T đã nhận 2,9 tỷ đồng và 40. 
000 USD, tương đương 3.741.440.000 đồng; Phạm Xuân Q đã nhận 1,8 tỷ 
đồng và 20.000 USD, tương đương 2.220.720.000 đồng; Đinh Văn N đã nhận 
1,5 tỷ đồng để chiếm đoạt chi tiêu mục đích cá nhân. Đối với số tiền 40.000 
USD Nguyễn Minh T khai đưa cho Nguyễn Hoài G và 200.000.000 đồng 
Nguyễn Minh T khai đưa cho Phan Thị Tú A để chi cho Ban tài chính kế toán 
Công ty BSR, không đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn 
Hoài G và Phan Thị Tú A về số tiền trên.

Tại bản cáo trạng số 143/Ctr-VKSTC-V3 ngày 09/11/2018 Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao truy tố Vũ Mạnh T, Nguyễn Hoài G, Phạm Xuân Q, Đinh 
Văn N về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo điểm a 
khoản 4 Điều 355 Bộ luật hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 
2017.

r r i  • ___1  •  .Ạ>__ J_____ >Tại phiền toà:
Bị cáo Vũ Mạnh T: Khai nhận nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát 

truy tố bị cáo là đúng, bị cáo đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình, 
quá trình điều tra truy tố và xét xử bị cáo luôn hợp tác với cơ quan điều tra 
khai báo thành khẩn, bị cáo đã khắc phục toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, quá 
trình công tác bị cáo đã đặt nhiều thành tích được tặng thưởng huân chương, 
bằng khen của thủ tướng, Bộ thương mại, tập đoàn dầu khí, hoàn cảnh bị cáo 
đặc biệt đã ly hôn vợ, hiện một mình nuôi 02 con nhỏ phải gửi ông bà nội 
chăm sóc, đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất để 
có cơ hội làm lại cuộc đời.

Bị cáo Nguyễn Hoài G: Khai nhận nội dung bản cáo trạng của Viện 
kiểm sát truy tố bị cáo về hành vi phạm tội là đúng, không oan bị cáo đã nhận 
thức được hành vi phạm tội của mình. Quá trình điều tra truy tố và xét xử bị 
cáo luôn hợp tác với cơ quan điều tra khai báo thành khẩn, bị cáo đã khắc phục 
toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, quá trình công tác với nhiệm vụ là chủ tịch Hội 
đồng thành viên Công ty cổ  phần lọc hoá dầu Bình Sơn, là người đặt nền 
móng xây dựng nhà máy được phát triển như ngày nay và thực hiện đúng 
nhiệm vụ được giao đã đặt nhiều thành tích được tặng thưởng huân chương, 
bằng khen của thủ tướng, Bộ thương mại, tập đoàn dầu khí ... Gia đình bị cáo 
có truyền thống cách mạng, đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng 
mức án nhẹ nhất, v ề  số tiền bị cáo khắc phục hậu quả tại giai đoạn điều tra là
3,8 tỷ đồng vượt số tiền bị cáo nhận là 900 triệu, đề nghị hội đồng xét xử xem 
xét trả lại cho bị cáo.

Bị cáo Phạm Xuân Q: Khai nhận nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm 
sát truy tố bị cáo là đúng, bị cáo đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình, 
không oan. Quá trình điều tra truy tố và xét xử bị cáo luôn hợp tác với cơ quan 
điều tra khai báo thành khẩn, bị cáo đã khắc phục toàn bộ số tiền đã chiếm 
đoạt, với trách nhiệm là kế toán trưởng của công ty lọc hoá dầu bình sơn và
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phụ trách phòng kế toán của Công ty, bị cáo luôn thực hiện đúng nhiệm vụ 
chức trách được giao, đạt được nhiều thành tích trong công tác, được thủ tướng 
tặng bằng khen ..., gia đình bị cáo có bố là anh hùng lực lượng vũ trang, bà 
nội là bà mẹ Việt Nam anh hùng ..., hoàn cảnh bị cáo có 03 con nhỏ đề nghị 
hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Bị cáo Đinh Văn N: Khai nhận nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm 
sát truy tố bị cáo là đúng, bị cáo đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình, 
không oan. Tuy nhiên bị cáo trình bày là theo cáo trạng của Viện kiểm sát là 
ngày 23/04/2014 bị cáo có nhận 200.000.000 đồng của chị Thu là giám đốc 
OCB, nhưng bị cáo nhớ là ngày 23/4/2014 bị cáo không có mặt tại Việt Nam, 
vì từ ngày 21/04/2014 đến ngày 30/04/2014, bị cáo xin nghỉ ở công ty và đi 
du lịch tại Pháp cùng với vợ của bị cáo là chị Nguyễn Thị Thu T. Do đó, 
không thể có mặt tại Việt Nam để nhận tiền do chị Minh T đưa trực tiếp được 
đề nghị Hội đồng xét xem xét nội dung này. Ngoài ra, đề nghị Hội đồng xét xử 
xem xét bị cáo từng là chuyên gia nước ngoài về lĩnh vực lọc hoá dầu, theo lời 
kêu gọi của Đảng bị cáo tự nguyện trở về xây dựng quê hương, bị cáo đã trở về 
công tác tại nhà máy lọc dầu dung Quất, rồi nhà máy lọc dầu Bình Sơn, bị cáo 
không am hiểu về tài chính, chỉ làm chuyên môn thuần tuý, ngay cả khi làm 
tổng giám đốc năm 2012 bị cáo cũng không phụ trách mảng tài chính mà uỷ 
quyền toàn bộ cho cấp phó phụ trách hành vi việc phạm tội của bị cáo là thụ 
động. Bị cáo cũng đã nhận ra lỗi lầm và xin hội đồng xét xử cho bị cáo được 
cải tạo ngoài xã hội để có cơ hội tiếp tục cống hiến cho ngành lọc hoá dầu Việt 
Nam tiếp tục phát triển.

Chị Nguyễn Minh T trình bày: Thu được bổ nhiệm tổng giám đốc của 
OCB thay thế anh Nguyễn Xuân s từ năm 2011 đến năm 2014, kế thừa công 
việc của anh Nguyễn Xuân s đối với việc chăm sóc các khách hàng lớn trong 
đó có Công ty lọc hoá dầu Bình Sơn. Trong các năm từ 2011 đến 2013 sau khi 
tiếp nhận công việc của Nguyễn Xuân s dưới sự chỉ đạo của Hà Văn T, Minh 
T đã chi lãi ngoài cho Lãnh đạo của công ty BSR hết 7.7 tỷ cho Nguyễn Hoài 
G, Vũ Mạnh T và Phạm Xuân Q và từ cuối năm 2012 thêm anh Văn N, việc 
chăm sóc khách hàng cũng như chi tiền lãi suất ngoài cho các anh nhiều lần 
nhưng bà chỉ nhớ được vào các ngày 09/07/2013; 21/01/2014; 23/04/2014; 
20/8/2014 với số tiền như bản cáo trạng đã nêu. Tuy nhiên tại phiên toà hôm 
nay, anh Ngọc khai ngày 23/04/2014 anh không có mặt tại Việt Nam và cung 
cấp chứng cứ. Do thời gian đã lâu tôi không nhớ rõ nhưng bà khẳng định là đã 
đưa số tiền cho anh Văn N và có thể là vào ngày khác mà hiện nay bà chưa 
nhớ được. Bà vẫn giữ nguyên lời khai như tại cơ quan điều tra.

Ông Hà Văn T trình bày: Việc chi tiền chăm sóc khách hàng hay còn gọi 
là chi lãi suất ngoài đối với các Lãnh đạo của Công ty lọc hoá dầu Bình Sơn là 
chủ trương của Ngân hàng trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2014, nguồn 
tiền là được lấy từ tiền của Ngân hàng Oceanbank và được giao cho cấp dưới 
là anh Nguyễn Xuân s và sau đó là chị Nguyễn Minh T thực hiện, ông không 
có ý kiến gì về việc truy tố các bị cáo; về phần bồi thường ông đề nghị xem xét 
Hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo trả lại cho ông số tiền lãi ngoài mà các
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bị cáo đã nhận từ Ngân hàng Đại Dương để ông Hà Văn T trả lại số tiền đó 
cho Ngân hàng Đại Dương.

Đại diện Ngân hàng Đại Dương trình bày: số tiền 10.362.160.000 đồng 
ông Hà Văn T đã chỉ đạo nhân viên chi lãi ngoài cho các bị cáo Mạnh T, Hoài 
G, Xuân Q, Văn N từ nguồn tiền của Ngân hàng Đại Dương, đề nghị Hội đồng 
xét xử buộc bị cáo các trả lại cho ông Hà Văn T số tiền 10.362.160.000 đồng 
và buộc ông Hà Văn T trả cho Ngân hàng Đại Dương số tiền trên.

Đại diện Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn trình bày: Việc các bị 
cáo nhận tiền chi lãi suất ngoài của Ngân hàng Đại Dương không làm thiệt hại 
đến Công ty cổ phần lọc hoá dầu Bin Sơn. Công ty không có ý kiến gì chỉ đề 
nghị Hội đồng xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, do các bị cáo đều là 
lãnh đạo Công ty, được cán bộ công nhân viên tin tưởng, có nhiều đóng góp 
cho Công ty cũng như ngành lọc hoá dầu Việt Nam góp phần vào sự phát triển 
chung của đất nước.

Ông Nguyễn Xuân s  trình bày: làm Tổng giám đốc ngân hàng Đại Dương 
từ năm 2009 và cùng trực tiếp chi lãi ngoài cho lãnh đạo Công ty BSR như ông 
đã khai rõ tại cơ quan điều tra, đến năm 2011 thì bàn giao Công việc tại Ngân 
hàng Đại Dương cho Nguyễn Minh T là Tổng giám đốc mới, trong đó có các 
đối tác lớn như Công ty lọc hoá dầu Bình Sơn, Ông đã tổ chức gặp mặt và giới 
thiệu Thu cho Lãnh đạo Công ty lọc hoá dầu Bình Sơn, ông Xuân s cũng đề 
nghị số tiền chi cho Công ty Bình Sơn được khấu trừ vào nghĩa vụ ông phải 
bồi hoàn cho Ngân hàng Đại Dương.

Anh Vũ Mạnh D, chị Ngô Lê An G, bà Ngô Việt L, chị Ngô Thị Thu T, bà 
Phạm Minh T đều khai nhận là những người nộp tiền khắc phục hậu quả cho 
các bị cáo và không có yêu cầu gì. Chị Ngô Lê An G có nguyện vọng được trả 
lại số tiền 900.000.000 đồng gia đình khắc phục thừa cho bị cáo Nguyễn Hoài 
G; chị Phạm Minh T có nguyện vọng được trả số tiền 200.000.000 đồng nếu 
toà án xác định bị cáo Văn N không nhận của Ngân hàng Đại Dương; anh Vũ 
Mạnh D có nguyện vọng nhận lại số tiền 100.000.000 đồng gia đình đã khắc 
phục thừa cho bị cáo Vũ Mạnh T.

Viện kiểm sát nhân dân thành phổ Hà Nội đã phân tích hành vi phạm tội 
của các bị cáo, cụ thể: Bị cáo Mạnh T, Hoài G, Xuân Q đều thừa nhận hành vi 
phạm tội như cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố. Bị cáo Văn N khai tại phiên 
toà về ngày 23/4/2014 bị cáo không có mặt tại Việt Nam để nhận số tiền
200.000.000 đồng của Nguyễn Minh T. Viện kiểm sát đã xin hội đồng xét xử 
dừng phiên toà và tiến hành xác minh có chứng cứ thể hiện việc ngày 
23/4/2014 bị cáo Văn N không có mặt tại Việt Nam nên đề nghị rút số tiền
200.000.000 đồng bị cáo Văn N nhận ngày 23/4/2014 theo như cáo trạng. Sau 
khi phân tích các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự của từng bị 
cáo Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 4 Điều 355; 
điểm b, s , t, V khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1, 2 Điều 54 BLHS:

Xử phạt bị cáo: Vũ Mạnh T từ 08 đến 09 năm tù.
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Xử phạt bị cáo: Nguyễn Hoài G từ 07 đến 08 năm tù.
Xử phạt bị cáo: Phạm Xuân Q từ 06 đến 07 năm tù.
Xử phạt bị cáo: Đinh Văn N từ 05 đến 06 năm tù.
Ngoài ra, đề nghị tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền

10.162.160.000 đồng. Trả lại cho bị cáo Nguyễn Hoài G 900.000.000 đồng. 
Trả lại cho bị cáo Đinh Văn N 200.000.000 đồng.

Luật sư Bùi Đình ứng bào chữa cho bị cáo Vũ Mạnh T; Nguyễn Hoài G; 
Phạm Xuân Q trình bày quan điểm: Thống nhất với cáo trạng viện kiểm sát 
truy tố các bị cáo, chỉ xin phân tích một số các tình tiết giảm nhẹ cho các bị 
cáo như nhân thân chưa tiền án tiền sự, khai báo thành khẩn, đã khắc phục hậu 
quả, các bị cáo đều có thành tích cao trong công tác, gia đình của các bị cáo có 
công với cách mạng, Công ty lọc hoá dầu Bình Sơn, Tập đoàn dầu khí đều có 
đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt 
các bị cáo dưới mức đề nghị của Viện kiểm sát.

Luật sư Hoàng Huy Được bào chữa cho bị cáo Nguyên Hoài G trình bày 
quan điểm : Thống nhất với trình bày của vị luật sư đồng nghiệp nhưng xin 
phân tích về hành vi của bị cáo Hoài G cũng như các bị cáo về hành vi Lạm 
dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Luật sư cho rằng các bị cáo không 
phạm tội này này với lý do sau: Bị cáo Hoài G không có dấu hiệu vượt quá 
quyền hạn, bị cáo Hoài G không có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo 
không hề thoả thuận việc Ngân hàng Đại Dương phải chi lãi ngoài cho các bị 
cáo, việc biếu quà là chuyện bình thường khi các ngân hàng đến chăm sóc 
khách hàng của mình dù là giá trị lớn hay giá trị nhỏ do vậy, luật sư cho rằng 
các bị cáo không phạm tội này, nếu có thì có thể là tội khác, còn tội gì thì do 
cơ quan tiến hành tố tụng xem xét.

Luật sư Bùi Thị Hồng Giang bào chữa cho bị cáo Phạm Xuân Q trình 
bày quan điểm: Phân tích nhiệm vụ của bị cáo Xuân Q là kế toán trưởng, đã 
thực hiện đúng các nhiệm vụ theo quy định pháp luật, bị cáo Xuân Q không có 
quyền quyết định việc gửi tiền mà là do lãnh đạo công ty. Việc bị cáo Xuân Q 
nhận quà chỉ là việc Ngân hàng Đại Dương chăm sóc khách hàng chỉ là vô ý 
nên không phạm tội này, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét.

Luật sư Đô Ngọc Quang bào chữa cho bị cáo Đinh Văn N  trình bày quan 
điểm: Thống nhất như luật sư Được về việc bị cáo Ngọc không phạm tội như 
truy tố của Viện kiểm sát, nếu phạm tội thì phải là một tội khác. Các tài liệu 
chứng cứ về việc nhận tiền của Ngọc tôi cho rằng chưa chính xác cụ thể: Ngày 
21/01/2014 Thu khai đưa tiền cho Văn N tại Công ty lọc hoá dầu Bình Sơn 
nhưng trong nhật ký ra vào của Công ty không có việc đăng ký người của 
Ngân hàng Đại Dương đến làm việc. Do đó, không thể khẳng định bị cáo Văn 
N đã nhận tiền của Thu vào ngày này. Ngày 20/8/2014, lời khai của Minh T 
cũng không thống nhất và bị cáo Văn N cũng không nhớ chắc chắn có nhận 
tiền từ Minh T hay không do đó cũng không đủ cơ sở Văn N nhận tiền từ Minh 
T vào ngày này. Ngày 23/4/2014, bị cáo Đinh Văn N có chứng cứ ngoại phạm.
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Đề nghị Hội đồng xét xử loại bỏ việc nhận tiền của Đinh Văn N trong những 
ngày trên.

Luật sư Chu Mạnh Cường và Bùi Phương Lan bào chữa cho bị cáo Đinh 
Văn N  cùng thong nhất trình bày quan điếm\ Thống nhất như trình bày của luật 
sư Quang về việc nhận tiền của Văn N trong các ngày 21/01/2014, 23/04/2014 
và 20/82014 là không có chứng cứ vững chắc, ngoài ra luật sư con phân tích 
hoàn cảnh gia đình cũng như những đóng góp của bị cáo Văn N trong việc 
phát triển ngành dầu khí Việt Nam đề nghị Hội đồng xét xử xem xét quyết 
định mức hình phạt dưới mức đề nghị của Viện kiểm sát.

Căn cứ vào các chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết 
quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, 
xem xét các đề xuất của Kiểm sát viên, của bị cáo và những người tham gia tố 
tụng khác.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Tại phiên toà, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như nội dung 
bản cáo trạng đã truy tố. Xét thấy lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp 
với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của 
nguyên đơn dân sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm 
chứng và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ, đủ cơ sở kết luận:

Với vai trò Lãnh đạo của Công ty cổ  phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, trong 
năm 2013-2014, Vũ Mạnh T, Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Hoài G, Chủ tịch 
HĐTV; Phạm Xuân Q, Kế toán trưởng; Đinh Văn N, Tổng Giám đốc đã quyết 
định việc gửi tiền của Công ty BSR vào Ngân hàng Oceanbank, do đó đã được 
Nguyễn Minh T, Tổng Giám đốc Oceanbank chi tiền ngoài hợp đồng (còn gọi 
là tiền chi chăm sóc khách hàng), cụ thể: Vũ Mạnh T đã nhận và chiếm đoạt
2,9 tỷ đồng và 40.000 USD, tương đương 3.741.440.000 đồng; Nguyễn Hoài 
G đã nhận và chiếm đoạt 2,9 tỷ đồng; Phạm Xuân Q đã nhận và chiếm đoạt 1,8 
tỷ đồng và 20.000 USD, tương đương 2.220.720.000 đồng; Đinh Văn N đã 
nhận và chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng. Các bị cáo đã lạm dụng chức vụ quyền hạn 
của mình để nhận và chiếm đoạt tiền lãi suất ngoài hợp đồng thông qua việc 
Công ty BSR gửi tiền tại Oceanbank.

Với hành vi như trên của các bị cáo đã bị truy tố về tội “Lạm dụng chức 
vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 355 Bộ 
luật hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng 
pháp luật.

[2] Xét tính chất mức độ của hành vi phạm  tội, Hội đồng xét x ử  nhận
thấy:

Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo đã lợi dụng 
tài sản chung để trục lợi cá nhân, hành vi diễn ra trong thời gian dài ảnh hưởng 
đến hoạt động đúng đắn của Công ty lọc hoá dầu Bình Sơn đơn vị được Đảng
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và nhà nước quan tâm, gây thiệt hại lớn cho tài sản của Ngân hàng, tài sản của 
các cổ đông. Chỉ từ tháng 07/2013 đến năm 2014 các bị cáo đã chiếm đoạt số 
tiền 10.162.160.000 đồng chi tiêu cá nhân gây tác động xấu đến hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp, ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện chính 
sách tài chính, tiền tệ của nhà nước. Hành vi đó cần được xử lý nghiêm khắc 
trước pháp luật nhằm trừng trị đồng thời giáo dục phòng ngừa chung cho xã 
hội.

[3] Xét vai trò, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các 
bị cáo, Hội đồng xét xử  nhận thấy:

Bị cáo Vũ Mạnh T : Trong thời gian làm Phó tổng giám đốc phụ trách Tài 
chính kế toán Công ty BSR và đổi mới doanh nghiệp đã ký 35 hợp đồng tiền 
gửi có kỳ hạn với Oceanbank chi nhánh Quảng Ngãi với tổng số tiền là
7.830.000.000.000 đồng. Quá trình Công ty BSR giao dịch gửi tiền tại 
Oceanbank. Nguyễn Minh T và Nguyễn Xuân s đã gặp Vũ Mạnh T và đề nghị 
tiếp tục ủng hộ Oceanbank. Trong năm 2013-2014, Vũ Mạnh T nhận tiền 
chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Minh T 04 lần với số tiền 2,9 tỷ đồng và
40.000 USD, tương đương 3,741 tỷ đồng. Nhưng thực tế bị cáo và gia đình đã 
khắc phục 3,841 tỷ đồng. Do vậy số tiền chênh lệch là 100.000.000 đồng cần 
trả lại cho bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Hoài G: Trong thời gian làm Tổng giám đốc, Chủ tịch 
HĐTV-Công ty CP lọc hoá dầu Bình Sơn; được Nguyễn Minh T và Nguyễn 
Xuân s đến gặp và đề nghị tiếp tục ủng hộ Oceanbank. Nguyễn Hoài G khi 
làm Tổng Giám đốc đã ký 19 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn VNĐ với tổng số 
tiền 11.582.000.000.000 đồng và 02 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn USD tổng số 
tiền 23.148.065 USD; sau khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐTV, Nguyễn 
Hoài G đã ký phê duyệt 15 tờ trình để BSR gửi tiền vào Oceanbank. Nguyễn 
Hoài G đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Minh T 03 lần với số 
tiền 2,9 tỷ đồng.

Bị cáo Phạm Xuân Q: Trong thời gian làm kế toán trưởng kiêm Trưởng 
phòng Tài chính kế toán BSR. Với chức năng nhiệm vụ, Phạm Xuân Q đã ký 
tờ trình đề xuất Tổng giám đốc phê duyệt ký hợp đồng gửi tiền tại Oceanbank 
chi nhánh Quảng Ngãi và ủy quyền cho Phó phòng đề xuất để Công ty BSR ký 
56 hợp đồng tiền gửi tổng số tiền 19.412.000.000.000 đồng. Nguyễn Minh T 
và Nguyễn Xuân s đến gặp Phạm Xuân Q đề nghị tiếp tục ủng hộ Oceanbank. 
Trong năm 2013 - 2014, Phạm Xuân Q nhận tiền chăm sóc khách hàng từ 
Nguyễn Minh T 04 lần với số tiền 1,8 tỷ đồng và 20.000 USD (quy đổi thành 
tổng số tiền đã nhận là 2,22 tỷ đồng).

Bị cáo Đinh Văn N: Trong thời gian làm Tổng Giám đốc BSR, từ tháng 
11/2012 đến tháng 10/2015, Ngọc ký 06 tờ trình gửi số tiền 1.840.000.000.000 
đồng và 12 tờ trình đề xuất gia hạn gửi số tiền 12.050.000.000.000 đồng tại 
Oceanbank để trình HĐTV BSR. Trong năm 2013 - 2014, Đinh Văn N nhận 
tiền chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Minh T 04 lần với số tiền 1,5 tỷ đồng. 
Tuy nhiên, tại phiên toà luật sư bào chữa cho Đinh Văn N xuất trình chứng cứ
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chứng minh ngày 23/4/2014 bị cáo đang cùng gia đình đi du lịch nước ngoài. 
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã xác minh và xác định đúng ngày 
23/4/2014 bị cáo Đinh Văn N không có mặt tại Việt Nam. Như vậy, việc 
chứng minh Đinh Văn N nhận số tiền 200.000.000 đồng từ Nguyễn Minh T 
vào ngày 23/4/2014 hoặc vào một ngày khác không cụ thể như lời khai của 
Nguyễn Minh T là không có căn cứ vững chắc. Do vậy đề nghị của đại diện 
Viện kiểm sát tại phiên toà về số tiền này được Hội đồng xét xử chấp nhận.

Đối với tội danh trên các bị cáo lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt 
số tiền lớn hơn thì trách nhiệm hình sự phải lớn hơn. Tuy nhiên khi lượng hình 
Hội đồng xét xử xem xét: Các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã 
khắc phục toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt là những tình tiết quan trọng góp phần 
làm giảm bớt tác hại của tội phạm. Nhân thân các bị cáo chưa tiền án tiền sự, 
có nhiều thành tích trong công tác được tặng nhiều bằng khen cấp nhà nước, 
cấp Bộ. Bị cáo Đinh Văn N được tặng thưởng danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn 
quốc, bị cáo Phạm Xuân Q có bố đẻ là anh hùng lực lượng vũ trang đây là 
những căn cứ để hội đồng xét xử xem xét và vận dụng Điều 54 Bộ luật hình sự 
xử dưới khung hình phạt đối với các bị cáo thể hiện chính sách khoan hồng 
của của pháp luật quy định tại Điều 3 Bộ luật hình sự.

Các bị cáo phạm tội nhiều lần, tuy nhiên các tình tiết được quy định là 
dấu hiệu định khung hình phạt thì không coi là tình tiết tăng nặng theo quy 
định của Bộ luật hình sự nên Hội đồng xét xử không áp dụng.

[4] Phần kiến nghị: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên toà hôm 
nay bị án Nguyễn Minh T đều khai nhận giai đoạn từ tháng 01/2011 đến giữa 
năm 2013 sau khi tiếp nhận công việc từ Nguyễn Xuân s dưới sự chỉ đạo của 
Hà Văn T, Thu đã chi lãi ngoài cho Lãnh đạo của Công ty BSR cụ thể như sau: 
Giai đoạn tháng 2/2011 đến tháng 06/2013 Thu chi hết 7,7 tỷ đồng cho 
Nguyễn Hoài G khi đó là Tổng giám đốc, Vũ Mạnh T phó tổng giám đốc và 
Phạm Xuân Q. Các căn cứ được chứng minh qua 06 lần gặp đều được bảo vệ 
nhà máy xác nhận cùng nguồn tiền được chứng minh qua các nhân chứng 
Phạm Thị Tú A và Nguyễn Thị Minh p trực tiếp cùng đi với Minh T vào các 
ngày 28, 29/11/2011; ngày 16/11/2012. tiếp đó là giai đoạn từ tháng 07/2012 
đến tháng 06/2013 Nguyễn Minh T trực tiếp chi lãi ngoài cho Lãnh đạo Công 
ty BSR số tiền lãi ngoài cho loại tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn là 
19.365.003 đồng trong đó không kỳ hạn là 9.856.670 đồng và có kỳ hạn là 
9.508.333 đồng. Hành vi trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật cần kiến nghị cơ 
quan điều tra Bộ công an tiếp tục điều tra làm rõ những hành vi vi phạm của 
các cá nhân Lãnh đạo BSR giai đoạn 2011 đến tháng 06/2013. Nếu có căn cứ 
phải xử lý theo quy định để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.

[5] X ử  lỷ tài sản liên quan đến tội phạm:
Buộc các bị cáo Vũ Mạnh T, Nguyễn Hoài G, Phạm Xuân Q, Đinh Văn 

N phải truy nộp số tiền thu lời bất chính là 10.162.160.000 đồng, cụ thể:
- Vũ Mạnh T là 3.741.440.000 đồng, bị cáo đã nộp.
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- Nguyễn Hoài G là 2.900.000.000 đồng, bị cáo đã nộp.

- Phạm Xuân Q là 2.220.720.000 đồng, bị cáo đã nộp.

- Đinh Văn N là 1.300.000.000 đồng, bị cáo đã nộp.

Số tiền trên là tiền thu lời bất chính là nguyên tắc phải được sung công 
quỹ nhà nước hoặc trả lại cho các đơn vị liên quan. Tuy nhiên bản án Phúc 
thẩm số 281 ngày 04/05/2018 của Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội có hiệu 
lực pháp luật đã buộc Hà Văn T nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân 
hàng Đại Dương là người đưa ra chủ trương chi lãi ngoài cho các doanh 
nghiệp trong đó có BSR phải bồi thường số tiền thất thoát do chi sai mục đích 
là 790.950.515.104 đồng cho ngân hàng Đại Dương. Do vậy, số tiền trên cần 
được khấu trừ vào nghĩa vụ dân sự của Hà Văn T đối với khoản tiền 
790.950.515.104 đồng phải thi hành theo đúng nhận định của Hội đồng xét xử 
phúc thẩm tại Bản án phúc thẩm số 281 ngày 04/5/2018 của Toà án nhân dân 
cấp cao (trang 95 dòng 8).

Tại phiên toà Nguyễn Xuân s cũng đề nghị được khấu trừ vào nghĩa vụ 
phải bồi hoàn cho Ngân hàng Đại Dương. Tuy nhiên khoản tiền này được chi 
vào thời điểm 2013-2014 lúc đó Nguyễn Xuân s đã chuyển công tác mới 
không còn vị trí Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Dương nên yêu cầu của 
Nguyễn Xuân s không được Hội đồng xét xử chấp nhận.

Trả lại Đinh Văn N 200.000.000 đồng, trả lại Nguyễn Hoài G
900.000.000 đồng, trả lại bị cáo Vũ Mạnh T 100.000.000 đồng nhưng được 
giữ lại để đảm bảo thi hành án.

[6] H ình phạt bỗ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung quy định tại 
khoản 5 Điều 355 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo.

[7] về  hành vi, quyết định tổ tụng  của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, 
Viện kiểm sát nhân dân trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về 
thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình 
điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không ai 
có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 
người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 
tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[8] về  án p h í và quyền kháng cáo:
Các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo theo 

quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên,

QUYÉT ĐỊNH:
1. Căn cứ Điều 45, 46, 260, 268, 269, 299, 326, 327 Bộ luật tố tụng 

Hình sự 2015.

2. Tuyên bổ bị cáo Vũ Mạnh T, Nguyễn Hoài G, Phạm Xuân Q, Đinh 
Văn Nphạm tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
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3. Ấp dụng điểm a khoản 4 Điều 355, điểm b,v,s khoản 1, 2 Điều 51;
khoản 1, 2 Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt: bị cáo Vũ Mạnh T 08 (Tám) năm tù. Thời hạn tù tính từ 
ngày 27/4/2018.

Xử phạt: bị cáo Nguyễn Hoài G 07 (Bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ 
ngày 10/5/2018.

Xử phạt: bị cáo Phạm Xuân Q 06 (Sáu) năm tù. Thời hạn tù tính từ 
ngày 10/5/2018.

Xử phạt: bị cáo Đinh Văn N 04 (Bốn) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 
21/6/2018.

4. Ảp dụng Điều 48 BLHS; Điều 589, Điều 468 Bộ luật Dân sự

Tiếp tục giữ lại số tiền 10.162.160.000 đồng (theo Uỷ nhiệm chi chuyển 
khoản đề ngày 10/12/2018 từ tài khoản Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham 
nhũng, kinh tế, buôn lậu đến tài khoản của Cục thi hành án dân sự thành phố 
Hà Nội và Biên lai số 0001957 ngày 06/12/2018 của Cục thi hành án dân sự 
thành phố Hà Nội) để đảm bảo thi hành án cho khoản tiền Hà Văn T phải bồi 
hoàn cho Ngân hàng TM THH MTV Đại Dương theo quyết định của bản án 
hình sự phúc thẩm số 281 ngày 04/5/2018 của Toà án nhân dân cấp cao tại Hà 
Nội.

Trả lại Đinh Văn N 200.000.000 đồng, trả lại Nguyễn Hoài G
900.000.000 đồng, trả lại Vũ Mạnh T 100.000.000 đồng nhưng được giữ lại để 
đảm bảo thi hành án (theo Uỷ nhiệm chi chuyển khoản đề ngày 10/12/2018 từ 
tài khoản Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đến 
tài khoản của Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội và Biên lai số 0001957 
ngày 06/12/2018 của Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội).

5. Ấp dụng Nghị quyết 326 QH14 ngày 30/12/2016 của UBTVQH quy
định về mức thu, miên, giảm, thu, nộp, quản lỷ và sử dụng án p h ỉ và lệ p h ỉ Tòa

Mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

6. Ảp dụng Điều 99 BLTTHS

Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án 
sơ thẩm. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt tại phiên 
tòa có quyền kháng cáo về những vấn đề liên quan đến quyền lợi của mình 
trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

án:

Nơi nhận:
-Theo Điều 262 BLTTHS; 
-UBND xã (phường) nơi bị cáo 
cư trú (thay thông báo KQXX); 
-Lim HSVA, liru trữ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT x ử  s ơ  THẨM 
Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa

(đã kỷ)

Đào Bá Sơn
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH ĐỐNG NAI Độc lập -  Tự do -  Hạnh phuc

Bản án số: 02/2019/HS-PT
Ngày: 1 6 - 01 -2 01 9

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

-  Thành phần Hội đồng xét xử  phúc thẩm gồm có:
Thắm phán - Chủ tọa phiên tòa\ Ông Đinh Quang Nghĩa.

Các thẩm phán : Ông Nguyễn Thành Lượng;

Bà Lê Hồng Hương.

- Thư kỷ phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Tín -  Thư ký Tòa án nhân dân 
tỉnh Đồng Nai.

-  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa:
Ông Nguyễn Văn Hiền -  Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 01 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai 
tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 278/2018/TLPT-HS ngày 01 
tháng 12 năm 2018 đối với bị cáo Nguyễn Văn Sĩ T do có kháng cáo của các bị 
cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 68/2018/HS-ST ngày 17/10/2018 của Tòa 
án nhân dân huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

BỊ cáo có kháng cáo:

Nguyễn Văn Sĩ T, (tên gọi khác T l), sinh năm 1997, tại tỉnh Đồng Nai; 
nơi ĐKHKTT: ấp T2, xã X, huyện T3, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: không; trình 
độ học vấn: 7/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: thiên chúa; Quốc tịch: 
Việt Nam; con ông: Nguyễn Văn T4 và bà Phan Kim H; gia đình có 02 anh em, 
bị cáo chưa có vợ con, con; tiền án, tiền sự: không. Bị bắt tạm giam: 
26/5/2018.(bị cáo có mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 
vụ án được tóm tắt như sau:

Nguyễn Văn Sĩ T là đối tượng không có việc làm, nghiện hút ma túy, 
trong các ngày 17/5/2018, 26/5/2018 bị cáo đã thực hiện các hành vi phạm tội 
như sau:
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1. v ề  hành vi hiếp dâm: Vào trưa ngày 26/5/2018, Nguyễn Văn Sĩ T sau
khi uống rượu bia và sử dụng ma túy (bồ đà) đã điều khiển xe mô tô 60FU- 
01XX đi uống cà phê ở khu vực xã c , huyện T5 và tìm người bán dâm để thỏa 
mãn dục vọng nhưng không được. T tiếp tục điều khiển xe mô tô về nhà, khi đi 
đến ấp N, xã Q, huyện T3 thì T phát hiện dãy nhà trọ và quan sát thấy ở phòng 
số 02 có 01 đôi dép nữ để trước cửa phòng, phòng không khóa, cừa khép hờ. T 
để xe mô tô ở ngoài sân rồi đi thẳng vào phòng số 02 thì thấy chị Trương Thị 
Mỹ H l, sinh năm 1976; trú tại: xã T6, huyện C l, tỉnh Đồng Nai là người thuê 
trọ đang ngủ trên giường. T chốt cửa lại rồi tự cởi áo của mình ra để trên đầu tủ, 
leo lên giường nơi chị HI đang nằm ngủ. Lúc này chị HI tỉnh giấc phát hiện 
thấy người lạ trong phòng định la lên thì bị T dùng tay trái đè vào cổ, tay phải 
bịt miệng rồi đòi quan hệ tình dục nếu không sẽ giết, chị HI sợ hãi nên không 
thế chống cự. T cởi hết quần áo ngoài và quần áo lót của chị HI bỏ ra ngoài 
giường, rồi tự cởi quần dài, quần lót của mình xuống đến đầu gối, nằm đè lên 
người chị HI đưa dương vật vào âm hộ của chị HI để thực hiện hành vi giao 
cấu. Trong lúc đang giao cấu với chị HI thì chị HI nói T dừng lại để cởi quần, T 
đứng dậy để cởi quần, lợi dụng lúc này chị HI vùng chạy ra ngoài truy hô, một 
số người dân ở gần đó chạy đến khóa cửa ngoài lại và báo Công an đến hiện 
trường lập biên bản bắt giữ người có hành vi phạm tội quả tang. Ngay sau đó chị 
Trương Thị Mỹ HI làm đơn tố cáo gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 
huyện Thống Nhất.

Căn cứ kết luận giám định pháp y về tình dục số 0403/TD/2018 ngày 
08/6/2018 của Trung tâm pháp y tỉnh Đồng Nai kết luận tình trạng tổn thương 
ngoài và ở bộ phận sinh dục của Trương Thị Mỹ H l: Xây xát da 1/3 dưới mặt 
trong cẳng tay trái kích thước 0,3 X 0,2 cm. Màng trinh hình chóp, đường kính lỗ 
trinh 2cm, màng trinh rách cũ vị trí 03 giờ và và 09 giờ, khuyết vị trí 06 giờ đến 
07 giờ, bờ mép vết rách và vị trí khuyết không phù nề, không xung huyết, không 
chảy máu.

v ề  vật chứng của vụ án:

- Cơ quan điều tra đã thu giữ 01 xe mô tô 60FU-01XX, xe mô tô không có 
giấy tờ hợp lệ là của Nguyễn Văn Sĩ T liên quan đến vụ án cần tịch thu sung 
công, 01 bộ đồ lót (01 áo ngực, 01 quần lót) của chị Trương Thị Mỹ HI liên 
quan đến vụ án không còn giá trị nên đề nghị tịch thu tiêu hủy.

v ề  trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra chị Trương Thị Mỹ HI có yêu 
cầu bị cáo Nguyễn Văn Sĩ T bồi thường tổn thất tinh thần, danh sự, nhân phẩm 
số tiền 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng), hiện nay bị cáo chưa bồi 
thường.
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2. về hành vi trộm cắp tài sản như sau: Khoảng 04 giờ 30 phút ngày 
17/5/2018 T đi bộ trong khu dân cư thuộc ấp T2, xã X. Khi đi qua nhà anh Trần 
Văn K; sinh năm 1969; trú tại: ấp T2, xã X, T phát hiện thấy nhà anh K bật đèn 
chiếu sáng, anh K đang dắt xe mô tô ra đi làm và không khóa cửa công lại, T lén 
lút đột nhập vào trong nhà anh K, khi thấy chị Nguyễn Thị H2 (vợ anh K) đã 
ngủ dậy và đang làm vệ sinh thì T trốn trong phòng ngủ. Khi biết rõ chị H2 dắt 
xe mô tô đi làm thì T đã lục trong các tủ đồ áo phòng ngủ của anh K, chị H2 để 
lấy trộm tài sản, ở phòng ngủ thứ 02 có con anh K đang nằm ngủ nên T không 
vào tìm kiếm tài sản mà đi xuống bếp phát hiện 01 điện thoại Iphone 5s để trên 
tủ lạnh, T lấy trộm bỏ vào túi quần. Sau khi tìm kiếm tài sản trong nhà anh K, T 
đã lấy trộm được một số tài sản gồm: 01 điện thoại di động iphone 5s, 01 điện 
thoại di động hiệu Dopod, 01 cục xạc dự phòng hiệu SJC màu trắng, 01 tai nghe 
hiệu Sony màu đen, 01 kính xem phim 3D. Sau khi trộm cắp được số tài sản trên 
đến sáng cùng ngày T đã đưa điện thoại Iphone 5s đến bán cho anh Nguyễn 
Thanh C2; sinh năm 1986; trú tại: ấp T2, xã X với giá 500.000đồng, số tài sản 
còn lại T cất giấu ở nhà của mình.

Căn cứ Bản kết luận định giá tài sản số: 529/KL-HĐĐG ngày 15/6/2018, 
kết luận định giá tài sản số: 760/KL-HĐĐG ngày 31/8/2018 của Hội đồng định 
giá tài sản trong tố tụng hình sự của ủ y  ban nhân dân huyện T3, tỉnh Đồng Nai 
kết luận: Điện thoại di động iphone 5S, dung lượng 32Gb màu đồng đã qua sử 
dụng có giá trị là 2.200.000 đồng; điện thoại di động Dopod N3, rom 4Gb, ram 
512Mb đã hư hỏng, không thể sử dụng, không còn giá trị, tai nghe headphone 
Sony MDR ZX110AP đã qua sử dụng có giá trị 100.000 đồng; sạc dự phòng 
điện thoại hiệu JSC-Power Bank 5600 mAh đã qua sử dụng có giá trị 80.000 
đồng, 01 mắt kính nhựa, xem phim 3D, màu đen đã qua sử dụng không còn giá 
trị. Tồng giá ừị tài sản bị thiệt hại là 2.380.000 đồng.

về trách nhiệm dân sự: Anh Trần Văn K đã nhận lại toàn bộ tài sản, xác 
định chưa bị thiệt hại nên không có yêu cầu bị cáo bồi thường về mặt dân sự.

Đối với anh Nguyễn Thanh C2 là người đã mua điện thoại iphone 5s do 
Nguyền Văn Sĩ T trộm cắp mà có, khi mua điện thoại anh C2 không biết tài sản 
do T trộm cắp. Sau khi biết điện thoại do trộm cắp mà có nên anh C2 đã giao 
nộp lại cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất và không yêu 
cầu bị cáo T hoàn lại số tiền 500,000 đồng đã mua điện thoại.

Bản cáo trạng số: 64/CT VKS - HS ngày 07/9/2018 của Viện kiểm sát 
nhân dân huyện Thống Nhất truy tố bị cáo Nguyễn Văn Sĩ T các tội “Hiếp dâm” 
và “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 141 và khoản 1 Điêu 173 Bộ 
luật hình sự.
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Tại bản án sơ thẩm số: 68/2018/HS-ST ngày 17 tháng 10 năm 2018 của 
Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất quyết định: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn 
Văn Sĩ T (T l) phạm tội: Hiếp dâm và Trộm cắp tài sản

Áp dụng khoản 1 Điều 141; khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự; Điểm s
khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 55 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Sĩ T (T I) 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về
tội “Hiếp dâm”; 01 (một) năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp hình phạt 
buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung là 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời 
hạn tù tính từ ngày 26/5/2018.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên xử lý vật chứng, án phí và quyền 
kháng cáo của bị cáo.

Ngày 29/10/2018, bị cáo Nguyễn Văn Sĩ T kháng cáo nêu án xử nặng và 
xin giảm nhẹ án.

Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai:

Trong thời gian ngắn, bị cáo Nguyễn Văn Sĩ T đã 02 lần phạm tội, gây 
mất trật tự trị an xã hội. Tòa sơ thẩm xử bị cáo về tội “Hiếp dâm” và tội “Trộm 
cắp tài sản” là có căn cứ đúng pháp luật. Sau khi xét xử người bị hại đã làm đơn 
bãi nại cho bị cáo, tuy bị cáo đã bồi thường phần dân sự, nhưng với mức án 02 
năm 06 tháng tù về tội “Hiếp dâm”; 01 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” là phù 
hợp với tính chất mức độ mà bị cáo gây ra. Đề nghị bác kháng cáo, giữ nguyên 
án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu ừong hồ sơ vụ án đã được 
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] về tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Sĩ T làm trong hạn 
luật định nên được xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

[2] về nội dung vụ án: Trưa ngày 26/5/2018, sau khi uống rượu, bia và sử 
dụng chất ma túy. Bị cáo Nguyễn Văn Sĩ T đã vào phòng trọ của chị Trương Thị 
Mỹ HI rồi dùng vũ lực đe dọa để thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn của chị 
H l. Ngoài hành vi phạm tội trên, khoảng 04 giờ 30 phút ngày 17/5/2018 bị cáo 
Sĩ T còn có hành vi lén lút vào nhà anh Trần Văn K, trộm cắp một số tài sản đã 
được Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng Hình sự kết luận tổng giá trị tài 
sảnlà2.380.000đ.

Qua thẩm vấn bị cáo khai nhận tội, đối chiếu lời khai nhân chứng, người 
bị hại và các tài liệu chứng cứ khác có tại hồ sơ đều trùng khớp. Xét án sơ thẩm
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xử bị cáo Nguyễn Văn Sĩ T về tội: “Hiếp dâm” và “Trộm cắp tài sản” quy định 
tại khoản 1 Điều 141 và khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 
năm 2017 là có căn cứ đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến 
danh dự, nhân phẩm người phụ nữ và quyền sở hữu về tài sản của công dân, làm 
ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục và trật tự trị an xã hội, nên việc xử phạt 
bị cáo một mức án nghiêm, tương xứng với tội trạng do bị cáo gây ra là cần 
thiết, nhằm răn đe giáo dục và phòng ngừa chung.

Khi lượng hình, cấp sơ thẩm đã xem xét bị cáo phạm tội lần đầu, thành 
khẩn khai báo, tài sản đã thu hồi trả lại người bị hại, nên xử phạt bị cáo 02 năm 
06 tháng tù về tội “Hiếp dâm” và 01 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” là phù hợp 
thỏa đáng.

[3] Bị cáo kháng cáo trình bày gia đình đã tự nguyện bồi thường 
27.000.000đ cho chị Trương Thị Mỹ H l, nên chị HI đã làm đơn bãi nại cho bị 
cáo. Xét đây là trách nhiệm của bị cáo, bồi thường trước thì không phải trả lãi 
hàng tháng. Với mức án tòa sơ thẩm đã tuyên là phù hợp với tính chất, mức độ 
mà bị cáo gây ra, do đó không chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

[4] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là có căn cứ và 
phù hợp với quy định của pháp luật nên chấp nhận.

về án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 
30/12/2016 của ủ y  ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, 
nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự phúc thẩm.

[5] Vì các lẽ trên,

QUYÉT ĐỊNH:

1. Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015;

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Sĩ T, giữ nguyên bản 
án sơ thẩm.

2. Áp dụng khoản 1 Điều 141; khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự; Điểm s 
khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 55 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 
2017.

Xử phạt bị cáo: Nguyễn Văn Sĩ T (T l) 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về 
tội “Hiếp dâm”; và 01 (một) năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”; Tổng hợp hình 
phạt buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 03 (ba) năm 06 
(sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 26/5/2018.
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3. về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự phúc
thẩm.

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị
kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

5.Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT x ử  PHÚC THẨM 
Thẩm phán -  Chủ tọa phiên tòa

Nơi nhận:
-  VKSND tỉnh Đồng Nai;
- TAND huyện Thống Nhất;
- VKSND huyện Thống Nhất;
- Công an huyện Thống Nhất;
- Chi cục THADS huyện Thống Nhất;
- Phòng PV27 CA tỉnh Đồng Nai;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Nai
- Bị cáo;
- Lưu HS (3).

(đã ký)

Đinh Quang Nghĩa
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập -  Tự do -  Hạnh Phúc

Bản án số: 04/2019/HSPT 
Ngày 03 tháng 01 năm 2019

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-  Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có .

Thẩm phán -  Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Văn Ý

Các Thẩm phán: Ông Lê Hoàng Tấn

Ông Tô Chánh Trung

- Thư kỷ phiên tòa: Ông Nguyễn Quốc Bảo- Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao 
tại Thảnh phố Hồ Chí Minh.

-  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh:
Ông Hồ Sỹ Hoàn - Kiểm sát viên, tham gia phiên tòa.

Ngày 03 tháng 01 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố cần Thơ, 
Tòa án nhân dân cấp cao tại Thảnh phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ 
án hình sự thụ lý số: 468/2018/HSPT ngày 16 tháng 8 năm 2018 đối với bị cáo 
Nguyễn Thị Quỳnh G do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 
19/2018/HS-ST ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Tòa án nhân dân thảnh phố cần  Thơ.

Bị cáo kháng cáo:

Nguyễn Thị Quỳnh G, sinh năm 1972; tại thảnh phố cần  Thơ.

Nơi cư trú: 501/17 khu vực T, phường T l, quận T2, thành phố cần  Thơ; Quốc 
tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nữ; Trình độ học vấn: 
12/12; Nghề Nệp: Kinh doanh; Con ông Nguyễn Văn M và bà Huỳnh Thị Ngọc T; 
Bị cáo có chồng là Huỳnh Thanh p sinh năm 1968, có 02 con lớn sinh năm 1998 và 
nhỏ sinh năm 2000. Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bắt giam ngày 01/02/2013, đến ngày 20/7/2015 thay đổi biện pháp 
ngăn chặn bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, bắt giam lại ngày 04/7/2018 (có 
mặt).

- Bị hại:

1. Doanh Nệp tư nhân P1 nay là Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên
P1. Trụ sở: ấp X, xã Đ, thị xã N, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Bà Thái Nhị P2, sinh năm 1960 (có mặt).
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Trú tại: - Đường Đ, phường T, quận N, thành phố cần  Thơ.

- Đường X I, khu dân cư X2, phường p, quận c , thành phố cần  Thơ.

2. Tô Thị Kim H (Tl), sinh năm 1976 (có mặt).

Trú tại: Khu vực T, phường T l, quận T2, thành phố cần  Thơ.

3. Nguyễn Bích L, sinh năm 1978 (vắng mặt).

Trú tại: đường X3, khu dân cư M, phường H, quận N, thành phố cần  Thơ. 

ủ y  quyền cho ông Trần Công M l, sinh năm 1968 (có mặt).

Trú tại: Xã T, huyện T2, tỉnh Quảng Nam.

4. Võ Thị Ngọc Đ, sinh năm 1953 (có mặt).

Trú tại: đường X4, khóm Y, phường Y 1, thành phố V, tỉnh Vĩnh Long.

5. Lê Thị M2, sinh năm 1969 (vắng mặt).

Trú tại: ấp V, xã VI, huyện V2, thành phố cần  Thơ.
6. Võ Đăng K, sinh năm 1977 (vắng mặt).

Trú tại: ấp B, xã B I, huyện c , tỉnh An Giang.

7. Phan Trịnh Quốc N, sinh năm 1966 (vắng mặt).

Trú tại: Đường N, phường x3, quận y4, thành phố Hồ Chí Minh.

8. Đào Kim P3, sinh năm 1975 (có mặt).

Trú tại: Đường T, khóm M, phường M l, thành phố L, tính An Giang.

- Người có quyền lợi nghĩa vụ L quan:

1. Huỳnh Thanh p, sinh năm 1968 (có mặt).

Trú tại: Khu vực T, phường T l, quận T2, thành phố cần  Thơ.

2. Nguyễn Thái H l, sinh năm 1966 (vắng mặt).

Trú tại: Ấp B, Thị trấn L, huyện L, tỉnh Đồng Tháp.

3. Huỳnh Thị cẩm  T2, sinh năm 1934 (vắng mặt).

Trú tại: Khóm B, Thị trấn L, huyện L, tỉnh Đồng Tháp.

4. Trần Thị Khánh L l, sinh năm 1967 (vắng mặt).

Trú tại: đường X3, phường H, quận N, thành phố cần  Thơ.

5. Trần Thụy Kim N l, sinh năm 1975 (vắng mặt).

Trú tại: Đường H, phường T, quận N, thành phố cần  Thơ.

6. Hoàng Nhân T3, sinh năm 1971 (vắng mặt).
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Trú tại: đường B, xã B, huyện B, thảnh phố Hồ Chí Minh.

7. Võ Ngọc Đan T4, sinh năm 1988 (vắng mặt).

Trú tại: đường x4 khóm y3, phường y5, thảnh phố V, tính Vĩnh Long

8. Nguyễn Tấn P4, sinh năm 1988 (có mặt).

Trú tại: Đường L, phường X2 thảnh phố V, tính Vĩnh Long.

9. Nguyễn Thị Kim L2, sinh năm 1971 (vắng mặt).

Trú tại: khóm B, thị trấn L, huyện L, tính Đồng Tháp.

10. Trần Hồng c , sinh năm 1972 (vắng mặt).

Trú tại: Đường L, phường x7, quận G, thành phố Hồ Chí Minh.

11. Nguyễn Tuấn V (P5), sinh năm 1983 (có mặt).

Trú tại: khu vực T, phường T l, quận T2, thành phố cần  Thơ.

12. Lê Văn L3, sinh năm 1980 (có mặt).

Trú tại: khu vực L, phường T, quận T, thành phố cần  Thơ.

- Người bào chữa cho bị cáo:

1. Luật sư Nguyễn Văn Q -  Hãng luật H, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội (có
mặt).

2. Luật sư Nguyễn Trường T5 -  Văn phòng Luật sư V, Đoàn Luật sư thành 
phố Cần Thơ (có mặt).

3. Luật sư Nguyễn Kiều H2 -  Hãng luật G, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí 
Minh (vắng mặt).

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự:

1. Luật sư Trần V Thanh T6 -  Đoàn Luật sư thành phố cần  Thơ bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp cho Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thảnh viên P1 (có mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các T3 liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:
Nguyễn Thị Quỳnh G ngụ tại tổ z khu vực T, phường T l, quận T2, thành phố 

Cần Thơ, sinh sống bằng nghề nuôi trồng thủy sản. Đen đầu năm 2008 thì làm ăn 
thua lỗ dẫn đến nợ nhiều người. Để tạo lòng tin cho người khác và lấy lại uy tín cá 
nhân, tìm đối tác kinh doanh, ngày 26.02.2009, G đứng ra thành lập Doanh Nệp tư 
nhân Quỳnh G (sau đây viết tắt là DNTN Quỳnh G) với số vốn đầu tư là
9.000.000.000 (chín tỷ) đồng. DNTN Quỳnh G được Sở Kế hoạch và Đầu tư thảnh 
phố Cần Thơ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 
1800811665, sau đó đăng ký thay đổi và cấp lại lần 1 ngày 30.6.2009 do Nguyễn
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Thị Quỳnh G làm chủ doanh Nệp, trụ sở tại tổ z khu vực T, phường T l, quận T2, 
thành phố cần  Thơ, ngành nghề kinh doanh là “sản xuất, phân phối cá giống (cá tra 
giống), nuôi trồng thủy sản”.

Mặc dù biết rõ bản thân làm ăn thua lỗ, nợ nhiều người không có khả năng 
thanh toán nhưng để tạo lòng tin cho người khác, G đã đứng ra thành lập doanh Nệp 
và trực tiếp làm chủ, G đi thuê một số ao cá của người khác để tiếp tục kinh doanh. 
Mặt khác bị cáo còn đưa một số giấy tờ giả bằng tiếng Anh nói cho người khác biết 
là mình có nguồn tiền rất lớn từ nước ngoài sắp chuyển về hoặc đưa ra bản xác nhận 
của NI hàng là sẽ cho G vay nhiều tiền, nhằm tạo vỏ bọc bên ngoài là mình có rất 
nhiều tiền, từ đó làm cho người khác tin tưởng mà ký hợp đồng kinh doanh hoặc đưa 
tiền cho G vay, mượn rồi chiếm đoạt sử dụng cá nhân. Tính từ giữa năm 2008 đến 
tháng 6.2010, Nguyễn Thị Quỳnh G đã thực hiện nhiều hành vi gian dối để chiếm 
đoạt tiền của 08 người với tổng số tiền 12.561.411.217 đồng. Cụ thể như sau:

- Vu 1:
Do có mối quan hệ từ trước nên vào tháng 9.2008, G hỏi mượn của bà Tô Thị 

Kim H (Tl) 100.000.000 đồng, sau 10 ngày G mang trả đầy đủ vốn và lãi. Khoảng 
05 ngày sau G tiếp tục hỏi vay tiền, thấy lần trước G trả tiền đầy đủ nên bà H tiếp tục 
cho vay 400.000.000 đồng, hẹn 02 tuần sau sẽ trả. Đen hẹn không thấy G trả tiền 
nên bà H đòi thì G nói đang kẹt tiền và hỏi vay thêm 1.000.000.000 đồng nữa để 
mua cá giống, hứa khoảng nửa tháng sau sẽ trả đầy đủ vốn và lãi. Trong khi đó G 
vẫn còn nợ gốc và lãi của bà H là 420.000.000 đồng nên bà H không đồng ý cho vay 
tiếp. Thấy G năn nỉ, bà H hỏi nếu có T3 sản thế chấp cho bà thì sẽ cho vay.

Đến khoảng cuối tháng 12.2008, G đưa cho bà H 03 giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất (một giấy mang tên Nguyễn Thị Quỳnh G, một giấy mang tên Nguyễn 
Thái HI và một giấy mang tên Huỳnh Thị cẩm  T2) và một biên nhận ghi số tiền
1.420.000.000 đồng nhưng không ghi ngày, tháng, năm phía sau biên nhận có ghi 
nội dung: Nguyễn Thái HI và Huỳnh Thị cẩm  T2 đồng ý gửi giấy và ký tên vào, 
đưa cho bà H xem. G giải thích với bà H là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tên 
Trinh là đất của G nhờ bà ngoại là bà T2 đứng tên dùm, còn giấy chứng nhận tên 
ông Hồ là tên trong giấy của chồng G. Bà H nói tên chồng G là p mà thì G giải thích 
chồng G tên thường gọi là p nhưng tên trong giấy tờ là Hồ. Từ đó bà H tin tưởng G 
nói thật nên đồng ý cho G vay thêm 1.000.000.000 đồng và hẹn 02 tuần sau G sẽ bán 
cá trả lại đủ số tiền 1.420.000.000 đồng cho bà H. Sau khi G nhận được tiền thì bà H 
không còn L lạc được với G nữa.

Đến ngày 22.5.2009, Huỳnh Thanh p (chồng của G) đến gặp bà H và viết giấy 
hẹn đến ngày 22.6.2009 sẽ hoàn trả hết số tiền cho Huê. Sau đó, G đến gặp Huê yêu 
cầu cho nhận lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tên Nguyễn Thị Quỳnh G để G 
đem đi thế chấp hoặc chuyển nhượng cho người khác lấy tiền trả lại cho bà H. Bà H 
đồng ý và sau đó G cũng trả được một phần tiền cho bà H. Đến ngày 14.6.2010, G 
viết giấy còn thiếu tiền gốc của bà H là 500.000.000 đồng, hẹn đến tháng 7.2010 sẽ
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trả nhưng đến nay vẫn không trả. Như vậy, G đã chiếm đoạt của bà H 500.000.000 
đồng.

Qua điều tra xác định: ngày 21.10.2003, ủ y  ban nhân dân huyện L, tỉnh Đồng 
Tháp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN729531 (số vào sổ H01288) cho 
bà Huỳnh Thị cẩm  T2 và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN729538 (số vào 
sổ H01300) cho ông Nguyễn Thái H l. Ngày 25.12.2008 G tự đi đến gặp chị Nguyễn 
Thị Kim L2 -  cán bộ ủ y  ban nhân dân huyện L xin được nhận giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Thái H l, được chị Lành đồng ý, G viết một biên 
nhận đưa cho chị Lành giữ. Đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số của bà 
Huỳnh Thị cẩm  T2 -  theo bà T2 khai sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất thì mang về nhà cất giữ, đến ngày 19.4.2013 thì phát hiện mấy giấy nên đã 
làm đơn gửi đến Công an thị trấn L. Sau khi G lấy được 02 giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất của ông Hồ và bà T2 thì mang đến thế chấp cho bà H làm tin để vay 
tiền. Hiện bà T2 và ông Hồ đã được ủ y  ban nhân dân huyện L cấp lại giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất.

- Vu 2:
Vào năm 2008, thông qua ông Trịnh Võ P2, G đến gặp và hỏi vay tiền của bà 

Võ Thị Ngọc Đ nhiều lần, vay xong trả vốn, lãi đầy đủ nên bà Đ tin tưởng và tiếp tục 
cho G vay. Kết quả đối chiếu chứng từ tại cơ quan điều tra giữa bị cáo và bà Đ vào 
ngày 01.9.2016 thì tính đến ngày 21.5.2010 G còn nợ bà Đ số tiền 612.800.000 đồng 
nhưng G không có tiền trả cho bà Đ.

Ngày 29.5.2010, G gọi điện thoại cho bà Đ nói rằng sắp có tiền trả cho bà Đ vì 
G được ông Lã Quốc T7 -  giám đốc công ty cổ  phần đầu tư và dịch vụ T3 chính T8 
chấp thuận hổ trợ cho G 500.000USD - tương đương 10 tỷ đồng để G xử lý hoạt 
động kinh doanh, khi nhận được khoản tiền này G sẽ trả hết số tiền đã vay trước và 
tiếp tục kêu bà Đ gửi thêm tiền để G làm chi phí thủ tục đi vay số tiền trên. Để bà Đ 
tin tưởng, G fax một tờ giấy bằng tiếng Anh từ thảnh phố Hồ Chí Minh về Vĩnh 
Long cho bà Đ , phía dưới tờ giấy này có ghi nội dung: “ Tồi Lã Quốc T7, chủ T3 
khoản 2.000.000 USD, chấp thuận hổ trợ Quỳnh G 500.000 USD, tương đương 10 tỷ 
VND để xử lỷ các hoạt động kinh doanh. Ngày 15.5.2010, tổng giám đốc Lã Quốc 
T7 kỷ Sau khi nhận được giấy fax, bà Đ tin tưởng G sẽ có tiền là thật nên tiếp tục 
chuyển tiền cho G nhiều lần. Theo bản đối chiếu chứng từ ngày 01.9.2016 giữa G và 
bà Đ thì tính từ ngày 28.6.2010 (sau ngày G fax giấy về cho bà Đ) đến ngày 
30.01.2013 (G bị bắt ngày 01.02.2013) bà Đ đã đưa tiền cho G 34 lần tổng cộng là
841.100.000 đồng, G đã chiếm đoạt chi xài cá nhân. Như vậy bị cáo đã chiếm đoạt 
của bà Võ Thị Ngọc Đ số tiền là 841.100.000 đồng.

Đối với Lã Quốc T7 có dấu hiệu đồng phạm với G hiện cơ quan điều tra vẫn 
chưa xác định được T7 đang ở đâu, khi nào xác minh rõ sẽ xử lý sau.

-V u  3:
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Vào ngày 23.6.2009, G cùng chồng là Huỳnh Thanh p ký hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất và T3 sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận số 
Y791304 cấp ngày 02.11.2004 với diện tích 198m2 cùng với căn nhà theo Giấy 
chứng nhận quyền sở hữu nhà số 00259 cấp ngày 14.12.2006 tại khóm B, thị trấn L, 
huyện L, tính Đồng Tháp. Giá chuyển nhượng là 1.000.000.000 đồng tại Phòng Tư 
pháp huyện L, tỉnh Đồng Tháp cho bà Nguyễn Bích L. Ký hợp đồng xong bà L đưa 
trước cho G 200.000.000 đồng, ngày 27.6.2009 bà L tiếp tục trả cho G số tiền còn lại 
là 800.000.000 đồng tại nhà của bà L tại phường H, quận N, thành phố cần  Thơ.

Theo thỏa thuận G chịu trách nhiệm làm thủ tục sang tên giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất và nhà ở sang qua tên L nên L tin tưởng G T7 bộ giấy tờ bản 
chính cho G giữ, khoảng 02 tuần sau L hỏi G làm giấy tờ xong chưa thì G nói đã làm 
mất T7 bộ giấy tờ nên chưa làm thủ tục sang tên được. Sau đó, L đến Phòng T3 
nguyên môi trường huyện L báo mất giấy tờ, ngày 07.10.2010 Phòng T3 nguyên môi 
trường huyện L viết văn bản thông báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 
nhà ở tên Nguyễn Thị Quỳnh G, đồng thời L nộp tiền hợp đồng quảng cáo trên sóng 
truyền hình ngày 11.10.2010.

Sau đó được biết G không làm thủ tục sang tên cho L mà lại cùng chồng ký 
hợp đồng cho Trần Thị Khánh LI được quyền thế chấp, bảo lãnh đối với T3 sản nhà 
và đất tại L, thời hạn 02 năm kể từ ngày 28.12.2009 tại phòng công chứng số 1, 
thảnh phố Cần Thơ vào ngày 28.12.2009.

Ngày 08.02.2010, G và p ký hợp đồng chấm dứt ủy quyền với Trần Thị 
Khánh LI kể từ ngày 04.02.2010 tại Phòng công chứng số 1, thảnh phố cần  Thơ.

Cùng ngày 08.02.2010, G và p tiếp tục ký hợp đồng ủy quyền với Thái Nhị 
P2, được quyền thế chấp, bảo lãnh đối với T3 sản nhà và đất tại huyện L, thời hạn ủy 
quyền là 02 tháng, kể từ ngày 05.02.2010 tại Phòng công chứng số 1, thành phố cần 
Thơ để đảm bảo tiền mua thức ăn cá của bà P2, G đem thế chấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà số 00259 dưới hình thức ký hợp đồng ủy 
quyền cho bà P2 -  chủ doanh Nệp tư nhân P1 để đảm bảo tiền mua thức ăn cho cá 
của doanh Nệp này.

Như vậy, bằng thủ đoạn gian dối trên G đã chiếm đoạt tiền mua đất của bà L 
là 1.000.000.000 đồng.

- Vu 4:
Vào ngày 22.6.2009, G và Huỳnh Thanh p thỏa thuận bán cho bà Nguyễn 

Bích L hai thửa đất và 01 căn nhà tại ấp Thới An, xã Thới Thuận, huyện T, thành 
phố Cần Thơ với số tiền là 2.500.000.000 đồng. L đồng ý mua và đưa tiền đủ cho G.

Ngày 23.6.2009, G và p đến Phòng Công chứng 24H ký Hợp đồng chuyển 
nhượng T7 bộ nhà và đất cho L gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 
H00212 cấp ngày 06.5.2015 và 01 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà số 
28/CN.CQUBH 2007 cấp ngày 23.3.2007 thử đất số 528, tờ bản đồ số 6, diện tích
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1.31 lm2; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H00211 cấp ngày 06.5.2005 thửa 
đất 259, tờ bản đồ số 6, diện tích 6.453m2; T7 bộ Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà này L giữ bản chính để làm thủ tục sang tên.

Sau đó, G đến gặp L yêu cầu mua lại nhà, đất đã bán cho L với giá
3.500.000.000 đồng (lý do nhà, đất này là của cha mẹ muốn giữ lại), hiện G không 
có tiền mặt trả cho L nhưng sẽ có nguồn tiền từ Mỹ gửi về và đưa cho L 02 tờ giấy 
bằng tiếng Anh; một tờ thể hiện nội dung: “ 01 thông báo chuyển thư ngày 5.5.2010 
người gơi BOTBBSNSON3 BANK OF THE BAHAMAS LIMITED NASAƯ - 
BAHAMAS; người nhận BOFAƯS3N -  BANK OF AMERICA NA.FL - 33823 -  
khách hàng được hưởng phụ - tên và địa chỉ ông LÃ QƯỒC T7, tổng giám đốc kiêm 
chủ tịch hội đồng quản trị Cồng ty c ổ  phần đầu tư và dịch vụ T3 chỉnh T8, đường 
Z1 phường H, quận N, tp. cần Thơ, Việt Nam ” và 01 thư gửi Lã Quốc T7 ngày
05.5.2010 nội dung: “ như tồi đã báo các ông khi trước N I hàng của chương trình 
BANK OF THE BAHAMAS (chi nhánh Nassau Bhamas) hôm nay đã gửi khoản tiền 
(năm triệu dola) tới T3 khoản công ty GRYPHON chúng tồi 3 triệu USD và T3 
khoản công ty của các ông 2 triệu USD qua N I hàng trung gian là (BANK OF 
AMERICA) ... vài ngày sau N I hàng của mẩy ông sẽ nhận được... ” (02 giấy này đã 
được dịch sang tiếng Việt). G hứa khi nhận được tiền sẽ trả cho L.

Khoảng một thời gian sau, G đến gặp L nói đợi tiền gửi về lâu quá và kêu L 
cho mượn Giấy chứng nhận nhà đất đến NI hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi 
nhánh cần  Thơ L hệ vay tiền trả cho L, L đưa Giấy chứng nhận nhà, đất bản photo 
cho G. Sau đó G đưa cho L giữ 01 bản chính nội dung” văn bản sổ 0279 ngày
23.10.2009 của N I hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh cần Thơ đồng ỷ  
cấp tín dụng bổ sung vốn lưu động cho doanh Nệp tư nhân Quỳnh G vay sổ tiền 12,9 
tỷ đồng’'’ và G còn đưa L 28 phiếu xuất kho và 18 hóa đơn bán hàng thức ăn cá của 
Công ty Cổ phần Bình Dương -  AND bản chính đưa cho L giữ để làm tin. G nói khi 
nào NI hàng kêu ra nhận tiền thì L cùng với G đến NI hàng và đem các phiếu xuất 
kho, hóa đơn G đưa L giữ ra nộp vào NI hàng thì mới nhận được tiền trả cho L; 
đồng thời kêu L ra phòng công chứng ký văn bản hủy hợp đồng chuyển nhượng nhà 
và đất.

Do tin tưởng G, ngày 26.10.2009, L cùng với G ra Phòng công chứng 24H ký 
02 văn bản hủy hợp đồng chuyển nhượng nhà đất tại phường T l, quận T2. (P không 
ký vào 02 văn bản hủy hợp đồng này). L đã đưa cho G T7 bộ bản chính các giấy tờ 
đã nhận cho G để G đi vay tiền. Tuy nhiên, đến khi NI hàng đồng ý cho vay tiền thì 
G không cho L biết mà một mình đến NI hàng nhận tiền, nhận xong G không trả 
tiền cho L mà chiếm đoạt số tiền 2.500.000.000 đồng sử dụng chi xài cá nhân.

Ngày 05.3.2010 G đã ký Hợp đồng chuyển nhượng T7 bộ T3 sản nói trên cho 
Trần Thụy Kim NI với giá 3.000.000.000 đồng, hiện T3 sản trên NI đang quản lý.
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Qua điều tra, G thừa nhận đã giả mạo chữ ký của Huỳnh Thanh p trên Văn 
bản hủy hợp đồng số 223, 224 ngày 26.10.2009 tại Văn phòng công chứng 24H, p 
không biết việc G làm.

Ngoài ra, G còn vay mượn tiền của L 02 lần (có biên nhận kèm theo) tổng số 
tiền là 3.100.000.000 đồng.

- Vu 5:
Thông qua giới thiệu của Trần Thị Khánh L l, G quen biết bà Thái Nhị P2 là 

chủ doanh Nệp tư nhân P1 (sau đây gọi tắt là DNTN P l, nay là Công ty trách nhiệm 
hữu hạn hai thành viên Pl). Đầu năm 2010 G đặt vấn đề mua thức ăn cho cá và nói 
với bà P2 hiện đang có nhiều ao cá (14 ao) nên bà P2 đồng ý sẽ bán cho G 830 tấn 
thức ăn cá với giá tổng cộng là 6.879.144.000 đồng. Để bà P2 tin tưởng G nói sẽ thế 
chấp cho P2 04 ao cá thuộc sở hữu của G cho P2 (thực tế 04 ao cá trên của G thuê lại 
của người khác) để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trả nợ mua thức ăn, nên ngày
26.01.2010 G ký hợp đồng thế chấp T3 sản cho bà P2 gồm: hai ao cá tọa lạc tại khu 
vực T, phường T l, quận T2, thành phố cần  Thơ và hai ao cá tại khu vực T3, phường 
T l, quận T2, thành phố cần  Thơ, thời hạn thế chấp từ ngày 04.02.2010 đến
31.3.2010 (nhưng không chỉ cụ thể là ao cá nào).

Do bà P2 muốn biết được việc G thế chấp 04 ao cá trên có phải là ao cá của G 
đang nuôi hay không, ngày 28.01.2010, G kêu người làm công là Nguyễn Tuấn V và 
Lê Văn L3 dẫn bà P2 đi xem một số ao nuôi cá mà G chỉ địa điểm trước cho V. Sau 
khi được V và L3 dẫn đi xem các ao nuôi cá, bà P2 tin tưởng nên đã đồng ý ký Hợp 
đồng kinh tế với G vào ngày 28.01.2010 với nội dung: DNTN Quỳnh G mua của 
DNTN P1 830 tấn thức ăn cho cá với tổng giá trị là 6.879.144.000 đồng; địa điểm G 
nhận tại ao cá, bên mua chịu chi phí vận chuyển, thời gian G thức ăn do bên mua 
yêu cầu đặt hàng trước 05 ngày. Cách thức thanh toán chia làm 03 đợt vào các ngày 
08.02.2010, 02.3.2010 và 15.3.2010, số tiền lần lượt là 500.000.000 đồng,
3.189.572.000 đồng và 3.189.572.000 đồng.

Từ ngày 28.01.2010 đến 08.02.2010, bà P2 đã G hàng nhiều lần tổng cộng 
577 tấn thức ăn cho cá tương đương 4.830.000.000 đồng, tiền công vận chuyển hàng 
đến địa điểm G thức ăn là 72.000.000 đồng. Tổng cộng là 4.902.311.217 đồng. G trả 
nhiều lần được 420.000.000 đồng tiền thức ăn và khoảng 80.000.000 đồng tiền công 
vận chuyển, còn nợ lại 4.482.311.217 đồng.

Nhằm che giấu hành vi gian dối và củng cố lòng tin đối với bà P2, ngày
08.02.2010 G cùng chồng là Huỳnh Thanh p đến Phòng Công chứng số 01 thảnh 
phố Cần Thơ ký Hợp đồng ủy quyền cho bà P2 đối với Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất số Y791304 do UBND huyện L, tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 02.11.2004 và 
giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở số 878753016900259 do UBND huyện L cấp 
ngày 14.12.2006. Thời hạn ủy quyền là 02 tháng kể từ ngày 05.02.2010. G đã đưa 
bản chính các giấy tờ đất và nhà ở cho bà P2 giữ để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trả
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nợ mua thức ăn cho cá. Trong khi thực tế các T3 sản này G và p đã ký chuyển 
nhượng cho bà Nguyễn Bích L vào ngày 23.6.2009.

Đồng thời, tại thời điểm ký và thực hiện hợp đồng với bà Thái Nhị P2, 
Nguyễn Thị Quỳnh G có nuôi một số ao cá gồm: 01 ao tại khu vực T, phường T l, 
quận T2 do G nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ông Trần Hồng c .; 02 ao 
tại khu vực T3, phường T l, quận T2 (ao cá của ông Đoàn Văn H3 cho ông Trần 
Hồng c và ông C1 thuê để nuôi cá, thời hạn là 3 năm kể từ 2007-2010, cuối năm 
2009 thời hạn hợp đồng còn lại 4 tháng thì ông c cho G thuê lại để nuôi cá); 03 ao 
tại khu vực L, phường T4, quận T (do G thuê lại của ông M2 Văn S), thời gian nuôi 
cá tại các ao này thì G đã tự xuất bán cá.

Đối với các ao cá mà G chỉ để V và L3 dẫn bà P2 đi xem gồm 02 ao tại B 
thuộc khu vực T, phường T l, quận T2; 02 ao tại khu vực T4, phường T l, quận T2 
(của ông Hoàng Nhân T3 chuyển nhượng cho ông Trần Quốc P6), 06 hầm tại khu 
vực B, phường T5, quận o  (của ông Phạm Thanh T9 và bà Nguyễn Thị M3).

Đối với nhà và đất mà G và p dùng để thế chấp cho bà P2 thì G đã ký hợp 
đồng chuyển nhượng cho bà Nguyễn Bích L vào ngày 23/6/2009. Hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất và T3 sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất số Y791304 (số vào sổ 02764), và T3 sản gắn liền với đất là nhà cấp 4 
tại địa chỉ ấp B, Thị trấn L, tỉnh Đồng Tháp có chứng thực của UBND huyện L ngày 
23/6/2009 (số chứng thực 79. Quyển số 01 TP CC-SCC/HĐGD (BL 169-171). Tuy 
việc G dịch đã hoàn tất, nhưng G và p đã cố tình né tránh trách nhiệm làm thủ tục 
chuyển nhượng theo hợp đồng, sau đó tự ý đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
và làm thủ tục ủy quyền cho Trần Thị Khánh L l, sau đó đã sử dụng để thế chấp cho 
bà P2 như trên.

Như vậy G đã cố ý chiếm đoạt T3 sản của Doanh Nệp tư nhân P1 số thức ăn 
cho cá trị giá 4.482.311.217 đồng.

Qua điều tra xác định được, sau khi G nhận thức ăn của bà P2 về G có bán lại 
cho một số người dân với giá rẻ để lấy tiền mặt như:

Bán cho Đào Kim P3 10 tấn thức ăn hiệu NO VA giá 6.000 đồng/kg tại xà lan 
đậu bến đò T, phường T l, quận T2, nhận hàng xong P3 đem tiền đến trả cho G
60.000.000 đồng;

Bán cho Lê Thị M2 -  làm nghề chở hàng thuê nhiều lần:

Vào tháng 01.2010 13 tấn thức ăn cá tra loại 05 ly giá 5.500 đồng/kg, nhận 
thức ăn từ trên xe tải tại bến đò T, T6 về bán lại cho anh T10 (nhà ở đền thờ B, c , A) 
giá 6.000 đồng/kg, qua ngày hôm sau Nguyễn Tuấn V đến nhà lấy số tiền khoảng
70.000.000 đồng (mẹ của bà M2 giao tiền cho V);

Khoảng 15 ngày sau, bà M2 tiếp tục mua của G 10 -  15 tấn thức ăn cá loại 08 
ly giá 5.300 đồng/kg và nhận thức ăn tại kho chứa thức ăn của G tại K, xã V, huyện
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VI do người làm thuê của G (không rõ họ tên) G thức ăn. M2 chở về bán lại cho một 
người tên u  ở Bờ hồ c , phường M, thảnh phố L, tỉnh An Giang, M2 trả tiền cho G 
tại quán Đ, thành phố L, An Giang.

Khoảng 3 ngày sau M2 tiếp tục mua của G thêm 02 chuyến thức ăn (nhận 2 
lần) số lượng khoảng 20 tấn, thức ăn loại 8 ly giá 5.200 đồng/kg. M2 nhận thức ăn 
trên 01 chiếc xà lan đậu trên s, tại khu vực Bến đò T, quận T, sau đó M2 chở về bán 
lại cho anh u  ở Bờ hồ Cái Sao giá 5.800 đồng/kg, M2 trả tiền cho G tại quán ăn ở 
thảnh phố L.

- Vu 6:
Bà Lê Thị M2 làm nghề chở thuê nên quen biết G, G nói với bà M2 là có 

nguồn thức ăn cá tra và kêu M2 tìm người nào cần mua để G bán lại với giá rẻ.
Tháng 01.2010, M2 trực tiếp đến gặp G mua thức ăn cá tra nhiều lần đem về 

bán lại cho những người nuôi cá tra kiếm lời. Do M2 mua thức ăn của G nhiều lần 
nên G có nói và hứa hẹn với M2 là khi nhận thức ăn cá lần tới sẽ bán cho M2 số 
lượng là 70 tấn với giá 5.000 đồng/kg để M2 bán lại kiếm lời, đồng thời G kêu M2 
đưa trước số tiền 350.000.000 đồng, G hẹn ngày 30 tết năm 2010 sẽ G thức ăn cho 
M2. Sau đó, G nhiều lần điện thoại cho M2 yêu cầu đưa tiền trước, nên ngày 28 tết 
âm lịch năm 2010 M2 đưa G 300.000.000 đồng tại quán cà phê tại xã V, huyện VI 
(lúc này có bà N2 -  bạn của G và Nguyễn Tuấn V chứng kiến). Qua ngày hôm sau G 
tiếp tục kêu M2 đưa tiếp số tiền còn lại là 50.000.000 đồng nhưng M2 chỉ có được 
số tiền 40.000.000 đồng và đưa cho V nhận tại quán cà phê gần cầu B mang về đưa 
lại cho G. Đen ngày 30 tết 2010 G không G thức ăn cho M2, M2 nhiều lần điện thoại 
L hệ thì G nói gần tết Công ty không G hàng được mà qua mùng 10 tết sẽ G hàng, 
qua mùng 10 tết G lại nói T3 công đi đá gà không G được và cứ hẹn mãi, khoảng 10 
- 1 2  tháng sau G điện thoại hẹn M2 ra quán cà phê tại thành phố L, lúc này có một 
phụ nữ và Nguyễn Tuấn V chứng kiến, G viết giấy biên nhận nợ cho M2 số tiền
340.000.000 đồng và từ đó về sau M2 không gặp được G. Sau khi nhận tiền, G 
không G hàng hoặc trả tiền cho M2 mà chiếm đoạt chi xài cá nhân.

- Vu 7:
Do có mối quan hệ quen biết nên G có thuê vợ chồng bà Đào Kim P3 chở thuê 

thức ăn cho G nhiều lần. Ngày 05.02.2010 G kêu P3 cho G mượn 500.000.000 đồng 
để mua thức ăn cá của bà Thái Nhị P2 về cho cá ăn và sau khi bán cá sẽ trả tiền lại 
cho bà P3. G hứa khi nhận hàng sẽ thuê xe của P3 vận chuyển không phải đợi hàng.

Do tin tưởng G nói thật nên ngày 05.02.2010, P3 đã đến NI hàng P3 Nam nộp 
tiền vào T3 khoản số 12348686001 của Nguyễn Thị Quỳnh G mở tại NI hàng T ll  
Chi nhánh cần  Thơ số tiền 500.000.000 đồng. Ngày 06.02.2010, G đã đến NI hàng 
T ll  rút tiền mặt là 400.000.000 đồng và ngày 08.02.2010 tiếp tục đến NI hàng T ll  
ký ủy nhiệm chi chuyển 100.000.000 đồng trả tiền mua xe ô tô tại Công ty TNHH 
T12. Sau đó, G kêu vợ chồng P3 thuê 07 chiếc xe tải đến Công ty H4 tại Khu công
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Nệp Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai để chở thức ăn nhưng đến nơi Công ty này chỉ G 02 
xe thức ăn cho cá khoảng 20 tấn. P3 vận chuyển số thức ăn này về Bến đò T, quận T 
G lại cho người làm công cho G. Sau vụ này G bỏ đi nên bà P3 không L lạc được.

Đen tháng 11.2010, G chủ động điện thoại cho bà P3 hỏi mượn thêm
50.000.000 đồng, nói G sẽ ủy quyền cho P3 T7 quyền nuôi và bán cá trong ao tại ấp 
T l, xã V, huyện VI lại cho P3. G nói ao cá trên G không cho ăn trong thời gian đã 
lâu do không có thức ăn, giá trị cá trong ao còn lại khoảng 400 -  500.000.000 đồng, 
nếu P3 đồng ý mua lại và đầu tư thêm thức ăn là sẽ có lời.

Ngày 26.11.2010, P5 (tức Nguyễn Tuấn V) là người làm công cho G đã dẫn 
bà P3 đi xem cá, cùng lúc này G điện thoại L tục hối thúc P3 chuyển tiền. Do tin 
tưởng lời hứa của G nên P3 đã chuyển thêm 50.000.000 đồng cho G qua T3 khoản 
số 017804124 của G mở tại NI hàng Đ. Sau khi nhận tiền xong G bỏ đi đâu không 
rõ, điện thoại tắt máy nên P3 không L lạc được với G. Như vậy, tổng số tiền G đã 
chiếm đoạt của P3 là 550.000.000 đồng.

- Vu 8:
Tháng 3.2010, bà Lê Thị Kim N2 biết G cần tiền nên giới thiệu G đến gặp 

Ông Võ Đăng K. G nói đang cần tiền để làm thủ tục vay vốn NI hàng và hỏi K vay 
tiền.

Vào ngày 08.3.2010 G vay của K 48.000.000 đồng nhưng viết biên nhận nợ
60.000.000 đồng, hẹn 10 ngày sau sẽ thanh toán đủ. Để tạo lòng tin, G thế chấp cho 
ông K giấy phép đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế của DNTN 
Quỳnh G số 1800811665 do Sở Kế hoạch -  Đầu tư thành phố cần  Thơ cấp ngày
30.6.2009 ghi số vốn đầu tư là 9.000.000.000 đồng.

Sau khi vay được tiền đến ngày hẹn theo giấy biên nhận G lẩn tránh không 
thanh toán, K L hệ bằng điện thoại nhiều lần sau đó G đưa cho bà N2 01 tờ giấy 
bằng tiếng Anh chuyển cho K trong đó có ghi nội dung: “Tồi Lã Quốc T7, chủ T3 
khoản 2.000.000 USD, chấp thuận hổ trợ Quỳnh G 500.000 USD, tương đương 10 tỷ 
VND để xử lỷ các hoạt động kinh doanh. Ngày 15.5.2010 tổng giám đốc Lã Quốc T7 
k ỷ ”. Khi thấy giấy trên K tin tưởng G sẽ có tiền trả lại nên không làm đơn tố cáo. 
Nhận tiền của K xong G không trả mà chiếm đoạt chi xài cá nhân.

Đến ngày 03.7.2010, G trả cho ông K 5.000.000 đồng, sau đó bỏ địa P3 đi.

Đen ngày 19.9.2016 G đã trả hết tiền cho ông K nên K viết biên nhận là G 
không còn nợ.

- Vu 9:
Sáng ngày 14.9.2009, thông qua mối quan hệ quen biết nên Trần Quốc P6 có 

đi cùng G đến gặp ông Phan Trịnh Quốc N. P6 và G cùng hỏi ông N vay số tiền
3.800.000.000 đồng (G vay 2.300.000.000 đồng để mua đất của ông Trần Hồng c tại 
ấp T l, xã V, huyện VI, thành phố cần  Thơ, còn P6 vay 1.500.000.000 đồng để mua
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đất của ông Hoàng Nhân T3 tại khu vực T4, phường T l, quận T2) thời gian trong 
vòng 01 tháng sẽ trả lại số tiền trên. Phía dưới biên nhận G ghi: tôi đứng ra bảo lãnh 
cho anh P6 mượn sổ tiền 3.800.000.000 đồng, nếu P6 không có khả năng trả G sẽ 
chịu trách nhiệm trả thế cho P6 đúng thời hạn như đã cam kết và sẽ chịu trách 
nhiệm trước pháp luật rồi đưa biên nhận cho N giữ.

Đen chiều cùng ngày N đến NI hàng N chuyển số tiền 3.800.000.000 đồng 
vào T3 khoản 13000227735101 tên Trần Quốc P6 tại NI hàng Thương mại cổ phần 
s. Sau khi nhận được tiền, G và P6 không trả lại cho ông N như đã cam kết. Sau đó 
G viết nhiều giấy xác nhận nội dung P3 án trả nợ như: “ thu hồi tiền bán cá giong 
5,2 tỷ, thế chấp T3 sản vay N I hàng, chứng thư bảo lãnh N I hàng, thế chấp T3 sản 
của Hoàng Nhân T3 và Trần Hồng c, bán sổ cá giong đang nuôi 2 tỷ... ”, ngày
14.4.2010 G viết giấy cam kết với N lần cuối cùng có nội dung: “ kể từ ngày
14.4.2010 đến ngày 25.4.2010 sẽ hoàn tất sổ tiền này, tồi sẽ chịu trách nhiệm trả 
nợ, nếu không trả đúng hẹn sẽ chịu trách nhiệm hình sự vì tồi đã cam kết nhiều lần 
mà không thực hiện ”

Đến tháng 5.2010, G dẫn một người đàn ông tên Lã Quốc T7 đến giới thiệu 
cho N và giới thiệu là Giám đốc Công ty T3 chính T7 cầu -  là đối tác của G và cam 
kết trả nợ cho N vì T7 có số tiền rất lớn từ nước ngoài chuyển về nhưng do NI hàng 
Bahamas không có chi nhánh tại Việt Nam nên phải chuyển tiền qua NI hàng 
HDBank nơi Công ty cổ  phần và Đầu tư dịch vụ T3 chính T7 cầu, số tiền trên sẽ 
chuyển về cho ông T7 để thanh toán nợ cho tôi nhưng hơi chậm... để N tin tưởng G 
đưa N các loại giấy tờ chứng minh là thật, gồm: 01 thông báo chuyển thư ngày 
10 5.2010 người gơi: BTBBSNSON3 BANK OF THE BAHAMAS LIMITED NASAƯ  
-  BAHAMAS; người nhận BOFAƯS3N -  BANK OF AMERICA NA.FL -  33823 -  
USA. Ngày có hiệu lực 12.5.2010 loại tiền tệ đô la M ỹ T3 khoản 2.000.000 USD 
khách hàng được hưởng phụ - tên và địa chỉ ông Lã Quốc T7, tổng giám đốc kiêm 
chủ tịch hội đồng quản trị Cồng ty c ổ  phần đầu tư và dịch vụ T3 chỉnh T8, sổ 218B 
L, phường x2, quận yy, Hồ Chỉ Minh, Việt N am ” (bản tiếng Anh); 01 thư điện tử 
bằng tiếng Anh có dịch sang tiếng Việt ghi: “Kỉnh ông Ly, cảm ơn ông đã gửi địa 
chỉ N I hàng... bộ phận đầu tư đó đầu tư 50 ngàn USD cho chương trình này, bởi vậy 
món tiền của các ông 50.000 Euro đó đầu tư cho chúng tồi sẽ tỉnh toán sau...

Qua điều tra xác định, sau khi nhận được tiền của ông N, P6 mua đất của ông 
Hoàng Nhân T3 nhưng không sang tên mà để cho T3 đứng tên và nhờ ông T3 đứng 
ra vay 1,5 tỷ đồng tại NI hàng Dầu Khí chi nhánh cần  Thơ và không trả tiền cho 
ông N. Đen năm 2010, P6 bỏ trốn. Sau đó ông N đến nói P6 nợ tiền của ông và ông 
T3 đã L hệ với P6 đồng ý sang tên đất lại cho ông N, ông N bỏ ra 1,5 tỷ đồng trả cho 
NI hàng, hiện nay phần đất này do ông N đứng tên.

Đối với G sau khi nhận 2.300.000.000 đồng của N thì sử dụng để mua đất của 
Trần Hồng c . Ngày 23.9.2009, Chiến ký Hợp đồng chuyển nhượng cho G quyền sử 
dụng 03 thửa đất số 104, 1817, 702 tờ bản đồ số 01 theo Giấy chứng nhận quyền sử
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dụng đất số HO 1455, HO 1456, HO 1457 do ủ y  ban nhân dân huyện T cấp ngày 
30.01.2008, đất tọa lạc tại xã V, huyện VI, thành phố cần  Thơ, diện tích là 
16.975m2, giá chuyển nhượng là 1.000.000.000 đồng được ký và công chứng tại 
Phòng Công chứng 24H.

Ngày 05.3.2010, G và p đã ký hợp đồng chuyển nhượng T3 sản trên cho Trần 
Thụy Kim NI với số tiền 1.500.000.000 đồng tại phòng công chứng 24H.

Sau khi bán đất cho N l, G không trả lại 2.300.000.000 đồng cho ông N mà 
chiếm đoạt chi xài cá nhân.

Trong quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ các đồ vật, T3 
liệu sau:

- Thu giữ của Nguyễn Thị Quỳnh G: 01 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
và đăng ký thuế số 1800811665 của DNTN Quỳnh G; 01 điện thoại di động hiệu 
Mobistar 02 sim, 01 thẻ ATM (visa) của N I hàng Sacombank mang tên Nguyễn Thị 
Quỳnh G (bản gốc).

- Thu giữ của Thái Nhị P2: 01 tập biên nhận của DNTN Quỳnh G ký nhận 
hàng với DNTN P1 (bản phô tô), 01 giấy đăng ký quyền sở hữu nhà ở số 
878753016900259 (số hồ sơ 00259) do Nguyễn Thị Quỳnh G và Huỳnh Thanh p 
đứng tên (bản chính) (BL32-33), 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y791304 
mang tên Huỳnh Thanh p và Nguyễn Thị Quỳnh G.

- Thu giữ của Nguyễn Bích L: 04 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
và T3 sản gắn liền với đất giữa Nguyễn Thị Quỳnh G và Nguyễn Bích L (bản chính).

- Thu giữ tại phòng công chứng 24h thảnh phố cần  Thơ 02 hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sử đất giữa L với G và p, chứng thực số 223, 224 quyển số 
02/2009/CC -  SCC/HĐGD cùng ngày 26/10/2009 (tat cả là bản gốc).

- Thu giữ của Tô Thị Kim H: 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 
H01300, 01 giấy hẹn ngày 22/5/2009 tên Huỳnh Thanh p, 01 biên nhận số tiền
142.000.000đ tên Nguyễn Thị Quỳnh G, 01 biên nhận ngày 14/6/2009 số tiền
700.000.000đ tên Nguyễn Thị Quỳnh G (tất cả đều là bản chính) (BL137).

Ngoài ra còn thu giữ một số biên nhận, chứng từ, giấy tờ có L quan đến các 
quan hệ G dịch của Nguyễn Thị Quỳnh G.

Đối với Huỳnh Thanh p (chồng của bị cáo) tuy có ký hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất cho Nguyễn Bích L sau đó tiếp tục ký ủy quyền cho bà 
Thái Nhị P2; Nguyễn Tuấn V và Lê Văn L3 (người làm công cho bị cáo) đã dẫn bà 
Thái Nhị P2 đi xem các ao cá để bà P2 tin tưởng ký hợp đồng mua bán thức ăn cho 
cá với bị cáo; Nguyễn Thị Kim L2 (cán bộ UBND thị trấn L) đã G giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất của ông Hồ cho G đem đi thế chấp vay tiền của Tô Thị Kim H - 
do chỉ làm theo yêu cầu của G, không biết mục đích của G là lừa đảo chiếm đoạt T3
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sản của người khác. Do đó Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố cần  Thơ 
không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với p, V, L3 và Lành.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 19/2018/HS-ST ngày 04 tháng 7 năm 2018 
của Tòa án nhân dân thành phố cần  Thơ đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Quỳnh G phạm tội: “Lừa đảo chiếm đoạt T3
sản”

Áp dụng: Điểm a khoản 4 Điều 139; điểm b khoản 1 Điều 46; điểm g khoản 1 
Điều 48; Điều 41; Điều 42 Bộ luật hình sự năm 1999. Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình 
sự năm 2015. Điều 584, 587, 589 Bộ luật dân sự năm 2015. Nghị quyết 
326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của ủ y  ban Thường vụ Quốc Hội.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Quỳnh G 15 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 
chấp hành án, có khấu trừ thời gian bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 01.02.2013 đến 
ngày 20.7.2015.

về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo phải bồi thường cho:

Tô Thị Kim H: 500.000.000 đồng.

Võ Thị Ngọc Đ: 185.130.000 đồng.

Nguyễn Bích L: 3.500.000.000 đồng.

Thái Nhị P2: 4.482.311.217 đồng.

Lê Thị M2: 340.000.000 đồng.

Đào Kim P3: 550.000.000 đồng

Phan Trịnh Quốc N: 2.020.000.000 đồng.

Tổng cộng là 11.577.441.217 đồng (Mười một tỷ năm trăm bảy mươi bảy 
triệu bốn trăm bốn mươi mốt nghìn hai trăm mười bảy đồng).

về tang vật: Trả lại cho bị cáo 01 điện thoại di động hiệu Mobistar 02 sim, 01 
thẻ ATM (visa) của NI hàng Sacombank mang tên Nguyễn Thị Quỳnh G (bản gốc) 
nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Các T3 liệu là chứng từ, các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được lưu 
theo hồ sơ vụ án.

về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 
119.577.441 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án, người phải thi hành án phải chịu thanh 
toán lãi theo lãi suất cơ bản do NI hàng Nhà nước quy định vào thời điểm thi hành 
án, đối với số tiền chậm thi hành.

Kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố cần  Thơ tiếp tục xác 
minh để xử lý đối với Lã Quốc T7 và Trần Quốc P6.
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Áp dụng Điều 329 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, bắt tạm giam bị cáo sau 
khi tuyên án.

Ngoài ra Bản án còn tuyên về quyền kháng cáo theo luật định.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 12/7/2018 Nguyễn Thị Quỳnh G kháng cáo T7 
bộ bản án sơ thẩm yêu cầu hủy án, vì cấp sơ thẩm chưa điều tra số tiền Nguyễn Thị 
Quỳnh G đã trả cho những người trên tổng cộng 18 tỷ đồng, trước khi khởi tố vụ án, 
nên Nguyễn Thị Quỳnh G cho rằng không phạm tội.

Tại phiên tòa, trong phần tranh luận đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 
tại Thảnh phố Hồ Chí Minh cho rằng Bản án sơ thẩm đã đánh giá bị cáo G có hành 
vi gian dối như: Dùng bản Fax của Lã Quốc T7, dùng khế ước vay tiền của NI hàng, 
để gian dối, chiếm đoạt tiền của bị hại. Tuy nhiên, tại phiên tòa bị cáo khai nhận do 
làm ăn nuôi cá bị thua lỗ, đến giữa năm 2010 bị cáo mất khả năng thanh toán; Trong 
khi đó số tiền bị cáo vay mượn làm ăn với những người bị hại từ năm 2009 đến đầu 
năm 2010, bị cáo đã thanh toán tiền vốn và lãi cho bị hại, nên không thể xác định bị 
cáo lừa đảo chiếm đoạt tiền của bị hại. Từ giữa năm 2010, bị cáo biết mất khả năng 
thanh toán, Cơ quan điều tra chưa bốc tách từ giữa năm 2010 trở về sau, bị cáo còn 
nợ bao nhiêu, hay tiếp tục làm ăn vay mượn bao nhiêu, là chưa chặt chẽ.

về hợp đồng mua bán nhà đất ở L, tỉnh Đồng Tháp và ở T, thành phố cần  
Thơ giữa bị cáo và bà L là hợp đồng giả cách; Hợp đồng mua bán thức ăn nuôi cá 
giữa bị cáo và Doanh Nệp tư nhân P1 là có thật và việc bị cáo thế chấp T3 sản là ao 
cá, nhà đất tại L, tỉnh Đồng Tháp để mua thức ăn nuôi cá là có thật. Hiện nay cấn trừ 
nợ đối với bà Khánh Lan, bắt cá gây thiệt hại cho bị cáo nhưng cấp sơ thẩm chưa 
làm rõ bị cáo đã lừa đảo hay lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt T3 sản. Nếu có căn cứ 
thì bị cáo chiếm đoạt bao nhiêu, để có căn cứ giải quyết vụ án. Từ những căn cứ 
trên, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 358 Bộ luật tố tụng hình 
sự, hủy bản án sơ thẩm G hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố cần  
Thơ để điều tra lại vụ án.

Các luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử P2 thẩm hủy án sơ 
thẩm, với những lý do sau:

Bị cáo làm ăn vay mượn từ năm 2009, còn chứng thư của ông Lã Quốc T7 
mới có từ tháng 10/2010, nên không thể cho rằng bị cáo dùng chứng thư này để lừa 
đảo chiếm đoạt T3 sản.

Bị cáo đã cung cấp T3 liệu có L quan việc vay tiền và trả nợ vốn, lãi nhưng 
Cơ quan điều tra không sử dụng T3 liệu này để giải quyết vụ án.

Doanh Nệp tư nhân P l, thuê người kéo cá của bị cáo, đã gây thiệt hại cho bị 
cáo nhưng tách ra không giải quyết trong vụ án là không triệt để.

Nhà đất tại L, tỉnh Đồng Tháp vợ chồng bị cáo chuyển nhượng cho bà L là 
hợp đồng giả cách, nên bị cáo được quyền dùng T3 sản này để thế chấp cho bà P2, 
đây là hợp đồng kinh tế các bên tranh chấp được Tòa án quận T, thành phố cần  Thơ
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giải quyết nhưng bà P2 không thỏa thuận, nên không hòa giải được. Sự việc là quan 
hệ dân sự, kinh tế nhưng đã khởi tố và xử lý bị cáo là chưa chặt chẽ, yêu cầu hủy bản 
án sơ thẩm để làm rõ bị cáo có ý thức gian dối, chiếm đoạt T3 sản của những bị hại 
hay không?

Vụ việc kéo dài, điều tra bổ sung 9 lần nhưng không làm rõ, nên đề nghị Hội 
đồng xét xử thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho bị cáo tại ngoại.

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho doanh Nghiệp tư nhân P1 cho 
rằng bị cáo dùng nhà đất tại L, tỉnh Đồng Tháp chuyển nhượng cho bà L, nhưng sau 
đó dùng để thế chấp cho bà P1 mua thức ăn nuôi cá; các ao cá bị cáo nuôi đã thế 
chấp cho NI hàng BIDV, nhưng bị cáo lại thế chấp cho bà P l. Trong một thời gian 
ngắn 10 ngày, bị cáo mua 577 tấn thức ăn nuôi cá, bị cáo chăn nuôi ở đâu mà hết 
lượng thức ăn trên. Sau đó bị cáo bỏ trốn khỏi địa P3, nên hành vi của bị cáo là lừa 
đảo chiếm đoạt T3 sản.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT x ử :
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

- Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Quỳnh G đúng quy định pháp luật, 
nên được giải quyết theo trình tự P2 thẩm.

- Xét đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Quỳnh G yêu cầu hủy án sơ thẩm, 
cho rằng không phạm tội thì thấy:

[1]. Bị cáo đã vay tiền của bà Tô Thị Kim H (Tl) từ tháng 9/2008, đến đầu 
năm 2009 bà H yêu cầu bị cáo thế chấp giấy tờ đất, bị cáo đã thế chấp 3 giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất và bà H đã cho bị cáo vay 1.420.000.000 đồng. Đối chiếu 
với chứng từ nợ hai bên đã cung cấp cho Cơ quan điều tra (bl: 1492 đến 1053) và 
theo xác nhận của bà H tại phiên tòa P2 thẩm thì bị cáo đã trả cho bà H 920.000.000 
đồng vốn và tiền lãi 4%/tháng từ đầu năm 2009 cho đến tháng 12/2009 là
681.600.000 đồng. Như vậy, theo lời khai của bà H thì tổng số tiền đã nhận của bị 
cáo là 1.601.600.000 đồng, vượt quá số tiền bà H đã cho bị cáo vay, nên không có 
căn cứ để cho rằng bị cáo lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà H; các bên có tranh chấp về 
số tiền vốn và lãi chưa trả, đây là quan hệ dân sự.

[2]. Theo bản kê, đối chiếu công nợ giữa hai bên tại Cơ quan điều tra thì tổng 
số tiền bị cáo đã vay của bà Võ Thị Ngọc Đ là 1.462.900.000 đồng. Theo bản kê 
chứng từ trả nợ của vợ chồng bị cáo từ ngày 02/12/2009 đến ngày 04/5/2013 thì bị 
cáo đã trả cho bà Đ là 1.137.770.000 đồng (bl: 1592 đến 1595). Bị cáo cho rằng sau 
đó vợ chồng chuyển khoản NI hàng trả cho bà Đ 30.000.000 đồng và trả trực tiếp
420.000.000 đồng, tổng cộng đã trả cho bà Đ 1.587.000.000 đồng vốn và lãi nên 
không còn nợ. Trong khi đó bà Đ cho rằng bị cáo chỉ trả 1.007.770.000 đồng, sau đó 
bị cáo nhờ bà Trần Thị Khánh LI trả 3 lần tiền cho bà Đ, do ông Nguyễn Tấn P4 
nhận dùm là 225.000.000 đồng (bl: 2210 đến 2215). Nay tại phiên tòa P2 thẩm bà Đ
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xác nhận: Bị cáo không có hành vi gian dối, lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà Đ, vì đã 
trả vốn và lãi với mức lãi suất 5%/tháng, lý do bị cáo chưa trả 185.130.000 đồng còn 
lại cho bà Đ là do làm ăn thất bại. Do đó, đây là quan hệ dân sự, các bên có tranh 
chấp về số tiền vốn và lãi còn lại chưa trả thì giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

[3]. Theo tài liệu thu thập thì ngày 23/6/2009, vợ chồng của bị cáo đã ký 03 
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở cho bà Nguyễn 
Bích L. Trong đó, có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 198m2 đất và quyền 
sở hữu nhà, được Phòng Tư pháp huyện L chứng thực với giá chuyển nhượng ghi 
trong hợp đồng là 200.000.000 đồng (bl: 1578 đến 1580); 02 hợp đồng chuyển 
nhượng nhà và đất tại khu vực T, phường T2, quận T cho bà L được Phòng Công 
chứng 24H công chứng với giá chuyển nhượng là 200.000.000 đồng và 300.000.000 
đồng (bl: 708 đến 713). Theo biên bản đối chất ngày 12/7/2013 bà L cho rằng hợp 
đồng chuyển nhượng nhà đất tại L, Đồng Tháp mua 01 tỷ đồng và nhà đất tại T, 
thành phố cần  Thơ mua 3,1 tỷ đồng; trong khi đó bị cáo khai nhận, thực chất bị cáo 
vay của bà L 01 tỷ đồng và 2,5 tỷ đồng, nên vợ chồng bị cáo ký hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà cho bà L nhằm đảm bảo nợ (bl: 335 
đến 341), chứ thực chất không có việc mua bán nhà đất thì thấy: Theo giấy biên 
nhận không ghi ngày tháng, bị cáo xác nhận có thiếu của bà L 3,5 tỷ đồng và số tiền 
tổng cộng vốn và lãi là 7.251.000.000 đồng (bl: 1514). Đối chiếu với hợp đồng vay 
tiền do bà L viết (bl: 142) thì bà L xác nhận ngày 22/6/2009 cho bị cáo mượn 2,5 tỷ 
đồng, thế chấp giấy tờ nhà đất cùng với bản tính toán tiền vốn và lãi là
7.251.000.000 đồng; phù hợp với đơn tố cáo ngày 09/7/2012 bà L xác nhận bị cáo 
nợ là 7.251.000.000 đồng gồm tiền các bất động sản trên và một phần tiền lãi các bất 
động sản và lãi trước đó (bl: 131); phù hợp với lời trình bày của bị cáo ngày 
18/12/2013 (bl: 1530). cấp sơ thẩm xác định hợp đồng chuyển nhượng nhà đất giữa 
vợ chồng bị cáo với bà L là hợp đồng giả cách là có căn cứ nhưng lại cho rằng bị cáo 
gian dối chiếm đoạt tiền của bà L là chưa đúng quy định của pháp luật.

[4]. Đối với Doanh Nghiệp tư nhân P l: Ngày 28/01/2010, Doanh Nghiệp tư 
nhân P l, do bà Thái Nhị P2 - Chủ doanh Nghiệp (gọi là bà P2) và Doanh Nghiệp tư 
nhân Quỳnh G, do bà Nguyễn Thị Quỳnh G - Chủ doanh Nghiệp (gọi là bị cáo) ký 
hợp đồng kinh tế, với nội dung: Bà P2 bán cho bị cáo 830 tấn thức ăn nuôi cá với trị 
giá 6.879.144.000 đồng; cách thức G thức ăn cho bị cáo tại ao cá, chi phí vận chuyển 
bị cáo chịu; cách thức thanh toán, lần 1 ngày 08/02/2010 thanh toán 500.000.000 
đồng, lần 2 ngày 02/3/2010 thanh toán 3.189.572.000 đồng, lần 3 ngày 15/03/2010 
thanh toán 3.189.572.000 đồng; ngoài ra hai bên còn cam kết trong quá trình thực 
hiện hợp đồng, nếu có gì phát sinh hai bên cùng nhau bàn bạc, nếu có tranh chấp 
Tòa án tại thành phố cần  Thơ giải quyết (bl: 401, 402). Trước đó, ngày 26/01/2010, 
bị cáo ký hợp đồng thế chấp cho bà P2 4 ao cá tại phường T và phường T l, quận T, 
thảnh phố Cần Thơ để thực hiện hợp đồng (bl: 405 đến 408) và ngày 05/02/2010, vợ 
chồng bị cáo ủy quyền nhà đất tại L, tỉnh Đồng Tháp cho bà P2 để đảm bảo thực 
hiện hợp đồng trong hạn 2 tháng (bl: 388 đến 390). Thực hiện hợp đồng từ ngày
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28/01/2010 đến ngày 08/02/2010, bà P2 đã G cho bị cáo nhiều lần, tổng cộng 577 
tấn thức ăn thảnh tiền là 4.830.311.217 đồng, cộng 72.000.000 đồng vận chuyển 
thảnh tiền 4.902.311.217 đồng. Lẽ ra theo hợp đồng hai bên ký kết thì ngày 
08/02/2010, bị cáo phải thanh toán 500.000.000 đồng nhưng bị cáo chỉ thanh toán
420.000.000 đồng, còn nợ lại 4.482.311.217 đồng, bị cáo hứa đến ngày 22/4/2010 
thanh toán cho bà P2 từ 01 tỷ đồng cho đến 02 tỷ đồng, số còn lại sẽ thanh toán vào 
ngày 15. 2010 (bl: 384). Đến nay bị cáo cũng chưa thanh toán số tiền còn lại cho bà 
P2.

Tại phiên tòa phiên thẩm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà P2 
cho rằng 04 ao cá bị cáo dùng thế chấp cho bà P2, trước đó bị cáo đã thế chấp cho 
NI hàng BIDV để vay tiền, nhưng vẫn dùng thế chấp cho bà P2 và trong thời gia 
ngắn là 10 ngày bị cáo nhận của bà P2 577 tấn thức ăn nuôi cá, bị cáo không thể sử 
dụng nuôi cá hết, bị cáo bán lấy tiền rồi bỏ trốn, nên hành vi của bị cáo là lừa đảo.

Do đó, để có căn cứ xử lý hành vi trên của bị cáo cần phải làm rõ những nội 
dung sau:

Trước ngày 26/01/2010, bị cáo có ký hợp đồng thế chấp cho NI hàng BIDV -  
Chi nhánh cần  Thơ 4 ao cá tại phường T và phường T I , quận T, thành phố cần  Thơ 
để vay tiền hay không?

Bị cáo có bán thức ăn nuôi cá cho bà Lê Thị M2, bà Đào Kim P3 hay không? 
Nếu có thì thời gian nào, bán giá bao nhiêu, G nhận hàng bằng P3 tiện gì, tại đâu, có 
ai biết chứng kiến.

Trong thời gian từ ngày 28/01/2010 đến ngày 08/02/2010, bị cáo có thuê bà 
Lê Thị M2, bà Đào Kim P3 vận chuyển thức ăn nuôi cá từ tàu của Công ty cổ  phần 
thức ăn thủy sản A hay tàu của bà P2 về cho bị cáo không? Nếu có thì thời gian cụ 
thể, tuyến đường vận chuyển từ đâu đến đâu, bằng P3 tiện gì? Trên đường vận 
chuyển có bán thức ăn nuôi cá lại cho ai, giá cả, tiền ai nhận?

Ông Đặng Văn C2 (Dl) mua 220 tấn thức ăn nuôi cá, thông qua bà Đào Kim 
P3 và bà P2, theo yêu cầu của bà P2, ông Đặng Văn C2 đã G tiền cho bà Đào Kim 
P3 (bl: 697, 698, 699). Do đó cần phải điều tra làm rõ: 220 tấn thức ăn nuôi cá, ông 
Đặng Văn C2 đã mua và trả tiền cho bà Đào Kim P3 là của bà P2 hay của bị cáo, 
nhưng Đào Kim P3 đã bán và nhận tiền? Ngoài ra, thông qua Đào Kim P3 giới thiệu, 
bị cáo bán cho ông ú t  10 tấn thức ăn nuôi cá, tại sao bị cáo mua giá cao nhưng bán 
lại giá thấp hơn, nhằm mục đích gì?

Trong thời gian 10 ngày (từ ngày 28/01/2010 đến ngày 08/02/2010), bị cáo 
nhận 577 tấn thức ăn nuôi cá của bà P2, bị cáo sử dụng vào mục đích gì?

Bà P2 thuê người vớt cá của bị cáo đã gây thiệt hại cụ thể bao nhiêu? (Từ lời 
xác nhận của người vớt cá, của bị cáo để định giá thiệt hại).
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[5]. Đối với bà Lê Thị M2: Điều tra làm rõ bị cáo có hành vi, thủ đoạn gian 
dối để nhận của bà Lê Thị M2 340.000.000 đồng hay 350.000.000 đồng thời gian 
nào, mục đích bị cáo nhận số tiền trên của bà M2 để làm gì, (để bán thức ăn nuôi cá 
cho bà M2 hay là vay mượn tiền dùm cho bà Khánh L4) để có căn cứ xử lý.

[6]. Đối với bà Đào Kim P3: Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo cho rằng chồng 
của bà Đào Kim P3 nợ tiền của bị cáo và đã chuyển trả cho bị cáo 500.000.000 
đồng. Do đó, cần phải điều tra làm rõ:

Chồng của bà P3 có nợ tiền của bị cáo hay không? Nếu có thì nợ tiền gì, nợ 
bao nhiêu, thời gian nợ?

Ngày 26/11/2010, Nguyễn Tuấn V có dẫn bà P3 đi xem các ao cá không? Nếu 
có thì xem những ao cá nào? Nhằm mục đích?

Trong khoảng thời gian cuối năm 2010 bà P3 có chuyển 50.000.000 đồng cho 
bị cáo qua T3 khoản số 017804124 mở tại ngân hàng Đ không?

[7]. Đối với ông Võ Đăng K: Thông qua bà Lê Thị Kim N2 giới thiệu, ngày 
08/3/2010 bị cáo vay của ông K 48.000.000 đồng nhưng viết biên nhận nợ
60.000.000 đồng, hẹn 10 ngày sau sẽ thanh toán đủ. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo 
khai nhận: Bị cáo vay số tiền trên dùm cho bà Khánh L4, đến nay Cơ quan điều tra 
cũng chưa điều tra làm rõ để có căn cứ xử lý.

[8]. Đối với tiền vay của ông Phan Trịnh Quốc N: Theo tài liệu Cơ quan điều 
tra thu thập thì Trần Quốc P6 đã vay của ông N 3,8 tỷ đồng để mua đất của ông 
Hoàng Nhân T3 và Trần Hồng c, ngày 14/9/2009 ông N đã cho Trần Quốc P6 vay 
số tiền trên và chuyển tiền vào tài khoản của Trần Quốc P6; bị cáo là người bảo lãnh 
cam kết trả số nợ trên. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo xác nhận số tiền mua đất của 
ông Trần Hồng c là do bị cáo lấy tiền từ tài khoản của bị cáo tại NI hàng để thanh 
toán, không có L quan đến tiền của ông N cho Trần Quốc P6 vay. Như vậy, số tiền 
3,8 tỷ đồng ông N G cho Trần Quốc P6, có L quan đến việc bị cáo cấu kết, lừa đảo 
chiếm đoạt của ông N hay không, chưa được làm rõ, để có căn cứ xử lý bị cáo.

Theo tài liệu Cơ quan điều tra đã thu thập có trong hồ sơ vụ án, cũng như lời 
khai của bị cáo G tại phiên tòa phúc thẩm thì: Bị cáo làm nghề nuôi trồng thủy sản, 
đến ngày 26/02/2009 bị cáo thành lập doanh Nệp tư nhân Quỳnh G nhằm sản xuất, 
phân phối cá giống, nuôi trồng thủy sản và thực tế bị cáo có hoạt động sản xuất, 
phân phối và nuôi trồng thủy sản. Theo bị cáo thì đến tháng 6/2010 bị cáo làm ăn 
thua lỗ, không còn khả năng thanh toán; nguyên nhân thứ nhất là do tại thời điểm 
này cá mất giá, bị thua lỗ, thứ hai cá bị dịch bệnh nên bị chết, thứ ba là do NI hàng 
siết chặt không cho vay. Như vậy, bị cáo đã xác định từ tháng 6/2010 không còn khả 
năng thanh toán nợ, nên Cơ quan điều tra phải làm rõ từ tháng 6/2010 trở về sau, bị 
cáo có thực hiện việc vay mượn tiền, các G dịch khác để chiếm đoạt tài sản hay 
không? Bị cáo dùng bản Fax của Lã Quốc T7, dùng khế ước vay tiền của ngân hàng
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từ thời gian nào, để gian dối, chiếm đoạt tiền của bị hại? Bị cáo có bỏ trốn không, 
thời gian nào? Từ đó mới có căn cứ xử lý bị cáo theo quy định của pháp luật.

Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân 
dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, đơn kháng cáo của bị cáo, hủy bản án sơ 
thẩm, Giao toàn bộ hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố cần  Thơ, để 
điều tra lại vụ án theo quy định của pháp luật. Bị cáo không phải chịu án phí hình sự 
phúc thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYÉT ĐỊNH:
Căn cứ vào điểm b khoản 1, khoản 3 Điều 358 Bộ luật tố tụng hình sự.

1. Chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Quỳnh G; hủy bản án sơ
thẩm số: 19/2018/HS-ST ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Tòa án nhân dân thảnh phố 
Cần Thơ. Giao toàn bộ hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố cần  Thơ, điều 
tra lại vụ án.

2. v ề  án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Thị Quỳnh G không phải
chịu.

3. Bản án P2 thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 03 tháng 01 năm 2019.

TM.HỘI ĐỘNG XÉT x ử  P2 THẨM 
Nơi nhận: THẨM PHÁN -  CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
- Tòa án nhân dân tối cao(l);
- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 
tại thành phố Hồ Chí Minh(l);
- TAND thành phố cần Thơ(l);
- VKSND thành phố cần Thơ(l);
- Cục THADS thành phố cần Thơ(l);
- CA thành phố cần Thơ(l); Đ ă n g  V ă n  Y
- Sở tư pháp thành phố cần Thơ(l);
- Trại tạm giam Công an thành phố cần 
Thơ(2) (để tống đạt cho bc lb)
- Lưu (3) 14b án 22.
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH LÂM Đ Ồ NG Độ c lập -  Tự d 0 -  Hạn h p h úc’

B ản án s ố: 106/2018/HS-PT 
Ng ày: 18-12-2018

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
- T phần Hội đồng xét xử  phúc thẩm gồm có.
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ph an Min h Dũng
Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Hữu Hồng

Ông Huỳ nh Vă n Hiệp
- Thư ký phiên tòa: Bà Đà 0 T hị L ương - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Lâm Đồng.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 

Bà Trần Thị Đà 0 - Kiểm sát viên.
Ng ày 18 tháng 12 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng 

xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 137/2018/TLPT-HS, ngày 30/11/2018 
đối với bị cáo Phan Minh T; do kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 
Lâm Đồng đố i với b ản án hình sự sơ thẩm s ố 48/2018/HSST ngày 17/10/2018 
của Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Lâm Đồng.

- Bị cáo bị kháng nghị:
P h a n Min h T ; sinh năm 1994 tại tỉnh Hà Tĩnh; nơi cư trú: thôn 4, xã Lộc Phú, 
huyện B ảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng; dân tộc: Kinh; quố c tịch: Việt Nam; tôn giáo: 
không; trình độ văn hóa: lớp 12/12; nghề nghiệp: l àm vườn; Là Đảng viên Đảng 
Cộng Sản Việt Nam, đến ngày 09/5/2018 bị xóa tên trong danh s ách Đ ảng viên; 
b ố, mẹ ruột đã chết; b ố nuôi Phan Văn B ình, sinh năm 1966; mẹ nuôi Nguyễn 
Thị T, sinh năm 1965; vợ con: chưa có; tiền án, tiền sự: không;

B ị bắt tạm giam ngày 15/5/2018, hiện đang tạm giam tại Nhà tạm giữ 
Công an huyện B ảo Lâm. Có mặt.

Trong vụ án có bị hại là bà Nguyễn Thị T, người có quyền lợi và nghĩa vụ 
liên quan là Phan Văn Bình không kháng cáo.

N ộ  I DUNG VỤ ÁN
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ n được tóm tắt như sau:
Vào khoảng 09 giờ ngày 14/5/2018 Phan Minh T điều khiển xe máy 

Vision màu đen đỏ biển s ố 49H1- 337.96 chở bà Nguyễn Thị T (là mẹ nuôi của 
T) ra thành phố B ảo Lộc để lấy thẻ ATM và khám bệnh. Trên đường ra B ảo Lộc,
T ghé đổ xăng thì phát hiện túi đựng tiền của bà T để trong c ốp xe nên nảy sinh 
ý định chiếm đoạt tài s ản. T không thẳng đường Quố c lộ 725 mà điều khiển xe 
đi đường Lộc Quảng, B ảo Lâm. Thấy vậy bà T hỏi “Sao đi đường này” thì T nói 
“Vào nhà bạn lấy đồ”. Khi T điều khiển xe đến thôn 1 xã Lộc Quảng, lợi dụng
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đường vắng người qua lại nên T móc điện thoại trong túi quần bên trái ra rồi cố 
ý làm rơi điện thoại, chạy được một đoạn thì T dừng xe lại để bà T xuống nhặt 
điện thoại. Khi bà T xuống xe đang nhặt điện thoại thì T điều khiển xe máy bỏ 
chạy về hướng thành phố Bảo Lộc. Khi chạy xe đến đường Hà Giang phường 
Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc thì T dừng xe kiểm tra phát hiện trong cốp xe có 03 
cọc tiền Việt Nam, tiền đôla Mỹ và nhiều giấy tờ khác, T lấy 02 cọc tiền, còn 01 
cọc tiền, số tiền đô la Mỹ và các giấy tờ khác bỏ vào bịch nylong màu đen, rồi 
gửi lại nhà chị Nguyễn Thị D tại tổ 10, phường Lộc Sơn, thành phố phố Bảo 
Lộc, rồi nhắn tin cho bà T ra nhà chị D lấy tiền và giấy tờ. Sau đó T điều khiển 
xe 49H1- 337.96 đi về hướng đèo Bảo Lộc, khi đi đến xã Đại Lào, thành phố 
phố Bảo Lộc thì bị lực lượng tại đèo Bảo Lộc bắt giữ. Qua kiểm đếm xác định 
tổng số tiền trong 02 cọc tiền trong cốp xe của T là 66.610.000đ và các giấy tờ 
tùy thân của T.

Sau khi nhận tin nhắn của T thì bà T nhờ chồng là Phan Văn B đến nhà chị 
D lấy. Qua kiểm đếm trong bịch ny lon xác định có 01 cọc tiền Việt Nam tổng 
cộng 16.970.000đ và 321 USD và các giấy tờ cá nhân của bà T và ông B. Theo 
kết luận định giá tài sản số 46/KLĐG ngày 17/5/2018 của Hội đồng định giá tài 
sản tố tụng hình sự huyện B xác định: Xe môtô Honda Vision màu đỏ đen, biển 
số 49H1- 337.96, đã qua sử dụng có giá là 25.000.000đ.

Cáo trạng số 42/CTr-VKSBL ngày 20/8/2018 của Viện kiểm sát nhân dân 
huyện B truy tố Phan Minh T về tội “Cướp giật tài sản” theo điểm c khoản 2 
Đieu 171 BLHS.

Bản án số 48/2018/HSST ngày 17/10/2018 của Tòa án nhân dân huyện B 
tuyên bố bị cáo Phan Minh T phạm tội “Cướp giật tài sản”.

Áp dụng khoản 2 Điều 171; điểm h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; 
Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Phan Minh T 15 tháng tù. Thời gian 
chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 15/5/2018.

Bản án còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo.
Quyết định số 935/QĐ-VKS-P7 ngày 12/11/2018 Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Lâm Đồng kháng nghị không áp dụng điểm h khoản 1 Điều 51; Điều 54 Bộ 
luật Hình sự tăng hình phạt đối với bị cáo T, buộc bị cáo phải chấp hành hình 
phạt theo điểm c khoản 2 Điều 171 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị 
chấp nhận kháng nghị, sửa bản án sơ thẩm theo hướng xử phạt bị cáo từ 03 đến 
04 năm tù.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Trên đường chở bà Nguyễn Thị T (mẹ nuôi của T) ra Bảo Lộc để lấy 

thẻ ATM và khám bệnh, khi ghé Cát Quế đổ xăng thì phát hiện túi đựng tiền của 
bà T để trong cốp xe nên T nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Sau khi đổ xăng, 
T điều khiển xe đến ngã ba Minh Rồng, T không đi thẳng đường Quốc lộ 725 
mà điều khiển xe rẽ phải hướng xã Lộc Quảng; lợi dụng đường vắng người nên
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T móc điện thoại trong túi quần ra rồi cố ý làm rơi, khi bà T xuống xe nhặt điện 
thoại thì T điều khiển xe máy tẩu thoát về hướng Bảo Lộc, đến đường Hà Giang 
T dừng xe mở cốp lấy 02 cọc tiền, còn 01 cọc tiền, tiền đô la Mỹ và các giấy tờ 
khác bỏ vào bịch nylon gửi lại nhà chị Nguyễn Thị D, rồi nhắn tin cho bà T ra 
lấy tiền và giấy tờ. Sau đó T điều khiển xe 49H1- 337.96 đi về hướng đèo Bảo 
Lộc thì bị bắt giữ. Qua kiểm đếm xác định tổng số tiền trong cốp xe của T là 
66.610.000đ.

Theo kết luận định giá tài sản số 46/KLĐG ngày 17/5/2018 của Hội đồng 
định giá tài sản tố tụng hình sự huyện B xác định: Xe môtô Honda Vision màu 
đỏ đen, biển số 49H1- 337.96, đã qua sử dụng có giá là 25.000.000đ. Đối với số 
tài sản gửi nhà chị Dung qua kiểm đếm 16.970.000đ, riêng 321USD có giá tại 
thời điểm là 7.238.550đ. Tổng cộng tài sản chiếm đoạt là 115.818.550đ.

Xét lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị hại, phù 
hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Hành vi của bị cáo Phan 
Minh T đã cấu T tội “Cướp giật tài sản” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 
171 Bộ luật Hình sự.

[2] Xét kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng:
về thực hiện thủ tục tố tụng: Cáo trạng số 42/CTr-VKSBL ngày 

20/8/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện B kết luận bị cáo chiếm đoạt 
83.580.000đ tiền VND và giá trị chiếc xe 25.000.000đ, tổng cộng 108.580.000đ. 
Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát bổ sung thêm số tiền 321USD = 
7.238.550đ, tổng cộng bị cáo chiếm đoạt 115.818.550đ, Tòa án cấp sơ thẩm 
chấp nhận việc bổ sung này tại phiên tòa là vi phạm giới hạn của việc xét xử 
theo Điều 298 Bộ luật Tố tụng hình sự, đại diện Viện kiểm sát vi phạm Điều 306 
Bộ luật Tố tụng hình sự, vì ý kiến bổ sung không được làm xấu đi tình trạng của 
bị cáo. Trường hợp này, Tòa án phải trả hồ sơ để Viện kiểm sát nhân dân huyện 
B thay đổi bản Cáo trạng khác.

Xét cấp sơ thẩm có vi phạm thủ tục tố tụng, nhưng vi phạm này là do 
Viện kiểm sát nhân dân huyện B. về số tiền chiếm đoạt, trong nội dung bản cáo 
trạng cũng đã nêu số tiền 321USD, bản án sơ thẩm xác định tổng số tiền bị cáo 
chiếm đoạt 115.818.550đ là đúng với bản chất của vụ án, kháng nghị của Viện 
kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho rằng bị cáo chỉ có ý thức chiếm đoạt 
91.610.000đ là không đúng. Do đó, không cần thiết phải hủy bản án sơ thẩm.

về áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: cấp  sơ thẩm xác định 
tài sản chiếm đoạt đã được thu hồi và trả lại cho bị hại, áp dụng tình tiết giảm 
nhẹ quy định tại điểm h khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự (phạm tội nhưng chưa 
gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn) là không chính xác, vì khi bị cáo 
chiếm đoạt được là đã có thiệt hại, tổng giá trị chiếm đoạt 115.818.550đ là lớn, 
việc thu hồi trả lại cho bị hại là nằm ngoài ý muốn của bị cáo. Hồ sơ thể hiện sau 
khi T điều khiển xe máy tẩu thoát về hướng Bảo Lộc, đến đường Hà Giang T 
dừng xe mở cốp lấy 02 cọc tiền, còn 01 cọc tiền, tiền đô la Mỹ và các giấy tờ 
khác bỏ vào bịch nylon gửi lại nhà chị Nguyễn Thị D, rồi nhắn tin cho bà T ra
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lấy tiền và giấy tờ, tổng số tiền bị cáo gửi lại là 24.208.550đ, đây là tình tiết 
giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự cũng cần xem cho bị cáo.

v ề  mức hình phạt: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm 
phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân, gây ảnh hưởng xấu đến 
tình hình trị an xã hội tại địa phương, số tiền chiếm đoạt lớn, mức hình phạt quy 
định từ 03 đến 10 năm, cấp sơ thẩm áp dụng thêm Điều 54 Bộ luật Hình sự, xử 
phạt bị cáo 15 tháng tù là nhẹ nên cần chấp nhận kháng nghị tăng hình phạt đối 
với bị cáo. Bị cáo chỉ có 01 tình tiết giảm nhẹ ở khoản 1 Điều 51 nên không 
được áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự.

[3] v ề  án phí: Bị cáo Phan Minh T không phải chịu án phí hình sự phúc
thẩm.

Vì các lẽ trên,
QUYÉT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự năm
2015.

Chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng, sửa 
bản án sơ thẩm.

Tuyên bố bị cáo Phan Minh T phạm tội “Cướp giật tài sản”.
Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 171; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51;

Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Phan Minh T 03 (ba) năm tù.
Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 15/5/2018.

Áp dụng Điều 135 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 
326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc 
hội về án phí và lệ phí tòa án. Bị cáo Phan Minh T không phải chịu án phí hình 
sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 
đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT x ử  PHÚC THẨM
- VKSND tỉnh Lâm Đồng; THẨM PHÁN -  C H Ủ  T Ọ A  PHIÊN T Ò A
- Phòng KTNV&THA;
- Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng;
- TAND huyện B;
- VKSND huyện B; Đ ã ký
- Cơ quan CSĐT CA huyện B;
- Cơ quan THAHS CA huyện B;

- Người tham gia tố tụng; P han  M inh D ung
- Lưu hồ sơ; Án văn.
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
TỈNH QUĂNG BỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 89/2018/HS-PT 
Ngày: 30- 11 -2018

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH.

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thắm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Việt
Thẩm phán: Ông Nguyễn Thái Sơn; Bà Từ Thị Hải Dương

-  Thư kỷ phiên tòa: Phan Thị Mai Ly - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 
Quảng Bình

-  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên 
tòa: Bà Cao Thị Minh Nguyệt - Kiểm sát viên

Ngày 30 tháng 11 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình, 
mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 
80/2018/TLPT-HS ngày 15 tháng 11 năm 2018, đối với các bị cáo Phạm Văn p, 
Đặng Văn H do có kháng cáo của các bị cáo Phạm Văn p, Đặng Văn H và 
kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình về phần 
xử lý vật chứng vụ án đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 30/2018/HS-ST ngày 
10 tháng 10 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Các bị cáo có kháng cáo và có kháng nghị:
1. Phạm Văn p, sinh ngày 08 tháng 7 năm 1993 tại xã D, huyện L, tỉnh

Quảng Bình. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Thôn B, xã D, huyện L, 
tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hoá: Lớp 11/12; dân tộc: 
Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm 
Xuân s và bà Phạm Thị L; có vợ là Dương Thị H và 1 con sinh năm 2018; tiền 
án: Không; tiền sự: Không; bị bắt tạm giam ngày 04 tháng 5 năm 2018, hiện 
đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Bình. Có mặt;

2. Đặng Văn H, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1997 tại xã T, huyện L, tỉnh
Quảng Bình. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Thôn T, xã T, huyện L, 
tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: cắ t tóc; trình độ văn hoá: Lớp 9/12; dân tộc:
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Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đặng Văn 
K và bà Hà Thị T; vợ, con: Chưa có; tiền án: Không; tiền sự: Không; bị bắt tạm 
giam ngày 04 tháng 5 năm 2018 hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công 
an tỉnh Quảng Bình. Có mặt.

Người bào chữa cho bị cáo Đặng Văn H  tại phiên toà phúc thắm: Bà Trần 
Thị An - Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh 
Quảng Bình. Có mặt.

Vụ án có người bị hại anh Nguyễn Văn H, chị Hoàng Thị H; có người có 
quyền lợi nghĩa vụ liên quan là Chị Lê Thị K, anh Lê Xuân p, chị Phạm Thị N, 
chị Phạm Thị L, chị Dương Thị N, ông Phạm Xuân s, ông Nguyễn Công M, anh 
Đặng Văn T nhưng không có kháng cáo, Bản án sơ thẩm không bị kháng nghị 
nên Tòa án không triệu tập tham gia phiên tòa phúc thẩm.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 
vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 23 giờ 00 phút ngày 27 tháng 4 năm 2018, Phạm Văn p rủ Đặng 
Văn H đi trộm cắp tài sản, H đồng ý. H điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 
73K6 - 6951 của ông Nguyễn Công M chở p chạy theo đường J Bic hướng từ xã 
Dương Thủy, huyện Lệ Thủy về trị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng 
Bình rồi rẽ vào thôn u ẩn  Áo, xã Liên Thủy thấy cổng nhà chị Hoàng Thị H khóa 
ngoài, p và H bàn nhau đột nhập vào trong nhà để trộm cắp tài sản. Cả hai giấu 
xe mô tô ngoài đồng mộng rồi đi bộ vòng ra phía sau nhà chị H, thấy cánh cửa 
chốt bên trong, p và H dùng tay giật bung tấm ván cửa ở phía dưới, đột nhập vào 
trong nhà lấy trộm két sắt đưa ra ngoài đường, p đứng giữ két sắt, H đi lấy xe 
mô tô giao cho p chở két sắt còn H vừa chạy vừa giữ phía sau xe. Cả hai đưa két 
sắt giấu trong đám cỏ lác ở khu vực mộng cách nhà chị H khoảng 1 km. Sau đó 
H chở p về nhà p lấy một cái thuổng, một cái búa và một cái đục đến phá két 
sắt, lấy được 80.000.000 đồng tiền mặt, 02 nhẫn vàng, 02 vòng vàng và 01 mặt 
dây chuyền vàng. Riêng số giấy tờ trong két sắt, p và H vứt lại cùng két sắt. p 
chia cho H 20.000.000 đồng, còn p giữ 60.000.000 đồng cùng 02 nhẫn vàng, 02 
vòng vàng và 01 mặt dây chuyền vàng. Ngày 29 tháng 4 năm 2018, sau khi đánh 
bạc hết tiền, p gọi điện nhờ H đưa 02 vòng vàng và mặt dây chuyền vàng đi bán. 
H rủ Phạm Thị N đưa vòng vàng 03 chỉ về bán cho chị Lê Thị K ở tổ dân phố X, 
thị trấn K là nhân viên của tiệm vàng K N ở thị trấn K, huyện L bán được
6.400.000 đồng. Sau đó H tiếp tục rủ Lê Xuân p đi cùng H đưa vòng vàng 03 chỉ

189



và mặt dây chuyền vàng vào tiệm vàng ở thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị bán được
10.200.000 đồng. Sau khi bán vàng xong, H đưa cho p 10.000.000 đồng, số tiền 
còn lại H giữ và tiêu xài cá nhân. Ngoài ra p còn bán 01 nhẫn vàng loại 01 chỉ 
cho chị Phạm Thị L (chị của P) được 3.200.000 đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra còn xác định: Đêm 19 rạng sáng ngày 
20 tháng 4 năm 2018, p và H đột nhập vào quán bán tạp hóa của gia đình anh 
Nguyễn Văn H ở khu vực chợ c, xã D, huyện L, tỉnh Quảng Bình lấy trộm một
số hàng hóa như: Mì chính, dầu ăn, nước yến, dầu gội đầu, sữa tắm, nước tương, 
sữa Ông Thọ, nước cốt dừa, kem đánh răng... rồi đưa đến bán cho chị Dương 
Thị N  ở thôn B, xã D, huyện L, tỉnh Quảng Bình lấy 4.000.000 đồng.

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 20/KL-HĐĐG ngày 15 tháng 5 năm 
2018, Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự huyện Lệ Thủy kết luận: 
01 két sắt, 02 vòng vàng, 02 nhẫn vàng có tổng giá trị 30.640.000 đồng; Bản kết 
luận định giá tài sản số 28/KL-HĐĐG ngày 09 tháng 7 năm 2018, số tài sản là 
hàng tạp hóa các bị cáo lấy trộm tại quán anh Nguyễn Văn H có tổng giá trị
5.962.400 đồng. Riêng mặt dây chuyền vàng không đủ thông tin nên Hội đồng 
định giá không đủ cở sở kết luận. Tổng giá trị tài sản mà Phạm văn p và Đặng 
Văn H trộm cắp tại nhà chị Hoàng Thị H là 110.640.000 đồng, tại quán tạp hóa 
của anh Nguyễn Văn H là 5.962.400 đồng.

Cáo ừạng số 23/CT-VKSNDLT ngày 14 tháng 8 năm 2018 của Viện kiểm 
sát nhân dân huyện Lệ Thủy truy tố các bị cáo Phạm Văn p, Đặng Văn H về tội 
“Trộm cắp tài sản” theo điểm c khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015, 
sửa đổi bổ sung năm 2017.

Bản án hình sự sơ thẩm số 30/2018/HS-ST ngày 10 tháng 10 năm 2018 
của Tòa án nhân dân huyện Lệ Thủy quyết định tuyên bố các bị cáo Phạm Văn 
p, Đặng Văn H phạm tội “Trộm cắp tài sản”.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 173; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 
51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 
2017 đối với các bị cáo Phạm Văn p, Đặng Văn H.

Xử phạt bị cáo Phạm Văn p 36 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù 
tính từ ngày bắt tạm giam ngày 04 tháng 5 năm 2018;

Xử phạt bị cáo Đặng Văn H 30 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù 
tính từ ngày bắt tạm giam ngày 04 tháng 5 năm 2018.

Bản án sơ thẩm còn tuyên xử lý vật chứng vụ án; tuyên buộc bị cáo Phạm 
Văn p phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm; tuyên miễn án phí hình 
sự sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Văn H; tuyên quyền kháng cáo của các bị cáo,
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người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp 
luật.

Trong hạn luật định, ngày 16 tháng 10 năm 2018 bị cáo Phạm Văn p có 
đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt;

Ngày 17 tháng 10 năm 2018 bị cáo Đặng Văn H có đơn kháng cáo xin 
giảm nhẹ hình phạt;

Ngày 08 tháng 11 năm 2018, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 
Quảng Bình có Quyết định số 2709/QĐ-VKSQB, kháng nghị phần xử lý vật 
chứng vụ án, đề nghị Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình xét xử phúc thẩm theo 
hướng sửa Bản án sơ thẩm, trả lại 01 điện thoại di động hiệu OPPO F3 plus cho 
bị cáo Đặng Văn H.

Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo Phạm Văn p, Đặng Văn H thừa nhận 
hành vi phạm tội “Trộm cắp tài sản” của các bị cáo đúng như Cáo trạng truy tố 
và xét xử của Bản án sơ thẩm, giữ nguyên kháng cáo xin được xem xét giảm nhẹ 
hình phạt; bị cáo Đặng Văn H giao nộp bản sao Huy chương Kháng chiến hạng 
Nhì của bà Nguyễn Thị c là bà nội của bị cáo cùng đơn trình bày hoàn cảnh gia 
đình, xin giảm nhẹ hình phạt.

Trợ giúp viên pháp lý bào chữa cho bị cáo Đặng Văn H không tranh luận 
tội danh “Trộm cắp tài sản” khung hình phạt theo điểm c khoản 2 Điều 173; tình 
tiết tăng nặng theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, 
bổ sung năm 2017, mà Toà án cấp sơ thẩm đã áp dụng đối với bị cáo, chỉ đề 
nghị Hội đồng xét xử xem xét hiện tại bị cáo đang là lao động chính trong gia 
đình, gia đình bị cáo thuộc hộ nghèo, từ trước đến khi phạm tội bị cáo là công 
dân tốt; trong quá trình điều tra và tại phiên toà bị cáo luôn thành khẩn khai báo, 
biết ăn năn hối cải; thiệt hại do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra đã được khắc 
phục, được người bị hại đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đề nghị Hội 
đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, tạo cơ hội cho bị cáo sớm trở lại hoà 
nhập cộng đồng để lao động, chăm lo cuộc sống gia đình.

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố xét xử phúc thẩm vụ án đề nghị 
Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Phạm 
Văn p, Đặng Văn H; không chấp nhận ý kiến đề nghị của người bào chữa cho 
bị cáo Đặng Văn H, giữ y mức án theo quyết định của Bản án sơ thẩm đã xử 
phạt đối với các bị cáo Phạm Văn p, Đặng Văn H; giữ nguyên kháng nghị phần 
xử lý vật chứng vụ án của Bản án sơ thẩm, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận 
kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình để sửa
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Bản án sơ thẩm, trả lại 01 điện thoại di động hiệu OPPO F3 plus cho bị cáo 
Đặng Văn H.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 
được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Theo lời khai nhận tội của các bị cáo Phạm Văn p, Đặng Văn H tại phiên 
toà phúc thẩm phù hợp với với các chứng cứ, tài liệu có tại hồ sơ vụ án như lời 
khai của các bị cáo trong quá trình điều tra và tại phiên toà sơ thẩm; lời khai của 
các người bị hại, các người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, Kết luận định giá 
tài sản trộm cắp của Hội đồng định giá, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy hành vi 
phạm tội của các bị cáo Phạm Văn p, Đặng Văn H có đủ yếu tố cấu thành của 
tội “Trộm cắp tài sản” được quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015, 
sửa đổi bổ sung một số điều năm 2017 (Bộ luật Hình sự năm 2015). Bản án hình 
sự sơ thẩm số 30/2018/HS- ST ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Toà án nhân dân 
huyện Lệ Thuỷ định tuyên bố các bị cáo Phạm Văn p, Đặng Văn H phạm tội 
“Trộm cắp tài sản” là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[1] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo Phạm Văn p, 
Đặng Văn H, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy:

Các bị cáo Phạm Văn p, Đặng Văn H bị truy tố và xét xử về tội “Trộm cắp 
tài sản” theo tình tiết định khung tăng nặng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 
173 Bộ luật Hình sự năm 2015 “Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng 
đến dưới 200.000.000 đồng”, có hình phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. Các bị cáo 
Phạm Văn p, Đặng Văn H phạm tội có 1 tình tiết tăng nặng “Phạm tội 2 lần trở 
lên” theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, có các tình tiết 
giảm nhẹ theo các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 
2015. Với tổng giá trị tài sản của 2 lần trộm cắp gồm: Tài sản của chị chị Hoàng 
Thị H 80.000.000 đồng tiền mặt, kim loại vàng và các tài sản khác được định giá
36.602.400 đồng, tổng cộng 110.640.000 đồng; tài sản của anh Nguyễn Văn H 
có tổng giá trị 5.962.400 đồng. Tổng cộng các bị cáo đã chiếm đoạt của 2 bị hại 
116.602.4 00 đồng, bị cáo Phạm Văn p được xác định là người khởi xướng, chủ 
động trong các lần trộm cắp tài sản; bị cáo Đặng Văn H phạm tội với vai trò tích 
cực. Theo tổng giá trị tài sản của 2 lần trộm cắp 116.602.400 đồng và tình tiết 
tăng nặng “phạm tội 2 lần trở lên” được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ 
luật Hình sự năm 2015 mà các bị cáo phải chịu; tình tiết giảm nhẹ theo các điểm 
b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 mà các bị cáo được 
hưởng, Bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo Phạm Văn p mức án 36 tháng tù; xử phạt 
bị cáo Đặng Văn H mức án 30 tháng tù là thoả đáng, không nặng.

Theo bản sao Huy chương Kháng chiến hạng Nhì của bà Nguyễn Thị c là 
bà nội của bị cáo Đặng Văn H cùng đơn trình bày hoàn cảnh gia đình thì không
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phải là tình tiết giảm nhẹ mới đối với bị cáo Đặng Văn H. Các bị cáo Phạm Văn 
p, Đặng Văn H kháng cáo xin giảm nhẹ nhưng không có thêm tình tiết mới chưa 
được Bản án sơ thẩm xem xét nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không có căn cứ 
để chấp nhận kháng cáo của các bị cáo và ý kiến đề nghị của người bào chữa 
cho bị cáo Đặng Văn H để sửa Bản án sơ thẩm, giảm nhẹ hình phạt cho các bị 
cáo.

[2] Xét kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng 
Bình đề nghị xét xử phúc thẩm, sửa Bản án sơ thẩm, trả lại 01 điện thoại di động 
hiệu OPPO F3 plus cho bị cáo Đặng Văn H, Hội đồng xét xử thấy:

Bị cáo Đặng Văn H đã sử dụng nguồn tiền do phạm tội mà có mua 01 
điện thoại di động hiệu OPPO F3 plus, sau khi vụ án bị phát hiện, các bị cáo 
Phạm Văn p, Đặng Văn H đã có ý kiến để gia đình các bị cáo bồi thường đủ 
thiệt hại cho các bị hại, xét thấy chiếc điện thoại này tuy được bị cáo Đặng Văn 
H mua bằng tiền do phạm tội mà có nhưng quá trình điều tra, xét xử không 
chứng minh được bị cáo Đặng Văn H đã sử dụng chiếc điện thoại này làm 
phương tiện liên lạc với Phạm Văn p để phạm tội, thiệt hại đối với các bị hại do 
hành vi phạm tội của bị cáo gây ra đã được khắc phục, Bản án sơ thẩm quyết 
định tịch thu hoá giá bán sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu OPPO 
F3 plus thu của Đặng Văn H là không đúng. Theo đó Hội đồng xét xử phúc 
thẩm phải chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 
Quảng Bình và ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên toà phúc thẩm để sửa phần xử 
lý vật chứng của Bản án sơ thẩm, trả lại 01 điện thoại di động hiệu OPPO F3 
plus cho bị cáo Đặng Văn H.

[3] về án phí hình sự phúc thẩm đối với các bị cáo Phạm Văn p, Đặng 
VănH.

Các bị cáo Phạm Văn p và Đặng Văn H kháng cáo xin giảm nhẹ không 
được cấp phúc thẩm chấp nhận, thuộc trường hợp phải chịu án phí hình sự phúc 
thẩm, xét bị cáo Đặng Văn H thuộc diện hộ nghèo nên Hội đồng xét xử miễn án 
phí hình sự phúc thẩm cho bị cáo theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 
Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của ủ y  ban Thường vụ 
Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí 
và lệ phí Tòa án. Bị cáo Phạm Văn p phải chịu Án phí hình sự phúc thẩm theo 
quy định tại khoản 2 các Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; điểm 
b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của 
ủ y  ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý 
và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.
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Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm về tịch thu tiêu huỷ tang vật vụ 
án; tuyên buộc bị cáo Phạm Văn p phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm để 
sung quỹ Nhà nước; tuyên miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Đặng Văn H 
không có kháng cáo, không bị kháng nghị, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết 
thời hạn kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYÉT ĐỊNH:

Căn cứ vào các điểm a, b khoản 1 Điều 355; điểm d khoản 1 Điều 357; 
khoản 2 các điều 135, 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015; điểm đ khoản 1 
Điều 12; điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 
30/12/2016 của ủ y  ban Thường vụ Quốc hội Quy định về mức thu, miễn, giảm, 
thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

1. Không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo 
Phạm Văn p và Đặng Văn H và giữ y Bản án sơ thẩm.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 173; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 
51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 
2017 đối với các bị cáo Phạm Văn p, Đặng Văn H.

Xử phạt bị cáo Phạm Văn p 36 (ba mươi sáu) tháng tù về tội "Trộm cắp 
tài sản", thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam 04 tháng 5 năm 2018;

Xử phạt bị cáo Đặng Văn H 30 (ba mươi) tháng tù  về tội "Trộm cắp tài 
sản", thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam 04 tháng 5 năm 2018.

2. Căn cứ Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự;
Sửa bản án sơ thẩm về phần xử lý vật chứng vụ án: Trả lại cho bị cáo 

Đặng Văn H 01 điện thoại di động hiệu OPPO F3 plus, tình trạng theo Biên bản 
giao nhận vật chứng ngày 20 tháng 9 năm 2018 (biên bản ghi nhầm năm 2017) 
giữa cán bộ điều tra Công an huyện Lệ Thuỷ với cán bộ Chi cục Thi hành án dân 
sự huyện Lệ Thuỷ.

3. về án phí hình sự phúc thẩm đối với các bị cáo Phạm Văn p, Đặng Văn
H:

Bị cáo Phạm Văn p phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm để 
sung vào ngân sách Nhà nước.

Miễn án phí hình sự phúc thẩm cho bị cáo Đặng Văn H.
Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm về tuyên xử lý vật chứng vụ án: 

Trả lại 01 cái thuổng, 01 cái búa, 01 cái đục cho ông Phạm Xuân S; tuyên buộc
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bị cáo Phạm Văn p phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm để sung quỹ Nhà 
nước; tuyên miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Đặng Văn H không có 
kháng cáo, không bị kháng nghị, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn 
kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án phúc thẩm (30 
tháng 11 năm 2018).

Nơi nhận:
■ Theo khoản 2 Điều 262 BL TTHS;
■ Phòng HSNVCS CAQB;
■ Vụ GĐKT 1 TANDTC;
■ Sở Tư pháp QB;
■ Lưu hồ sơ vụ án;
■ Lưu án văn THS, VP TAQB;

TM.HỘI ĐỒNG XÉT x ử  PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Việt
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN ' Đ ộ c  lậ p  -  Tự do -  Hạnh phúc '

TÌNH THẢI NGUYÊN ' —------- :---------- :------

Bản án số:396/2018/HSST
Ngàyl8tháng 10 năm 2018

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

- Thành phần Hội đồng xét x ử  sơ  thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Trần Thị Minh Hải;
Các hội thẩm nhân dân: l.ồng  Trần Tuấn Hưởng
2. Ông Đỗ Phượng
Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Ma Thị Huyền Nhung- Thư ký 

Toà án nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên tham gia phiên toà: Ông Phan Thanh T-chức vụ: Kiểm sát viên.

Ngàyl8 tháng 10 năm 2018, tại hội trường xét xử Tòa án nhân dân thành 
phố Thái Nguyên. Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 
mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý SỐ365/2018/HSST, 
ngày 28tháng8năm 2018, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 
382/2018/QĐXXST-HS ngày 28/9/2018 đối với bị cáo:

Họ và tên: Hà Văn T, tên gọi khác: Khôngsinh ngày: 28/02/2000.Nơi 
đăng ký HKTT:Thôn T, xã Ph, huyện Ch, tỉnh T;Chỗ ở: Không xác định; Nghề 
nghiệp: Không;Trình độ văn hóa: 09/12; Dân tộc: Tày; Giới tính: Nam; Tôn 
giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông:Hà Văn C; Con bà:Hà Thị Hn; Vợ, 
con: Chưa có. Gia đình có 03 anh chị em, bị cáo là con thứ ba; Tiền án, tiền sự: 
Không;BỊ cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 09/6/2018đến nay. Hiện bị 
cáođang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên. (Có mặt tại 
phiên tòa).

* Bị hại:
1. Chị Ly Mey L, sinh năm 1997 (Có đơn xin xét xử vắng mặt).

Địa chỉ: Phòng 106, Ký túc xá nhà K l, Trường Cao Đẳng Kinh tế Tài 
Chính -  Thái Nguyên (Tổ 16 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên)

* Người chứng kiến:
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1. Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1988, trú tại:Tổ 6, phường T, Thành phố T, 
tỉnh Thái Nguyên. (Có đơn xin xét xử vắng mặt)

2. Anh Nguyễn Đức H2, sinh năm 1993,trú tại: Tổ 17, phường T, Thành 
phố T, tỉnh Thái Nguyên, (vắng mặt)

3. Anh Nguyễn Văn B, sinh năm 1990,trú tại: Xóm B, xã T, Thành phố T, 
tỉnh Thái Nguyên, (vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:
Khoảng 07 giờ ngày 07/6/2018, do cần tiền tiêu sài cá nhân nên Hà Văn T 

đã nảy sinh ý định đi vào trong trường Cao đẳng Kinh tế -Tài Chính Thái 
Nguyên xem ai có sơ hở để trộm cắp tài sản. Sau khi vào bên trong trường, T đi 
đến khu ký túc xá, khi đến phòng 106 nhà KI thì thấy trong phòng có 01 chiếc 
điện thoại Iphone 6 màu xám đang cắm sạc đặt trên chiếc ghế sát cạnh giường 
(sau xácđịnh là tài sản của chị Ly Mey Lang, sinh năm 1997, tạm trú tại tổ 16, 
phường ThịnhĐán, thành phố Thái Nguyên, du học sinh người Campuchia). 
Quan sát thấy chị Ly Mey Lang đang ngủ, không quản lý tài sản nên T đã dùng 
tay trái cầm lấy chiếc điện thoại di động, tay phải rút chân sạc điện thoại ra rồi 
giấuchiếc điện thoại vào túi quần và đi ra khỏi phòng. Sau đó, T đi đến quán 
Internet Anh Quân (thuộc phường ThịnhĐán, thành phố Thái Nguyên) để chơi 
điện tử. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, T gặp Nguyễn Đức H (sinh năm 1993; 
trú tại: tổ 17, phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên), H rủ T về nhà H ăn 
cơm. Sau đó T nói với H về việc nhặt được 01 chiếc điện thoại iphone 6 tại quán 
Internet, đồng thời đưa chiếc điện thoại cho H xem. Đúng lúc đó, T nhận được 
cuộc gọi của chị Nguyễn Thị H(sinh năml988; trú tại tổ 06 phường Tân Lập, 
thành phố Thái Nguyên là cán bộ phòng quản lý sinh viên trường Cao đẳng 
Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên) với nội dung chị H muốn xin chuộc lại 
chiếcđiện thoại iphone 6. T nói với chị H rằng chiếcđiện thoại trên hiệnđang 
được cầm cố cho T bởi một người phụ nữ lạ mặt với giá 2.500.000 đồng, nếu chị 
H muốn chuộc lại thì phảiđưa cho T 2.500.000 đồng.

Khoảng 13 giờ cùng ngày, khi T và H đang đi chơi thì nhậnđiện thoại của 
Nguyễn Văn B (sinh năm 1990, trú tại xóm B, xã Tc, thành phố Tn) rủđi uống 
bia. Cả ba đến quán bia Hoàng thuộc tổ 21, phường ThịnhĐán, thành phố Thái 
Nguyên. Tạiđây, T tiếp tục nói dối B về việc nhặt được 01 chiếc điện thoại 
iphone 6 ở quán internet và có người muốn chuộc. Lúc này, chị H gọi lại cho 
Tvà hẹn gặp T lúc 15 giờ cùng ngày tại cổng Bệnh viện A Thái Nguyên để 
chuộc lại điện thoại. Tđồng ý và nhờH và B đi gặp chủ sở hữu chiếcđiện thoạiđể 
cho chuộc. Do sợ bị phát hiện hành vi trộm cắp tài sản nên T bảo H và B đi gặp 
chị H và xác rứiậnđúng là chủ của chiếcđiện thoại thì cho chuộc với giá
2.500.000 đồng, nếu chủ chiếcđiện thoại không có tiền thì trả lại chiếcđiện thoại. 
Khoảng 15 giờ cùng ngày, H và B đến khu vực cổng bệnh viện A Thái Nguyên 
và gặp chị H và chị Ly Mey L. Tạiđây, B đề nghị chị Ly Mey L nhập mật khẩu
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máy, mật khẩu icloud nếu chính xác thì mới trảđiện thoại. Sau khi chị Ly Mey L 
nhậpmật khẩu thành công, H và B nói nếu muốn chuộc lại thìđưa cho H và B
2.500.000 đồng. Đúng lúc này, Công an phường ThịnhĐán, thành phố Thái 
Nguyên đến, đưa H và B về trụ sở làm việc. Đồng thời triệu tập Tđến trụ sởđể 
làm việc.

Tại bản Kết luậnđịnh giá tài sản số 155/HĐĐGTS ngày 10/6/2018 của 
Hộiđồngđịnh giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Thái Nguyên kết luận: 
01 điện thoại iphone 6 màuđen -  xám, đã qua sử dụng, số imel 
356989066136981 có giá trị là: 4.000.000 đồng.

Tại bản Cáo trạng số 366/CT-VKSTPTN ngày 27 tháng 8 năm 2018 của 
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên đã truy tố Hà Văn T về tội: 
“Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự;

Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo thừa nhận hành vi phạm 
tội như đã nêu trên; Chị Ly Mey L xác định đã nhận lại tài sản và không có yêu 
cầu gì.

Kết thúc phần thẩm vấn, tại phần tranh luận, vị đại diện Viện Kiểm sát 
nhân dân thành phố Thái Nguyêngiữ quyền công tố đã trình bày bản luận tội, 
giữ nguyên quan điểm truy tố. Sau khi phân tích, đánh giá các chứng cứ đề nghị 
Hội đồng xét xử tuyên bố: Bị cáo Hà Văn T phạm tội:“Trộm cắp tài sản”.

*Áp dụng khoản 1 Điều 173, điểm h,i,s khoản 1 Điều 51,Điều 38BỘ luật 
hình sự năm 2015.

Xử phạt: Hà Văn T từ 09 đến 12 tháng tù.

* Hình phạt bổ sung: Bị cáo không có nghề nghiệp, không có thu nhập nên 
không áp dụng hình phạt bổ sunglà hình phạt tiềnđối với bị cáo.

* Trách nhiệm dân sự:

- Bị hạiđã nhận lại tài sản và không yêu cầu gì nên không đặt ra vấn đề giải 
quyết.

* về án phí và quyền kháng cáo:BỊ cáo phải chịu án phí và được quyền 
kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bị cáo Hà Văn T : Không đối đáp, tranh luận. Nhất trí với nội 
dung Bản luận tội của Đại diện Viện kiểm sát,thừa nhận việc truy tố xét xử là 
đúng người, đúng tội, không oan.

Lời nói sau cùng của bị cáo trước khi HĐXX nghị án: Bị cáo xin hưởng 
mức án thấp nhất để sớm được trở về với gia đình và xã hội.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy:
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[!]• v ề  tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Hành vi, quyết định tố 
tụng của Cơ quan điều ừ a , Điều ừa viên và kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân 
thành phố Thái Nguyêntrong quá trình điều ừa, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 
quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và 
tại phiên tòa, bị cáo Hà Văn T không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết 
định của cơ quan T hành tố tụng, người T hành tố tụng. Do đó,các hành vi, quyết 
định tố tụng của Cơ quan T hành tố tụng, người T hành tố tụng đã thực hiện là hợp 
pháp.

[2] v ề  hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ 
hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng đã mô tả, bị cáo xác định 
Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên truy tố là đúng 
người, đúng tội. Xét thấy lời nhận tội của bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên 
tòa là tự nguyện, khách quan, phù hợp với các chứng cứ, tài liệu khác đã thu 
thập hợp lệ có trong hồ sơ vụ án như: biên bản khám nghiệm hiện trường, lời 
khai của bị hại, lời khai của người chứng kiến, vật chứng thu giữ, kết luậnđịnh 
giá. Như vậy, Hội đồng xét xửcó đủ cơ sở để xác định:

Khoảng 07 giờ ngày 07/6/2018, tạiphòng 106 nhà KI ký túc xá trường 
Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên, Hà Văn Tđã trộm cắp 01 chiếcđiện 
thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màuđen -  xám trị giá 4.000.000 đồng của chị 
Ly Me Lang. Hiện tài sản trên đãđược trả lại cho chị Ly Me Lang quản lý sử 
dụng.

Như vậy với hành vi nêu trên của bị cáoHà Văn T đã đủ yếu tố cấu thành 
tội Trộm cắp tài sản, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 173 
của Bộ luật hình sự.
[3]. Bản cáo trạng số: 366/CT-VKSTPTN ngày 27/8/2018 của Viện kiểm sát 
nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã truy tốHà Văn T về tội 
danh và điều luật viện dẫn là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Nội dung điều 173 quy định:

“1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng 
đến dưới 50.000.000 đồng... thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 
phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm

[4] v ề  tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm 
nhẹ TNHS bị cáo được hưởng:

Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ hành vi của 
mình là xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân được 
pháp luật bảo vệ và bị pháp luật nghiêm cấm nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện 
hành vi với lỗi cố ý, làm mất trật tự an toàn xã hội, bị cáo phải hoàn toàn chịu 
trách nhiệm về toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối 
với bị cáo Hội đồng xét xử thấy: Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự,trong quá trình 
điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về
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hành vi phạm tội của mình, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm 
trọng, phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớndo đó bị 
cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm h,i, s 
khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự và không phải chịu tình tiết tăng nặng trách 
nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự.

[5] về hình phạt: Căn cứ vào tính chất, mức độ tội phạm do bị cáo thực hiện, sau 
khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân 
đối với bị cáo. Hội đồng xét xử thấy rằng cần phải có mức án nghiêm khắc cách 
ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian nhất định để cải tạo, giáo dục bị cáo và răn đe 
phòng ngừa chung. Mức án mà đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tại phiên tòa xét 
thấy là phù hợp được chấp nhận.

v ề  hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáokhông có nghề nghiệp, không có thu 
nhập, không có tài sản riêng nên không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt 
tiền đối với bị cáo.
[6] về trách nhiệm dân sự:BỊ hạichị Ly Mey Lang có đơn xin xét xử vắng mặt, 
chị Lang xác định đã nhận lại tài sản và không yêu cầubị cáo phải bồi thường 
gìnênHội đồng xét xử không đặt ra vấn đề giải quyết.
[7] v ề  án phí: Bị cáo phải nộp án phí theo quy định của pháp luật.
v ề  quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án theo quy định 
của pháp luật.

[8].Các vấn đề khác:Đối với NguyễnĐức Hưng và Nguyễn Văn Bắc, quá 
trìnhđiều tra xácđịnh Hưng và Bắc không biết chiếcđiện thoại di động iphone 6 
mà Hà Văn Tđưa cho là do T trộm cắp mà có, Hưng và Bắc cũng không cóýđịnh 
cưỡngđoạt tài sản của chị Ly Mey Lang nên hành vi của Hưng và Bắc không cấu 
thành tội phạm. Cơ quan điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã lập biên 
bản giáo dục, nhắc nhởđối với Hưng và Bắc.

Vì các lẽ trên;
QUYÉT ĐỊNH:

Căn cứ vào:
Khoản 1 Điều 173, điểm h,i,s khoản 1 Điều 51,Điều 38 Bộ luật hình 

sự;Điều 329 Bộ luật Tố tụng hình sự.
1/ Xử phạt:BỊ cáo Hà văn T 09 (Chín) tháng tù về tội “Trộm cắp tài

sản” Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam bị cáo 09/6/2018.
- Quyết định tạm giam bị cáo Hà Văn T 45 (Bốn mươi lăm) ngày kể từ 

ngày tuyên án sơ thẩm để đảm bảo việc thi hành án.
2/ v ề  hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt

tiền đối với bị cáo.

4.v ề  án phí:Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 
326/2016/NQ -UBTVQH 14, ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ quốc hội 
quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí
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Tòa án, buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm vào ngân 
sách Nhà nước.

Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo, báo cho bị cáo biết có quyền kháng 
cáo bản án hình sự sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Bị hạivắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày 
kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc được niêm yết./.

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT x ử  s ơ  THẨM
- VKSND TP Thái Nguyên; Thấm phán -  Chủ tọ a  phiên tòa
- Công an TP. Thái Nguyên;
- TAND tỉnh Thái Nguyên;
- VKSND tỉnh Thái Nguyên;
- THADS TP. Thái Nguyên;
- THA phạt tù;
- Người tham gia tố tụng;
- Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên;
- xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Trân T h ị  Minh H ả i  
Quang;
- Lưu hồ sơ.
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ BẾN CÁT ’ Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

TỈNH BÌNH DƯƠNG “  : : :

Bản án số: 149/2018/HS-ST 
Ngày: 11-10-2018

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG

- Thành phần Hội đồng xét xử  sơ thẩm gồm có:
Tham phán -  Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Dyên.

Các Hội tham nhân dân:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Sang.

2. Ông Lục Kim Thanh.

-  Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Thị Nhung -  Thư ký Tòa án nhân dân thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

-  Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 
tham gia phiên tòa : Ông Đỗ Thiện Đại -  Kiểm sát viên.

Ngày 11 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 
108/2018/HSST ngày 27 tháng 7 năm 2018, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 
số: 147/2018/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 10 năm 2018, đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Văn K (B), sinh năm 1995 tại tỉnh T; hộ khẩu thường trú: Khu
phố 3, phường M, thị xã B, tỉnh B. Nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 
06/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn 
Văn T, sinh năm 1972 và bà Lê Thị Diệu L, sinh năm 1973; tiền án, tiền sự: 
Không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 09/5/2018 cho đến nay, có mặt.

2. Lê Minh N, sinh năm 1998 tại tỉnh S; hộ khẩu thường trú: Phường 1,
thị trấn V, huyện V, tỉnh S; chỗ ở: Khu phố 6, phường H, thị xã B, tỉnh B; nghề 
nghiệp: Không; trình độ học vấn: 04/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc 
tịch: Việt Nam; con ông Mai Phước T, sinh năm 1978 và bà Lê Thị N, sinh 
năm 1976; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 09/5/2018 cho 
đến nay, có mặt.

3. Nguyễn Văn D, sinh năm 1986 tại tỉnh L; hộ khẩu thường trú: Âp T, xã
P, huyện P, tỉnh L; chỗ ở: Khu phố 4, phường Thới Hòa, thị xã B, tỉnh B; nghề 
nghiệp: Không; trình độ học vấn: 09/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc 
tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn S, sinh năm 1955 và bà Nguyễn Thị B 
sinh năm 1961; bị cáo có vợ là Phạm Thị T, sinh năm 1991, có 02 con, lớn nhất
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sinh năm 2013, nhỏ nhất sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: 
Ngày 23/02/2005, bị áp dụng biện pháp đưa vào trại giáo dưỡng, cơ sở giáo dục 
thời hạn 18 tháng về hành vi: “Gây rối trật tự công cộng” theo Quyết định số 09 
ngày 21/02/2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh L; ngày 29/12/2009, bị Tòa 
án nhân dân tỉnh L xử phạt 01 năm 06 tháng tù về tội: “Cố ý gây thương tích” 
theo Bản án số 154/PT ngày 29/12/2009, đã chấp hành xong Bản án vào ngày 
08/01/2011; ngày 12/12/2013, bị Tòa án nhân dân huyện U, tỉnh B xử phạt 18 
tháng tù về tội: “Trộm cắp tài sản” theo Bản án số 178/2013/HSST ngày 
12/12/2013, đã chấp hành xong Bản án vào ngày 19/5/2014; bị tạm giữ, tạm 
giam từ ngày 09/5/2018 cho đến nay, có mặt.

- Người bị hại: Nguyễn Gia N, sinh năm 1986; địa chỉ: Thôn H, xã M,
huyện L, tỉnh V, có mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
1. Phạm Thị T, sinh năm 1991; địa chỉ: Âp T, xã P, huyện P, tỉnh L, có

mặt.
2. Lê Thị Diệu L, sinh năm 1973; địa chỉ: Khu phố 3, phường M, thị xã B, 

tỉnh B, có mặt.
3. Phan Mộng T, sinh năm 1994; địa chỉ: Khu phố 1, phường T, thị xã B, 

tỉnh B, vắng mặt.
4. Trần Đoàn Lâm T, sinh năm 1987; địa chỉ: 02/45A, đường C, Phường 

5, Quận 3, Thành phố H, vắng mặt.

NỘI DNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên 

toà, nội Dng vụ án được tóm tắt như sau:

Vào lúc 22 giờ ngày 02/5/2018, Nguyễn Văn K đến phòng trọ của N thuê 
tại số 169, nhà trọ Út Em, thuộc đường D17, khu phố 6, phường T, thị xã B, tỉnh 
B. K nghe N than khổ nên rủ N đi trộm tài sản bán lấy tiền tiêu xài. N đồng ý. 23 
Giờ cùng ngày, N điều khiển xe mô tô hiệu Kawasaki biển số 54S8-2696 chở K 
đi đến nhà trọ Hoàng thuộc đường DL14, khu phố 4, phường T, thị xã B, tỉnh B 
để mượn tiền của Nguyễn Văn D. Đợi khoảng 40 phút, không gặp được D, N 
điều khiển xe mô tô chở K quay lại phòng trọ của N. Khi đi ngang qua Văn 
phòng bất động sản Cát An thuộc đường DL14, khu phố 4, phường T, thị xã B, 
tỉnh B do anh Nguyễn Gia Nghiệp thuê, K và N phát hiện cửa văn phòng không 
đóng, chỉ khép hờ. N ngồi trên xe cảnh báo cho K, còn K đi bộ tiếp cận văn 
phòng Cát An. K rón rén bước vào phòng thì thấy anh Nghiệp đang ngủ dưới 
nền nhà. Trong phòng khách có 01 điện thoại Samsung Galaxy J7 Pro màu đen, 
01 điện thoại Samsung Galaxy J7 Pro màu vàng, 01 điện thoại Samsung Galaxy 
A8 màu đen, 01 laptop hiệu Asus màu đen và 01 cục sạc dự phòng màu đen. K 
lén lút lấy 03 chiếc điện thoại bỏ vào túi quần, hai tay ôm laptop, cục sạc dự 
phòng rồi bước ra khỏi văn phòng. K vừa bước ra khỏi văn phòng thì có tiếng
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chó sủa, sợ bị phát hiện nên K bỏ chạy ra vườn cao su phía bên hông văn phòng 
tẩu thoát. N nghe tiếng chó sủa nên nổ máy xe chạy thoát khỏi hiện trường. K 
chạy bộ được khoảng 200-300 mét thì giấu chiếc laptop vừa lấy được vào bụi 
cây kế bên. Cục sạc dự phòng K đánh rơi lúc nào không biết. K đi bộ về quán cà 
phê không rõ tên gần đập 26/3, thuộc phường M, thị xã B, tỉnh B uống nước. N 
gọi cho K hỏi đang ở đâu thì K chỉ đường cho N đến chỗ K uống nước. Tại 
quán, K nói cho N biết mình lấy trộm được 03 điện thoại di động và 01 chiếc 
laptop, xong cả hai về phòng của N ngủ.

Vào lúc 17 giờ, ngày 03/5/2018, K đến phòng trọ của D mượn số tiền
250.000 đồng và thế chấp điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7 Prime của 
K.

Lúc 09 giờ, ngày 4/5/2018, K và N đến phòng trọ của D chơi. K lấy điện 
thoại hiệu Samsung Galaxy J7 Pro màu đen đã lấy trộm được ra sử dụng. D thấy 
nên nói với K: “Điện thoại đâu mày nhiều vậy?”, thì K nói: “Anh biết rồi còn 
hỏi, ăn trộm chứ đâu”, D nói: “Chuyện mày làm mày biết chứ nói tao chi”. D 
biết điện thoại hiệu Samsung Galaxy J7 Pro màu đen do K trộm cắp mà có 
nhưng thấy điện thoại còn mới và đẹp nên hỏi K bán lại với giá 1.000.000 đồng. 
K đồng ý bán. D đưa cho K 150.000 đông và hẹn đến tối sẽ thanh toán số tiền 
còn lại cho K. K lấy số tiền 150.000 đồng và đưa cho N.

Sau đó, N chở K đến tiệm điện thoại không rõ tên gần khu D lịch S, Quận 
9, Thành phố H (không rõ địa chỉ cụ thể) bán 01 điện thoại Samsung Galaxy A8 
được 3.500.000 đồng, 01 điện thoại Samsung Galaxy J7 Pro màu vàng được 
3.000.000 đồng. K đưa cho N 1.500.000 đồng, số tiền còn lại K lấy. Toàn bộ số 
tiền bán được, K, N tiêu xài cá nhân hết.

Ngày 06/5/2018, do không có tiền tiêu xài nên D đưa điện thoại hiệu 
Samsung Galaxy J7 Pro màu đen đã mua của K cho vợ mình là Phạm Thị Thu 
mang đi cầm ở tiệm cầm đồ 277 do chị Phan Mộng T làm chủ được số tiền
3.500.000 đồng. Số tiền này, Thu đưa hết lại cho D. D đã sử dụng hết 200.000 
đồng, còn 3.300.000 đồng Cơ quan điều tra đã tiến hành thu giữ.

Sau khi phát hiện mất trộm tài sản, anh N đã đến Công an phường T trình 
báo. Qua xác minh, lực lượng Công an đã tiến hành thu giữ: 01 điện thoại di 
động hiệu Samsung Galaxy J7 Pro màu đen tại tiệm cầm đồ 277, 01 laptop Asus 
tại nơi K cất giấu và mời 03 đối tượng K, N, D về làm việc. Tại cơ quan điều tra 
Công an thị xã B, Nguyễn Văn K, Lê Minh N và Nguyễn Văn D đã khai nhận 
toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai phù hợp với các tài liệu chứng cứ 
thu thập được trong hồ sơ vụ án.

Ngày 09/5/2018, Hội đồng Định giá tài sản trong tố tụng hình sự thị xã B 
định giá: 01 chiếc điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A8 màu đen, 01 
chiếc điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7 màu vàng, 01 chiếc điện thoại 
di động hiệu Samsung Galaxy J7 Pro màu đen, 01 laptop hiệu Asus màu đen, 01 
cục sạc pin dự phòng màu đen, tổng giá trị là: 27.510.000 đồng.

Ngày 22/5/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã B ra Quyết 
định xử lý vật chứng số 160/QĐ giao trả 01 chiếc điện thoại di động hiệu 
Samsung Galaxy J7 Pro màu đen, 01 laptop hiệu Asus màu đen cho bị hại 
Nguyễn Gia Nghiệp. Ngày 18/6/2018, bà Lê Thị Diệu L là mẹ ruột của Nguyễn
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Văn K đã nộp số tiền 9.255.000 đồng để khắc phục hậu quả thay cho K. Ngày 
25/6/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã giao số tiền này để bồi thường cho bị 
hại Nguyễn Gia N.

Ngày 08/6/2018, Phạm Thị T đã nộp số tiền 200.000 đồng để khắc phục 
hậu quả thay cho D. Ngày 10/6/2018, Cơ quan điều tra đã giao số tiền
3.5000.000 đồng (gồm 200.000 đồng Thu nộp và 3.300.000 đồng đã thu giữ của 
Nguyễn Văn D) cho chủ tiệm cầm đồ là bà Phan Mộng T. Bà T không có yêu 
cầu gì thêm.

Đối với xe mô tô hiệu Kawasaki biển số 54S8-2696 K và N sử dụng làm 
phương tiện phạm tội, K khai xe này K mua của một người đàn ông không rõ 
nhân thân lai lịch tại vòng xoay A, thị xã T, tỉnh B với giá 1.000.000 đồng. Khi 
mua không làm giấy tờ mua bán xe, người bán cũng không có giấy tờ xe. Quá 
trình điều tra, xác định chủ sở hữu là Trần Đoàn Lâm T. Bà T cho biết đã bán xe 
cho một người không rõ nhân thân, lai lịch vào năm 2012 và chưa làm thủ tục 
sang tên chủ sở hữu. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành thủ tục đăng thông 
tin tìm kiếm chủ phương tiện theo quy định nhưng hết thời hạn thông báo không 
có ai đến nhận quyền sở hữu đối với xe mô tô này.

Tại bản Cáo trạng số 120/CT-VKS ngày 27/7/2018 của Viện Kiểm sát 
nhân dân thị xã B, tỉnh B truy tố các bị cáo Nguyễn Văn K và Lê Minh N về tội: 
“Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự năm 
2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; truy tố bị cáo Nguyễn Văn D về tội: “Tiêu thụ 
tài sản do người khác phạm tội mà có” theo quy định tại khoản 1 Điều 323 của 
Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã B trong phần tranh luận tại phiên 
tòa, giữ nguyên quyết định truy tố các bị cáo Nguyễn Văn K và Lê Minh N về 
tội: “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự 
năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; truy tố bị cáo Nguyễn Văn D về tội: 
“Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo quy định tại khoản 1 Điều 
323 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Đồng thời đề 
nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 
58 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017: Xử phạt bị 
cáo Nguyễn Văn K mức án từ 14 tháng (mười bốn tháng) đến 16 tháng (mười 
sáu tháng) tù.

Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 58 của Bộ 
luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017: Xử phạt bị cáo Lê 
Minh N mức án từ 14 tháng (mười bốn tháng) đến 16 tháng (mười sáu tháng) tù.

Áp dụng khoản 1 Điều 323; điểm b, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình 
sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017: Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn D 
mức án từ 08 tháng (tám tháng) đến 10 tháng (mười tháng) tù.

Về trách nhiệm dân sự: Đề nghị tuyên buộc bị cáo Lê Minh N có trách 
nhiệm bồi thường cho bị hại Nguyễn Gia N số tiền 9.255.000 đồng (chín triệu, 
hai trăm năm mươi lăm nghìn đồng).
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Về xử lý vật chứng: Đề nghị tuyên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước 
xe mô tô hiệu Kawasaki biển số 54S8-2696 số máy MH120802, số khung 
112080 thu giữ của bị cáo Nguyễn Văn K.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi đúng như nội Dng 
Cáo trạng truy tố, có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và xin Hội đồng 
xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Bị cáo Lê Minh N đồng ý bồi thường 
cho người bị hại Nguyễn Gia N số tiền là 9.255.000 đồng.

Người bị hại Nguyễn Gia Nghiệp trình bày: Ngày 02/5/2018, bị hại N bị 
mất số tài sản gồm: 01 điện thoại Samsung Galaxy J7 Pro màu đen, 01 điện 
thoại Samsung Galaxy J7 Pro màu vàng, 01 điện thoại Samsung Galaxy A8 màu 
đen, 01 laptop hiệu Asus màu đen và 01 cục sạc dự phòng màu đen. Bị hại đã 
nhận lại 01 chiếc điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7 Pro màu đen, 01 
laptop hiệu Asus màu đen và số tiền do người nhà của bị cáo Nguyễn Văn K bồi 
thường là 9.255.000 đồng. Bị hại yêu cầu bị cáo Lê Minh N phải bồi thường số 
tiền còn lại là 9.255.000 đồng. Bị hại không yêu cầu gì thêm về trách nhiệm dân 
sự đối với bị cáo Nguyễn văn K, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ 
hình phạt cho bị cáo K.

Tại phiên tòa, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Phạm Thị T là vợ 
của bị cáo Nguyễn Văn D trình bày: Bà T không biết điện thoại di động hiệu 
Samsung Galaxy J7 Pro màu đen D đã mua của K và không biết đây là tài sản có 
được từ việc phạm tội nên đã thay D mang đi cầm cố. Bị cáo D đã nhờ bà T nộp 
thay số tiền 200.000 đồng để giao trả cho chủ tiệm cầm đồ là bà Phan Mộng T. 
Số tiền này bà T không yêu cầu bị cáo D phải hoàn trả lại.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Lê Thị Diệu L là mẹ của bị cáo 
Nguyễn Văn K trình bày: Số tiền 9.255.000 đồng do bị cáo K nhờ mẹ nộp thay 
để bồi thường, khắc phục hậu quả cho bị hại. Bà L không yêu cầu bị cáo K phải 
hoàn trả lại số tiền này.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Phan Mộng T và bà Trần Đoàn 
Lâm T vắng mặt tại phiên tòa. Theo lời khai có trong hồ sơ vụ án: Bà Phan 
Mộng T không biết chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy J7 Pro màu đen do 
Phạm Thị T mang đến cầm cố là tài sản có được từ việc phạm tội nên đã đồng ý 
cầm với giá 3.500.000 đồng. Sau khi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ điện 
thoại di động nêu trên, bà T đã nhận lại đủ số tiền 3.500.000 đồng. Bà T không 
có yêu cầu gì thêm. Bà Trần Đoàn Lâm T là người đứng tên Giấy đăng ký xe mô 
tô hiệu Kawasaki biển số 54S8-2696. Bà T đã bán xe cho một người không rõ 
nhân thân, lai lịch vào năm 2012 và chưa làm thủ tục sang tên chủ sở hữu nên 
đối với xe mô tô này bà T không có yêu cầu gì.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:
Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng 
cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác, Hội 
đồng xét xử nhận thấy như sau:
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[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Hành vi, quyết 
định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã B, Điều tra viên; Viện 
kiểm sát nhân dân thị xã B, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã 
thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố 
tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo không có 
khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 
tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, 
người tiến hành tố tụng đã đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ.

[2] Về hành vi phạm tội của các bị cáo: Tại phiên tòa các bị cáo đã khai
nhận:

Ngày 02/5/2018, tại văn phòng bất động sản Cát An, thuộc đường DL14, 
khu phố 4, phường T, thị xã B, tỉnh B, bị cáo Nguyễn Văn K và bị cáo Lê Minh 
N đã có hành vi lén lút lấy trộm tài sản của bị hại Nguyễn Gia N, gồm: 01 điện 
thoại di động hiệu Samsung Galaxy A8 màu đen, 01 điện thoại di động hiệu 
Samsung Galaxy J7 màu vàng, 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7 
Pro màu đen, 01 laptop hiệu Asus màu đen, 01 cục sạc pin dự phòng màu đen. 
Tổng giá trị tài sản chiếm đoạt là: 27.510.000 đồng.

Ngày 04/5/2018, bị cáo Nguyễn Văn D mặc dù biết rõ chiếc điện thoại 
Samsung Galaxy J7 Pro màu đen là tài sản do các bị cáo K và N trộm cắp mà có 
nhưng vẫn đồng ý mua lại với giá 1.000.000 đồng. Ngày 06/5/2018, bị cáo D 
đưa điện thoại này cho vợ là Phạm Thị T đi cầm cố tại tiệm cầm đồ của bà Phan 
Thị Mộng T được số tiền là 3.500.000 đồng.

Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai của các 
bị cáo tại cơ quan điều tra, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các 
tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Các bị cáo là người có đủ năng lực chịu 
trách nhiệm hình sự. Về nhận thức, các bị cáo K và N hoàn toàn biết hành vi lén 
lút lấy trộm tài sản của người khác là vi phạm pháp luật. Nhưng vì động cơ tư 
lợi, bản chất tham lam, lười lao động, muốn có tiền để tiêu xài mà không phải 
tốn công sức lao động nên bị cáo cố ý thực hiện hành vi phạm t ộ i , bất chấp hậu 
quả, thể hiện ý thức liều lĩnh và xem thường pháp luật. Bị cáo Nguyễn Văn D 
hoàn toàn biết hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là vi phạm 
pháp luật nhưng vì bản chất tham lam, tư lợi muốn có tài sản để sử dụng, tiêu 
xài với mức giá thấp nên bị cáo vẫn cố tình thực hiện. Hành vi phạm tội của các 
bị cáo không nhưng xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công 
dân được pháp luật bảo vệ ma con lam ảnh hưởng đến tinh hình trât tư tr ị an tại 
địa phương, gây tâm ly hoang mang lo sơ cho quần chúng nhân dân.

Hành vi của các bị cáo Nguyễn Văn K và Lê Minh N đã đủ yếu tố cấu 
thành tội “Trộm cắp tài sản”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 
Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Hành vi của bị 
cáo Nguyễn Văn D đủ yếu tố cấu thành tội “Tiêu thụ tài sản do người khác 
phạm tội mà có”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 323 Bộ 
luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Như vậy, bản Cáo trạng số 120/CT-VKS ngày 27/7/2018 của Viện Kiểm 
sát nhân dân thị xã B và kết luận của Kiểm sát viên đề nghị truy tố các bị cáo
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Nguyễn Văn K và Lê Minh N về tội: “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 
1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; truy tố bị 
cáo Nguyễn Văn D về tội: “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo 
quy định tại khoản 1 Điều 323 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung 
năm 2017 là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3] Xét về tính chất và mức độ phạm tội: Các bị cáo K và N thực hiện 
hành vi phạm tội với vai trò đồng phạm giản đơn. Trong đó bị cáo K với vai trò 
chính, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội còn bị cáo N có vai trò cảnh giới, 
giúp sức.

Do đó, Hội đồng xét xử cần xử phạt các bị cáo một mức hình phạt tương 
xứng với tính chất, mức độ phạm tội của từng bị cáo nhằm răn đe, giáo dục cho 
các bị cáo trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội và phòng ngừa chung.

[4] Vê các tinh tiêt tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiêm hinh sư:

Vê tinh tiêt tăng năng trach nhiêm hình sư : Các bị cáo không có tình tiết 
tăng nặng.

Về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra, 
truy tố, xét xử các bị cáo đều có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải theo 
quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, 
bổ sung năm 2017; các bị cáo K và N phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít 
nghiêm trọng theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 
2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Bị cáo K và D đã tự nguyện tác động gia 
đình nộp tiền bồi thường khắc phục hậu quả theo quy định tại điểm b khoản 1 
Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tại phiên 
tòa, người bị hại có đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị 
cáo K theo quy định tại theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 
2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Vì vậy cần xem xét giảm nhẹ một phần 
hình phạt cho các bị cáo.

Về nhân thân của bị cáo Nguyễn Văn D: Ngày 23/02/2005, bị áp dụng 
biện pháp đưa vào trại giáo dưỡng, cơ sở giáo dục thời hạn 18 tháng về hành vi: 
“Gây rối trật tự công cộng” theo Quyết định số 09 ngày 21/02/2005 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh L; ngày 29/12/2009, bị Tòa án nhân dân tỉnh L xử phạt 01 
năm 06 tháng tù về tội: “Cố ý gây thương tích” theo Bản án số 154/PT ngày 
29/12/2009, đã chấp hành xong Bản án vào ngày 08/01/2011; ngày 12/12/2013, 
bị Tòa án nhân dân huyện U, tỉnh B xử phạt 18 tháng tù về tội: “Trộm cắp tài 
sản” theo Bản án số 178/2013/HSST ngày 12/12/2013, đã chấp hành xong Bản 
án vào ngày 19/5/2014.

[5] Xét đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát về tội danh, điều khoản, tình 
tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, mức hình phạt đối với các bị cáo, 
về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng là phù hợp và có căn cứ nên Hội đồng 
xét xử chấp nhận.

[6] Về trách nhiệm dân sự:
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- Bị hại Nguyễn Gia N đã nhận lại số tài sản thu hồi được gồm: 01 điện 
thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7 Pro màu đen và 01 laptop hiệu Asus màu 
đen. Đối với số tài sản không thu hồi lại được gồm: 01 điện thoại Samsung 
Galaxy J7 Pro màu vàng, 01 điện thoại Samsung Galaxy A8 màu đen và 01 cục 
sạc dự phòng màu đen, tổng giá trị là 18.510.000 đồng. Bà Lê Thị Diệu L là mẹ 
ruột của bị cáo K đã bồi thường cho bị hại số tiền là 9.255.000 đồng. Bị hại N 
yêu cầu bị cáo N phải bồi thường số tiền còn lại là 9.255.000 đồng và không yêu 
cầu gì thêm về trách nhiệm dân sự đối với bị cáo K. Xét yêu cầu của bị hại là 
phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 48 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được 
sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 584 và Điều 589 của Bộ luật Dân sự năm 
2015. Tại phiên tòa, bị cáo N đồng ý bồi thường cho bị hại số tiền này nên Hội 
đồng xét xử ghi nhận.

- Bà Lê Thị Diệu L không yêu cầu bị cáo K hoàn trả lại số tiền đã nộp 
thay là 9.255.000 đồng, bà Phạm Thị T không yêu cầu bị cáo D phải hoàn trả lại 
số tiền đã nộp thay là 200.000 đồng nên Hội đồng xét xử không xem xét giải 
quyết.

- Chủ tiệm cầm đồ là bà Phan Mộng T đã nhận lại đủ số tiền 3.500.000 
đồng cầm cố chiếc điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7 Pro màu đen đã 
bị thu giữ. Bà T không có yêu cầu gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét 
giải quyết.

- Đối với bà Trần Đoàn Lâm T là người đứng tên Giấy chứng nhận đăng 
ký chiếc xe mô tô hiệu Kawasaki biển số 54S8-2696. Bà T đã bán xe và không 
có yêu cầu gì đối với xe mô tô này nên Hội đồng xét xử không xem xét giải 
quyết.

[7] Về xử lý vật chứng:

- Đối với số tài sản thu hồi được gồm: 01 điện thoại di động hiệu 
Samsung Galaxy J7 Pro màu đen và 01 laptop hiệu Asus màu đen là tài sản hợp 
pháp của bị hại Nguyễn Gia N. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã giao trả số tài sản 
này cho bị hại là có căn cứ.

- Đối với số tiền 9.255.000 đồng do bà Lê Thị Diệu Llà mẹ ruột của bị 
cáo K nộp để bồi thường, khắc phục hậu quả cho bị hại. Cơ quan Cảnh sát điều 
tra đã giao số tiền này để bồi thường cho bị hại là phù hợp và có căn cứ.

- Đối với số tiền 200.000 đồng do bà Phạm Thị T là vợ bị cáo D đã nộp để 
bồi thường, khắc phục hậu quả cho chủ tiệm cầm đồ là bà Phan Mộng T. Cơ 
quan điều tra đã giao trả số tiền 200.000 đồng này cùng với số tiền 3.300.000 
đồng đã thu giữ của bị cáo D cho chủ tiệm cầm đồ là bà T là phù hợp.

- Đối với xe mô tô hiệu Kawasaki biển số 54S8-2696 K và N sử dụng làm 
phương tiện phạm tội do bà Trần Đoàn Lâm T đứng tên Giấy đăng ký xe. Bà T 
đã bán xe mô tô này cho một người không rõ nhân thân, lai lịch và chưa làm thủ 
tục sang tên chủ sở hữu. K khai xe này K mua của một người đàn ông không rõ 
nhân thân lai lịch. Xét đây là phương tiện các bị cáo K và N sử dụng làm 
phương tiện phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành thủ tục đăng thông 
tin tìm kiếm chủ phương tiện theo quy định nhưng hết thời hạn thông báo không
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có ai đến nhận quyền sở hữu đối với xe mô tô này. Do đó, cần tuyên tịch thu 
sung vào ngân sách nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ 
luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và điểm a khoản 2 Điều 
106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

[8] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm, bị cáo Lê 
Minh N phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

V  các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:
1. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn K và Lê Minh N phạm tội: “Trộm cắp 

tài sản”.

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn D phạm tội: “Tiêu thụ tài sản do người khác 
phạm tội mà có”.

2. Về điều khoản áp dụng và mức hình phạt:

Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 
58 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn K 14 tháng (mười bốn tháng) tù. Thời hạn 
tù được tính từ ngày 09/5/2018.

Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 58 của Bộ 
luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo Lê Minh N 14 tháng (mười bốn tháng) tù.Thời hạn tù 
được tính từ ngày 09/5/2018.

Áp dụng khoản 1 Điều 323; điểm b, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình 
sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn D 08 tháng (tám tháng) tù. Thời hạn tù được 
tính từ ngày 09/5/2018.

3. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng khoản 1 Điều 48 của Bộ luật Hình sự 
năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 584 và Điều 589 của Bộ luật 
Dân sự năm 2015.

Buộc Lê Minh N có nghĩa vụ bồi thường cho bị hại Nguyễn Gia N số tiền 
là 9.255.000 đồng (chín triệu, hai trăm năm mươi lăm nghìn đồng).

Kể từ ngày án có hiệu lực thi hành và người được thi hành án có đơn yêu 
cầu thi hành án, nếu người phải thi hành án chưa thanh toán hoặc thanh toán 
không đầy đủ số tiền trên, thì hàng tháng người phải thi hành án còn phải thanh 
toán cho người được thi hành án số tiền lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 
2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015, tương ứng với số tiền và thời gian 
chậm thi hành án.
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4. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình
sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và điểm a khoản 2 Điều 106 của 
Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, tuyên:

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước 01 (một) xe mô tô hiệu Kawasaki 
biển số 54S8-2696 số máy MH120802, số khung 112080 thu giữ của bị Nguyễn 
Văn K (theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 27/9/2018 tại Chi cục Thi hành 
án dân sự thị xã B, tỉnh B).

5. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm
2015; Điều 21, khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 
30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 
quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Các bị cáo Nguyễn Văn K, Lê Minh N và Nguyễn Văn D mỗi bị cáo phải 
chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo Lê Minh N phải chịu 462.750 đồng (bốn trăm sáu mươi hai nghìn, 
bảy trăm năm mươi đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm.

6. Về quyền kháng cáo:

Các bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền 
kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày Tòa tuyên án.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo Bản 
án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được Bản án hoặc Bản án 
được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp Bản án này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 
hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 
có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 
án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi 
hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 
Luật Thi hành án dân sự./.

Nơi nhận:
-  TAND tỉnh Bình Dương;
- VKSND tỉnh Bình Dương;
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;
- VKSND thị xã Bình Dương;
- Chi cục THADS thị xã Bình Dương;
- Công an thị xã Bình Dương;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu: Hồ sơ, Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM ̂ 
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

Nguyễn Thị Dyên
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TÒA ÁN NHÂN DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐỒNG PHÚ      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH BÌNH PHƯỚC 
Bản án số:19 /2018/HSST

Ngày: 09/5/2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỒNG PHÚ, TỈNH BÌNH PHƯỚC

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

-Thẩm phán – Chủ toạ phiên tòa:        Ông Võ Quang Dũng 

-Hội thẩm nhân dân:       Ông Lê Quang Thìn 

   Ông Giang Công Chiến 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Đào Thị Quỳnh Nga, Thư ký Tòa 

án nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước tham 

gia phiên tòa: Ông Hoàng Phước Nhân, Kiểm sát viên. 

Ngày 09 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh 

Bình Phước xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 10/2018/HSST ngày 05 tháng 4 

năm 2018 đối với: 

*Bị cáo: Nguyễn Văn T (tên gọi khác: Không có tên gọi khác), sinh năm

1988; Nơi sinh: Bình Phước; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 4, xã Long 

Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước; Nơi cư trú: Hiện bị cáo đang chấp hành 

án hình phạt tù tại Trại giam An Phước thuộc huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương và 

đã được trích xuất về Nhà tạm giữ Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước; 

Nghề nghiệp: Làm rẫy; Trình độ văn hóa: 09/12; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; 

Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn Hà, sinh năm 1961 

và bà Nguyễn Thị Chiến, sinh năm 1963; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: 

Ngày 06 tháng10 năm 2017, bị Công an thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước ra 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi “Trộm 

cắp tài sản”, ngày 06 tháng 02 năm 2018, bị Tòa án nhân dân huyện Phú Riềng, 

tỉnh Bình Phước T xử 02 năm 06 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”. 

 Bị cáo đang chấp hành án hình phạt tù tại Trại giam An Phước thuộc huyện 

Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. 

  Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

*Người bị hại: Nguyễn Văn B, sinh năm 1971

 Địa chỉ: Tổ 5, ấp Thuận Phú 3, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước. 

   Vắng mặt tại phiên tòa. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 08 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2017, Nguyễn Văn T điều khiển xe mô 

tô biển kiểm soát BKS 53Y7 – 7829 đến cửa hàng điện thoại di dộng hiệu Thoại 

An, địa chỉ: ấp Thuận Phú 2, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước do 

ông Nguyễn Văn Bắc làm chủ để sửa chữa điện thoại. Do Bắc nói điện thoại của T 

phải sửa lâu mới xong nên T không sửa nữa và yêu cầu Bắc cho T  mượn chiếc 

điện thoại hiệu OPPO A57, màu trắng đang trưng bày trong tủ ra xem thì Bắc đồng 

ý. Sau khi xem điện thoại, T thấy thích nên nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc điện 

thoại này để sử dụng. Lợi dụng lúc Bắc đang nói chuyện với khách hàng và thấy tủ 

kính trưng bày điện thoại cao, Bắc không thể vượt qua để truy đuổi kịp nên T cầm 

điện thoại OPPO A57, màu trắng  ra khỏi tiệm rồi điều khiển xe mô tô bỏ chạy. 

Ngày 30 tháng 9 năm 2017,  Bắc đã trình báo vụ việc đến Công an xã Thuận Phú, 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Ngày 06 tháng 10 năm 2017, Nguyễn Văn T bị 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước bắt về tội 

“Cướp giật tài sản” tại huyện Phú Riềng. Qua làm việc, T đã khai nhận việc chiếm 

đoạt điện thoại của Bắc vào ngày 30 tháng 9 năm 2017 tại xã Thuận Phú, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình Phước nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú 

Riềng, tỉnh Bình Phước đã bàn giao hồ sơ, vật chứng cho Cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước giải quyết theo thẩm quyền.  

Vật chứng thu giữ: 01 (Một) điện thoại di động hiệu OPPO, model A57, màu 

trắng.

Theo Kết luận định giá tài sản số 82 ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Hội 

đồng định giá tố tụng hình sự huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước kết luận: Tại thời 

điểm bị chiếm đoạt, 01 (Một) điện thoại di động hiệu OPPO, model A57, màu 

trắng có giá trị là 5.490.000đ (Năm triệu bốn trăm chín mười ngàn đồng). 

Ngày 31 tháng 10 năm 2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã trả lại điện thoại OPPO model A57, màu trắng cho 

ông Nguyễn Văn Bắc. 

Tại Bản Cáo trạng số 13/CTr-VKS  ngày 04 tháng 4 năm 2018, Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã truy tố Nguyễn Văn T về tội 

“Công nhiên chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 137 của Bộ luật 

hình sự năm 1999, sữa đổi bổ sung năm 2009. 

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước đề nghị Hội đồng xét xử: T bố bị cáo Nguyễn Văn T phạm tội "Công nhiên 

chiếm đoạt tài sản";  Áp dụng Nghị quyết số 41/2017/NQ-QH14 ngày 20 tháng 6 

năm 2017 của Quốc hội hướng dẫn thi hành Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 

năm 2017;  Áp dụng khoản 1 Điều 172; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; các Điều 

Điều 38, 50 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị 
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cáo Nguyễn Văn T mức án từ 01(Một) năm đến 01(Một) năm 03 (Ba) tháng tù. Áp 

dụng Điều 56 của Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, 

tổng hợp hình phạt 02 (Hai) năm 06 (sáu) tháng tù tại Bản án số 23/2018/HSST 

ngày 06 ngày 02 tháng 2018 của Tòa án nhân dân huyện Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung  cho cả 02 (Hai) Bản án, thời 

hạn tù tính từ ngày 06 tháng10 năm 2017. 

Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đề nghị Hội đồng xét 

xử xem xét, giảm nhẹ mức hình phạt cho bị cáo. 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý 

kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác; 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

[1] Về thủ tục tố tụng:  

Quá trình điều tra, truy tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng 

Phú, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Phú, Kiểm sát viên đã 

thực hiện đúng  trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.  

Người bị hại Nguyễn Văn Bắc có đơn xin xét xử vắng mặt, áp dụng khoản 1 

Điều 292 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 Hội 

đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án theo thủ tục chung.  

[2] Tại phiên toà bị cáo Nguyễn Văn T khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

của mình: Xét lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với nội dung Bản 

Cáo trạng, phù hợp với lời khai của người bị hại, phù hợp về thời gian, địa điểm 

xảy ra vụ án, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ đã được thẩm tra tại 

phiên tòa. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận hành vi lợi dụng sơ hở và hoàn 

cảnh khó khăn trong việc truy đuổi của người bị hại để công khai chiếm đoạt 

01(Một) điện thoại di động hiệu OPPO, model A57, màu trắng có giá trị là 

5.490.000đ (Năm triệu bốn trăm chín mười ngàn đồng) của Nguyễn Văn Bắc tại ấp 

Thuận Phú 2, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước mà bị cáo Nguyễn 

Văn T đã thực hiện đủ yếu tố cấu thành tội “Công nhiên chiếm đoạt tài sản”, tội 

phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 172 của Bộ luật hình sự năm 

2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

[3]Hành vi mà bị cáo đã thực hiện là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm 

phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của cá nhân được pháp luật bảo vệ, gây 

mất trật tự trị an tại địa phương, gây tâm lý bất bình trong quần chúng nhân dân. Bị 

cáo Nguyễn Văn T thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, khi thực hiện 

hành vi phạm tội, bị cáo là người bình thường, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, 

nhận thức và làm chủ được hành vi của mình. Ý thức được việc chiếm đoạt tài sản 

của người khác là trái pháp luật và bị pháp luật nghiêm trị. Xuất phát từ mục đích, 

động cơ tư lợi cá nhân, tham lam, lười lao động, muốn hưởng thụ từ thành quả lao 

động của người khác nên bị cáo đã thực hiện việc phạm tội. Hành vi của bị cáo đã 

thực hiện là thể hiện thái độ xem thường pháp luật và quyền sở hữu tài sản của 
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người khác được pháp luật bảo vệ. Xét thấy, nên xử bị cáo mức án nhiêm, tù có 

thời hạn mới có tác dụng răn đe, giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa chung. 

 [4] Trong quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo đã thành khẩn khai báo, 

ăn năn hối cải, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm 

s khoản 1Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 

sẽ được áp dụng khi quyết định hình phạt đối với bị cáo. Ngày 06 tháng 10 năm 

2017, bị cáo bị Công an thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước ra Quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi “Trộm cắp tài sản”, ngày 

06/02/2018, bị Tòa án nhân dân huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước xử phạt 02(hai) 

năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Cướp giật tài sản” hiện đang chấp hành hình phạt. 

Đối với hành vi "Cướp giật tài sản" mà bị cáo Nguyễn Văn T thực hiện ngày 06 

tháng10 năm 2017  bị Tòa án nhân dân huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước xử phạt 

02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng tù bằng Bản án 23/2018/HSST ngày 06 ngày 02 tháng 

2018, hành vi "Cướp giật tài sản" này xảy ra sau ngày 30 tháng 9 năm 2017 nên 

không được xem là tiền án và không thuộc trường hợp tái phạm. Bị cáo có nhân 

thân xấu, đây là những tình tiết sẽ được xem xét khi quyết định hình phạt đối với bị 

cáo 

[5] Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại Nguyễn Văn Bắc không yêu cầu 

nên không xem xét, giải quyết. 

[6] Vật chứng: 

Đối với 01(Một) điện thoại di động hiệu OPPO, model A57, màu trắng,  Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Phú đã xử lý trả lại cho người bị hại 

nên không xem xét, xử lý lại. 

Đối với xe mô tô BKS: 53Y7 – 7829  mà bị cáo Nguyễn Văn T sử dụng làm 

phương tiện phạm tội đã được xử lý tại Bản án số 23/2018/HSST ngày 06 tháng 02 

năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện Phú Riềng, nên không xem xét, xử lý. 

[7] Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Nguyễn Văn T phải nộp theo quy định tại 

Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 326/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

[8]Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước truy tố bị cáo 

Nguyễn Văn T về tội “Công nhiên chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 

Điều 172 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là có căn cứ, 

phù hợp với quy định của pháp luật. Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại 

phiên tòa đề nghị mức hình phạt đối với bị cáo như trên là có cơ sở và được xem 

xét khi quyết định. 

Bởi các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

[1].Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn T phạm tội “Công nhiên chiếm đoạt tài 

sản” 

[2]. Áp dụng Nghị quyết số 41/2017/NQ-QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 

của Quốc hội hướng dẫn thi hành Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; 

215



khoản 1 Điều 172 ; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 50 của  Bộ luật hình sự 

năm 2015 được sửa đổi bồ sung năm 2017.  Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T 01 

(Một) năm tù.  

Áp dụng Điều 56 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, tổng 

hợp hình phạt 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng tù về tội “Cướp giật tài sản” tại Bản án 

số 32/2015/HSPT ngày 08 tháng 4 năm 2015 của Tòa án nhân dân huyện Phú 

Riềng, tỉnh Bình Phước , buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 03 (Ba) 

năm 06 (Sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 06 tháng 10 năm 2017. 

T tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án. 

[3].Về vật chứng vụ án và trách nhiệm dân sự: Không xem xét, giải quyết. 

[4]. Án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự năm 

2015 và Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án buộc bị cáo Nguyễn Văn T nộp 200.000 (Hai trăm 

ngàn đồng). 

[5].Bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày T án, người 

bị hại được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc 

kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Bình Phước (01); 

- VKSND huyện Đồng Phú (01); 

- THADS huyện Đồng Phú(01); 

- CA huyện Đồng Phú (03); 

- TT lý lịch tư pháp – Sở Tư pháp tỉnh 

Bình Phước (01); 

- UBND cấp xã nơi bị cáo cư trú(01); 

- Bị cáo; người tham gia tố tụng(01); 

- Lưu (02). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

  Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

Võ Quang Dũng 
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TOÀ ÁN QUÂN SỰ 
TRUNG ƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 02/2018/HS-PT2 
Ngày 05- 4-2018

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN QUÂN SỰ TRUNG ƯƠNG

- Thành phần Hội đồng xét xử  phúc thẩm gồm có:
Tham phán - Chủ toạphiên toà: 4// Hoàng Sơn;

Các Thẩm phán:  1. 4// Lê Xuân Sinh;

2. 4// Vũ Thành Long.

- Thư ký phiên toà: 3/ Trần Hoàng Giang, Thư ký Tòa án quân sự Trung ương.

- Đại diện Viện kiểm sát quân sự Trung ương tham gia phiên toà: 3// Giáp 
Văn Liên, Kiểm sát viên.

Ngày 05 tháng 4 năm 2018 tại Phòng xử án Tòa án quân sự Quân khu 5, xét 
xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 01/2018/TLPT2-HS 
ngày 12 tháng 02 năm 2018 đối với bị cáo Lưu Thị Kim N do có kháng cáo của 
bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2018/HS-ST ngày 16 tháng 01 năm 
2018 của Toà án quân sự Quân khu 5.

- Bị cáo có kháng cáo: Lưu Thị Kim N, sinh ngày 22 tháng 12 năm 1977 tại 
tỉnh H; nơi cư trú: Đường P, phường P, thành phố N, tỉnh Khánh Hòa. Cấp bậc, 
chức vụ, đơn vị khi phạm tội: 3/ QNCN, Nhân viên c1, d1, Đoàn 1, Binh chủng 
T; nhập ngũ: Tháng 3 năm 1997; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới 
tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lưu Bá T, sinh năm 
1952 và bà Đoàn Thị L, sinh năm 1952; có chồng là Hoàng Đức Q, sinh năm 
1975 và có 03 con (con lớn nhất sinh năm 2002, con nhỏ nhất sinh năm 2016); 
tiền án, tiền sự: Không; bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi 
nơi cư trú: Có mặt.

Ngoài ra còn có bị cáo Lưu Thị Kim C không có kháng cáo và không bị 
kháng cáo, kháng nghị: Vắng mặt.

-  Người bào chữa cho bị cáo Lưu Thị Kim N: Luật sư Đặng Văn P, thuộc 
Văn phòng Luật sư Đặng Văn P, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa: Có mặt.

-  Bị hại: Nguyễn Văn N, sinh năm 1972; nơi cư trú: Thôn M, xã E, huyện 
E, tỉnh Đắk Lắk, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16 Bộ Công An: 
Vắng mặt. Nguyễn Văn N ủy quyền cho vợ là bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1976; 
nghề nghiệp: Làm nông; nơi cư trú: Thôn M, xã E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk tham 
gia phiên tòa: Có mặt.
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NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 
vụ án được tóm tắt như sau:

Trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2015 đến tháng 2 năm 2016, Lưu 
Thị Kim N (3/ QNCN, Nhân viên c1, d1, Đoàn 1, Binh chủng T), đã cùng với 
Lưu Thị Kim C (trú tại Phường P, thành phố H, tỉnh Hải Dương) dùng thủ đoạn 
gian dối đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật về việc có khả năng hỏi, nắm 
thông tin về các đối tượng phạm tội ma túy bị bắt và lo cho Nguyễn Văn N (trú 
tại Thôn M, xã E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk, là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát 
điều tra, Bộ Công an điều tra, xử lý về tội phạm ma túy) không liên quan đến 
hành vi mua bán trái phép chất ma túy, làm cho bị hại tin tưởng giao tiền cho N 
và C chiếm đoạt, sử dụng cá nhân. Cụ thể như sau:

Ngày 22 tháng 8 năm 2015, bị hại không liên lạc được với các đối tượng 
vận chuyển ma túy thuê cho mình là Trần Văn T, Trần Văn K và Trần Xuân K 
(do các đối tượng này đã bị Cơ quan điều tra - Bộ Công an bắt giữ), nên Bị hại 
gọi điện cho Vương Văn D (trú tại xã E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk) để nhờ hỏi giúp 
thông tin. D nói với Bị hại là để nhờ N giúp. Sau đó, Bị hại gọi điện cho N hỏi 
có quen biết chỗ nào thì hỏi hộ. Mặc dù không có khả năng nhưng N đã trao đổi, 
bàn bạc với C về việc Bị hại nhờ. C nói với N là để hỏi việc của Bị hại phải mất 
chi phí 350.000.000 đồng. Sau đó, N gọi điện cho Bị hại nói để hỏi thông tin Bị 
hại nhờ thì phải chi 500.000.000 đồng và Bị hại đồng ý. N gửi cho Bị hại 03 số 
tài khoản Ngân hàng để Bị hại chuyển tiền, bao gồm: 01 số tài khoản của C tại 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương, 01 số tài khoản của C nhờ của chị Nông Thị 
Biên T, tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam và 01 số tài khoản 
N nhờ của anh Hoàng Đức Đ, tại Ngân hàng Vietcombank. Bị hại gọi điện về 
cho vợ là Nguyễn Thị N, nói chuyển tiền vào các số tài khoản N đã cung cấp. 
Ngày 24 tháng 8 năm 2015, N nhờ cháu là Nguyễn Thị Minh N chuyển hộ tiền 
vào 02 số tài khoản do C cung cấp là 350.000.000 đồng, tài khoản do N cung 
cấp là 150.000.000 đồng, tổng cộng là 500.000.000 đồng.

Sau khi được C và N cung cấp thông tin về ba đối tượng vận chuyển ma túy 
cho Bị hại bị bắt, Bị hại tin tưởng thông tin đó là đúng, nên tiếp tục nhiều lần gọi 
điện nhờ N lo giúp cho Bị hại không liên quan đến việc vận chuyển ma túy nêu 
trên. N đã gọi điện trao đổi với C và sau khi được C cho biết nhờ được người 
làm trên Bộ Công an và phải chi phí 3.500.000.000 đồng thì N tự ý nâng thêm
2.000.000.000 đồng rồi nói với Bị hại để lo việc ̂ này phải chi 5.500.000.000 
đồng. Bị hại thống nhất số tiền nhưng đề nghị chuyển trước 3.500.000.000 đồng, 
khi nào xong việc sẽ chuyển phần còn lại, N đồng ý. Từ ngày 29 tháng 8 năm 
2015 đến ngày 18 tháng 9 năm 2015, theo đúng thỏa thuận Bị hại đã nhờ người 
chuyển 3.500.000.000 đồng vào số tài khoản của C, của bà Đoàn Thị L và của 
anh Hoàng Đức Q.

Sau khi nhận được số tiền do Bị hại chuyển đến, C và N tiếp tục đưa ra 
thông tin với nội dung là việc của Bị hại đã vào chuyên án, yêu cầu Bị hại phải

218



"mua chuyên án" hết 2.000.000.000 đồng. N trực tiếp gọi điện cho Bị hại yêu 
cầu chuyển cho N 4.000.000.000 đồng (gồm cả 2.000.000.000 đồng chưa 
chuyển trước đó). Bị hại kêu khó khăn nên xin bớt và được N đồng ý bớt
700.000.000 đồng. Theo yêu cầu của N, từ ngày 29 tháng 9 năm 2015 đến ngày 
01 tháng 01 năm 2016, Bị hại tiếp tục nhờ người chuyển vào các tài khoản, địa 
chỉ do N và C cung cấp, trong đó có tài khoản của anh Hoàng Đức Q, anh Vũ D 
và tài khoản của N cùng mở tại Ngân hàng Vietcombank với số tiền
2.500.000.000 đồng, còn lại 800.000.000 đồng khi nào xong việc Bị hại sẽ thanh 
toán hết.

Quá trình trao đổi, N không nói cho Bị hại biết về những nội dung N đã bàn 
bạc, thống nhất với C. Tổng cộng, Bị hại đã chuyển cho N và C số tiền
6.500.000.000đ (trong đó, C nhận 4.800.000.000đ, N nhận 1.700.000.000đ). Sau 
khi nhận tiền, N và C không thực hiện như thỏa thuận với Bị hại mà chiếm đoạt 
và sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến ngày 06 tháng 6 năm 2016, Bị hại bị Cơ 
quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an bắt tạm giam để xử lý về hành vi phạm tội 
"Mua bán trái phép chất ma túy" nên đã tố cáo hành vi lừa đảo của Lưu Thị Kim 
N và Lưu Thị Kim C.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2018/HS-ST ngày 16 tháng 01 năm 2018 
của Toà án quân sự Quân khu 5 đã quyết định:

1. Về hình sự: Tuyên bố các bị cáo Lưu Thị Kim N, Lưu Thị Kim C phạm
tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 139 BLHS năm 1999; Điều 17; Điều 58; 
điểm b, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 BLHS năm 2015, xử 
phạt bị cáo Lưu Thị Kim N 08 (tám) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù 
tính từ ngày đi thi hành án.

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn xử phạt bị cáo Lưu Thị Kim C 09 (chín) năm 
tù và quyết định về bồi thường thiệt hại, lãi suất chậm trả, án phí và quyền 
kháng cáo của các bị cáo và đương sự.

Ngày 25 tháng 01 năm 2018, bị cáo Lưu Thị Kim N kháng cáo và kháng 
cáo bổ sung ngày 26 tháng 3 năm 2018 xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên toà 
phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Tranh luận tại phiên tòa, sau khi phát biểu ý kiến về nội dung kháng cáo, 
phân tích, đánh giá tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, đại 
diện Viện kiểm sát quân sự Trung ương nêu quan điểm giải quyết vụ án như sau:

Tòa án quân sự Quân khu 5 xét xử bị cáo Lưu Thị Kim N về tội "Lừa đảo 
chiếm đoạt tài sản" theo điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ Luật hình sự năm 1999 là 
đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Bị cáo Lưu Thị Kim N là người khởi 
xướng, chủ động giao dịch, thỏa thuận với Nguyễn Văn N để chiếm đoạt
6.500.000.000 đồng của bị hại nên phải chịu trách nhiệm chính. Tòa án cấp sơ 
thẩm áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm b, 
s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 là đã
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xem xét toàn diện, áp dụng đầy đủ quy định của pháp luật. Sau khi xét xử sơ 
thẩm, bị cáo nộp thêm 50.000.000 đồng để bồi thường thay cho Lưu Thị Kim C 
chỉ là khắc phục thêm hậu quả. Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện bị hại có xin 
giảm nhẹ cho bị cáo nhưng xét thấy Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo mức án 
08 năm tù là có căn cứ, đúng pháp luật, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật 
đối với bị cáo nên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị 
cáo, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2018/HS-ST ngày 16 tháng 01 
năm 2018 của Tòa án quân sự Quân khu 5.

Bào chữa cho bị cáo, Luật sư Đặng Văn P đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 
đến hoàn cảnh gia đình khó khăn; bị cáo đã tự nguyện khắc phục hậu quả bằng 
việc bán hết đất đai, nhà cửa và vay mượn để bồi thường cho người bị hại và bồi 
thường một phần hậu quả thay cho bị cáo C. Sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo tự 
nguyện bồi thường thêm 50.000.000 đồng nhằm khắc phục hậu quả vụ án nên 
cần khuyến khích ghi nhận. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử vận dụng xem xét 
giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Bị cáo nhất trí với nội dung bào chữa của Luật sư.
Đại diện bị hại có ý kiến đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 
được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Kháng cáo của bị cáo Lưu Thị Kim N là hợp lệ.
[2] Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Lưu Thị Kim N thừa nhận hành vi phạm 

tội như Bản án sơ thẩm đã tuyên phạt; lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp 
những chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ được thẩm tra công khai tại phiên 
tòa, thể hiện: Trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2015 đến tháng 2 năm 
2016, Lưu Thị Kim N đã cùng với Lưu Thị Kim C dùng thủ đoạn gian dối đưa 
ra nhiều thông tin không đúng sự thật về việc có khả năng nắm thông tin về các 
đối tượng phạm tội ma túy và lo cho bị hại không liên quan đến hành vi mua bán 
trái phép chất ma túy, để chiếm đoạt của Bị hại 6.500.000.000 đồng để sử dụng 
vào mục đích cá nhân (trong đó, C nhận 4.800.000.000 đồng, N nhận
1.700.000.000 đồng). Trong quá trình điều tra và tại phiên Tòa sơ thẩm, N đã 
nộp 1.700.000.000 đồng, C nộp 300.000.000 đồng để bồi thường, khắc phục một 
phần hậu quả vụ án. Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng Tòa án cấp sơ thẩm 
xét xử bị cáo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm a khoản 4 Điều 139 
Bộ luật Hình sự năm 1999 là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo:

Về lý do bị cáo xin giảm nhẹ vì đã cố gắng khắc phục hậu quả của vụ án 
(Bán hết nhà cửa và vay mượn để bồi thường, khắc phục toàn bộ hậu quả do 
hành vi phạm tội của mình gây ra và bồi thường một phần cho bị cáo Lưu Thị 
Kim C): Hội đồng xét xử thấy rằng, tình tiết này đã được Toà án cấp sơ thẩm 
xem xét và áp dụng điểm b khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với bị cáo.
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Về lý do bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì điều kiện hoàn cảnh gia đình khó 
khăn: Nuôi cha mẹ già yếu, bệnh tật; chồng đau ốm; 03 con còn nhỏ...Hội đồng 
xét xử thấy đây không phải là các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại Điều 51 
Bộ luật hình sự và Tòa án cấp sơ thẩm cũng đã xem xét nhân thân bị cáo khi 
quyết định hình phạt.

Tại phiên Tòa phúc thẩm, đại diện bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, 
Hội đồng xét xử xét thấy đây là tình tiết giảm nhẹ mới cho bị cáo được hưởng 
theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo tự nguyện 
nộp 50.000.000 đồng để thi hành khoản tiền bồi thường giúp Lưu Thị Kim C: 
Xét thấy, trong điều kiện hoàn cảnh khó khăn của gia đình thì việc tự nguyện thi 
hành giúp C khoản tiền nêu trên là sự cố gắng, thể hiện trách nhiệm do hành vi 
phạm tội của bị cáo gây ra. Tuy nhiên, số tiền này không lớn so với khoản tiền C 
còn phải bồi thường. Mặt khác, xem xét toàn diện vụ án, thấy rằng: Bị cáo là 
người khởi xướng, sau khi trao đổi với C thì bị cáo là người hoàn toàn chủ động 
việc đưa ra các thông tin gian dối với người bị hại, chủ động cung cấp các số tài 
khoản cho người bị hại, chủ động nâng số tiền không đúng số tiền C trao đổi với 
bị cáo; bị cáo là người chịu trách nhiệm hình sự chính trong vụ án này. Mức 
hình phạt thấp nhất quy định tại khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999 là 
mười hai năm tù, Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng Điều 17; Điều 58; điểm b, s, v 
khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 xử phạt 
bị cáo 08 năm tù là đã cân nhắc, xem xét khoan hồng, chiếu cố giảm nhẹ nhiều 
cho bị cáo chứ không phải là quá nặng theo như kháng cáo của bị cáo.

Vì vậy, Hội đồng xét xử thấy rằng, quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát 
quân sự Trung ương về việc không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên 
quyết định về hình phạt của bản án sơ thẩm là có căn cứ; còn đề nghị của Luật 
sư, bị cáo và đại diện bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo là không có căn 
cứ chấp nhận.

[4] Về án phí: Do kháng cáo của bị cáo không được chấp nhận nên bị cáo 
Lưu Thị Kim N phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định tại khoản 2 
Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và khoản 2 Điều 23 Nghị 
quyết 326/2016/ UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 
phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 260, điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật tố tụng 

hình sự:

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lưu Thị Kim N; giữ nguyên 
quyết định về hình phạt của Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2018/HS-ST ngày 16 
tháng 01 năm 2018 của Tòa án quân sự Quân khu 5 đã tuyên đối với bị cáo Lưu 
Thị Kim N.
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Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 139 BLHS năm 1999; Điều 17; Điều 58; 
điểm b, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 BLHS năm 2015. Xử 
phạt bị cáo Lưu Thị Kim N 08 (tám) năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 
Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày đi thi hành án.

2. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố
tụng hình sự, bị cáo Lưu Thị Kim N phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án 
phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng
nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:
- Tòa án quân sự Quân khu 5;
- Viện kiểm sát quân sự Trung ương;
- Viện kiểm sát quân sự Quân khu 5;
- Phòng ĐTHSBCT;
- Cơ quan THAHS Quân khu 5;
- Phòng Thi hành án QK5;
- Luật sư Đặng Văn P;
- Bị cáo Lưu Thị Kim N;
- Bị hại Nguyễn Văn N;
- Văn phòng TAQSTW;
- Lưu: HS vụ án, Toà PT2.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

(Đã kỷ)

4// Hoàng Sơn
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Bản án số: 550/2017/HSPT 
Ngày: 12/10/2017

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Thành phần Hội đồng xét xử  phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán -  Chủ tọa phiên tòa: Bà Đinh Ngọc Thu Hương

Các Thẩm phán: Bà Mai Thị Tú Oanh

Ông Nguyễn Văn Minh

- Thư kỷ phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao 
tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 
tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Vi Dũng -  Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 10 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ, 
Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án hình 
sự thụ lý số: 78/2017/HSPT ngày 23 tháng 02 năm 2017 đối với bị cáo Trần Trung 
D và bị cáo Huỳnh Hữu H do có kháng cáo của bị cáo Trần Trung D và bị cáo 
Huỳnh Hữu H đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 01/2017/HSST ngày 10 tháng 01 
năm 2017 của Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ.

- Bị cáo có kháng cáo:

1/ Bị cáo Trần Trung D, sinh năm 1954; Trú tại: 222 B2 Nguyễn Tri P, 
phường A, quận N, thành phố C; Trình độ học vấn: 10/10. Đại học luật, ngữ văn, 
đối ngoại; Nghề nghiệp: nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp Thể dục thể thao 
thành phố C; Con ông: Trần Văn B và bà: Trần Thị H1; Vợ: Nguyễn Thị Lệ T; Có 
2 con: lớn sinh năm 1980 - nhỏ sinh năm 1982; Tiền án, tiền sự: Không; Tạm 
giam: 18/10/2013 (có mặt)

Người bào chữa cho bị cáo theo yêu cầu: Luật sư Huỳnh Chí T 1- Đoàn luật 
sư thành phố Hồ Chí Minh (có mặt)

2/ Bị cáo Huỳnh Hữu H, sinh năm 1955; Trú tại: 18/29 X, phường A1, quận 
N, thành phố C; Trình độ học vấn: 10/12; Nghề nghiệp: thợ điện - nguyên nhân 
viên Trường Trung cấp Thể dục thể thao thành phố C; Con ông: Huỳnh Văn 
T2(chết) và bà: Nguyễn Thị T3(chết); Vợ: Huỳnh Thị L; Có 3 con: lớn nhất sinh 
năm 1979 - nhỏ nhất sinh năm 1987; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại (có 
mặt).
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- Bị cáo không có kháng cáo:

Bị cáo Lê Ngọc L I , sinh năm 1985; Trú tại: 13/1 tổ I, khu vực I, phường H2, 
quận C2, thành phố C; Trình độ học vấn: 12/12 - cử nhân kinh tế - kế toán; Nghề 
nghiệp: nguyên kế toán Trường Trung cấp Thể dục thể thao thành phố C; Con ông: 
Lê Văn A2 và bà: Nguyễn Thị C2; Chồng: Đỗ Bắc M. Có 1 con sinh năm 2012; 
Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại, (có mặt).

- Nguyên đom dân sự: Trường Trung cấp Thể dục thể thao thành phố c.

Địa chỉ: Khu liên hợp Thể dục thể thao, Lê Lợi, phường C3, quận N, thành 
phố c.

Có ông Tô Ngọc H3, chức vụ: Phó hiệu trưởng , đại diện tham gia phiên tòa. 
(có mặt).

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1- Nguyễn Minh T4; Trú tại: 137/4 Hoàng Văn T5, phường A3, quận N, 
thành phố c . (có mặt)

2- Huỳnh Thị Ngọc L2; Trú tại: 177 Bùi Hữu N l, phường B l, quận B l, thành 
phố c . (vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố cần  Thơ và Bản án 
hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố cần  Thơ thì nội dung vụ án được 
tóm tắt như sau:

Trường Trung cấp Thể dục thể thao thành phố c  được thành lập theo Quyết 
định số 2829/QĐ-UBND ngày 05/11/2008 của ủ y  ban nhân dân thành phố c , trực 
thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố c ,  là đơn vị sự nghiệp do ngân 
sách Nhà nước đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, được giao 
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên 
chế tài chính.

Ngày 01/10/2010 Trần Trung D được bổ nhiệm quyền hiệu trưởng, sau đó là 
hiệu trưởng, ngày 24/5/2011. Ngày 29/10/2010 D ký hợp đồng lao động, rồi phân 
công Lê Ngọc LI phụ trách kế toán. Ngày 04/7/2011 D ký quyết định phân công 
Nguyễn Lang T6 làm thủ quỹ, đồng thời phụ giúp cho L l, sau đó là bổ nhiệm phó 
trưởng phòng tổ chức, hành chính. Ngày 28/4/2011 D ký hợp đồng, rồi phân công 
Huỳnh Hữu H trông coi điện và nước trong trường.

Trong khoảng thời gian từ năm 2012 -  2013, D đã chỉ đạo cho T6 lập hồ sơ 
thanh toán khống để rút tiền do ngân sách Nhà nước cấp theo dự toán được duyệt, 
từ kho bạc Nhà nước, rồi đưa cho D sử dụng cá nhân. Theo sự chỉ đạo của D, T6 
giao cho H đi mua hóa đơn thuế giá trị gia tăng, mang về cho T6 lập chứng từ 
thanh toán. Cụ thể như sau:
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H liên hệ với bà Huỳnh Thị Ngọc L2 - cơ sở điện lạnh K- số 71/7F P l, 
phường C3, quận N, thành phố c . Cơ sở này đã có quan hệ giao dịch với trường từ 
trước. Theo yêu cầu của H, bà L2 đã xuất bán hóa đơn số 0055273 ngày 
06/02/2012 với giá trị là 19.850.000 đồng, trong đó 11.200.000 đồng là ghi khống. 
Xuất 3 hóa đơn khống: số 0049826 ngày 20/01/2013 với giá trị là 27.750.000 
đồng, số 0019252 ngày 19/02/2013 với giá trị là 44.000.000 đồng và số 0019263 
ngày 05/3/2013 với giá trị là 29.600.000 đồng. Tổng giá trị ghi khống là
112.550.000 đồng. Sau khi kho bạc chuyển tiền thanh toán vào tài khoản, Ngô 
Trung N3 (chồng của bà L2) đã rút 121.200.000 đồng. Bà L2 giữ lại 8.650.000 
đồng giá trị thanh toán thật và 10% giá trị ghi khống bằng 11.255.000 đồng, số 
còn lại là 101.295.000 đồng H mang về, giao cho T6.

H liên hệ với Nguyễn Minh T4 - tiệm sắt - số 137/4 Hoàng Văn T5, phường 
A3, quận N, thành phố c . Cơ sở này đã có quan hệ giao dịch với trường từ trước. 
Do không có hóa đơn thuế giá trị gia tăng nên T4 đến doanh nghiệp tư nhân P2 và 
cơ sở KI để mua hóa đơn. Doanh nghiệp P2 đã xuất hóa đơn số 0000211 ngày 
21/02/2012 với giá trị là 14.209.800 đồng. T4 viết biên nhận 3.500.000 đồng tiền 
công sửa chữa cửa sắt, hàng rào vách ngăn. Cơ sở KI và doanh nghiệp P2 còn xuất 
3 hóa đơn khống: số 0010226 ngày 30/01/2013 với giá trị là 11.005.500 đồng, số 
0005791 ngày 30/01/2013 với giá trị là 10.000.000 đồng và số 0010230 ngày 
01/02/2013 với giá trị là 10.000.650 đồng. T4 viết biên nhận 6.500.000 đồng tiền 
công. Tổng giá trị ghi khống của 4 hóa đơn và 2 biên nhận là 55.215.950 đồng. Sau 
khi kho bạc chuyển tiền thanh toán vào tài khoản, T4 đã rút 55.215.950 đồng và 
giữ lại 10% giá trị ghi khống bằng 5.520.000 đồng, số còn lại H mang về, giao cho 
T6.

H liên hệ với bà Đặng Thị T7- cửa hàng Xuân T7 - số 2/7 P3, phường A4, 
quận N, thành phố c , mua 10 quạt trần, 3 máy bơm 3HP, lOOm dây dẫn điện, 01 
ổn áp 10 KVA-3 pha. Bà T7 xuất 2 hóa đơn thuế giá trị gia tăng: số 0010057 ngày 
10/01/2013 với giá trị là 18.600.000 đồng và số 0010070 ngày 18/02/2013 với giá 
trị là 19.400.000 đồng. Sau khi kho bạc chuyển tiền thanh toán vào tài khoản, H 
đến cửa hàng lấy 3 máy bơm và lOOm dây điện, với giá trị là 11.000.000 đồng, số 
hàng còn lại - H nói trường không mua và yêu cầu bà T7 trả lại 26.900.000 đồng. 
H mang về, giao cho T6.

Như vậy, H đã giao cho T6 tổng cộng là 177.890.950 đồng. T6 đưa lại cho H
6.500.000 đồng. Còn lại 171.390.950 đồng T6 giao hết cho D. Tổng số tiền kê 
khống là 194.665.950 đồng.

Ngày 19/12/2012 D, lấy tư cách hiệu trưởng, vay của ông Nguyễn Việt T8
50.000.000 đồng với lãi suất 2%/tháng. Ngày 24/12/2012 vay thêm 40.000.000 
đồng và sau đó, vay thêm 50.000.000 đồng. D sử dụng cá nhân toàn bộ số tiền nói 
trên. Tuy nhiên, khi Trung tâm huấn luyện Thể dục Thể thao thành phố c  thanh 
toán tiền thuê phòng học, số tiền là 99.000.000 đồng, D ký séc cho T6 rút
95.000.000 đồng, rồi sử dụng 50.000.000 đồng để trả nợ cho ông T8. số tiền còn 
lại là 45.000.000 đồng không giải trình được.

Như vậy, số tiền đã rút từ ngân sách dự toán bị thất thoát là 194.665.950 đồng 
(112.550.000 đồng + 55.215.950 đồng + 26.900.000 đồng). Trong đó, D chiếm
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đoạt 171.390.950 đồng, H chiếm đoạt 6.500.000 đồng, L2 hưởng lợi 11.255.000 
đồng và T4 hưởng lợi 5.520.000 đồng. Ngoài ra, D còn chiếm đoạt 50.000.000 
đồng từ nguồn thu sự nghiệp. D chiếm đoạt tổng cộng 221.390.950 đồng.

D đã nộp 98.000.000 đồng, H nộp 5.000.000 đồng, L2 nộp 9.584.000 đồng, 
T4 nộp 5.500.000 đồng để khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, trong suốt quá trình quản lý và lãnh đạo tại trường D đã không quan 
tâm kiểm tra công tác thu chi; kiểm tra sổ sách, phần mềm kế toán, không báo cáo 
tài chính, không thực hiện đúng Quy chế chi tiêu nội bộ, dẫn đến thất thoát nguồn 
thu sự nghiệp. Theo kết quả giám định tài chính là 2.129.245.543 đồng (Bút lục 
8656).

Kết quả điều tra cho thấy khoản chi 345.509.705 đồng, tuy không có chứng 
từ, không có ký xác nhận, nhưng xác định là có chi thật. Do vậy, số tiền thất thoát 
là 1.783.735.838 đồng. Ngoài ra, còn số tiền 45.000.000 đồng trong số 95.000.000 
đồng mà D đã ký séc cho T6 rút ra, từ số tiền 99.000.000 đồng do Trung tâm huấn 
luyện Thể dục Thể thao thành phố c  thanh toán tiền thuê phòng học, như đã đề cập 
ở phần trên, số tiền này không giải trình được. Vì vậy số tiền thất thoát chung là
1.828.735.838 đồng.

Cộng với số tiền mà D và H đã chiếm đoạt, số tiền mà bà L2 và ông T4 đã 
hưởng lợi trái phép, số tiền bị thiệt hại là 2.073.401.788 đồng.

Số tiền mà D, đã lấy danh nghĩa của trường, vay mượn như: 250.000.000 
đồng của Trần Thị Thủy T9, 400.000.000 đồng của Quỹ tín dụng nhân dân c
140.000.000 đồng của Nguyễn Việt T8 và 40.000.000 đồng của Trần Thị Kiều N2- 
không có nhập quỹ của trường, không có sổ sách theo dõi. Hiện nay T6 đang chấp 
hành Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh nên đã tạm đình chỉ điều 
tra. Đối với Huỳnh Thị Ngọc L2 và Nguyễn Minh T4 đã có Quyết định đình chỉ 
điều tra.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm 01/2017/HSST ngày 10/01/2017 Tòa án nhân 
dân thành phổ cần Thơ đã quyết định:

Tuyên bố các bị cáo Trần Trung D và Huỳnh Hữu H phạm tội Tham ô tài sản.
Tuyên bố các bị cáo Trần Trung D và Lê Ngọc LI phạm tội Thiếu trách 

nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp.
Áp dụng Nghị Quyết số 144/2016/QH. 13 ngày 29/6/2016 của Quốc Hội khóa

XIII.
Áp dụng khoản 2 Điều 179, điểm c và d khoản 2 Điều 353, điểm b, s và V 

khoản 1 Điều 51, các Điều 17, 55 và 58 Bộ luật hình sự năm 2015.
Xử phạt: Trần Trung D 4 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài 

sản của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và 8 năm tù về tội Tham ô tài sản. Tổng 
hợp hình phạt chung là 12 năm tù. Thời hạn tù tính từ 18/10/2013.

Áp dụng điểm c và d khoản 2 Điều 353, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 
các Điều 17, 54 và 58 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt: Huỳnh Hữu H 2 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt đầu chấp hành
án.
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Ngoài ra Bản án sơ thẩm còn tuyên về tội danh và hình phạt đối với bị cáo Lê 
Ngọc L l, trách nhiệm dân sự, án phí, quyền kháng cáo và thi hành án theo quy 
định pháp luật.

Ngày 17/01/2017 bị cáo Trần Trung D kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Ngày 18/01/2017 bị cáo Huỳnh Hữu H kháng cáo xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trần Trung D thừa nhận hành vi của D về tội 
Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước nhưng không thừa nhận 
hành vi của D về tội Tham ô tài sản và đề nghị xem xét trách nhiệm dân sự về phần 
bồi thường. Bị cáo Huỳnh Hữu H thừa nhận hành vi của H về tội Tham ô tài sản và 
xin hưởng án treo.

Luật sư bào chữa cho bị cáo D trình bày: Trong suốt quá trình giai đoạn 
thanh tra của Sở Văn hóa Thể dục Thể thao, bị cáo D có thừa nhận biết được việc 
lập hồ sơ khống khi Thanh tra Sở tiến hành thanh tra. Căn cứ lời khai của bị cáo T6 
và H về lập chứng từ khống thì trong thời gian tạm giam bị can T6, bị cáo D, cơ 
quan cảnh sát điều tra không làm rõ việc lập chứng từ khống, cho đối chất giữa T6 
và D. Lời khai của T6 cho rằng bị cáo D chỉ đạo, tiền giao cho D. Bị cáo H đưa 
tiền cho T6 và T6 nói đã giao cho D. Kết luận của cơ quan điều tra, Viện kiểm sát 
và Tòa án nhân dân thành phố cần  Thơ không xem xét đầy đủ các khía cạnh. Kết 
tội D về tội tham ô chưa đủ căn cứ. T6 có tiền án tiền sự về tôi danh này. T6 hiện 
nay bị bệnh nên chưa đủ cơ sở kết tội bị cáo D. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 
lại tôi danh tham ô đối với bị cáo D. Đối với kháng cáo của bị cáo D về số tiền thất 
thoát thì sẽ đưa ra xét xử khi T6 phục hồi bệnh, xem xét lại các tình tiết để xét xử 
đúng người, đúng tội. v ề  tội danh Thiếu tinh thần trách nhiệm thì bị cáo D thừa 
nhận, đồng ý với mức án của Tòa án cấp sơ thẩm.

Bị cáo D trình bày: Đề nghị minh oan cho bị cáo về tội tham ô. Bị cáo biết 
việc lập chứng từ khống khi Đoàn kiểm tra thanh tra. Sau khi Đoàn kiểm tra làm, 
T6 khai gian dối không đúng sự thật nên bị cáo mới ghi âm để chứng minh.

Đại diện Viện kiếm sát tham gia phiên tòa nêu quan điếm:

Xét kháng cáo của bị cáo D: Bản án của Tòa án cấp sơ thẩm kết tội bị cáo D 
về tội tham ô là đúng người, đúng tội. Khi Cơ quan điều tra vào cuộc, Sở Thể dục 
thể thao làm việc, bị cáo H thừa nhận làm hồ sơ khống theo sự chỉ đạo của thủ 
trưởng đơn vị. Biên bản ngày 19/9/2013 bị cáo D thừa nhận làm hồ sơ khống rút 
tiền của Nhà nước. Lời khai của bị cáo H, bị can T6 hoàn toàn ổn định, thể hiện D 
chỉ đạo hồ sơ khống chiếm đoạt ngân sách của Nhà nước. Lời khai của H và T6 
phù hợp với lời khai của D. Các file ghi âm, bị cáo D thừa nhận là đúng. Căn cứ 
vào kết quả giám định thiệt hại tài chính, bị cáo bị kết tội về tội tham ô với vai trò 
đứng đầu chủ mưu là đúng, v ề  trách nhiệm bồi thường thì bị cáo là thủ trưởng đơn 
vị, thiếu kiểm tra, thiếu trách nhiệm dẫn đến thiệt hại tài sản của Nhà nước. Bị cáo 
và LI phải bồi thường thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của Bộ luật dân sự. Đề 
nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo D.
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Xét kháng cáo của bị cáo H: Bị cáo thành khẩn khai báo, khai nhận hành vi 
phạm tội, nộp tiền khắc phục hậu quả. cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ tình tiết 
giảm nhẹ cho bị cáo, xử phạt bị cáo 02 năm tù. Theo Nghị quyết 01/2013/NQ- 
HĐTP ngày 06/11/2013 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì tội 
phạm của bị cáo thuộc nhóm tội phạm tham nhũng không áp dụng án treo nên đề 
nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo H.

Cấp sơ thẩm áp dụng hình phạt của Điều luật mới của Bộ luật hình sự năm 
2015. Căn cứ Nghị Quyết số 144/2016/QH. 13 ngày 29/6/2016 của Quốc Hội khóa 
XIII thì áp dụng đường lối chính sách có lợi cho bị cáo trong thời điểm Bộ luật 
hình sự năm 2015 chưa có hiệu lực, vẫn phải áp dụng Bộ luật hình sự năm 1999 để 
xét xử, cụ thể là phải áp dụng Điều 278 và Điều 144 của Bộ luật hình sự năm 1999 
để xét xử. Sơ sót này của cấp sơ thẩm, cấp phúc thẩm có thể khắc phục được nên 
đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo D và bị cáo H, sửa 
bản án sơ thẩm về việc áp dụng luật cho phù hợp.

Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa đổi đáp tranh luận: Bị cáo không 
có oan vì file ghi âm, bị cáo tự ghi và đọc lại. H, L l, D đọc lại và ký tên trong file 
ghi âm. Bị cáo D cũng thừa nhận chỉ đạo lập hồ sơ khống (Bút lục 9244- 9245). D, 
H trao đổi lập hồ sơ khống mua 04 máy lạnh và ổn áp và thực chất không có. Sau 
khi bị cáo D phủ nhận lời khai thì biên bản lúc 8 giờ ngày 01/7/2016 có sự chứng 
kiến của luật sư Huỳnh Chí TI và thẩm vấn công khai tại phiên tòa phúc thẩm, bị 
cáo trình bày lời khai là chính xác (Bút lục 9136), file ghi âm lập sau khi lập hồ sơ 
thanh toán khống. Bị cáo ghi âm để đối phó. Mục đích ghi âm chứng minh tiền đưa 
cho T8 và T6 mượn. Luật sư cho rằng Cơ quan Cảnh sát điều tra thiếu sót không 
đối chất ngay giữa T6 và D là không đúng vì Cơ quan điều tra tiến hành nhiều biện 
pháp nghiệp vụ theo thẩm quyền. Luật sư cho rằng bị cáo không có trách nhiệm 
bồi thường thiệt hại của Nhà nước là không đúng. Bị cáo đã thừa nhận tội thiếu 
tinh thần trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước thì bị cáo phải có 
trách nhiệm về phần dân sự. Nếu bị cáo cố ý phạm tội thì bị cáo đã phạm tội khác.

Luật sư bào chữa cho bị cáo D trình bày đổi đáp tranh luận: Có biên bản đối 
chất ban đầu giữa T6 - D sẽ làm rõ các vấn đề nhưng cơ quan điều tra không thực 
hiện. Đó là cơ sở vững chắc để kết tội bị cáo D. số tiền thất thoát buộc bị cáo D 
bồi thường là không phù hợp vì tiền đó do T6 quản lý để làm thất thoát, mất đi. 
Khi xét xử T6 thì quyết định chính xác hơn về số tiền bồi thường.

Bị cáo D nói lời nói sau cùng: Bị cáo đã lớn tuổi, không có tham ô, không có 
sự chỉ đạo. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét về tội danh tham ô.
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Bị cáo H  nói lời nói sau cùng: Đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo hưởng án 
treo. Do bị cáo nghe và tin Thủ trưởng nên đã làm sai, bị cáo lớn tuổi nếu không
làm theo thì bị đuổi việc, vợ con đói.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm, 
căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài 
liệu, chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, người bào chữa và những người tham 
gia tố tụng khác.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trần Trung D thừa nhận hành vi của D về 
tội Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước nhưng 
không thừa nhận hành vi của D về tội Tham ô tài sản và đề nghị xem xét trách 
nhiệm dân sự về phần bồi thường. Bị cáo Huỳnh Hữu H thừa nhận hành vi của H 
về tội Tham ô tài sản và xin hưởng án treo. Xét kháng cáo của bị cáo D, bị cáo H, ý 
kiến của người bào chữa cho bị cáo D, đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa, Hội 
đồng xét xử nhận thấy:

[1.1] Trong giai đoạn thanh tra cũng như trong giai đoạn điều tra ban đầu 
Nguyễn Lang T6 đều khai nhận về hành vi phạm tội và vai trò của bị cáo D trong 
vụ án như thể hiện trong các kết luận điều tra và Cáo trạng (Bút lục 213 - 237, 
8457 - 8469, 8965 - 8994, 9149 - 9152, 9257 - 9269). Theo kết luận giám định 
pháp y tâm thần thì T6 chỉ bị mắc bệnh trầm cảm sau khi phạm tội, không mất 
năng lực hành vi (Bút lục 840 - 841, 8251 - 8252). Chính bị cáo D đã cung cấp file 
ghi âm đối thoại với T6 để làm chứng cứ về vai trò của T6 trong vụ án. Qua đó 
cũng có hàm ý thừa nhận năng lực hành vi của T6 trước khi có kết quả giám định.

[1.2] Các bị cáo H và LI đều xác định vai trò chỉ đạo chi phối của bị cáo D 
đối với công tác thu chi, cũng như sử dụng kinh phí và hoạt động kế toán tại 
trường, kể cả chỉ đạo kê khống chi và lập chứng từ để rút tiền từ ngân sách Nhà 
nước (theo dự toán đã được phê duyệt). Bị cáo H thì khẳng định T6 đã giao số tiền, 
như Cáo trạng đã nêu, cho bị cáo D.

[1.3] Kết quả xác minh tại Trường Trung cấp Thể dục thể thao thành phố c  và 
Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố c  cũng tương tự (Bút lục 9146, 9257, 
9261).

[1.4] Lời khai những người làm chứng về vai trò chỉ đạo chi phối của bị cáo 
D đối với công tác tài chính, kế toán tại trường cũng như quan hệ đặc biệt gắn kết 
với T6 cũng thể hiện nhất quán (Bút lục 8538 - 8546). Đại diện trường cũng khẳng 
định bị cáo D độc quyền quyết định các vấn đề về tài chính-ngân sách tại đơn vị.

[1.5 ] Trong giai đoạn điều tra ban đầu, cũng như trong quá trình thanh tra bị 
cáo D có nhìn nhận hành vi chỉ đạo kê khống chi, kể cả lấy 50.000.000 đồng từ 
nguồn thu sự nghiệp để trả cho ông T8 (Bút lục 163, 166, 174 - 183, 208, 210). 
Tổng số tiền đã rút từ ngân sách là 223.665.950 đồng.
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[1.6] Các file ghi âm do các bị cáo D và H cung cấp (đã được các bên có liên 
quan xác nhận) đã cho thấy tính xác thực của các chứng cứ nêu trên (Bút lục 
9125-9135, 9243 - 9246).

[1.7] Các chứng cứ nêu trên đã đủ căn cứ để kết luận về việc T6 đã giao
171.390.950 đồng cho bị cáo D. Ông Nguyễn Việt T8 xác định bị cáo D đã trực 
tiếp hỏi vay tổng số tiền 140.000.000 đồng. Bị cáo D đã ký séc rút 95.000.000 
đồng từ nguồn thu sự nghiệp. Cả hai số tiền nói trên không nhập quỹ cũng không 
có chứng từ chi. Bị cáo D xác nhận có lấy 50.000.000 đồng đã rút về để trả cho 
ông Tân. Ông T8 xác nhận việc trả số nợ này. Bị cáo D phải chịu trách nhiệm cá 
nhân đối với các khoản tiền nói trên, Tòa án cấp sơ thẩm quy kết bị cáo D chiếm 
đoạt cá nhân 221.390.950 đồng (171.390.950 đồng + 50.000.000 đồng) là có căn 
cứ. Bị cáo phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số tiền đã kê khống để rút từ ngân 
sách nhà nước là 194.665.950 đồng, cộng với 50.000.000 đồng đã lấy từ nguồn thu 
sự nghiệp để trả nợ cá nhân, tổng cộng là 244.665.950 đồng.

[2] Bị cáo H đã liên hệ mua hóa đơn thuế giá trị gia tăng, mang về, giao cho 
T6 để làm chứng từ chi khống. Bị cáo đã, liên hệ với bà T7, dùng thủ đoạn đặt mua 
hàng, rồi sau đó từ chối nhận một số hàng đã đặt, để lấy lại tiền đã chuyển khoản 
để thanh toán theo hóa đơn. Bị cáo nhận thức được hành vi kê khống chi để rút tiền 
từ ngân sách Nhà nước, với tổng số tiền là 194.665.950 đồng. Bị cáo đã nhận
177.890.950 đồng (sau khi bà L2 trích giữ lại 11.255.000 đồng và ông T4 trích giữ 
lại 5.520.000 đồng) và giao lại cho T6. Bị cáo được hưởng 6.500.000 đồng. Bị cáo 
phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với số tiền này. Quy kết bị cáo chiếm đoạt cá 
nhân 6.500.000 đồng và đồng phạm giúp sức chiếm đoạt 194.665.950 đồng.

[3] Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo D và H về tội Tham ô tài sản là có 
căn cứ, đúng pháp luật, không oan. Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử theo 
điểm c và điểm d khoản 2 Điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015 là chưa chính xác, 
đối với bị cáo D vẫn phải áp dụng theo điểm a khoản 3 Điều 278 Bộ luật hình sự 
năm 1999 về tội Tham ô tài sản nhưng khi lượng hình thì áp dụng tinh thần có lợi 
của Bộ luật hình sự năm 2015 cho bị cáo, khung hình phạt từ 07 năm đến 15 năm 
tù. Đối với bị cáo H vẫn phải áp dụng theo điểm c, điểm d khoản 2 Điều 278 Bộ 
luật hình sự năm 1999 về tội Tham ô tài sản.

[4] Bị cáo D là Thủ trưởng một đơn vị sự nghiệp. Bị cáo LI là kế toán của 
đơn vị. Các bị cáo không chấp hành Luật kế toán và Luật ngân sách nhà nước nên 
phải chịu trách nhiệm theo quy định tại khoản 5 Điều 19, khoản 3 Điều 49 và Điều 
62 Luật kế toán ngày 17/6/2003, Điều 73 Luật ngân sách Nhà nước ngày 
16/12/2002, Điều 33 Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008. Bị 
cáo D phải chịu trách nhiệm chính. Theo kết quả giám định tài chính ngày 
23/10/2015 (BL 8651 - 8657) và kết quả điều tra thì số tiền thất thoát không giải 
trình được là 1.783.735.838 đồng, xuất phát từ việc không mở đầy đủ sổ sách theo 
dõi thu chi và chi không có chứng từ rõ ràng. Các bị cáo D và LI phải chịu trách 
nhiệm, trong đó bị cáo D phải chịu trách nhiệm chính vì là người toàn quyền quyết 
định các khoản chi.
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[4.1] Riêng số tiền 244.665.950 đồng, đã quy kết là bị chiếm đoạt, do các bị 
cáo D và H cố ý cùng thực hiện với T6 nên không xem là thất thoát do hành vi 
thiếu trách nhiệm. Bị cáo L 1 không có đồng phạm, mà chỉ ký tên sau khi đã có chữ 
ký của bị cáo D và thời gian này bị cáo LI đang nghỉ hộ sản nên không phải chịu 
trách nhiệm.

[4.2] Số tiền 45.000.000 đồng (trong số 95.000.000 đồng do bị cáo D ký séc 
cho T6 đi nhận). D đã trả cho ông T8 50.000.000 đồng, số còn lại T6 không nhập 
quỹ và cũng không có chứng từ chi rõ ràng nên bị cáo L 1 không phải chịu trách 
nhiệm, mà là bị cáo D phải chịu trách nhiệm.

Như vậy, bị cáo D phải chịu trách nhiệm đối với số tiền bị thất thoát và không 
giải trình được là 1.828.735.838 đồng.

[4.3] Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo D về tội Thiếu trách nhiệm gây thiệt 
hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo khoản 2 Điều 
179 Bộ luật hình sự năm 2015 là chưa chính xác, vẫn phải áp dụng theo khoản 3 
Điều 144 Bộ luật hình sự năm 1999 về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm 
trọng đến tài sản của Nhà nước nhưng khi lượng hình thì áp dụng tinh thần có lợi 
của Bộ luật hình sự năm 2015 cho các bị cáo, khung hình phạt từ 01 năm đến 05 
năm tù.

[5] Hành vi của các bị cáo thể hiện ý thức xem thường các quy định của Nhà 
nước về quản lý kinh tế, xem thường tài sản của Nhà nước, thiệt hại gây ra là đặc 
biệt lớn. Các bị cáo D và H phạm tội vì động cơ vụ lợi. Bị cáo D thể hiện ý thức 
bất chấp pháp luật, kỷ cương công vụ. Bị cáo phải chịu trách nhiệm chính và cao 
nhất trong vụ án. Bị cáo H là nhân viên hợp đồng, bị lệ thuộc về mặt hành chính 
trực tiếp trong quan hệ với bị cáo D, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của bị cáo D nên phải 
chịu trách nhiệm đồng phạm.

[6] Tòa án cấp sơ thẩm đã cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo khi 
lượng hình. Đối với bị cáo D, Tòa án cấp sơ thẩm chỉ nhìn nhận hành vi thiếu trách 
nhiệm trong quản lý làm phát sinh thiệt hại nên chỉ xem là khai báo thật thà có 
mức độ, bị cáo có nhiều cống hiến cho Cách mạng, có nhiều thành tích trong công 
tác và đã nộp 98.000.000 đồng để bồi thường. Hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm áp 
dụng với bị cáo là phù hợp. Đối với bị cáo H luôn tỏ ra thành khẩn và ăn năn hối 
cải, đã nộp tiền bị quy kết là đã chiếm đoạt, gặp khó khăn về kinh tế, vai trò và 
mức độ phạm tội là rất thấp so với bị cáo D. Hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm áp 
dụng với bị cáo H là phù hợp. Bị cáo D và H kháng cáo không đưa ra được các 
tình tiết mới.

Với mức án 4 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến 
tài sản của Nhà nước và 8 năm tù về tội Tham ô tài sản đối với bị cáo D và 2 năm 
tù về tội Tham ô tài sản đối với bị cáo H cho thấy Tòa sơ thẩm đánh giá đúng tính 
chất, mức độ, vai trò của bị cáo D và H trong vụ án này nên Hội đồng xét xử phúc 
thẩm giữ nguyên quyết định của án sơ thẩm, sửa Điều luật áp dụng cho phù hợp.

[7] về trách nhiệm dân sự: Tòa án cấp sơ thẩm buộc các bị cáo D và H phải 
cùng liên đới bồi thường số tiền đã kê rút khống từ ngân sách Nhà nước, trong đó 
bị cáo D phải chịu trách nhiệm chính đối với số tiền đã chiếm đoạt. Bị cáo D phải
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nộp 221.390.950 đồng, bị cáo H phải nộp 6.500.000 đồng là có căn cứ, đúng pháp 
luật. Số tiền bị cáo D và H đã nộp sẽ được khấu trừ khi thi hành án.

Đối với số tiền thất thoát từ nguồn thu sự nghiệp do hành vi thiếu trách nhiệm 
của các bị cáo D và L l, bị cáo D phải chịu trách nhiệm chính do đã quyết định mọi 
khoản chi tại đơn vị. Tòa án cấp sơ thẩm buộc các bị cáo D và LI cùng liên đới bồi 
thường cho Trường Trung cấp Thể dục thể thao thành phố c  1.783.735.838 đồng. 
Bị cáo D phải bồi thường riêng 45.000.000 đồng, tổng cộng bị cáo D phải nộp
1.800.000.000 đồng là đúng.

[8] Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu 
kháng cáo của bị cáo D và bị cáo H, giữ y án sơ thẩm, sửa Điều luật áp dụng cho 
phù hợp. Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo D và H phải chịu án phí 
phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYÉT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 248 Bộ luật tố tụng hình sự;

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Trung D và bị cáo Huỳnh Hữu
H.

Giữ nguyên án sơ thẩm, sửa Điều luật áp dụng.

Áp dụng khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự năm 2015.
Áp dụng Nghị Quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội về việc 

thi hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình 
sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13.

Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 278, khoản 3 Điều 144, điểm b, p, s khoản 1 
Điều 46, Điều 20, Điều 47, Điều 50 và Điều 53 Bộ luật hình sự năm 1999.

Xử phạt: Bị cáo Trần Trung D 4 năm tù (Bốn năm tù) về tội Thiếu trách 
nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước và 8 năm tù (Tám 
năm tù) về tội Tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt chung là 12 năm tù (Mười 
hai năm tù). Thòi hạn tù tính từ ngày 18/10/2013.

Áp dụng điểm c và d khoản 2 Điều 278, điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46, 
các Điều 20, 47 và 53 Bộ luật hình sự năm 1999.

Xử phạt: Bị cáo Huỳnh Hữu H 2 năm tù (Hai năm tù) về tội Tham ô tài 
sản. Thòi hạn tù tính từ ngày bắt đầu chấp hành án.

Áp dụng Điều 42 Bộ luật hình sự năm 1999, các Điều 584, 585, 587, 589 Bộ 
luật dân sự năm 2015.

Buộc các bị cáo D và H cùng liên đới bồi thường 244.665.950 đồng cho
Trường Trung cấp Thể dục thể thao thành phố c. Trong đó bị cáo D phải nộp
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221.390.950 đồng, bị cáo H phải nộp 6.500.000 đồng, bà Huỳnh Thị Ngọc L2 phải 
nộp 11.255.000 đồng, ông Nguyễn Minh T4 phải nộp 5.520.000 đồng.

Ghi nhận bị cáo D đã nộp 98.000.000 đồng, bị cáo H nộp 5.000.000 đồng, 
bà L2 đã nộp 9.584.000 đồng, ông T4 đã nộp 5.500.000 đồng.

Buộc các bị cáo D và LI cùng liên đới bồi thường cho Trường Trung cấp 
Thể dục thể thao thành phố c  1.783.735.838 đồng. Bị cáo D phải bồi thường riêng
45.000.000 đồng. Bị cáo D phải nộp 1.800.000.000 đồng, bị cáo LI phải nộp
28.735.838 đồng để thi hành án.

2. Các nội dung khác trong quyết định Bản án hình sự sơ thẩm
01/2017/HSST ngày 10/01/2017 Tòa án nhân dân thành phố cần  Thơ về trách 
nhiệm hình sự đối với bị cáo L 1, trách nhiệm dân sự, án phí hình sự sơ thẩm có 
hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

3. Bị cáo Trần Trung D, bị cáo Huỳnh Hữu H chịu án phí hình sự phúc thẩm
200.000 đồng.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
■ Tòa án nhân dân tối cao;
■ VKSNDCC tại TP Hồ Chí Minh;
■ TAND Tp. Cần Thơ;
■VKSND Tp. Cần Thơ;
■ Sở tư pháp Tp. Cần Thơ;
■ Cục thi hành án dân sự Tp. cần  Thơ;
■ Công an Tp. cần  Thơ;
■ Trại tạm giam Công an Tp. cần  Thơ;
■ Bị cáo (qua trại) (2);
■ BCTN (1);
■NĐDS (1)
■ Lưu (3) 17b (án 22)

TM. HỘI ĐỒNG XÉT x ử  PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN -  CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký tên và đóng dấu)

Đinh Ngọc Thu Hương
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
TỈNH BẠC LIÊU_____ I_____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Bản án số: 62/2017/HSPT 
Ngày 25 tháng 9 năm 2017

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU 
Vởi thành phần Hội đong xét xử phúc thấm gom có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Thanh Hùng

Các Thẩm phán: Ông Cao Văn Tám

Bà Châu Minh Nguyệt

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Ca Kiều Nguyệt - Cán bộ Tòa án 
nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu tham gia phiên tòa: Ông 
Quan Tuấn Nghĩa, Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở 
phiên tòa công khai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 67/2017/HSPT 
ngày 31 tháng 8 năm 2017 do có kháng cáo của bị cáo Trần Thị U đối với Bản 
án hình sự sơ thẩm số 17/2017/HSST ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Tòa án 
nhân dân huyện HD, tỉnh Bạc Liêu.

Bị cáo có kháng cáo: Trần Thị U, sinh năm 1979 tại huyện TB, tỉnh CM; 
nơi đăng ký hộ khau thường trú và chỗ ở: Kv 2, k4, thị trấn NC, huyện NC, tỉnh 
Cà Mau; trình độ văn hóa: 4/12; nghề nghệp: Buôn bán; con ông Trần Văn s  (đã 
chết) và bà Trương Thị N, 79 tuổi; có chồng là Thạch Ngọc T, sinh năm 1977 và 
02 người con, lớn nhất sinh năm 2001, nhỏ nhất sinh năm 2005; tiền án, tiền sự: 
Không; Bị cáo bị bắt từ ngày 11/3/2017 tạm giữ, tạm giam đến nay, (có mặt).

Người bị hại không kháng cáo:

1. Bà Huỳnh Ngọc B, sinh năm 1980

Địa chỉ: Ảp TB, xã NH, huyện HD, tỉnh Bạc Liêu, (vắng mặt).

2. Bà Lê Thị Đ, sinh năm 1965

Địa chỉ: Ảp NO, thị trấn ND, huyện HD, tỉnh Bạc Liêu, (vắng mặt).

3. Bà Nguyễn Thị Phương T, sinh năm 1991

Địa chỉ: Ảp NO, thị trấn ND, huyện HD, tỉnh Bạc Liêu, (vắng mặt).

4. Bà Huỳnh Thị Ngọc D, sinh năm 1979
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Địa chỉ: Ấp TNt, thị trấn ND, huyện HD, tỉnh Bạc Liêu, (vắng mặt).

5. Bà Nguyễn Kim D, sinh năm 1978

Địa chỉ: Ảp ĐSĐ, xã LN, huyện HD, tỉnh Bạc Liêu, (vắng mặt).

6. Bà Nguyễn Thị D, sinh năm 1972

Địa chỉ: Ấp TT, thị trấn ND, huyện HD, tỉnh Bạc Liêu, (vắng mặt).

7. Bà Bùi Thị M, sinh năm 1980.

Địa chỉ: Ảp NO, thị trấn ND, huyện HD, tỉnh Bạc Liêu, (vắng mặt).

NHẬN THẤY:

Theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện HD và bản án hĩnh 
sự sơ thẩm của Toà án nhân dân huyện HD, tỉnh Bạc Liêu, nội dung vụ án như 
sau:

Vào khoảng 06 giờ ngày 10/3/2017, bị cáo Trần Thị u  đi xe buýt từ nhà 
đến chợ ND, thuộc ấp NO, thị trấn ND, huyện HD, tỉnh Bạc Liêu để bịa đặt xem 
bói (hình thức xem tay) nhằm lừa đảo đế kiếm tiền chi xài cá nhân. Khi đến nơi 
bị cáo Trần Thị u  vào quán ăn của bà Huỳnh Thị Ngọc D tại ấp TNt, thị trấn 
ND đế ăn. Trong lúc bị cáo Trần Thị u  ngồi ăn, bị cáo u  có hỏi bà D có xem bói 
không thì bà D đồng ý, khi xem bói xong thì bà D trả cho bị cáo u  số tiền
20.000 đồng. Sau đó, bị cáo u  đi đến nhà bà Lê Thị Đ tại ấp NO, thị trấn ND, bà 
Đ nhờ bị cáo u  xem bói về hoàn cảnh gia đình, sau khi xem xong bà Đ có trả 
cho bị cáo u  số tiền 20.000 đồng. Lúc này, bà Nguyễn Thị D trú ấp TT, thị trấn 
ND đi bán vé số đến cũng ghé vào nhờ bị cáo Trần Thị u  xem bói, xem về hoàn 
cảnh gia đình, sau khi xem xong bị cáo Trần Thị u  kêu bà Nguyễn Thị D trả số 
tiền 480.000 đồng đế bị cáo u  mua đồ cúng, khi đưa tiền xong bà D đi bán vé số 
tiếp nên kể cho bà Huỳnh Ngọc B trú ấp TB, xã NH, và bà Bùi Thị M trú ấp 
NO, thị trấn ND biết bị cáo u  đang xem bói tại nhà bà Đ tại khu III ấp NO nên 
bà B đến nhà bà Đ đế bị cáo u  xem bói, xem về gia đạo, trong lúc xem bói thì bị 
cáo u  xưng là “cậu”, bị cáo u  nói bà B bị yếm bùa nếu muốn gỡ bùa phải đưa 
tiền mua đồ cúng là 660.000 đồng bà B đồng ý, trong lúc xem bói thì bị cáo u  
có đưa cho bà B nửa tờ giấy tập học sinh và vẽ nhiều chữ, bị cáo u  nói là “bùa” 
(chữ viết trên tờ giấy không đọc được và không có nghĩa) kêu bà B cất giữ và 
nói là sẽ gở bùa cho bà B. Khi xem xong bà B cho thêm 40.000 đồng, tống số 
tiền bà B đưa cho bị cáo u là 700.000 đồng. Tiếp đó, bà Bùi Thị M cũng đến 
nhờ bị cáo u xem bói khi cầm tay bà M, bị cáo u tự xưng là “cậu” nói bà M bị 
yếm bùa muốn gỡ bùa thì đưa tiền mua đồ cúng là 1.600.000 đồng, cùng tiền 
công làm bùa cho 03 đứa con bà M là 560.000 đồng, bà M đồng ý. Khi xem 
xong bà M có cho thêm 100.000 đồng, như vậy, bà M đã đưa cho bị cáo u  số 
tiền là 2.260.000 đồng khi bà M đi về bị cáo u  có hỏi nhà ở đâu, bà M trả lời “là
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lò bún CĐ ở khu III, ấp NO, thị trấn ND”. Cùng lúc này bà Nguyễn Thị Phương 
T trú ấp NO, thị trấn ND cũng đến đế nhờ xem bói (do trước đó khoảng 10 ngày 
gia đình bà T có bị mất trộm 2,5 chỉ vàng loại 18K nên bà T nhờ bị cáo Trần Thị 
u xem ai là người đã lấy trộm tài sản của mình). Khi xem bói cho bà T, bị cáo u 
cũng xưng là “cậu”, đồng thời mô tả người lấy trộm vàng của bà T và nói sẽ làm 
bùa đế không ai dám vào lấy trộm vàng của bà T nữa. Bị cáo u  yêu cầu bà T 
phải trả số tiền là 560.000 đồng tiền mua đồ cúng, tiền công 40.000 đồng, bà T 
trả cho bị cáo u  số tiền là 600.000 đồng, số  tiền mà bị cáo Trần Thị u  chiếm 
đoạt ngày 10/3/2017 là 4.080.000 (bốn triệu, không trăm, tám mươi nghìn) 
đồng. Sau khi xem bói xong, trên đường về nhà bị cáo Trần Thị u  ghé chợ Cà 
Mau (không nhớ cửa hàng tên gì) mua 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu 
Masstet với số tiền 1.200.000 đồng và tiêu xài cá nhân, còn lại số tiền 606.000 
đồng bị cáo Trần Thị u  cất trong túi vải.

Đen khoảng 09 giờ ngày 11/3/2017, bị cáo Trần Thị u  tiếp tục đến chợ ND 
và đi đến lò bún nhà bà Bùi Thị M, bị cáo u  điện thoại cho bà M nói đang ở nhà 
bà M kêu bà M về đế bị cáo u  làm bùa cho lò bún bà M làm ăn được. Sau khi bà 
M về tới bị cáo u  xem bói (xem tay) và nói cho bà M biết nếu muốn lò bún làm 
ăn được suốt đời thì phải đưa tiền cho bị cáo u  5.600.000 đồng đế mua đồ cúng 
và tiền công xem bói thì bà M đồng ý. Sau đó, bị cáo u  có kêu bà M lấy giấy, 
viết đưa cho bị cáo u  đế viết bùa đưa cho bà M cất 03 tờ “bùa” (những chữ viết 
không đọc được, không có nghĩa). Đồng thời, kêu bà M ghi tên những ai còn nợ 
tiền bà M đưa cho bị cáo u  đế bị cáo u  làm bùa đế những người này trả tiền, bà 
M ghi tên những người thiếu tiền mình vào tờ giấy rồi đưa cho bị cáo u . Trong 
lúc bị cáo u  đang xem bói thì bà Nguyễn Kim D trú ấp ĐSĐ, xã LN là em 
chồng của bà M có đến nhà chơi nên cũng nhờ bị cáo u  xem bói. Khi cầm tay 
xem bói cho bà D, bị cáo u  nói chồng bà D bị yếm bùa, muốn gỡ phải đưa
1.600.000 đồng đế bị cáo u  mua đồ cúng nên bà D đồng ý. Do không có tiền bà 
D mượn 1.600.000 đồng của bà M đưa cho bị cáo u . Sau đó, bị cáo u  có lấy 03 
tờ giấy (loại giấy tập học sinh) vẽ nhiều chữ “bùa” (chữ viết không đọc được và 
không có nghĩa) đưa cho bà D cất giữ. số  tiền bị cáo Trần Thị u  chiếm đoạt 
ngày 11/3/2017 là 7.200.OOOđ (bảy triệu, hai trăm nghìn đồng). Sau khi xem bói 
xong thì bị cáo u  đi về hướng chợ ND. Sau đó, bà Trần Thị M biết mình bị bị 
cáo u  lừa đế chiếm đoạt tiền nên bà M đến Công an thị trấn ND trình báo sự 
việc. Qua quá trình làm việc bị cáo Trần Thị u  thừa nhận bản thân bị cáo u  
không có khả năng xem bói, làm bùa cho người khác, những chữ viết trên những 
tờ giấy đưa cho những người bị hại là do bị cáo u  tự viết không đọc được, 
không có nghĩa, số  tiền chiếm đoạt bị cáo u  sử dụng vào mục đích tiêu xài cá 
nhân.
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Sự việc xảy ra được điều tra, bắt khấn cấp bị cáo Trần Thị u từ ngày 
11/3/2017 tạm giữ, tạm giam đến nay. Đối với tang vật thu giữ gồm: Tiền Việt 
Nam đồng 7.806.000 (bảy triệu, tám trăm lẻ sáu nghìn) đồng; 01 (một) giấy 
chứng minh nhân dân tên Trần Thị U; 01 (một) giấy chuyến tiền, các tang vật 
trên đã giao trả cho chủ sở hữu, còn các tang vật gồm: 01 (một) túi vải màu nâu 
có vai đeo; 01 (một) điện thoại hiệu Masstel màu xanh đen hiện Chi cục Thi 
hành án huyện HD đang quản lý.

Tại Bản án sơ thẩm số 17/2017/HSST ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Tòa 
án nhân dân huyện HD quyết định: Tuyên bố bị cáo Trần Thị u phạm tội “Lừa 
đảo chiếm đoạt tài sản”. Áp dụng khoản 1 Điều 139; điếm b, p khoản 1 Điều 46; 
điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 33 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Thị 
u  09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù được tính kể từ ngày 11/3/2017.

Ngoài ra, bản án sơ thấm còn tuyên về trách nhiệm dân sự, về xử lý vật 
chứng, nghĩa vụ chịu án phí và quyền kháng cáo theo quy định.

Sau khi xét xử sơ thấm, ngày 01 tháng 8 năm 2017, bị cáo Trần Thị u  
kháng cáo xin giảm án.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Thị u  giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Quan điểm giải quyết vụ án của Kiểm sát viên thể hiện như sau: Trong 
quá trình điều tra, cũng như tại phiên tòa sơ thấm, phúc thấm bị cáo Trần Thị u 
thừa nhận trong hai ngày 10 và 11/3/2017 bị cáo có thực hiện hành vi lừa dối 
những người bị hại đế chiếm đoạt số tiền tống cộng là 11.280.000 đồng thông 
qua việc xem bói. cấp  sơ thấm đã xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ 
trách nhiệm dân sự mà bị cáo được hưởng và quyết định xử phạt bị cáo 09 tháng 
tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 139 Bộ luật 
Hình sự là có căn cứ và tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Bị cáo 
thuộc diện hộ cận nghèo nhưng cấp sơ thấm buộc bị cáo phải nộp án phí là 
không phù hợp. Do đó, Kiếm sát viên đề nghị sửa một phần bản án sơ thấm về 
án phí, miễn án phí cho bị cáo.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà phúc 
thẩm, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, 
toàn diện tài liệu, chứng cứ, ỷ  kiến của Kiểm sát viên, lời khai của bị cáo,

XÉT THẤY:

Tại phiên tòa phúc thấm, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với lời 
khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thấm, phù hợp với các tài 
liệu khác có trong vụ án, thế hiện:
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Vì động cơ vụ lợi và sự thiếu hiếu biết của người dân, sự nhẹ dạ, cả tin của 
nhiều người thông qua hình thức xem bói (xem tay) nên bị cáo Trần Thị u  có 
hành vi gian dối, lừa gạt chiếm đoạt tiền nhiều lần vào ngày 10/3/2017 chiếm 
đoạt số tiền 4.080.000 đồng và chiếm đoạt số tiền 7.200.000 đồng 11/3/2017, 
tổng số tiền chiếm đoạt là 11.280.000 đồng. Vì vậy, Tòa án sơ thẩm đã tuyên bố 
bị cáo Trần Thị u  phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại 
khoản 1 Điều 139 của Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng theo quy 
định của pháp luật.

Xét kháng cáo xin giảm nhẹ mức án của bị cáo Trần Thị U: Hành vi của bị 
cáo lợi dụng lòng tin của nhiều người đế lừa gạt nhằm chiếm đoạt tài sản của bị 
hại, đã xâm phạm đến tài sản hợp pháp của người khác được pháp luật bảo vệ, 
gây hoang mang cho người dân sống trong khu vực. Bị cáo u  nhận thức rõ hành 
vi của bị cáo là trái pháp luật nhưng vì tham lam tư lợi, bị cáo cố tình thực hiện. 
Trong quá trình xét xử phúc thấm, bị cáo u  kháng cáo xin giảm nhẹ mức án 
nhưng không cung cấp chứng cứ mới đế Hội đồng xét xử xem xét. Xét thấy, 
Tòa án cấp sơ thấm đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách 
nhiệm hình sự cũng như nhân thân của bị cáo và tuyên phạt bị cáo mức án 09 
(chín) tháng tù là phù hợp, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội 
của bị cáo. Do đó, Hội đồng xét xử không có cơ sở chấp nhận kháng cáo của bị 
cáo yêu cầu xin giảm án.

Đối với án phí, bị cáo thuộc diện hộ cận nghèo nên được miễn toàn bộ án 
phí theo quy định tại điếm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của ủ y  ban Thường vụ Quốc Hội quy 
định về án phí và lệ phí Tòa án, cấp sơ thấm buộc bị cáo nộp án phí là không 
phù hợp, vì vậy Hội đồng xét xử sửa một phần bản án sơ thấm về án phí.

Như đã phân tích, đề nghị của Kiếm sát viên tại phiên tòa có căn cứ nên 
được chấp nhận toàn bộ.

Các quyết định khác của Bản án sơ thấm không có kháng cáo, không bị 
kháng nghị nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Vì các lẽ trên,

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 248; Điều 249 Bộ luật Tố tụng hình sự;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Không chấp nhận kháng cáo xin giảm án của bị cáo Trần Thị u, sửa một
phần Bản án sơ thẩm số 17/2017/HSST ngày 21/7/2017 của Tòa án nhân dân 
huyện HD, tỉnh Bạc Liêu về án phí.

Tuyên bố bị cáo Trần Thị u  phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
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Áp dụng khoản 1 Điều 139; điếm b, p khoản 1 Điều 46; điếm g khoản 1 
Điều 48; Điều 33 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Thị u 09 (chín) 
tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kế từ ngày 11/3/2017.

2. v ề  án phí: Áp dụng điếm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của ủ y  ban Thường vụ Quốc Hội quy 
định về án phí và lệ phí Tòa án. Bị cáo Trần Thị u  được miễn nộp án phí.

3. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm số 17/2017/HSST ngày 
21/7/2017 của Tòa án nhân dân huyện HD, tỉnh Bạc Liêu có hiệu lực pháp luật 
kế từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thấm có hiệu lực pháp luật kế từ ngày tuyên án./

Nơi nhân: TM. HỘI ĐÒNG XÉT x ử  PHÚC THẨM
- VKSND tỉnh, huyện Hồng Dân; THAM PHAN — CHU TOA PHIEN T O A
- Cơ quan HS nghiệp vụ c s  tỉnh; ( Đ ã  K ý )

- TAND huyện Hồng Dân; Lê Thanh H ùng
- CQĐT huyện Hồng Dân;
- THA huyện Hồng Dân (để thi hành);
- Nhà tạm giữ CA huyện Hồng Dân;
- Bị cáo; bị hại;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: HS, THCTP.
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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ N VIỆT N1 

ỦY BAN THẨM PHÁN

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

Với Hội đồng giám đốc thẩm gồm có 09 thành viên tham gia xét xử, do ông: 

Nguyễn Anh Tiến, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng làm chủ tọa phiên tòa. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa, ông: 

Quách Đức Dũng - Kiểm sát viên cao cấp. 

Thư ký ghi biên bản phiên tòa, ông: Phạm Văn Diện - Thư ký Tòa án. 

Ngày 01/8/2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên 

tòa giám đốc thẩm, xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo: 

Trần Công T, sinh năm 1988; trú tại: Thôn P, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Quảng 

Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 10/12; Nghề nghiệp: 

không; con ông Trần C, sinh năm 1948 và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1960; Vợ là 

Đinh Thị P, sinh năm 1989; Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: Năm 2015, bị Tòa án nhân dân thành phố Huế xử phạt 03 năm tù 

về tội “Trộm cắp tài sản” và bị Tòa án nhân dân thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa 

Thiên Huế xử phạt 02 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Người bị hại: Chị Trần Thị Tuyết N, sinh năm 1974; trú tại: Số 299/9 đường 

H, phường T, quận T, thành phố Đà Nẵng. 

NHẬN THẤY: 

Khoảng 19 giờ ngày 24/7/2015, N (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) rủ 

Nguyễn Văn Ng đi trộm cắp tài sản, Ng đồng ý và sử dụng xe mô tô chở N đến khu 

vực công viên Biển Đông, quận Sơn Trà. Đến nơi, N xuống xe đi bộ tìm xe mô tô 

nào để sơ hở thì lấy trộm, còn Ng chạy xe đến khu vực tượng Đức Mẹ dọc bãi biển 

ngồi chờ N. Đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, N điện thoại hẹn Ng tại khu vực ngã 

ba Huế. Khi Ng đến nơi, thấy N trộm được 01 xe mô tô hiệu Air Blade biển kiểm 

soát 43D1-284.72, trị giá 26.600.000 đồng của chị Trần Thị TN. Sau đó, Nguyễn 

Văn Ng và N đưa xe mô tô lấy được về phòng trọ mà Ng cùng Trần Công T thuê để 

cất giấu. Mặc dù biết xe mô tô hiệu Air Blade biển kiểm soát 43D1-284.72 là tài sản 

trộm cắp, nhưng Trần Công T vẫn đồng ý cất giấu.  

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

 TẠI ĐÀ NẴNG 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

Quyết định giám đốc thẩm

Số: 30/2017/HS-GĐT 

Ngày 02-8-2017 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ N VIỆT N1 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Ngày 06/8/2015, Nguyễn Văn Ng và Trần Công T gỡ bỏ biển kiểm soát và đem 

xe máy này bán cho Trần Thị Thùy T tại cầu NG, thành phố Huế, với số tiền 

12.000.000 đồng. Sau khi bán được xe, Ng và T tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp 

xe máy tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế thì bị đuổi bắt và làm rơi số tiền 

5.000.000 đồng. 

Quá trình điều tra, Trần Công T khai nhận: Trong khoảng thời gian từ tháng 

7/2015 đến tháng 8/2015, Trần Công T cùng Nguyễn Văn Ng và N (hiện chưa xác 

định được nhân thân, lai lịch) đã 03 lần tổ chức thực hiện hành vi trộm xe mô tô trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể: 

Vụ thứ nhất: Ngày 13/7/2015, N và T đã trộm xe mô tô nhãn hiệu Air Blade 

màu đỏ đen, biển kiểm soát 43M1-5349, trị giá 18.000.000 đồng của ông Nguyễn T.  

Vụ thứ hai: Ngày 03/8/2015, Ng và T trộm cắp xe mô tô nhãn hiệu 

Exciter màu xám đỏ biển kiểm soát 92G1-107.52, trị giá 29.050.000 đồng của 

anh Nguyễn Tấn L. 

Vụ thứ ba: Ngày 03/8/2915, Ng cùng T trộm cắp xe mô tô hiệu SH 125i màu đen, 

biển kiểm soát 76E1-224.88, trị giá 46.200.000 đồng của anh Nguyễn TN.  

Tại Cáo trạng số 13/CT-VKS ngày 19/02/2016, Viện kiểm sát nhân dân quận 

Sơn Trà đề nghị truy tố Trần Công T về tội “Trộm cắp tài sản” và tội “Chứa chấp và 

tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, quy định tại điểm a, e khoản 2 Điều 

138, khoản 1 Điều 250 Bộ luật hình sự. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 29/2016/HSST ngày 06/5/2016, Tòa án nhân 

dân quận Sơn Trà, quyết định: 

“Tuyên bố Trần Công T phạm tội “Trộm cắp tài sản” và “Chứa chấp và tiêu 

thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. 

Áp dụng điểm a, e khoản 2 Điều 138; điểm p, o khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật 

hình sự, xử phạt: Trần Công T 04 năm 6 tháng tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng  khoản 1 Điều 250; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự, 

xử phạt: Trần Công T 9 tháng tù về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà 

có”. 

Áp dụng  khoản 1 Điều 250; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự, xử 

phạt: Trần Công T 9 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. 

Áp dụng Điều 50 Bộ luật hình sự tổng hợp ba tội bị cáo T phải chịu là 06 năm 

tù.”. 

Ngày 07/5/2016, Trần Công T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 168/2016/HSPT ngày 24/8/2016, Tòa án nhân 

dân thành phố Đà Nẵng quyết định: “Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Công T. 

Hủy một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 29/2016/HSST ngày 06/5/2016 của Tòa án 

nhân dân quận Sơn Trà đã xét xử bị cáo Trần Công T về tội “Chứa chấp tài sản do 

người khác phạm tội mà có”. 

Tuyên bố bị cáo Trần Công T không phạm tội “Chứa chấp tài sản do người khác 

phạm tội mà có”. 
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Áp dụng điểm a, e, khoản 2 Điều 138; điểm o, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật 

hình sự, xử phạt Trần Công T 04 năm 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 250; điểm p, khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự, xử 

phạt Trần Công T 09 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. 

Áp dụng Điều 50 Bộ luật hình sự, tổng hợp hình phạt của 02 tội buộc bị cáo phải 

chấp hành là 05 năm 03 tháng tù”. 

Ngày 29/3/2017, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

có Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 21/2017/KN-HS-VC2, đề nghị Ủy 

ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử theo thủ tục giám 

đốc thẩm, hủy một phần Bản án hình sự phúc thẩm phần xét xử bị cáo Trần Công 

T, để xét xử phúc thẩm lại theo hướng tuyên Trần Công T phạm tội “Chứa chấp 

tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm 

tội mà có”. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại  

Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng chấp 

nhận kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

XÉT THẤY: 

Trần Công T thuê nhà trọ ở thôn Thanh Tú, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Quảng Nam. 

Ngày 24/7/2015, mặc dù biết xe mô tô hiệu Air Blade biển kiểm soát 43D1-284.72 do 

Nguyễn Văn Ng và N trộm cắp mà có, nhưng T vẫn đồng ý cho Ng cất giấu tại phòng 

trọ. Ngày 06/8/2015, T cùng Ng thực hiện hành vi bán chiếc xe mô tô trên cho Trần 

Thị Thùy T với số tiền 12.000.000 đồng. Ngoài ra, T cùng Ng, N đã có hành vi 

trộm cắp 03 xe mô tô. Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm, Tòa án nhân dân cấp phúc 

thẩm xử bị cáo về tội “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm 

tội mà có” là có căn cứ, đúng quy định pháp luật. 

Trần Công T có hành vi cất giấu chiếc xe mô tô hiệu Air Blade biển kiểm soát 

43D1-284.72 tại nhà trọ. Tuy nhiên, ngay sau đó, T và N đã tìm cách tiêu thụ, và bán 

cho Trần Thị Thùy T vào ngày 06/8/2015. Như vậy, hành vi chứa chấp và tiêu thụ tài 

sản do phạm tội mà có của Trần Công T diễn ra liên tục, mục đích của T cất giữ xe mô 

tô cũng là để cùng Ng mang đi tiêu thụ. Do đó, hành vi chứa chấp và mang đi tiêu thụ xe 

mô tô hiệu Air Blade biển kiểm soát 43D1-284.72 của Trần Công T chỉ phạm tội 

“Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Tòa án cấp phúc thẩm tuyên Trần 

Công T không phạm tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” là đúng 

quy định của pháp luật. 

Tại Điều 250 Bộ luật hình sự quy định về “tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do 

người khác phạm tội mà có”. Đây là quy định ghép các hành vi phạm tội độc lập (hành 

vi chứa chấp và hành vi tiêu thụ) vào cùng 1 điều luật. Tòa án cấp sơ thẩm chỉ tuyên bố 

Trần Công T phạm tội “Trộm cắp tài sản” và “Chứa chấp và tiêu thụ tài sản do 

người khác phạm tội mà có”, nhưng lại xử phạt bị cáo Trần Công T đối với 3 hành 

vi phạm tội là trộm cắp tài sản, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và 
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tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là mâu thuẫn và không đúng quy định 

pháp luật.  

Biên bản nghị án lập ngày 24/8/2016 của Hội đồng xét xử phúc thẩm thể hiện: 

“Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 248 Bộ luật tố tụng hình sự. Không chấp nhận kháng 

cáo của bị cáo Trần Công T, giữ nguyên bản án sơ thẩm”. Nhưng tại Bản án hình sự 

phúc thẩm số 168/2016/HSPT ngày 24/8/2016, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng, 

lại quyết định: “Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Công T, hủy một phần bản án 

hình sự sơ thẩm số 29/2016/HSST ngày 06/5/2016 của Tòa án nhân dân quận Sơn 

Trà đã xét xử bị cáo về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có””. 

Khoản 1 Điều 199 Bộ luật tố tụng hình sự quy định:“ Bản án của Tòa án quyết 

định việc bị cáo có phạm tội hay không phạm tội, hình phạt và các biện pháp tư pháp 

khác. Bản án phải được thảo luận và thông qua tại phòng nghị án”. Khoản 4 Điều 

222 Bộ luật tố tụng hình sự quy định: “Khi nghị án phải có biên bản ghi lại các ý 

kiến đã thảo luận và quyết định của Hội đồng xét xử. Biên bản nghị án phải được tất 

cả các thành viên Hội đồng xét xử ký tại phòng nghị án trước khi tuyên án”. 

Đối chiếu quy định trên, Tòa án cấp phúc thẩm đã vi phạm nghiêm trọng thủ 

tục tố tụng khi nghị án và tuyên án.  

Vì vậy, để đảm bảo việc áp dụng đúng quy định pháp luật, cần phải hủy một 

phần bản án hình sự phúc thẩm và một phần bản án hình sự sơ thẩm, giao hồ sơ cho 

Tòa án nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm lại. 

Vì các lẽ trên; 

Căn cứ khoản 3 Điều 285; Điều 287 và Điều 289 Bộ luật tố tụng hình sự; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Hủy một phần Bản án hình sự phúc thẩm số 168/2016/HSPT ngày 24/8/2016

của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng và hủy một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 

29/2016/HSST ngày 06/5/2016 của Tòa án nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà 

Nẵng về “phần hình phạt” đối với Trần Công T.  

2. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng để

xét xử sơ thẩm lại theo thủ tục chung. 

Nơi nhận: 

- TANDTC (Vụ 1); 

- VKSNDCC tại Đà Nẵng; 

- TAND thành phố Đà Nẵng; 

- TAND quận Sơn Trà, Đà Nẵng; 

  (02 bản, kèm hồ sơ vụ án); 

- VKSND quận Sơn Trà, Đà Nẵng;  

- Lưu các Phòng: GĐKT I (03 bản), 

 HCTP, LTHS. 

    TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

    CHÁNH ÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Đã ký và đóng dấu 

Nguyễn Anh Tiến 
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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

Với Hội đồng giám đốc thẩm gồm có 08 thành viên tham gia xét xử, do ông: 

Nguyễn Anh Tiến, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng làm chủ tọa phiên tòa. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa, ông: 

Quách Đức Dũng - Kiểm sát viên cao cấp. 

Thư ký ghi biên bản phiên tòa, ông: Nguyễn Vũ Thắng - Thư ký Tòa án. 

Ngày 03/7/2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên 

tòa giám đốc thẩm, xét xử vụ án hình sự đối với các bị cáo: 

1. Mai Văn D (tên gọi khác: V), sinh ngày 21/11/1988; trú tại: Tổ dân phố

A, thị trấn T, huyện P, tỉnh Thừa Thiên Huế; trình độ văn hóa: 12/12; nghề 

nghiệp: buôn bán; con ông Trần Văn L và bà Mai Thị L; có vợ là Phan Thị T (bị 

cáo cùng vụ án); có 1 con sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị áp 

dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. 

2. Phan Thị T (tên gọi khác: B), sinh ngày 15/7/1993; trú tại: Tổ dân phố

A, thị trấn T, huyện P, tỉnh Thừa Thiên Huế; trình độ văn hóa: 10/12; nghề nghiệp: 

buôn bán; con ông Phan X và bà Nguyễn Thị Đ; chồng là Mai Văn D (bị cáo cùng 

vụ án); có 1 con, sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị áp dụng biện 

pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. 

Người bị hại: Vợ chồng ông Trần Văn L và bà Mai Thị L; trú tại: tổ dân phố 

A, thị trấn T, huyện P, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

NHẬN THẤY: 

Vợ chồng Mai Văn D, Phan Thị T ở cùng nhà với bố mẹ ruột là ông Trần 

Văn L, bà Mai Thị L. Khoảng 8 giờ 15 phút ngày 17/12/2015, lợi dụng lúc mọi 

người trong nhà đi vắng, Mai Văn D nói với vợ là Phan Thị T“lên phòng mẹ lấy 

trộm tiền của mẹ”, thì T nói lại “anh lấy tiền làm gì, đừng nữa”, nhưng D vẫn đi 

thẳng lên tầng 2, vào phòng ngủ của ông L, bà L. Sau đó, D dùng chìa khóa đã 

chuẩn bị từ trước, mở tủ đựng áo quần lấy 01 thùng nhôm (bên trong có 

120.000.000 đồng và số vàng gồm: 10 khâu nhẫn tròn trơn, 6 sợi dây chuyền, 01 

cái lắc và 7 khâu nhẫn có gắn đá trang trí). D bảo T điều khiển xe mô tô BKS 

75H1-246.66 mang thùng nhôm đến cầu Thuận An đứng đợi D. Sau khi T đi, D 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

 TẠI ĐÀ NẴNG 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

Quyết định giám đốc thẩm

Số: 28/2017/HS-GĐT 

Ngày 03/7/2017 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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tiếp tục lấy chìa khóa đã làm sẵn, mở hộc tủ bán hàng tạp hóa lấy 7.000.000 đồng 

bỏ vào 01 túi nilông màu đen, rồi D vào bếp lấy con dao nhọn và 01 cây kìm, điều 

khiển xe mô tô BKS 75H4-2608 chạy ra cầu Thuận An gặp T. Sau khi đưa thùng 

nhôm cho D, thì T đi chỗ khác. D dùng dao nhọn đâm thủng thùng nhôm, dùng 

kìm kéo tấm nhôm bị rách ra, lấy hết tiền để riêng vào 01 bì nilông màu đen và 

lấy hết vàng để riêng vào 01 bì nilông màu đen khác rồi vứt thùng nhôm, 02 chìa 

khóa, 01 cái kìm xuống phá Tam Giang. Sau đó, D chạy xe về nhà mẹ vợ là bà 

Nguyễn Thị Đ cất giấu túi đựng vàng trong một chồng rổ nhựa để trước hiên nhà 

và cất giấu túi tiền ở phía sau hè nhà, còn túi đựng 7.000.000 đồng đã bị rớt mất.  

Khoảng 11 giờ 15 phút cùng ngày, ông L, bà L về đến nhà phát hiện mất tài 

sản đã trình báo Công an. Trong khi Cơ quan Công an đang điều tra, thì tối ngày 

18/12/2015, D và T thú nhận và mang tiền, vàng trả lại cho ông L, bà L. Khi nhận 

lại tài sản thì bà L đã lấy ra số tiền 10.000.000 đồng cho bà Mai Thị T ở cùng 

thôn mượn.  

Đến ngày 19/12/2015, D và T đầu thú tại cơ quan Công an, đồng thời giao 

nộp toàn bộ số vàng và số tiền 110.000.000 đồng còn lại. 

Tại Bản kết luận giám định số 08/TB-TĐC ngày 08/01/2016, Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị kết 

luận: 10 chiếc nhẫn tròn trơn kim loại màu vàng khối lượng 5 chỉ, hàm lượng 

vàng từ 99,60 đến 99,99%; 01 lắc đeo tay màu vàng, khối lượng 5,05 chỉ, hàm 

lượng vàng 61%; 01 chiếc nhẫn mặt vuông gắn đá màu đỏ, khối lượng 0,6 chỉ, 

hàm lượng vàng 46,90%; 01 chiếc nhẫn mặt vuông gắn đá màu đỏ, khối lượng 

1,35 chỉ, hàm lượng vàng 47,22%; 01 nhẫn dài (gắn đá màu xanh), khối lượng 

0,6 chỉ, hàm lượng 49,23%; 01 nhẫn xoài (gắn đá màu tím), khối lượng 0,6 chỉ, 

hàm lượng 45,19%; 01 nhẫn vuông (gắn 12 viên đá mầu trắng), khối lượng 0,45 

chỉ, hàm lượng 47,17%; 01 chiếc nhẫn xoài gắn đá màu trắng, khối lượng 0,6 

chỉ, hàm lượng vàng 43,03%; 01 chiếc nhẫn xoàn gắn đá màu trắng, khối lượng 

0,7 chỉ, hàm lượng vàng 47,63%;  01 sợi dây chuyền tượng phật đá màu trắng, 

khối lượng 3,28 chỉ, hàm lượng vàng 52,68%; 01 dây chuyền tượng phật vàng, 

khối lượng 2,8 chỉ, hàm lượng vàng 61,71%; 01 dây chuyền tượng mèo, khối 

lượng 2,3 chỉ, hàm lượng vàng 66,12%; 01 dây chuyền xoắn thường, khối lượng 

1,6 chỉ, hàm lượng vàng 45,65%; 01 dây chuyền tượng trái tim, khối lượng 1, 5 

chỉ, hàm lượng vàng 47,49%; 01 dây chuyền tượng sao biển, khối lượng 0,65 chỉ, 

hàm lượng vàng 68,50%. 

Tại Bản kết luận định giá số 10/KL-HDĐG ngày 15/01/2016, Hội đồng định 

giá trong tố tụng hình sự huyện P (sau đây gọi tắt là Hội đồng định giá) kết luận: 

10 chỉ vàng loại 99,60 đến 99,99% vàng có giá 30.230.000 đồng; 5,05 chỉ vàng , 

loại 61% vàng có giá 9.070.810 đồng; 0,6 chỉ vàng loại 46,90% vàng có giá 

773.470 đồng; 1,35 chỉ vàng loại 47,22% có giá 1.740.286 đồng; 0,6 chỉ vàng 

loại 49,23% có giá 773.460 đồng; 0,6 chỉ vàng loại 45,19% có giá 773.640 đồng; 

0,45 chỉ vàng loại 47,17% có giá 585.095 đồng; 0,6 chỉ vàng loại 43,03% có giá 
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773.460 đồng; 0,7 chỉ vàng loại 47,63% có giá 902.370 đồng; 3,28 chỉ vàng loại 

52,68% có giá 5.029.360 đồng; 2,8 chỉ vàng loại 61,71% có giá 5.029.360 đồng; 

2,3 chỉ vàng loại 66,12% có giá 4.131.260 đồng; 1,6 chỉ vàng loại 45,65% có giá 

2.062.560 đồng; 1,5 chỉ vàng loại 47,49% có giá 1.933.650 đồng; 0,65 chỉ vàng 

loại 68,50% có giá 1.167.530 đồng. 

Tổng giá trị số vàng trên là 65.833.296 đồng. Tổng cộng, tài sản bị chiếm đoạt 

có giá trị là: 192.833.296 đồng.  

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 25/2016/HSST ngày 06/7/2016, Tòa án nhân 

dân huyện Phú Vang quyết định: 

“Áp dụng điểm e khoản 2 Điều 138; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; 

Điều 47 Bộ luật hình sự, xử phạt: Mai Văn D 01 năm 06 tháng tù về tội “Trộm 

cắp tài sản”.  

Áp dụng khoản 2 Điều 138, điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47; Điều 

60 Bộ luật hình sự, xử phạt: Phan Thị T 01 năm 03 tháng tù về tội “Trộm cắp tài 

sản” nhưng cho hưởng án treo”. 

Ngày 13/7/2016, Mai Văn D kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được nhận 

lại chiếc xe máy mà bản án sơ thẩm đã tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 104/2016/HSPT ngày 19/9/2016, Tòa án nhân 

dân tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định: chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo D; 

“Áp dụng điểm e khoản 2 Điều 138; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47 Bộ 

luật hình sự, xử phạt: Mai Văn D 01 năm 03 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, thời 

gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.  

Về xử lý vật chứng: tuyên trả lại xe mô tô, biển kiểm soát 75 H1-246.66 cho 

chủ sở hữu là ông Trần Văn L và bà Mai Thị L để quản lý sử dụng.” 

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 13/2017/KN-HS ngày 

05/5/2017, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm 

phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm, hủy Bản án hình 

sự phúc thẩm số 104/2016/HSPT ngày 19/9/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa 

Thiên Huế và Bản án hình sự sơ thẩm số 25/2016/HSST ngày 06/7/2016 của Tòa 

án nhân dân huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế để điều tra lại. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại  

Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng chấp 

nhận kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

XÉT THẤY: 

Quá trình điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm và xét xử phúc thẩm, Mai Văn D và 

Phan Thị T đều khai nhận toàn bộ hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản của cha, mẹ 

bị cáo (ông Trần Văn L, bà Mai Thị L) vào ngày 17/12/2015, với mục đích để 

kinh doanh cửa hàng bán quần áo, vì trước đó xin tiền ba, mẹ nhưng chưa được 

đồng ý. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác 

trong hồ sơ vụ án. 
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Để có căn cứ quy kết trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo, Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế có quyết định trưng cầu giám 

định chất lượng và khối lượng kim loại vàng, quyết định trưng cầu định giá tài sản đối 

với tài sản bị trộm là đúng với hướng dẫn tại điểm 1 Mục II Thông tư liên tịch số 

02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25/12/2001 của Tòa án nhân 

dân tối cao - Viện kiểm sát nhân tối cao - Bộ Công an - Bộ Tư pháp. 

Tại Điều 13 Nghị định số 26/2005/NĐ ngày 02/3/2005 của Chính phủ về 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quy định căn cứ định giá tài sản: 

“Việc định giá tài sản phải dựa trên các căn cứ sau đây: 

1. Giá phổ biến trên thị trường tại thời điểm và nơi tài sản bị xâm phạm;

2. Giá do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định;

3. Giá trên tài liệu, hồ sơ kèm theo tài sản cần định giá, nếu có;

4. Giá trị thực tế của tài sản cần định giá;

5. Các căn cứ khác về giá trị của tài sản cần định giá”.

Hội đồng định giá đã căn cứ Quyết định số 24/2005/QĐ-BTC ngày 

18/04/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá 

Việt Nam, Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 của Bộ Tài chính về 

việc ban hành chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan 

Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách Nhà 

nước, để làm căn cứ định giá tài sản là không đúng với quy định nêu trên, hơn 

nữa những văn bản trên đã hết hiệu lực pháp luật tại thời điểm tiến hành định giá 

(ngày 15/01/2016) và quy định chỉ đối với các cơ quan Nhà nước….  

Ngoài ra, Hội đồng định giá còn lấy đơn giá vàng tại Cổng thông tin vật giá 

ngày 17/12/2015 để xác định giá cũng là không đúng vì Cổng thông tin vật giá 

không phải là căn cứ pháp lý để xác định giá vàng, mà phải là văn bản do cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và phụ thuộc thị trường nơi tài sản bị 

xâm phạm.  

Do đó, Kết luận định giá của Hội đồng định giá xác định số vàng mà bị cáo 

D, T chiếm đoạt có tổng giá trị 65.833.296 đồng là chưa chính xác. 

Các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế căn 

cứ vào kết luận định giá tài sản không đúng pháp luật nêu trên để truy tố, xét xử 

đối với Mai Văn D, Phan Thị T là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.  

Ngoài ra, để đủ căn cứ vững chắc kết luận D, T chiếm đoạt tài sản của cha, 

mẹ (ông L, bà L) có giá trị bao nhiêu, thì cần làm rõ số tiền 127.000.000 đồng mà 

các bị cáo đã chiếm đoạt thuộc quyền sở hữu của ông L, bà L hay còn thuộc 

quyền sở hữu của người nào khác.  

Vì những sai phạm nêu trên, để xét xử đúng quy định pháp luật, quyết định 

mức hình phạt đúng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của D và T, thấy cần 

phải hủy bản án hình sự sơ thẩm và bản án hình sự phúc thẩm để điều tra, truy tố 

lại. 
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Vì các lẽ trên; 

Căn cứ khoản 3 Điều 285; Điều 287 và Điều 289 Bộ luật tố tụng hình sự; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Hủy Bản án hình sự phúc thẩm số 104/2016/HSPT ngày 19/9/2016 của

Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Bản án hình sự sơ thẩm số 

25/2016/HSST ngày 06/7/2016 của Tòa án nhân dân huyện Phú Vang, tỉnh Thừa 

Thiên Huế để điều tra lại theo thủ tục chung.  

2. Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng để

điều tra lại theo đúng quy định của pháp luật. 

Nơi nhận: 

- TANDTC (Vụ 1); 

- VKSNDCC tại Đà Nẵng 

  (02 bản, kèm hồ sơ vụ án); 

- TAND tỉnh Thừa Thiên Huế;  

- VKSND tỉnh  Thừa Thiên Huế;  

- TAND huyện Phú Vang; 

- VKSND huyện Phú Vang; 

- Chi cục THADS huyện Phú Vang;  

- Các bị cáo (theo địa chỉ nêu trên); 

- Người bị hại (theo địa chỉ nêu trên); 

- Lưu: H/sơ vụ án, Phòng GĐKT I (03 bản), 

  Phòng HCTP, Phòng LTHS. 

    TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

CHÁNH ÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký và đóng dấu) 

 Nguyễn Anh Tiến 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V Ệ T  NAM 
TẠI ĐÀ NẢNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN THẨM PHÁN ' — ------- :----------- '--------

Quyết định giám đốc thẩm
Số: 29/2017/HS-GĐT 

Ngày 03/7/2017

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ỦY BAN THẨM PHÁN 
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Với Hội đồng giám đốc thẩm gồm có 08 thành viên tham gia xét xử, do ông: 
Nguyễn Anh Tiến, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nang làm chủ tọa phiên tòa

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nang tham gia phiên tòa: ông 
Quách Đức Dững - Kiểm sát viên cao cấp.

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: ông Đinh Bạt Hào - Thư ký Tòa án.
Ngày 03/7/2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nang đã mở phiên tòa 

giám đốc thẩm, xét xử vụ án hình sự đối với các bị cáo:
1. Lê Văn D, sinh năm 1968; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: buôn c , xã c ,

huyện K, tỉnh Đắk Lắk; trình độ văn hóa: 1/12; nghề nghiệp: làm nông; tiền án, tiền 
sự: không; con ông Lê Văn L và bà Lê Thị N; có vợ là Ngô Thị L (bị cáo cùng vụ 
án); có 04 con, lớn nhất sinh năm 1994, nhỏ nhất sinh năm 2005; bị bắt tạm giam từ 
ngày 17/3/2016.

2. Ngô Thị L, sinh năm 1969; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: buôn c , xã c ,
huyện K, tỉnh Đắk Lắk; tiền án, tiền sự: không; con ông Ngô Công D và bà Nguyễn 
Thị H; có chồng là Lê Văn D (bị cáo cùng vụ án); có 04 con, lớn nhất sinh năm 
1994, nhỏ nhất sinh năm 2005; bị cáo tại ngoại.

- Người bị hại: ông Hồ Viết T - sinh năm 1968; Trú tại: thôn A, xã c , huyện 
K, tỉnh Đắk Lắk.

NHẬN THẤY:
Vào ngày 14/3/2016, ông Hồ Viết T gọi điện cho Lê Văn D nói vào nhà D 

chơi, nhưng lúc này D và Ngô Thị L đang đi làm rẫy ở xã E nên từ chối và hẹn ông 
T lúc khác đến chơi sau. D kể lại việc ông T có gọi điện ngỏ ý muốn vào chơi thăm 
nhà cho L nghe thì L không nói gì. Đến chiều ngày 15/3/2016, khi D và L đang làm 
rẫy thì L nói mệt và về xã c  để chuyền nước và mang theo điện thoại của D. Khi về 
xã c , thì L không đi chuyền nước mà đi thẳng về nhà tại buôn c . Đến khoảng 
19h30 cùng ngày, L gọi điện cho ông T và rủ vào nhà chơi, ông T đồng ý.

Khoảng 22h30, ông T đến nhà L và ngồi nói chuyện với nhau. L ngỏ ý rủ 
ông T ngủ lại đến sáng sớm hôm sau rồi về sớm thì ông T đồng ý. Ông T chủ 
động cởi quần áo dài, chỉ mặc quần đùi ngắn và lên giường nằm, còn L cũng đi lại 
ngồi bên mép giường. Lúc này D từ xã E cũng về đến, nghe tiếng sột soạt trong
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nhà, D liền mở cửa đi vào thì phát hiện ông T và L đang nằm trên giường. Thấy 
D, ông T liền vùng lên bỏ chạy nhưng bị D đá một cái vào ngực làm ông T ngã 
ngửa, rồi D chạy về phía nhà bếp lấy một con dao dài khoảng 50cm dơ lên trước 
mặt ông T và nói “Đứa nào chạy ta chém chết” D bắt ông T quỳ xuống trước 
mặt, thấy vậy L cũng qùy xuống để xin D đừng đánh nữa và thừa nhận việc ngoại 
tình với ông T. D hỏi ông T có việc ngoại tình không, ông T không thừa nhận 
nên D dùng tay, chân đánh ông T, lúc này L cũng dùng tay, dép, gậy và dây điện 
đánh nhiều cái vào người ông T. Sau đó, D nói L lấy sợi dây xích đang để dưới 
giường ngủ để trước mặt ông T, còn D lấy ổ khóa treo trên cửa rồi yêu cầu ông T 
dùng một đầu dây xích tự khóa chân mình lại, đầu xích còn lại D lấy dây kẽm cột 
vào cột nhà rồi dùng kiềm xoắn cố định lại. Đến khoảng 03h sáng ngày 
16/3/2016, D và L đi ngủ để mặc ông T bị xích ở cột nhà. Đến khoảng lOh, D lại 
tra hỏi ông T nhưng ông T vẫn không thừa nhận việc ngoại tình với L, D tiếp tục 
dùng tay đánh ông T và dọa sẽ đi báo chính quyền nên ông T sợ và miễn cưỡng 
thừa nhận có quan hệ tình dục với L. Lúc này, D hỏi đi báo chính quyền giải 
quyết hay giải quyết nội bộ thì ông T xin giải quyết nội bộ và xin bồi thường bằng 
tiền, D đồng ý. Ông T nói sẽ bồi thường ó.OOO.OOOđ nhưng D nói “cái tội mày 
như vậy, phá hạnh phúc vợ chồng tao mà đền bằng ẩy à” và tiếp tục dọa đi báo 
chính quyền địa phương, ông T sợ nên nâng lên 12.000.000đ. D quay qua hỏi L 
có đồng ý hay không, L nói là phải đưa 15.000.000đ mới được. Nghe vậy D nói 
với ông T ‘7(3/ mày tao phải lẩy 15.000.000đ, sao mày có đồng ỷ  không” Do bị 
trói và bị đánh nên ông T miễn cưỡng đồng ý. D bắt ông T viết giấy bồi thường 
theo nội dung mà D yêu cầu và yêu cầu ông T gọi điện để nói người nhà đưa tiền 
vào, nhưng chưa có tiền. D lục túi quần của ông T lấy 91.000đ và 01 điện thoại di 
động rồi bắt ông T viết giấy thế chấp chiếc xe mô tô biển kiểm soát 47M9-7870, 
với mục đích khi nào ông T đưa tiền thì D sẽ trả lại điện thoại và xe mô tô cho 
ông T. D lấy 91.000đ của ông T đưa cho L, nói L đi mua 02 ổ khóa, L đi mua hai 
ổ khóa hiệu Huy Hoàng về, D dùng hai ổ khóa này thay ổ khóa cũ và xích ông T 
lại, sau đó đóng cửa đi làm. Đến tối cùng ngày, khi đi làm về D tiếp tục yêu cầu 
ông T gọi điện để người nhà đưa tiền nhưng vẫn chưa có tiền, nên D và L đóng 
cửa đi làm. Ông T lấy được 01 cây xà beng tự phá ổ khóa rồi cầm cả sợi dây xích 
đến Công an trình báo.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 48/2016/HSST ngày 20/9/2016, Tòa án nhân 
dân huyện Krông Búk quyết định:

“Ấp dụng khoản 1 Điều 123; điểm b, p  khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình 
sự, xử phạt: Lê Văn D 09 tháng tù về tội “Bắt giữ người trái pháp luật Áp dụng 
khoản 1 Điều 135; các điếm b, p  khoản 1, 2 Điều 46 Bộ luật hình sự, xử phạt Lê 
Văn D 01 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản Áp dụng Điều 50 tong hợp chung 
của cả hai tội buộc bị cáo D phải chấp hành là 01 năm 09 tháng tù, thời gian thụ 
hình tỉnh từ ngày bắt tạm giam, ngày 17/3/2016.

- Ấp dụng khoản 1 Điều 123; điểm b, p  khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình 
sự, xử phạt: Ngô Thị L 03 tháng tù về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”; Áp dụng

250



khoản 1 Điều 135; các điểm b, p  khoản 1, 2 Điều 46 Bộ luật hình sự, xử phạt Ngô 
Thị L 01 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản Áp dụng Điều 50 tong hợp chung của 
cả hai tội buộc bị cáo L phải chấp hành là 01 năm 3 tháng tù, thời gian thụ hình 
tỉnh từ ngày bắt giam thi hành án

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định trách nhiệm dân sự; mức án phí và 
quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 26/9/2016, Ngô Thị L có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo.
Ngày 03/10/2016, Lê Văn D kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được 

hưởng án treo.
Tại Bản án phúc thẩm số 416/2016/HSPT ngày 10/11/2016, Tòa án nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk quyết định:
“Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Văn D và bị cáo Ngô Thị L - giữ 

nguyên án sơ thẩm.
Ảp dụng khoản 1 Điều 123; điểm b, p  khoản 1, khoản 2 Điều 46 BLHS:

Xử phạt: Lê Văn D 09 tháng tù về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”; Ảp 
dụng khoản 1 Điều 135; các điếm b, p  khoản 1, 2 Điều 46 BLHS, xử phạt Lê Văn D  
01 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản Áp dụng Điều 50 tong hợp chung của cả 
hai tội buộc bị cáo Dphải chấp hành là 01 năm 09 tháng tù thời gian thụ hình tỉnh 
từ ngày bắt tạm giam, ngày 17/3/2016.

Xử phạt: Ngô Thị L 03 tháng tù về tội “Bắt giữ người trái pháp luật Ảp 
dụng khoản 1 Điều 135; các điếm b, p  khoản 1, 2 Điều 46 BLHS, xử phạt Ngô Thị 
L 01 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản Áp dụng Điều 50 tong hợp chung của cả 
hai tội buộc bị cáo L phải chấp hành là 01 năm 3 tháng tù, thời gian thụ hình tỉnh 
từ ngày bắt giam thi hành án”.

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 36/2016/KH-HS-VC2 ngày 
09/5/2017, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nang đề nghị ủ y  
ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nang xét xử theo thủ tục giám đốc 
thẩm, hủy Bản án hình sự phúc thẩm số 416/2016/HSPT ngày 10/11/2016 của Tòa 
án nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Bản án hình sự sơ thẩm số 48/2016/HSST ngày 
20/9/2016 của Tòa án nhân dân huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk để điều tra lại theo 
quy định của pháp luật, với lý do: “Hành vi của Lê Văn D và Ngô Thị L chiếm đoạt 
chiếc xe mồ tồ mang biến kiếm soát 47M9-7870, sổ tiền 91.000 đồng và 01 chiếc 
điện thoại di động của ông T đã đủ cẩu thành tội “Cướp tài sản "...đê từ đó không 
truy cứu trách nhiệm hình sự đổi với Lê Văn D và Ngô Thị L về hành vi chiếm đoạt 
chiếc xe mồ tồ mang biến kiếm soát 47M9-7870, sổ tiền 91.000 đồng và 01 chiếc 
điện thoại di động của ông T là bỏ lọt hành vi phạm tội”

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 
Đà Nang đề nghị ủ y  ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nang chấp 
nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nang.
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XÉT THẤY:
Khoảng 23h ngày 14/3/2016, Lê Văn D từ rẫy tại xã E về đến nhà tại buôn 

c , xã c  thì bắt gặp ông Hồ Viết T và Ngô Thị L (vợ của D) đang ở nhà của D. D, 
L đã có hành vi dùng dao để bắt giữ, đánh đập và dùng dây xích khóa chân ông T 
vào cột nhà. Sau đó, D bắt ông T dùng điện thoại gọi điện để người nhà mang 
15.000.000 đồng cho D, L, nhưng vì không có tiền nên D, L buộc ông T viết giấy 
bồi thường 15.000.000đ, đồng thời viết giấy cầm xe mô tô biển kiểm soát 47M9- 
7870 với số tiền 5.000.000đ và lục túi lấy của ông T 01 điện thoại di động cùng 
91.000 đồng.

về  hành vi bắt giữ ông T: Trong quá trình điều tra bị cáo L có khai “Sau khi 
nhận điện thoại của ông T thì chồng tồi ghen tuồng, mặc dù tồi giải thích nhiều 
lần nhưng ông D không tin mà bắt tồi phải gọi điện cho ông T vào đế diên tả lại 
những việc trước đây tồi đã ngoại tình với ông T như thế nào Mặt khác, khi 
D hỏi có đồng ý ông T “bồi thường” với số tiền 12.000.000 đồng thì L nói “phải 
đưa 15.000.000 đồng mới được” Như vậy, D đã biết trước việc L và ông T ngoại 
tình, D “Z>wọc” L gọi điện hẹn ông T đến nhà mình, sau đó về bắt quả tang là có sự 
sắp đặt và chuẩn bị trước. Do đó cần làm rõ việc D và L có thông mưu để “Bắt 
giữ trái pháp luật” ông T không, nếu có thì cần truy tố D, L theo khoản 2 Điều 
123 Bộ luật hình sự.

Đối với hành vi buộc ông T viết giấy “bồi thường” với số tiền 15.000.000 
đồng và giấy thế chấp chiếc xe mô tô biển kiểm soát 47M9-7870: D, L có hành vi 
xích chân ông T vào cột nhà, đe dọa giết, báo Công an, rồi dùng dây xích, dùng 
tay, chân, dép, dây điện để đánh đập dẫn đến ông T bị thương tích 02%, làm cho 
ông T lâm vào tình ừạng không thể chống cự được để ép ông T viết giấy bồi 
thường với số tiền 15.000.000 đồng. D, L tiếp tục buộc ông T viết giấy cầm xe 
với giá 5.000.000đ, lãi suất 0,1% và lấy điện thoại ông T. Tuy nhiên, lúc này 
chiếc xe mô tô đang ở bên ông T, ông T vẫn sử dụng điện thoại để liên lạc yêu 
cầu người nhà đưa tiền vào cho D và L, mục đích của việc viết giấy cầm xe là để 
đảm bảo cho việc lấy được số tiền 15.000.000đ. Do đó hành vi này của D, L đã 
phạm vào tội “Cưỡng đoạt tài sảrì\

Đối với hành vi lục túi quần lấy số tiền 91.000đ của ông T: Sau khi có hành 
vi xích chân ông T vào cột nhà, đánh đập làm ông T không còn khả năng kháng 
cự, D và L tự ý lục túi quần ông T để lấy tiền. Như vậy hành vi lục túi quần lấy số 
tiền 91.000 đồng của D, L đã đã cấu thành tội “Cướp tài sản”. Do đó cần phải 
điều tra, truy tố đối với hành vi “Cướp tài sản ” của D và L.

Tòa án cấp sơ thẩm cho rằng hành vi chiếm đoạt 91.000 đồng của D, L phạm 
vào tội “Cưỡng đoạt tài sản”, còn hành vi chiếm giữ 01 điện thoại di động hiệu 
Nokia, 01 chiếc xe mô tô biển kiểm sát 47M9-7870, do tổng giá trị tài sản là 
5.700.000đ nên chưa đủ cấu thành tội “Chiếm giữ trái phép tài sản Tòa án cấp 
phúc thẩm lại cho rằng, hành vi buộc ông T viết giấy bồi thường 15.000.000đ, giữ 
tài sản là chiếc xe mô tô, điện thoại di động là cấu thành tội “Cướp tài sản Như
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đã phân tích ở trên, nhận định của Tòa án nhân dân huyện Krông Búk và Tòa án 
nhân dân tỉnh Đăk Lăk là chưa chính xác.

Trong vụ án này, các hành vi phạm tội “Bẳt giữ người trái pháp luật”, 
“Cưỡng đoạt tài sản ” và “Cướp tài sản ” của Lê Văn D và Ngô Thị L có quan hệ 
mật thiết với nhau, hành vi phạm tội trước là tiền đề cho hành vi phạm tội sau, 
hơn nữa bản án sơ thẩm và bản án phúc thẩm cũng có những sai sót. Do đó, để 
giải quyết vụ án một cách triệt để cần phải hủy cả bản án hình sự sơ thẩm và bản 
án hình sự phúc thẩm để điều tra, truy tố, xét xử lại.

Vì các lẽ trên/
Căn cứ khoản 3 Điều 285; Điều 287 và Điều 289 Bộ luật tố tụng hình sự;

QUYÉT ĐỊNH:
1. Hủy Bản án hình sự phúc thẩm số 416/2016/HSPT ngày 10/11/2016 của

Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk và bản án hình sự sơ thẩm số 48/2016/HSST ngày 
20/9/2016 của Tòa án nhân dân huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk để điều tra lại 
đúng quy định của pháp luật.

2. Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nang để điều
ừa lại theo đúng quy định của pháp luật.

Noi nhận:
- TANDTC (Vụ 1);
- VKSNDCC tại Đà Nằng 
(02 bản, kèm hồ sơ vụ án);

- TAND tỉnh Đắk Lắk;
- VKSND tình tình Đắk L ắk ;
- TAND huyện Krông Búk;
-VKSND huyện KrôngBúk;
- Chi cục THADS huyện Krong Búk;
- Các bị cáo (theo địa chỉ nêu trên);
- Người bị hại (theo địa chỉ nêu trên);
- Lưu: H/sơ vụ án, Phồng GĐKTI (03 bản), 
Phòng HCTP, Phòng LTHS.

IM. ỦY BAN THẨM PHÁN 
CHÁNH ÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

(đã ký và đóng dấu)

Nguyễn Anh Tiến
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH ĐINH

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 
' Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc'

Bản án số : 82/2017/HSPT 
Ngày : 22.6.2017

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐINH

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm cở.

Tham phán - Chủ tọa phiên toa: Ông Nguyễn Quý Phúc

Các Thâm phán: Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Ông Đỗ Ngọc Định

- Thư kỷ toa an ghi biên ban phiên toa:

Ông Hồ Hồng Vỹ - Cán bô TAND tỉnh Bình Định

- Đại diện Viên kiêm sát nhân dân tỉnh Binh Đinh tham gia phiên toa:

Ông Lễ Tấn Lực - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 6 năm 2017, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bình Định xét xử 
phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 65/2017/HSPT ngày 23.5.2017 đối với bị cáo 
Nguyễn Quốc T do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 
11/2017/HSST ngày 17.4.2017 của Tòa án nhân dân huyện TP.

Bị cáo có kháng cáo:

Nguyễn Quốc T (Tễn gọi khác: Đ), sinh năm: 1996 tại QN, Bình Định; Nơi cư 
trú: Tổ 4, KV 4, phường BTX, thành phố QN, tỉnh Bình Định; Nghề nghiệp: Lao 
đông tự do; Trình đô văn hóa: 4/12; Con ông: Nguyễn Văn T, sinh năm: 1975 và bà 
Lễ Thị Thanh N, sinh năm: 1976; Vợ, con: Chưa có; Tiền sự: Không; Tiền án: Ngày 
15.5.2015, bị Tòa án nhân dân thành phố QN, tỉnh Bình Định xử phạt 09 tháng tù về 
tôi “Trộm cắp tài sản”, chấp hành xong hình phạt tù ngày 05.8.2015; Bị cáo đang bị 
tạm giam trong một vụ án khác; Bị cáo có mặt.

Trong vụ án nàỷ còn có các bị cáo Huỳnh Bảo N, Trần Ngọc B và Khắc Văn M
không kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị.

NHẢN THẤY:

Theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện TP và bản án hình sự sơ  
thẩm của Tòa án nhân dân huyện TP thì nội dung vụ án tóm tắt như sau:

Khoảng 22 giờ ngày 14.7.2016, Trần Ngọc B điều khiển chiếc xe mô tô biển 
kiểm soát 77L1- 67071 chở Huỳnh Bảo N và Nguyễn Quốc T đi ngang qua tiệm 
Internet SL, đường TP, thị trấn DT, huyện TP thì thấy chiếc xe mô tô biển kiểm soát
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77N5-3607, hiệu YAMAHA SIRIUS màu đen-trắng dựng trước cửa tiệm không có 
người trông coi. N bảo B dừng xe lại, đứng cảnh giới, còn N thì đến dùng van bẻ khóa 
chiếc xe trên và nổ máy chạy về hướng thành phố QN. Sau đó T và B bán chiếc xe 
trên cho một người quen của T có tên là T l, với số tiền 4.000.000đ để chia nhau.

Khoảng 02 giờ sáng ngày 16.7.2016, Nguyễn Quốc T điều khiển xe mô tô biển 
kiểm soát 77L1-06443 hiệu YAMAHA SIRIUS màu đỏ-đen mà Nguyễn Quốc T, 
Huỳnh Bảo N và Trần Ngọc B trộm cắp được, chở N đi từ khu vực ngã ba PT đến ngã 
tư cầu BD để trộm cắp tài sản. Khi đi qua nhà chị Nguyễn Thị Thanh T trên đoạn 
đường QL 1A, thuộc thôn PM 1, xã PL, huyện TP, thấy có chiếc xe mô tô hiệu 
YAMAHA SIRIUS màu đỏ-đen biển kiểm soát 77L1-25024 của chị Hồ Thị K không 
có người trông coi thì T dừng xe lại và đứng cảnh giới, còn N đến dùng van phá khóa, 
lấy chiếc xe trên. Sau khi trộm được xe, T dùng băng keo màu đen cắt dán làm một 
biển kiểm soát giả 77L1- 01412 gắn vào xe để sử dụng, sau đó bán cho Khắc Văn M 
được 4.500.000đ để chia nhau. Khi mua M biết chiếc xe trên do T và N trộm cắp mà 
có, nhưng vẫn mua để sử dụng.

Ngày 09.9.2016, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện TP đã 
định giá và kết luận giá trị của chiếc xe mô tô biển kiểm soát 77N5-3607 là 
ll.OOO.OOOđ, còn chiếc xe mô tô biển kiểm soát 77L1-25024 là 13.500.000đ.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 11/2017/HSST ngày 17.4.2017 của Tòa án nhân 
dân huyện TP đã quyết định:

* Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Quốc T phạm tội: “Trộm cắp tài sản”.
Ấp dung: Khoản 1 Điều 138, điểm b, p khoản 1 Điều 46, điểm g, khoản 1 Điều 

48, Điều 51 của Bộ luật hình sự.
Xử phat: Bị cáo Nguyễn Quốc T 20 (Hai mươi) tháng tù. Tổng hợp hình phạt 

18 (Mười tám) tháng tù của Bản án số 03/2017/HSST ngày 16.01.2017 của Tòa án 
nhân dân thành phố QN, tỉnh Bình Định, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung 
của hai Bản án là 38 (Ba mươi tám) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tính từ 
ngày 05.8.2016.

Ngoài ra Tòa án cấp sơ thẩm còn xử phạt các bị cáo Huỳnh Bảo N 15 tháng tù 
và tổng hợp hình phạt 18 tháng tù của Bản án số 03/2017/HSST ngày 16.01.2017 của 
TAND thành phố QN, tỉnh Bình Định, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung 
của hai Bản án là 33 tháng tù; Trần Ngọc B 06 tháng tù; bị cáo Khắc Văn M 09 tháng 
tù về tội: “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; Quyết định về việc xử lý 
vật chứng, án phí và quyền kháng cáo của những người tham gia tố tụng.

Ngày 03.5.2017 bị cáo Nguyễn Quốc T kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ 
hình phạt.
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Tại phiên tòa, Kiểm sát viên phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân 
tỉnh Bình Định và đề nghị: Áp dụng Điểm a Khoản 2 Điều 248 Bộ luật tố tụng hình 
sự; không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Quốc T; giữ y bản án sơ thẩm.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm; căn 
cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đ ủ , toàn diện tài liệu, 
chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, lời khai bị cáo.

XÉT THẮY:

Vào ngày 14.7.2016 bị cáo Nguyễn Quốc T và các bị cáo Trần Ngọc B, Huỳnh 
Bảo N đã có hành vi lén lút trộm cắp tài sản là 01 xe mô tô biển kiểm soát 77N5-3607 
của anh Đặng Xuân V trị giá ll.OOO.OOOđ, đến ngày 16.7.2016 các bị cáo tiếp tục 
trộm cắp xe mô tô biển kiểm soát 77L1-25024 của chị Hồ Thị K trị giá 13.500.000đ. 
Tổng giá trị tài sản các bị cáo đã chiếm đoạt là 24.500.000đ.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Quốc T là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực 
tiếp đến tài sản của người khác, gây mất trật tự trị an tại địa phương, gây bất bình 
trong quần chúng nhân dân. Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Trộm cắp tài sản” 
theo quy định tại Khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự như cấp sơ thẩm đã tuyên là hoàn 
toàn có căn cứ, đúng pháp luật.

Xét đơn kháng cáo xin được giảm mức hình phạt của bị cáo Nguyễn Quốc T; 
Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy; Căn cứ vào các chứng cứ tại hồ sơ mà cơ quan 
điều tra và viện kiểm sát đã thu thập hoàn toàn phù hợp với các lời khai của bị cáo, lời 
khai của những người bị hại và các chứng cứ khác; trong quá trình xét xử Tòa án cấp 
sơ thẩm đã đánh giá tính chất mức độ của hành vi và hậu quả mà bị cáo đã gây ra 
cũng như đã xem xét áp dụng các tình tiết như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, 
bồi thường khắc phục hậu quả cho bị hại, để xem xét giảm nhẹ cho bị cáo và chỉ xử 
phạt bị cáo mức án như cấp sơ thẩm đã tuyên là đã chiếu cố cho bị cáo; hơn nữa bị 
cáo còn phạm vào tình tiết tăng nặng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 BLHS. Do 
đó, xét thấy không có căn cứ để chấp nhận đơn kháng cáo xin giảm hình phạt của bị 
cáo Nguyễn Quốc T, nên Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm giữ nguyên hình phạt của án 
sơ thẩm đối với bị cáo là hoàn toàn phù hợp, đúng pháp luật và để có tác dụng giáo 
dục bị cáo trở thành công dân tốt cho xã hội và phòng ngừa chung tội phạm.

về án phí: Kháng cáo của bị cáo không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu án 
phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị giữ 
nguyên.

Vì các lẽ trên,

Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 248 của Bộ luật tố tụng hình sự.
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1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Quốc T. Giữ nguyên quyết 
định về hình phạt của bản án sơ thẩm.

2. Á y dung: Khoản 1 Điều 138, điểm b, p khoản 1 Điều 46, điểm g, khoản 1 
Điều 48, Điều 51 của Bộ luật hình sự.

X ử  vhat. Bị cáo Nguyễn Quốc T 20 (Hai mươi) tháng tù. Tổng hợp hình phạt 
18 (Mười tám) tháng tù của Bản án số 03/2017/HSST ngày 16.01.2017 của Tòa án 
nhân dân thành phố QN, tỉnh Bình Định, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung 
của hai Bản án là 38 (Ba mươi tám) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tính từ 
ngày 05.8.2016.

3. v ề  án phí: Bị cáo Nguyễn Quốc T phải chịu 200.000đ án phí HSPT.

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 
có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhân: TM. HỘI ĐONG XÉT x ử  PHÚC THẨM
- TAND Cấp cao tại Đà Nằng; T H Ẩ M  PH Á N  - C H Ủ  T Ọ A  P H IÊ N  T Ò A
- VKSND tỉnh Bình Định;
- Trại tạm giam CA tỉnh Bình Định;
- CQHSNVCSCA tỉnh Bình Định;
- TA, VKS, C A huyện TP;
- Chi cục THADS huyện TP;
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Định;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu. Nguyễn Quý Phúc

OUYỂT ĐINH:
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số:  12/2016/HS-GĐT 

Ngày 04-8-2016 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Với Hội đồng giám đốc thẩm gồm có mười bốn thành viên tham gia xét 

xử, do ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Chủ tọa 

phiên tòa. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa là bà Nguyễn 

Thị Yến, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Thư ký ghi biên bản phiên tòa là ông Hà Hồng Sơn, Thẩm tra viên. 

Ngày 04 tháng 8 năm 2016, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mở phiên 

tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với: 

Trần Thị Quý P sinh năm 1969; trú tại: đường C, phường D, thành phố 

E, tỉnh Gia Lai; khi phạm tội là Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và thương 

mại B; con ông Trần Ngọc T (đã chết) và bà Đặng Thị T (sinh năm 1948); có 

chồng và 02 con; tiền án, tiền sự: không; bị bắt tạm giam ngày 22-10-2012. 

Nguyên đơn dân sự: 

1. Ủy ban nhân dân huyện K, tỉnh Gia Lai;

2. Chi Cục thuế thành phố E, tỉnh Gia Lai.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: gồm có 16 người, trong đó có 

ông Trần Thế V và bà Đặng Thị Lan P cùng trú tại: đường M, phường K, thành 

phố E, tỉnh Gia Lai.       

NHẬN THẤY: 

Công ty cổ phần xây dựng thương mại B (Công ty B) được thành lập theo 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3903000143 ngày 21-8-2007 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai, ngành nghề kinh doanh chính là thi công các công 

trình giao thông, xây dựng điện… Số vốn điều lệ là 50.000.000.000 đồng, do Trần 

Thị Quý P làm Giám đốc có trụ sở tại đường C, phường D, thành phố E, tỉnh Gia 
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Lai. Tuy là Công ty cổ phần nhưng các cổ đông khác không tham gia vào việc 

điều hành Công ty mà do Trần Thị Quý P điều hành và quyết định mọi việc. 

Quá trình điều tra xác định được trong quá trình thi công 11 công trình từ 

năm 2009 đến năm 2011, Trần Thị Quý P đã có hành vi phạm tội như sau: 

1/ Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trần Thị Quý P: 

Từ năm 2009 đến năm 2011, Công ty B có quan hệ mua bán vật liệu xây 

dựng với Doanh nghiệp tư nhân do Võ Thị T làm chủ Doanh nghiệp, Doanh 

nghiệp T do ông Nguyễn Quốc T là chồng của Võ Thị T làm chủ doanh nghiệp 

(nhưng Võ Thị T là người trực tiếp điều hành, phụ trách kinh doanh) và mua bán 

nhiên liệu với Doanh nghiệp P do Huỳnh Thị Kim A làm chủ doanh nghiệp. 

Quá trình quan hệ mua bán vật tư, các doanh nghiệp này có hành vi xuất 

hóa đơn giá trị gia tăng khống cho Trần Thị Quý P. P đã dùng những hóa đơn 

khống này để kê khai hoàn thuế khấu trừ. Trần Thị Quý P đã dùng thủ đoạn sử 

dụng 67 hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp (hóa đơn khống hoàn toàn và 

khống một phần) để kê khai khấu trừ thuế và làm thủ tục hoàn thuế của 02 năm 

2010 và 2011, chiếm đoạt của Nhà nước số tiền là 1.652.773.415 đồng (theo Kết 

luận giám định tài chính ngày 16-10-2012 và Kết luận giám định bổ sung ngày 

12-4-2013).  

2/ Về hành vi Trốn thuế của Trần Thị Quý P: 

Tại Kết luận giám định bổ sung ngày 12-4-2013 đã xác định: Trong 

1.991.262.018 đồng tiền thuế gây thiệt hại cho Nhà nước, có 10 hóa đơn với số 

tiền thuế 140.781.700 đồng được kê khai khấu trừ thuế trong các tháng 6, 7 năm 

2010 và tháng 10, 11 năm 2011, không nằm trong hai kỳ hoàn thuế của Công ty B 

để trốn thuế với số tiền là 140.781.700 đồng.  

3/ Về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của Trần Thị Quý P: 

Từ tháng 11/2008 đến năm 2011, Công ty B do Trần Thị Quý P làm giám 

đốc trúng thầu nhiều công trình trên địa bàn tỉnh Gia Lai với tổng số tiền đầu tư là 

112.324.645.000 đồng, Công ty B đã tạm ứng số tiền là 49.114.900.000 đồng. 

Quá trình rút tiền tạm ứng, Trần Thị Quý P không nhập quỹ, không hạch toán trên 

sổ sách dẫn đến không có khả năng trả nợ tiền tạm ứng cho các chủ đầu tư; thông 

qua hành vi gian dối và sử dụng tài sản không hợp pháp, P chiếm đoạt của Ban 

quản lý các dự án huyện S và huyện K số tiền (theo kết luận giám định) là 

12.685.385.342 đồng. 

* Về khoản tiền mua xe ô tô Volkswagen Das Package, biển kiểm soát

81A-002.78: 

Ngày 28-10-2010, Trần Thị Quý P mua xe ô tô Volkswagen Das Package, 

biển kiểm soát 81A-00278 với giá 1.525.000.000 đồng; ngày 24-12-2010 P dùng 
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số tiền 152.500.000 đồng nộp thuế trước bạ để đăng ký xe. Theo P khai, sau khi 

mua xe và làm giấy tờ đăng ký xe xong thì P đã tặng cho ông Trần Thế V - Giám 

đốc Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh X, nhưng Giấy đăng ký xe vẫn mang tên Công ty 

B. Bà Đặng Thị Lan P (vợ ông Trần Thế V) khai bà đã mua xe này của P với giá 

01 tỷ đồng (gồm 750.000.000 đồng bà Đặng Thị Lan P nộp tiền mặt vào ngân 

hàng để rút giấy tờ xe mà P đã thế chấp trong ngân hàng; cấn trừ 200 triệu đồng 

tiền sắt mà P đã mua của bà Lan P nhưng chưa trả tiền và bà Lan P đã trả cho P 

thêm 50 triệu đồng tiền mặt). Quá trình điều tra xác định được sau khi mua xe và 

làm xong giấy tờ đăng ký xe, P đã giao xe cho gia đình ông Trần Thế V sử dụng 

từ ngày 29-01-2011. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 57/2014/HSST ngày 12/9/2014, Tòa án 

nhân dân tỉnh Gia Lai áp dụng điểm a khoản 4 Điều 139; điểm a khoản 4 Điều 

140; các điểm b, p khoản 1 Điều 46; các điểm g, i khoản 1 Điều 48; Điều 47 (đối 

với tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”) Bộ luật hình sự, xử phạt Trần Thị Quý P 

11 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 13 năm tù về tội “Lạm dụng tín 

nhiệm chiếm đoạt tài sản”; áp dụng khoản 1 Điều 161; các điểm b, p khoản 1 

Điều 46; Điều 31 Bộ luật hình sự, xử phạt Trần Thị Quý P 09 tháng cải tạo 

không giam giữ chuyển sang thành 03 tháng tù về tội “Trốn thuế”; áp dụng Điều 

50 Bộ luật hình sự, tổng hợp hình phạt, buộc Trần Thị Quý P phải chấp hành 

hình phạt chung cho cả ba tội là 24 năm 03 tháng tù. 

Về dân sự: Áp dụng Điều 42 Bộ luật hình sự, buộc Trần Thị Quý P phải 

trả lại cho Chi cục thuế thành phố E, tỉnh Gia Lai số tiền đã chiếm đoạt là 

1.652.773.425 đồng và số tiền trốn thuế là 140.781.700 đồng. 

Buộc Trần Thị Quý P phải trả lại cho Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng 

huyện K, tỉnh Gia Lai số tiền tạm ứng là 8.642.358.000 đồng. 

Về xử lý vật chứng có liên quan đến vụ án: “Căn cứ Điều 41 Bộ luật hình 

sự, Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự: 

Tuyên hủy Hợp đồng ủy quyền ngày 30/9/2011 giữa bị cáo Trần Thị Quý 

P và bà Đặng Thị Lan P. 

Tuyên tịch thu bán đấu giá chiếc xe Volkswagen Tiguan Das Package 

màu đỏ, Giấy đăng ký số 004993, số máy: CAW 093082, số khung: 5NZAW 

090148, biển kiểm soát 81A-00278 do Công ty B đứng tên sở hữu để bảo đảm 

cho công tác thi hành án đối với bị cáo P. 

Đối với số tiền bà Đặng Thị Lan P bỏ ra mua xe 750.000.000 đồng, tiền 

bán sắt 200.000.000 đồng và 50.000.000 đồng bà Lan P đưa trực tiếp cho bị cáo 

P, vấn đề này sẽ được giải quyết bằng vụ án dân sự khác khi các bên có yêu cầu. 
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Tiếp tục bảo thủ số tiền 200.000.000 đồng do bà Trần Thị X nộp để  bảo 

đảm cho công tác thi hành án đối với bị cáo Trần Thị Quý P”. 

Ngoài ra, bản án còn quyết định về tội danh, hình phạt, trách nhiệm dân 

sự đối với bị cáo Võ Thị T, về án phí, quyền kháng cáo, kháng nghị. 

Ngày 22-9-2014, Trần Thị Quý P kháng cáo xin giảm hình phạt. 

Ngày 26-9-2014, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Đặng Thị 

Lan P kháng cáo với nội dung đề nghị được giữ lại chiếc xe ô tô biển kiểm soát 

81A-00278. 

Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 90/2015/HSPT ngày 20-3-2015, Tòa 

phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng quyết định sửa án sơ thẩm về 

phần hình phạt đối với bị cáo Trần Thị Quý P và phần xử lý vật chứng liên quan 

đến vụ án; cụ thể: xử phạt Trần Thị Quý P 08 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt 

tài sản”, 12 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và 09 tháng 

cải tạo không giam giữ chuyển thành 03 tháng tù về tội “Trốn thuế”; tổng hợp 

hình phạt chung cho cả ba tội, buộc bị cáo Trần Thị Quý P phải chấp hành là 20 

năm 03 tháng tù. 

Về vật chứng liên quan đến vụ án: Giao cho bà Đặng Thị Lan P chiếc xe ô tô 

Volkswagen Tiguan Das Package, biển số 81A-00278, giấy đăng ký số 003993-Số 

máy: CAW093082-Số khung: 5NZAW 090-148. Bà Đặng Thị Lan P được quyền 

liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để hoàn chỉnh thủ tục sang tên sở hữu. 

Đối với số tiền bán sắt 200.000.000 đồng và 50.000.000 đồng tiền mặt 

giao dịch giữa bà Đặng Thị Lan P và bị cáo Trần Thị Quý P sẽ được giải quyết 

bằng vụ án dân sự khác khi các bên có yêu cầu. 

Tại Kháng nghị giám đốc thẩm số 02/QĐ-VKSTC-V7 ngày 08-3-2016, 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định: Kháng nghị Bản án hình 

sự phúc thẩm số 90/2015/HSPT ngày 20-3-2015 của Tòa phúc thẩm Tòa án 

nhân dân tối cao tại Đà Nẵng về phần xử lý vật chứng là chiếc xe ô tô biển kiểm 

soát 81A-00278 được giao dịch giữa bị cáo Trần Thị Quý P và bà Đặng Thị Lan 

P. Đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử theo thủ tục 

giám đốc thẩm, tuyên bố hủy Bản án hình sự phúc thẩm nêu trên về phần xử lý 

vật chứng là chiếc xe ô tô nói trên để xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định 

của pháp luật. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao chấp nhận Kháng nghị 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.     

 XÉT THẤY: 
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Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thì Tòa án cấp 

phúc thẩm xử phạt Trần Thị Quý P 20 năm 03 tháng tù về các tội “Lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và tội “Trốn 

thuế” là có căn cứ, đúng pháp luật.  

Tuy nhiên, về phần xử lý vật chứng liên quan trong vụ án là chiếc xe ô tô 

Volkswagen Tiguan Das Package, biển kiểm soát 81A-00278, Tòa án cấp phúc 

thẩm giao trả cho bà Đặng Thị Lan P là chưa phù hợp với quy định của pháp 

luật, bởi vì: 

Tại Cơ quan điều tra, phiên tòa sơ thẩm, Trần Thị Quý P khai đã sử dụng 

1.667.500.000 đồng trong tổng số tiền tạm ứng của Ban quản lý các dự án đầu 

tư xây dựng huyện K để mua chiếc xe này tặng cho ông Trần Thế V, nguyên 

Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh X nhằm mục đích tạo mối quan hệ để 

ông V giúp đỡ Công ty của bị cáo trong quá trình hoạt động. Lời khai trên của 

Trần Thị Quý P phù hợp với thực tế là sau khi mua xe ô tô và làm các thủ tục 

đăng ký lấy biển số xe xong, Trần Thị Quý P đã giao chiếc xe này cho gia đình 

ông Trần Thế V sử dụng ngay. Từ lúc mua xe đến lúc vụ án bị phát hiện, không 

có cá nhân nào trong gia đình P hoặc nhân viên của Công ty B sử dụng. Chiếc xe 

ô tô biển kiểm soát 81A-00278 đứng tên Công ty B do Trần Thị Quý P làm giám 

đốc đã được mua từ nguồn tiền tạm ứng của Ban quản lý các dự án đầu tư xây 

dựng huyện K, hiện nay Công ty B của Trần Thị Quý P còn nợ tiền tạm ứng của 

Ban quản lý dự án K và không có khả năng thanh toán nợ. Vì vậy, Hợp đồng mua 

bán xe số 01/2011/HĐMB ngày 24-9-2011 và Hợp đồng ủy quyền xe ô tô ngày 

30-9-2011 giữa Trần Thị Quý P và bà Đặng Thị Lan P có nội dung trái pháp 

luật. Chiếc xe ô tô này là vật chứng của vụ án nên theo quy định tại Điều 41 Bộ 

luật hình sự và Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự cần phải được thu hồi để bảo 

đảm việc trả nợ của Công ty B đối với khoản tiền đã tạm ứng của các Ban quản 

lý dự án và bảo đảm thi hành án đối với bị cáo Trần Thị Quý P.  

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao kiến nghị Cơ quan điều tra 

Công an tỉnh Gia Lai và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra 

làm rõ các nội dung kiến nghị của Đoàn công tác số 3- Ban Chỉ đạo Trung ương 

về phòng, chống tham nhũng về việc ông Trần Thế V có vi phạm trong đấu thầu 

các dự án đầu tư tại tỉnh Gia Lai hay không, việc bị cáo Trần Thị Quý P có 

chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản của ông V để hỗ trợ ông V đi công tác, việc 

ủy quyền sau đó lại bán xe cho vợ ông V; việc 03 cán bộ thuế của Chi cục thuế 

thành phố E tiếp tay cho Trần Thị Quý P chiếm đoạt trên 1,1 tỷ đồng tiền thuế 

của Nhà nước. 

Vì các lẽ trên, căn cứ khoản 3 Điều 285 và Điều 287 Bộ luật tố tụng hình sự; 

QUYẾT ĐỊNH: 
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      Hủy Bản án hình sự phúc thẩm số 90/2015/HSPT ngày 20-3-2015 của Tòa 

phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng về phần xử lý vật chứng là chiếc 

xe ô tô biển kiểm soát 81A-00278 được giao dịch giữa bị cáo Trần Thị Quý P và 

bà Đặng Thị Lan P; chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

để xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 

Nơi nhận: 
- VKSNDTC (Vụ 7 để báo cáo Viện trưởng); 

- TAND cấp cao tại Đà Nẵng (kèm hồ sơ vụ 

án; 

-VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- Ban Nội chính Trung ương; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai; 

- TAND tỉnh Gia Lai; 

- VKSND tỉnh Gia Lai; 

- Công an tỉnh Gia Lai; 

- Trại tạm giam T20- Công an tỉnh Gia Lai (02 bản 

để giao cho bị cáo 01 bản); 

- Bà Đặng Thị Lan P (theo địa chỉ); 

- Lưu: Vụ GĐKTI (03 bản), HS, VP.  

   TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 
CHÁNH ÁN 

 Nguyễn Hòa Bình 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 
THINH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 965/2012/HSPT 
Ngày: 21-9-2012

NHÃN DANH
Nước CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thâm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Ngô Thị Ánh 

Các Thẩm phán: Ông Trần Nam Hà

Bà Nguyễn Bích Ngân

Thư kỷ Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Trương Thị Hạnh, Thư ký Toà 
án nhân dân thành phố Hà Nội.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phổ Hà Nội tham gia phiên toà: 
Ông Lê Hồng Liên, Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 9 năm 2012, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 
mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 977/2012/HSPT ngày 
31/8/2012 đối với bị cáo Nguyễn Văn T và đồng phạm do có kháng cáo của các 
bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 129/2012/HSST ngày 20/7/2012 của 
Tòa án nhân dân huyện N, thành phố Hà N ộ i.

Bị cáo có kháng cáo:

1. TRẦN PHI L, sinh năm 1983. ĐKHKTT: số nhà 11, ngõ 56 HHT, thị
trấn Y, huyện N, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: không; trình độ văn hóa: lớp 
7/12; con ông Trần Duy D và bà Nguyễn Thị Nh; có vợ là Đỗ Thị Thanh T và 
01 con;

Tiền án, tiền sự: ngày 16/11/2007 bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 
xử phạt 04 năm tù về tội Cướp tài sản; được đặc xá ngày 30/8/2010.

Tạm giữ, tạm giam: từ ngày 23/11/2011 đến nay; hiện đang tạm giam tại 
Trạm Tạm giam số 1 Công an thành phố Hà Nội; có mặt tại phiên toà.

Danh bản số 000000432 lập ngày 25/11/2011 tại Công an huyện N, thành 
phố Hà Nội.
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2. NGUYỄN VĂN T, sinh năm 1990. ĐKHKTT: số nhà 9/267/29 tổ 16, 
phường BĐ, quận B, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: không; trình độ văn hóa: 
lớp 9/12; con ông Nguyễn Văn M và bà Đào Thị M; tiền án, tiền sự: không; tạm 
giữ, tạm giam: từ ngày 23/11/2011 đến nay; hiện đang tạm giam tại Trạm Tạm 
giam số 1 Công an thành phố Hà Nội; có mặt tại phiên toà.

Danh bản số 000000433 lập ngày 25/11/2011 tại Công an huyện N, thành 
phố Hà Nội.

Ngoài ra còn có bị cáo Nguyễn Đức L l, Lương Sơn HI và Bùi Thị D 
không có kháng cáo, kháng nghị.

Người bị hại:

Anh Nguyễn Văn H, sinh năm 1973; trú quán: thôn Y, thị trấn Y, huyện 
N, thành phố Hà Nội; có mặt tại phiên tòa;

NHẬN THẤY

Theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện N và bản án hình 
sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện N thì nội dung vụ án và hành vi của các 
bị cáo được tóm tắt như sau:

Vào khoảng 17 giờ ngày 22/11/2011, Nguyễn Đức LI cùng Trần Phi L, 
Nguyễn Văn T ngồi ăn tại quán phở “C” của gia đình anh cồ  Văn p ở 63 đường 
HHT, thị trấn Y, huyện N, thành phố Hà Nội. LI phát hiện bị mất chiếc điện 
thoại di động nhãn hiệu Nokia X2 để ở bàn khi ngồi uống nước tại quán. Khi 
ngồi ở bàn uống nước, có anh Nguyễn Văn H là người làm nghề xe ôm nên L 1 
nghi cho anh H đã lấy chiếc điện thoại di động của L l. LI đã cùng với L và T 
đi xe máy BKS 29S2-8011 của L đi tìm anh H nhưng không thấy. Sau đó L l, T 
và L đi xe về bến xe N ngồi uống nước. Tại đây cả bọn gặp Lương Sơn HI và 
Bùi Thị D, L nói chuyện với HI và D về việc LI bị mất chiếc điện thoại tại 
quán “C” HI bảo tất cả đi về Y tìm gặp anh H để đòi lại chiếc điện thoại cho 
L l, cả bọn đồng ý. Khi đi, LI và T mỗi người mang theo 01 ống tuýp sắt dài 
khoảng 30cm, đường kính khoảng 2,5cm. HI điều khiển xe máy chở LI và D, L 
điều khiển xe máy chở T sang thị trấn Y tìm anh H. Đến khoảng 20 giờ 30 phút 
cùng ngày, cả bọn thấy anh H đang chở khách ở khu vực ngã 5 cầu  Đ thị trấn 
Y, HI và L điều khiển xe máy chở L l, D và T đuổi theo, yêu cầu anh H dừng 
lại, LI dùng tuýp sắt cùng H l, T, L và D đe doạ anh H và yêu cầu anh H đi xe 
quay về quán phở “C” Khi về đến quán, L dùng tay đấm một cái vào mặt anh 
H, HI và D cũng xông vào dùng chân tay đánh anh H, T dùng ống tuýp sắt 
mang theo vụt một cái vào đầu anh H nhưng do anh H đội mũ bảo hiểm nên 
trúng vào mũ bảo hiểm làm anh H bị ngã. Cả bọn yêu cầu anh H vào quán để 
nói chuyện. LI yêu cầu anh H phải trả điện thoại cho L l, anh H nói không lấy,
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D dùng tay tát vào mặt anh H, anh H bỏ chạy xuống nhà dưới của quán phở. LI 
và D chạy theo yêu cầu anh H đi lên trả điện thoại cho LI nếu không sẽ bị đánh. 
D lục soát, lấy trong người anh HOI điện thoại di động nhãn hiệu Samsung và 
01 chiếc ví bên trong có 500.000 đồng. LI và HI tiếp tục hỏi anh H có lấy chiếc 
điện thoại của anh LI không, anh H nói không lấy. Cả bọn bảo anh H ra ngoài 
và tiếp tục đe doạ, anh H sợ bỏ chạy. L l, L đi tìm anh H nhưng không thấy nên 
quay về quán, rồi tất cả tiếp tục đi tìm anh H. Khi gặp anh H, cả bọn lại yêu cầu 
anh H quay về quán phở “C” để tra hỏi tiếp. Tại đây, L lấy giấy bút bắt anh H 
ghi theo nội dung “tôi đánh mất cái máy của anh L l, bây giờ tôi xin đền lại 
chiếc máy X2 cho anh L I” rồi L cầm mảnh giấy trên. D đưa điện thoại cho anh 
H bảo anh H gọi điện cho người nhà mang tiền đến để giải quyết. Khi anh H gọi 
điện cho người nhà lại không nói theo nội dung yêu cầu của bọn D nên D giằng 
lại chiếc điện thoại và nói không cần điện thoại nữa, sau đó D đạp đổ chiếc xe 
máy BKS 29P5-0526 của anh H xuống đường và cầm điếu cày của quán, T cầm 
tuýp sắt đập vào đèn và yếm của chiếc xe máy của anh H. Sau đó, cả bọn bỏ đi. 
D nói cho cả bọn biết đã lấy được 01 chiếc điện thoại và 01 chiếc ví bên trong 
có 500.000 đồng của anh H. số tiền 500.000 đồng cả bọn đã ăn tiêu hết, còn 
chiếc điện thoại D đưa cho LI sử dụng.

Các bị cáo L l, L, T, H l, D đã bồi thường cho anh Nguyễn Văn H tiền 
thuốc điều trị vết thương và 500.000 đồng tiền trong ví của anh H, tổng số là 
2.492.000 đồng.

Anh H từ chối giám định thương tích. Theo kết luận định giá tài sản, 01 
chiếc điện thoại di động của anh H có giá trị 100.000 đồng.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 129/2012/HSST ngày 20/7/2012 của Toà 
án nhân dân huyện N, thành phố Hà Nội đã quyết định:

Tuyên bố các bị cáo Trần Phi L, Nguyễn Văn T phạm tội Cướp tài sản.
- Áp dụng điểm c, d khoản 2 Điều 133; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 

46 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Trần Phi L 08 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 
23/11/2011.

- Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 133; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 
của Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Văn T 07 năm 06 tháng tù. Thời hạn tù 
tính từ ngày 23/11/2011.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn xử phạt Nguyễn Đức LI 08 năm tù, Lương 
Sơn H l, Bùi Thị D mỗi bị cáo 07 năm 06 tháng tù đều về tội Cướp tài sản; 
tuyên về án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 25/7/2012, bị cáo Nguyễn Văn T có đơn kháng cáo cho rằng mức 
hình phạt Tòa án cấp sơ thẩm tuyên là quá nặng không đúng với hành vi phạm
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tội của bị cáo; ngày 01/8/2012 bị cáo Trần Phi L có đơn kháng cáo cho rằng 
mức hình phạt Tòa án cấp sơ thẩm tuyên là quá nặng.

Tại phiên toà phúc thẩm, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm 
tội của mình và đề nghị Hội đồng xét xử giảm hình phạt; người bị hại không có 
yêu cầu gì và đề nghị Hội đồng xét xử giảm hình phạt cho các bị cáo vì các bị 
cáo đã ăn năn hối cải.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội nhận định đơn kháng 
cáo của các bị cáo trong hạn luật định, hợp lệ về hình thức. Xét nội dung kháng 
cáo thấy rằng tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi 
phạm tội của mình, mức hình phạt Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên đối với các bị 
cáo là phù hợp. Ở cấp phúc thẩm không có tình tiết giảm nhẹ mới, đề nghị Hội 
đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên quyết định 
của bản án sơ thẩm.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà phúc 
thẩm; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, 
toàn diện tài liệu, chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, các bị cáo và người bị 
hại,

XÉT THẤY:

Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với lời khai của 
các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm và trong giai đoạn điều tra, phù hợp với lời khai 
của người bị hại và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án nên có đủ cơ sở để kết 
luận: ngày 22/11/2011, Trần Phi L, Nguyễn Văn T và Nguyễn Đức L l, Lương 
Sơn H l, Bùi Thị D nghi ngờ anh Nguyễn Văn H lấy điện thoại của L l, các bị 
cáo đã đi tìm anh H để hỏi, mặc dù anh H không nhận nhưng các bị cáo đã đe 
dọa và đánh anh Nguyễn Văn H bằng chân tay không và tuýp sắt, rồi lấy của 
anh H 01 điện thoại di động Samsung trị giá 100.000 đồng và 500.000 đồng tiền 
mặt. Anh H sợ quá bỏ chạy, cả bọn lại tiếp tục đi tìm và tra khảo, đánh anh H, 
buộc anh H viết giấy với nội dung anh H đánh mất chiếc điện thoại của LI nên 
tự nguyện đền cho L l, các bị cáo còn đập xe máy của anh H. Hành vi của các bị 
cáo thể hiện sự côn đồ, hung hãn, dùng vũ lực và sử dụng hung khí nguy hiểm 
để uy hiếp tinh thần nhằm chiếm đoạt tài sản của anh H. Thực tế các bị cáo đã 
chiếm đoạt được chiếc điện thoại của anh H có giá trị 100.000 đồng và 500.000 
đồng tiền mặt. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo theo điểm d khoản 2 Điều 
133 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. Riêng bị cáo Trần Phi L, 
ngày 16/11/2007 bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 04 năm tù về tội 
Cướp tài sản theo điểm d khoản 2 Điều 133 của Bộ luật Hình sự, là tội rất 
nghiêm trọng, bị cáo được đặc xá ngày 30/8/2010, tính đến ngày 22/11/2011 
chưa đủ thời gian để được xóa án tích lại thực hiện hành vi phạm tội rất nghiêm
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trọng, nên bị áp dụng thêm tình tiết “Tái phạm nguy hiểm” quy định tại điểm c 
khoản 2 Điều 133 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ.

Xét kháng cáo của các bị cáo thấy rằng:

Trần Phi L và Nguyễn Văn T đều là người bị rủ rê nhưng cả hai bị cáo 
đều thực hành rất tích cực, T mang tuýp sắt và sử dụng tuýp sắt đánh anh H; L 
là người ép anh H viết giấy nhận đã làm mất điện thoại của LI và nhận trách 
nhiệm đền cho L l, bị cáo phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Khi 
quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét thái độ khai báo thành 
khẩn, tinh thần bồi thường thiệt hại. Mức hình phạt Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên 
là phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi và các tình tiết có ảnh 
hưởng đến trách nhiệm hình sự của bị cáo. Ở cấp phúc thẩm không có tình tiết 
giảm nhẹ mới nên không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo, cần giữ 
nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.

Các bị cáo không được chấp nhận kháng cáo nên phải chịu án phí hình sự 
phúc thẩm.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo và không bị 
kháng cáo, kháng nghị nên có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng 
cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,
Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 248 của Bộ luật Tổ tụng hình sự;

QUYẾT ĐỊNH

1. Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Trần Phi L và Nguyễn Văn 
T, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm,

- Áp dụng điểm c, d khoản 2 Điều 133; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 
46 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Trần Phi L 08 (tám) năm tù về tội Cướp tài sản. 
Thời hạn tù tính từ ngày 23/11/2011.

- Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 133; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 
của Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Văn T 07 (bảy) năm 06 (sáu) tháng tù về 
tội Cướp tài sản. Thời hạn tù tính từ ngày 23/11/2011.

2. về án phí: áp dụng Điều 99 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Pháp 
lệnh số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009 của Uỷ ban Thường vụ Quốc 
hội về Án phí, lệ phí Toà án, các bị cáo Trần Phi L và Nguyễn Văn T, mỗi bị 
cáo phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 
nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
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Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 
21/9/2012.

Nơi nhận:
- Công an huyện N;
- VKSND huyện N;
- TAND huyện N;
- Thi H lnh án dân sự huyện N;
- Bị cáo, người bị hại;
- Lưu HSVA, VP.

TM. HỘI ĐỘNG XÉT x ử  PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ

Ngô Thị Ánh
(đã kỷ)
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