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Tổng hợp 25 Bản án và Quyết định giám đốc thẩm có bị cáo là người chưa thành niên 
phạm tội 

STT TÊN VĂN BẢN SỐ 
TRANG 
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Bản án số 12/2020/HS-ST ngày 15/05/2020 của Tòa án nhân dân 
huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai về tội buôn bán hàng cấm. 
Xét hành vi phạm tội của các bị cáo, khi phạm tội các bị cáo 
các bị cáo Lý Xuân T; Hoàng Văn T chưa đủ 18 tuổi; bản thân các bị 
cáo là học sinh, sống phụ thuộc không có tài sản riêng. Vì vậy, không 
áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền theo quy định tại khoản 4 Điều 
190 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo. 
Đối với Hoàng Đại H là người được bị cáo Hoàng Văn T nói cho biết 
việc Hoàng Văn T mua pháo mang đi bán, nhưng Hoàng Văn T cũng 
không bàn bạc, hứa hẹn rủ Hoàng Đại H đi cùng thì sẽ được cho hưởng 
lợi ích gì. Khi bị bắt Hoàng Đại H mới 15 tuổi 04 ngày. Do đó, Hoàng 
Đại H chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 12 
Bộ luật hình sự. Cơ quan điều tra không xử lý trách nhiệm hình sự đối 
với bị cáo. 
Tòa án tuyên các bị cáo Lý Xuân T; Hoàng Văn T phạm tội "Buôn bán 
hàng cấm”. 
Xử phạt bị cáo Lý Xuân T 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù, nhưng cho 
hưởng án treo, thời gian thử thách là 03 (Ba) năm, kể từ ngày tuyên án 
sơ thẩm.  
Xử phạt bị cáo Hoàng Văn T 09 (Chín) tháng tù, nhưng cho hưởng án 
treo, thời gian thử thách là 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng, kể từ ngày 
tuyên án sơ thẩm.  
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Bản án số 28/2020/HS-ST ngày 16/05/2020 của Tòa án nhân dân 
thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Hải Dương về tội vi phạm quy định về 
tham gia giao thông đường bộ. 
Nguyễn Xuân P (không có giấy phép lái xe theo quy định) điều khiển xe 
môtô không giảm tốc độ tại nơi đường giao nhau, không nhường đường 
tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ qua đường đã va chạm 
với bà Nguyễn Thị D đang đi bộ qua đường trên vạch kẻ đường dành 
cho người đi bộ. Hậu quả làm bà D chết tại hiện trường. 
Tại thời điểm ngày 22/10/2011 bị cáo 16 tuổi 7 tháng 3 ngày lại phạm 
tội rất nghiêm trọng, do vậy không có căn cứ để miễn trách nhiệm hình 
sự đối với bị cáo. 
Bị cáo là người dưới 18 tuổi phạm tội. Do vậy, Hội đồng xét xử sẽ áp 
dụng quy định tại Điều 91 và Điều 101 Bộ luật hình sự để lượng một 
hình phạt phù hợp đối với bị cáo. 
Tòa án tuyên: 
Tòa án tuyên bị cáo Nguyễn Xuân P phạm tội “Vi phạm quy định về 
điều khiển Phương tiện giao thông đường bộ”. 

10 - 17 



Xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân P 30 (Ba mươi) tháng tù cho hưởng án 
treo, thời gian thử thách 05 (Năm) năm, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 
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Bản án số 06/2020/HS-ST ngày 10/01/2020 của Tòa án nhân dân 
thành phố H tỉnh TT H về tội vi phạm quy định về tham gia giao 
thông đường bộ. 
Trần N L đã trực tiếp điều khiển xe mô tô biển số 92H1- 161.70 lưu 
thông trên đường Lê D theo hướng từ cầu Dã V đến cầu Phú X. Khi đi 
đến đoạn qua trước cột điện số 98 đường Lê D, xe mô tô do L điều 
khiển đã tông vào anh Bùi Văn Ln đang đi bộ qua đường, theo hướng từ 
phải qua trái theo chiều đi của bị cáo L, gây tai nạn. Anh Bùi Văn L bị 
chết do tai nạn giao thông. 
Tòa án tuyên: Căn cứ vào điểm a, c khoản 2 Điều 260, điểm b, s khoản 
1, 2 Điều 51, Điều 54, Điều 91, Điều 101 Bộ luật hình sự. 
Xử phạt: Bị cáo Trần N L 1 năm tù, về tội "Vi phạm quy định về tham 
gia giao thông đường bộ".  
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Bản án số 50/2019/HS-ST  ngày 28/11/2019 của Tòa án nhân dân 
huyện V, tỉnh Nam Định về tội cố ý gây thương tích trong trạng thái 
tinh thần bị kích động mạnh. 
C có hành vi trêu chị L là bạn gái của K, C ôm chị L và nói là “Cho anh 
ôm cái cho tình cảm đi lên”, khi có người nói “người yêu nó đang ở 
đấy” thì C nói “người yêu nó là cái L... gì”, sau đó C cầm 01 chiếc ghế 
nhựa màu đỏ dạng ghế tựa cao 69 cm, rộng 49 cm vụt liên tiếp 1-2 phát 
từ trên xuống dưới trúng vào đầu và lưng của K. K nhìn thấy con dao 
gọt hoa quả để ở trong chiếc giá nhựa, lưỡi dao bằng kim loại màu trắng 
có đầu nhọn 12,5cm, rộng 02cm, chuôi bằng nhựa màu đen dài 10cm 
liền cầm lên để sát hông người. C tiếp tục dùng chân tay đấm đá K 
khoảng 2-3 phát, Đ là bạn C cũng lao vào dùng tay, chân đấm, đạp vào 
lưng và bắp chân trái của K. Bị C và Đ đánh, K dùng tay phải cầm dao 
đâm 1 phát hướng từ sau ra trước, từ dưới lên trên trúng vào bụng dưới 
rốn của C gây thương tích cho anh C với tỷ lệ thương tích là 43%. 
Tòa án tuyên: Căn cứ vào khoản 1 Điều 135; điểm b, i, s khoản 1 Điều 
51; khoản 2 Điều 51; Điều 90, 91; 100; 101 và Điều 36 của Bộ luật 
Hình sự. Điều 325 Bộ luật Tố tụng hình sự. 
- Tuyên bố bị cáo Hoàng Duy K phạm tội “Cố ý gây thương tích trong
trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”.
- Xử phạt bị cáo K 18 (mười tám) tháng cải tạo không giam giữ (bị cáo
được trừ đi thời gian đã bị tạm giữ từ ngày 23-8-2019 đến ngày 28-11-
2019 là 03 tháng 08 ngày, được quy đổi thành 09 tháng 24 ngày cải tạo
không giam giữ).
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Bản án số 89/2019/HS-ST ngày 29/10/2019 của Tòa án nhân dân thị 
xã Hoàng Mai – Nghệ An về tội cưỡng đoạt tài sản. 
Nguyễn Bá T rủ K, Tr, C, H, S, Sinh,Đậu Danh T, D, B, Nguyễn Nho T 
ra QL1A và đến khu Công nghiệp Hoàng Mai để chặn xe xin tiền; K, Tr 
đến bên cửa lái xe ô tô 29LD - 304.34 của C ty TNHH MTV TPB đập 
cánh cửa, dùng lời nói đe dọa, các đối tượng đi cùng dùng đá ném vào 
ca bin xe để xin tiền của anh Hà Văn T, buộc anh T phải miễn cưỡng 
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đưa 50.000đ, lấy tiền xong các đối tượng chê ít đòi thêm nhưng anh T 
không đưa mà nổ xe ô tô lùi về cây xăng gần đó, các đối tượng tiếp tục 
dùng đá ném vào xe ô tô, làm bể kính chắn gió có giá trị 1.500.000đ và 
làm anh T bị thương nhẹ đã cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản. 
Đối với Nguyễn Nho T là đối tượng cũng tham gia cưỡng đoạt tài sản 
trong vụ án, nhưng tính đến ngày phạm tội T mới đủ 15 tuổi 7 tháng 13 
ngày, đây là vụ án thuộc trường hợp nghiêm trọng nên Nguyễn Nho T 
không phạm tội. 
Đối với hành vi gây thương tích cho anh Hồ Văn T và hành vi ném vỡ 
kính xe ô tô biển kiểm soát 29LD - 304.34 của Nguyễn Bá T, do anh T 
từ chối giám định tỷ lệ thương tật và thiệt hại kính xe là 1.500.000đ, 
hành vi chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên cơ quan CSĐT Công an 
thị xã Hoàng Mai đã xử phạt hành chính đối với Nguyễn Bá T. 
Tòa án tuyên: Căn cứ vào khoản 1 Điều 170; điểm b, s khoản 1, khoản 
2 (trừ T, K) Điều 51; điểm o Điều 52 (đối với T); Điều 65 (đối với Tr, 
T, D, S, C, H, S, B); Điều 58; Điều 91; Điều 100 (trừ T) Bộ luật hình 
sự. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Bá T, Vũ Lê K, Nguyễn Bá Tr, Nguyễn 
Bá C, Lê Đăng H, Nguyễn Bá S, Bùi Văn S, Đậu Danh T, Nguyễn Văn 
D, Ngô Trí B phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản". 
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Bản án số 54/2019/HS-ST ngày 09/09/2019 của Tòa án nhân dân 
huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. 
Lò Văn C đã có hành vi quan hệ tình dục với Vì Thị Kiều O trên cơ 
sở tự nguyện của hai người. Khi phạm tội bị cáo Lò Văn C được 17 tuổi 
25 ngày, người bị hại Vì Thị Kiều O được 12 tuổi 7 tháng 28 ngày 
(chưa đủ 13 tuổi). Đã vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 142 Bộ 
luật Hình sự năm 2015, khung hình phạt có mức hình phạt tù từ 07 năm 
đến 15 năm và thuộc trường H rất nghiêm trọng. 
Tòa án tuyên: Căn cứ điểm b khoản 1 điều 142, điểm b, s khoản 1, 
khoản 2 điều 51; điều 54; khoản 1, 2 điều 65; điều 91, điều 36 Bộ luật 
Hình sự năm 2015:  
Tuyên bố bị cáo Lò Văn C phạm tội: “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. 
Xử phạt bị cáo Lò Văn C 03 (Ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo. 
Thời gian thử thách là 05 (Năm) năm.  

46 - 57 

7 

Bản án số 22/2019/HSST ngày 20/6/2019 của Tòa án nhân dân 
huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ về tội đánh bạc. 
S1, sinh năm 1990, bị cáo H, sinh năm 1992, bị cáo N, sinh ngày 
14/4/2001, bị cáo P, sinh năm 1974 đã có hành vi đánh bạc trái phép 
bằng hình thức đánh liêng ăn tiền tại nhà tập thể của Công ty cổ phần 
xây dựng và thương mại ĐX, bị Công an huyện Thanh Thủy bắt quả 
tang. Tổng số tiền các bị cáo sử dụng vào mục đích đánh bạc là 6. 
335.000đ (Sáu triệu ba trăm ba mươi lăm ngàn đồng) đã đến mức sử lý 
về hình sự. 
Đối với bị cáo Trần Văn N khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo là 
người dưới 18 tuổi, tuy nhiên bị cáo cũng đã nhận thức được các hành 
vi đánh bạc trái pháp luật đều bị nghiêm cấm, nhưng bị cáo vẫn cố tình 
thực hiện. Vì vậy, cần đưa các bị cáo ra xét xử và có hình phạt tương 
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xứng với hành vi phạm tội đối với từng bị cáo mới có tác dụng giáo dục 
riêng và phòng ngừa chung. 
Tòa án tuyên: 
- Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 321 - Bộ luật Hình sự. Tuyên bố: Bị cáo H,
bị cáo N, bị cáo P phạm tội "Đánh bạc".
- Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 321, điểm i, điểm s Khoản 1 Điều 51,
Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4 Điều 36 - Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo:
H 12 (Mười hai) tháng cải tạo không giam giữ được khấu trừ 7 ngày bị
tạm giữ từ ngày 20/12/2018 đến ngày 26/12/2018.
- Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 321, điểm s Khoản 1 Điều 51, Khoản 1,
Khoản 2, Khoản 4 Điều 36 - Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo: Trương
Công P 12 (Mười hai) tháng cải tạo không giam giữ được khấu trừ 7
ngày bị tạm giữ từ ngày 20/12/2018 đến ngày 26/12/2018.
- Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 321, điểm i, điểm s Khoản 1 Điều 51, Điều
36, Điều 91, Điều 98, Điều 100 - Bộ luật Hình sự Xử phạt bị cáo: Trần
Văn N 6 (Sáu) tháng cải tạo không giam giữ được khấu trừ 7 ngày bị
tạm giữ từ ngày 20/12/2018 đến ngày 26/12/2018.
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Bản án số 23/2019/HS-ST ngày 03/05/2019 của Tòa án nhân dân 
huyện H1, tỉnh Thái Bình về tội tang trưc trái phép chất ma túy. 
Nguyễn Đức H đang có hành vi tang trữ 01 gói ma túy loại Heroine có 
khối lượng 0,2493 gam  trong túi áo ngực bên trái phía trước H đang 
mặc thì bị tổ công tác Công an huyện T1 bắt quả tang. 
Do bị cáo là người chưa thành niên, mức hình phạt áp dụng bằng 3/4 
đối với người chưa thành niên nên cần áp dụng Điều 91, Điều 101 Bộ 
luật hình sự xét xử bị cáo dưới khung hình phạt. 
Tòa án tuyên: Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 
51; Điều 38; Điều 47; Điều 50; Điều 91; Điều 101 Bộ luật hình sự 2015, 
sửa đổi bổ sung năm 2017. Điểm a khoản 2 Điều 106; khoản 2 Điều 
136; Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự 2015. Điểm a khoản 1 
Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/ UBTVQH 14 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.  
1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đức H phạm tội “Tàng trữ trái
phép chất ma túy”.
2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Đức H 09 (chín) tháng tù, thời
hạn tù tính từ ngày chấp hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày
22/01/2019 đến ngày 31/01/2019. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối
với bị cáo.
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Bản án số 55/2019/HSST ngày 18/4/2019 của Tòa án nhân dân 
thành phố Đà Lạt về tội cướp giật tài sản. 
Bị cáo tuy là người chưa thành niên khi phạm tội nhưng đã có đầy đủ 
nhận thức, bị cáo biết rất rõ việc lợi dụng người bị hại là khách du lịch 
đến thành phố Đà Lạt, không có sự cảnh giác cần thiết để công nhiên 
chiếm đoạt tài sản, sau khi giật được tài sản bị cáo đã nhanh chóng tẩu 
thoát khỏi sự truy đuổi của người bị hại. 
 Tòa án tuyên:  bị cáo Hoàng Anh K phạm tội “Cướp giật tài sản”. Áp 
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dụng khoản 1 điều 171; điểm s khoản 1 điều 51; điều 91 và điều 101 Bộ 
luật hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Hoàng Anh K 12 (Mười hai) 
tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 12/3/2019. 

10 

Bản án số 22/2019/HSST ngày 28/03/2019 của Tòa án nhân dân 
quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ về tội tang trữ trái phép chất ma 
túy. 
Bị cáo Q tàng trữ 0,2930 gram ma túy loại Methamphetamin. 
Đối với Đào Tấn V sinh ngày 28/7/2003 là người chưa thành niên có 
hành vi mua bán ma túy dùm Q chưa đủ cơ sở cấu thành tội phạm nên 
cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp nhắc nhờ tại chỗ. 
Đối với Huỳnh Công H và Nguyễn Thị Diễm X có sử dung ma túy 
chung với Q nhưng gói ma túy công an thu giữ Hiếu và Xương không 
có hùn tiền mua, không đủ cơ sở để xử lý hình sự nên Cơ quan điều tra 
đã chuyển hồ sơ đến Công an phường Thới Long, quận Ô Môn và Công 
an xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ để xử lý hành chính theo quy định pháp 
luật. 
Riêng Nguyễn Văn Lúa không thừa nhận có bán ma túy cho Q nên 
không đủ cơ sở thụ lý. 
Tòa án tuyên: Căn cứ vào Điểm c Khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 
Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tuyên bố: Trần Phú Q 
phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Xử phạt: Trần Phú Q 
02(hai) năm 06(sáu) tháng tù. 

84 - 90 
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Bản án số 02/2019/HS-ST ngày 11/01/2019 của Tòa án nhân dân 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh về tội cố ý gây thương tích. 
Các bị cáo dùng cây gỗ gây thương tích cho các bị hại trong đó có một 
người thương tích 60%. Hành vi của các bị cáo đã đủ dấu hiệu cấu 
thành tội “Cố ý gây thương tích” thuộc trường hợp “dùng hung khí 
nguy hiểm” theo quy định tại điểm a khoản 1, khoản 3 Điều 104 của Bộ 
luật hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009). Tuy nhiên, 
khung hình phạt về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại điểm c 
khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 
là nhẹ hơn; do đó, áp dụng các nội dung có lợi cho bị cáo quy định tại 
khoản 3 Điều 7 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 
2017; Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội, Hội 
đồng xét xử áp dụng hình phạt theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 
134 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với 
các bị cáo. 
Tòa án tuyên: 
-Tuyên bố các bị cáo Huỳnh Tấn L, Trần Minh T và Hồ Đình S phạm
tội “Cố ý gây thương tích”.
- Xử phạt bị cáo Huỳnh Tấn L 05 (năm) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày
04/6/2018.
- Xử phạt bị cáo Trần Minh T 03 (ba) năm tù cho hưởng án treo. Thời
gian thử thách là 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án 11/01/2019.

91 - 104 

12 Bản án số 20/2019/HS-ST ngày 10/01/2019 của Tòa án nhân dân 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội về tội hiếp dâm. 105 - 112 



Nguyễn Phan N (sinh ngày 16/8/2001, tính đến ngày phạm tội là 17 tuổi 
17 ngày) lợi dụng chị Lê Thị Châu A ( sinh ngày 15/01/2001, tính đến 
ngày bị xâm hại là 17 tuổi 07 tháng 13 ngày) say rượu không thể tự vệ 
được đã thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với chị Châu A. 
Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Hiếp dâm” được quy 
định tại Điều 141 Bộ luật hình sự. Thời điểm bị cáo có hành vi giao cấu 
trái với ý muốn với nạn nhân, chị Châu A mới 17 tuổi 07 tháng 13 ngày, 
nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự với tình tiết tăng nặng định 
khung hình phạt “Phạm tội đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 
tuổi”, theo quy định tại khoản 4 Điều 141 Bộ luật hình sự. 
Về áp dụng hình phạt bổ sung: Xét bị cáo là người chưa thành niên nên 
không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền. 
Tòa án tuyên: 
-Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Phan N phạm tội “Hiếp dâm”.
- Áp dụng khoản 4 Điều 141; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều
91, Điều 98; khoản 1 Điều 101; Điều 38 Bộ luật hình sự; Điều 135;
khoản 2 Điều 136; Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23
Nghị quyết số 326/2016/ UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 ngày 30 tháng
12 năm 2016 quy định về án phí và lệ phí Tòa án.
- Xử phạt bị cáo Nguyễn Phan N 40 (Bốn mươi) tháng tù, thời hạn tù
tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ là 09 ngày (từ
ngày 03/9/2018 đến ngày 12/9/2018).
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Bản án số 61/2018/HS-ST ngày 09/10/2018 của Tòa án nhân dân 
huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang về tội xúc phạm quốc kỳ. 
Nguyễn Văn điều khiển xe môtô mang biển số kiểm soát 52P9 – 1468 
chở Ngô Ch; Đoàng V điều khiển xe môtô mang biển số kiểm 
soát 68V7 – 3437 chở Danh S chạy trên lộ nông thôn cùng nhau giựt 11 
lá cờ tổ quốc  để làm dụng cụ gọt trái cây và treo lên trên cây bạch đàn 
ven đường với mục đích nhát ma người đi đường. Đối chiếu tại Điều 
351 BLDS năm 2015 thì “Người nào cố ý xúc phạm Quốc kỳ, Quốc 
huy, Quốc ca, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 03 năm 
hoặc  phạt tù 06 tháng đến 03 năm”. Như vậy, việc các bị cáo giựt các 
lá cờ Quốc kỳ treo trên đường của các hộ dân để gói để gựt trái cây, cột 
lại thành nhiều lá cờ treo lên trên cây bạch đàn ven đường để nhát ma 
nhiều người đi đường đủ yếu tố cấu thành tội “Xúc phạm Quốc kỳ”. 
Tòa án tuyên: 
Căn c vào Điều 351; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 38 B 
S. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn và Đoàng V phạm tội: “Xúc phạm
Quốc kỳ”.
1/ Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn 06 sáu tháng tù.
2/ Xử phạt bị cáo Đoàng V 03 ba tháng tù.
Căn c vào Điều 351; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 91 và
khoản 1, khoản 2 Điều 100 BLDS
Tuyên bố các bị cáo Danh ng S và Ngô Ch phạm tội: “Xúc phạm Quốc
kỳ”.
3/ Xử phạt bị cáo Danh ng S 06 sáu tháng cải tạo không giam giữ .
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4/ Xử phạt bị cáo Ngô Ch 06 sáu tháng cải tạo không giam giữ . 
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Bản án số 33/2018/HS-ST ngày 06/09/2018 của Tòa án nhân dân 
huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây 
thương tích. 
Tòa án tuyên: 
Tuyên bố các bị cáo Trần Minh V, Huỳnh Văn H, Trần Thanh T phạm 
tội “Trộm cắp tài sản”. 
1. Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm n khoản 1 Điều 48; điểm p khoản
1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 (Sửa đổi, bổ sung năm
2009):
- Xử phạt bị cáo Trần Minh V 12 (Mười hai) tháng tù.
Áp dụng khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 1999 (Sửa đổi, bổ sung
năm 2009), tổng hợp hình phạt 12 tháng tù của Bản án này với 36 tháng
tù về tội “Cố ý gây thương tích” tại Bản án số 22/2018/HS-ST ngày
27/7/2018 của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Bình Định, buộc bị cáo
Trần Minh V phải chấp hành hình phạt chung là 48 (Bốn mươi tám)
tháng tù. Thời hạn tù của bị cáo Trần Minh V tính từ ngày bị tạm giam
ngày 17/01/2018.
2. Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật
hình sự năm 1999 (Sửa đổi, bổ sung năm 2009): 
- Xử phạt bị cáo Huỳnh Văn H 09 (Chín) tháng tù.
Áp dụng khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 1999 (Sửa đổi, bổ sung
năm 2009), tổng hợp hình phạt 09 tháng tù của Bản án này với 30 tháng
tù về tội “Cố ý gây thương tích” tại Bản án số 22/2018/HS-ST ngày
27/7/2018 của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Bình Định, buộc bị cáo
Huỳnh Văn H phải chấp hành hình phạt chung là 39 (Ba mươi chín)
tháng tù. Thời hạn tù của bị cáo Huỳnh Văn H tính từ ngày bị tạm giam
ngày 17/01/2018.
3. Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều
69; Điều 74 Bộ luật hình sự năm 1999 (Sửa đổi, bổ sung năm 2009):
- Xử phạt bị cáo Trần Thanh T 06 (Sáu) tháng tù.
Áp dụng khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 1999 (Sửa đổi, bổ sung
năm 2009), tổng hợp hình phạt 06 tháng tù của Bản án này với 24 tháng
tù về tội “Cố ý gây thương tích” tại Bản án số 22/2018/HS-ST ngày
27/7/2018 của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Bình Định, buộc bị cáo
Trần Thanh T phải chấp hành hình phạt chung là 30 (Ba mươi) tháng tù.
Thời hạn tù của bị cáo Trần Thanh T tính từ ngày bị tạm giam ngày
17/01/2018.
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Bản án số 126/2018/HS-ST ngày 17/08/2018 của Tòa án nhân dân 
huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh về tội mua bán trái phép chất ma 
túy. 
Bị cáo đã có hành vi bán trái phép 0,0256 gam ma túy, là chất 
Methamphetamine cho Nguyễn Văn T, sinh năm 1998 ở thôn Mao Dộc, 
xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh lấy số tiền 500.000 
đồng. 
Tòa án tuyên: 
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Căn cứ Khoản 1 - Điều 251; Điểm s - Khoản 1- Điều 51; Điều 54; Điều 
91; Điều 101; Điều 38; Điều 47- BLHS; ; Điều 106; Khoản 2- Điều 
136; Khoản 1, Điều 329 - Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 
326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 
về án phí, lệ phí Tòa án: 
- Tuyên bố bị cáo Hà Văn Th phạm tội “Mua bán trái phép chất ma
túy”.
- Xử phạt Hà Văn Th 18 (Mười tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày
tạm giữ 12/5/2018.
-Tạm giam bị cáo 45 ngày kể từ ngày tuyên án để đảm bảo thi hành án.
- Tịch thu tiêu hủy số ma túy Methamphetamine còn lại sau giám định,
được đóng gói niêm phong trong phong bì thư có dấu của Phòng Kỹ
thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh. Tịch thu sung quỹ Nhà nước
500.000đ của bị cáo do bán ma túy mà có. Trả lại cho bị cáo 01 nhẫn
kim loại là vàng 9999 có khối lượng 0,5 chỉ, 01 nhẫn kim loại là Bạc có
khối lượng 08 phân, nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.
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Bản án số 138/2018/HS-ST ngày 26/07/2018 của Tòa án nhân dân 
huyện TC, tỉnh Sơn La về tội chống người thi hành công vụ 
Bị cáo Điêu Chính Tr, Điêu Chính Đ, Lò Văn H, Điêu Chính Th, Hoàng 
Văn H, Lò Văn T, Cà Văn Ph dùng vũ lực như sau: Các bị cáo dùng 
chân đạp đổ cánh cổng phụ của nhà trường làm cánh cổng bật khỏi bản 
lề đổ xuống sân trường. Các bị cáo Điêu Chính Đ, Điêu Chính Tr, 
Hoàng Văn H dùng chân, tay để đánh, đấm vào chân, tay, đùi, mặt của 
ông Quý. Các bị cáo Lò Văn H, Lò Văn T, Cà Văn Ph dùng tay không 
đánh ông Ngọc; riêng bị cáo Điêu Chính Th dùng gậy sắt vụt vào vai, 
sườn của ông Ngọc. Các bị cáo có hành vi vũ lực tấn công ông Vũ Văn 
Ng, Đỗ Văn Q là cán bộ bảo vệ đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật 
tự của Trường THPT BT theo kế hoạch, nhiệm vụ được phân công của 
nhà trường khi ngăn cản không cho các bị cáo vào trường gây rối trật 
tự là vi phạm pháp luật. 
Tòa án tuyên: 
1.Về tội danh và hình phạt
Căn cứ khoản 1 Điều 257; các điểm b,g,h,p khoản 1 Điều 46; khoản 1,2
Điều 60 BLHS 1999
- Tuyên bố bị cáo Điêu Chính Tr phạm tội Chống người thi hành công
vụ;
- Xử phạt bị cáo Điêu Chính Tr 07 (bảy) tháng tù nhưng cho hưởng án
treo.
Căn cứ khoản 1 Điều 257; các điểm b,g,h,p khoản 1 Điều 46; khoản 1,2
Điều 60; Điều 53 BLHS 1999
- Tuyên bố các bị cáo Lò Văn H, Điêu Chính Th, Cà Văn Ph phạm tội
Chống người thi hành công vụ;
- Xử phạt bị cáo Điêu Chính Th 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án
treo.
- Xử phạt bị cáo Lò Văn H 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
- Xử phạt bị cáo Cà Văn Ph 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
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Căn cứ khoản 1 Điều 257; các điểm b,g,h,p khoản 1 Điều 46; khoản 1,2 
Điều 60; Điều 53; Điều 69, Điều 71, Điều 74 BLHS 1999 
- Tuyên bố các bị cáo Điêu Chính Đ; Hoàng Văn H; Lò Văn T phạm tội 
Chống người thi hành công vụ; 
- Xử phạt bị cáo Điêu Chính Đ 04 (bốn) tháng tù nhưng cho hưởng án 
treo. 
- Xử phạt bị cáo Hoàng Văn H 04 (bốn) tháng tù nhưng cho hưởng án 
treo. 
- Xử phạt bị cáo Lò Văn T 04 (bốn) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. 
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Bản án số 26/2018/HS-PT ngày 11/04/2018 của Tòa án nhân dân 
tỉnh Bình Phước về tội cướp tài sản. 
Cấp sơ thẩm tuyên: Tuyên bố các bị cáo Trần Văn M, Lý Hải Đ, Nông 
Văn T, Hoàng Hữu T, Hoàng Ngọc H phạm tội “Cướp tài sản” 
Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 133, các điểm b, p khoản 1, 2 Điều 46, 
các điểm n, g khoản 1 Điều 48; Điều 20, 33, 53 Bộ luật hình sự; xử phạt 
bị cáo Trần Văn M 07 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 10/3/2017. 
Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 133, các điểm b, p khoản 1 khoản 2 Điều 
46, điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 20, 33, 53, 69, 74 Bộ luật hình sự; xử 
phạt bị cáo Lý Hải Đ 04 năm tù 06 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị 
cáo bắt đi thi hành án. 
Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 133, các điểm b, p khoản 1 khoản 2 Điều 
46; điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 20, 33, 53, 69, 74 Bộ luật hình sự xử 
phạt bị cáo Hoàng Hữu T 04 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị 
bắt đi thi hành án. 
Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 133, các điểm b, p khoản 1 khoản 2 Điều 
46; điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 20, 33, 53, 69, 74 Bộ luật hình sự xử 
phạt bị cáo Hoàng Ngọc H 04 năm tù.  
Cấp phúc thẩm tuyên: 
- Căn cứ điểm b, đ khoản 1 Điều 355, Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự 
2015; Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng nghị của Viện kiểm sát 
nhân dân huyện B về tăng nặng hình phạt đối với bị cáo Hoàng Hữu T 
và bị cáo Lý Hải Đ; 
- Chấp nhận một phần kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện B 
đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 111/2017/HSST ngày 20/11/2017 
của Tòa án nhân dân huyện B về phần áp dụng pháp luật và án phí dân 
sự sơ thẩm; 
- Không chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện B về 
phần tăng nặng hình phạt đối với bị cáo Trần Văn M, giữ nguyên Bản 
án hình sự sơ thẩm số 111/2017/HSST ngày 20/11/2017 của Tòa án 
nhân dân huyện B về mức hình phạt của bị cáo Trần Văn M. 
- Chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo Hoàng Hữu T, bị cáo 
Lý Hải Đ, bị cáo Hoàng Ngọc H; 
- Sửa một phần bản án Bản án hình sự sơ thẩm số 111/2017/HSST ngày 
20/11/2017 của Tòa án nhân dân huyện B về phần hình phạt, áp dụng 
pháp luật và phần án phí dân sự sơ thẩm. 
1/ Về tội danh và hình phạt: Tuyên bố các bị cáo Trần Văn M, Lý Hải 

152 - 163 



Đ, Nông Văn T, Hoàng Hữu T, Hoàng Ngọc H phạm tội “Cướp tài 
sản”; 
+ Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 133, các điểm b, p khoản 1, 2 Điều 46; 
điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 20, 33, 53 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo 
Trần Văn M 07 (bảy) năm tù. 
+ Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 133, các điểm b, p khoản 1 khoản 2 
Điều 46, điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 20, 33, 53, 69, khoản 1 Điều 74 
Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Lý Hải Đ 04 (bốn) năm tù. Thời hạn tù 
tính từ ngày bị cáo đi thi hành án. 
+ Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 133, các điểm b, p khoản 1 khoản 2 
Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 20, 33, 53, 69, khoản 1 Điều 74 
Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Hoàng Hữu T 03 (ba) năm 06 tháng tù. 
Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án. 
+ Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 133, các điểm b, p khoản 1 khoản 2 
Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 20, 33, 53, 69, khoản 1 Điều 74 
Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Hoàng Ngọc H 03 (ba) năm 06 tháng tù. 
Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án. 
+ Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 133, các điểm b, p khoản 1 khoản 2 
Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 20, 33, 53, 69, khoản 2 Điều 74 
Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nông Văn T 03 (ba) năm tù.  
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Bản án số 161/2018/HS-PT ngày 27/03/2018 của Tòa án nhân dân 
cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh về tội giết người. 
Trương Gia T đã dùng dao đâm chết anh Sơn Phú C chỉ vì bị cáo cho 
rằng anh Sơn Phú C đã lái xe mô-tô ép xe của một người học sinh nào 
đó Lê Quốc B và Bùi Đăng K tham gia với vai trò là đồng phạm, cụ 
thể như sau: 
- Bùi Đăng K là người trực tiếp lái xe mô-tô chở Trương Gia T và Lê 
Quốc B đuổi theo và chặn xe của người bị hại để sau đó, Trương Gia T 
dùng dao đâm chết người bị hại; 
- Sau khi Trương Gia T dùng dao đâm người bị hại, Bùi Đăng K là 
người dùng xe mô-tô chở Trương Gia T và Lê Quốc B rời khỏi hiện 
trường, đi nơi khác. 
Tòa án tuyên: 
Căn cứ Điều 345 và Điều 355 của Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015; 
1/Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Bùi Đăng K; sửa bản án hình sự sơ 
thẩm số 76/2017/HSST ngày 19/12/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh 
Đồng Nai về phần hình phạt đối với bị cáo Bùi Đăng K, như sau: 
Tuyên bố bị cáo Bùi Đăng K phạm tội “Giết người”. Áp dụng Điểm n 
Khoản 1 Điều 93; Điểm p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46; Điều 53; Điều 
69; Điều 74 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 
2009); Xử phạt bị cáo Bùi Đăng K 04 (bốn) năm tù. Thời hạn tù tính từ 
ngày 14/06/2017. 

164 - 170 

19 

Bản án số 72/2017/HS-ST ngày 28/12/2017 của Tòa án nhân dân 
huyện H, tỉnh T về tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện 
giao thông đường bộ. 
Nguyễn Quốc T không có giấy phép lái xe theo quy định, đã điều khiển 
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xe mô tô biển số 70C1-038.30 vượt đèn đỏ gây tại nạn giao thông làm 
bà Nguyễn Thị Lệ Quyên tử vong, đã vi phạm khoản 9 Điều 8; Điều 9; 
điểm b khoản 3 Điều 10; khoản 1 Điều 11 Luật giao thông đường bộ. 
Tòa án tuyên: 
Tuyên bố bị cáo Nguyễn Quốc T phạm tội “Vi phạm quy định về điều 
khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Áp dụng điểm a, khoản 2, 
Điều 202; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 60, Điều 
69, Điều 74 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc T 03 (ba) 
năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (năm) năm tính từ 
ngày tuyên án. 
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Bản án số 118/2017/HS-ST ngày 30/11/2017 của Tòa án nhân dân 
quận 6 thành phố Hồ Chí Minh về tội cướp giật tài sản. 
Đây là vụ án có đồng phạm mang tính giản đơn, với bị cáo Nguyễn 
Ngọc N là người rủ rê, xúi giục và trực tiếp chiếm đoạt tài sản. Còn bị 
cáo Huỳnh Trung C là đồng phạm giữ vai trò giúp sức tích cực cho bị 
cáo Nguyễn Ngọc N thực hiện hành vi phạm tội. 
Tòa án tuyên: 
Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Ngọc N, Huỳnh Trung C phạm tội: « Cướp 
giật tài sản ».  
- Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 136; điểm g, điểm p khoản 1, khoản 2 
Điều 46; Điều 47; Điều 69; khoản 2 Điều 74 và Điều 45 của Bộ luật 
hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009.  
- Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc N 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. 
Thời hạn tù tính từ ngày 09/7/2017. 
- Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 136; điểm g, điểm p khoản 1, khoản 2 
Điều 46; Điều 47;Điều 69; khoản 2 Điều 74 và Điều 45 của Bộ luật hình 
sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009. 
- Xử phạt bị cáo Huỳnh Trung C 01 (một) năm 02 (hai) tháng tù. Thời 
hạn tù tính từ ngày 09/7/2017. 
- Áp dụng khoản 2 Điều 41 của Bộ luật hình sự và điểm b khoản 2 Điều 
76 của Bộ luật tố tụng hình sự. Trả lại ông Huỳnh Văn N 01 (một) chiếc 
xe gắn máy biển số 94H4-7498, số khung RLCS5C6308Y-077127, số 
máy 5C63-077127 (loại xe hai bánh từ 50-175cm3, nhãn hiệu Sirius, số 
loại 5C63, sơn màu Bạc Đen, dung tích 110).  
- Áp dụng Điều 99 của Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 
326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội. Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí 
hình sự sơ thẩm. 

177 - 184 

21 

Bản án số 07/2017/HS-ST ngày 28/11/2017 của Tòa án nhân dân 
huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu về tội cố ý gây thương tích. 
Giàng A N đã thực hiện hành vi dùng hung khí nguy hiểm là con dao, 
loại dao gấp bằng kim loại, kích thước dài 21 cm, phần lưỡi dao nhọn 
dài 9 cm đâm một nhát theo hình vòng cung từ sau ra trước, từ phải qua 
trái theo chiều song song với mặt đất trúng vào phần bụng bên trái của 
Hàng A L gây tổn hại sức khỏe với tỷ lệ tổn thươnglà 31% (ba mốt phần 
trăm). 
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Căn cứ vào khoản 3 Điều 104, điểm b, đ, p khoản 1, khoản 2 Điều 46, 
Điều 47, Điều 41, Điều 68, Điều 69, Điều 74 của Bộ luật hình sự 1999 
sửa đổi, bổ sung năm 2009; Khoản 3 Điều 7, khoản 3 Điều 134 của Bộ 
luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, Nghị quyết số 
41/2017/QH14, ngày 20/6/2017 của Quốc hội; Điều76, Điều 99, Điều 
234 của Bộ luật tố tụng hình sự; Điểm đ, khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 
số 326 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội án phí, lệ phí 
Tòa án.  
1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Giàng A N phạm tội “Cố ý gây thương 
tích”. 
2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Giàng A N 02 (hai) năm tù. Thời hạn tù 
tính từ ngày 24/8/2017. 
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Bản án số 132/2017/HS-ST ngày 15/11/2017 của Tòa án nhân dân 
huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An về tội cướp giật tài sản. 
Bị cáo Nghiêm Dương H đã thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô biển 
số 51L4-6400 chở bị cáo Đặng Văn T áp sát chị Trần Thị Mai Tr đang 
điều khiển xe mô tô đi trên đường cho bị cáo T ngồi sau giật một điện 
thoại di động hiệu Oppo F1S, màu vàng đồng của chị Tr có trị giá là 
3.493.000 đồng nhằm mục đích đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài thì 
bị bắt quả tang cùng tang vật. 
Tòa án tuyên: 
Tuyên bố các bị cáo Nghiêm Dương H và bị cáo Đặng Văn T phạm tội 
“Cướp giật tài sản”. 
Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 136 Bộ luật hình sự; điểm p khoản 1 
Điều 46, Điều 20, Điều 33, Điều 53 Bộ luật hình sự; Điều 228 Bộ luật 
tố tụng hình sự. Xử phạt bị cáo Nghiêm Dương H 03 (Ba) năm tù. Thời 
12iant ù tính từ ngày 13 tháng 7 năm 2017. Tiếp tục tạm giam bị cáo 
Nghiêm Dương H 45 (Bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày tuyên án 
(15/11/2017) để đảm bảo cho công tác kháng nghị, kháng cáo và thi 
hành án. Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 136 Bộ luật hình sự; điểm p 
khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 69, Điều 74, Điều 20, Điều 53 Bộ luật 
hình sự; Điều 228 Bộ luật tố tụng hình sự. Xử phạt bị cáo Đặng Văn T 
01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời 12iant ù tính từ ngày 13 
tháng 7 năm 2017. Tiếp tục tạm giam bị cáo Đặng Văn T 45 (Bốn mươi 
lăm) ngày kể từ ngày tuyên án (15/11/2017) để đảm bảo cho công tác 
kháng nghị, kháng cáo và thi hành án. Tang vật chứng: Áp dụng Điều 
41 Bộ luật hình sự Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự. 
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Bản án số 14/2017/HS-ST ngày 15/11/2017 của Tòa án nhân dân 
huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tỉnh  về trộm cắp tài sản. 
Nguyễn Đình T đã nãy sinh ý định trộm cắp tài sản của ông Đ. T lén lút 
đi bộ qua hàng rào cây xanh của nhà ông Đoàn Văn B (nhà không có 
người ở) vào nhà ông Đ lấy trộm 01 chiếc điện thọai di động Iphone 5, 
màu trắng; 01 sạc pin điện thoại; 01 chiếc máy tính bảng 
Galaxy Tab A, màu đen và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu HUA 
WEI, màu vàng. Sau khi lấy trộm được số tài sản nói trên, T đã cất dấu 
chiếc máy tính bảng Galaxy Tab A, màu đen ở dưới tấm gỗ trong nhà 
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ông Đoàn Văn L (nhà không có người ở) rồi bỏ 02 chiếc điện thoại di 
động và 01 bộ sạc pin vào túi quần đi về nhà mình. Đến ngày 
03/8/2017, do sợ bị phát hiện nên T đã đến nhà ông L đưa chiếc máy 
tính bảng Galaxy Tab A đặt trên chiếc xe đạp điện của anh Đoàn Văn Đ 
để ở sân với mục đích trả lại cho ông Đ, còn chiếc điện thoại Iphone 5 
thì T đưa đến gửi cho anh Võ Quốc T sửa chữa để sử dụng. 
Tòa án tuyên: 
Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đình T phạm tội “ Trộm cắp tài sản”. Áp 
dụng Khoản 1 Điều 138, Điểm h, p Khoản 1 và Khoản 2 Điều 46, Điều 
69, Điều 73 Bộ luật hình sự năm 1999; Điểm b Khoản 1 Điều 2 Nghị 
quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội; Khoản 3 Điều 7, 
Điều 91, Điều 100 của Bộ Luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ 
sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 của Quốc Hội xử 
phạt Nguyễn Đình T 06 (sáu) tháng cãi tạo không giam giữ. 
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Bản án số 234/2017/HS-ST ngày 28/09/2017 của Tòa án nhân dân 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế về tội trộm cắp tài sản và tiêu 
thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. 
Nguyễn Viết T thực hiện 05 vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị 14 400 
000đ, Phan Tấn Th thực hiện 01 vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị 6 
500 000đ, Lương Trung H tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà 
có 02 lần với giá trị 3 100 000đ. 
Bị cáo Nguyễn Viết T mặc dù khi phạm tội là người chưa thành niên 
nhưng có nhân thân rất xấu, là người khởi xướng, trực tiếp tham gia tất 
cả 05 vụ trộm, hành vi phạm tội liên tục, rất táo bạo, liều lĩnh, rủ rê các 
bị cáo khác phạm tội, bị cáo phạm tội nhiều lần nên phạm vào tình tiết 
tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 
48 Bộ luật Hình sự Do đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm chính trong vụ 
án và chịu mức án cao nhất so với các bị cáo khác, cần cách ly ra khỏi 
xã hội một thời gian đ có tác dụng giáo dục và phòng ngừa. 
Bị cáo Lương Trung H là người đã thành niên, 02 lần giúp sức tích cực 
cho bị cáo T đem tài sản đi tiêu thụ nên cũng phải chịu tình tiết tăng 
nặng được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự. Do đó 
bị cáo phải chịu vai trò thứ hai trong vụ án này. Bị cáo Phan Tấn Th là 
người chưa thành niên, chỉ giữ vai trò đồng phạm giúp sức cho bị 
cáo T trong một lần thực hiện trộm cắp tài sản nên phải chịu trách 
nhiệm hình sự tương xứng đối với mức độ hành vi của mình gây ra . 
Tòa án tuyên:  
Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Viết T (C), Phan Tấn Th phạm tội “Trộm 
cắp tài sản”; bị cáo Lương Trung H (R) phạm tội “Tiêu thụ tài sản do 
người khác phạm tội mà có” . Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm b, o, p 
khoản 1, 2 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 69; Điều 74 của Bộ 
luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Nguyễn Viết T 01 (một) năm tù Thời gian 
chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án 
Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm g, h, p khoản 1, 2 Điều 46; Điều 47; 
Điều 60; Điều 69; Điều 74 của Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Phan 
Tấn Th 04 tháng tù nhưng cho hưởng án treo Thời gian thử thách 01 
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năm k từ ngày tuyên án sơ thẩm . 
Áp dụng khoản 1 Điều 250; điểm b, g, p khoản 1 Điều 46; điểm g khoản 
1 Điều 48; Điều 60 của Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Lương Trung H 
06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. 
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Quyết định giám đốc thẩm số 13/2014/HS-GĐT của Toà hình sự tòa 
án nhân dân tối cao ngày 02/04/2014 về vụ án Nguyễn Quốc Anh 
cùng đồng phạm bị kết án tội cướp tài sản. 
Nguyễn Quốc Anh, Trần Hữu Điềm và Trần Ngọc Duy có hành vi dùng 
vũ lực đối với các anh Võ Văn Khỏe, Đoàn Văn Diệu và Nguyễn Hữu 
Việt nhằm chiếm đoạt tài sản và thực tế các bị cáo đã chiếm đoạt chiếc 
xe mô tô biển kiểm soát 92N8-3613 của anh Khỏe (trị giá 3.000.000 
đổng). Vì thế, Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm kết án 
Nguyễn Quốc Anh, Trần Hữu Điềm và Trần Ngọc Duy về tội “Cướp tài 
sản”. 
Cấp sơ thẩm tuyên: Bản án hình sự sơ thẩm số 42/2012/HSST ngày 
07-9-2012, Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam áp 
dụng điểm d khoản 2 Điều 133; các điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 
46; Điều 47; Điều 60 Bộ luật hình sự và áp dụng thêm Điều 69, Điều 74 
Bộ luật hình sự đối với Trần Hữu Điềm, Trần Ngọc Duy, xử phạt 
Nguyễn Quốc Anh 36 tháng tù, Trần Hữu Điềm 30 tháng tù và Trần 
Ngọc Duy 30 tháng tù, đều về tội “Cướp tài sản”, nhưng cho tất cả các 
bị cáo trên được hưởng án treo. 
Cấp phúc thẩm tuyên: 
Bản án hình sự phúc thẩm số 230/2012/HSPT ngày 14-11-2012, Tòa án 
nhân dân tỉnh Quảng Nam đã hủy bản án hình sự sơ thẩm nêu trên để 
điều tra lại. 
Giám đốc thẩm quyết định: 
Hủy bản án hình sự phúc thẩm số 230/2012/HSPT ngày 14/11/2012 của 
Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam và bản án hình sự sơ thẩm số 
42/2012/HSST ngày 07/09/2012 của Tòa án nhân dân huyện Thăng 
Bình; chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình, tỉnh 
Quảng Nam để xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO THẮNG  

TỈNH LÀO CAI 

CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 12/2020/HS-ST 

Ngày: 15/05/2020 

“Về tội buôn bán hàng cấm” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO THẮNG - TỈNH LÀO CAI 

Ngày 15 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, 

mở phiên toà công khai, xét xử sơ thẩm, vụ án hình sự thụ lý số 09/2020/TLST-HS ngày 

17 tháng 3 năm 2020 đối với các bị cáo: 

1. Họ và tên: Lý Xuân T - Sinh ngày 17/11/2003; tại huyện B, tỉnh L; Giới tính: Nam.

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và nơi ở: Thôn B, xã B, huyện B, tỉnh L. 

Trình độ văn hóa: 11/12; Nghề nghiệp: Học sinh. Dân tộc: Giáy; Tôn giáo: Không; Quốc 

tịch: Việt Nam. 

Bố đẻ (Không xác định được); Bố dượng: Vi Văn V - Sinh năm 1971 (Đã chết) và bà: Lý 

Thị T - Sinh năm 1983. Trú tại: Thôn B, xã B, huyện B, tỉnh L. 

Bị cáo chưa có vợ, con. Tiền án, tiền sự: Không; 

Bị cáo Lý Xuân T, hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tại 

Thôn B, xã B, huyện B, tỉnh L và tạm hoãn xuất cảnh của cơ quan Cảnh sát điều tra, 

Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh lào Cai. (Có mặt). 

Người đại diện theo pháp luật của bị cáo Lý Xuân T là bà Lý Thị T - Sinh năm 1983. Trú 

tại: Thôn B, xã B, huyện B, tỉnh L. (Có mặt). 

2. Họ và tên: Hoàng Văn T - Sinh ngày 27/11/2002; tại huyện B, tỉnh L;

Giới tính: Nam. 

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và nơi ở: Thôn B, xã B, huyện B, tỉnh L. 

Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Học sinh. Dân tộc: Tày; Tôn giáo: Không; Quốc 

tịch: Việt Nam. 

Con ông: Hoàng Văn T - Sinh năm 1984 và bà: Đặng Thị X - Sinh năm 1984. Trú tại: 

Thôn B, xã B, huyện B, tỉnh L. 
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Bị cáo chưa có vợ, con. Tiền án, tiền sự: Không; 

Bị cáo Hoàng Văn T hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, 

tại Thôn B, xã B, huyện B, tỉnh L và tạm hoãn xuất cảnh của cơ quan Cảnh sát điều tra, 

Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh lào Cai. (Có mặt). 

Người đại diện theo pháp luật của bị cáo Hoàng Văn T là bà Đặng Thị X - Sinh năm 

1984. Trú tại: Thôn B, xã B, huyện B, tỉnh L. (Có mặt). 

Người bào chữa cho các bị cáo Lý Xuân T và Hoàng Văn T là bà Đỗ Thị Thu B - Trợ 

giúp viên pháp lý, thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lào Cai. (Có mặt). 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Hoàng Đại H - Sinh ngày 17/12/2004. Trú 

tại: Thôn B, xã B, huyện B, tỉnh L. 

Người đại diện theo pháp luật của anh Hoàng Đại H là ông Hoàng Văn V - Sinh năm 

1976. Trú tại: Thôn B, xã B, huyện B, tỉnh L. (Có mặt). 

Đại diện Ban giám hiệu Trường trung học phổ thông số 3, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào 

Cai: Ông Cao Quý Đ - Chức vụ: Phó Hiệu trưởng. (Có mặt). 

Những người chứng kiến: Anh Phạm Duy K; anh Dương Khải S. (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 21 giờ ngày 20/12/2019, Hoàng Văn T nhận được điện thoại của một 

người tên Hùng hỏi "Có pháo không?", Hoàng Văn T trả lời "Có". Hùng đặt mua của 

Hoàng Văn T 60 bánh pháo với giá mỗi bánh là 40.000VNĐ, Hoàng Văn T đồng ý và 

hẹn giao pháo tại Thôn B, xã B, huyện B, tỉnh L. Đến khoảng 09 giờ ngày 21/12/2019, 

Hoàng Văn T đi học gặp Lý Xuân T tại Trường trung học phổ thông số 3, huyện Bảo 

Thắng, tỉnh lào Cai, Hoàng Văn T hỏi Lý Xuân T "Có pháo bán không?", Lý Xuân T trả 

lời "Có, chiều sẽ đi lấy". Hoàng Văn T đặt mua của Lý Xuân T 60 bánh pháo với giá mỗi 

bánh là 35.000VNĐ, hẹn tối đến nhà Lý XuânTuấn lấy pháo. Đến khoảng 20 giờ cùng 

ngày, Hoàng Văn T điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 24B2-080.70 từ nhà đến nhà Lý 

Văn Tuấn để lấy pháo nhưng đến nơi Lý Xuân T không có nhà nên đứng đợi ở cổng nhà 

Lý Xuân T. Trong lúc chờ Lý Xuân T, Hoàng Văn T gặp bạn học cùng trường là Hoàng 

Đại H nên cả hai cùng nói chuyện. Khi đó, Hoàng Văn T có nói cho Hoàng Đại H biết 

việc Hoàng Văn T lên nhà Lý Xuân T lấy pháo mang đi bán và rủ Hoàng Đại H đi chơi 

cùng lên thôn Bản Quẩn, xã Bản Phiệt, Hoàng Đại H đồng ý. Khoảng 10 phút sau, Lý 

Xuân T về, Hoàng Văn T, Hoàng Đại H cùng vào nhà Lý XuânTuấn. Hoàng Văn T nói 
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với Lý Xuân T "Lấy cho anh 50 bánh pháo nổ", Lý Xuân T vào trong nhà lấy ra 50 bánh 

pháo nổ đưa cho Hoàng Văn T. Sau khi kiểm tra đủ số pháo, Hoàng Văn T nói với Lý 

Xuân T "Khi nào bán hết số pháo sẽ trả tiền", Lý Xuân T đồng ý. Hoàng Văn T điều 

khiển xe mô tô biển kiểm soát 24B2-080.70 chở Hoàng Đại H cùng 50 bánh pháo nổ để 

đi bán cho người đàn ông tên Hùng nhưng trên đường đi đến khu vực Thôn B, xã B, 

huyện B, tỉnh L, thì bị lực lượng công an bắt quả tang, thu giữ toàn bộ vật chứng và chiếc 

xe mô tô biển kiểm soát 24B2-080.70. 

Trên cơ sở lời khai của Hoàng Văn T và Hoàng Đại H, cơ quan Cảnh sát điều tra huyện 

Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, tiến hành khám xét khẩn cấp người và nơi ở của Lý Xuân T. 

Quá trình khám xét, Lý Xuân T đã tự giác giao nộp 01 hộp bìa cát tông bên trong có chứa 

50 bánh dài hình hộp chữ nhật, Lý Xuân T khai nhận là pháo nổ do Trung Quốc sản xuất; 

03 hình hộp vuông dán kín bốn mặt, Lý Xuân T khai nhận là pháo hoa do Trung Quốc 

sản xuất và 01 hộp giấy hình chữ nhật, bên trong có 40 quả hình trụ tròn có kích thước 

bằng nhau, Lý Xuân T khai là pháo cối do Trung Quốc sản xuất. Tổ công tác đã tiến hành 

thu giữ và niêm phong toàn bộ vật chứng theo quy định. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa Lý Xuân T khai nhận: Sau khi nhận lời có pháo nổ bán 

cho Hoàng Văn T, nên khoảng 18 giờ ngày 21/12/2019, Lý Xuân T một mình điều khiển 

xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave RSX biển kiểm soát 24B1- 772.94 đến khu vực thôn Na 

Lốc, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai tìm mua pháo. Tại đây, Lý Xuân 

T gặp một người đàn ông lạ mặt, qua trao đổi Lý Xuân T đặt mua của người này 

1.000.000VNĐ tiền pháo nổ. Người đàn ông này đưa cho Lý Xuân T 1 bao tải, Lý Xuân 

T kiểm tra bên trong có 02 hộp bìa cát tông, trong mỗi bìa cát tông có chứa 50 bánh pháo 

nổ, 03 bệ pháo hoa và 01 hộp pháo cối. Lý Xuân T chở số pháo nổ về nhà ở Thôn B, xã 

B, huyện B, tỉnh L cất giấu rồi đi chơi. Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, Hoàng Văn T 

đến nhà Lý Xuân T lấy pháo như đã hẹn. Lý Xuân T đưa cho Hoàng Văn T 1 thùng bìa 

cát tông bên trong có 50 bánh pháo nổ và nói số tiền bán pháo là 1.700.000VNĐ. Hoàng 

Văn T nhất trí và hẹn Lý Xuân T "Khi nào bán hết số pháo này sẽ trả tiền". Sau đó, 

Hoàng Văn T và Hoàng Đại H chở pháo đi khỏi nhà Lý Xuân T. Đến khoảng 23 giờ 50 

phút cùng ngày, lực lượng công an khám xét khẩn cấp người và nơi ở đối với Lý Xuân T. 

Quá trình khám xét, Lý Xuân T đã tự giác giao nộp số pháo còn lại và khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội. 

Vật chứng thu giữ của Hoàng Văn T: 50 dây dạng bánh liên kết với nhau bằng nhiều quả 

nhỏ hình trụ tròn màu đỏ. Mỗi bánh được bọc bằng giấy màu đỏ có in nhiều chữ Trung 
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Quốc. Chiều dài mỗi bánh là 33cm x 6,5cm x 1,5cm, kích thước mỗi quả nhỏ là cao 

3,1cm, đường kính 0,6cm. Tổng khối lượng 50 bánh là 11 kg. Đã trích mẫu giám định 02 

dây dạng bánh có khối lượng 0,44 kg (Ký hiệu M1). 

Vật chứng thu giữ của Lý Xuân T: 50 dây dạng bánh liên kết với nhau bằng nhiều quả 

nhỏ hình trụ màu đỏ, mỗi bánh được bọc bằng giấy màu đỏ có in nhiều chữ Trung Quốc, 

chiều dài mỗi bánh là 33cm x 6,5cm x 1,5cm, kích thước mỗi quả nhỏ là cao 3,1cm, 

đường kính 0,6cm. Tổng khối lượng 50 bánh là 10,5 kg. Đã trích mẫu giám định 02 dây 

có tổng khối lượng 0,42 kg (Ký hiệu M2); số lượng 03 hộp chữ nhật, mỗi hộp liên kết 

bằng 36 ống trụ tròn, kích thước mỗi hộp là 17cm x 17cm x 18cm, tổng khối lượng là 

4,45 kg. Đã trích mẫu 02 hộp chữ nhật có tổng khối lượng 03 kg (Ký hiệu M3); số lượng 

40 quả hình trụ tròn, mỗi quả có kích thước chiều cao 7,4cm, đường kính 1,5cm, một đầu 

có gắn một đoạn dây nhỏ màu xanh, tổng khối lượng 0,6 kg (Ký hiệu M4). 

Kết luận giám định số 7733/C09-P2 ngày 24/12/2019 của Viện khoa học hình sự Bộ công 

an kết luận: Các mẫu vật ký hiệu M1, M2 và M4 gửi giám định đều là pháo nổ. Mẫu vật 

ký hiệu M3 gửi giám định là pháo có đầy đủ đặc tính của pháo nổ (Có chứa thuốc pháo 

và khi bị đốt có gây tiếng nổ). Hoàn trả lại 0,8 kg mẫu vật sau khi giám định. 

Bản cáo trạng số 08/CT-VKS ngày 16/3/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo 

Thắng, tỉnh Lào Cai đã truy tố các bị cáo Lý Xuân T; Hoàng Văn T về tội "Buôn bán 

hàng cấm” theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 190 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội, đề nghị Hội đồng xét xử 

tuyên bố các bị cáo Lý Xuân T; Hoàng Văn T phạm tội "Buôn bán hàng cấm” và đề nghị 

Hội đồng xét xử: 

Áp dụng điểm c, khoản 1, Điều 190; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51; khoản 1, 2 Điều 65; 

Điều 91, Điều 101 Bộ luật hình sự. 

Đề nghị xử phạt bị cáo Lý Xuân T từ 01 năm 06 tháng đến 01 năm 09 tháng tù, nhưng 

cho hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách từ 03 năm đến 03 năm 06 tháng. 

Đề nghị xử phạt bị cáo Hoàng Văn T từ 09 tháng đến 12 tháng tù, nhưng cho hưởng án 

treo, ấn định thời gian thử thách từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm. 

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo. 

Ngoài ra đề nghị Hội đồng xét xử, tuyên án phí hình sự sơ thẩm, xử lý vật chứng và tuyên 

quyền kháng cáo cho các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo qui định của 

pháp luật. 
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Ý kiến người bào chữa tại phiên tòa: Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào 

Cai truy tố các bị cáo Lý Xuân T và Hoàng Văn T về tội "Buôn bán hàng cấm” theo quy 

định tại điểm c, khoản 1, Điều 190 Bộ luật hình sự là có đúng người, đúng tội, đúng pháp 

luật. Các bị cáo là người dân tộc thiểu số, nhân thức pháp luật còn hạn chế, tuổi còn trẻ 

đang là học sinh cấp 3, khi phạm tội đều chưa đủ 18 tuổi, quá trình điều tra và tại phiên 

tòa bị cáo thật thà khai báo, ăn năn hối cải, các bị cáo phạm tội lần đầu, hành vi có tính 

chất ít nghiêm trọng. Tại phiên tòa đại diện Ban giám hiệu Trường trung học phổ thông 

số 3, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai có văn bản đề nghị cho các bị cáo được miễn chấp 

hành hình phạt tù để được tiếp tục học tập, ngoài ra bị cáo Hoàng Văn T có ông nội là 

Hoàng Văn Lam được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhất. Đề 

nghị Hội đồng xét xử xem xét khi quyết định hình phạt, áp dụng điểm c, khoản 1, Điều 

190; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51; khoản 1, 2 Điều 65; Điều 91, Điều 101 Bộ luật hình 

sự. Đề nghị xử phạt bị cáo Lý Xuân T 01 năm tù, nhưng cho hưởng án treo; đề nghị xử 

phạt bị cáo Hoàng Văn T 09 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo và không áp dụng hình 

phạt bổ sung đối với bị cáo. 

 

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] Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Bảo 

Thắng, tỉnh Lào Cai, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện huyện Bảo Thắng, tỉnh 

Lào Cai, Kiểm sát viên, trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Hội đồng xét xử; Kiểm sát viên thực hiện quyền công tố; Thư ký phiên tòa, đã thực hiện 

đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo 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 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 nội dung vụ án: Lời khai nhận của các bị cáo Lý Xuân T; Hoàng Văn T tại phiên 

tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của 

người chứng kiến và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Quá trình tranh tụng tại phiên 

tòa, có đủ cơ sở để kết luận: Mặc dù các bị cáo biết rõ pháo nổ là hàng hóa thuộc danh 

mục hàng hóa Nhà nước cấm tàng trữ, lưu hành, nhưng do hám lời nên ngày 21/12/2019 
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bị cáo Lý Xuân T sau khi nhận lời bán pháo nổ cho Hoàng Văn T, bị cáo Lý Xuân T đã 

tìm mua được 22,1 kg pháo nổ và 4,45 kg pháo có đầy đủ đặc tính của pháo nổ với giá 

1.000.000VNĐ nhằm mục đích bán kiếm lời. Thực tế bị cáo Lý Xuân T đã bán cho bị cáo 

Hoàng Văn T 50 bánh pháo nổ có khối lượng 11 kg với giá 1.700.000VNĐ, bị cáo Hoàng 

Văn T mua với mục đích mang đi bán kiếm lời nhưng chưa kịp giao số pháo nổ cho 

người mua thì bị cơ quan công an phát hiện bắt quả tang. Hành vi của các bị cáo đã phạm 

vào tội "Buôn bán hàng cấm”. Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, 

đã truy tố các bị cáo Lý Xuân T; Hoàng Văn T theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 

190 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

Hành vi phạm tội của bị cáo Lý Xuân T; Hoàng Văn T là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm 

phạm trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước và gây mất ổn định tình hình an 

ninh trật tự trên địa bàn trên địa bàn huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Vì vậy, đối với các 

bị cáo Lý Xuân T; Hoàng Văn T phải đưa ra xét xử trước pháp luật là cần thiết và phải có 

một mức án tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo, để cải 

tạo và giáo dục riêng đối với các bị cáo, đồng thời góp phần phòng ngừa chung. 

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên toà, các bị cáo Lý Xuân T, Hoàng Văn T đã 

thật thà khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải. Tại phiên tòa đại diện Ban giám hiệu Trường trung 

học phổ thông số 3, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai có ý kiến bằng văn bản đề nghị Hội 

đồng xét xử xem xét cho các bị cáo được miễn chấp hành hình phạt tù để được tiếp tục 

rèn luyện và học tập, ngoài ra bị cáo Hoàng Văn T có ông nội là Hoàng Văn Lam được 

Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhất. Vì vậy, cũng cần coi đây là 

những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để xem xét khi lượng hình đối với các bị 

cáo theo quy định tại điểm s, khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Khi phạm tội các bị cáo 

Lý Xuân T mới 16 tuổi 01 tháng 04 ngày; bị cáo Hoàng Văn T mới 17 tuổi 24 ngày, nên 

khi quyết định hình phạt, cần phải áp dụng các quy định tại các điều 91; điều 101 Bộ luật 

hình sự về nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội. 

Hội đồng xét xử xét thấy: Đối với các bị cáo Lý Xuân T; Hoàng Văn T đều là những 

người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, các bị cáo đều có nơi cư trú rõ ràng, tại 

nơi cư trú và nơi các bị cáo học tập các bị cáo luôn chấp hành tốt nghĩa vụ công dân và 

chấp hành tốt nội quy của nhà trường. Các bị cáo là người dân tộc thiểu số, nhận thức 

pháp luật còn hạn chế, tuổi còn trẻ đang là học sinh cấp 3, khi phạm tội đều chưa đủ 18 

tuổi. Khi xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội mục đích là giáo dục, giúp đỡ họ sửa 

chữa sai lầm, phát triển lành mạnh. Vì vậy, đối với các bị cáo không cần thiết phải cách 
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ly ra khỏi đời sống xã hội mà cần miễn chấp hành hình phạt tù cho các bị cáo hưởng án 

treo, ấn định thời gian thử thách, theo quy định tại khoản 1, 2 điều 65 Bộ luật hình sự. 

Giao các bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã, phường nơi các bị cáo cư trú để cùng với gia 

đình và nhà trường giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách, cũng đủ điều kiện để 

cải tạo và giáo dục đối với các bị cáo, trở thành công dân có ích cho xã hội. 

[3] Về hình phạt bổ sung: Xét hành vi phạm tội của các bị cáo, khi phạm tội các bị cáo 

các bị cáo Lý Xuân T; Hoàng Văn T chưa đủ 18 tuổi; bản thân các bị cáo là học sinh, 

sống phụ thuộc không có tài sản riêng. Vì vậy, không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt 

tiền theo quy định tại khoản 4 Điều 190 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo. 

Trong vụ án này, còn có đối tượng là người đàn ông đã bán pháo cho bị cáo Lý Xuân T 

ngày 21/12/2019 tại khu vực thôn Na Lốc, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào 

Cai và người đàn ông tên Hùng đặt mua pháo của Hoàng Văn T. Ngoài lời khai của các 

bị cáo ra không có tài liệu nào khác để chứng minh, nên không có đủ cơ sở đề cập xử lý 

đối với những đối tượng mua, bán pháo nổ cho các bị cáo trong vụ án này. 

Đối với Hoàng Đại H là người được bị cáo Hoàng Văn T nói cho biết việc Hoàng Văn T 

mua pháp mang đi bán, nhưng Hoàng Văn T cũng không bàn bạc, hứa hẹn rủ Hoàng Đại 

H đi cùng thì sẽ được cho hưởng lợi ích gì. Khi bị bắt Hoàng Đại H mới 15 tuổi 04 ngày. 

Do đó, Hoàng Đại H chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 12 Bộ 

luật hình sự. Cơ quan điều tra Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai không xử lý trách 

nhiệm hình sự đối với Hoàng Văn Hiệp. Hội đồng xét xử xét thấy là phù hợp, nên không 

đề cập xử lý. 

[4] Về vật chứng vụ án: Cơ quan điều tra đã thu giữ của Hoàng Văn T gồm: Số lượng 50 

dây dạng bánh liên kết với nhau bằng nhiều quả nhỏ hình trụ tròn màu đỏ. Mỗi bánh 

được bọc bằng giấy màu đỏ có in nhiều chữ Trung Quốc. Chiều dài mỗi bánh là 33cm x 

6,5cm x 1,5cm, kích thước mỗi quả nhỏ là cao 3,1cm, đường kính 0,6cm, tổng khối 

lượng là 11 kg. Đã trích mẫu giám định 02 dây dạng bánh có khối lượng 0,44 kg, còn lại 

48 dây dạng bánh có khối lượng 10,56 kg được tái niêm phong và 01 xe mô tô nhãn hiệu 

Yamaha Taurus biển kiểm soát 24B2-080.70. 

Thu giữ của Lý Xuân T: Số lượng 50 dây dạng bánh liên kết với nhau bằng nhiều quả 

nhỏ hình trụ màu đỏ, mỗi bánh được bọc bằng giấy màu đỏ có in nhiều chữ Trung Quốc, 

chiều dài mỗi bánh là 33cm x 6,5cm x 1,5cm, kích thước mỗi quả nhỏ là cao 3,1cm, 

đường kính 0,6cm, tổng khối lượng là 10,5 kg. Đã trích mẫu giám định 02 dây có tổng 

khối lượng 0,42 kg, còn 48 bánh có tổng khối lượng 10,08 kg; số lượng 03 hộp chữ nhật, 
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mỗi hộp liên kết bằng 36 ống trụ tròn, kích thước mỗi hộp là 17cm x 17cm x 18cm, tổng 

khối lượng là 4,45 kg. Đã trích mẫu 02 hộp chữ nhật có tổng khối lượng 03 kg, còn lại 01 

hộp có khối lượng 1,45 kg; số lượng 40 quả hình trụ tròn, mỗi quả có kích thước chiều 

cao 7,4cm, đường kính 1,5cm, một đầu có gắn một đoạn dây nhỏ màu xanh, tổng khối 

lượng 0,6 kg, đã trích mẫu giám định hết. Vật chứng còn lại sau khi trích mẫu được tái 

niêm phong theo quy định và 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave RSX biển kiểm soát 

24B1- 772.94. 

Đối với 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Taurus BKS 24B2-080.70, thu giữ của bị cáo 

Hoàng Văn T sử dụng làm phương tiện chở pháo nổ đi bán. Quá trình điều tra xác định, 

chiếc xe thuộc sở hữu của mẹ đẻ bị cáo là chị Đặng Thị X. Chiếc xe mô tô nhãn hiệu 

Honda Wave RSX biển kiểm soát 24B1-772.94, thu giữ của bị cáo Lý Xuân T sử dụng 

làm phương tiện chở pháo nổ đi mua về để bán. Quá trình điều tra xác định, chiếc xe trên 

thuộc sở hữu của của mẹ đẻ bị cáo là chị Lý Thị T. 

Khi các bị cáo Lý Xuân T và Hoàng Văn T sử dụng chiếc xe làm phương tiện thực hiện 

hành vi phạm tội các chị Đặng Thị X và chị Lý Thị T đều không biết và không liên quan 

đến hành vi phạm tội của các bị cáo, nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh 

Lào Cai đã ra quyết định xử lý vật chứng trả lại 02 chiếc xe cho chủ sở hữu hợp pháp, 

Hội đồng xét xử xét thấy là phù hợp, nên không đề cập xử lý, Đối với vật chứng là pháo 

nổ còn lại sau giám định gồm: 48 bánh pháo nổ có khối lượng là 10,56 kg thu giữ của 

Hoàng Văn T; 48 bánh pháo nổ có tổng khối lượng 10,08 kg và 01 hộp hình chữ nhật là 

pháo có đầy đủ đặc tính của pháo nổ khối lượng 1,45 kg thu giữ của Lý Xuân T và các 

mẫu vật cơ quan giám định hoàn trả lại cơ quan trưng cầu có khối lượng 0,8 kg. Xét thấy, 

đây là vật Nhà nước cấm tàng trữ và lưu hành nên cần tịch thu tiêu hủy, là phù hợp với 

Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. 

[6] Về án phí: Các bị cáo Lý Xuân T; Hoàng Văn T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo 

qui định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố các bị cáo Lý Xuân T; Hoàng Văn T phạm tội "Buôn bán hàng cấm”. 

Căn cứ vào điểm c, khoản 1, Điều 190; điểm s, khoản 1, 2 Điều 51; khoản 1, 2 Điều 65; 

Điều 91, Điều 101 Bộ luật hình sự. 
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Xử phạt bị cáo Lý Xuân T 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, 

thời gian thử thách là 03 (Ba) năm, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Lý Xuân T 

cho Uỷ ban nhân dân xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai giám sát và giáo dục. 

Xử phạt bị cáo Hoàng Văn T 09 (Chín) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách là 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Hoàng 

Văn T cho Uỷ ban nhân dân xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai giám sát và 

giáo dục. 

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú, thì thực hiện theo quy 

định tại khoản 1, Điều 69 của Luật thi hành án dân 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 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người 

đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện 

hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án 

trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại điều 56 của Bộ luật 

hình sự. 

Về vật chứng của vụ án: Căn cứ vào điểm c, khoản 1, Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 1, 

điểm a, c, khoản 2, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Tịch thu tiêu hủy toàn bộ số vật chứng là pháo nổ còn lại sau trích mẫu giám định tái 

niêm phong gồm: 48 bánh pháo nổ có khối lượng là 10,56 kg thu giữ của Hoàng Văn T; 

48 bánh pháo nổ có tổng khối lượng 10,08 kg và 01 hộp hình chữ nhật là pháo có đầy đủ 

đặc tính của pháo nổ khối lượng 1,45 kg thu giữ của Lý Xuân T và các mẫu vật cơ quan 

giám định hoàn trả lại cơ quan trưng cầu có khối lượng 0,8 kg. (Theo biên bản giao nhận 

vật chứng ngày 17/3/2020 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện bảo Thắng, tỉnh 

lào Cai). 

Về án phí: Các bị cáo Lý Xuân T; Hoàng Văn T mỗi bị cáo phải chịu 200.000VNĐ (Hai 

trăm nghìn đồng) khoản tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

Trường hợp bản án, được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự  thì 

người phải thi hành án dân sự có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành 

án theo qui định tại các Điều 6, Điều 7, Điều 7a. 7b và Điều 9 Luật thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Bị cáo, người có quyền lợi, nghia vụ liên quan được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày 

kể từ ngày tuyên án. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH, TỈNH HẢI DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 28/2020/HS-ST 

Ngày: 16/05/2020 

“Về tội vi phạm quy định về 

tham gia giao thông đường bộ” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG 

Ngày 16 tháng 5 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 134/2019/TLST-HS 

ngày 02/12/2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 12/2019/QĐXXST-HS ngày 31 

tháng 01 năm 2019, Quyết định hoãn phiên tòa số 19/2020/HSST-QĐ ngày 18/02/20110, 

Quyết định hoãn phiên tòa số 27/2020/HSST-QĐ ngày 13/3/2020, Thông báo về việc 

thay đổi thời gian xét xử số 05/2020/TB-TA ngày 31/3/2020 và Thông báo về việc mở lại 

phiên tòa số 06/2020/TB-TA ngày 08/5/2020, đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Xuân P, sinh ngày 19/3/1995 tại xã X, huyện H, tỉnh Bắc Giang. 

Nơi cư trú: Thôn C, xã X, huyện H, tỉnh Bắc Giang; nghề nghiệp: Không; trình độ văn 

hoá: 9/12; Dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông 

Nguyễn Xuân N và bà Đỗ Thị H; gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ hai; tiền án, 

tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại, có mặt. 

Người giám hộ cho bị cáo: Ông Nguyễn Xuân N, sinh năm 1968 Nơi cư trú: Thôn C, xã 

X, huyện H, tỉnh Bắc Giang, có mặt. 

Người bào chữa cho bị cáo: Ông Nguyễn Trác P – Luật sư Văn phòng luật sư H thuộc 

Đoàn luật sư thành phố H, có mặt. 

Bị hại: Bà Phạm Thị D, sinh năm 1964 Nơi cư trú: Khu dân cư N, phường S, thành phố 

C, tỉnh Hải Dương (đã chết). 
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Những người đại diện theo pháp luật của người bị hại: 

- Ông Nguyễn Văn B, sinh năm 1959 (chông bà D) 

- Anh Nguyễn Văn H, sinh năm 1986 (con bà D) 

- Anh Nguyễn Việt H, sinh năm 1991 (con bà D) 

Đều cư trú: Khu dân cư N, phường S, thành phố C, tỉnh Hải Dương, đều vắng mặt. 

Những người làm chứng: 

- Anh Phạm Văn L, sinh năm 1971 

Nơi cư trú: Số nhà 8B, đường N, khu dân cư N, phường S, thành phố C, tỉnh Hải Dương, 

vắn mặt. 

- Anh Nguyễn Văn P, sinh năm 1975 

Nơi cư trú: Khu dân cư Tr, phường S, thành phố C, tỉnh Hải Dương, 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 21 giờ ngày 22/10/2011, Nguyễn Xuân P (không có giấy phép lái xe theo quy 

định) điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Magic màu xám – trắng – đen, biển kiểm soát 16M4 

– 8220, dung tích xi lanh 108 cm3 chở phía sau 02 người phụ nữ (chưa xác định được 

nhân thân, lý lịch) đi trên Quốc lộ 18A (nay là Quốc lộ 18) hướng Đ – P. Khi đến Km 37 

+ 500, thuộc khu dân cư N, phường S, thị xã C (nay là thành phố C), tỉnh Hải Dương. 

Đây là đoạn đường giao nhau với Quốc lộ 37 hướng đi C và đường N, khu dân cư N, 

phường S; mặt đường Quốc lộ 18 được trải bêtông nhựa bằng phẳng, giữa tim đường có 

dải phân cách cứng được làm bằng bêtông có kích thước (1 x 0,2) mét và rào chắn được 

làm bằng kim loại có chiều cao 1,5 mét; mặt đường có chiều rộng 7,5 mét; cách mép 

đường hai bên 02 mét về hướng tim đường là vạch sơn trắng kẻ liền dùng để phân chia 

làn đường dành cho xe cơ giới và xe thô sơ; dọc theo chiều ngang mặt đường từ mép 

đường phải sang mép đường trái là các vạch sơn trắng là vạch kẻ dành cho người đi bộ 

qua đường. P điều khiển xe môtô đến đoạn đường giao nhau nhưng không giảm tốc độ 

đảm bảo an toàn, không nhường đường cho người đi bộ qua đường nên phần phía trước 

xe môtô đã va chạm với bà Nguyễn Thị D đang đi bộ từ lề đường bên phải (theo hướng Đ 
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– P) sang đường, trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ qua đường. Hậu quả, bà D 

chết tại hiện trường, P bị thương được đi cấp cứu, 02 người phụ nữ ngồi sau xe do P điều 

khiển bị xây sát nhẹ. 

Kết quả khám khiệm hiện trường thể hiện: Lấy hướng Đ – P làm chiều phải trái cho mặt 

đường để tiến hành khám nghiệm. 

- Cách cột điện số 54 nằm ở rìa đường bên trái 2,95 mét về hướng P là điểm đầu vết cà 

xước để lại trên mặt đường, có chiều dài 18,1 mét, có hướng Đ – P; điểm đầu vết cà xước 

cách mép đường bên phải 3,1 mét, cách đầu vạch kẻ đường dành cho người đi bộ 4 mét 

về hướng Đ, điểm cuối vết cà xước trùng với tâm trục giữa xe môtô biển kiểm soát 16M4 

– 8220. 

- Xe môtô biển kiểm soát 16M4 – 8220 nằm đổ nghiêng sang phải mặt đường, đầu xe 

quay hướng P, đuôi xe quay hướng Đ, tâm trục bánh trước của xe môtô cách mép đường 

bên phải 4,4 mét, tâm trục giữa của xe môtô cách mép đường phải 4,3 mét, tâm trục bánh 

sau của xe môtô cách mép đường phải 4,2 mét. 

- Cách tâm trục bánh xe phía trước xe môtô biển kiểm soát 16M4-8220 về hướng mép 

đường bên phải 1,4 mét là tâm đám máu để lại trên mặt đường, đám máu có kích thước 

(0,3 x 0,15) mét. Tâm đám máu cách mép đường bên phải 3,3 mét. 

Kết quả khám nghiệm xe môtô biển kiểm soát 16M4- 8220 phát hiện: 

- Chắn bùn phía trước được làm bằng nhựa màu xám, tại cạnh mặt trước bên phải đầu 

chắn bùn phát hiện vết mài xước kích thước (13 x 4) cm, điểm thấp nhất cách mặt đất 57 

cm, có hướng trước về sau, bong sơn trơ nhựa. 

- Cánh yếm bên phải được làm bằng nhựa màu nâu, tại mặt ngoài phát hiện vết nứt nhựa, 

kích thước (20 x 01) cm, điểm thấp nhất cách mặt đất 62 cm. 

- Ốp đầu xe được làm bằng nhựa màu xám, mặt trước góc ngoài bên phải phát hiện vết 

mài xướt nhựa kích thước (13 x 16) cm, có hướng trước về sau. 

- Đèn xin nhan phía trước bên phải, tại mặt trước phát hiện vết nứt vỡ nhựa kích thước (6 

x 5) cm, điểm thấp nhất cách mặt đất 101 cm. 

- Đầu tay nắm bên phải được làm bằng kim loại, tại mặt trước phát hiện vết mài xước, 

kích thước (02 x 02) cm, điểm thấp nhất cách mặt đất 101 cm, dấu vết trên đẩy đầu tay 

nắm cong lệch về phía sau 0,5cm. 
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- Tay phanh bên phải làm bằng kim loại màu sáng, tại mặt trước phát hiện vết mài xước 

kích thước (01 x 01) cm, điểm thấp nhất cách mặt đất 94 cm. 

- Giá để chân phía trước bên phải được làm bằng kim loại bọc đệm cao su màu đen, tại 

đầu phát hiện vết rách trơ kim loại kích thước (03 x 03) cm, điểm thấp nhất cách mặt đất 

25 cm; dấu vết trên đẩy giá để chân lệch 08 cm so với vị trí ban đầu. 

- Cụm đèn hậu để xin đường bị vỡ, kích thước (60 x 10) cm. 

Tại Kết luận giám định pháp y số 258/KLGĐ ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Hải Dương xác định nguyên nhân chết của bà Phạm Thị D là 

do sốc mất máu do đa chấn thương. 

Tại biên bản giám định pháp y tâm thần số 11 ngày 24/4/2012 của Bệnh viện tâm thần Sở 

y tế tỉnh Bắc Ninh kết luận: Nguyễn Xuân P bị bệnh tâm thần: hội chứng sau đụng dập 

não (mã F07.2 theo ICD 10). Không có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của 

bản thân. 

Ngày 07/08/2012, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Chí Linh (nay là thành phố Chí Linh), 

tỉnh Hải Dương ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh số 01/KSĐT đối với 

Nguyễn Xuân P. 

Tại kết luận giám định pháp y tâm thần số 314/KLGĐ ngày 10/9/2019 của Viện pháp y 

tâm thần Trung ương kết luận: Tại thời điểm giám định Nguyễn Xuân P có hội chứng sau 

chấn động não, mức độ suy não chấn thương. Theo phân loại quốc tế lần thứ 10 năm 

1992 bệnh có mã số F07.2. Đối tượng bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành 

vi. Tại bản cáo trạng số 113/CT-VKS-CL ngày 29/11/2019, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương truy tố Nguyễn Xuân P về tội “Vi phạm quy định về 

điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 2 Điều 202 Bộ luật hình 

sự năm 1999. 

Tại phiên toà: 

Bị cáo trình bày bị cáo chỉ nhớ năm 2011 bị cáo điều khiển xe môtô gây tai nạn làm chết 

bà D ở thành phố C. Ngoài ra bị cáo không nhớ tình tiết nào khác. 

Người bào chữa cho bị cáo trình bày: Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội Nguyễn 

Xuân P chưa đủ 18 tuổi. Sau khi xảy ra tai nạn bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức, bị 

cáo đã tác động gia đình bồi thường dân sự cho gia đình bị hại, đại diện gia đình bị hại có 
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đơn đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Do vậy, đề nghị Hội đồng xét xử áp 

dụng Điều 91 và Điều 101 Bộ luật hình sự, miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Nguyễn 

Xuân P. 

Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo, 

đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Xuân P phạm tội “Vi phạm quy định 

về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 202 Bộ 

luật hình sự năm 1999; điểm b, q, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 65, Điều 91, khoản 

1 Điều 101 Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo từ 30 đến 36 tháng tù nhưng cho 

hưởng án treo, thời gian thử thách 05 năm, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo có 

UBND xã X, huyện H, tỉnh Bắc Giang giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách; về 

hình phạt bổ sung: Không áp dụng; về xử lý vật chứng và trách nhiệm dân sự: Không đặt 

ra giải quyết; về án phí: Bị cáo không phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. 

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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Chí Linh, tỉnh 

Hải Dương, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, 

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng 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 

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, 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] Lời khai của bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều 

tra, phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản khám nghiệm phương tiện 

liên quan đến tai nạn giao thông, kết luận giám định, lời khai của những người làm chứng 

và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 

21 giờ ngày 22/10/2011 tại Km 37 + 500, Quốc lộ 18A (nay là Quốc lộ 18), thuộc khu 

dân cư N, phường S, thị xã C (nay là thành phố C), tỉnh Hải Dương, Nguyễn Xuân P 

(không có giấy phép lái xe theo quy định) điều khiển xe môtô nhãn hiệu Magic, biển 

khiểm soát 16M4 – 8220, dung tích xi lanh 108 cm3 theo hướng Đ – P không giảm tốc 

độ tại nơi đường giao nhau, không nhường đường tại nơi có vạch kẻ đường dành cho 
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người đi bộ qua đường đã va chạm với bà Nguyễn Thị D đang đi bộ qua đường trên vạch 

kẻ đường dành cho người đi bộ . Hậu quả làm bà D chết tại hiện trường. 

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm an toàn công cộng, trật tự 

công cộng trong lĩnh vực giao thông đường bộ, xâm phạm tính mạng của công dâ, gây 

hoang mang, lo lắng cho quần chúng nhân dân khi tham gia giao thông đường bộ. Bị cáo 

là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi với lỗi vô ý. Bị cáo không 

có giấy phép lái xe theo quy định. Hành vi không giảm tốc độ khi điểu khiển xe môtô khi 

đến gần đường giao nhau, nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, không nhường 

đường cho người đi bộ qua đường của bị cáo đã vi phạm khoản 4 Điều 11 Luật giao 

thông đường bộ, hậu quả làm bà D bị chết nên hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành 

tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo quy định tại 

điểm a khoản 2 Điều 202 Bộ luật hình sự năm 1999 như truy tố của Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Chí Linh đối với bị cáo. 

[4] Tại thời điểm ngày 22/10/2011 bị cáo 16 tuổi 7 tháng 3 ngày lại phạm tội rất nghiêm 

trọng, do vậy không có căn cứ để miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo như đề nghị 

của người bào chữa cho bị cáo tại phiên tòa. 

[5] Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

[6] Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự. Quá trình điều tra bị cáo đã tác động gia đình bồi 

thường thiệt hại, khắc phục hậu quả cho cho gia đình người bị hại số tiền 70.000.000 

đồng; sau tai nạn bị cáo cũng bị thương tích, bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển 

hành vi của mình; trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai nhận 

tội nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, 

q, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. Ngoài ra người đại diện của người bị hại 

có đơn đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo nên bị cáo được hưởng thêm 01 tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

[7] Bị cáo là người dưới 18 tuổi phạm tội. Do vậy, Hội đồng xét xử sẽ áp dụng quy định 

tại Điều 91 và Điều 101 Bộ luật hình sự để lượng một hình phạt phù hợp đối với bị cáo, 

đảm bảo được quy định của Bộ luật hình sự về việc xử lý đối với người chưa thành niên 

phạm tội. 

[8] Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có 

nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo, việc áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo là cần 
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thiết nhưng nếu không bắt các bị cáo đi chấp hành hình phạt tù thì cũng không ảnh hưởng 

xấu đến cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm. Nên, không cần thiết phải cách ly bị cáo 

ra khỏi xã hội một thời gian mà cho bị cáo được hưởng án treo dưới sự giám sát, giáo dục 

của chính quyền địa P nơi cư trú cũng đảm bảo mục đích trừng trị, giáo dục và thể hiện 

được tính nhân đạo của pháp luật. 

[9] Về hình phạt bổ sung: Xét không cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị 

cáo. 

[10] Về xử lý vật chứng: Cơ quan điều tra đã trả lại chiếc xe môtô biển kiểm soát 16M4 – 

8220 cho chủ sở hữu là anh Vũ Văn Th nên không đặt ra xử lý. 

[11] Về trách nhiệm dân sự: Giữa gia đình bị cáo và những người đại diện theo pháp luật 

của người bị hại đã thỏa thuận giải quyết xong, những người đại diện theo pháp luật của 

người bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường khoản nào khác nên không đặt ra giải 

quyết. 

[12] Đối với anh Vũ Văn Th là chủ sở hữu chiếc xe môtô mà bị cáo điều kiển gây tai nại. 

Cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập nhưng anh Th vắng mặt tại địa phương nên tiếp 

tục xác minh làm rõ nếu có vi phạm thì xử lý sau nên không đặt ra xem xét trong vụ án 

này. 

[13] Về án phí: Bị cáo bị kết án, tuy nhiên bị cáo hiện là người có nhược điểm về tâm 

thần nên không phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 135, 

khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí; điểm đ khoản 1 Điều 

11 Nghị quyết số 326/2016/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. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Xuân P phạm tội “Vi phạm quy định về điều khiển Phương tiện 

giao thông đường bộ”. 

Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 202 Bộ luật hình sự năm 1999; điểm b, q, s khoản 1 và 

khoản 2 Điều 51, Điều 65, Điều 91, Điều 101 Bộ luật hình sự năm 2015. 
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Về hình phạt chính: Xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân P 30 (Ba mươi) tháng tù cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách 05 (Năm) năm, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Giao bị cáo Nguyễn Xuân P cho Uỷ ban nhân dân xã X, huyện H, tỉnh Bắc Giang giám 

sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp các bị cáo thay đổi nơi cư trú 

thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 68, Điều 92 Luật thi hành án hình sự. Trong 

thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì 

Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của 

bản án đã cho hưởng án treo. 

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng. 

Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng: Không đặt ra giải quyết. 

Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Luật 

phí và lệ phí; Nghị quyết số 326/2016/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, bị cáo không phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. 

Về quyền kháng cáo: 

Bị cáo, người giám hộ, người bào chữa cho bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 

15 ngày, kể từ ngày tuyên án. 

Những người đại diện của người bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể 

từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ H TỈNH TT H 

CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 06/2020/HS-ST 

Ngày: 10/01/2020 

“Về tội vi phạm quy định về 

tham gia giao thông đường bộ” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H – TỈNH TT H 

Trong ngày 10 tháng 01 năm 2020, tại Tòa án nhân dân thành phố H (60 Nguyễn Huệ- 

thành phố H) xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 292/2019/TLST-

HS ngày 20 tháng 12 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

270/2019/QĐXXST-HS, ngày 26 tháng 12 năm 2019, đối với bị cáo: 

Họ và tên: Trần N L; sinh ngày: 27 tháng 02 năm 2003, tại tỉnhTTH, tính đến ngày bị cáo 

thực hiện hành vi phạm tội là 16 tuổi 5 tháng 9 ngày. Nơi cư trú: 287 đường Trần Huy L, 

phường Phú H, tỉnhTTH; nghề nghiệp: không, đang là học sinh; trình độ học vấn: 10/12; 

dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Trần Ng và bà Trần Thị 

Thu Đ; vợ, con: chưa có; tiền án, tiền sự: không. Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp 

ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú", bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

-Người đại diện hợp pháp của bị cáo:

1/ ông Trần Ng, sinh năm 1963 

Địa chỉ: 287 đường Trần Huy L, phường Phú H, tỉnhTTH (có mặt). 

2/ bà Trần Thị Thu Đ, sinh năm 1970 

Địa chỉ: 287 đường Trần Huy L, phường Phú H, tỉnhTTH (có mặt). 

-Người đại diện hợp pháp của bị hại:

1/ bà Hồ Thị N, sinh năm 1982 
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Địa chỉ: 128 Ưng B, phường VD, thành phố H, tỉnhTTH (có mặt) 

2/ bà Châu Thị Thu E, sinh năm 1956 

Địa chỉ: 128 Ưng B, phường VD, thành phố H, tỉnhTTH (có mặt) 

-Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 

1/ anh Trương Công N, sinh năm 1998 

Địa chỉ: xã Tân Bình N, huyện Thăng B, tỉnh QN (vắng mặt) 

2/ Bùi Bảo L, sinh ngày 9/2/2012 

Địa chỉ: 128 Ưng B, phường VD, thành phố H, tỉnhTTH (có mặt) 

3/ Bùi Bảo P, sinh ngày 5/8/2010 

Địa chỉ: 128 Ưng B, phường VD, thành phố H, tỉnhTTH (có mặt) 

Người đại diện hợp pháp của Bùi Bảo L và Bùi Bảo P là bà Hồ Thị N. 

-Người bào chữa cho bị cáo Trần N L là ông Trần Phước Hải - Trợ giúp viên pháp lý 

trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnhTTH. (có mặt). 

-Người làm chứng: Anh Nguyễn Đức L(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 09 giờ phút ngày 08/8/2019, Trần N L đến quán nhậu Song Trúc ở số 15/6 

đường LNĐ, phường Phú Th, thành phố H để làm việc thì chợt nhớ khi ra khỏi nhà quên 

tắt bếp ga. L quan sát thấy xe môtô hiệu Honda Vision biển số 92H1-161.70 của anh 

Trương Công N là nhân viên của quán nhậu, đang dựng ở trước quán, có sẳn chìa khóa 

cắm ở ổ xe nên L đã tự ý lấy xe môtô điều khiển về nhà của mình để tắt bếp ga. L điều 

khiển xe môtô đi từ đường LNĐ, qua đường Lê Dđể về nhà ở số 287 đường Trần Huy L, 

phường Phú H, thành phố H. Khi đang lưu thông trên đường Lê D theo hướng cầu Dã 

Vđến cầu Phú X, đoạn ngang qua trước cột điện số 98 đường Lê D, phường Phú Th, 

thành phố H, do không quan sát giảm tốc độ khi có người đi bộ qua đường nên đã tông 

vào anh Bùi Văn Ln, đang đi bộ từ bên phải sang bên trái đường theo hướng đi của L gây 
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tai nạn, làm anh Ln ngã xuống đường bị thương tích ở đầu, L bị xây xát nhẹ. Sau khi gây 

tai nạn, L dựng xe dậy quay đầu xe nổ máy chạy trốn khỏi hiện trường. 

Hậu quả: Anh Bùi Văn Ln bị thương ở đầu được mọi người đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện 

trung ương H cho đến ngày 15/8/2019 thì chết. Xe môtô hiệu Honda Vision biển số 

92H1-161.70 bị hư hỏng. 

Vật chứng thu giữ: 

- 01 xe môtô Honda Vision biển số 92H1-161.70. 

*Tại Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 205-19/TT ngày 11/09/2019 của Trung 

tâm pháp y tỉnhTTH đã kết luận: 

1. Chẩn đoán pháp y: chấn thương sọ não tụ máu nội sọ lan tỏa. 

2. Nguyên nhân chết: Chấn thương sọ não nặng do tai nạn giao thông. Loại trừ mọi 

nguyên nhân khác. 

*Tại Bản kết luận định giá tài sản số 255/KL-HĐĐG ngày 26/09/2019 của Hội đồng định 

giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố H đã kết luận xe môtô hiệu Honda Vision biển 

số 92H1-161.70 bị hư hỏng thiệt hại là 616.000 đồng. 

Kết quả khám nghiệm hiện trường xác định: 

Đường Lê Dđoạn xảy ra tai nạn giao thông có chiều rộng là 15m50, đường rãi nhựa bằng 

phẳng. Giữa đường có vạch kẽ liền nét chia thành 02 chiều xe chạy. 

Quan sát hiện trường vụ tai nạn giao thông đường Lê D, hướng từ cầu Giã V đến cầu Phú 

X theo hướng khám nghiệm từ trái qua phải, lấy mép đường bên phải làm lề chuẩn. Lấy 

cột điện số 98 làm mốc của vụ tai nạn kéo một đường thẳng vuông góc ra đường một 

đoạn dài 2m70 từ đó kéo một đường thẳng vuống góc hướng cầu Phú X đến điểm đầu vết 

cày 1 một đoạn dài 4m40. 

Vết cày 1 có kích thước dài 3m05. Có chiều hướng từ cầu Giã V đến cầu Phú X. Điểm 

đầu vết cày cách lề chuẩn một đoạn dài 1m90, điểm cuối cách lề chuẩn một đoạn dài 

0m90. Vết cày 2 có kích thước dài 1m75 có chiều hướng từ cầu Giã V đến cầu Phú X, 

điểm đầu vết cày cách lề chuẩn một đoạn dài 1m60 cách điểm đầu vết cày 1 một đoạn dài 

2m70, điểm cuối vết cày cách lề chuẩn một đoạn dài 1m05. Vết cày 3 có kích thước dài 

3m60 có chiều hướng cầu Giã V đến cầu Phú X, điểm đầu vết cày cách lề chuẩn một 

đoạn dài 0m87, cách điểm cuối vết cày 1 một đoạn dài 0m30, cách điểm cuối vết cày 2 
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một đoạn dài 0m40, điểm cuối vết cày cách lề chuẩn một đoạn dài 2m10. Vũng máu có 

kích thước 0m05 x 0m05, tâm vũng máu cách lề chuẩn một đoạn dài 0m75, cách điểm 

đầu vết cày 3 một đoạn dài 1m00. 

Kết quả khám nghiệm phương tiện xe môtô hiệu Honda Vision biển số 92H1-161.70 xác 

định: 

Mặt ngoài bên phải man trước bên phải bị dính chất rõ một vùng kích thước 0m17 x 

0m05, vùng xước thấp nhất cách mặt đất 0m62. Kính chiếu hậu bên trái bị gãy rời khỏi vị 

trí ban đầu. Mặt ngoài phía trước man bên trái bị nứt vỡ và dính chất màu đen một vùng 

0m13 x 0m10. Cách mặt đất 0m42. Đầu mút bên trái chân chống giữa bị chà xước làm 

mới kim loại. Đầu mút càng gạc chân chống giữa bên trái bị chà xước làm mới kim loại. 

Kết quả thực nghiệm điều tra xác định: 

Quan sát hiện trường trên đường Lê D, thành phố H, đường Lê Dđoạn xảy ra tai nạn là 

đoạn đường thẳng, được rãi nhựa bằng phẳng, rộng 15m50, giữa đường có vạch kẽ liền 

nét chia đường thành 2 chiều xe chạy, hướng khám nghiệm từ cầu Dã Vvề cầu Phú X, 

theo hướng khám nghiệm từ trái qua phải, lấy mép đường bên phải làm lề chuẩn, lấy cột 

điện số 98 Lê Dlàm mốc vụ tai nạn, kéo một đường thẳng vuông góc ra đường một đoạn 

2m70 từ đó kéo một đường thẳng vuông góc hướng cầu Phú X một đoạn 4m40 đến trục 

trước xe môtô 92H1- 161.70 được đánh số 01 trên hiện trường có vạch kẻ cho người đi 

bộ qua đường. 

Vị trí số 01 là xe môtô 92H1-161.70 đang di chuyển hướng cầu Dã Vđến cầu Phú X, đầu 

hướng về cầu Phú X, đuôi hướng cầu Dã Vtrục sau cách mép đường một đoạn 2m55, trục 

trước cách mép đường một đoạn 2m50 và cách điểm đầu vết cày được đánh số 02 trên 

hiện trường một đoạn 3m70 và cách vị trí người đi bộ đứng được đánh dấu số 04 trên 

hiện trường một đoạn 8m10. 

Vị trí số 07 là xe môtô 92H1-161.70 đang di chuyển hướng cầu Dã Vđến cầu Phú X, đầu 

hướng về cầu Phú X và hơi chếch qua phải, đuôi hướng cầu Dã Vvà hơi chếch qua trái, 

trục sau cách lề phải một đoạn 1m75 trục trước cách lề phải 1m30 và cách trục sau xe 

môtô 92H1-161.70 được đánh dấu số 09 một đoạn 3m00. 

Vị trí số 02 là vết cày dài 3m85 có chiều hướng cầu Dã Vvề cầu Phú X, điểm đầu vết cày 

cách lề phải một đoạn 1m90 điểm cuối vết cày cách lề phải một đoạn 0m90 và vết cày 

được đánh dấu số 3 trên hiện trường một đoạn 2m70 và cách trục sau xe môtô 92H1-

21



161.70 được đánh dấu số 9 trên hiện trường một đoạn 2m80 và cách vị trí người đi bộ 

được đánh dấu số 4 trên hiện trường là 4m30. 

Vị trí số 03 là vết cày dài 1m75 có chiều hướng cầu Dã Vvề cầu Phú X, điểm đầu vết cày 

cách lề phải một đoạn 1m60 điểm cuối vết cày cách lề phải một đoạn 1m05. 

Vị trí số 04 là vị trí người đi bộ đang đi xuống lề đường khi người điều khiển xe môtô 

92H1-161.70 quan sát thấy (đang di chuyển từ phải qua trái theo hướng di chuyển của xe 

môtô 92H1.161.70), tâm người đi bộ cách lề phải một đoạn 0m20. 

Vị trí số 09 là vị trí xe môtô 92H1-161.70 va chạm người đi bộ, xe môtô 92H1-161.70 

đang di chuyển từ cầu Da Viên đến cầu Phú X, đầu hướng về cầu Phú X đuôi hướng cầu 

Dã Viên, trục sau cách lề phải một đoạn 0m90 trục trước cách lề phải một đoạn 0m80 tại 

vị trí số 09 qua thực nghiệm điều tra xác định được phần ghi đông tay cầm bên phải và 

phần man xe bên phải đã va chạm vào phần bên trái của người đi bộ ngang qua đường. 

Vị trí số 08 là vị trí người đi bộ đang qua đường và xảy ra va chạm, tâm của người đi bộ 

cách lề phải một đoạn 0m80. 

Vị trí số 5 là vết cày dài 3m60 có chiều hướng từ cầu Dã Vvề cầu Phú X. 

Điểm đầu vết cày cách lề phải một đoạn 0m87 và cách tâm vùng máu được đánh dấu số 6 

trên hiện trường một đoạn 1m00 và cách điểm cuối vết cày nằm dưới gác chân phía sau 

bên trái của xe môtô 92H1-161.70. 

Vị trí số 6 là vùng máu có kích thước 0m05 x 0m05 tâm vùng máu cách lề phải một đoạn 

0m75. 

Vị trí số 11 là vị trí người điều khiển xe môtô 92H1-161.70 sau khi va chạm ngã xuống 

đường đầu hướng về cầu Phú X va chếch qua trái đường, hai chân cách lề phải một đoạn 

1m75 đầu cách lề phải một đoạn 3m và cách trục trước bánh xe môtô 92H1-161.70 một 

đoạn 0m30. 

Vị trí số 10 xe môtô 92H1-161.70 sau khi va chạm ngã xuống đường, đầu quay hướng 

cầu Dã Vchếch qua trái, đuôi quay hướng Phú X chếch qua phải trục trước cách lề phải 

một đoạn 2m90, trục sau cách lề phải một đoạn 1m75 và cách mép đường của đường 

dành cho người đi bộ qua đường hướng về cầu Phú X một đoạn 13m70. 

Vết cày số 5 đường đánh dấu trên hiện trường điểm cuối cách mép đường dành cho người 

đi bộ qua đường một đoạn 14m60 hướng về cầu Phú X. 
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Vị trí 12 là vị trí sau khi tai nạn người điều khiển xe môtô 92H1-161.70 đứng dậy dựng 

xe môtô 92H1-161.70 và lên xe nổ máy rời khỏi hiện trường vụ tai nạn. 

-Đã xác định được hướng di chuyển của xe môtô 92H1-161.70 và khoảng cách của người 

điều khiển xe môtô 92H1-161.70 phát hiện có người đi bộ qua đường. 

-Xác định được vị trí và điểm và chạm giữa xe môtô 92H1-161.70 và người đi bộ. 

-Xác định được xe môtô 92H1-161.70 ngã sau khi va chạm và vị trí người điều khiển xe 

môtô ngã trên đường. 

-Xác định vị trí người điều khiển xe sau khi tai nạn đã đứng dậy dựng xe môtô 92H1-

161.70 nổ máy rời khỏ hiện trường. 

Về xử lý vật chứng: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố H đã ra quyết định xử 

lý vật chứng trả lại xe môtô cho chủ sở hữu là anh Trương Công N. 

Về trách nhiệm dân sự. Chị Hồ Thị N và bà Châu Thị Thu E, là đại diện hợp pháp của 

anh Bùi Văn Ln yêu cầu Trần N L bồi thường số tiền 30.000.000 đồng là chi phí điều trị, 

mai táng, tổn thất tinh thần, cấp dưỡng nuôi con của bị hại.. . Bà Trần Thị Thu Đ, mẹ của 

Trần N L đã bồi thường 23.000.000 đồng cho đại diện hợp pháp của người bị hại. Chi N 

và bà Em đã nhận tiền không yêu cầu bồi thường gì thêm vì các bên tự thỏa thuận và có 

đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Anh Trương Công N không yêu cầu Trần N L 

phải bồi thường chi phí hư hỏng xe môtô. 

Người bào chữa cho bị cáo trình bày: Bị cáo là người chưa thành niên, còn hạn chế khả 

năng nhận thức, lỗi trong vụ án là lỗi hổn hợp. Gia đình rất khó khăn nhưng đã khắc phục 

được toàn bộ thiệt hại theo yêu cầu của đại diện hợp pháp bị hại, bị cáo đã thực sự ăn năn 

hối cải. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a, c khoản 2 Điều 260, điểm b, s khoản 1, 

2 Điều 51, Điều 54, Điều 65, Điều 91, Điều 101 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Trần N L 

từ 1 năm đến 1 năm 3 tháng tù, cho hưởng án treo. 

Tại bản cáo trạng số 08/CT-VKS-HS ngày 16/12/2019 Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

H đã truy tố Trần N L về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo 

điểm a, c khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị 

Hội đồng xét xử áp dụng điểm a, b khoản 2 Điều 260, điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 

54, Điều 91, Điều 101 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo từ 1 năm 3 tháng đến 1 năm 6 

tháng tù. 
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Căn cứ vào các chứng cứ và 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 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] Xét hành vi của bị cáo bị truy tố: Khoảng 9 giờ 40 phút ngày 08/8/2019, Trần N L đã 

trực tiếp điều khiển xe mô tô biển số 92H1- 161.70 lưu thông trên đường Lê Dtheo hướng 

từ cầu Dã Vđến cầu Phú X. Khi đi đến đoạn qua trước cột điện số 98 đường Lê D, xe mô 

tô do L điều khiển đã tông vào anh Bùi Văn Ln đang đi bộ qua đường, theo hướng từ phải 

qua trái theo chiều đi của bị cáo L, gây tai nạn. Hành vi của Trần N L khi tham gia giao 

thông, đã không tuân thủ quy định của luật giao thông đường bộ, khi phát hiện người đi 

bộ qua đường đã không nhường đường đường, không giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa 

cho phép, có thể dừng lại một cách an toàn, là vi phạm khoản 6 Điều 5 Thông tư số 

91/2015/tt-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ Giao thông vận tải; khoản 4 Điều 11 và 

khoản 2 Điều 12 Luật giao thông đường bộ. Hậu quả, anh Bùi Văn Ln bị chết do tai nạn 

giao thông. Bị cáo Trần N L không có giấy phép lái xe, sau khi gây tai nạn đã bỏ chạy để 

trốn tránh trách nhiệm. Do đó bị cáo Trần N L đã phạm tội "Vi phạm quy định về tham 

gia giao thông đường bộ" theo điểm a, c khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự. 

[2] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: bị cáo không phạm vào tình tiết tăng nặng nào và 

được hưởng các tình tiết giảm nhẹ là: bồi thường thiệt hại, thành khẩn khai báo, được quy 

định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Người đại diện hợp pháp bị hại xin 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

[3] Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và nhân thân của bị cáo 

thấy rằng: Trần N L là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, khi tham gia giao 

thông đã không tuân thủ các quy tắc giao thông, coi thường pháp luật, nên dẫn đến việc 

phạm tội, hậu quả là nghiêm trọng, lỗi chủ yếu thuộc về bị cáo, nên cần phải xử lý 

nghiêm và cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhằm giáo dục bị cáo. Tuy nhiên 

anh Bùi Quang Ln cũng có một phần lỗi là khi đi bộ qua đường đã thiếu chú ý quan sát 

các xe đang đi tới, qua đường khi chưa đảm bảo an toàn cho bản thân, vi phạm khoản 3 

Điều 32 Luật Giao thông đường bộ, bị cáo là người chưa thành niên, có nhiều tình tiết 
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giảm nhẹ, nên Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự, 

là quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt. 

[4] Trách nhiệm dân sự: Không có người nào yêu cầu, nên Hội đồng xét xử không xem 

xét [5] Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào điểm a, c khoản 2 Điều 260, điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 54, Điều 91, 

Điều 101 Bộ luật hình sự; điểm a Điều 3; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 quy định về thu nộp án phí, lệ phí Toà án của Ủy ban Thường vụ 

Quốc Hội. 

-Xử phạt: Bị cáo Trần N L 1 năm tù, về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông 

đường bộ". Thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày bị cáo bị bắt thi hành án. 

Án phí hình sự sơ thẩm: buộc bị cáo Trần N L phải chiụ 200.000đồng. 

Bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị cáo, người bào chữa cho bị cáo, người đại diện 

hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án, đại diện hợp pháp 

của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án, có mặt tại phiên tòa, có quyền 

kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Những người nêu trên vắng mặt 

có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN V, TỈNH NAM ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 50/2019/HS-ST 

Ngày: 28/11/2019 

“Về tội cố ý gây thương tích 

trong trạng thái tinh thần bị kích 

động mạnh” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN V, TỈNH NAM ĐỊNH 

Ngày 28 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện V, tỉnh Nam Định xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 43/2019/TLST - HS ngày 07 tháng 11 năm 

2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 50/2019/QĐXXST - HS ngày 14 tháng 

11năm 2019 đối với bị cáo: Hoàng Duy K, sinh ngày 13-10-2002 tại Nam Định (Có mặt). 

Nơi ĐKHKTT và cư trú tại: Xóm Đ, xã Q, huyện V, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: Tự do; 

trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông: Hoàng Ngọc N; con bà Hoàng Thị T, sinh năm 1974; chưa có vợ, con; 

tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 23 tháng 8 năm 2019 đến 

nay (Có mặt). 

Người đại diện hợp pháp của bị cáo K: Bà Bùi Thị X; sinh năm 1949 (bà ngoại bị cáo K); 

nơi ĐKHKTT và nơi cư trú tại: Xóm Đ, xã Q, huyện V, tỉnh Nam Định (Có mặt). 

Người bào chữa cho bị cáo: Bà Nguyễn Thị M – trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ 

giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Nam Định (Có mặt). 

- Người bị hại: Anh Nguyễn Văn C, sinh ngày 13-3-2001; trú tại: Xóm T, xã L, huyện V,

tỉnh Nam Định (Có mặt). 

- Người tham gia tố tụng khác:

Người làm chứng: 

26



1. Chị Trương Thị Kim L; sinh năm 2003; Nơi ĐKHKTT tại: Xóm S, xã T, huyện Q, tỉnh 

Nghệ An; Tạm trú: Thôn N, xã L, huyện V, tỉnh Nam Định (Vắng mặt). 

2. Chị Trương Thị Mỹ K; sinh ngày 03-11-2003; Nơi ĐKHKTT tại: Xóm 9, xã N, huyện 

N, tỉnh Nghệ An; Tạm trú: Thôn N, xã L, huyện V, tỉnh Nam Định (Vắng mặt). 

Người giám hộ chị K: Bà Vũ Thi N – Chức vụ: Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã L, huyện 

V, tỉnh Nam Định (Vắng mặt). 

3. Anh Phạm Hữu T; sinh năm 1993 (Vắng mặt). 

4. Anh Vũ Huy C; sinh năm 1989 (Vắng mặt). 

5. Anh Vũ Thành Đ; sinh năm 2001 (Vắng mặt). 

Cùng địa chỉ: Xóm T, xã L, huyện V, tỉnh Nam Định. 

6. Anh Phạm Trọng Đ; sinh năm 1994; địa chỉ: Thôn T, xã L, huyện V, tỉnh Nam Định 

(Vắng mặt). 

7. Anh Vũ Văn D; sinh năm 2004; địa chỉ: Đội 1, thôn N, xã L, huyện V, tỉnh Nam Định 

(Vắng mặt). 

8. Ông Hoàng Ngọc C; sinh năm 1953; địa chỉ: Xóm Đ, xã Q, huyện V, tỉnh Nam Định 

(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 20 giờ ngày 21-8-2019, Hoàng Duy K một mình điều khiển xe mô tô BKS 18B2-

196.09 đi đến khu nhà trọ của gia đình anh Phạm Trọng Đ ở thôn N, xã L, huyện V, tỉnh 

Nam Định để chơi với bạn gái là chị Trương Thị Kim L. Sau khi gặp các anh Phạm Hữu 

T và Vũ Huy C tại nhà trọ của anh Đ thì K đi vào phòng trọ số 3 khu nhà trọ để gặp chị 

L. Lúc này trong phòng trọ số 3 ngoài chị L ra còn có chị Trương Thị Mỹ K, là bạn ở trọ 

cùng nhà với chị L. Cả 3 người ngồi nói chuyện và dùng dao để gọt hoa quả ăn. Đến 

khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, Nguyễn Văn C và Vũ Thành Đ cũng đến khu nhà trọ 

của anh Phạm Trọng Đ để chơi. Khi đến nơi, Vũ Thành Đ vào phòng trọ số 2 để nói 

chuyện với anh T, còn C vào phòng trọ số 3 để rủ chị L và chị K đi chơi. Khi vào trong 

phòng trọ, C đến ngồi gần chị L và rủ chị L đi chơi nhưng chị L không đồng ý đi chơi với 
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C. Khi thấy chị L đứng lên đi ra ngoài thì C ôm chị L và nói “Cho anh ôm cái để tình 

cảm đi lên”. Lúc này anh T và chị K đứng gần đó và nói “Kìa người yêu nó đang ở đây”, 

C nói “Người yêu nó thì làm cái L…gì”. Nghe thấy C nói vậy K bực tức nói: “Vậy thì 

kinh rồi”. Biết K nói mình nên C đi ra phía khu vực hành lang của phòng trọ, dùng tay 

phải cầm một chiếc ghế nhựa màu đỏ dạng ghế tựa cao 69 cm, rộng 49 cm và tiến tới chỗ 

K đang đứng ở gần cửa ra vào phòng trọ số 3, C đứng đối diện với K và giơ tay phải đang 

cầm ghế nhựa lên vụt liên tiếp 1-2 phát từ trên xuống dưới trúng vào đầu và lưng K. Bị C 

đánh, K cúi người xuống và lùi vào trong phòng trọ, lúc này K nhìn thấy con dao trước 

đó chị L dùng gọt hoa quả, lưỡi dao bằng kim loại màu trắng có đầu nhọn dài 12,5 cm, 

rộng 02cm; chuôi dao bằng nhựa màu đen dài 10 cm để ở trong chiếc giá nhựa đựng hoa 

quả đặt dưới nền nhà, sát đầu giường phía đông, gần cửa ra vào phòng trọ số 3, K dùng 

tay phải cầm con dao lên để sát hông người và đi ra khu vực hành lang ngay trước cửa 

phòng trọ số 3. Lúc này, C tiếp tục dùng chân tay đấm đá K khoảng 2-3 phát, Vũ Thành 

Đ cũng lao vào dùng tay, chân đấm, đạp K vào lưng và bắp chân trái, nhưng không gây 

thương tích gì cho K. Bị C và Đ đánh, K dùng lực của tay phải cầm con dao (có đặc điểm 

nêu trên) đâm một nhát hướng từ sau ra trước, từ dưới lên trên trúng vào vùng bụng dưới 

rốn của C. Sau khi gây thương tích cho anh C, K rút con dao ra ném xuống trước cửa 

phòng trọ số 3 rồi bỏ đi. Hậu quả: Anh C bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Nam Định đến ngày 30-8-2019 thì ra viện. 

Vật chứng thu giữ: 01 (một) con dao (loại dao gọt hoa quả), lưỡi dao bằng kim loại màu 

trắng có đầu nhọn dài 12,5 cm, rộng 02cm, chuôi dao bằng nhựa màu đen dài 10 cm và 

01 chiếc ghế nhựa màu đỏ dạng ghế tựa cao 69 cm, rộng 49 cm. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 168/19/TgT ngày 23-8- 2019 của 

Trung tâm Pháp y tỉnh Nam Định đã kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây 

nên hiện tại của anh Nguyễn Văn C là 43%. Áp dụng phương pháp cộng lùi. Cơ chế hình 

thành vết thương: Vật cứng, nhọn, có cạnh sắc tác động gây thương tích. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo K đã ủy quyền cho bà Bùi Thị X (bà ngoại) bồi thường 

cho bị hại số tiền 30.000.000 đồng. Bị hại đã nhận tiền và không có yêu cầu gì thêm, do 

đó không đặt ra xem xét giải quyết. 

Tại cơ quan điều tra Hoàng Duy K khai nhận toàn bộ hành vi của mình như đã nêu trên. 
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Cáo trạng số 47/CT-VKSVB ngày 06-11-2019, của Viện kiểm sát nhân dân huyện V, tỉnh 

Nam Định đã truy tố bị cáo Hoàng Duy K về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại 

điểm c khoản 3 Điều 134 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa: 

Bị cáo Hoàng Duy K đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi của mình như nội 

dung đã nêu trên. Bị hại xin được giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện V thực hành quyền công tố tại phiên tòa có quan 

điểm: Căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa cho thấy bị hại Nguyễn Văn C đã có 

hành vi dùng chân tay và ghế nhựa tấn công bị cáo Hoàng Duy K trước, hành vi tấn công 

của bị hại diễn ra liên tục và tăng dần. Hành vi của bị hại là trái pháp luật nghiêm trọng, 

đã xâm phạm đến sự an toàn về thân thể của bị cáo K, trong trạng thái tinh thần bị kích 

động mạnh dẫn đến mất tự chủ và không kiềm chế được bản thân, bị cáo K đã dùng dao 

đâm vào bụng của bị hại, gây thương tích cho bị hại với tỷ lệ thương tật là 43% do đó 

hành vi của bị cáo K đã cấu thành tội “Cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị 

kích động mạnh” theo quy định tại khoản 1 Điều 135 của Bộ luật hình sự, do đó đại diện 

Viện kiểm sát nhân dân huyện đề nghị chuyển tội danh truy tố đối với bị cáo Hoàng Duy 

K từ tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 của Bộ luật 

Hình sự sang tội “Cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” 

theo quy định tại khoản 1 Điều 135 của Bộ luật Hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử: 

- Căn cứ khoản 1 Điều 135; Điều 36; điểm b, i, s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; 

Điều 90, 91, 100; 101 của Bộ luật Hình sự: Tuyên bố bị cáo Hoàng Duy K phạm tội “Cố 

ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”. Đề nghị xử phạt bị cáo 

Hoàng Duy K từ 18 tháng đến 24 tháng cải tạo không giam giữ, được trừ thời gian bị cáo 

đã bị tạm giữ, tạm giam. Giao bị cáo K cho Ủy ban nhân dân xã Q giám sát và giáo dục. 

Căn cứ Điều 328 Bộ luật tố tụng hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố trả tự do cho 

bị cáo K tại phiên tòa nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác; 

- Về việc khấu trừ thu nhập: Bị cáo là người chưa thành niên do đó miễn khấu trừ thu 

nhập cho bị cáo. 

- Về trách nhiệm dân sự: Đã giải quyết xong do đó không cần thiết đặt ra xem xét. 

- Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố 

tụng hình sự: Tịch Thu tiêu hủy: 01 (một) con dao (loại dao gọt hoa quả), lưỡi dao bằng 
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kim loại màu trắng có đầu nhọn dài 12,5 cm, rộng 02cm, chuôi dao bằng nhựa màu đen 

dài 10 cm và 01 chiếc ghế nhựa màu đỏ dạng ghế tựa cao 69 cm, rộng 49 cm; 

- Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ vào Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 23 

của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội. Buộc bị cáo K phải nộp theo quy định pháp luật. 

Người bào chữa cho bị cáo là bà Nguyễn Thị M: Nhất trí với quan điểm của đại diện viện 

kiểm sát về việc chuyển tội danh cho bị cáo Hoàng Duy K từ tội “Cố ý gây thương tích” 

theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 của Bộ luật hình sự sang tội “Cố ý gây thương 

tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” theo quy định tại khoản 1 Điều 135 của 

Bộ luật hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào khoản 1 Điều 135; Điều 36; điểm b, 

i, s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; Điều 90, 91; 100; 101 của Bộ luật Hình sự cho bị 

cáo được hưởng mức án cải tạo không giam giữ và đề nghị trả tự do cho bị cáo tại phiên 

tòa. 

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 hành vi, quyết định tố tụng: Các hành vi, quyết định tố tụng của 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện V, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân 

huyện V, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra; truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Qúa trình điều tra tại 

phiên tòa bị cáo và những người tham gia tố tụng 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 và quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã 

thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về chứng cứ và tội danh đối với hành vi của bị cáo: 

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 21-8-2019 tại khu nhà trọ của anh Phạm Trọng Đ ở thôn N, 

xã L, huyện V, tỉnh Nam Định; Nguyễn Văn C có hành vi trêu chị L là bạn gái của K, C 

ôm chị L và nói là “Cho anh ôm cái cho tình cảm đi lên”, khi có người nói “người yêu nó 

đang ở đấy” thì C nói “người yêu nó là cái L... gì”, sau đó C cầm 01 chiếc ghế nhựa màu 

đỏ dạng ghế tựa cao 69 cm, rộng 49 cm vụt liên tiếp 1-2 phát từ trên xuống dưới trúng 

vào đầu và lưng của K. K nhìn thấy con dao gọt hoa quả để ở trong chiếc giá nhựa, lưỡi 
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dao bằng kim loại màu trắng có đầu nhọn 12,5cm, rộng 02cm, chuôi bằng nhựa màu đen 

dài 10cm liền cầm lên để sát hông người. C tiếp tục dùng chân tay đấm đá K khoảng 2-3 

phát, Vũ Thành Đ là bạn C cũng lao vào dùng tay, chân đấm, đạp vào lưng và bắp chân 

trái của K. Bị C và Đ đánh, K dùng tay phải cầm dao đâm 1 phát hướng từ sau ra trước, 

từ dưởi lên trên trúng vào bụng dưới rốn của C gây thương tích cho anh C với tỷ lệ 

thương tích là 43%. Như vậy, liên tiếp phía người bị hại tấn công bị cáo, tuy không gây 

ra thương tích cho bị cáo nhưng hành vi đó là trái pháp luật nghiêm trọng, làm cho tinh 

thần bị cáo bị kích động mạnh, mất tự chủ và không kiềm chế được bản thân do đó đã 

dẫn đến việc bị cáo K gây ra thương tích cho bị hại với tỷ lệ thương tích là 43%. Đối 

chiếu hành vi của bị cáo với những quy định của pháp luật hiện hành, hội đồng xét xử đã 

có căn cứ để kết luận hành vi của bị cáo K đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương 

tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” theo quy định tại khoản 1 Điều 135 của 

Bộ luật Hình sự, đúng như quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện đề nghị 

tại phiên tòa là có cơ sở. 

[3] Về tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội: Hành vi phạm tội của bị cáo là 

nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe của người khác được pháp luật 

bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương. Bị cáo có đầy đủ năng lực 

trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố 

ý thực hiện. Vì vậy cần phải có hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. 

[4] Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng: Không có. 

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Sau khi phạm tội, bị cáo đã ủy quyền cho 

bà ngoại bồi thường thiệt hại cho bị hại; Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít 

nghiêm trọng; trong giai đoạn điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, 

ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo phạm tội đang ở độ tuổi chưa thành 

niên; Tại phiên tòa bị hại xin được giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; trong vụ án này bị hại 

cũng có lỗi do đó bị cáo K được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo 

quy định tại điểm b, i, s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; Điều 90; Điều 91; 100; 101 

của Bộ luật Hình sự. 

[6] Về đường lối xử lý hành vi phạm tội của bị cáo: Căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu 

quả của hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự và động cơ, mục đích phạm tội của bị cáo. Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết 

phải áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với bị cáo mà áp dụng Điều 36 của Bộ luật hình 
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sự, phạt cải tạo không giam giữ dối với bị cáo cũng đủ điều kiện cải tạo, giáo dục bị cáo 

trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội. 

Về việc khấu trừ thu nhập: Bị cáo là người chưa thành niên nên không phải áp dụng mức 

khấu trừ thu nhập. 

[7] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại đã nhận số tiền 30.000.000 đồng và không có yêu cầu 

bồi thường gì thêm nên Hội đồng không đặt ra xem xét, giải quyết. 

[8] Về tư cách tham gia tố tụng: Bà Bùi Thị X là bà ngoại K đã bồi thường cho bị hại số 

tiền là 30.000.000 đồng, bà X không có yêu cầu gì về số tiền này; anh C cũng không có 

nguyện vọng được nhận lại con dao và chiếc ghế nhựa màu đỏ do đó Hội đồng xét xử 

không xác định bà X, anh C là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án. 

[9] Về xử lý vật chứng: 01 con dao K dùng để gây thương tích cho C và 01 chiếc ghế 

nhựa màu đỏ C dùng để đánh K là tài sản của anh Vũ Huy C, anh C không có nguyện 

vọng được nhận lại con dao và chiếc ghế nhựa, các tài sản này cũng không còn giá trị sử 

dụng do đó Hội đồng xét xử căn cứ vào Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ 

luật Tố tụng hình sự. 

Tịch Thu tiêu hủy: 01 (một) con dao (loại dao gọt hoa quả), lưỡi dao bằng kim loại màu 

trắng có đầu nhọn dài 12,5 cm, rộng 02cm, chuôi dao bằng nhựa màu đen dài 10 cm và 

01 chiếc ghế nhựa màu đỏ dạng ghế tựa cao 69 cm, rộng 49 cm. 

[10] Về án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo Hoàng Duy K phải nộp theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Căn cứ vào khoản 1 Điều 135; điểm b, i, s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; Điều 90, 

91; 100; 101 và Điều 36 của Bộ luật Hình sự. Điều 325 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

- Tuyên bố bị cáo Hoàng Duy K phạm tội “Cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh 

thần bị kích động mạnh”. 

- Xử phạt bị cáo Hoàng Duy K 18 (mười tám) tháng cải tạo không giam giữ (bị cáo được 

trừ đi thời gian đã bị tạm giữ từ ngày 23-8-2019 đến ngày 28-11-2019 là 03 tháng 08 

ngày, được quy đổi thành 09 tháng 24 ngày cải tạo không giam giữ), thời hạn cải tạo 
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không giam giữ tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã Q, huyện V, tỉnh Nam Định nhận được 

quyết định thi hành án và bản án. 

Giao bị cáo Hoàng Duy K cho Ủy ban nhân dân xã Q, huyện V, tỉnh Nam Định giám sát 

và giáo dục. 

2. Căn cứ Điều 328 của Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử tuyên bố trả tự do ngay 

cho bị cáo K tại phiên tòa nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác. 

Về việc khấu trừ thu nhập: Bị cáo là người chưa thành niên nên không phải áp dụng mức 

khấu trừ thu nhập đối với bị cáo. 

3. Bị cáo Hoàng Duy K phải thực hiện những nghĩa vụ quy định tại Luật thi hành án hình 

sự. 

 4. Xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố 

tụng hình sự. 

Tịch Thu tiêu hủy: 01 (một) con dao (loại dao gọt hoa quả), lưỡi dao bằng kim loại màu 

trắng có đầu nhọn dài 12,5 cm, rộng 02cm, chuôi dao bằng nhựa màu đen dài 10 cm và 

01 chiếc ghế nhựa màu đỏ dạng ghế tựa cao 69 cm, rộng 49 cm. 

(Vật chứng có đặc điểm, chủng loại như biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản 

ngày 07-11-2019 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện V). 

5. Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ vào Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 

23 của Nghị quyết số 326/2016/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 Hoàng Duy K phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn 

đồng). 

6. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, đại diện hợp pháp của bị cáo, người bào chữa cho bị cáo, 

bị hại được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. 

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sư 

thì bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án. Thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự./. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ 

XÃ HOÀNG MAI- NGHỆ AN 

CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 89/2019/HS-ST 

Ngày: 29/10/2019 

“Về tội cưỡng đoạt tài sản” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HOÀNG MAI – NGHỆ AN 

Trong ngày 29 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Hoàng Mai, xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án Hình sự thụ lý số 85/2019/TLST-HS ngày 04 tháng 10 năm 

2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 146/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 

10 năm 2019, đối với các bị cáo: 

1. Nguyễn Bá T, sinh ngày 16/7/1992 tại khối TT, phường QT, thị xã H, tỉnh Nghệ an,

Nơi cư trú: Khối TT, phường QT, thị xã H, tỉnh Nghệ an; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình 

độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc Tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn 

Bá L (đã chết) và bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1964; vợ: Nguyễn Thị H, sinh năm 2000, 

con: Có 01 con sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: không; bị cáo bị tạm 

giữ, tạm giam từ ngày 8/5/2019 đến nay, có mặt tại phiên tòa. 

2. Vũ Lê K, sinh ngày 23/01/2002 tại xóm B, xã QV, thị xã H, tỉnh Nghệ An,

Nơi cư trú: Xóm 2, xã QV, thị xã H, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ 

văn hóa: 10/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc Tịch: Việt Nam; con ông Vũ Lê V, 

sinh năm 1980 và bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1984; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự, 

nhân thân: Không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 8/5/2019 đến ngày 5/7/2019 thì được tại 

ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

3. Nguyễn Bá Tr, sinh ngày 23/5/2002 tại khối TT, phường QT, thị xã H, tỉnh Nghệ An,

Nơi cư trú: Khối TT, phường QT, thị xã H, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; 

trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc Tịch: Việt Nam; con ông 
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Nguyễn Bá T, sinh năm 1976 và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1980; vợ, con: Chưa có; tiền 

án, tiền sự, nhân thân: Không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 8/5/2019 đến ngày 14/5/2019 

thì được tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

4. Nguyễn Bá C, sinh ngày 07/01/2001 tại khối TH, phường QT, thị xã H, tỉnh Nghệ An, 

Nơi cư trú: Khối TH, phường QT, thị xã H, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; 

trình độ văn hóa: 8/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc Tịch: Việt Nam; con ông 

Nguyễn Bá T (đã chết) và bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1980; vợ, con: Chưa có; tiền án, 

tiền sự, nhân thân: Không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 8/5/2019 đến ngày 14/5/2019 thì 

được tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

5. Lê Đăng H, sinh ngày 9/11/2002 tại khối BM, phường QT, thị xã H, tỉnh Nghệ An, 

Nơi cư trú: Khối BM, phường QT, thị xã H, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; 

trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc Tịch: Việt Nam; con ông Lê 

Đăng H, sinh năm 1979 và bà Đậu Thị B, sinh năm 1979; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền 

sự, nhân thân: Không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 8/5/2019 đến ngày 14/5/2019 thì 

được tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

6. Nguyễn Bá S, sinh ngày 27/10/2002 tại khối TT, phường QT, thị xã H, tỉnh Nghệ An, 

Nơi cư trú: Khối TT, phường QT, thị xã H, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; 

trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc Tịch: Việt Nam; con ông 

Nguyễn Bá T, sinh năm 1977 và bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1980; vợ, con: Chưa có; tiền 

án, tiền sự, nhân thân: Không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 8/5/2019 đến ngày 14/5/2019 

thì được tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

7. Nguyễn Văn D, sinh ngày 01/6/2002 tại xóm 3, xã QV, thị xã H, tỉnh Nghệ An, 

Nơi cư trú: Xóm C, xã QV, thị xã H, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình 

độ văn hóa: 11/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc Tịch: Việt Nam; con ông 

Nguyễn Văn H, sinh năm 1973 và bà Lê Thị T, sinh năm 1976; vợ, con: Chưa có; tiền án, 

tiền sự, nhân thân: Không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 8/5/2019 đến ngày 14/5/2019 thì 

được tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

8. Bùi Văn S, sinh ngày 11/4/2002 tại khối B, phường MH, thị xã H, tỉnh Nghệ An, 

Nơi cư trú: Khối B, phường MH, thị xã H, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; 

trình độ văn hóa: 7/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc Tịch: Việt Nam; con ông 
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Bùi Văn C, sinh năm 1972 và bà Ngô Thị N, sinh năm 1971; vợ, con: Chưa có; tiền án, 

tiền sự, nhân thân: Không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 8/5/2019 đến ngày 14/5/2019 thì 

được tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

9. Đậu Danh T, sinh ngày 11/8/2002 tại khối G, phường MH, thị xã H, tỉnh Nghệ An, 

Nơi cư trú: Khối G, phường MH, thị xã H, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; 

trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc Tịch: Việt Nam; con ông 

Đậu Danh L, sinh năm 1972 và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1980; vợ, con: Chưa có; tiền 

án, tiền sự, nhân thân: Không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 8/5/2019 đến ngày 14/5/2019 

thì được tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

10. Ngô Trí B, sinh ngày 26/11/2001 tại khối B, phường MH, thị xã H, tỉnh Nghệ An, 

Nơi cư trú: Khối B, phường MH, thị xã H, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; 

trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc Tịch: Việt Nam; con ông 

Ngô Trí H, sinh năm 1976 và bà Nguyễn Thị Q (đã chết); vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền 

sự, nhân thân: Không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 8/5/2019 đến ngày 14/5/2019 thì 

được tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

Người đại diện hợp pháp cho bị cáo K: Ông Vũ Lê V, sinh năm 1980, (Là bố đẻ) có mặt 

Trú tại: Xóm B, xã QV, thị xã H, tỉnh Nghệ an. 

Người đại diện hợp pháp cho bị cáo Tr: Ông Nguyễn Bá T, sinh năm 1976, (Là bố đẻ) có 

mặt 

Trú tại: Khối TT, phường QT, thị xã H, tỉnh Nghệ an. 

Người đại diện hợp pháp cho bị cáo C: Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1980, (Là mẹ đẻ) có 

mặt 

Trú tại: Khối TH, phường QT, thị xã H, tỉnh Nghệ an. 

Người đại diện hợp pháp cho bị cáo Hoàng: Bà Đậu Thị B, sinh năm 1979, (Là mẹ đẻ) có 

mặt 

Trú tại: Khối BM, phường QT, thị xã H, tỉnh Nghệ an. 

Người đại diện hợp pháp cho bị cáo S: Bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1980, (Là mẹ đẻ) có 

mặt 

Trú tại: Khối TT, phường QT, thị xã H, tỉnh Nghệ an. 

36



Người đại diện hợp pháp cho bị cáo D: Bà Lê Thị T, sinh năm 1976, (Là mẹ đẻ) có mặt 

Trú tại: Xóm C, xã QV, thị xã H, tỉnh Nghệ an. 

Người đại diện hợp pháp cho bị cáo S: Ông Bùi Văn C, sinh năm 1972, (Là bố đẻ) có mặt 

Trú tại: Khối B, phường MH, thị xã H, tỉnh Nghệ an. 

Người đại diện hợp pháp cho bị cáo T: Ông Đậu Danh L, sinh năm 1972, (Là bố đẻ) có 

mặt 

Trú tại: Khối G, phường MH, thị xã H, tỉnh Nghệ an. 

Người đại diện hợp pháp cho bị cáo B: Ông Ngô Trí H, sinh năm 1976, (Là bố đẻ) có mặt 

Trú tại: Khối B, phường MH, thị xã H, tỉnh Nghệ an. 

Người bào chữa cho các bị cáo K, Tr, C, S, Hoàng: Ông Phạm Văn Hà - Trợ giúp viên 

pháp lý, Chi nhánh số 1 - Tr tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Nghệ an; có mặt 

Người bào chữa cho các bị cáo B, T, D, Sinh: Bà Phạm Thị Luyên – Luật sư, cộng tác 

viên - Tr tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Nghệ an; có mặt 

Người bị hại: Anh Hà Văn T, sinh năm 1984, vắng mặt 

Trú tại: Thôn DX, xã TD, huyện LG, tỉnh Bắc Giang; 

Nguyên đơn dân sự: C ty TNHH MTV TPB 

Địa chỉ: Số A, đường QN, phường XG, TP BG, tỉnh Bắc Giang, 

Đại diện theo pháp luật: Ông Phùng Ngọc P, chức vụ: Giám đốc 

Người được ủy quyền: Anh Hà Văn T, sinh năm 1984, vắng mặt 

Trú tại: Thôn DX, xã TD, huyện LG, tỉnh Bắc Giang; 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Nguyễn Bá V, sinh năm 2000 

Trú tại: Khối TT, phường QT, thị xã H, tỉnh Nghệ an; có mặt 

Người làm chứng: Anh Nguyễn Nho T, sinh năm 2003, vắng mặt 

Người đại diện hợp pháp cho anh T: Chị Nguyễn Thị D, sinh năm 1979, (Là mẹ đẻ) vắng 

mặt 

Đều trú tại: Xóm A, xã QL, thị xã H, tỉnh Nghệ an. 
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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: 

Vào khoảng 21 giờ ngày 07/5/2019, Nguyễn Văn D, Vũ Lê K, Nguyễn Bá Tr, Nguyễn Bá 

C, Lê Đăng H, Nguyễn Bá S, Đậu Danh T, Ngô Trí B, Nguyễn Nho T, Bùi Văn Sinh ngồi 

chơi tại nhà Nguyễn Bá Tr. Tại nhà Tr, cả nhóm mở nhạc, nhảy và phát trực tiếp lên 

mạng facebook. Được một lúc thì Nguyễn Bá T điện thoại cho Tr rủ tất cả nhóm bạn ở 

nhà Tr đi uống bia thì tất cả đồng ý. Cả nhóm đi 03 xe mô tô ra ngã tư đường giao nhau 

Quốc lộ 1A và Quốc lộ 48D thì gặp T đi xe mô tô Dream Majesty, biển kiểm soát 37L4-

4164 đã mua bia và gà rồi cả nhóm đi đến ngồi uống bia tại bãi đất trống gân cây xăng 

quân đội bên cạnh Quốc lộ 48D thuộc phường QT, thị xã Hoàng Mai. Trong lúc ngồi 

uống bia, T rủ cả nhóm đi lên Quốc lộ 1A chặn xe xin tiền thì cả nhóm đồng ý. Sau khi 

uống bia xong, đến khoảng 01 giờ ngày 08 tháng 5 năm 2019, cả nhóm đi 04 xe mô tô 

gồm: xe mô tô 37L1-683.00 do Sinh điều khiển chở B và S, xe mô tô 37L1-610.41 do 

Hoàng điều khiển chở D và C, xe mô tô 37L1-627.86 do T điều khiển chở T, Tr và K, xe 

mô tô 37L4-4164 do T điều khiển đi một mình lên ngã tư đường Quốc lộ 1A - đường 

48D rồi rẽ trái hướng B vào Nam đi về phía khách sạn Mường T Hoàng Mai. Lúc đó, cả 

nhóm phát hiện thấy 01 xe container đậu trước khách sạn Mường T nên dừng xe mô tô lại 

rồi T chỉ tay về phía chiếc xe ô tô và nói: “Đến xin tiền xe ô tô tải kia” thì K và Tr đi bộ 

đến đập cửa xe ô tô, số còn lại cũng đi đến đứng xung quanh xe ô tô. K nói với lái xe ô tô 

là cho ít tiền để uống nước thì lái xe ô tô đưa cho K số tiền 50.000đ, K cầm tiền sau đó cả 

nhóm tiếp tục điều khiển xe mô tô hướng Nam – Bắc ra ngã tư 36. Khi đi đến cầu La 

Man, cả nhóm thấy có 01 chiếc xe container đang dừng đậu ở trên cầu, T bảo cả nhóm 

đến xin tiền của tài xế xe ô tô này thì cả nhóm đi đến. K gõ cửa để xin tiền nhưng lái xe 

không đưa tiền mà nổ xe lái đi. Thấy ô tô nổ máy chạy, K, Sinh nhặt đá ném vào phía sau 

xe ô tô nhưng ô tô vẫn bỏ chạy theo hướng Vinh – Thanh Hóa. Lúc này T cùng cả nhóm 

đuổi theo chiếc xe ô tô đó đến cây xăng Dương Long Loan thì xe conteiner chạy nhanh 

nên T bảo cả nhóm dừng xe lại. Tại đây, T bảo cả nhóm tháo biển số xe mô tô ra để khỏi 

bị phát hiện, rồi K đưa số tiền 50.000đ vừa chiếm đoạt được tại K sạn Mường T Hoàng 

Mai cho S đổ xăng cho xe mô tô biển kiểm soát 37L1-683.00 do Sinh điều khiển. 

Sau khi tháo biển số ra, cả nhóm chạy xe máy ra cổng khu C nghiệp Hoàng Mai uống 

nước tại quán của anh Nguyễn Bá H. Lúc này đang có một vài xe ô tô dừng đậu, T bảo cả 
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nhóm ra xin tiền các xe này. T đi qua trước một đoạn, số còn lại đi đến chỗ đầu xe ô tô 

container, biển kiểm soát 29LD – 304.31 do anh Hà Văn T điều khiển đang đậu trước 

cổng khu Công nghiệp Hoàng Mai, trên xe ô tô chỉ có một mình anh T. Khi cả nhóm đi 

đến phía cửa lái xe ô tô thì K đập cửa xe nhưng anh T không mở cửa. Thấy vậy, K dùng 

tay đập vào kính xe cửa lái rồi nhảy xuống, đồng thời C, Hoàng, T và T dùng đá ném vào 

phần cánh cửa bên lái xe. Anh T thấy bị ném đá liền mở cửa kính bên lái xuống. Lúc này, 

K nói với anh T: “Cho xin ít tiền phí”, anh T nghe vậy đưa cho K 50.000đ. K cầm 

50.000đ thấy ít nên nói anh T đưa thêm tiền, đồng thời lúc này Tr hét to: “Vài trăm nữa 

đi!”. Anh T thấy vậy liền đóng kính cửa xe lên. Thấy anh T đóng cửa kính lên, K liền trèo 

lên bậc lên xuống xe dùng tay đập kính cửa bên lái và bẻ gương chiếu hậu của xe ô tô 

nhưng không thấy anh T mở cửa thì K nhảy xuống đường nhặt đá ném vào cửa lái của xe. 

Đồng thời lúc này C, T, H, T cũng nhặt đá dưới đường ném vào phần kính của cửa bên 

lái xe ô tô, D, Tr, S, S, B cũng nhặt đá ném vào cửa bên lái và thùng xe xe ô tô biển kiểm 

soát 29LD – 304.31. Do bị ném đá nên anh T điều khiển lùi xe đến cây xăng gần khu C 

nghiệp Hoàng Mai và lấy điện thoại ra để điện cho lực lượng Công an. Thấy anh T cầm 

điện thoại thì cả nhóm chạy đến chỗ T cách chỗ xe khoảng 30m. K nói với T nó đưa được 

số tiền 50.000đ, thì T nói cả nhóm xin được 50.000đ mà cũng xin, rồi T lấy một hòn đá 

dưới đường quay lại xe ô tô, cả nhóm cũng đi theo. T khoát tay bảo cả nhóm qua chờ phía 

bên kia đường còn T đi xe mô tô chở Tr đi đến đầu xe ô tô 29LD-304.31 yêu cầu anh T 

đưa thêm tiền nhưng anh T không đưa, sau đó T cầm hòn đá ném vào cửa kính bên lái 

làm kính cửa bên lái bị vỡ, anh T bị thương tích nhẹ ở tay và má. Sau đó cả nhóm đi về 

nhà ngủ. Số tiền 50.000đ chiếm đoạt được của anh T thì K đã nạp thẻ chơi game hết. 

Ngày 5/7/2019, Hội đồng định giá tài sản UBND thị xã Hoàng Mai định giá Chiếc kính 

chắn gió cửa lái xe ô tô biển kiểm soát 29LD-304.34 có giá trị tại thời điểm bị hư hỏng có 

giá trị 1.500.000đ. 

Tại bản cáo trạng số 86/CT-VKS-HS, ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân thị xã Hoàng Mai đã truy tố các bị cáo Nguyễn Bá T, Vũ Lê K, Nguyễn Bá Tr, 

Nguyễn Bá C, Lê Đăng H, Nguyễn Bá S, Bùi Văn S, Đậu Danh T, Nguyễn Văn D, Ngô 

Trí B về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 170 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà hôm nay Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố và đề nghị Hội 

đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Nguyễn Bá T, Vũ Lê K, Nguyễn Bá Tr, Nguyễn Bá C, 
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Lê Đăng H, Nguyễn Bá S, Bùi Văn S, Đậu Danh T, Nguyễn Văn D, Ngô Trí B phạm tội 

"Cưỡng đoạt tài sản". 

Đề nghị: Áp dụng khoản 1 Điều 170; điểm b, s khoản 1 Điều 51; điểm o Điều 52; Điều 

58 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: Nguyễn Bá T 15-18 tháng tù. 

Áp dụng khoản 1 Điều 170; điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điều 58; Điều 91; Điều 100 Bộ 

luật hình sự. 

Xử phạt: Vũ Văn K 12-15 tháng tù. 

Áp dụng khoản 1 Điều 170; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 58; Điều 

91; Điều 100 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: Nguyễn Bá Tr 9- 12 tháng tù 

Xử phạt: Nguyễn Bá C 9- 12 tháng tù 

Xử phạt: Đậu Danh T 9- 12 tháng tù 

Xử phạt: Nguyễn Văn D 9- 12 tháng tù 

Áp dụng khoản 1 Điều 170; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 58; Điều 

65; Điều 91; Điều 100 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: Lê Đăng H 9-12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18-24 

tháng. 

Xử phạt: Nguyễn Bá S 9-12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18-

24 tháng. 

Xử phạt: Bùi Văn S 9-12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18-24 

tháng. 

Xử phạt: Ngô Trí B 9-12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18-24 

tháng. 

Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại và C ty TNHH MTV TPB đã được các bị cáo bồi 

thường xong và không yêu cầu gì thêm nên miễn xét. 

Vật chứng vụ án: Trả lại 01 điện thoại cho bị cáo T; trả lại 01 xe mô tô Honda Wave cho 

bị cáo S; trả lại 01 xe mô tô Dream Majesty cho anh V. 
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Ông Phạm Văn Hà – Trợ giúp viên pháp lý, bào chữa cho các bị cáo chưa thành niên; Đề 

nghị xử phạt bị cáo K mức hình phạt 9-12 tháng tù; bị cáo Tr, C 9-12 tháng tù nhưng cho 

hưởng án treo; bị cáo H, S 6 -9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. 

Ông V, ông T, bà L, bà B, bà N đề nghị Hội đồng xét xử cho các bị cáo mức hình phạt 

như đề nghị của ông Phạm Văn Hà - trợ giúp viên pháp lý. 

Bà Phạm Thị Luyên – Luật sư, cộng tác viên, bào chữa cho các bị cáo chưa thành niên; 

Đề nghị xử phạt bị cáo T, D, S, B 09-12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. 

Ông L, bà T, ông C, ông H đề nghị Hội đồng xét xử cho các bị cáo T, D, S, B mức hình 

phạt như đề nghị của bà Phạm Thị Luyên - trợ giúp viên pháp lý. 

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 toàn diện đầy đủ chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, 

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] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an thị xã Hoàng Mai, Điều 

tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoàng Mai, 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 các bị cáo; người bào chữa; người bị hại; 

nguyên đơn dân sự; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 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 

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] Đối chiếu lời khai của các bị cáo; người bị hại; người bào chữa; người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan và các tài liệu có trong hồ sơ, xét thấy phù hợp về thời gian, địa điểm 

mà các bị cáo thực hiện hành vi chiếm đoạt; có đủ cơ sở kết luận ngày 8/5/2019, Nguyễn 

Bá T rủ Vũ Lê K, Nguyễn Bá Tr, Nguyễn Bá C, Lê Đăng H Nguyễn Bá S, Bùi Văn Sinh, 

Đậu Danh T, Nguyễn Văn D, Ngô Trí B, Nguyễn Nho T ra QL1A và đến khu Công 

nghiệp Hoàng Mai để chặn xe xin tiền; K, Tr đến bên cửa lái xe ô tô 29LD - 304.34 của 

C ty TNHH MTV TPB đập cánh cửa, dùng lời nói đe dọa, các đối tượng đi cùng dùng đá 

ném vào ca bin xe để xin tiền của anh Hà Văn T, buộc anh T phải miễn cưỡng đưa 
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50.000đ, lấy tiền xong các đối tượng chê ít đòi thêm nhưng anh T không đưa mà nổ xe ô 

tô lùi về cây xăng gần đó, các đối tượng tiếp tục dùng đá ném vào xe ô tô, làm bể kính 

chắn gió có giá trị 1.500.000đ và làm anh T bị thương nhẹ đã cấu thành tội cưỡng đoạt tài 

sản. 

Đối với Nguyễn Nho T là đối tượng cũng tham gia cưỡng đoạt tài sản trong vụ án, nhưng 

tính đến ngày phạm tội T mới đủ 15 tuổi 7 tháng 13 ngày, đây là vụ án thuộc trường hợp 

nghiêm trọng nên Nguyễn Nho T không phạm tội. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoàng 

Mai đã ra quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo là đúng pháp luật. 

Đối với hành vi gây thương tích cho anh Hồ Văn T và hành vi ném vỡ kính xe ô tô biển 

kiểm soát 29LD - 304.34 của Nguyễn Bá T, do anh T từ chối giám định tỷ lệ thương tật 

và thiệt hại kính xe là 1.500.000đ, hành vi chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên cơ 

quan CSĐT Công an thị xã Hoàng Mai đã xử phạt hành chính đối với Nguyễn Bá T về 2 

hành vi trên là có căn cứ đúng pháp luật. 

Đối với hai chiếc xe ô tô mà Nguyễn Bá T cùng cả nhóm có hành vi xin tiền tại khu vực 

khách sạn Mường Thanh Hoàng Mai và tại Cầu La Man, hiện tại không có người bị hại 

trình báo nên không có căn cứ điều tra xử lý. 

Quá trình phạm tội, các bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức và điều 

khiển hành vi phạm tội của mình là trái pháp luật nhưng do coi thường pháp luật nên đã 

cố tình thực hiện hành vi phạm tội một cách liều lĩnh. 

Hành vi của bị cáo thực hiện nêu trên có đủ căn cứ kết luận Nguyễn Bá T, Vũ Lê K, 

Nguyễn Bá Tr, Nguyễn Bá C, Lê Đăng H, Nguyễn Bá S, Bùi Văn S, Đậu Danh T, 

Nguyễn Văn D, Ngô Trí B phạm tội: "Cưỡng đoạt tài sản”, tội phạm và khung hình phạt 

được quy định tại khoản 1 Điều 170 Bộ luật hình sự như cáo trạng quy kết là hoàn toàn 

đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[3] Vụ án thuộc trường hợp nghiêm trọng, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm 

cho xã hội, xâm hại đến quyền sở hữu về tài sản và quyền nhân thân của công dân được 

pháp luật bảo vệ, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội gây hoang mang, lo lắng trong 

cuộc sống bình thường của nhân dân. Bởi vây, căn cứ vào tính chất, mức độ phạm tội về 

tội cưỡng đoạt tài sản và giá trị tài sản mà bị cáo chiếm đoạt cần thiết phải xử phạt 

nghiêm khắc bằng hình phạt tù, tương xứng với hành vi phạm tội mà các bị cáo thực hiện 

mới có đủ điều kiện giáo dục riêng và phòng ngừa chung. 
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[4] Vụ án đồng phạm nhưng mang tính chất giản đơn, Trong vụ án này vai trò của các bị 

cáo như sau: Nguyễn Bá T là người khởi xướng nên xếp vai trò cầm đầu; K tham gia tích 

cực nên xếp sau T, các bị cáo Tr, C, H, S, S, T, D, B cùng tham gia nên xếp vai trò thứ 

yếu. 

[5] Bị cáo T có tình tiết tăng nặng là xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội; các bị cáo K, 

Tr, C, H, S, S, T, D, B không có các tình tiết tăng nặng. 

Tuy nhiên, xét thấy trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo khai 

báo thành khẩn và ăn năn hối cải; khắc phục hậu quả; phạm tội lần đầu và thuộc trường 

hợp ít nghiêm trọng; các bị cáo (trừ bị cáo T, K) sau khi phạm tội đã nhận thức được việc 

làm của mình là vi phạm pháp luật nên đã đầu thú; các bị cáo (trừ bị cáo T) khi thực hiện 

hành vi phạm tội chưa đủ 18 tuổi, khả năng nhận thức hành vi còn hạn chế nên được áp 

dụng thêm điều luật đối với người chưa thành niên phạm tội. 

Do đó, đối với bị cáo T, K cần giảm nhẹ một phần nhưng cần thiết phải cách ly khỏi xã 

hội một thời gian mới đủ điều kiện giáo dục riêng và phòng ngừa chung. 

Đối với các bị cáo Tr, T, D, S, C, H, S, B có nhân thân tốt, nhất thời phạm tội, có địa chỉ 

và nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải cách ly khỏi xã hội mà cho các bị cáo được 

cải tạo tại địa phương cũng đủ niềm tin để các bị cáo trở thành công dân tốt cho xã hội. 

[6] Về hình phạt bổ sung: Điều kiện hoàn cảnh gia đình bị cáo T khó khăn về kinh tế nên 

miễn phạt tiền bổ sung; các bị cáo K, Tr, C, H, S, T, D, S, B không có tài sản gì, đang 

sống phụ thuộc vào gia đình nên không áp dụng hình phạt bổ sung. 

[7] Về trách nhiệm dân sự: Tài sản đã được giao trả xong cho nguyên đơn dân sự và C ty 

TNHH MTV Tiền Phương B không yêu cầu gì thêm nên miễn xét. 

[8] Về vật chứng vụ án: 01 viên đá là Công cụ phạm tội không có giá trị sử dụng nên tiêu 

hủy; 01 điện thoại Nokia thu giữ của bị cáo T không liên quan đến việc phạm tội nên trả 

lại cho bị cáo T; 01 xe moto Hon da Wave anpha biển kiểm soát 37L1-683.00 thu giữ của 

bị cáo S là tài sản chung mang tên 1 người nên trả lại cho bị cáo S; 01Xe moto Dream 

Majesty biển kiểm soát 37L4-4164 thu giữ của bị cáo T là xe của anh Nguyễn Bá V, khi 

T mượn xe thực hiện hành vi phạm tội, anh V không biết nên trả lại xe cho anh V. 

[9] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự theo quy định của pháp luật. 

Bởi các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 170; điểm b, s khoản 1, khoản 2 (trừ T, K) Điều 51; điểm o 

Điều 52 (đối với T); Điều 65 (đối với Tr, T, D, S, C, H, S, B); Điều 58; Điều 91; Điều 

100 (trừ T) Bộ luật hình sự. 

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Bá T, Vũ Lê K, Nguyễn Bá Tr, Nguyễn Bá C, Lê Đăng H, 

Nguyễn Bá S, Bùi Văn S, Đậu Danh T, Nguyễn Văn D, Ngô Trí B phạm tội "Cưỡng đoạt 

tài sản". 

Xử phạt: Nguyễn Bá T 15 (mười lăm) tháng tù; thời hạn tù tính từ ngày 8/5/2019. 

Xử phạt: Vũ Lê K 13 (mười ba) tháng tù; thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án nhưng 

được trừ thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 8/5/2019 đến ngày 5/7/2019 

Xử phạt: Nguyễn Bá Tr 12 (mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách 24 tháng tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (29/10/2019). 

Xử phạt: Nguyễn Bá C 12 (mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách 24 tháng tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (29/10/2019). 

Xử phạt: Lê Đăng H 12 (mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 

24 tháng tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (29/10/2019). 

Xử phạt: Nguyễn Bá S 12 (mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách 24 tháng tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (29/10/2019). 

Xử phạt: Nguyễn Văn D 12 (mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách 24 tháng tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (29/10/2019). 

Xử phạt: Bùi Văn S 12 (mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 

24 tháng tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (29/10/2019). 

Xử phạt: Đậu Danh T 12 (mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách 24 tháng tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (29/10/2019). 

Xử phạt: Ngô Trí B 12 (mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 

24 tháng tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (29/10/2019). 

Giao các bị cáo Nguyễn Bá Tr, Nguyễn Bá C, Lê Đăng H, Nguyễn Bá S cho UBND 

phường QT, thị xã H, tỉnh Nghệ an giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách; Gia đình 

các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo 
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dục. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy 

định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự. 

Giao các bị cáo Bùi Văn S, Đậu Danh T, Ngô Trí B cho UBND phường MH, thị xã H, 

tỉnh Nghệ an giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách; Gia đình các bị cáo có trách 

nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục. Trường hợp 

người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 

Điều 69 Luật thi hành án hình sự. 

Giao bị cáo Nguyễn Văn D cho UBND xã QV, thị xã H, tỉnh Nghệ an giám sát, giáo dục 

trong thời gian thử thách; Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa 

phương trong việc giám sát, giáo dục. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi 

cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên 

thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù 

của bản án đã cho hưởng án treo. 

Về vật chứng vụ án: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình 

sự. Tịch thu tiêu hủy 01 viên đá; trả 01 điện thoại Nokia cho bị cáo T; trả 01 xe moto Hon 

da Wave anpha biển kiểm soát 37L1-683.00 cho bị cáo S; trả 01 moto Dream Majesty 

biển kiểm soát 37L4 -4164 cho anh Nguyễn Bá V. (Viên đá, điện thoại và sim, xe moto 

có đặc điểm, số lượng như trong biên bản giao nhận vật chứng ngày 9/10/2019 giữa Cơ 

quan điều tra Công an thị xã Hoàng Mai và Chi cục thi hành án Dân sự thị xã Hoàng 

Mai). 

Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 

236/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội; Buộc các bị 

cáo Nguyễn Bá T, Vũ Lê K, Nguyễn Bá Tr, Nguyễn Bá C, Lê Đăng H, Nguyễn Bá S, Bùi 

Văn S, Đậu Danh T, Nguyễn Văn D, Ngô Trí B mỗi người phải nộp 200.000đ án phí hình 

sự sơ thẩm. 

Bị cáo; Người bào chữa; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo lên 

Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Người bị hại; 

Nguyên đơn dân sự vắng mặt được quyền kháng cáo lên Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHÙ YÊN, TỈNH 

SƠN LA 

CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 54/2019/HS-ST 

Ngày: 09/09/2019 

“Về tội hiếp dâm người dưới 16 

tuổi” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ YÊN, TỈNH SƠN LA 

Ngày 09 tháng 9 năm 2019 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La xét xử 

sơ thẩm kín vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 57/2019/TLST-HS, ngày 09 tháng 8 năm 

2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 57/2019/QĐXXST-HS, ngày 29 tháng 8 

năm 2019 đối với bị cáo: 

- Lò Văn C (tên gọi khác: không), sinh ngày 21 tháng 4 năm 2002 tại huyện Phù Yên,

tỉnh Sơn La; nơi ĐKNKTT và chô ơ hiên nay: bản X, xã Sập X, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn 

La; Nghề nghiệp: Học sinh; Trình độ học vấn: đang là học sinh học lớp 12 Trường THPT 

Gia Ph, huyện Phù Yên; Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Thái; Giới tính: Nam; Tôn giáo, 

Đảng phái: Không. Đoàn thể: Đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Con 

ông Lò Văn D, sinh năm 1984 và bà Lò Thị Ng, sinh năm 1982, đều trú tại bản X, xã Sập 

X, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La; Bị cáo chưa có vợ, con. Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo 

bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 18/6/2019 đến nay, bị cáo tại ngoại, có 

mặt tại phiên tòa. 

Người bị hại: chị Vì Thị Kiều O, sinh ngày 18/9/2006; Địa chỉ: bản G, xã Sập X, huyện 

Phù Yên, tỉnh Sơn La. Có mặt 

Người đại diện hợp pháp của người bị hại: bà Đinh Thị Cấp, sinh năm 1989; Địa chỉ: bản 

G, xã Sập X, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Có mặt. 
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Người đại diện hợp pháp của bị cáo: ông Lò Văn Dân, sinh năm 1984; Địa chỉ: bản X, xã 

Sập X, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Có mặt. 

Người bào chữa cho bị cáo: ông Cầm Trọng Thủy – Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung 

tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Sơn La. Có mặt. 

Người làm chứng: 

1. Chị Đinh Thị H, sinh năm 1991, trú tại bản G, xã Sập X, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. 

Có mặt. 

2. Em Đinh Văn L, sinh năm 2007, trú tại bản G, xã Sập X, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. 

Vắng mặt, là học sinh đang đi học. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: bà Lò Thị Ng, sinh năm 1982, trú tại bản X, xã 

Sập X, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Có mặt. 

Đại diện Nhà trường nơi bị cáo đang học tập: ông Cầm Văn K – Phó Hiệu trưởng 

Trường THPT Gia Ph, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. 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: 

Lò Văn C, sinh ngày 21/4/2002 và Vì Thị Kiều O, sinh ngày 18/9/2006 có quan hệ tình 

cảm với nhau. Đêm ngày 15/5/2016 cả hai đã gặp nhau và tâm sự rồi ngủ cùng nhau tại 

nhà bán trú Trường Tiểu học – Trung học cơ sở xã Sập X, đến khoảng 11 giờ trưa ngày 

16/5/2019, O đã nhất trí cho C quan hệ tình dục. Trong quá trình quan hệ tình dục với 

nhau thì chị Đinh Thị H, sinh năm 1991, trú tại bản G, xã Sập X (là dì của O) trong lúc đi 

tìm O đã nhìn thấy sự việc, cùng ngày 16/5/2019 Vì Thị Kiều O có đơn đề nghị cơ quan 

chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật. Ngày 17/6/2019 Công an xã Sập X đã 

chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho công an huyện Phù Yên giải quyết theo thẩm quyền. 

Thời điểm C và O quan hệ tình dục vào ngày 16/5/2019 thì Lò Văn C được 17 tuổi 25 

ngày, Vì Thị Kiều O được 12 tuổi 7 tháng 28 ngày (chưa đủ 13 tuổi). 

Ngày 18/5/2019 Cơ quan điều tra công an huyện Phù Yên tiến hành khám nghiệm hiện 

trường, thu giữ vật chứng. 

Vật chứng đã được thu giữ gồm: 01 (Một) chiếu cói màu vàng nhạt, có diện tích dài 2,1m 

x rộng 1,2m; 01 (Một) chăn bằng vải bông tổng H màu đỏ, vàng, đen, hai đầu chăn bị 
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rách hở phần bông; 01 (Một) áo phông cộc tay nhãn hiệu CAROL & JOHN, ngực áo có 

thêu lô gô màu vàng, đỏ trắng, viền cổ áo màu trắng, áo dài 60cm, rộng vai 45cm; 01 

(Một) quần vải dài màu tím, không rõ nhãn hiệu, cạp quần rộng 37cm, ống quần rộng 

85cm, quần được thiết kế khuy bấm nhựa và khóa nhựa làm khóa quần; 01 (một) chiếc 

quần lót màu xám, cạp quần màu tím nhãn hiệu Fuguibao; 01 (Một) chiếc quần vải bò 

nhãn hiệu EVAS JEAN cỡ 28, khuy quần và khóa quần bằng kim loại, mặt trước ống 

quần bên phải có thêu hoa văn màu vàng, quần màu xám; 01 áo vải tổng H dài tay, cổ 

tròn nhãn hiệu Ai yi lei màu Xnh đen, loại vải ren, áo dài 40cm x chiều rộng vai 37cm, 

mặt ngoài áo là các hoa văn xen kẽ dạng chữ V; 01 (Một) chiếc quần lót màu đỏ không rõ 

nhãn hiệu, cạp quần co dãn rộng 28cm, mặt trước quần là vảo hoa văn dạng ren; Toàn bộ 

số tài sản trên đều đã cũ, qua sử dụng. 

Ngày 21/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Phù Yên đã ra quyết định 

trưng cầu giám định số 85; Trưng cầu: Giám định viên của Trung tâm pháp y giám định 

tổn thương bộ phận sinh dục, tình trạng mang thai và bệnh lý của Vì Thị Kiều O với nội 

dung yêu cầu giám định: “Xác định tổn thương của bộ phận sinh dục Vì Thị Kiều O; Vì 

Thị Kiều O có mang thai hoặc bị nhiễm HIV hay bệnh truyền nhiễm nào khác không”. 

Tiến hành lấy mẫu giám định, mẫu so sánh và ra quyết định trưng cầu giám định số 86, 

ngày 21/5/2019; Trưng cầu Giám định viên Viện pháp y Quốc gia giám định ADN. Với 

mẫu cần giám định: 01 (Một) lam kính trên bề mặt có chứa mẫu dịch âm đạo của Vì Thị 

Kiều O, được niêm phong dán kín, ký hiệu A1; 01 (Một) chiếc quần lót màu đỏ, tại phần 

đũng quần có bán dính chất dịch màu nâu, đã khô, được niêm phong dán kín, ký hiệu A2. 

Mẫu so sánh: Mẫu tóc gồm cả chân tóc thu giữ của Lò Văn C, được niêm phong dán kín, 

ký hiệu M1. Với nội dung yêu cầu giám định: ADN trong các mẫu cần giám định ký hiệu 

A1, A2 với mẫu so sánh ký hiệu M1 có phải cùng một người hay không? Tại bản kết luận 

giám định pháp y về tình dục số 24/TD, ngày 27/5/2019 của Trung tâm pháp y tỉnh Sơn 

La kết luận: “Màng trinh rách điểm 9h – 11h; Tại thời điểm giám định Vì Thị Kiều O 

không có thai, không mắc các bệnh lây nhiễm như (HIV, lậu, giang mai, sùi mào gà) lây 

qua đường tình dục”. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về ADN số 135/10/TC-ADN, ngày 27/5/2019 của 

Viện pháp y Quốc gia kết luận: ADN nam giới thu từ mẫu A1 (mẫu dịch trong âm đạo 

của Vì Thị Kiều O) có các alen trên nhiễm sắc thể Y trung khớp hoàn toàn với ADN của 

Lò Văn C trên tất cả các locus Y – STR đã phân tích; ADN nam giới thu từ mẫu A2 
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(chiếc quần lót) có các alen trên nhiễm sắc thể Y không trùng với ADN của Lò Văn C 

trên tất cả các locus Y-STR đã phân tích. 

Ngày 05/6/2019 cơ quan điều tra công an huyện Phù Yên cũng tiến hành phối hợp với 

Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên tiến hành xét nghiệm HIV đối với Lò Văn C. Kết quả 

xét nghiệm: Âm tính. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Lò Văn C khai nhận hành vi phạm tội như sau: 

Khoảng 21 giờ ngày 15/5/2019 bị cáo C đi chơi ở bản X, xã Sập X, huyện Phù Yên thì 

gặp Vì Thị Kiều O đang đi chơi với bạn, do có quan hệ tình cảm với nhau nên khi gặp 

nhau thì O và C có nói chuyện với nhau đến khoảng 22 giờ cùng ngày, C rủ O đến nhà 

ông nội của C để ngủ qua đêm nhưng O không đồng ý và O rủ C xuống phòng ngủ tại 

khu nhà ở bán trú Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Sập X để ngủ. Tại đây C và O 

ôm hôn nhau rồi C đòi quan hệ tình dục với O nhưng O không đồng ý, hai người tiếp tục 

ôm nhau ngủ đến 08 giờ sáng ngày 16/5/2019. Khi thức dậy C tiếp tục ôm hôn O và đòi 

quan hệ tình dục với O, O vẫn chưa đồng ý và bảo với C là ngủ dậy mới cho. Đến khoảng 

11 giờ cùng ngày thì cả hai cùng ngủ dậy, C hỏi O “bây giờ dậy rồi như thế nào đây”, O 

trả lời “tùy anh”, biết là O đồng ý quan hệ tình dục nên C đã ôm hôn và cởi áo, kéo quần 

của O, sau đó C tự cởi quần áo của mình ra, O tư thế nằm ngửa, hai chân dạng ra hai bên, 

C nằm sấp lên người O, cho dương vật của mình vào âm đạo của O rồi quan hệ được một 

lúc thì xuất tinh vào âm đạo của O, khi C quan hệ tình dục xong thì O hỏi C “tao mà có 

em bé thì làm sao”, C trả lời “có thì tao lấy mày về làm vợ”. Trong lúc C và O đang quan 

hệ tình dục với nhau thì có chị Đinh Thị H, sinh năm 1991, trú tại bản G, xã Sập X, 

huyện Phù Yên (là dì của chị O) cùng với cháu chị H là Đinh Văn Lập, sinh năm 2007 

đang đi tìm O nhìn thấy sự việc, lúc này chị H và cháu L có gọi O thì C và O dậy, mặc 

quần áo và đi ra khỏi phòng. 

Qua quá trình điều tra và tại phiên tòa, Lò Văn C đã thừa nhận hành vi phạm tội của 

mình, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và gia đình C đã tự nguyện bồi thường 

cho chị Vì Thị Kiều O số tiền 20.000.000,đ, gia đình người bị hại có đơn xin giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo để bị cáo được tiếp tục học tập. 

Do có hành vi nêu trên tại bản Cáo trạng số: 58/CT-VKS-PY, ngày 07/8/2019 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La truy tố: Bị cáo Lò Văn C phạm tội Hiếp 

dâm người dưới 16 tuổi theo điểm b khoản 1 Điều 142 của Bộ luật hình sự 2015. 
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Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sơn La giữ quyền 

công tố tại phiên toà trình bày lời luận tội, sau khi phân tích đánh giá tính chất, mức độ 

hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, cũng như qua xem xét các tình tiết tăng nặng, 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử: 

- Tuyên bố bị cáo Lò Văn C phạm tội: Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. 

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 142; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điều 54; khoản 

1, 2 điều 65; điều 91; điều 36 Bộ luật Hình sự năm 2015: 

- Xử phạt bị cáo Lò Văn C 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Đề nghị Hội đồng ấn 

định thời gian thử thách theo quy định. 

Vật chứng vụ án: Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015: 

- Tịch thu tiêu hủy: 01 (Một) chiếu cói màu vàng nhạt, có diện tích dài 2,1m x rộng 1,2m, 

chiếu cũ đã qua sử dụng; 01 (Một) chăn bằng vải bông tổng H màu đỏ, vàng, đen, hai đầu 

chăn bị rách hở phần bông, chăn đã cũ qua sử dụng; 01 (Một) áo phông cộc tay nhãn hiệu 

CAROL & JOHN, ngực áo có thêu lô gô màu vàng, đỏ trắng, viền cổ áo màu trắng, áo 

dài 60cm, rộng vai 45cm, áo đã cũ qua sử dụng; 01 (Một) quần vải dài màu tím, không rõ 

nhãn hiệu, cạp quần rộng 37cm, ống quần rộng 85cm, quần được thiết kế khuy bấm nhựa 

và khóa nhựa làm khóa quần, cũ qua sử dụng; 01 (một) chiếc quần lót màu xám, cạp quần 

màu tím nhãn hiệu Fuguibao, quần cũ qua sử dụng; 01 (Một) chiếc quần vải bò nhãn hiệu 

EVAS JEAN cỡ 28, khuy quần và khóa quần bằng kim loại, mặt trước ống quần bên phải 

có thêu hoa văn màu vàng, quần màu xám, đã cũ qua sử dụng; 01 áo vải tổng H dài tay, 

cổ tròn nhãn hiệu Ai yi lei màu xanh đen, loại vải ren, áo dài 40cm x chiều rộng vai 

37cm, mặt ngoài áo là các hoa văn xen kẽ dạng chữ V, áo đã cũ qua sử dụng; 01 (Một) 

chiếc quần lót màu đỏ không rõ nhãn hiệu, cạp quần co dãn rộng 28cm, mặt trước quần là 

vải hoa văn dạng ren, quần cũ đã qua sử dụng; 01 (Một) phong bì được dán kín, bên 

ngoài ghi “dịch âm đạo của Vì Thị Kiều O (A1)”; 01 (Một) phong bì được dán kín, bên 

ngoài ghi “Mẫu tóc thu của Lò Văn C ngày 21/5/2019 M”. 

Về trách nhiệm dân sự: áp dụng điều 48 Bộ luật hình sự năm 2015; điều 584, 585, 586 và 

590 Bộ luật Dân sự năm 2015: 

Chấp nhận sự tự nguyện thỏa thuận bồi thường thiệt hại của gia đình bị cáo và gia đình 

người bị hại số tiền 50.000.000,đ, gia đình bị cáo đã tự nguyện bồi thường cho gia đình bị 
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hại số tiền 20.000.000,đ, gia đình bị cáo tiếp tục bồi thường cho người bị hại số tiền 

30.000.000,đ (Ba mươi triệu đồng). 

Buộc bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

Người bào chữa cho bị cáo trình bày quan điểm bào chữa: Bị cáo phạm tội khi đang là vị 

thành niên, chưa phát triển đầy đủ thể chất và tinh thần, sinh sống tại vùng đặc biệt khó 

khăn theo QĐ 90/QĐ-TTg, ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, chưa được giáo 

dục đầy đủ về kỹ năng sống và tâm sinh lý trong nhà trường, thiếu sự quan tâm của gia 

đình, phạm tội lần đầu, không có tiền án, tiền sự và thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, 

sau khi phạm tội đã tích cực bồi thường cho bị hại để khắc phục hậu quả, gia đình bị hại 

có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, trong quá trình học tập luôn chấp hành các quy 

định của Nhà trường, trước khi phạm tội không vi phạm kỷ luật của Nhà trường, lớp và 

nơi cư trú. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 

điều 51, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử áp 

dụng xử phạt đối với bị cáo dưới khung của hình phạt từ 30 đến 36 tháng tù nhưng cho 

hưởng án treo để bị cáo còn được tiếp tục học hành, giáo dục để trở thành người công dân 

có ích cho xã hội. 

Người đại diện hợp pháp của bị cáo ông Lò Văn D trình bày: Bị cáo phạm tội khi chưa đủ 

tuổi trưởng thành, chưa có đầy đủ nhận thức, hiểu biết xã hội và kỹ năng sống, bị cáo 

phạm tội do sự tác động của môi trường sống và có lỗi của gia đình quản lý, giám sát 

chưa đầy đủ. Sau khi bị cáo C phạm tội gia đình đã cố gắng tích cực bồi thường một phần 

cho cháu O và sẽ tiếp tục cố gắng bồi thường tiếp số tiền theo như thỏa thuận của hai gia 

đình, bị cáo đã rất hối hận, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải do đó mong muốn Hội 

đồng xét xử xem xét cho bị cáo được cải tạo không giam giữ để bị cáo được tiếp tục học 

tập, trở thành người công dân tốt cho xã hội. 

Người bị hại chị Vì Thị Kiều O trình bày: Giữa bị cáo và bị hại có mối quan hệ tình cảm 

với nhau, bị cáo C phạm tội có sự tự nguyện đồng ý của người bị hại, gia đình bị cáo 

cũng đã thỏa thuận bồi thường và đã tự nguyện bồi thường một phần số tiền 20.000.000,đ 

cho bị hại. Đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo C được tại ngoại để tiếp tục đi học, lao 

động để trở thành người công dân có ích cho xã hội. 

Người đại diện hợp pháp của người bị hại bà Đinh Thị Cấp trình bày: Giữa bị cáo và bị 

hại có quen biết, đi lại tìm hiểu nhau, khi phạm tội bị cáo chưa trưởng thành và chưa có 
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hiểu biết nhiều về pháp luật, sau khi phạm tội gia đình bị cáo đã tích cực bồi thường cho 

bị hại số tiền 20.000.000,đ, đề nghị bị cáo và gia đình bị cáo tiếp tục bồi thường cho bị 

hại số tiền 30.000.000,đ theo như thỏa thuận giữa hai gia đình. Bị cáo phạm tội cũng có 

một phần lỗi của người bị hại và gia đình bị hại đã chưa quản lý, giám sát, giáo dục cháu 

O được đầy đủ. Sau khi phạm tội bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã xin lỗi 

gia đình bị hại, hiện nay bị cáo đang là học sinh còn đi học nên đề nghị Hội đồng xét xử 

tạo điều kiện cho bị cáo được cải tạo không giam giữ để bị cáo được tiếp tục đi học và trở 

thành người công dân có ích cho xã hội. 

Đại diện Nhà trường THPT Gia Ph, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La nơi bị cáo C học tập 

trình bày: Bị cáo C hiện đang là học sinh học tại Trường THPT Gia Ph, trong thời gian 

học tập tại Trường bị cáo C luôn chấp hành các nội quy, quy chế của trường lớp đề ra, 

trước khi phạm tội bị cáo không vi phạm pháp luật, bị cáo sống tại vùng đặc biệt khó 

khăn, chưa có nhiều hiểu biết về pháp luật, Nhà trường đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 

cho bị cáo được cải tạo, giáo dục không giam giữ để bị cáo được tiếp tục học tập, sửa 

chữa những sai lầm của mình, trở thành học sinh ngoan và người công dân tốt cho xã hội. 

Người có quyền lợi liên quan bà Lò Thị Ng trình bày: Sau khi bị cáo phạm tội, gia đình 

đã tự nguyện thỏa thuận bồi thường cho gia đình cháu O số tiền 20.000.000,đ, bị cáo 

phạm tội có một phần lỗi của gia đình quản lý, giáo dục chưa đầy đủ, gia đình nhất trí thu 

xếp bồi thường tiếp số tiền 30.000.000,đ cho cháu O theo như thỏa thuận giữa hai gia 

đình. 

Tại phiên tòa, bị cáo Lò Văn C thành khẩn nhận tội, bị cáo, người đại diện hợp pháp của 

bị cáo, người bào chữa cho bị cáo không có ý kiến tranh luận gì với vị đại diện Viện kiểm 

sát, bị cáo C, người đại diện hợp pháp của bị cáo, người bào chữa cho bị cáo, người bị 

hại, người đại diện hợp pháp cho bị hại đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 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] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Phù Yên, tỉnh 

Sơn La, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Yên, 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 
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luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, người bào chữa cho bị 

cáo, người đại diện hợp pháp của bị cáo, người bị hại, người đại diện hợp pháp cho bị 

hại, người làm chứng không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 

Bị cáo, người bị hại là người chưa thành niên, để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo, người bị 

hại, Tòa án quyết định xét xử kín, Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án có Hội thẩm nhân dân 

là nguyên giáo viên, cán bộ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và có kinh nghiệm, 

hiểu biết tâm lý người dưới 18 tuổi. Có sự tham gia của người bào chữa, người đại diện 

hợp pháp cho bị cáo, người đại diện hợp pháp cho bị hại đúng theo quy định tại điều 76, 

điều 420, 423 Bộ luật tố tụng hình sự 2015. 

Người làm chứng Đinh Văn L đã được Tòa án triệu tập đến tham gia phiên tòa nhưng xử 

vắng mặt do còn đang đi học, có đầy đủ lời khai có trong hồ sơ, việc vắng mặt của người 

làm chứng không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án, căn cứ khoản 1 Điều 292 Bộ luật 

Tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử quyết định vẫn tiến hành xét xử. 

[2] Ngày 16/5/2019, Lò Văn C đã có hành vi quan hệ tình dục với Vì Thị Kiều O trên cơ 

sở tự nguyện của hai người. Khi phạm tội bị cáo Lò Văn C được 17 tuổi 25 ngày, người 

bị hại Vì Thị Kiều O được 12 tuổi 7 tháng 28 ngày (chưa đủ 13 tuổi). 

Tại phiên tòa bị cáo giữ nguyên lời khai tại cơ quan điều tra, không bổ sung thêm nội 

dung gì làm thay đổi nội dung của vụ án, bị cáo hoàn toàn nhất trí với hành vi phạm tội 

cũng như quyết định truy tố của Viện kiểm sát. 

Hành vi phạm tội của bị cáo được chứng minh bằng các căn cứ: 

- Lời khai nhận tội của bị cáo; Đơn trình báo, lời khai của người bị hại; 

- Biên bản khám nghiệm hiện trường. 

- Biên bản niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ; Biên bản lấy mẫu gửi giám định và 

niêm phong lại; Kết luận giám định pháp y về tình dục số 24/TD, ngày 27/5/2019 của 

Trung tâm pháp y tỉnh Sơn La; Kết luận giám định pháp y về ADN số 135/10/TC-ADN, 

ngày 27/5/2019 của Viện pháp y Quốc gia; 

- Các biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu. 
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Lời khai nhận tội của bị cáo phù H với lời khai của chị Đinh Thị H, sinh năm 1991, (là dì 

của chị O) cùng với cháu chị H là Đinh Văn Lập, sinh năm 2007, đều trú tại bản G, xã 

Sập X, huyện Phù Yên, phù H với kết quả điều tra. 

Đã có đủ cơ sở kết luận bị cáo Lò Văn C phạm tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, tội 

phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 142 Bộ luật Hình sự 2015. 

[3] Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, thấy rằng: Bị cáo Lò Văn C, sinh 

ngày sinh ngày 21/4/2002 và Vì Thị Kiều O, sinh ngày 18/9/2006 quan hệ tình dục trên 

cơ sở tự nguyện vào ngày 16/5/2019, khi phạm tội bị cáo Lò Văn C được 17 tuổi 25 

ngày, người bị hại Vì Thị Kiều O được 12 tuổi 7 tháng 28 ngày (chưa đủ 13 tuổi). Đã vi 

phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 142 Bộ luật Hình sự năm 2015, khung hình phạt 

có mức hình phạt tù từ 07 năm đến 15 năm và thuộc trường H rất nghiêm trọng. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng đến thuần phong 

mỹ tục, ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của người bị hại là trẻ em cần được pháp luật 

bảo vệ. Do đó, cần lên mức án tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội và nhân 

thân của bị cáo, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật nhằm đảm bảo biện pháp cải 

tạo giáo dục riêng và phòng ngừa chung. 

Tuy nhiên khi áp dụng hình phạt cần cân nhắc về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo. 

Về nhân thân: Bị cáo không có tiền án, tiền sự. 

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên toà bị cáo thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình bị cáo đã tích cực bồi thường cho người bị hại, 

người bị hại và người đại diện hợp pháp của người bị hại có đề nghị xin giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo nên cần áp dụng cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy 

định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. Bị cáo khi phạm 

tội là người chưa thành niên, chưa phát triển đầy đủ về thể chất, nhân cách và tâm sinh lý, 

thiếu sự quan tâm của gia đình. Hiện nay bị cáo đang là học sinh đang đi học, luôn chấp 

hành nội quy, quy chế của Nhà trường. Việc xét xử tù có thời hạn đối với bị cáo làm ảnh 

hưởng đến quá trình phát triển trở thành người công dân tốt và có ích cho xã hội. Do đó 

cần xem xét xử dưới khung hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo cũng đủ để cải 
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tạo, giáo dục bị cáo, thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, giúp đỡ bị 

cáo, cải tạo, giáo dục để bị cáo nhận ra sai lầm và sửa chữa những sai lầm của mình, tạo 

điều kiện tái hòa nhập cuộc sống. Đề nghị chính quyền địa phương và gia đình bị cáo 

phối hợp quản lý, giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách và Kiến nghị với 

Trường PTTH Gia Phù, huyện Phù Yên phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương 

giám sát, giáo dục bị cáo C trong thời gian học tập tại Nhà trường. 

[4] Về hình phạt bổ sung (phạt tiền): bị cáo là người chưa thành niên, không có tài sản 

riêng có giá trị, đang là học sinh đang đi học nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối 

với bị cáo. 

[5] Vật chứng vụ án: Đối với 01 (Một) chiếu cói màu vàng nhạt, có diện tích dài 2,1m x 

rộng 1,2m, chiếu cũ đã qua sử dụng; 01 (Một) chăn bằng vải bông tổng H màu đỏ, vàng, 

đen, hai đầu chăn bị rách hở phần bông, chăn đã cũ qua sử dụng; 01 (Một) áo phông cộc 

tay nhãn hiệu CAROL & JOHN, ngực áo có thêu lô gô màu vàng, đỏ trắng, viền cổ áo 

màu trắng, áo dài 60cm, rộng vai 45cm, áo đã cũ qua sử dụng; 01 (Một) quần vải dài màu 

tím, không rõ nhãn hiệu, cạp quần rộng 37cm, ống quần rộng 85cm, quần được thiết kế 

khuy bấm nhựa và khóa nhựa làm khóa quần, cũ qua sử dụng; 01 (một) chiếc quần lót 

màu xám, cạp quần màu tím nhãn hiệu Fuguibao, quần cũ qua sử dụng; 01 (Một) chiếc 

quần vải bò nhãn hiệu EVAS JEAN cỡ 28, khuy quần và khóa quần bằng kim loại, mặt 

trước ống quần bên phải có thêu hoa văn màu vàng, quần màu xám, đã cũ qua sử dụng; 

01 áo vải tổng H dài tay, cổ tròn nhãn hiệu Ai yi lei màu xanh đen, loại vải ren, áo dài 

40cm x chiều rộng vai 37cm, mặt ngoài áo là các hoa văn xen kẽ dạng chữ V, áo đã cũ 

qua sử dụng; 01 (Một) chiếc quần lót màu đỏ không rõ nhãn hiệu, cạp quần co dãn rộng 

28cm, mặt trước quần là vải hoa văn dạng ren, quần cũ đã qua sử dụng; 01 (Một) phong 

bì được dán kín, bên ngoài ghi “dịch âm đạo của Vì Thị Kiều O (A1)”; 01 (Một) phong bì 

được dán kín, bên ngoài ghi “Mẫu tóc thu của Lò Văn C ngày 21/5/2019 M”. 

Toàn bộ số vật chứng trên hiện đều đã cũ, hỏng, không còn giá trị sử dụng, người bị hại, 

bị cáo không nhận lại do đó cần tịch thu tiêu hủy. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Chấp nhận sự tự nguyện thỏa thuận bồi thường thiệt hại của 

gia đình bị cáo và gia đình người bị hại số tiền 50.000.000,đ, gia đình bị cáo đã tự nguyện 

bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 20.000.000,đ, gia đình bị cáo tiếp tục bồi thường 

cho người bị hại số tiền 30.000.000,đ (Ba mươi triệu đồng) theo quy định tại điều 48 Bộ 

luật hình sự năm 2015; điều 584, 585, 586 và 590 Bộ luật dân sự 2015: 
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[7] Về án phí: bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật; người 

đại diện hợp pháp của bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải chịu án phí 

dân sự sơ thẩm theo quy định. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ điểm b khoản 1 điều 142, điểm b, s khoản 1, khoản 2 điều 51; điều 54; khoản 1, 2 

điều 65; điều 91, điều 36 Bộ luật Hình sự năm 2015: 

Tuyên bố bị cáo Lò Văn C phạm tội: “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. 

- Xử phạt bị cáo Lò Văn C 03 (Ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 

là 05 (Năm) năm. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án, ngày 09 tháng 9 năm 2019. 

- Giao bị cáo Lò Văn C cho UBND cho Ủy ban nhân dân xã Sập X, huyện Phù Yên, tỉnh 

Sơn La giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy 

định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người 

được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định 

buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án 

treo. 

- Kiến nghị với Trường PTTH Gia Ph, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La phối hợp với gia đình 

và chính quyền địa phương quản lý giám sát, giáo dục bị cáo Lò Văn C trong thời gian 

học tập tại Nhà trường. 

Về vật chứng vụ án: Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 

2015: Tịch thu tiêu hủy: 01 (Một) chiếu cói màu vàng nhạt, có diện tích dài 2,1m x rộng 

1,2m, chiếu cũ đã qua sử dụng; 01 (Một) chăn bằng vải bông tổng H màu đỏ, vàng, đen, 

hai đầu chăn bị rách hở phần bông, chăn đã cũ qua sử dụng; 01 (Một) áo phông cộc tay 

nhãn hiệu CAROL & JOHN, ngực áo có thêu lô gô màu vàng, đỏ trắng, viền cổ áo màu 

trắng, áo dài 60cm, rộng vai 45cm, áo đã cũ qua sử dụng; 01 (Một) quần vải dài màu tím, 

không rõ nhãn hiệu, cạp quần rộng 37cm, ống quần rộng 85cm, quần được thiết kế khuy 

bấm nhựa và khóa nhựa làm khóa quần, cũ qua sử dụng; 01 (một) chiếc quần lót màu 

xám, cạp quần màu tím nhãn hiệu Fuguibao, quần cũ qua sử dụng; 01 (Một) chiếc quần 

vải bò nhãn hiệu EVAS JEAN cỡ 28, khuy quần và khóa quần bằng kim loại, mặt trước 
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ống quần bên phải có thêu hoa văn màu vàng, quần màu xám, đã cũ qua sử dụng; 01 áo 

vải tổng H dài tay, cổ tròn nhãn hiệu Ai yi lei màu xanh đen, loại vải ren, áo dài 40cm x 

chiều rộng vai 37cm, mặt ngoài áo là các hoa văn xen kẽ dạng chữ V, áo đã cũ qua sử 

dụng; 01 (Một) chiếc quần lót màu đỏ không rõ nhãn hiệu, cạp quần co dãn rộng 28cm, 

mặt trước quần là vải hoa văn dạng ren, quần cũ đã qua sử dụng; 01 (Một) phong bì được 

dán kín, bên ngoài ghi “dịch âm đạo của Vì Thị Kiều O (A1)”; 01 (Một) phong bì được 

dán kín, bên ngoài ghi “Mẫu tóc thu của Lò Văn C ngày 21/5/2019 M”. 

(Theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số 88/BB – GNVC, ngày 13/8/2019 giữa 

Công an huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Yên, tỉnh 

Sơn La). 

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng điều 48 Bộ luật hình sự năm 2015; điều 584, 585, 586 

và 590 Bộ luật Dân sự năm 2015: 

Chấp nhận sự tự nguyện thỏa thuận bồi thường thiệt hại của gia đình bị cáo và gia đình 

người bị hại số tiền 50.000.000,đ (Năm mươi triệu đồng), ông Lò Văn Dân và bà Lò Thị 

Nguôn (là bố mẹ đẻ của bị cáo) đã tự nguyện bồi thường cho người bị hại số tiền 

20.000.000,đ (Hai mươi triệu đồng), ông Lò Văn Dân và bà Lò Thị Nguôn tiếp tục bồi 

thường cho người bị hại số tiền 30.000.000,đ (Ba mươi triệu đồng). 

Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và khoản 1, 

khoản 3 Điều 21, điểm a khoản 1 Điều 23; điều 26 Nghi quyết 326/2016/UBTVQH14: 

Buộc bị cáo Lò Văn C phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ 

thẩm; Ông Lò Văn Dân và bà Lò Thị Nguôn phải chịu 750.000,đ (Bảy trăm năm mươi 

ngàn đồng) án phí dân sự sơ thẩm. 

Về quyền kháng cáo: áp dụng điều 331, 333 Bộ luật Tố tụng hình sự: Bị cáo; người đại 

diện hợp pháp của bị cáo; người bào chữa cho bị cáo; người bị hại; người đại diện hợp 

pháp của người bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo bản 

án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, ngày 09 tháng 9 năm 2019. 

Trường hợp bản án, quyết định 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. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH THUỶ, 

TỈNH PHÚ THỌ 

CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 22/2019/HSST 

Ngày: 20/06/2019 

“Về tội đánh bạc” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  HUYỆN THANH THUỶ, TỈNH PHÚ THỌ 

Ngày 20 tháng 6 năm 2019. Tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. 

Tòa án nhân dân huyện Thanh Thủy mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự 

sơ thẩm thụ lý số:13/2019/TLST-HS ngày 06/3/2019. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 26/2019/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 4 năm 2019 và thông báo mở lại phiên tòa 

số 47/2019 ngày 03/6/2019 đối với các bị cáo. 

1. Nguyễn Văn H - Sinh ngày 20/01/1992 tại thôn L, xã Q, huyện Q, tỉnh T.

Nơi ĐKHKTT + Chỗ ở hiện nay: Tại thôn L, xã Q, huyện Q, tỉnh T Nghề nghiệp: Lao 

động tự do. Trình độ văn hoá: lớp 12/12. Dân tộc: Kinh. 

Giới tính: Nam. Tôn giáo: Không. Quốc tịch: Việt Nam. Con ông: Nguyễn Văn Ng (Đã 

chết) . Con bà: Lê Thị M - SN 1966 Anh chị em ruột: Có 02 anh em, bị cáo là con thứ 

nhất. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo Nguyễn Văn H bị bắt tạm giữ từ ngày 20/12/2018, đến ngày 26/12/2018 được thay 

đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú tạị thôn L, xã Q, huyện Q, tỉnh T (Có 

mặt). 

2. Trần Văn N - Sinh ngày 14/ 4/2001 tại khu 7 xã Đ, huyện T, tỉnh P.

Nơi ĐKHKTT + Chỗ ở hiện nay: Khu 7 xã Đ, huyện T, tỉnh P. 
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Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ văn hoá: lớp 9/12. Dân tộc: Kinh. Giới tính: 

Nam. Tôn giáo: Không. Quốc tịch: Việt Nam. 

Con ông: Trần Văn T - SN 1978 . Con bà: Nguyễn Thị Ng - SN 1977 Anh chị em ruột: 

Có 02 chị em, bị cáo là con thứ 2. Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo Trần Văn N bị bắt tạm giữ từ ngày 20/12/2018, đến ngày 26/12/2018 được thay 

đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú tạị xã Đ, huyện T, tỉnh P (Có mặt). 

3. Trương Công P - Sinh ngày 10/02/1974 tại khu 4 xã Đ, huyện K, tỉnh H. 

Nơi ĐKHKTT + Chỗ ở hiện nay: tại khu 4 xã Đ, huyện K, tỉnh H. 

Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ văn hoá: lớp 5/12. Dân tộc: Kinh. Giới tính: 

Nam. Tôn giáo: Không. Quốc tịch: Việt Nam. 

Con ông: Trương Công T1 - (Đã chết). Con bà: Đào Thị T2 -(Đã chết) Anh chị em ruột: 

Có 03 anh em, bị cáo là con lớn nhất. 

Vợ: Nguyễn Thị H1 - SN 1981. Hiện nay khu 4 xã Đ, huyện K, tỉnh H. Con: Có 03, con 

lớn sinh năm 2001 con nhỏ sinh năm 2012 Tiền án, tiền sự: Không. 

+ Lịch sử bản thân: Tại bản án số 192 ngày 08/8/1992 bị Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên 

xử phạt 5 (Năm) tù về tội “ Cướp tài sản công dân”. 

Bị cáo Trương Công P bị bắt tạm giữ từ ngày 20/12/2018, đến ngày 26/12/2018 được 

thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã Đ, huyện K, tỉnh H. (Có mặt). 

Người đại diện hợp pháp của bị cáo: Ông Trần Văn T, sinh năm 1978 là bố đẻ bị cáo 

Trần Văn N (Có mặt). 

Nơi cư trú: Khu 7 xã Đ, huyện T, tỉnh P. 

Người bào chữa cho bị cáo: Bà Bùi Thị Thanh Nga - Trợ giúp viên pháp lý - Trung 

tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Phú Thọ (Có mặt). 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

1- Anh Nguyễn Văn G – SN 1994 (Vắng mặt) Địa chỉ: Khu 18 xã Đ, huyện T, tỉnh P. 

2- Anh Nguyễn Văn H2 – SN 1980 (Vắng mặt) Địa chỉ: Khu 14 xã Đ, huyện T, tỉnh P. 

3- Anh Nguyễn Tiến S – SN 1984 (Vắng mặt) Địa chỉ: Xã L, huyện V, tỉnh Y. 

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: 

Nguyễn Văn S1 – Sinh năm 1990, ở thôn 2 (Nay là thôn Phú Lâm), xã L, huyện V, tỉnh 

Y, Trần Văn N – Sinh năm 2001, ở khu 7, xã Đ, huyện T, tỉnh Phú Thọ và Trương Công 

P – Sinh năm 1974, ở khu 4, xã Đ, huyện K, tỉnh H cùng làm công nhân tại Công ty cổ 

phần xây dựng và thương mại Đào Xá thuộc khu 7 xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, do 

anh Nguyễn Văn H2 – sinh năm 1980, ở khu 14 xã Đ, huyện T, tỉnh Phú Thọ quản lý. 

Khoảng 15 giờ ngày 20/12/2018, Nguyễn Văn S1 điều khiển xe mô tô BKS 21E1-163.xx 

chở Nguyễn Văn H – Sinh năm 1992, ở thôn L, xã Q, huyện Q, tỉnh T đi từ nhà S1 ở xã 

L, huyện V, tỉnh Y đến Công ty cổ phần xây dựng và thương mại ĐX để lấy tiền lương. 

Đến khoảng 18 giờ, S1 và H dừng lại ăn tối tại một quán ăn ven đường thuộc địa phận 

huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Tại đây, S1 gọi điện thoại cho Trần Văn N, nói cho N 

biết việc S1 sắp đến Công ty và rủ N đến khu nhà ở dành cho công nhân của Công ty để 

đánh bạc thì N đồng ý. Sau khi ăn tối xong, S1 và H tiếp tục đi đến Công ty cổ phần xây 

dựng và thương mại ĐX. 

Trên đường đi, S1 rẽ vào một cửa hàng tạp hóa mua 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân để làm 

công cụ đánh bạc. Còn N, sau khi nghe điện thoại của S1 xong thì đến gặp Trương Công 

P (lúc này đang làm việc tại khu vực lò gạch của Công ty) và rủ P đánh bạc cùng N và S1 

thì P đồng ý. Khoảng 19 giờ 30 phút, khi N đang ở nhà thì S1 gọi điện thoại cho N nói là 

S1 đã đến nơi. Nghe điện thoại của S1 xong, N một mình đi bộ đến Công ty, khi đi đến 

khu vực cầu dân sinh cách cổng công ty khoảng 50m thì N gặp anh Nguyễn Văn G – sinh 

năm 1994 ở khu 18, xã Đ, huyện T là công nhân của Công ty cũng đang trên đường đến 

Công ty nên N đi nhờ xe của G đến dãy nhà tập thể của công ty thì gặp S1 và H. Tại đây, 

N sử dụng chiếc điện thoại Nokia 1280 màu xanh đã cũ, lắp sim số 0373.450.3xx của 

mình gọi điện thoại cho P bảo P đến để đánh bạc. Sau khi gọi điện thoại cho P xong, N đã 

đưa chiếc điện cho G mượn để chơi điện tử, còn N, S1 và H cùng nhau vào phòng thứ 

nhất từ cổng vào của dãy nhà tập thể ngồi xuống chiếc chăn lông hoa văn màu đỏ phủ 

trên chiếc chiếu trúc đã trải sẵn ở nền phòng để đánh bạc. S1 lấy bộ bài tú lơ khơ 52 quân 

đã mua trước đó ra rồi cả nhóm cùng nhau đánh bạc bằng hình thức đánh “liêng” ăn tiền. 

S1, H và N đánh bạc được khoảng 2 - 3 ván thì P đến. Do chỉ có khoảng 300.000đ nên P 

vay của N 1.000.000đ rồi cùng tham gia đánh bạc với các đối tượng. Về cách thức đánh 

bạc các đối tượng quy định cụ thể như sau: Dùng 52 quân bài tú lơ khơ từ quân A đến 
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quân K chia đều cho mỗi người chơi 03 quân bài, số bài còn lại để dưới “chiếu bạc”. Ván 

bài đầu tiên, người chia bài sẽ được chọn ngẫu nhiên, các ván bài tiếp theo thì người chia 

bài là người thắng ván bài trước đó Trước khi chia bài, mỗi người chơi phải đặt số tiền 

20.000đ (gọi là tiền “Gà”) vào giữa “chiếu bạc”. Sau khi chia bài xong thì người chơi sẽ 

lựa chọn “úp bài”, “theo” hoặc “tố”, bắt đầu từ người chia bài, sau đó lần lượt theo chiều 

ngược chiều kim đồng hồ. Người chơi chọn “úp bài” (nghĩa là úp bài của mình xuống) thì 

sẽ bị xử thua ván đó và mất số tiền “gà” đã đặt lúc đầu; “Theo” thì người chơi sẽ phải đặt 

thêm số tiền bằng với số tiền người chơi trước đã đặt; “Tố” thì người chơi sẽ đặt thêm 

tiền vào tiền “gà” với số tiền cao hơn số tiền người chơi trước đã đặt nhưng không quá 

100.000đ. Ván bài kết thúc khi chỉ còn một người không “úp bài” hoặc không ai “tố” 

thêm tiền nữa. Nếu chỉ còn một người theo bài thì người này sẽ là người thắng cuộc, nếu 

còn từ hai người trở lên tiếp tục chơi thì những người này sẽ so sánh bài với nhau để xác 

định người thắng cuộc theo thứ tự từ cao xuống thấp là Sáp - Liêng - Ảnh - Điểm. “Sáp” 

là 03 quân bài cùng bộ, thấp nhất là 03 quân 2 và cao nhất là 03 quân A; “Liêng” là 03 

quân bài có giá trị liên tiếp nhau, liêng thấp nhất là A, 2, 3 và liêng cao nhất là Q, K, A; 

“Ảnh” là 03 quân bài đầu người (J, Q, K). Trường hợp bài của những người chơi không 

có Sáp, Liêng, Ảnh thì sẽ tính “Điểm” bằng cách cộng tổng giá trị của 03 quân bài người 

chơi được chia rồi lấy hàng đơn vị của tổng điểm tính là điểm của người chơi, ai cao 

điểm hơn thì sẽ là người thắng. Quy ước quân A là 1 điểm, các quân bài 10, J, Q, K là 0 

điểm, các quân bài còn lại thì điểm là số thể hiện trên quân bài, bài có tổng điểm 10, 20 

thì tính là 0 điểm. Nếu người chơi có Liêng bằng nhau hoặc có cùng Ảnh, cùng Điểm thì 

sẽ dựa vào chất của các quân bài để so sánh theo thứ tự từ cao xuống thấp là “Rô - Cơ - 

Tép - Bích”. Các đối tượng đánh bạc đến 21 giờ cùng ngày thì bị Công an huyện Thanh 

Thủy phát hiện, bắt quả tang. Thu giữ tại vị trí các đối tượng ngồi đánh bạc số tiền 

5.335.000 đồng, 01 chiếu trúc đã qua sử dụng, 01 chăn lông có hoa văn màu đỏ đã qua sử 

dụng và 52 quân bài tú lơ khơ. Kiểm tra người các đối tượng, Cơ quan Công an thu giữ 

của: Nguyễn Văn S1 01 điện thoại Iphone màu đen, 01 điện thoại Nokia model-105 màu 

đen, 01 ví giả da màu đen bên trong có 01 chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Văn 

S1 và 01 đăng ký xe mô tô BKS 21E1-163.xx; Nguyễn Văn H 01 điện thoại Iphone màu 

trắng; Trương Công P 01 điện thoại Nokia model-TA1034 màu đen. 

Thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp đối với dãy nhà tập thể của Công ty cổ phần xây dựng 

và thương mại ĐX ở khu 7, xã Đ, huyện T, tỉnh Phú Thọ vào hồi 22 giờ ngày 20/12/2018, 

61



Cơ quan Công an thu giữ tại trước cửa phòng thứ nhất từ cổng vào 01 xe mô tô nhãn hiệu 

Honda Wave Alpha, màu trắng-bạc-đen BKS: 21E1-163.xx đã cũ. 

Về số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc được xác định như sau: Khi tham gia đánh bạc 

Nguyễn Văn S1 có khoảng 1.300.000đồng, Nguyễn Văn H có khoảng 1.200.000đồng, 

Trần Văn N có khoảng 2.500.000đồng, Trương Công P có khoảng 300.000đồng. Các đối 

tượng Nguyễn Văn S1, Nguyễn Văn H, Trần Văn N và Trương Công P sử dụng toàn bộ 

số tiền đem theo vào mục đích đánh bạc. Trong quá trình đánh bạc các đối tượng để toàn 

bộ số tiền trên chiếu bạc. Khi Công an huyện Thanh Thủy bắt quả tang thu giữ trên chiếu 

bạc số tiền 5.335.000đồng. Ngoài ra, khi các đối tượng Nguyễn Văn S1, Nguyễn Văn H 

và Trần Văn N đang đánh bạc, thì Trương Công P đến và vay của Trần Văn N số tiền 

1.000.000đồng để đánh bạc. Do vậy xác định số tiền các đối tượng sử dụng vào mục đích 

đánh bạc là 6.335.000đồng. Ngày 26/01/2019, Trương Công P đã tự nguyện giao nộp số 

tiền 1.000.000đồng trên cho Công an huyện Thanh Thủy. 

Căn cứ hành vi phạm tội của các đối tượng, ngày 26/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra - 

Công an huyện Thanh Thủy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn 

Văn S1, Nguyễn Văn H, Trần Văn N và Trương Công P về tội “Đánh bạc” theo quy định 

tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Tại Cơ quan điều tra, các bị can đã khai nhận hành 

vi phạm tội của mình như đã nêu trên, lời khai của các bị can phù hợp với nhau, phù hợp 

với vật chứng thu giữ được và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. 

Đối với Trần Văn N, khi thực hiện hành vi phạm tội N chưa đủ 18 tuổi. Do vậy trong quá 

trình xử lý vụ án cần áp dụng các quy định của pháp luật đối với người chưa thành niên 

phạm tội đối với bị can. 

Đối với anh Nguyễn Văn H2 – sinh năm 1980, ở khu 14 xã Đ, huyện T, là quản lý của 

Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại ĐX. Quá trình điều tra thể hiện khi các đối 

tượng đến dãy nhà tập thể dành cho công nhân của Công ty đánh bạc, anh H2 đã tan làm 

và về nhà. Bản thân anh H2 không biết việc các đối tượng đến khu vực mình quản lý để 

đánh bạc. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Thủy không đề cập xử 

lý anh H2 trong vụ án. 

Đối với anh Nguyễn Văn G là người cho N đi nhờ xe đến dãy nhà tập thể của Công ty và 

là người ngồi xem các đối tượng đánh bạc. Quá trình điều tra thể hiện khi N đi nhờ xe 

của anh G, N không nói là N đi đánh bạc. Quá trình các đối tượng đánh bạc, anh G chỉ 
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ngồi xem, không tham gia đánh bạc cùng. Do vậy, hành vi của anh Giáp không đủ yếu tố 

cấu thành tội phạm. 

Quá trình điều tra, Trần Văn N đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an huyện Thanh Thủy 01 chiếc điện thoại di động Nokia 1280 màu xanh đã cũ, lắp 

sim số 0373.450.3xx, là chiếc điện thoại Trần Văn N sử dụng liên lạc với Nguyễn Văn S1 

và Trương Công P để rủ nhau đánh bạc vào tối ngày 20/12/2018. 

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thanh Thủy đã trả lại cho 

Nguyễn Văn S1 01 điện thoại Iphone 6 Plus màu đen, lắp sim số 0964.469.9xx, 01 xe mô 

tô nhãn hiệu Honda Wave Alpha, màu trắng-bạc-đen BKS: 21E1-163.xx, 01 ví giả da bên 

trong có 01 chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Văn Sơn và 01 đăng ký xe mô tô 

BKS: 21E1-163xx; Trả lại cho Nguyễn Văn H 01 điện thoại Iphone 5 màu trắng; Trả lại 

cho Trương Công P 01 điện thoại Nokia model TA1304 màu đen. 

Bản cáo trạng số:16/CT-VKSTT ngày 06/3/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Truy tố các bị cáo Nguyễn Văn S1, Nguyễn Văn H, Trần Văn 

N, Trương Công P về tội “Đánh bạc” theo Khoản 1 Điều 321- Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa hôm nay Kiểm sát viên – Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Thủy đề 

nghị truy tố các bị cáo: Nguyễn Văn H, Trần Văn N, Trương Công P về tội “Đánh bạc” 

và đề nghị Hội đồng xét xử: 

Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 321, điểm i, điểm s Khoản 1 Điều 51, Điều 36 - Bộ luật Hình 

sự. 

Xử phạt bị cáo: Nguyễn Văn H từ 9 đến 12 tháng cải tạo không giam giữ được khấu trừ 7 

ngày bị tạm giữ từ ngày 20/12/2018 đến ngày 26/12/2018. Quy đổi thành 21 ngày cải tạo 

không giam giữ. Bị cáo H còn phải chấp hành từ 8 tháng 9 ngày đến 11 tháng 9 ngày cải 

tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày UBND xã Q, huyện Q, 

tỉnh T nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án, giao bị cáo H cho UBND xã 

Q giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian cải tạo không giam giữ. 

Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 321, điểm s Khoản 1 Điều 51, Điều 36 - Bộ luật Hình sự Xử 

phạt bị cáo: Trương Công P 12 đến 15 tháng cải tạo không giam giữ được khấu trừ 7 

ngày bị tạm giữ từ ngày 20/12/2018 đến ngày 26/12/2018. Quy đổi thành 21 ngày cải tạo 

không giam giữ. Bị cáo P còn phải chấp hành từ 11 tháng 9 ngày đến 14 tháng 9 ngày cải 

tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày UBND xã Đ, huyện K, 
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tỉnh H nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án, giao bị cáo P cho UBND xã 

Đại Hưng, huyện K giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian cải tạo không giam giữ 

Miễn hình phạt bổ xung theo quy định tại Khoản 3 Điều 321, Khoản 3 Điều 36 – BLHS 

cho bị cáo Nguyễn Văn H, bị cáo Trương Công P. 

Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 321, điểm i, điểm s Khoản 1 Điều 51, Điều 36, Điều 91, Điều 

98, Điều 100 - Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo: Trần Văn N từ 6 đến 9 tháng cải tạo không giam giữ được khấu trừ 7 

ngày bị tạm giữ từ ngày 20/12/2018 đến ngày 26/12/2018. Quy đổi thành 21 ngày cải tạo 

không giam giữ. Bị cáo N còn phải chấp hành từ 5 tháng 9 ngày đến 8 tháng 9 ngày cải 

tạo không giam giữ. Thời gian cải tạo không giam giữ tính từ ngày UBND xã Đ, huyện T 

nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án, giao bị cáo N cho UBND xã Đ, 

huyện T giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian cải tạo không giam giữ. 

Miễn hình phạt bổ xung theo quy định tại Khoản 3 Điều 321, Khoản 2 Điều 100 - BLHS 

cho bị cáo Trần Văn N, 

Về vật chứng vụ án: Căn cứ vào Điều 47 - Bộ luật Hình sự; Điều 106 – Bộ luật tố tụng 

hình sự . 

Tịch thu: 01 chiếc chiếu trúc đã cũ; 01 chiếc chăn lông có hoa văn màu đỏ đã cũ; 52 quân 

bài tú lơ khơ để tiêu hủy. 

Tịch thu số tiền 6.335.000đ (Sáu triệu ba trăm ba mươi lăm nghìn đồng) để xung quỹ Nhà 

nước. 

Tịch thu của bị cáo Nguyễn Văn S1 01 chiếc điện thoại Nokia model -105 để phát mại 

bán lấy tiền sung quỹ Nhà nước . 

Tịch thu bị cáo Trần Văn N 01 chiếc điện thoại di động Nokia 1280 màu xanh đã cũ để 

bán phát mại lấy tiền xung quỹ Nhà nước. 

Tịch thu 01 sim số 0373.450.3xx; 01 sim số điện thoại 0964.469.9xx để tiêu hủy. 

Toàn bộ tài sản trên đã được bàn giao theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 04/4/2019, 

tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. 

Xác nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Thủy đã trả lại tài sản cho các 

chủ sở hữu gồm: 
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Trả lại cho bị cáo Nguyễn Văn S1 01 chiếc điện thoại Iphone 6 Plus màu đen, lắp sim số 

0964.469.9xx, 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave Al pha màu trắng - bạc - đen 

BKS 21 E1 – 163.xx, 01 chiếc ví giả da bên trong có 01 chứng minh thư nhân dân mang 

tên Nguyễn Văn Sơn và 01 đăng ký xe mô tô BKS 21 E1 – 163.xx. 

Trả lại cho bị cáo Nguyễn Văn H 01 chiếc điện thoại di động Iphon 5 màu trắng, bên 

trong lắp sim số 0961162xxx. 

Trả lại cho bị cáo Trương Công P 01 chiếc điện thoại di động Nokia model TA1304 màu 

đen đã cũ, bên trong lắp sim số 0972533xxx Toàn bộ tài sản trên được trả theo biên bản 

trao trả tài sản ngày 26/01/2019. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo Trần Văn N là bà Bùi Thị Thu Nga 

đồng ý với quan điểm của Kiểm sát viên - Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Thủy về 

tội danh, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với bị cáo Trần Văn N. 

Về hình phạt bà Nga đề nghị HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Trần Văn N, 

cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất của khung hình phạt mà điều luật quy định và 

cho bị cáo cải tạo tại địa phương để sớm được hòa nhập với xã hội. 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án và 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, lời khai của bị cáo. 

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] Về tố tụng: Nguyễn Văn S1 là bị cáo trong vụ án đánh bạc cùng các bị cáo H, bị cáo 

N, bị cáo P. Hiện nay bị cáo S1 không có mặt tại địa phương, Công an huyện Thanh 

Thủy đã có quyết định truy nã đối với bị cáo S1. Tòa án nhân dân Huyện Thanh Thủy ra 

quyết định tạm đình chỉ xét xử đối với bị cáo S1, Tòa án nhân dân huyện Thanh Thủy ra 

quyết định đình đình chỉ xét xử đối với bị cáo S1 đang chờ kết quả truy nã của Cơ quan 

điều tra Công an huyện Thanh Thủy. Khi nào có kết quả truy nã của bị cáo S1 sẽ được 

giải quyết bằng vụ án khác. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án là anh 

Nguyễn Văn G; anh Nguyễn Văn H2; anh Nguyễn Tiến S đã được Toà án triệu tập tham 

gia tố tụng, nhưng họ vắng mặt. Tại phiên toà hôm nay các bị cáo, Kiểm sát viên và 

những người tham gia tố tụng khác có mặt tại phiên toà đề nghị Hội đồng xét xử không 
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hoãn phiên toà mà đề nghị tiếp tục xét xử vắng mặt họ. Hội đồng xét xử xét thấy người bị 

hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên toà nhưng đã có lời khai, 

biên bản đối chất tại Cơ quan điều tra được lưu trong hồ sơ vụ án, sự vắng mặt của họ tại 

phiên tòa hôm nay không làm thay đổi đến bản chất, nội dung vụ án. Căn cứ vào Điều 

290, Điều 292 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015. Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét 

xử vắng mặt họ là phù theo hợp quy định của pháp luật. 

Về nội dung vụ án: Tại phiên toà hôm nay, bị cáo Nguyễn Thanh H, bị cáo Trần Văn N, 

bị cáo Trương Công P đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như 

nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Thủy đã truy tố, không 

oan sai. Lời nhận tội của các bị cáo là phù hợp với vật chứng thu được và các chứng cứ 

khác trong hồ sơ vụ án. Do đó đã đủ cơ sở kết luận: 

Ngày 20/12/2018, tại khu 7 xã Đ, huyện T, tỉnh Phú Thọ bị cáo Nguyễn Văn S1, sinh 

năm 1990 ở thôn P, xã L, huyện V, tỉnh Y, bị cáo Nguyễn Văn H, sinh năm 1992 ở thôn 

L xã Q, huyện Q, tỉnh T, bị cáo Trần Văn N, sinh ngày 14/4/2001 tại khu 7 xã Đ, huyện 

T, tỉnh p, bị cáo Trương Công P, sinh năm 1974 ở khu 4 xã Đ, huyện K, tỉnh H đã có 

hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức đánh liêng ăn tiền tại nhà tập thể của Công ty 

cổ phần xây dựng và thương mại ĐX, bị Công an huyện Thanh Thủy bắt quả tang. Tổng 

số tiền các bị cáo sử dụng vào mục đích đánh bạc là 6. 335.000đ (Sáu triệu ba trăm ba 

mươi lăm ngàn đồng) đã đến mức sử lý về hình sự. Hành vi đánh bạc của các bị cáo bị 

cáo Nguyễn Thanh H, bị cáo Trần Văn N, bị cáo Trương Công P là nguy hiểm cho xã 

hội, cần xử lý nghiêm minh theo quy định tại Khoản 1 Điều 321 –Bộ luật Hình sự. 

Khoản 1 Điều 321 – Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định. 

“1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay 

hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng 

nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 

322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 

20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù 

từ 06 tháng đến 03 năm”. 

Xét tính chất vụ án, hành vi phạm tội, tính chất mức độ, vai trò phạm tội của các bị cáo 

Hội đồng xét xử nhận thấy: Các bị cáo Nguyễn Văn H, bị cáo Trần Văn N, bị cáo Trương 

Công P đã có hành vi đánh bạc tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại ĐX thuộc 

khu 7 xã Đ huyện T đã bị Công an phát hiện và bắt quả tang. Hành vi đánh bạc của bị cáo 
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H, bị cáo N, bị cáo P là hành vi nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự an ninh ở địa 

phương, đã xâm phạm đến trật tự công cộng và nếp sống văn minh trong đời sống xã hội 

hiện nay, cũng như làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của các gia đình bị cáo và 

nhiều gia đình khác. Trên địa bàn huyện Thanh Thủy hiện nay các hình thức đánh bạc 

đang có chiều hướng ra tăng, diễn ra ở nhiều nơi, mặc dù nhiều vụ án đánh bạc đã được 

đưa ra xét xử nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hình thức đánh bạc của các bị cáo 

ngày càng tinh vi, diễn ra ở nhiều nơi đã gây bất bình trong quần chúng nhân dân. Tuy 

nhiên, hành vi đánh bạc của các bị cáo được xác định là có tính chất đơn giản, vai trò của 

từng bị cáo không được phân công rõ ràng, nên chỉ coi là đồng phạm trong vụ án mà 

không coi đó là đánh bạc có tổ chức. Sau khi phạm tội các bị cáo được gia đình xin bảo 

lãnh. Bị cáo N là người đã sử dụng số tiền vào mục đích đánh bạc lớn hơn so với bị cáo 

H, bị cáo P trong cùng vụ án, bị cáo H, bị cáo P là những người đã trưởng thành có đầy 

đủ năng lực pháp luật, nhận thức được việc đánh bạc trái phép là vi phạm, bị pháp luật 

nghiêm cấm, nhưng vì không muốn lao động mà muốn được hưởng thụ từ hành vi trái 

pháp luật, nên các bị cáo đã cố tình thực hiện, thể hiện tính coi thường pháp luật. Đối với 

bị cáo Trần Văn N khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo là người dưới 18 tuổi, tuy nhiên 

bị cáo cũng đã nhận thức được các hành vi đánh bạc trái pháp luật đều bị nghiêm cấm, 

nhưng bị cáo vẫn cố tình thực hiện. Vì vậy, cần đưa các bị cáo ra xét xử và có hình phạt 

tương xứng với hành vi phạm tội đối với từng bị cáo mới có tác dụng giáo dục riêng và 

phòng ngừa chung. 

Xét về nhân thân của từng bị cáo Hội đồng xét xử thấy rằng: Bị cáo Trương Công P là 

người có nhân thân xấu trước lần phạm tội này bị cáo đã bị Tòa án xét xử. 

Tại bản án số 192/HSST ngày 08/8/1992, bị cáo Trương Công P bị Tòa án nhân dân 

huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ xử phạt 5 năm tù về tội “Cướp tài sản công dân” tính 

đến thời điểm phạm tội bị cáo đã được xóa án tích. Nhưng sau khi bị cáo chấp hành xong 

hình phạt trên lại không ăn năn hối cải, sửa chữa lỗi lầm, tu dưỡng rèn luyện bản thân, 

làm ăn chân chính mà tiếp tục phạm tội, chứng tỏ bị cáo đã coi thường pháp luật. 

Xong trước khi quyết định hình phạt đối với bị cáo H, bị cáo N, bị cáo P, Hội đồng xét xử 

thấy rằng: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đã thành khẩn 

khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, bị cáo chưa có tiền án, tiền 

sự, có nơi cư trú rõ ràng, sau khi phạm tội các bị cáo đã được gia đình có đơn xin bảo 

lãnh. Bị cáo H, bị cáo N phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Do vậy bị 
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cáo H, bị cáo N được hưởng 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm 

i, điểm s Khoản 1 Điều 51- Bộ luật Hình sự. Bị cáo Trương Công P hưởng 01 tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s Khoản 1 Điều 51- Bộ luật Hình sự. 

Trong vụ án này các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào 

quy định tại Khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự. Căn cứ vào nhân thân, các tình tiết 

tăng nặng, giảm nhẹ của từng bị cáo. HĐXX thấy rằng không cần thiết cách ly các bị cáo 

ra khỏi đời sống xã hội mà áp dụng hình phạt cải tạo không giữ đối với bị cáo H, bị cáo 

N, bị cáo P và cho các bị cáo được cải tạo tại địa phương, giao cho Ủy ban nhân dân xã 

nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian cải tạo không giam giữ và gia 

đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với UBND xã nơi bị cáo cư trú trong việc giám 

sát giáo dục, để các bị cáo tiếp tục rèn luyện, lao động cải tạo trở thành người công dân 

sống có ích cho gia đình và xã hội, cũng như để các bị cáo thấy được sự khoan hồng của 

pháp luật. 

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 321 Khoản và Khoản 3 Điều 36 - BLHS thì bị cáo 

Nguyễn Văn H, bị cáo Trương Công P còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ xung là hình 

phạt tiền từ 10.000.000đ đến 50.000.000đ và khấu trừ thu nhập, theo xác minh của Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Thủy thì bị cáo H, bị cáo P đều làm nghề 

lao động tự do, việc làm không ổn định, thu nhập thấp, bản thân các bị cáo không có tài 

sản riêng, nên HĐXX miễn áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền và khấu trừ thu 

nhập cho các bị cáo là phù hợp. 

Miễn áp dụng hình phạt bổ sung theo Khoản 3 Điều 321, Khoản 3 Điều 36 - BLHS cho bị 

cáo Nguyễn Văn H, bị cáo Trương Công P. 

Đối với bị cáo Trần Văn N khi phạm tội là người chưa đủ 18 tuổi, sống phụ thuộc vào gia 

đình, bản thân bị cáo không có tài sản riêng, nên HĐXX miễn áp dụng hình phạt bổ sung 

theo Khoản 3 Điều 321 và miễn khấu trừ thu nhập theo Khoản 2 Điều 100 - BLHS cho bị 

cáo. 

Miễn áp dụng hình phạt bổ sung theo Khoản 3 Điều 321, Khoản 2 Điều 100 - BLHS cho 

bị cáo Trần Văn N. 

Đối với bị cáo Nguyễn Văn Sơn. Sau khi phạm tội gia đình có đơn xin bảo lãnh. Ngày 

26/12/2018 Cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Thủy thay đổi biện pháp ngăn chặn 

cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị cáo S1, nhưng sau đó bị cáo Sơn không chấp hành đã bỏ 

nhà đi khỏi địa phương không biết rõ bị cáo đang ở đâu. Do thời hạn chuẩn bị xét xử vụ 
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án đã hết nên Ngày 13/5/2019 Tòa án nhân dân huyện Thanh Thủy đã ra quyết định tạm 

đình chỉ xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Sơn, chờ sau khi có kết quả truy nã sẽ xử lý 

sau là phù hợp. Những bị cáo khác trong cùng vụ án vẫn được tiến hành xét xử theo quy 

định của pháp luật. 

[2] Về vật chứng vụ án: Căn cứ vào Khoản 1 Điều 47 - Bộ luật Hình sự năm 2015; 

Khoản 2, Khoản 3 Điều 106 - Bộ luật tố tụng Hình sự. 

Tịch thu: 01 chiếc chiếu trúc đã cũ; 01 chiếc chăn lông có hoa văn màu đỏ đã cũ; 52 quân 

bài tú lơ khơ để tiêu hủy. 

Tịch thu số tiền 6.335.000đ (Sáu triệu ba trăm ba mươi lăm nghìn đồng) để xung quỹ Nhà 

nước. 

Tịch thu của bị cáo Nguyễn Văn S1 01 chiếc điện thoại Nokia model -105 để phát mại 

bán lấy tiền sung quỹ Nhà nước. 

Tịch thu bị cáo Trần Văn N 01 chiếc điện thoại di động Nokia 1280 màu xanh đã cũ để 

bán phát mại lấy tiền xung quỹ Nhà nước. 

Tịch thu 01 sim số 0373.450.3xx; 01 sim số điện thoại 0964.469.xxx để tiêu hủy. 

Toàn bộ tài sản trên đã được bàn giao theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 04/4/2019, 

tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. 

Xác nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Thủy đã trả lại tài sản cho các 

chủ sở hữu gồm: 

Trả lại cho bị cáo Nguyễn Văn Sơn 01 chiếc điện thoại Iphone 6 Plus màu đen, lắp sim số 

0964.469.xxx, 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave Al pha màu trắng - bạc - đen 

BKS 21 E1 – 163.xx, 01 chiếc ví giả da bên trong có 01 chứng minh thư nhân dân mang 

tên Nguyễn Văn Sơn và 01 đăng ký xe mô tô BKS 21 E1 – 163.xx. 

Trả lại cho bị cáo Nguyễn Văn H 01 chiếc điện thoại di động Iphon 5 màu trắng, bên 

trong lắp sim số 0961162xxx. 

Trả lại cho bị cáo Trương Công P 01 chiếc điện thoại di động Nokia model TA1304 màu 

đen đã cũ, bên trong lắp sim số 0972533xxx Toàn bộ tài sản trên được trả theo biên bản 

trao trả tài sản ngày 26/01/2019. 
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[3] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Văn H, bị cáo Trần Văn N, bị cáo Trương Công P phải 

chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm. Bị cáo, người đại diện cho bị cáo, người bào chữa cho bị 

cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định của pháp 

luật. 

[4] Các quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy 

tố, xét xử là hợp pháp. 

Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 321 - Bộ luật Hình sự. 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn H, bị cáo Trần Văn N, bị cáo Trương Công P phạm tội 

"Đánh bạc". 

Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 321, điểm i, điểm s Khoản 1 Điều 51, Khoản 1, Khoản 2, 

Khoản 4 Điều 36 - Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo: Nguyễn Văn H 12 (Mười hai) tháng cải tạo không giam giữ được khấu 

trừ 7 ngày bị tạm giữ từ ngày 20/12/2018 đến ngày 26/12/2018. Quy đổi thành 21 ngày 

cải tạo không giam giữ. Bị cáo H còn phải chấp hành 11 tháng 9 ngày cải tạo không giam 

giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày UBND xã Q, huyện Q, tỉnh T nhận 

được quyết định thi hành án và bản sao bản án, giao bị cáo H cho UBND xã Q giám sát, 

giáo dục bị cáo trong thời gian cải tạo không giam giữ. 

Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với UBND xã Q trong việc giám sát giáo dục bị 

cáo. 

Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 321, điểm s Khoản 1 Điều 51, Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4 

Điều 36 - Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo: Trương Công P 12 (Mười hai) tháng cải tạo không giam giữ được khấu 

trừ 7 ngày bị tạm giữ từ ngày 20/12/2018 đến ngày 26/12/2018. Quy đổi thành 21 ngày 

cải tạo không giam giữ. Bị cáo P còn phải chấp hành 11 tháng 9 ngày cải tạo không giam 

giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày UBND xã Đ, huyện K, tỉnh H nhận 

được quyết định thi hành án và bản sao bản án, giao bị cáo P cho UBND xã Đ, huyện K 

giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian cải tạo không giam giữ. Gia đình bị cáo có trách 

nhiệm phối hợp với UBND xã Đ trong việc giám sát giáo dục bị cáo Miễn hình phạt bổ 
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xung theo quy định tại Khoản 3 Điều 321, Khoản 3 Điều 36 – BLHS cho bị cáo Nguyễn 

Văn H, bị cáo Trương Công P. 

Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 321, điểm i, điểm s Khoản 1 Điều 51, Điều 36, Điều 91, Điều 

98, Điều 100 - Bộ luật Hình sự Xử phạt bị cáo: Trần Văn N 6 (Sáu) tháng cải tạo không 

giam giữ được khấu trừ 7 ngày bị tạm giữ từ ngày 20/12/2018 đến ngày 26/12/2018. Quy 

đổi thành 21 ngày cải tạo không giam giữ. Bị cáo N còn phải chấp hành 5 tháng 9 ngày 

cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày UBND xã Đ, 

huyện T, tỉnh T nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án, giao bị cáo P cho 

UBND xã Đ, huyện T giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian cải tạo không giam giữ. 

Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với UBND xã Đ trong việc giám sát giáo dục bị 

cáo Miễn hình phạt bổ xung theo quy định tại Khoản 3 Điều 321, Khoản 2 Điều 100 - 

BLHS cho bị cáo Trần Văn N, Người bị cải tạo không giam giữ trong thời gian chấp hành 

hình phạt này thì phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng trong thời 

gian cải tạo không giam giữ. Thời gian lao động phục vụ cộng đồng là 02 giờ trong một 

ngày và 04 ngày trong một tuần. 

Về vật chứng vụ án: Căn cứ vào điểm a, điểm b, Khoản 1 Điều 47 - Bộ luật Hình sự; 

Khoản 2, Khoản 3 Điều 106 - Bộ luật tố tụng Hình sự. 

Tịch thu: 01 chiếc chiếu trúc đã cũ; 01 chiếc chăn lông có hoa văn màu đỏ đã cũ; 52 quân 

bài tú lơ khơ để tiêu hủy. 

Tịch thu của bị cáo Nguyễn Văn Sơn 01 chiếc điện thoại Nokia mod el -105 để phát mại 

bán lấy tiền sung quỹ Nhà nước. 

Tịch thu bị cáo Trần Văn N 01 chiếc điện thoại di động Nokia 1280 màu xanh đã cũ để 

bán phát mại lấy tiền xung quỹ Nhà nước. 

Tịch thu 01 sim số 0373.450.xxx; 01 sim số điện thoại 0964.469.xxx để tiêu hủy. 

Tịch thu số tiền 6.335.000đ (Sáu triệu ba trăm ba mươi lăm nghìn đồng) để xung quỹ Nhà 

nước Toàn bộ tài sản trên đã được bàn giao theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 

04/4/2019, tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. 

Xác nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Thủy đã trả lại tài sản cho các 

chủ sở hữu gồm: 
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Trả lại cho bị cáo Nguyễn Văn Sơn 01 chiếc điện thoại Iphone 6 Plus màu đen, lắp sim số 

0964.469.xxx, 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave Al pha màu trắng - bạc - đen 

BKS 21 E1 – 163.xx, 01 chiếc ví giả da bên trong có 01 chứng minh thư nhân dân mang 

tên Nguyễn Văn S1và 01 đăng ký xe mô tô BKS 21 E1 – 163.xx Trả lại cho bị cáo 

Nguyễn Văn H 01 chiếc điện thoại di động Iphon 5 màu trắng, bên trong lắp sim số 

0961162xxx. 

Trả lại cho bị cáo Trương Công P 01 chiếc điện thoại di động Nokia model TA1304 màu 

đen đã cũ, bên trong lắp sim số 0972533xxx Toàn bộ tài sản trên được trả theo biên bản 

trao trả tài sản ngày 26/01/2019. 

Về án phí hình sự sơ thẩm:Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự 2015; điểm 

a Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội. Quy định về mức thu án phí, lệ phí Tòa án. 

Bị cáo Nguyễn Văn H, bị cáo Trần Văn N, bị cáo Trương Công P mỗi bị cáo phải chịu 

200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án bị cáo, người đại diện hợp pháp cho bị cáo, người 

bào chữa cho bị cáo có mặt có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ để yêu 

cầu xét xử phúc thẩm. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt được 

quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc Bản án được 

niêm yết tại trụ sở UBND nơi họ cư trú để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử 

phúc thẩm. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN T1, TỈNH THÁI 

BÌNH 

CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 23/2019/HS-ST 

Ngày: 03/05/2019 

“Về tội tàng trữ trái phép chất 

ma túy” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  HUYỆN T1, TỈNH THÁI BÌNH 

Trong ngày 03 tháng 5 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện T1, tỉnh Thái Bình xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 23/2019/TLST-HS ngày 27 tháng 3 năm 

2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 23/2019/QĐXXST-HS ngày 19 tháng 4 

năm 2019 đối với bị cáo: 

Nguyễn Đức H, sinh ngày 08/10/2001, tại xã NH, huyện T1, tỉnh Thái Bình. Nơi cư trú: 

thôn NLN, xã NH, huyện T1, tỉnh Thái Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn 

hóa: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con anh 

Nguyễn Văn H1 và chị Trần Thị H2; bị cáo chưa có vợ con; tiền án: Không; tiền sự: 

Không; nhân thân: Không; bị bắt tạm giữ từ ngày 22/01/2019, đến ngày 31/01/2019 được 

thay thế biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên 

tòa. 

- Người đại diện hợp pháp cho bị cáo: Anh Nguyễn Văn H1, sinh năm 1971 là bố của bị

cáo, trú tại thôn NLN, xã NH, huyện T1, tỉnh Thái Bình (có mặt). 

- Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Phạm Hữu L - Văn phòng Luật sư Phạm Hữu L và

Cộng sự, Đoàn Luật sư tỉnh Thái Bình (có mặt). 

- Những người làm chứng: Ông Nguyễn Văn Th, sinh năm 1960; anh Trần Văn H3, sinh

năm 1990, đều trú tại thôn NLN, xã NH, huyện T1, tỉnh Thái Bình (ông Th có mặt, anh 

H3 vắng mặt). 

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: Khoảng 14 giờ ngày 22/01/2019, Nguyễn Đức H đi bộ từ nhà qua đò CN, 

huyện K sang địa phận tỉnh N, sau đó đi nhờ xe của một người không quen biết đến khu 

vực chợ, không biết thuộc khu vực xã, huyện nào của tỉnh N để tìm mua ma túy. Tại đây, 

H gặp một người đàn ông khoảng 35 tuổi, không biết tên, địa chỉ hỏi mua ma túy và đưa 

cho người này 300.000 đồng, người đàn ông nhận tiền và đưa lại cho H 01 gói nhỏ bên 

ngoài gói bằng giấy báo, mở ra bên trong có chất bột màu trắng dạng cục, biết đó là ma 

túy, loại Heroine, H cầm gói ma túy bỏ vào túi áo khoác phía trước bên trái đang mặc rồi 

đi về. Khi về đến khu vực trước cửa nhà anh Trần Văn H3 ở thôn NLN, xã NH, huyện 

T1, tỉnh Thái Bình thì bị lực lượng Công an huyện T1 nghi ngờ H có hoạt động liên quan 

đến ma túy nên yêu cầu H dừng lại kiểm tra. Sau đó Công an huyện T1 yêu cầu H và mời 

những người làm chứng về trụ sở UBND xã NH, huyện T1 làm việc. Tại đây, trước sự 

chứng kiến của chính quyền địa phương và những người làm chứng, H lấy từ trong túi áo 

khoác phía trước bên trái đang mặc ra giao nộp 01 gói ma túy bên ngoài gói bằng giấy 

báo, mở ra bên trong có chất bột màu trắng dạng cục, H khai đó là ma túy, loại heroine 

vừa mua về mục đích sử dụng cho bản thân. Cơ quan Công an huyện T1 đã lập biên bản 

bắt người phạm tội quả tang, biên bản quản lý, niêm phong số vật chứng. Cùng ngày, Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an huyện T1 tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của H 

nhưng không thu giữ tài sản, đồ vật gì. 

Trong quá trình điều tra, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nêu trên. 

Lời khai của những người làm chứng: 

Ông Nguyễn Văn Th và anh Trần Văn H3 trình bày: Vào khoảng 16 giờ 15 phút ngày 

22/01/2019, tại trụ sở UBND xã NH, ông Th và anh H3 được chứng kiến việc Nguyễn 

Đức H tự giác giao nộp từ túi áo khoác phía trước bên trái đang mặc 01 gói bên ngoài gói 

bằng giấy báo, bên trong có chất bột màu trắng dạng cục, H khai đó là ma túy, loại 

heroine vừa mua với giá 300.000 đồng về mục đích sử dụng cho bản thân. Ngoài ra, 

Công an không phát hiện thu giữ gì khác. Lực lượng Công an đã tiến hành niêm phong 

vật chứng trong phong bì niêm phong có chữ ký của H, người làm chứng, Công an xã NH 

và Công an huyện T1. 

Tại Bản kết luận giám định số 21/KLGĐ-PC09 ngày 23/01/2019 của Phòng kỹ thuật hình 

sự Công an tỉnh Thái Bình kết luận “Chất bột dạng cục màu trắng thu giữ của Nguyễn 

Đức H gửi giám định là ma túy, loại Heroine (Hêrôin), có khối lượng là: 
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0,2493 gam (Không phẩy hai nghìn bốn trăm chín mươi ba gam); Heroine (Hêrôin) STT: 

09, Danh mục I, Nghị định 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ”. 

Tại Cáo trạng số 25/CT-VKSTH ngày 25/3/2019, Viện Kiểm sát nhân dân huyện T1, tỉnh 

Thái Bình quyết định truy tố Nguyễn Đức H về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo 

điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

 Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa sơ thẩm vẫn giữ nguyên 

quan điểm như đã truy tố, căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 

Điều 51; Điều 38; Điều 50; Điều 91; Điều 101 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 

2017. Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015. Kiểm sát viên đề nghị: Tuyên bố bị cáo 

Nguyễn Đức H phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; xử phạt bị cáo từ 09 (chín) 

tháng tù đến 12 (mười hai) tháng tù, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 22/01/2019 đến 

31/01/2019; không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo. Ngoài ra, 

vị đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị xử lý về xử lý vật chứng và án phí. 

Người bào chữa cho bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự cho bị cáo vì bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chưa có tiền án, tiền sự 

đồng thời là người chưa thành niên, nhận thức còn chưa đầy đủ. 

Bị cáo đồng ý với tội danh, hình phạt mà Viện kiểm sát truy tố, không tranh luận gì. 

Trong lời nói sau cùng, bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo vì bị cáo đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình. 

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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện T1, Điều tra viên, 

Viện kiểm sát nhân dân huyện T1, 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 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, 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] Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Đức H đều 

khai nhận: Khoảng hơn 16 giờ ngày 22/01/2019, tại khu vực trước cửa nhà anh Trần Văn 

H3 ở thôn NLN, xã NH, huyện T1, tỉnh Thái Bình, Nguyễn Đức H đang có hành vi tàng 
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trữ ma túy trong túi áo ngực bên trái phía trước H đang mặc thì bị tổ công tác Công an 

huyện T1 bắt quả tang. 

Lời khai nhận tội của bị cáo Nguyễn Đức H phù hợp và được chứng minh bằng: Lời khai 

của những người làm chứng là ông Nguyễn Văn Th và anh Trần Văn H3; Biên bản bắt 

người phạm tội quả tang do Công an huyện T1 lập hồi 16h30 phút ngày 22/01/2019; Kết 

luận giám định về khối lượng, loại ma túy; Biên bản khám xét và những tài liệu khác có 

trong hồ sơ vụ án. 

[3] Như vậy, bị cáo Nguyễn Đức H là người đã thực hiện hành vi tàng trữ trái phép 01 

gói ma túy, loại Heroine có khối lượng 0,2493 gam. Hành vi của bị cáo đã cấu thành 

tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại Điều 249 Bộ luật hình sự. Vì vậy, 

Viện Kiểm sát nhân dân huyện T1, tỉnh Thái Bình quyết định truy tố bị cáo về tội “Tàng 

trữ trái phép chất ma túy” theo điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự là có căn cứ, 

đúng pháp luật. 

Điều 249: Tội tàng trữ trái phép chất ma túy: 

1. Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua bán, vận 

chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 01 đến 05 năm: 

c, Heroine, Cocain, Methaamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối 

lượng từ 0,1 đến dưới 05 gam; 

5.Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm 

hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

[4] Đánh giá tính chất, mức độ H quả hành vi phạm tội của bị cáo thấy rằng: Bị cáo 

Nguyễn Đức H mắc nghiện ma túy, biết tác hại của ma túy đối với sức khỏe con người 

đồng thời là nguyên nhân gây ra nhiều tệ nạn khác cho xã hội nhưng nhưng không chịu tu 

dưỡng rèn luyện, vẫn tàng trữ ma túy mục đích để sử dụng cho bản thân. Hành vi của bị 

cáo đã vi phạm chế độ quản lý của Nhà nước về chất ma túy, gây mất trật tự trị an, hành 

vi này gây nguy hiểm cho xã hội, vi phạm pháp luật hình sự nên phải xử lý. Cần áp dụng 

hình phạt tù giam đối với bị cáo để giáo dục bị cáo trở thành người lương thiện. Do bị cáo 

là người chưa thành niên nên Hội đồng xét xử thấy không cần áp dụng hình phạt bổ sung 

là phạt tiền đối với bị cáo. 

76



Hội đồng xét xử cũng xét trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo H đều 

thành khẩn khai báo, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Do bị cáo là người chưa thành niên, mức hình phạt áp 

dụng bằng 3/4 đối với người chưa thành niên nên cần áp dụng Điều 91, Điều 101 Bộ luật 

hình sự xét xử bị cáo dưới khung hình phạt. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự nào. 

[5] Trong vụ án này: Đối với người bán ma túy cho H, H không biết tên, địa chỉ và không 

nhớ đặc điểm nhận dạng nên Cơ quan điều tra Công an huyện T1 không có cơ sở để điều 

tra, xử lý. 

[6] Về vật chứng của vụ án: Về số ma túy thu giữ cần tịch thu tiêu hủy sau giám định còn 

lại. 

[7] Bị cáo H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 47; Điều 50; 

Điều 91; Điều 101 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Điểm a khoản 2 

Điều 106; khoản 2 Điều 136; Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự 2015. Điểm a 

khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/ UBTVQH 14 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. 

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đức H phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy”. 

2. Về hình phạt: 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Đức H 09 (chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án, 

được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 22/01/2019 đến ngày 31/01/2019. Không áp dụng hình 

phạt bổ sung đối với bị cáo. 

3. Về xử lý vật chứng: 

Tịch thu tiêu hủy 0,2338 gam ma túy loại Heroine sau giám định còn lại. 

(Toàn bộ vật chứng có đặc điểm mô tả chi tiết trong Biên bản giao nhận vật chứng, tài 

sản ngày 26/3/2019 tại Chi cục thi hành án Dân sự huyện T1, tỉnh Thái Bình). 
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4. Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo Nguyễn Đức H, người bào chữa cho bị cáo có quyền 

kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án 03/5/2019./. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH 

LÂM ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 55/2019/HSST 

Ngày: 18/04/2019  

“Về tội cướp giật tài sản” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG 

Hôm nay, ngày 18 tháng 4 năm 2019. Tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đà Lạt, Lâm 

Đồng, xét xử sơ thẩm, công khai vụ án hình sự thụ lý số 37/2019/HSST ngày 18 tháng 3 

năm 2019; Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 39/2019/QĐ-HSST ngày 05 tháng 4 năm 

2019 đối với bị cáo: 

Họ và tên: HOÀNG ANH K. Tên gọi khác: Bin. Sinh ngày 27 tháng 9 năm 2001. Nơi 

sinh: Lâm Đồng. Nơi ĐKNKTT: 12/31 - Đường C, Phường B, thành phố Đà Lạt, Lâm 

Đồng. Chỗ ở: 12/31 - Đường C, Phường B, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Nghề nghiệp: 

Không. Trình độ học vấn: Lớp 8/12. Con ông: Hoàng Thành P, sinh năm 1972. Con bà: 

Trương Thị T, sinh năm 1974. Hiện cư trú tại: 12/31 - Đường C, Phường B, thành phố Đà 

Lạt, Lâm Đồng. Bị cáo chưa có vợ, con. Tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân: Ngày 

20/02/2019 bị Công an thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Khởi tố bị can về tội “Cưỡng đoạt 

tài sản”. Vụ án đang được tiếp tục điều tra. Bị bắt ngày 12/3/2019. Hiện đang bị tạm giam 

tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Có mặt. 

Người đại diện hợp pháp của bị cáo : Ông Hoàng Thành P, sinh năm 1972, là cha ruột 

của bị cáo Hoàng Anh K. Có mặt. 

Người bào chữa : Bà Dương Thị H - Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp 

pháp lý Nhà nước tỉnh Lâm Đồng bào chữa cho bị cáo Hoàng Anh K. Có mặt. 

Ngư ời bị hại : Chị Lã Thị T, sinh năm 1996. Hộ khẩu thường trú tại: Tổ 8, phường E, 

thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. 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: 

Khoảng 14 giờ ngày 28/11/2018, Hoàng Anh K đi bộ đến Khu vực Quảng trường Lâm 

Viên, Phường 10, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng thì phát hiện phía sau Quán cà phê DoHa 

có chị Lã Thị T đang cầm một chiếc điện thoại di động hiệu Apple Iphone 6S để chụp 

hình nên K nảy sinh ý định cướp giật chiếc điện thoại này của chị T để bán lấy tiền tiêu 

xài. Thực hiện ý định, K chạy lại chỗ chị T đứng, dùng tay trái giật lấy điện thoại của chị 

T rồi chạy ra đường M theo hướng về vòng xuyến Thủy Tạ, chị T truy hô: “Cướp, cướp” 

và chạy đuổi theo K. Nhìn thấy sự việc như trên nên các anh K1 và anh A, là người đi 

đường đã cùng chị T đuổi theo K, đến đường Hồ Tùng Mậu, Phường B, thành phố Đà 

Lạt, Lâm Đồng thì bắt được Hoàng Anh K và đưa K đến Công an thành phố Đà Lạt, Lâm 

Đồng để xử lý. 

Tại Kết luận định giá ngày 05/12/2018 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình 

sự thành phố Đà Lạt kết luận: Tài sản của chị Lã Thị T bị Hoàng Anh K chiếm đoạt là 01 

điện thoại di động hiệu Apple Iphone 6S, trị giá 4.679.000 đồng. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hay khiếu nại gì kết luận của 

Hội đồng định giá nêu trên. Cơ quan điều tra đã thu giữ điện thoại và trả lại cho chị T. 

Chị T không có yêu cầu bồi thường gì thêm. 

Tại Cáo trạng số 39/CT-VKS ngày 18/3/2019, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Lạt 

truy tố Hoàng Anh K về tội “Cướp giật tài sản” theo khoản 1 điều 171 Bộ luật hình sự 

2015. 

Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng Anh K khai nhận vào chiều ngày 28/11/2018, bị cáo đã có 

hành vi cướp giật tài sản là một điện thoại di động của chị Lã Thị T trong khi chị T đang 

sử dụng để chụp hình với mục đích đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân, nhưng vừa mới 

cướp giật xong thì bị bắt ngay sau đó với các hành vi cụ thể như Cáo trạng của Viện kiểm 

sát đã nêu là đúng, bị cáo không thắc mắc hay khiếu nại gì về nội dung bản Cáo trạng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng giữ quyền công tố luận tội 

và tranh luận như sau: Tại phiên tòa bị cáo Hoàng Anh K đã khai nhận hành vi phạm tội 

phù hợp với lời khai trong quá trình điều tra, lời khai của người bị hại, không có nội dung 

gì thay đổi, hành vi của bị cáo có đủ các yếu tố cấu thành tội “Cướp giật tài sản”. Đại 
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diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên nội dung Cáo trạng đã truy tố đối với bị cáo và đề 

nghị áp dụng khoản 1 điều 171; điểm s khoản 1 điều 51 và điều 91 Bộ luật hình sự năm 

2015, xử phạt bị cáo Hoàng Anh K từ 12 đến 15 tháng tù. Phần bồi thường: Quá trình 

điều tra Cơ quan điều tra đã thu hồi được tài sản và trả lại cho người bị hại, hiện nay 

người bị hại không yêu cầu bị cáo phải bồi thường gì thêm nên không xem xét để giải 

quyết. 

Bị cáo không có tranh luận gì với Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố và chỉ xin 

Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. Người bào chữa cho bị cáo không tranh luận với 

Viện kiểm sát về tội danh và điều luật áp dụng đối với bị cáo, chỉ đề nghị Hội đồng xét 

xử xem xét việc bị cáo phạm tội lần đầu, chưa gây thiệt hại và bị cáo là người chưa thành 

niên để 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 thẩm tra, xét 

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

Về hành vi, quyết định tố tụng: 

Quá trình điều tra, truy tố, Cơ quan điều tra Công an thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng và 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng và Kiểm sát viên đã 

thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục qui định của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị 

cáo; người bị hại và người bào chữa cho bị cáo không ai có ý kiến hoặc khiếu nại nào về 

hành vi, quyết định của các 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 

được tiến hành hợp pháp. 

Về hành vi phạm tội của bị cáo Hoàng Anh K: 

Bị cáo tuy là người chưa thành niên khi phạm tội nhưng đã có đầy đủ nhận thức, bị cáo 

biết rất rõ việc lợi dụng người bị hại là khách du lịch đến thành phố Đà Lạt, không có sự 

cảnh giác cần thiết để công nhiên chiếm đoạt tài sản, sau khi giật được tài sản bị cáo đã 

nhanh chóng tẩu thoát khỏi sự truy đuổi của người bị hại, là người đang đi bộ nhằm 

chiếm đoạt tài sản là hành vi trái pháp luật, xâm hại trái pháp luật đến quyền sở hữu tài 

sản của người khác, bị pháp luật nghiêm cấm nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Hành vi 

của bị cáo chiếm đoạt 01 điện thoại di động hiệu Apple Iphone 6S trị giá 4.679.000 đồng 

với mục đích để bán lấy tiền sử dụng cho nhu cầu cá nhân là hành vi nguy hiểm cho xã 
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hội, xâm phạm trái pháp luật đến quyền sở hữu tài sản của người khác và gây mất trật tự 

an toàn xã hội ở địa phương. Căn cứ lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với 

lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, phù hợp với lời khai của người bị hại và phù 

hợp với các tài liệu chứng cứ khác đã được thu thập trong quá trình điều tra vụ án. Có đủ 

căn cứ kết luận bị cáo Hoàng Anh K đã phạm tội “Cướp giật tài sản”. Tội phạm đối với bị 

cáo được qui định tại điều 171 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Về tình tiết định khung hình phạt: 

Xét hành vi của bị cáo chiếm đoạt 01 điện thoại di động trị giá 4.679.000 đồng không vi 

phạm vào tình tiết định khung tăng nặng nào theo qui định của điều 171 Bộ luật hình sự 

năm 2015 nên bị cáo chỉ bị xét xử theo khoản 1 điều 171 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với bị cáo: 

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng nào theo qui định tại điều 52 Bộ luật hình sự 

năm 2015. 

Sau khi bị bắt, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, khi 

phạm tội bị cáo chưa đủ 18 tuổi, tài sản đã được thu giữ đầy đủ ngay sau đó. Đây là tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự qui định tại điểm s khoản 1 điều 51; điều 91 và điều 

101 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Xét bị cáo sau khi phạm tội, trong quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã cho bị cáo tại 

ngoại để điều tra nhưng trong thời gian được tại ngoại bị cáo lại tiếp tục có hành vi phạm 

tội khác, đang được tiếp tục điều tra để tiếp tục xử lý sau. Cần thiết phải cách ly bị cáo ra 

khỏi xã hội một thời gian để giáo dục, cải tạo đối với bị cáo. 

Về trách nhiệm dân sự: 

Quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã thu giữ tài sản và trả lại cho người bị hại, đến nay 

người bị hại không yêu cầu bị cáo phải bồi thường gì thêm nên không xem xét để giải 

quyết tiếp phần trách nhiệm dân sự đối với bị cáo trong bản án này. 

Về xử lý vật chứng: 

Vật chứng đã thu giữ trong quá trình điều tra vụ án gồm có: Một điện thoại di động hiệu 

Apple Iphone 6S, quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã có quyết định xử lý bằng hình 

thức trả lại cho chủ sở hữu nên không đề cập để giải quyết tiếp. 

Về án phí: 
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Buộc bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo qui định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

[1] . Tuyên bố bị cáo Hoàng Anh K phạm tội “Cướp giật tài sản”. 

[2] . Áp dụng khoản 1 điều 171; điểm s khoản 1 điều 51; điều 91 và điều 101 Bộ luật hình 

sự năm 2015, xử phạt bị cáo Hoàng Anh K 12 (Mười hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày 12/3/2019. 

[3] . Áp dụng khoản 2 điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 

326/2016/ UBTVQH 14 ngày 30/12/2016  ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

Hội về án phí, lệ phí Tòa án, buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

[4] . Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị cáo 

và người bào chữa có quyền kháng cáo để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét 

xử phúc thẩm. Người bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày 

kể từ ngày được tống đạt hợp lệ bản án. 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN Ô 

MÔN, THÀNH PHỐ CẦN 

THƠ 

CỘNG HÒA XÁ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số 22/2019/HSST 

Ngày 28/03/2019 

“Về tội tàng trữ trái phép chất ma 

túy” 

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN Ô MÔN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

Trong ngày 28 tháng 3 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Ô Môn, thành phố Cần 

Thơ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 17/2019/HSST ngày 06 tháng 3 

năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 20/2019/QĐXXST-HS ngày 

22/3/2019 đối với bị cáo: 

Trần Phú Q (Tên gọi khác là Chó Con), sinh năm: 1995. 

Nơi cư trú: Khu vực Thới X 2, phường Thới L, quận Ô M, thành phố C Th. 

Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ văn hóa: 8/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; 

Tôn giáo: Hòa Hảo; Cha: Trần Minh Đ (chết) và mẹ: Hồ Thị Nh (sống); 

Bị cáo có 01 người em. Bị cáo chưa có gia đình. 

Tiền sự: Không. 

Tiền án: Không. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 23/12/2018 đến ngày 29/12/2018 và đang bị áp dụng biện pháp 

tạm giam từ ngày 29/12/2018 đến nay tại nhà tạm giữ công an quận Ô Môn, thành phố 

Cần Thơ. Bị cáo Q có mặt tại phiên tòa. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1/ Em Đào Tấn V, sinh năm 2003. 

Trú tại: Khu vực Thới Thạnh Đ, phường Thới L, quận Ô M, thành phố C Th (Vắng mặt). 

Người giám hộ cho em Đào Tấn V là ông Đào Văn T, sinh năm 1981 
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Trú tại: Khu vực Thới Thạnh Đ, phường Thới L, quận Ô M, thành phố Cần Thơ(Vắng 

mặt). 

2/ Chị Nguyễn Thị Diễm X, sinh năm 1997. 

Trú tại: Ấp 5, xã Thới H, huyện Cờ Đ, thành phố C Th (Có mặt). 

3/ Anh Huỳnh Công H, sinh năm 1996. 

Trú tại: Khu vục Bắc V, phường Thới L, quận Ô M, thành phố C Th (Có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tại liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được 

tóm tắt như sau: 

Khoảng 15 giờ ngày 23/12/2018 Ngô Thị Hồng Tr (Nh), sinh năm 1992, cư trú khu vực 

Thới H B, phường Long H, quận Ô M, thành phố C Th điện thoại rủ Trần Phú Q (chó 

con), sinh năm 1995, cư trú tại khu vực Thới X 2, phường Long H, quận Ô M, thành phố 

C Th sử dụng ma túy, Q đồng ý và đưa 400.000đồng nhờ Đào Tấn V (Gà Tre), sinh ngày 

28/3/2003, cư trú tại khu vực Thới Th Đ, phường Thới L, quận Ô M, thành phố C Th đi 

đến quán Huỳnh K gần cầu Bánh Tét thuộc phường Tân H, quận Thốt N, thành phố C Th 

gặp Nguyễn Văn L (Ba Thăng), sinh năm 1993, cư trú khu vực Tân Lợi 1, phường Tân 

H, quận Thốt N để mua ma túy dùm, V đồng ý. Lấy ma túy xong V mang về đưa cho Q, 

Q lấy một ít ma túy vừa mua cho V. V mang về nhà sử dụng. Đến khoảng 17 giờ cùng 

ngày Tr đến nhà Q và điện thoại rủ Nguyễn Thị Diễm X, sinh năm 1997, cư trú ấp 5, xã 

Thới H, huyện Cờ Đ, Q điện thoại rủ Huỳnh Công H, sinh năm 1996, cư trú khu vực Bắc 

Vàng, phường Thới L, quận Ô M, thành phố C Th đến nhà Q chơi và Q đem ma túy, 

dụng cụ cùng với Tr, X và H sử dụng, trong lúc đang sử dụng thì Tr đưa Q 100.000đồng 

rồi bỏ ra về. Đến khoảng 20 giờ 40 phút cùng ngày thì lực lượng Công an đến khám xét 

phát hiện Q, H, X đang sử dụng ma túy cùng tang vật. Q thừa nhận gói ma túy Công an 

thu giữ là của Q, loại ma túy đá (Methamphetamine) tàng trữ mục đích sử dụng. 

Sau khi tiến hành xét nghiệm nước tiểu của Trần Phú Q, Nguyễn Thị Diễm X và Huỳnh 

Công H kết quả xét nghiệm và kết luận Q, X và H dương tính trong cơ thể có sử dụng trái 

phép chất ma túy Methamphetamine. 

Tại kết luận giám định định số: 82/KL-PC09 ngày 27/12/2018 của phòng kỹ thuật hình 

sự, Công an thành phố Cần Th kết luận: Tinh thể không màu trong gói nilon, được niêm 
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phong có chữ ký ghi tên Trần Phú Q là ma túy, khối lượng 0,2930 gram, loại 

Methamphetamin. 

Đối với Đào Tấn V sinh ngày 28/7/2003 là người chưa thành niên có hành vi mua bán ma 

túy dùm Q chưa đủ cơ sở cấu thành tội phạm nên cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp 

nhắc nhỡ tại chỗ. 

Đối với Huỳnh Công H và Nguyễn Thị Diễm X có sử dung ma túy chung với Q nhưng 

gói ma túy công an thu giữ H và X không có hùn tiền mua, không đủ cơ sở để xử lý hình 

sự nên Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ đến Công an phường Thới L, quận Ô Môn và 

Công an xã Thới H, huyện Cờ Đ để xử lý hành chính theo quy định pháp luật. 

Riêng Nguyễn Văn L không thừa nhận có bán ma túy cho Q nên không đủ cơ sở thụ lý. 

Đối với Ngô Thị Hồng T đã bỏ địa phương đi đâu làm gì chưa rõ nên cơ quan điều tra 

chưa làm việc được, khi nào làm việc được, có cơ sở xử lý sau. 

Vật chứng tạm giữ gồm: 

01 gói ma túy Methamphetamine, khối lượng là 0,2930 gram, khối lượng còn lại sau khi 

giám định 0,2121 gram; 

01 ly thủy tinh gắn nắp màu trắng bằng nhựa trên nắp có gắn ống thủy tinh hình bầu tròn; 

01 ống thủy tinh có gắn ống hút nhựa màu đỏ; 01 cây kéo kim loại màu trắng; 01 diện 

thoại di động Mobell, số IMEI1: 810033600367806, IMEI2: 810034600367806, có sim 

0762848024 có số seri 8401170592309501OT; 01 ví da đen, đã qua sử dụng; tiền Việt 

Nam đồng 100.000đồng. 

Tại bản cáo trạng số: 21/CT-VKS-OM ngày 04 tháng 3 năm 2019 Viện kiểm sát nhân 

dân quận Ô Môn đã truy tố bị cáo có hành vi phạm tội và lý lịch như trên, ra trước Tòa án 

nhân dân quận Ô Môn để xét xử về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm c 

khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa: Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng. Đồng thời, bị 

cáo xin được giảm nhẹ hình phạt. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ô Môn trình bày lời luận tội vẫn giữ quan điểm 

truy tố bị cáo theo tội danh và điều luật đã nêu trong cáo trạng. 

Đồng thời phân tích những tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử áp 

dụng: 
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Điểm c Khoản 1 Điều 249, điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 

xử phạt bị cáo mức án từ (02) năm đến (03) năm tù. 

Về vật chứng trong vụ án: 

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Điều 47 

Bộ luật hình năm 2015 xử lý vật chứng như sau: 

Tịch thu tiêu hủy 01 gói ma túy Methamphetamine, khối lượng 0,2121 gram; 01 ly thủy 

tinh gắn nắp màu trắng bằng nhựa, trên nắp có ống thủy tinh có hình bầu tròn, 01 ống 

thủy tinh có gắn ống hút nhựa màu đỏ; 01 cây kéo kim loại màu trắng; 

Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động Mobell, số IMEI1: 

810033600367806, IMEI2: 810034600367806 có sim 0762848024 có số seri 

8401170592309501OT và tiền Việt Nam đồng 100.000đồng. 

Trả lại cho bị cáo 01 ví da đen, đã qua sử dụng; 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tại liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng 

tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng hình sự: 

Các quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra, hành vi tố tụng của điều tra viên 

trong quá trình điều tra vụ án; quyết định tố tụng của Viện kiểm sát và hành vi tố tụng 

của Kiểm sát viên trong giai đoạn truy tố là đúng các quy định của Bộ luật tố tụng hình 

sự. 

[2] Về căn cứ buộc tội: 

Lời khai của bị cáo Trần Phú Q tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan 

điều tra và phù hợp với lời khai người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và vật chứng thu 

giữ được. Từ đó, có đủ cơ sở chứng minh vào ngày 23/12/2018 bị cáo Q tàng trữ 0,2930 

gram ma túy loại Methamphetamin. 

Tại kết luận giám định số: 82/KL-PC09 ngày 27/12/2018 của phòng kỹ thuật hình sự - 

Công an thành phố Cần Thơ, kết luận: Mẫu tinh thể không màu trong 02 gói nilon gửi 

giám định được niêm phong có chữ ký ghi tên Trần Phú Q là ma túy, khối lượng 0,2930 
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gram là loại Methamphetamine. Hình vi của bị cáo đã đủ yêu tố cấu thành tội tàng trữ trái 

phép chất ma túy theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ Luật hình sự năm 2015. 

[3] Về năng lực chịu trách nhiệm hình sự: Bị cáo đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo 

quy định pháp luật. 

Do đó, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Ô Môn truy tố bị cáo Trần Phú Q theo 

tội danh và điều luật nêu trên là có căn cứ và đúng pháp luật và có cơ sở để Hội đồng xét 

xử chấp nhận. 

[4] Xét thấy, Hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy của bị cáo Q đã vi phạm chế độ độc 

quyền quản lý của Nhà nước đối với các chất ma túy, hành vi của bị cáo làm ảnh hưởng 

xấu đến tình hình an ninh và trật tự công cộng. Nhà nước thống nhất quản lý chất ma tuý 

nhằm đảm bảo cho sự phát triển lành mạnh của xã hội. Đồng thời, Nhà nước cũng 

nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma tuý. 

Bị cáo là người nghiện ma túy, bị cáo biết rõ tác hại ma túy, bị cáo biết rõ tàng trữ ma túy 

trái phép là vi phạm pháp luật, nhưng vì muốn thoả mãn cơn nghiện của bản thân, bị cáo 

bất chấp các quy định của pháp luật, nên bị cáo đã tàng trữ trái phép chất ma tuý để sử 

dụng. 

Do đó, để có tác dụng giáo dục răn đe đối với bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội nên 

Hội đồng xét xử thiết nghĩ cần phải xử mức hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo và cách 

ly bị cáo ra khỏi xã hội trong một thời gian nhất định để có thời gian học tập, cải tạo, trở 

thành công dân tốt. 

[5] Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo luôn tỏ rõ thái độ 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được 

quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, nên Hội đồng xét xử có xem xét 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. 

[6] Về xử lý vật chứng: 

Áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự 2015. Điều 106 Bộ luật tố tung hình sự 2015. 

Tịch thu tiêu hủy 01 gói ma túy Methamphetamine khối lượng còn lại sau khi giám định 

0,2121 gram. 

Đối với 01 ly thủy tinh gắn nắp màu trắng bằng nhựa có ống thủy tinh hình bầu tròn, 01 

ống thủy tinh có gắn ống hút nhựa màu đỏ; 01 cây kéo kim loại màu trắng, là tài sản của 

88



Q, bị cáo sử dụng tài sản này vào việc phạm tội nhưng không còn giá trị sử dụng nên tịch 

thu tiêu hủy. 

Đối với 01 diện thoại di động Mobell, số IMEI1: 810033600367806, IMEI2: 

810034600367806 có sim 0762848024 có số seri 8401170592309501OT và tiền Việt 

Nam là 100.000đồng, bị cáo sử dung tài sản này vào việc phạm tội, tài sản còn giá trị sử 

dụng nên cần tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước. 

Trả lại cho bị cáo 01 ví da đen, đã qua sử dụng; 

[7] Đối với Đào Tấn V sinh ngày 28/7/2003 là người chưa thành niên có hành vi mua bán 

ma túy dùm Q chưa đủ cơ sở cấu thành tội phạm nên cơ quan điều tra đã áp dụng biện 

pháp nhắc nhờ tại chỗ. 

Đối với Huỳnh Công H và Nguyễn Thị Diễm X có sử dung ma túy chung với Q nhưng 

gói ma túy công an thu giữ Hiếu và Xương không có hùn tiền mua, không đủ cơ sở để xử 

lý hình sự nên Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ đến Công an phường Thới Long, quận Ô 

Môn và Công an xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ để xử lý hành chính theo quy định pháp 

luật. 

Riêng Nguyễn Văn Lúa không thừa nhận có bán ma túy cho Q nên không đủ cơ sở thụ lý. 

Đối với Ngô Thị Hồng Trâm đã bỏ địa phương đi đâu làm gì chưa rõ nên cơ quan điều tra 

chưa làm việc được, khi nào làm việc được, có cơ sở xử lý sau. 

[8] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu án phí hình sự theo quy định của pháp 

luật. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào Điểm c Khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự 

năm 2015. 

Tuyên bố: Trần Phú Q phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Xử phạt: Trần Phú Q 

02(hai) năm 06(sáu) tháng tù. 

Thời gian chấp hành hình phạt tù của bị cáo tính từ ngày 23 tháng 12 năm 2018. 

Vật chứng trong vụ án: 

Áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự 2015; Điều 106 Bộ luật tố tung hình sự 2015. 
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Tịch thu tiêu hủy 01 gói ma túy Methamphetamine khối lượng 0,2121 gram; 01 ly thủy 

tinh gắn nắp màu trắng bằng nhựa có ống thủy tinh hình bầu tròn; 01 ống thủy tinh có 

gắn ống hút bằng nhựa màu đỏ; 01 cây kéo kim loại màu trắng; 

Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động Mobell, số IMEI1: 

810033600367806, IMEI2: 810034600367806 có sim 0762848024 có số seri 

8401170592309501OT và tiền Việt Nam là 100.000đồng(một trăm ngàn đồng). 

Trả lại cho bị cáo 01 ví da màu đen, đã qua sử dụng; Về án phí hình sự sơ thẩm: 

Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội ngày 30 tháng 12 

năm 2016. 

Bị cáo phải nộp 200.000đồng. 

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo và các đương sự có mặt được quyền kháng 

cáo. Đối với đương sự vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định pháp luật để 

yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ xét xử phúc thẩm. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người 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. 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN 

11, THÀNH PHỐ  

HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÁ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số 02/2019/HS-ST 

Ngày 11/01/2019 

“Về tội cố ý gây thương tích” 

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Trong ngày 11 tháng 01 năm 2019  tại Phòng xử A trụ sở Tòa án nhân dân Quận 11, 

Thành phố Hồ Chí Minh  xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý 

số: 115/2018/TLST-HS ngày 07 tháng 12 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xửsố: 128/2018/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 12 năm 2018 đối với các bị cáo: 

1. Huỳnh Tấn L; sinh ngày 16/4/1997 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi cư trú: N đường

Đ, phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: O đường B, Phường F, Quận S, 

Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Nhân viên tiệm trò chơi bắn cá; trìnhđộ văn hoá 

(học vấn): 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; 

con ông Huỳnh Văn T và bà Nguyễn Thị Kiều T; tiền án: Không có, tiền sự: Không có; 

bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 04/6/2018; có mặt; 

2. Trần Minh T; sinh ngày 12/12/1993 tại Đồng Nai; nơi cư trú: N, xã P, huyện T, tỉnh Đ;

chỗ ở: O đường B, Phường F, Quận S, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Nhân viên 

tiệm trò chơi bắn cá; trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; 

tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Ngọc T và bà Nguyễn Thị S; tiền 

án: Không có, tiền sự: Không có; bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 05/6/2018; có mặt; 

3. Hồ Đình S; sinh ngày 01/01/2000 tại Sóc Trăng; nơi cư trú: N, xã VV, thị xã V, tỉnh S;

chỗ ở: O đường B, Phường F, Quận S, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Nhân viên 

tiệm trò chơi bắn cá; trình độ văn hoá (học vấn): 3/12; dân tộc: Khmer; giới tính: Nam; 

tôn giáo: Phật; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hồ Đình P và bà Sơn Thị N; tiền án: Không 

có, tiền sự: Không có; bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 05/6/2018; có mặt. 

- Bị hại:
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1. Ông Nguyễn Minh H, sinh năm 1989; địa chỉ: T đường Đ, phường B, quận B, Thành 

phố Hồ Chí Minh; vắng mặt; 

2. Ông Huỳnh T, sinh năm 1978; địa chỉ: O đường T, Phường S, Quận E, Thành phố Hồ 

Chí Minh; vắng mặt; 

3. Ông  Chạc Dậu L, sinh năm 1989; địa chỉ: F đường B, phường B, quận B, Thành phố 

Hồ Chí Minh; vắng mặt. 

Người bào chữa cho bị cáo Huỳnh Tấn L: Ông Nguyễn Minh Cảnh và ông Nguyễn Duy 

là Luật sư của Công ty Luật TNHH Một thành viên Duy Nguyễn thuộc Đoàn Luật sư 

Thành phố Hồ Chí Minh; có mặt; 

Người bào chữa cho bị cáo Trần Minh T: Ông Đỗ Đình Nam và ông Nguyễn Duy là Luật 

sư của Công ty Luật TNHH Một thành viên Duy Nguyễn thuộc Đoàn Luật sư Thành phố 

Hồ Chí Minh; có mặt; 

Người bào chữa cho bị cáo Hồ Đình S: Ông Trương Quốc Quyền và ông Nguyễn Duy là 

Luật sư của Công ty Luật TNHH Một thành viên Duy Nguyễn thuộc Đoàn Luật sư Thành 

phố Hồ Chí Minh; có mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Bà Nguyễn Thị Kim D, sinh năm 

1980; địa chỉ: N chung cư H, Phường E, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; xin 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: 

Huỳnh Tấn L, Trần Minh T và Hồ Đình S là nhân viên làm việc tại điểm kinh doanh dịch 

vụ trò chơi Sky, địa chỉ: 5-6 Kios Lê Đại Hành, Phường 13, Quận 11 do Nguyễn Thị Kim 

D đứng tên đăng ký giấy phép kinh doanh. Bà D giao cho ông Tân Quốc Hùng làm 

nhiệm vụ quản lý. Vào tối ngày 04/11/2017, Huỳnh Tấn L đang trông coi tiệm thì có 

Nguyễn Minh H, Chạc Dậu Dậu L và Huỳnh T đến chơi. Khoảng 23 giờ 30 phút cùng 

ngày, L nghi ngờ Dậu L và H đang ngồi chơi bắn cá tại bàn số 3 có hành vi gian lận bằng 

cách kích điểm trên máy nên L có đến nhắc nhở. L thấy Dậu L bỏ ra ngoài tiệm nói 

chuyện với một thanh niên lạ. Sau đó, Dậu L đi vào, người thanh niên này bỏ đi. L cho 

rằng Dậu L không có thiện chí và kêu người đến phá tiệm nên L điện thoại cho Trần 

Minh T rủ đến đánh nhóm Dậu L. Lúc này, T đang cùng Hồ Đình S uống bia trên đường 
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Lữ Gia, Phường 15, Quận 11 nên L nói T đi cùng S qua chỗ L để đánh những thanh niên 

này. Khoảng 10 phút sau, T và S đến tiệm kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử Sky gặp L. 

L kéo cửa cuốn cửa tiệm xuống. L lấy 03 cây gỗ có sẵn trong tiệm để gần cửa cuốn đưa 

cho T, S mỗi người một cây gỗ, L cầm một cây gỗ. L chỉ vào nhóm Dậu L, H và T (L 

nghĩ T chung nhóm với Dậu L , H) và nói T và S đánh ba thanh niên đang ngồi chơi tại 

máy bắn cá số 3. L, T và S dùng cây gỗ đánh tới tấp vào người Dậu L, H và T gây thương 

tích. Do thấy, Dậu L, H và T bị thương tích nặng chảy máu nhiều nên L, T và S dừng lại 

và  mở cửa cho Dậu L, H và T đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quận 11 và Bệnh viện 115. 

Sau khi sự việc xảy ra Hồ Thị Si Lai (nhânviên tiệm Sky) đến Công an Phường 13, Quận 

11 trình báo sự việc. Công an Phường 13, Quận 11 lập hồ sơ chuyển Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an Quận 11 xử lý theo thẩm quyền. 

Ngày 06/11/2017 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 11 ra quyết định trưng cầu 

giám định tỷ lệ thương tật của Nguyễn Minh H, Huỳnh T và Chạc Dậu L tại Trung tâm 

giám định pháp y Thành phố Hồ Chí Minh để có cơ sở xử lý theo quy định pháp luật. 

Tại  bản  kết  luận  giám  định  pháp  y  về  thương  tích  số:  1076/TgT.17  ngày 04/01/20

18 của Trung tâm pháp y Sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh kết luận thương tích của ông 

Nguyễn Minh H như sau: 

“ - Chấn thương đầu vùng trán trái gây rách da, vỡ lún sọ trán trái, trần hốc mắt trái (ảnh 

1,2,3) tụ máu ngoài màng cứng ít tại trán trái, đã được điều trị nội bảo tồn, hiện: Còn sẹo 

kích thước 3,2 x 0,15 cm tại trán trái, ảnh hưởng thẩm mỹ (ảnh 5.1); Không còn thấy tụ 

máu trong hộp sọ, ổn định. 

- Đa chấn thương phần mềm đã được điều trị, hiện còn các sẹo: Một vết có hình dạng 

phức tạp tại vùng đỉnh phải (ảnh 4); Một vết kích thước 1,3 x 0,15 cm tại vùng bên ngoài 

mày trái, ảnh hưởng thẩm mỹ (ảnh 5.2); Một vết tại ngang mi trên mắt trái ra đến sống 

mũi trái kích thước 4,8 x 0,15 cm, ảnh hưởng thẫm mỹ (ảnh 5.3). 

- Chấn thương gây gãy đốt gần ngón IV bàn tay phải, hiện đang được nẹp bột cẳng bàn 

tay phải, nẹp Iselin ngón IV (ảnh 6,7). 

-Thương tích do vật tày, vật tày có cạnh tác động gây ra. 

*Tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là: 60 % (Sáu mươi phần trăm)” 
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Tại  bản  kết  luận  giám  định  pháp  y  về  thương  tích  số:  1047/TgT.17  Ngày 25/12/2

017 của Trung tâm pháp y Sở y tế TP. Hồ Chí Minh kết luận thương tích của anh Huỳnh 

Thuận như sau: 

“- Chấn thương phần mềm gây sưng nhẹ dưới da đầu vùng đỉnh chẩm phải, hiện không 

còn dấu vết gì, ổn định. 

- Chấn thương gây gãy kín 1/3 dưới thân xương trụ tay trái, đã được điều trị bó bột bảo 

tồn, hiện: Còn hình ảnh gãy có can xương xấu, lệch trục nhiều trên phim XQuang chụp 

cẳng tay trái (ảnh 1,2); Không có dấu vết gì tại cẳng tay, vận động cảm giác tay trái ổn. 

- Thương tích do vật tày tác động mạnh gây ra. 

* Tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là: 15% (Mười lăm phần trăm) 

”. 

Tại  bản  kết  luận  giám  định  pháp  y  về  thương  tích  số:  1046/TgT.17  Ngày 25/12/2

017 của Trung tâm pháp y Sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh kết luận thương tích của anh 

Chạc Dậu L như sau: 

“- Đa chấn thương phần mềm, tạo sẹo: Một vết tại đỉnh đầu kích thước 4,2 x 0,15 cm 

(ảnh 1); Một vết tại cằm trái kích thước 1,7 x 0,2 cm, ảnh hưởng thẩm mỹ (ảnh 2). 

- Các thương tích do vật tày, vật tày có cạnh, vật sắc, vật sắc nhọn hoặc vật có cạnh sắc 

gây ra. 

* Tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là: 08% (Tám phần trăm)” 

Ngày 04/12/2017 các ông Nguyễn Minh H, Huỳnh T và Chạc Dậu L có đơn yêu cầu khởi 

tố vụ án hình sự để xử lý đối với Huỳnh Tấn L, Trần Minh T và Hồ Đình S. 

Ngày 06/02/2018 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 11 ra quyết định khởi tố vụ 

án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bị can đối với Huỳnh Tấn L, Trần Minh T và 

Hồ Đình S, về tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa 

đổi bổ sung năm 2017. 

Qua xác minh, các bị cáo Huỳnh Tấn L, Trần Minh T và Hồ Đình S không có mặt tại nơi 

cư trú. Ngày 02/04/2018 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 11 ra các quyết định 

truy nã bị can đối với Huỳnh Tấn L, Trần Minh T và Hồ Đình S. 
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Ngày 04/06/2018 và ngày 05/06/2018 bị cáo Huỳnh Tấn L, Trần Minh T, Hồ Đình S đến 

Công an Quận 11 đầu thú. 

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 11, các bị cáo Huỳnh Tấn L, Trần Minh T 

và Hồ Đình S khai nhận hành vi phạm tội như sau: 

Bị cáo Huỳnh Tấn L khai nhận: Vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 04/11/2017, L đang làm 

việc tại tiệm trò chơi Sky, địa chỉ: Kios 5-6 Lê Đại Hành, Phường 13, Quận 11 thì thấy 

ông Nguyễn Minh H và Ông Chạc Dậu L đang chơi trò chơi tại máy số 3 có biểu hiện 

kích điểm gian lận. Bị cáo L nhắc nhở, anh H và Dậu L không nói gì. Bị cáo L thấy ông 

Dậu L đi ra ngoài tiệm nói chuyện với một thanh niên lạ mặt. Sau đó, Dậu L đi vào và 

người thanh niên đó bỏ đi. L nghĩ ông Dậu L kêu người đến phá tiệm nên 

điện thoại cho bị cáo Trần Minh T nói bên tiệm này có mấy thanh niên chơi kích điểm. Bị 

cáo T nói đang ngồi nhậu với bị cáo S nên L rủ T và S đến tiệm Sky để đánh 

những người than niên này. T và S đồng ý. Khoảng hơn 10 phút sau, T và S đến gặp L tại 

tiệm Sky. Bị cáo L kéo cửa cuốn của tiệm xuống, lấy 03 cây gỗ để gần cửa cuốn, đưa cho 

T và S mỗi người một cây gỗ và L cầm một cây gỗ. L nói Tvà S đánh 03 thanh niên đang 

ngồi chơi tại bàn trò chơi số 3. L tiến đến trước, T và S đi sau. L cầm cây gỗ đánh vào hai 

tay ông Dậu L 01 cái, đánh vào đầu ông Dậu L 01 cái làm ông Dậu L té ngã xuống nền 

nhà. Lúc này, T cầm cây gỗ đánh vào người ông Dậu L thì ông Dậu L đưa ghế lên đỡ. L 

quay sang cầm cây gỗ đánh ông H khoảng 6-7 cái vào người ông H. S cầm cây gỗ đánh 

ông  T. Sau khi L đánh ông H xong thì S cầm cây đánh ông H. L thấy ông  T chạy vào 

trong bếp nên cầm cây gỗ đuổi theo vào trong đánh ông  T. L đánh ông  T 01 cái thì 

ông  T đưa tay phải lên đỡ. Sau đó, L, T và S thấy Hùng, Dậu L và Thuận bị thương tích 

nặng, chảy máu nhiều nên dừng lại. T mở cửa cuốn lên cho những người này đi ra ngoài. 

Ông H và Dậu L nằm tại chỗ còn Thuận và một số người khách khác đi ra ngoài. T và S 

đi về, còn L ở lại. Sau đó, Công an Phường 13, Quận 11 mời những người có liên quan 

về trụ sở làm việc. L bỏ đi khỏi địa phương đến ngày 04/6/2018 thì đến Công an Quận 11 

đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội như trên. 

Các bị cáo Trần Minh T và Hồ Đình S khai nhận: Vào lúc 23 giờ 30 phút 

ngày 04/11/2017, T đang nhậu với S tại số 66 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11 thì L điện 

thoại cho T nói là có mấy thanh niên chơi trò chơi có biểu hiện kích điểm gian lận. L rủ T 

và S đánh những thanh niên này. T và S đồng ý. T và S đi qua tiệm Sky gặp L. L kéo cửa 

cuốn của tiệm xuống. L đưa cho T và S mỗi người cầm một cây gỗ. L cầm một cây gỗ. L 

95



chỉ và nói với T và S đánh 03 thanh niên đang ngồi chơi tại bàn số 3. L cầm cây gỗ tiến 

đến đánh vào 2 tay ông Dậu L 01 cái, đánh vào đầu ông Dậu L 01 cái làm ông Dậu L té 

ngã xuống nền nhà. T cầm cây gỗ đánh ông Dậu L khoảng 5 - 6 cái thì ông Dậu L đưa 

ghế lên đỡ làm cây gỗ bị tét làm đôi nên vứt bỏ xuống nền nhà và dùng chân phải đá 

khoảng 7 - 8 cái vào chân của ông Dậu L. Lúc này, S cầm cây gỗ đánh 04 cái vào lưng 

Thuận thì Thuận bỏ chạy ra ngoài phía cửa. Sau đó, S quay sang đánh Hùng cùng với L. 

S cầm cây gỗ đánh vào đầu H 01 cái; đánh vào vai 01 cái; đánh vào lưng khoảng 02 cái 

còn L đánh nhiều cái vào người Hùng. Do thấy H, T và Dậu L bị thương tích nặng chảy 

máu nhiều nên các bị cáo dừng lại. T mở cửa cuốn lên cho những người này ra về đi cấp 

cứu. T và S đi về số 66 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11 để ngủ. Sau đó, Công an Phường 

13, Quận 11 mời những người có liên quan về trụ sở làm việc. T và S bỏ đi khỏi địa 

phương đến ngày 05/6/2018 thì đến Công an Quận 11 đầu thú và khai nhận hành vi phạm 

tội như trên. 

Bản cáo trạng số 91/CT-VKS-Q11 ngày 19 tháng 10 năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân 

Quận 11 truy tố các bị cáo Huỳnh Tấn L, Trần Minh T, Hồ Đình S tội danh “Cố ý gây 

thương tích” theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 của Bộ luật hình sự năm 2015, 

sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa, các bị cáo có lời khai phù hợp với các lời khai tại Cơ quan điều tra và 

những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. 

Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 trình bày lời luận tội, đề nghị: 

Mức hình phạt đối với bị cáo L từ 05 năm đến 06 năm tù; bị cáo T từ 03 năm đến 03 năm 

06 tháng tù; bị cáo S từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm tù. Xử lý vật chứng: Tịch thu và 

tiêu hủy một vỏ chai thủy tinh màu xanh, một cây gỗ hình chữ nhật kích thước82x3,5x1,5 

cm, một cây gỗ hình chữ nhật kích thước 82x3,5x1,5 cm bị gãy làm đôi, mộtđoạn gỗ dài 

70 cm bị tét làm đôi, một đoạn gỗ dài 76 cm bị tét làm đôi và một số mãnh vỡ thủy tinh 

màu xanh; tịch thu, nộp ngân  sách Nhà nước một máy điện thoại di động hiệu Sam Sung 

Galaxy J7 Pro màu xanh và một máy điện thoại di động hiệu OPPO F3 màu hồng trắng; 

trả lại cho bị cáo L một xe máy hiệu Wave S biển số 59L2-170.59; trả lại cho bị cáo S 

một điện thoại di động hiệu Sam Sung S3 màu trắng. 

Người bào chữa cho các bị cáo L, T, S – luật sư Nguyễn Duy trình bày: Ông đại diện cho 

các luật sư đồng nghiệp trình bày bào chữa như sau: 
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- Thống nhất về tội danh mà Viện kiểm sát nhân Quận 11 đã truy tố. Tuy nhiên, về tình

tiết phạm tội “có tính chất côn đồ” người bào chữa có ý kiến như sau: Các bị cáo đều là 

nhân viên của tiệm tử chơi điện tử Sky, các bị cáo phải có nhiệm vụ bảo vệ tiệm game 

khi có người đến quậy phá, chơi gian lận. Trước khi xảy ra sự việc giữa bị cáo L và bị hại 

cũng đã nhiều lần đôi co, cãi vã. Và cũng vì bức xúc với việc khách chơi gian lận, muốn 

bảo vệ cơ sở kinh doanh nên đã không kiềm chế bản thân dẫn đến việc phạm tội. Do đó, 

đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các bị cáo phạm tội không có tính chất côn đồ. 

- Mong Hội đồng xét xử xem xét hết các tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo: Đều thành

khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả, có nhân thân 

tốt, lần đầu phạm tội, các bị hại đều có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, sau 

khi phạm tội các bị cáo đã ra đầu thú, phạm tội do nhất thời thiếu kiềm chế; đối với bị cáo 

S khi phạm tội là người chưa thành niên mà áp dụng Điều 54 của Bộ luật hình sự khi 

lượng hình. 

- Đề nghị Hội đồng xét xử cho các bị cáo T và S được hưởng án treo với các lý do sau: Bị

cáo T chỉ gây thương tích cho Ông  Chạc Dậu L có 8%, sau khi phạm tội bị cáo T cũng 

đã chủ động mở cửa đưa các bị hại đi cấp cứu, xét về mức độ hành vi của T thì ít nguy 

hiểm nhất trong 3 bị cáo. Bị cáo S là người dân tộc, mới học đến lớp 3 nên trình độ hiểu 

biết pháp luật có phần hạn chế, khi phạm tội là người chưa thành niên. Hai bị cáo có nơi 

cư trú rõ ràng, các bị cáo đã tạm trú tại trước khi thực hiện hành vi phạm tội. Trong quá 

trình điều tra do không xác minh được nơi cư trú của các bị cáo nên Cơ quan điều tra mới 

ra quyết định truy nã và trong Kết luận điều tra cũng đã nêu rõ vấn đề này, hoàn toàn 

không có việc các bị cáo bỏ trốn nên không thuộc trường hợp “bị truy nã do bỏ trốn” 

như Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP đã quy định. 

Người bào chữa cho bị cáo L - luật sư Nguyễn Minh Cảnh trình bày: Thống nhất lời bào 

chữa của luật sư Duy. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét đến nguyên nhân dẫn đến việc bị 

cáo L phạm tội, bị cáo phạm tội không có tính chất côn đồ, sau khi phạm tội đã ra đầu thú 

và đã bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả, cho bị cáo hưởng mức án dưới mức thấp 

nhất của khung hình phạt. 

Người bào chữa cho bị cáo Trần Minh T - luật sư Đỗ Đình Nam và người bào chữa cho 

bị cáo Hồ Đình S - luật sư Trương Quốc Quyền: Không bổ sung gì thêm. 

Đại diện Viện kiểm sát trình bày: Tình tiết côn đồ mà Viện kiểm sát đã truy tố đối với các 

bị cáo là có căn cứ, thể hiện việc giữa các bị cáo và bị hại không có mâu thuẫn gì. Đại 
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diện Viện kiểm sát cũng thống nhất với ý kiến bào chữa của luật sư trong việc đề nghị 

Hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo T, S được áp dụng điều 47 khi lượng hình và cho 

các bị cáo cáo hưởng án treo để thể hiện sự khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước bởi lẽ 

hành vi của các bị cáo T, S trong vụ án này là ít nguy hiểm, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, 

phạm tội do nhất thời thiếu suy nghĩ….. 

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. Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với các lời khai tại cơ quan điều tra, những 

chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và các tang vật thu giữ được. Do đó, có đủ cơ sở để xác 

định: 

Vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 04/11/2017, tại điểm kinh doanh dịch vụ trò chơi Sky, địa 

chỉ: 5-6 Kios Lê Đại Hành, Phường 13, Quận 11, vì nghi ngờ các Ông Chạc Dậu L và 

Nguyễn Minh H có hành vi chơi gian lận mà các bị cáo Huỳnh Tấn L, Trần Minh T và 

Hồ Đình S đã có hành vi dùng cây gỗ đánh người gây thương tích như sau: 

Bị cáo Huỳnh Tấn L đã dùng cây gỗ đánh vào tay Ông  Chạc Dậu L một cái, đánh vào 

đầu một cái; đánh vào người ông Nguyễn Minh H 6, 7 cái; đánh ông Huỳnh T một cái; 

Bị cáo Trần Minh T dùng cây gỗ đánh ông Dậu L 5, 6 cái và dùng chân đá ông Dậu L 7-8 

cái; 

Bị cáo Hồ Đình S dùng cây gỗ đánh bốn cái vào lưng ông  T; đánh ông H mộtcái vào 

đầu, một cái vào vai và hai cái vào lưng. 

Tỉ lệ tổn thương cơ thể của ông Nguyễn Minh H là 60%; Ông  Chạc Dậu L là 08%, ông 

Huỳnh T là 15%. 

Các bị cáo dùng cây gỗ gây thương tích cho các bị hại trong đó có một người thương tích 

60%. Hành vi của các bị cáo đã đủ dấu hiệu cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” thuộc 

trường hợp “dùng hung khí nguy hiểm” theo quy định tại điểm a khoản 1, khoản 3 Điều 

104 của Bộ luật hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009). Tuy nhiên, khung 

hình phạt về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật 

hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 là nhẹ hơn; do đó, áp dụng các nội dung có 

lợi cho bị cáo quy định tại khoản 3 Điều 7 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ 
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sung năm 2017; Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội, Hội đồng 

xét xử áp dụng hình phạt theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 của Bộ luật hình sự 

năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với các bị cáo. 

Về tình tiết phạm tội “có tính chất côn đồ”, Hội đồng xét xử nhận thấy: Khái niệm côn đồ 

được hiểu là hành động của những người coi thường pháp luật, luôn luôn phá rối trật tự 

trị an, sẵn sàng dùng vũ lực và thích (hay) dùng vũ lực để uy hiếp người khác phải khuất 

phục mình, vô cớ hoặc chỉ vì một duyên cớ nhỏ nhặt là đâm chém, thậm chí giết người…. 

Trong vụ án này, các bị cáo đều là nhân viên làm việc trong tiệm trò chơi điện tử, có 

nhân thân tốt, lần đầu phạm tội. Sau khi đánh người các bị cáo cũng đã mở cửa để các 

đưa các bị hại đi cấp cứu, tự nguyện bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả, sau khi 

phạm tội các bị cáo đã đầu thú…  Qua đó, cho thấy các bị cáo không phải là những người 

luôn xem thường pháp luật, luôn quậy phá gây mất an ninh trật tự.... Về nguyên nhân dẫn 

đến việc phạm tội: Các bị cáo đều là nhân viên của tiệm trò chơi điện tử Sky; nhiệm vụ 

của các bị cáo là phải bảo vệ tiệm game khi có người đến quậy phá, chơi gian lận, trước 

đó giữa các bị cáo và bị hại cũng nhiều lần đôi co, cãi vã.… Ngày 04/11/2017, khi phát 

hiện Chạc Dậu  L có hành vi chơi gian lận, bị cáo L đã đến nhắc nhở; sau đó Dậu L bỏ ra 

ngoài điện thoại. Do lo sợ Dậu L gọi người đến đánh nên L đã gọi T và S đến dẫn đến 

việc phạm tội. 

Từ những phân tích trên, cho thấy các bị cáo là những người có nhân thân tốt, phạm tội 

do lo sợ và nhất thời thiếu kiềm chế…; sau khi thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo đã 

tỏ ra ăn năn hối cải lập tức bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả… Hội đồng xét xử xét 

thấy việc Viện kiểm sát truy tố các bị cáo phạm tội “có tính chất côn đồ” là không có cơ 

sở nên Hội đồng xét xử không chấp nhận. 

Các bị cáo nhận thức rõ được hành vi của mình là trái pháp luật nhưng vẫn cố ý thực 

hiện. Hành vi của bị cáo đã xâm hại đến sức khỏe của người khác đồng thời gây ảnh 

hưởng xấu đến trật tự trị an của xã hội. 

Các bị cáo cùng nhau thống nhất thực hiện hành vi phạm tội nên mang tính đồng phạm 

nhưng giản đơn; các bị cáo cùng phải chịu trách nhiệm hình sự trong việc gây thương tích 

cho các ông H, Dậu L, T. Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử có xem xét đến nhân 

thân vai trò của từng bị cáo trong vụ án. Trong đó, bị cáo L là người rủ rê, đưa hung khí 

cho các bị cáo khác cùng phạm tội. Các bị cáo T, S đồng phạm với vai trò thực hành. 

Về tình tiết giảm nhẹ: 
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- Các bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tự 

nguyện bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả; sau khi phạm tội đã ra đầu thú, những 

người bị hại đã có đơn xin bãi nại; lần đầu phạm tội; bị cáo S là người dân tộc Khmer học 

vấn thấp nên nhận thức pháp luật có phần hạn chế nên được áp dụng các tình tiết giảm 

nhẹ quy định tại điểm p, b khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ luật hình sự năm 1999 (được 

sửa đổi, bổ sung năm 2009). 

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo L đã có hành vi xúi giục bị cáo S, là người dưới 18 tuổi 

phạm tội nên áp dụng tình tiết tăng nặng “Xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội” quy 

định tại điểm n khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung 

năm 2009). 

Bị cáo L là người khởi xướng, rủ rê, đưa hung khí cho các bị cáo khác phạm tội... Người 

bào chữa đề nghị cho bị cáo L được áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự khi lượng hình, cho 

bị cáo hưởng mức án dưới mức của khung hình phạt là không tương xứng với mức độ 

hành vi phạm tội của bị cáo nên Hội đồng xét xử không chấp nhận. 

Bị cáo Hồ Đình S phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi nên được áp dụng chế tài đối với người 

chưa thành niên phạm tội. 

Về việc đề nghị cho các bị cáo T, S được áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự khi lượng 

hình và được hưởng án treo mà người bào chữa và Viện kiểm sát đề nghị, Hội đồng xét 

xử nhận thấy: Bị cáo T mặc dù là đồng phạm nhưng chỉ gây thương tích cho ông Dậu L 

với tỉ lệ thương tích là 08%; bị cáo S khi phạm tội là người chưa thành niên bị xúi giục 

phạm tội; cả hai bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 46 

Bộ luật hình sự và có nơi cư trú rõ ràng; việc Cơ quan điều tra ra Quyết định truy nã các 

bị cáo là do không xác minh được nơi cư trú của các bị cáo, không phải do các bị cáo bỏ 

trốn và điều này cũng đã thể hiện ở Bản kết luận điều tra. Việc người bào chữa và đại 

diện Viện kiểm sát đề nghị cho các bị cáo T, S được áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự khi 

lượng hình và cho hưởng án treo là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật; việc 

cho các bị cáo T, S được hưởng án treo cũng đủ sức răn đe, giáo dục các bị cáo nên Hội 

đồng xét xử chấp nhận. 

Về xử lý vật chứng và trách nhiệm dân sự: 

- Một máy điện thoại di động hiệu Sam Sung Galaxy J7 Pro màu xanh, thu giữ của bị cáo 

T dùng vào việc phạm tội nên tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước. 
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- Một máy điện thoại di động hiệu OPPO F3 màu hồng trắng, thu giữ của bị cáo L dùng 

vào việc phạm tội nên tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước; một xe máy hiệu Wave S biển 

số: 59L2-170.59, là tài sản cá nhân của bị cáo L không liên quan đến vụ án nên trả lại cho 

bị cáo L. 

- Một máy điện thoại di động hiệu Sam Sung S3 màu trắng, là tài sản cá nhân của bị cáo 

Hồ Đình S, không liên quan đến vụ án nên trả lại cho bị cáo S. 

- Một máy điện thoại di động hiệu OPPO màu trắng; một đầu thu camera hiệu 

HIKVISION màu trắng do bà Hồ Thị Si Lai (nhân viên tiệm trò chơi Sky) giao nộp. Cơ 

quan điều tra đã tiến hành kiểm tra xác minh đầu thu Camera nhưng không có chứa 

dữ liệu. Cơ quan điều tra Công an Quận 11 ra quyết định xử lý vật chứng và lập biên bản 

trả lại cho bà Lai điện thoại di động và đầu thu camera trên. 

- Một cây gỗ hình chữ nhật kích thước 82x3,5x1,5cm; một cây gỗ hình chữ nhật kích 

thước 82x3,5x1,5cm bị gãy làm đôi; một đoạn gỗ dài 70 cm bị tét làm đôi;  một đoạn gỗ 

dài 76 cm bị tét làm đôi các bị cáo dùng làm công cụ phạm tội; một số mãnh vỡ thủy tinh 

màu xanh; một vỏ chai thủy tinh màu xanh, thu giữ tại hiện trường cần tịch thu và tiêu 

hủy. 

Về dân sự: Bà Nguyễn Thị Kim D là người đứng tên giấy đăng ký kinh doanh Trung tâm 

giải trí trò chơi điện tử Sky theo yêu cầu của các bị cáo đã chủ động bồi thường khắc 

phục hậu quả do các bị cáo đã gây ra. Cụ thể: Ông Nguyễn Minh H đã nhận bồi thường 

số tiền 210.000.000 đồng; ông  T số tiền 25.000.000 đồng. Cả hai ông H, T đã có đơn bãi 

nại đề nghị xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo Huỳnh Tấn L, Trần Minh T, Hồ Đình S và 

không có yêu cầu bồi thương gì thêm. Trong quá trình điều tra, Ông Chạc Dậu L chưa 

yêu cầu bồi thường cụ thể về mặt dân sự do ông Dậu L vắng mặt tại nơi cư trú. Do đó, 

đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại của ông Dậu L sẽ được giải quyết bằng một vụ án 

dân sự khác khi có yêu cầu. 

2. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 11, Điều 

tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 11, 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 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 hợp pháp. 
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào Điều 50; điểm a khoản 1, khoản 3 Điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 

46, Điều 53 của Bộ luật hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009); Nghị quyết 

số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội, khoản 3 Điều 7 và  điểm c khoản 3 Điều 

134 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Huỳnh Tấn 

L; 

Căn cứ vào Điều 50; điểm a khoản 1, khoản 3 Điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 

46, Điều 47, Điều 53, Điều 60 của Bộ luật hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 

2009); Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội, khoản 3 Điều 7 và 

điểm c khoản 3 Điều 134 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; 

Điều 328 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đối với bị cáo Trần Minh T; 

Căn cứ vào Điều 50; điểm a khoản 1, khoản 3 Điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 

46; Điều 47; Điều 53; Điều 74; Điều 60 của Bộ luật hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ 

sung năm 2009); Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội, khoản 3 

Điều 7 và  điểm c khoản 3 Điều 134 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 

2017; Điều 328 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đối với bị cáo Hồ Đình S; 

Tuyên bố các bị cáo Huỳnh Tấn L, Trần Minh T và Hồ Đình S phạm tội “Cố ý gây 

thương tích”. 

Xử  phạt  bị  cáo  Huỳnh  Tấn  L  05  (năm)  năm  tù,  thời  hạn  tù  tính  từ  ngày 04/6/20

18. 

Xử phạt bị cáo Trần Minh T 03 (ba) năm tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 05 

(năm) năm tính từ ngày tuyên án 11/01/2019. 

Giao bị cáo Trần Minh T cho Ủy ban nhân dân Phường 4, Quận 6, Thành phố Hồ Chí 

Minh để giám sát và giáo dục. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo 

quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo Trần Minh T cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên 

thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù 

của bản án đã cho hưởng án treo. 
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Trả tự do ngay tại phiên tòa cho bị cáo Trần Minh T nếu bị cáo T không bị tạm giam về 

một tội phạm khác. 

Xử phạt bị cáo Hồ Đình S 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian 

thử thách là 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án 11/01/2019. 

Giao bị cáo Hồ Đình S cho Ủy ban nhân dân Phường 4, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh 

để giám sát và giáo dục. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy 

định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo Hồ Đình S cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì 

Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của 

bản án đã cho hưởng án treo. 

Trả tự do ngay tại phiên tòa cho bị cáo Hồ Đình S nếu bị cáo S không bị tạm giam về một 

tội phạm khác. 

Căn cứ vào Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, 

- Tịch thu và tiêu hủy: Một vỏ chai thủy tinh màu xanh, một cây gỗ hình chữ nhật kích 

thước 82x3,5x1,5 cm, một cây gỗ hình chữ nhật kích thước 82x3,5x1,5 cm bị gãy làm 

đôi, một đoạn gỗ dài 70 cm bị tét làm đôi, một đoạn gỗ dài 76 cm bị tét làm đôi, một số 

mãnh vỡ thủy tinh màu xanh; 

- Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước: Một máy điện thoại di động hiệu Sam Sung Galaxy 

J7 Pro màu xanh, một máy điện thoại di động hiệu OPPO F3 màu hồng trắng; 

- Trả lại cho bị cáo L một xe máy hiệu Wave S biển số: 59L2-170.59; 

- Trả lại cho bị cáo S một điện thoại di động hiệu Sam Sung S3 màu trắng; (Theo Lệnh 

nhập kho vật chứng số 17/LNK ngày 01/12/2017) 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; điểm a khoản 1 

Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủyban 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, 

Án phí hình sự sơ thẩm, mỗi bị cáo phải chịu là 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng). 

Căn cứ vào Điều 331, Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, 
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Các bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án. 

Những người bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt có quyền 

kháng cáo trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được 

niêm yết. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 

BẮC TỪ LIÊM, THÀNH 

PHỐ HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 20/2019/HSST 

Ngày: 10/01/2019 

“Về tội hiếp dâm” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Ngày 10 tháng 01 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm xét xử sơ thẩm 

công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 23/2018/TLST-HS ngày 24 tháng 12 năm 2018 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 21/2018/QĐXXST-HS ngày 28 tháng 12 năm 

2018 đối với bị cáo: 

Nguyễn Phan N, sinh ngày 16/8/2001; Nơi ĐKHKTT và trú tại: 01/222/70 Tổ dân phố 

Trung 6, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Học 

sinh; Trình độ văn hoá 11/12; Quốc tịch: Việt N; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Giới 

tính: N; con ông Nguyễn Phan Th, sinh năm 1971, nghề nghiệp: Làm ruộng; con bà 

Nguyễn Thị D, sinh năm 1970, nghề nghiệp: Làm ruộng; Bị cáo là con 01. 

Tiền án, tiền sự: Không; 

Danh chỉ bản số 358 do Công an quận Bắc Từ Liêm lập ngày 12/9/2018; bị bắt khẩn cấp, 

tạm giữ từ ngày 03/9/2018; Hủy bỏ biện pháp ngăn chặn tạm giữ ngày 12/9/2018, hiện 

đang áp dụng biện pháp ngăn chặn « Cấm đi khỏi nơi cư trú ». Có mặt 

Đại diện của bị cáo: Bà Nguyễn Thị D, sinh năm 1970 - Nơi ĐKHKTT và trú tại: 

01/222/70 Tổ dân phố Trung 6, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(là mẹ bị cáo). Có mặt 

Người bào chữa cho bị cáo: Ông Trương Công Đ - Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm trợ 

giúp pháp lý Nhà nước thành phố Hà Nội. Có mặt 
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Bị hại: 

+ Chị Lê Thị Châu A, sinh ngày 15/01/2001; Nơi ĐKHKTT và trú tại: Tổ 17 phường Mai

Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Vắng mặt 

Đại diện của chị Châu A: Bà Phan Thị Phong Ch, sinh năm 1965 - Nơi ĐKHKTT và trú 

tại: Tổ 17 phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. (mẹ đẻ). 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: 

Hồi 8 giờ 45 phút, ngày 03/9/2018 cơ quan công an phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của chị Lê Thị Châu A, sinh ngày 15/01/2001; 

Nơi ĐKHKTT và trú tại: Tổ 17 phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội về 

việc: vào khoảng 16 giờ ngày 02/9/2018, tại nhà Phan Văn Thành ở Tổ dân phố Trung 7 

phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội các đối tượng Vi Văn Đ, sinh năm 

1998, Phan Văn Th, sinh năm 2000, Nguyễn Phan N, sinh năm 2001 có hành vi hiếp dâm 

chị Châu A. 

Tại biên bản khám nghiệm hiện trường vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 03/9/2018 tại số nhà 

46, ngõ 70, Tổ dân phố Trung 7, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

ghi nhận: Hiện trường nơi xảy ra vụ việc tại số nhà 46, ngõ 70, Tổ dân phố Trung 7, 

phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Cửa vào nhà số 46 dạng cửa sắt 

hàn kín có khung đỡ, đầu có bánh xe dạng kéo ngang. Nhà số 46 được kết cấu xây dựng 

02 tầng hình chữ “L”, có một cửa ra vào dạng 04 cánh bằng gỗ màu nâu trên có tấm kính 

nhỏ trắng, tình trạng mở. Trong nhà có 01 cầu thang dẫn lên tầng 2. Hiện trường chính 

của sự việc được xác định tại phòng bên phải cầu thang hướng đi lên. Cửa vào phòng 

trong tình trạng mở vào trong. Cửa vào phòng dạng cửa nhôm kính màu trắng, khóa tay 

nắm cao cách đất 1.1m, không có dấu hiệu bị cậy phá. Sát tường đối diện cách tường trái 

(hướng đi vào trong) 0,15m cách mép cửa 0,45m có kê 01 đệm kích thước 1,2m x2,2m 

trên có ga trải hình hoa văn sát tường, đối diện trên đệm có để nhiều quần áo nữ và gối để 

lẫn lộn. Cách mép cửa ra vào 0,45m. Phía cuối nệm sát tường trái có 01 chăn dạng nhung 

được để cuộn tròn. Sát tường đối diện cách nệm 0,40m có 01 bọc quần áo được gói trong 

tủ nhựa màu trắng. Trên tường đối diện có 02 túi xách màu đen không có dấu hiệu bị lục 

soát. Cách mép cửa ra vào 0,2m có 01 quạt cây được kê sát tường. Tại vị trí sát tường trái 
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và sát tường sau cách mép cửa 2,4m có kê 01 nệm màu xám bên trên không trải ga kích 

thước 1x2m phía trên nệm sát tường phải để 01 chăn dạng nhung cuộn dài không gấp. Tại 

vị trí tường phải cách đất 01 m có 01 cửa sổ gồm 2 cánh trong tình trạng đóng chốt. Mở 

rộng hiện trường không phát hiện dấu vết gì khác. 

Biên bản làm việc hồi 16 giờ 40 phút ngày 03/9/2018 tại Trung tâm pháp y thành phố Hà 

Nội, tiến hành khám giám định pháp y tình dục đối với Lê Thị Châu A, sinh năm 2001, 

trú tại Tổ 17 phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Sơ bộ đánh giá kết 

quả khám giám định như sau: Tỉnh tiếp xúc tốt, thể trạng trung bình, vùng lưng trên giữa 

hai vai có một vết xăm tròn đường kính khoảng 3cm. Ngoài ra trên thân mình không có 

vết sưng nề, bầm tím, không xây xát, không rách da, chảy máu. Bộ phận sinh dục ngoài 

phát triển bình thường. Màng trinh rách cũ, rộng, vị trí từ 5h đến 7h, không có vết rách 

mới, không bầm tím. Vùng hố tiền đình có một vết trượt niêm mạc nhỏ kích thước 

khoảng (0,5x0,5)cm, không chảy máu, nền vết trượt đỏ hồng. Các thành âm đạo cổ tử 

cung và lỗ hậu môn bình thường. Siêu âm: không có thai trong ở tử cung. Lấy dịch âm 

đạo và mẫu dấu vết trên quần lót, thử test phát hiện dấu vết tinh dịch: âm tính (không có). 

Ngày 03/9/2018 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm ra Quyết định tạm 

giữ đối với Nguyễn Phan N về tội Hiếp dâm. 

Ngày 03/9/2018 Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Bắc Từ Liêm ra Quyết định 

trưng cầu giám định số 473 trưng cầu giám định pháp y tình dục đối với Lê Thị Châu A. 

Tại Kết luận giám định pháp y tình dục số 852 ngày 19/9/2018 của Phòng kỹ thuật hình 

sự - Công an thành phố Hà Nội kết luận: 

- Tại thời điểm giám định toàn thân cháu Lê Thị Châu A không có vết sưng nề bầm tím, 

không sây sát, không rách da chảy máu. Không có điểm tỷ lệ tổn hại sức khỏe. 

- Màng trinh rách cũ vị trí từ 5 giờ đến 7 giờ, rách rộng. Không có vết rách mới, không 

sây sát, bầm tím. 

- Test phát hiện dấu vết tinh dịch - PSA Card (dịch âm đạo và dấu vết trên quần lót): Âm 

tính. 

Quá trình điều tra xác định: 

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 02/9/2018, chị Lê Thị Châu A cùng bạn là Nguyễn Ngọc K 

(SN 2001, HKTT: TDP Yên Nội 3, phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), 

Nguyễn Thu Tr (SN 2001, HKTT: TDP Viên 2, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, 
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Hà Nội) đến nhà Phan Văn Th (SN 2000) ở Tổ dân phố Trung 7, phường Tây Tựu, quận 

Bắc Từ Liêm, Hà Nội ăn uống. Đến khoảng 13 giờ30 phút cùng ngày, Châu A ngồi ăn 

lẩu cùng Th, Nguyễn Phan N, Vi Văn Đ (SN 1998, HKTT: Tổ dân phố Trung 7, phường 

Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Minh Q ( SN 2001, HKTT: Tổ dân phố 

Yên Nội 2, phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), K, Tr, C và T (hiện chưa xác 

định nhân thân lai lịch) là bạn của Th. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, chị Châu A say 

rượu, Th, Q và N dìu chị Châu A lên phòng trên tầng 2 để Châu A nằm trong phòng, 

Quang và N đi xuống tầng 1 dọn dẹp còn Th ở lại phòng do thấy Châu A say rượu, Th 

dùng tay bóp ngực Châu A thì thấy Châu A mở mắt ra nên Th dừng lại và đi xuống tầng 

1. Khoảng 17 giờ cùng ngày, Đ đi vệ sinh tại tầng 2 của nhà Thành phát hiện Châu A say 

rượu nằm trong phòng ngủ một mình nên Đ đi đến gần nơi Châu A nằm dùng tay bóp 

ngực Châu A thì nghe thấy tiếng người gọi Đ xuống chở Công về nên Đ xuống tầng 1 

chở C về nhà. Khoảng 18 giờ cùng ngày, Nguyễn Phan N đi vệ sinh ở tầng 2 nhà Th đi 

qua phòng Châu A, lợi dụng Châu A say rượu đang nằm mê man N nảy sinh ý định quan 

hệ tình dục với Châu A. N đi vào phòng, dùng tay vén áo của Châu A lên qua ngực, Châu 

A mở mắt ra thì thấy N đang đè lên người do say rượu và mệt nên không đẩy N ra được, 

cũng không kêu lên được, rồi N kéo quần của Châu A xuống đầu gối thực hiện hành vi 

quan hệ tình dục với Châu A. Quá trình quan hệ tình dục được khoảng 3 - 4 phút N thấy 

đau nên dừng lại và nằm bên cạnh Châu A. Lúc này Nguyễn Minh Q mở cửa phòng đi 

vào phát hiện thấy quần của Châu A bị cởi và bị tụt xuống đầu gối, áo thì vén qua ngực, 

Q bảo N đi ra. N đi sang phòng cạnh phòng Châu A ngủ tiếp thì nghe thấy tiếng Châu A 

khóc, N nằm ngủ tiếp. Sau đó Châu A được K, Q, Tr đưa về nhà, ngày 03/9/2018 đến cơ 

quan công an trình báo. 

Tại cơ quan điều tra: 

Nguyễn Phan N đã khai nhận hành vi vi phạm như đã nêu trên và khai: Khi quan hệ tình 

dục với Châu A, trước đó N có uống rượu, và đi ngủ nên khi vào phòng Châu A, N đã 

tỉnh táo bình thường. Do N thấy Châu A vẫn còn mê man do say rượu, không phản ứng 

gì, không nói hay kêu ca gì mà chỉ nằm im nên N nảy sinh ý định quan hệ tình dục với 

Châu A. N không có quan hệ quen biết gì với Châu A, ngày 02/9/2018 là lần đầu tiên N 

gặp Châu A. Việc quan hệ tình dục với Châu A, N không bàn bạc gì từ trước với ai. Khi 

quan hệ tình dục với Châu A, N không được sự đồng ý của Châu A. 
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Chị Lê Thị Châu A khai: Trong lúc ăn uống tại nhà Th, chị uống nhiều rượu nên bị say 

rượu và không nhớ ai là người đưa lên phòng trên tầng 2. Khi N quan hệ tình dục với chị, 

chị biết và không đồng ý cho N quan hệ tình dục nhưng do lúc đó 

chị bị say rượu nên không phản kháng lại được N. Chị Châu A không yêu cầu bồi thường 

dân sự và có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho N. 

Anh Vi Văn Đ, Phan Văn Th khai: Đ, Th chỉ sờ ngực chị Châu A, không quan hệ tình 

dục với chị Châu A. Đ, Th không bàn bạc với nhau và cũng không bàn bạc với ai về việc 

sờ ngực chị Châu A. 

Anh Nguyễn Minh Q khai: Khoảng 18 giờ ngày 02/9/2018, anh Q nghe thấy bên phòng 

chị Châu A ngủ có tiếng khóc nên chạy sang. Anh Q thấy N đang nằm cạnh phía bên trái 

chị Châu A, chị Châu A nằm ngửa, quần bị tụt đến đầu gối, áo bị kéo qua ngực. 

Anh Nguyễn Ngọc K và chị Nguyễn Thu Tr khai: Anh K và chị Tr lên tầng 2 thấy chị 

Châu A đang ở trong phòng ngồi khóc, che người bằng một chiếc chăn nhỏ, quần xộc 

xệch, quần đùi của chị Châu A bị tụt ngang mông chưa kéo lên hết nên chị Trang đã kéo 

quần áo lại cho chị Châu A. 

Đối với Phan Văn Th và Vi Văn Đ có hành vi dùng tay bóp ngực xâm hại chị Châu A, 

ngày 30/11/2018 Công an quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã ra Quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính về hành vi có cử c hỉ xúc phạm, danh dự, nhân phẩm của người khác 

quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ - CP của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

Về trách nhiệm dân sự: Chị Châu A không có yêu cầu bồi thường về dân sự. Tại bản cáo 

trạng số 245/CT-VKS ngày 30/11/2018 Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã 

quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Phan N về tội “ Hiếp dâm” theo khoản 4 Điều 141 Bộ 

luật hình sự. 

Tại phiên toà: 

Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử xem 

xét giảm nhẹ hình phạt. 

Người đại diện theo pháp luật: Đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho 

bị cáo, tạo điều kiện để bị cáo hoàn thành việc học . 
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Người bào chữa: Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, quá trình xét hỏi và tranh 

tụng tại phiên tòa, có đủ cơ sở kết luận hành vi phạm tội của bị cáo theo đúng bản cáo 

trạng đã truy tố. Tuy nhiên, quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo khai báo thành khẩn, 

ăn năn hối cả về hành vi phạm tội. Phạm tội khi đang tuổi vị thành niên, đang là học sinh, 

bị hại có đơn xin rút yêu cầu và đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Đề 

nghị hội đồng xét xử căn cứ điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65, Điều 91 Bộ luật 

hình sự xử phạt bị cáo 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm giữ nguyên quyết định của bản cáo 

trạng đã truy tố, sau khi phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và đề nghị Hội đồng 

xét xử, áp dụng điểm khoản 4 Điều 141; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 91 Bộ 

luật hình sự; xử phạt bị cáo mức án từ 30 tháng đến 36 tháng 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] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Cơ quan điều tra Công an quận Bắc

Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội. 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 không 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, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều phù hợp quy định của pháp 

luật. 

[2] Trên cơ sở kết quả xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Nguyễn Phan N khai nhận hành vi

phạm tội như nội dung bản cáo trạng đã truy tố. Xét thấy lời khai của bị cáo tại phiên toà, 

phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai của bị hại, biên bản khám 

nghiệm hiện trường, kết luận giám định pháp y tình dục cùng các tài liệu chứng cứ khác. 

Hội đồng xét xử đủ cơ sở để kết luận: Khoảng 18 giờ ngày 02/9/2018, tại số nhà 46, ngõ 

70, tổ dân phố Trung 7, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Nguyễn Phan N 

(sinh ngày 16/8/2001, tính đến ngày phạm tội là 17 tuổi 17 ngày) lợi dụng chị Lê Thị 

Châu A ( sinh ngày 15/01/2001, tính đến ngày bị xâm hại là 17 tuổi 07 tháng 13 ngày) 

say rượu không thể tự vệ được đã thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với chị Châu A. 
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Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Hiếp dâm” được quy định tại Điều 141 Bộ 

luật hình sự. Thời điểm bị cáo có hành vi giao cấu trái với ý muốn với nạn nhân, chị 

Châu A mới 17 tuổi 07 tháng 13 ngày, nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự với tình 

tiết tăng nặng định khung hình phạt “Phạm tội đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 

tuổi”, theo quy định tại khoản 4 Điều 141 Bộ luật hình sự. Như vậy, bản cáo trạng của 

Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng 

pháp luật. 

[3]. Bị cáo còn trẻ, hoàn toàn nhận thức được việc xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm 

của công dân là vi phạm pháp luật nhưng để thỏa mãn dục vọng bị cáo đã lợi dụng nạn 

nhân say rượu, không có khả năng tự vệ để thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với chị 

Châu A. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến 

danh dự, nhân phẩm và sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của người phụ nữ được 

pháp luật bảo vệ, ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nên cần áp 

dụng hình phạt nghiêm đối với bị cáo và cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian 

để cải tạo giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. 

Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử cũng xem xét: Quá trình điều tra và 

tại phiên tòa, bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; có nhân thân tốt thể hiện chưa 

có tiền án, tiền sự; thuộc trường hợp lần đầu bị đưa ra xét xử; bị hại có đơn xin rút đơn 

trình báo và đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

Thời điểm phạm tội bị cáo dưới 18 tuổi nên xem xét cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ 

hơn mức án áp dụng đối với người đủ 18 tuổi trở lên phạm tội tương ứng và với thời hạn 

thích hợp ngắn nhất theo quy định tại khoản 1 Điều 101 Bộ luật hình sự. 

[4] Về áp dụng hình phạt bổ sung: Xét bị cáo là người chưa thành niên nên không áp 

dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền. 

[5] Về trách nhiệm dân sự: Chị Châu A không có yêu cầu bồi thường về dân sự nên hội 

đồng xét xử không xét. 

[6] Bị cáo, người đại diện theo pháp luật của bị cáo, bị hại, người đại diện 

theo pháp luật của bị hại, người bào chữa được quyền kháng cáo theo quy định của pháp 

luật. Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH 

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Phan N phạm tội “Hiếp dâm”. 

2. Áp dụng khoản 4 Điều 141; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 91, Điều 98; khoản 

1 Điều 101; Điều 38 Bộ luật hình sự; Điều 135; khoản 2 Điều 136; Điều 331, Điều 333 

Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/ UBTVQH 14 ngày 

30/12/2016 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về án phí và lệ phí Tòa án. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Phan N 40 (Bốn mươi) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi 

hành án, được trừ thời gian tạm giữ là 09 ngày (từ ngày 03/9/2018 đến ngày 12/9/2018). 

2.2. Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

2.3. Về quyền kháng cáo: Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo, người đại diện của bị cáo, 

người bào chữa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại, người 

đại diện của bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHÂU THÀNH, 

TỈNH KIÊN GIANG 

CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 61/2018/HSST  

Ngày: 09/10/2018 

“Về tội xúc phạm quốc kỳ” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH KIÊN GIANG 

Ngày 09 tháng 10 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Kiên 

Giang, xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số : 46/2018/HSST ngày 19 tháng 7 

năm 2018, về tội “Xúc phạm quốc kỳ” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

72/QĐXX-ST ngày 27 tháng 9 năm 2018 đối với các bị cáo: 

1/ Nguy n Văn  ; sinh ngày 10/7/1997;  KTT:  p XC, x  BTĐ, huyện G , tỉnh KG; 

Trình độ văn h a: 01/12; Nghề nghiệp:  àm thuê; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; 

Tôn giáo: Không; Con ông Nguy n   ng  ; sinh năm 1971 và bà Nguy n Thị U; sinh 

năm 1977; Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo đư c tại ngoại điều tra; Bị cáo c  m t tại phiên tòa. 

2/ Ngô Ch   ; sinh ngay 15/11/2000;  KTT:  p XC, x  BTĐ, huyện G , tỉnh KG; Trình 

độ văn h a: 06/12; Nghề nghiệp:  àm thuê; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn 

giáo: Không; Con ông Ngô Văn  ; sinh năm 1966 và bà Nguy n Thị Kim T sinh năm 

1968; Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo đư c tại ngoại điều tra; Bị cáo c  m t tại phiên tòa. 

Ngư i đại diện h p pháp cho bị cáo  hương: Bà Nguy n Thị Kim T; sinh năm 1968  m  

ruột bị cáo   c  m t  

3/ Danh   ng S; sinh ngay 18/4/2000;  KTT:  p XC, x  BTĐ, huyện G , tỉnh KG; 

Trình độ văn h a: 06/12; Nghề nghiệp:  àm thuê; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Khmer; 
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Tôn giáo: Không; Con ông Danh C; sinh năm 1973 và bà Ngô Thị B ch C; sinh năm 

1977; Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo đư c tại ngoại điều tra; Bị cáo c  m t tại phiên tòa. 

Ngư i bào ch a chỉ định cho các bị cáo Danh   ng S và Ngô Ch   : Bà Dương Thị Tình 

– Tr  giúp viên thuộc Trung tâm tr  giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Kiên Giang  c  m t  

4/ Đ   oàng V; sinh ngay 08/9/1999;  KTT:  p XC, x  BTĐ, huyện G , tỉnh KG; Trình 

độ văn h a: 05/12; Nghề nghiệp:  àm thuê; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn 

giáo: Không; Con ông Đ  Văn U; sinh năm 1973 và bà Ngô Thị Bé T; sinh năm 1975; 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo đư c tại ngoại điều tra; Bị cáo c  m t tại phiên tòa 

Ngư i c  quyền l i, nghĩa vụ liên quan: 

01/  ng  uỳnh T n Đ, sinh năm 1953  c  m t  

02/  ng  uỳnh  inh Đ, sinh năm 1970  c  m t  

03/  ng  âm Quang T, sinh năm 1979  v ng m t  

04/  ng Nguy n Văn B, sinh năm 1950  v ng m t  

05/ Bà B i Thị Thanh T, sinh năm 1977  v ng m t  

06/  ng Tr n Văn  , sinh năm 1959  c  m t  

07/ Bà  ê Thị Bé S, sinh năm 1964  c  m t  

08/  ng Nguy n Văn K, sinh năm 1973  c  m t  

C ng trú tại:  p TB, x  GT, huyên CT, tỉnh KG 

09/ Bà Nguy n Thu V, sinh năm 1967  c  m t  

10/  ng Nguy n Văn  , sinh năm 1978  c  m t  

11/  ng  uỳnh Văn DE, sinh năm 1976  c  m t  C ng trú tại:  p  T, x  GT, huyên CT, 

tỉnh KG 

12/ Chị  uỳnh  nh  , sinh năm 1982  c  m t  Trú tại:  p TT, x  GT, huyên CT, tỉnh 

KG 
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13/  nh Đ   oàng  , sinh năm 1996  c  m t  Trú tại:  p XC, x  BTĐ, huyện G , tỉnh 

KG 

14/ Chị Nguy n Ng c G, sinh năm 1985  v ng m t  Trú tại:  p  T, x  GT, huyên CT, 

tỉnh KG 

Ngư i làm ch ng: Bà Nguy n Thị U, sinh năm 1945  v ng m t  Trú tại:  p  T, x  GT, 

huyên CT, tỉnh KG 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu c  trong h  sơ vụ án và di n biến tại phiên tòa, nội dung vụ án đư c t m 

t t như sau: 

Vào khoảng 23 gi , ngày 17/02/2018  nh m đêm m ng 02 tết Nguyên đán  Nguy n Văn 

  điều khiển xe môtô mang biển số kiểm soát 52 9 – 1468 chở Ngô Ch   , còn Đ  

Hoàng V điều khiển xe môtô mang biển số kiểm soát 68V7 – 3437 chở Danh   ng S 

c ng nhau đi chơi ở thành phố  G về. Khi qua kh i c u GT thuộc  p TB,   lên tiếng với 

cả nh m r ng “kiếm gì làm dài dài về đi”, v a n i xong   nhìn th y c p lề đư ng ph a 

trước nhà của  uỳnh T n Đ c  treo lá c   Quốc kỳ  nên   d ng tay chỉ   “lá c  kìa” thì 

cả nh m hiểu r ng,   kêu gi t lá c . C ng lúc đ    d ng xe lại cho   bước xuống xe 

d ng tay gi t l y lá c  của Đ đang treo c p lề đư ng r i lên xe cho   chở chạy theo sau 

xe của V và S r i quan sát gi t c  theo sự chỉ d n của V và S đối với nh ng lá c  nào treo 

th p. Trên đoạn đư ng thuộc  p TB,   điều khiển xe để cho   ng i sau tiếp tục gi t l n 

lư t 07 lá c  của các hộ dân tiếp theo đang treo c p lề đư ng g m: Nguy n  inh Đ,  âm 

Quang T, Nguy n Văn B, B i Thị Thanh T, Tr n Văn  ,  ê Thị Bé S và Nguy n Văn K. 

Khi cả nh m đi đến ng  tư SN, v a qua c u kênh N , V điều khiển xe chở S ng i sau để 

S gi t l y 01 lá c  của Nguy n Thu V ở  p  T, x  GT, huyện CT đang treo c p lề 

đư ng. Sau khi gi t đư c 09 lá c , cả nh m đi đến đoạn đư ng v ng thuộc  p  T, x  

GT,   kêu cả nh m đưa lại cho   để   d ng 01 lá c  buộc các gốc của lá c  còn lại r i 

treo lên cây bạch đàn c p b  kênh để nhát ma nh ng ngư i đi đư ng. V a treo c  xong, 

cả nh m điều khiển xe đi đư c một đoạn thì   tiếp tục rủ cả nh m đi l y trộm trái cây 

của các hộ dân để cúng trên bàn th   ng Thiên thì t t cả đ ng ý nên   và V điều khiển 

xe chạy trên đư ng nông thôn thuộc  p  T, x  GT quan sát th y c  trái cây thì cả 02 

d ng xe lại cho   và S xuống l y. Do không c  gì đựng trái cây nên S gi t l y lá c  của 

Nguy n Văn   và  uỳnh Văn D  ở c ng  p đang treo trước nhà d ng để g i trái cây, 

trên đư ng đi S đ  làm rơi 02 lá c  trên xuống đư ng nhưng không quay lại nh t mà cả 
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nhóm gom trái cây lại để vào trong cốp xe của V r i c ng nhau đi về nhà của   uống 

rư u tiếp, riêng   thì đi về nhà ngủ. Đến khoảng 06 gi  sáng, ngày 18/02/2018, bà 

Nguy n Thị U phát hiện c  nhiều lá c  T  quốc đư c buộc lại treo trên cây bạch đàn nên 

bà U liền trình báo sự việc với Công an x  GT, huyện CT, tỉnh KG. 

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu th p, xác minh ch ng c , Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an huyện huyện CT, tỉnh KG. đ  khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Ch   , Danh 

  ng S, Đ   oàng V và Nguy n Văn   để điều tra xử lý về hành vi Xúc phạm Quốc kỳ. 

Về v t ch ng đ  thu gi  trong vụ án, quá trình điều tra đ  ch ng minh, c n phải xử lý: 

- 11 lá c  T  quốc b ng vải nền đ  sao vàng, k ch thước 1,05 x 0,84m đến nay nh ng 

ngư i c  quyền l i, nghĩa vụ liên quan không c  yêu c u xin nh n lại và cũng không còn 

giá trị sử dụng, vì v y c n phải tịch thu tiêu hủy theo quy định. 

- 01 xe môtô hiệu   Y TE màu xám, biển số kiểm soát 68V7– 3437 đ  qua sử dụng do 

chị  uỳnh  nh   đ ng tên chủ sở h u nhưng chị   đ  cho anh Đ   oàng   là anh ruột 

V. Việc V l y xe để c ng nhau thực hiện hành vi phạm tội thì anh   hoàn toàn không 

biết, vì v y c n phải xử lý trả lại chiếc xe trên cho anh   là ph  h p 

- 01 xe môtô hiệu W VE màu đ , biển số kiểm soát 52 9 - 1468 đ  qua sử dụng là của 

Nguy n Văn   mua tại tiệm c m đ  ở BD  không xác định r  địa chỉ  nhưng chưa sang 

tên và cũng không xác định đư c ngư i đ ng tên chủ sở h u, vì trong quá trình sử dụng, 

  đ  làm m t gi y đăng ký xe. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện CT đ  tiến hành 

xác minh cũng như thông báo truy tìm chủ sở h u nhưng không c  kết quả, vì v y c n 

phải tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.c u các bị cáo phải b i thư ng 

thiệt hại. 

 iêng đối với hành vi l y trộm trái cây của các bị cáo, Cơ quan Cảnh sát điều tra đ  tiến 

hành xác minh truy tìm bị hại, nhưng kết quả chỉ c  Nguy n Ng c G bị m t trộm và 

không c  yêu c u các bị can phải b i thư ng, các bị hại còn lại thì không c  kết quả. Xét 

th y, hành vi này của các bị cáo thực hiện chưa đến m c phải truy c u trách nhiệm hình 

sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đ  ra quyết định xử lý hành ch nh là ph  h p. 

Tại bản cáo trạng số: 53/CT- VKS-CT ngày 18/7/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện 

CT, tỉnh KG đ  truy tố các bị cáo Nguy n Văn  , Danh   ng S, Ngô Ch    và Đ   oàng 

V về tội: “Xúc phạm quốc kỳ” theo Điều 351 B  S năm 2015. 
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Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành v n gi  nguyên quan 

điểm truy tố các bị cáo Nguy n Văn  , Danh   ng S, Ngô Ch    và Đ   oàng V phạm 

tội: “Xúc phạm quốc kỳ” và đề nghị  ĐXX 

1/  p dụng Điều 351; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17 và Điều 38 B  S, xử 

phạt bị cáo Nguy n Văn   t  06 đến 09 tháng t . 

2/  p dụng Điều 351; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 91; khoản 1, 

khoản 2 Điều 100 B  S, xử phạt bị cáo Danh   ng S 06 tháng cải tạo không giam gi  

nhưng đư c mi n kh u tr  thu nh p do bị cáo là ngư i chưa thành niên. 

3/  p dụng Điều 351; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 91, khoản 1, 

khoản 2 Điều 100 B  S, xử phạt bị cáo Ngô Ch    06 tháng cải tạo không giam gi  

nhưng đư c mi n kh u tr  thu nh p do bị cáo là ngư i chưa thành niên. 

4/  p dụng Điều 351; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17 và Điều 38 B  S, xử 

phạt bị cáo Đ   oàng V t  03 đến 04 tháng tù. c u các bị cáo phải b i thư ng thiệt hại 

nên không xem xét 

Về biện pháp tư pháp đề nghị  ĐXX áp dụng Điều 47 Bộ lu t hình sự năm 2015 và Điều 

106 Bộ lu t tố tụng hình sự năm 2015, xử: 

- Tịch thu tiêu hủy 11 lá c  T  quốc b ng vải nền đ  sao vàng, k ch thước 1,05 x 0,84m 

- Trả lại cho anh Đ   oàng   01 xe môtô hiệu   Y TE màu xám, biển số kiểm soát 

68V7 – 3437 đ  qua sử dụng. 

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước 01 xe môtô hiệu W VE màu đ  mang biển số kiểm 

soát 52 9 - 1468 đ  qua sử dụng là của Nguy n Văn  . 

Các bị cáo và ngươi co quyên lơi , nghĩa vụ liên quan không c  ý kiến tranh lu n về quan 

điểm lu n tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện CT. 

 iêng ngươi bào ch a cho các bị cáo Sơn và  hương bà Dương Thị Tình c  ý kiến trình 

bày như sau: Về tội danh mà đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện CT truy tố bị cáo S 

và   về tội “Xúc phạm Quốc kỳ” đư c quy định tại Điều 351 Bộ lu t hình sự là đúng 

ngư i, đúng tội nên Tr  giúp viên hoàn toàn thống nh t với quan điểm của Viện kiểm sát. 

Tuy nhiên cũng mong  ĐXX xem xét: Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử các bị 

cáo đ  thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; nhân thân các bị cáo tốt không c  tiền án, tiền 

sự; phạm tội l n đ u và thuộc trư ng h p  t nghiêm tr ng; khi phạm tội bản thân các bị 
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cáo chưa thành niên nên chưa nh n th c hết h u quả mà các bị cáo đ  gây ra nên đề nghị 

 ĐXX áp dụng các tình tiết giảm nh  cho các bị cáo đư c quy định điểm i, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51; Điều 91 và khoản 1, khoản 2 Điều 100 B  S, xử phạt các bị cáo m c 

án b ng với m c mà VKS đề nghị cũng đủ t nh răn đe, giáo dục đối với các bị cáo. 

Các bị cáo không b  sung gì thêm về quan điểm bào ch a của Tr  giúp viên 

Do nh n th y quan điểm bào ch a của Tr  giúp viên giống như quan điểm lu n tội của 

đại diện VKS nên đại diện VKS không tham gia tranh lu n gì thêm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn c  vào các tài liệu trong h  sơ vụ án đ  đư c thẩm tra, xét 

h i, tranh lu n tại phiên tòa,  ội đ ng xét xử   ĐXX  nh n th y như sau: 

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Châu Thành, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, Kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đ  thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ lu t 

Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không c  ý kiến hay khiếu nại 

về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, ngư i tiến hành tố tụng. Do đ , các 

hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiền hành tố tụng, ngư i tiến hành tố tụng đ  

thực hiện đều h p pháp. 

[2] Tại phiên tòa, các bị cáo đ  th a nh n toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản 

Cáo trạng đ  nêu, l i khai của các bị cáo ph  h p với l i khai tại Cơ quan điều tra và ph  

h p với các tài liệu, ch ng c  khác c  trong h  sơ, thể hiện: Vào khoảng 23 gi , ngày 

17/02/2018 sau khi đi chơi về, Nguy n Văn   điều khiển xe môtô mang biển số kiểm 

soát 52P9 – 1468 chở Ngô Ch   ; Đ   oàng V điều khiển xe môtô mang biển số kiểm 

soát 68V7 – 3437 chở Danh   ng S chạy trên lộ nông thôn c ng nhau gi t 11 lá c  T  

quốc của  uỳnh T n Đ, Nguy n  inh Đ,  âm Quang T, Nguy n Văn B, B i Thị Thanh 

T, Tr n Văn  ,  ê Thị Bé S, Nguy n Văn K, Nguy n Thu V, Nguy n Văn   và  uỳnh 

Văn DE đang treo trên cột c  c p lề đư ng ở các  p TB và  T, x  GT, huyện CT, tỉnh 

KG để làm dụng cụ g i trái cây và treo lên trên cây bạch đàn ven đư ng với mục đ ch 

nhát ma ngư i đi đư ng. Đối chiếu tại Điều 351 B  S năm 2015 thì “Ngư i nào cố ý 

xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam gi  đến 

03 năm ho c phạt t  t  06 tháng đến 03 năm”. Như v y, việc các bị cáo giựt các lá c  

 Quốc kỳ  treo trên đư ng của các hộ dân d ng để g i trái cây, cột lại thành nhiều lá c  
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treo lên trên cây bạch đàn ven đư ng để nhát ma nh ng ngư i đi đư ng đ  đủ yếu tố c u 

thành tội “Xúc phạm Quốc kỳ” như đ  viện d n nêu trên. 

Xét về t nh ch t, m c độ hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho x  hội, bởi 

các bị cáo đ  nh n th c đư c Quốc kỳ là biểu tư ng thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, 

là niềm tự hào của Quốc gia, thể hiện sự đoàn kết dân tộc, sự hy sinh anh dũng của các 

anh h ng liệt sĩ hy sinh cho đ t nước. Thế nhưng các bị cáo x ng để răn đe, giáo dục các 

bị cáo đ ng th i cũng nh m phòng ng a chung cho x  hội. 

[3] Xét về tình tiết giảm nh : Tại phiên tòa các bị cáo đ  thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải, nhân thân các bị cáo tốt không c  tiền án, tiền sự, phạm tội l n đ u và thuộc trư ng 

h p  t nghiêm tr ng nên c n xem xét áp dụng các tình tiết giảm nh  cho các bị cáo đư c 

quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 B  S.  iêng đối với bị cáo Danh   ng 

S và Ngô Ch    khi phạm tội bản thân các bị cáo chưa thành niên nên khả năng nh n th c 

pháp lu t c  ph n còn hạn chế nên c n áp dụng thêm nguyên t c xử lý đối với ngư i chưa 

thành niên phạm tội đư c quy định tại Điều 91 B  S và áp dụng thêm Điều 100 B  S 

cho các bị cáo   và S là ph  h p. 

[4] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa về việc định tội danh cũng như 

việc áp dụng các điều lu t để xử lý vụ án là c  căn c  pháp lu t nên c n ghi nh n để xem 

xét. 

[5] Xét đề nghị của bà Dương Thị Tình ngư i bào ch a cho các bị cáo  hương và Sơn là 

c  căn c  pháp lu t nên  ĐXX ghi nh n để xem xét. 

 [6] Về trách nhiệm dân sự: 

6.1 Tại phiên tòa ngư i c  quyền l i, nghĩa vụ liên quan ông  uỳnh T n Đ, ông Nguy n 

 inh Đ, ông Tr n Văn  , bà  ê Thị Bé S, ông Nguy n Văn K, bà Nguy n Thu V, ông 

Nguy n Văn   và ông  uỳnh Văn DE không yêu c u nh n lại các lá c  T  quốc đ  bị 

Ngô Ch   , Danh   ng S, Đ   oàng V và Nguy n Văn   c ng nhau gi t rách đ ng th i 

không yêu c u các bị cáo phải b i thư ng lại các lá c  trên nên  ĐXX không xem xét. 

6.2 Đối với ngư i c  quyền l i, nghĩa vụ liên quan chị  uỳnh  nh   và anh Đ   oàng   

không yêu c u các bị cáo phải b i thư ng gì nên  ĐXX không xem xét. 

6.3 Đối với ngư i c  quyền l i nghĩa vụ liên quan ông  âm Quang Trung, ông Nguy n 

Văn B, bà B i Thị Thanh T và chị Nguy n Ng c G đ  v ng m t tại không yêu c u các bị 

cáo phải b i thư ng gì nên  ĐXX không xem xét. 
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 [7] Về đánh giá v t ch ng, xử lý v t ch ng: 

7.1 Đối với 11 lá c  T  quốc b ng vải nền đ  sao vàng, k ch thước 1,05 x 0,84m đến nay 

không còn giá trị sử dụng nên c n tịch thu tiêu hủy là ph  h p. 

7.2 Đối với 01 chiếc xe môtô hiệu   Y TE màu xám, mang biển số kiểm soát 68V7 – 

3437 đây là xe của chị  uỳnh  nh   cho anh Đ   oàng   việc bị cáo V sử dụng làm 

phương tiện phạm tội anh  hụng không biết nên c n xử lý trả lại cho anh   là ph  h p. 

7.3 Đối với chiếc xe môtô hiệu W VE màu đ , mang biển số kiểm soát 52 9 - 1468 mà 

Nguy n Văn   sử dụng làm phương tiện phạm tội căn c  vào Điều 47 B  S và Điều 

106 B TT S c n xử tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước là ph  h p. 

[8] Về án ph : Xử buộc bị cáo phải c  nghĩa vụ nộp án ph   ình sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp lu t. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn c  vào Điều 351; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 38 B  S. Tuyên bố 

các bị cáo Nguy n Văn   và Đ   oàng V phạm tội: “Xúc phạm Quốc kỳ”. 

1/ Xử phạt bị cáo Nguy n Văn   06  sáu  tháng t . Th i điểm ch p hành hình phạt t  

đư c t nh kể t  ngày bị cáo đi ch p hành án. 

2/ Xử phạt bị cáo Đ   oàng V 03  ba  tháng t . Th i điểm ch p hành hình phạt t  đư c 

t nh kể t  ngày bị cáo đi ch p hành án. 

Căn c  vào Điều 351; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 91 và khoản 1, khoản 2 

Điều 100 B  S. 

Tuyên bố các bị cáo Danh   ng S và Ngô Ch    phạm tội: “Xúc phạm Quốc kỳ”. 

3/ Xử phạt bị cáo Danh   ng S 06  sáu  tháng cải tạo không giam gi . 

Th i điểm ch p hành hình phạt t nh t  ngày Cơ quan, t  ch c đư c giao giám sát, giáo 

dục, ngư i bị kết án nh n đư c Quyết định thi hành án và bản sao bản án. 

4/ Xử phạt bị cáo Ngô Ch    06  sáu  tháng cải tạo không giam gi . Th i điểm ch p hành 

hình phạt t nh t  ngày Cơ quan, t  ch c đư c giao giám sát, giáo dục, ngư i bị kết án 

nh n đư c Quyết định thi hành án và bản sao bản án. 
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Giao các bị cáo Danh   ng S và Ngô Ch    cho  y ban nhân dân x  BTĐ, huyện G , 

tỉnh KG giám sát, giáo dục trong th i gian ch p hành án. Các bị cáo S và   không bị kh u 

tr  thu nh p do là ngư i chưa thành niên. 

Về biện pháp tư pháp áp dụng Điều 47 B  S năm 2015 và Điều 106 B TT S năm 

2015, xử: 

- Tịch thu tiêu hủy 11 lá c  T  quốc b ng vải nền đ  sao vàng, k ch thước 1,05 x 0,84m . 

- Trả lại cho anh Đ   oàng   01 xe môtô hiệu   Y TE màu xám mangbiển số kiểm 

soát 68V7 – 3437. 

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước 01 xe mô tô hiệu W VE màu đ  mang biển số kiểm 

soát 52 9 - 1468 đ  qua sử dụng là của Nguy n Văn  . 

V t ch ng trên hiện Chi cục thi hành án dân sự huyện CT, tỉnh KG đang quản lý theo 

quyết định chuyển giao v t ch ng số: 30/QĐCGVC ngày 18/7/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện CT, tỉnh KG. 

Về áp ph  áp dụng khoản 2 Điều 99 B TT S và Điều 23 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016. 

Xử buộc các bị cáo Nguy n Văn  , Danh   ng S, Ngô Ch    và Đ   oàng V m i bị cáo 

phải nộp 200.000 đ ng tiền án ph   ình sự sơ thẩm. 

Các bị cáo và ngư i c  quyền l i và nghĩa vụ liên quan c  m t tại phiên tòa c  quyền 

kháng cáo bản án trong th i hạn 15 ngày kể t  ngày tuyên án sơ thẩm. Báo cho ngư i c  

quyền l i, nghĩa vụ liên quan v ng m t tại phiên tòa c  quyền kháng cáo bản án trong 

th i hạn 15 ngày, kể t  ngày nh n đư c bản án ho c ngày bản án đư c niêm yết theo quy 

định của pháp lu t. 

 

121

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-326-2016-ubtvqh14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-toa-an-337085.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-326-2016-ubtvqh14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-toa-an-337085.aspx


TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN 

TÂY SƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÁ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số 33/2018/HS-ST 

Ngày 06/09/2018   

“Về tội trộm cắp tài sản và cố ý 

gây thương tích” 

NHÂN DANH NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂY SƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Trong ngày 06 tháng 9 năm 2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn, tỉnh Bình 

Định xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 20/2018/TLST-HS ngày 

30 tháng 5 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 50/2018/QĐXXST-HS 

ngày 20 tháng 8 năm 2018 đối với các bị cáo: 

1- TRẦN MINH V (tên gọi khác: S), sinh năm 1991 tại huyện T, tỉnh Bình Định; nơi cư

trú: Khối M, thị trấn P, huyện T, tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: Nông; trình độ văn hoá: 

8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần 

Minh K, sinh năm 1968 và bà Ngô Thị Bích V, sinh năm 1971; vợ: Phạm Thị Tuyết S, 

sinh năm 1993 và có 01 con, sinh năm 2014; tiền án: Không; tiền sự: Không; nhân thân: 

Ngày 27/7/2018 bị TAND huyện T xử phạt 36 tháng tù về tội “Cố ý gây thương 

tích” theo điểm c khoản 3 Điều 134 BLHS năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017) tại 

Bản án số 22/2018/HS-ST. Bị cáo đang chấp hành án tại Nhà tạm giữ, tạm giam Công an 

huyện Tây Sơn, có mặt tại phiên tòa. 

2- HUỲNH VĂN H (tên gọi khác: M), sinh năm 1997 tại huyện T, tỉnh Bình Định; nơi

cư trú: Khối M, thị trấn P, huyện T, tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: Nông; trình độ văn 

hoá: 3/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông 

Huỳnh Văn L, sinh năm 1967 và bà Nguyễn Thị B, sinh năm 1967; vợ, con: chưa; tiền 

án: Không; tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 27/7/2018 bị TAND huyện T xử phạt 30 

tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm c khoản 3 Điều 134 BLHS năm 2015 

(Sửa đổi, bổ sung năm 2017) tại Bản án số 22/2018/HS-ST. Bị cáo đang chấp hành án tại 

Nhà tạm giữ, tạm giam Công an huyện Tây Sơn, có mặt tại phiên tòa. 
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3- TRẦN THANH T, sinh ngày 08/8/2001 tại huyện T, tỉnh Bình Định; nơi cư trú: Khối 

M, thị trấn P, huyện T, tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: Nông; trình độ văn hoá: 8/12; dân 

tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn E, 

sinh năm 1971 và bà Mai Thị C, sinh năm 1967; vợ, con: chưa; tiền án: Không; tiền sự: 

Không; nhân thân: Ngày 27/7/2018 bị TAND huyện T xử phạt 24 tháng tù về tội “Cố ý 

gây thương tích” theo điểm c khoản 3 Điều 134 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2017) tại Bản án số 22/2018/HS-ST. Bị cáo đang chấp hành án tại Nhà tạm giữ, tạm giam 

Công an huyện Tây Sơn, có mặt tại phiên tòa. 

- Người đại diện hợp pháp của bị cáo Trần Thanh T: Ông Trần Văn E, sinh năm 1971 và 

bà Mai Thị C, sinh năm 1967 là cha, mẹ của bị cáo (Có mặt). 

Trú tại: Khối M, thị trấn P, huyện T, tỉnh Bình Định. 

- Người bào chữa cho bị cáo Trần Thanh T: Ông Nguyễn Hữu V – Trợ giúp viên pháp lý, 

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định (Có mặt). 

- Ngƣời bị hại: Ông Bùi P, sinh năm 1952 (Vắng mặt - có yêu cầu); Trú tại: thôn K, xã 

B, huyện T, tỉnh Bình Định. 

- Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  Ông Lê Văn C, sinh năm 1947 

(Vắng mặt - có yêu cầu); 

Trú tại: khối B, thị trấn P, huyện T, tỉnh Bình Định. 

- Ngƣời làm chứng: 

+ NLC1, sinh năm 1967 (Có mặt); 

+ NLC2, sinh năm 1967 (Có mặt); 

+ NLC3, sinh năm 1971 (Vắng mặt); 

Đồng trú tại: khối M, thị trấn P, huyện T, tỉnh Bình Định. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

đƣợc tóm tắt nhƣ sau: 

Ngày 19/11/2017, Huỳnh Văn H rủ Trần Thanh T đến vườn mai nhà ông Bùi P ở thôn K, 

xã B, huyện T, tỉnh Bình Định để nhổ trộm mai về trồng, T đồng ý. H và T trộm 05 chậu 

mai của ông P, sau đó cất giấu tại nhà của T 03 chậu mai (01 cây mai cao 0,5m, tán rộng 
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0,5m, chu vi gốc 0,1m, có 01 nhánh; 01 cây mai cao 0,4m, tán rộng 0,6m, chu vi gốc 

0,1m, có 03 nhánh; 01 cây mai cao 0,6m, tán rộng 0,5m, chu vi gốc 0,12m, có 02 nhánh) 

và cất giấu tại nhà của H 02 chậu mai (01 cây mai cao 0,5m, tán rộng 0,4m, chu vi gốc 

0,08m, có 01 nhánh; 01 cây mai cây mai cao 0,5m, tán rộng 0,5m, chu vi gốc 0,08m, có 

01 nhánh). Sau đó T cho Trần Minh V 01 cây mai cao 0,6m, tán rộng 0,5m, chu vi gốc 

0,12m, 02 nhánh. Ngày 26/12/2017, Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự huyện T kết 

luận 05 cây mai có giá trị 1.234.000đ. 

Trần Minh V biết cây mai mà T cho là do trộm cắp nên vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 

27/11/2017, V, T và H trên đường đi uống cà phê về, V nói với T và H “Hôm trước trộm 

mai ở đâu, giờ trộm thêm về chơi” thì cả hai đều đồng ý. H điều khiển xe mô tô biển số 

77S5-3648 chở V, T điều khiển xe mô tô hiệu Honda Cub biển số 77-590B cùng đi đến 

vườn mai nhà ông P. Khi đến nơi, cả ba dựng xe mô tô ở vườn điều cách nhà ông P 

khoảng 150m rồi đi bộ đến góc tây bắc vườn mai nhà ông P nơi trước đây T và H đã đột 

nhập. H đứng cảnh giới, V và T dùng tay mở lưới B40 rồi cả ba lần lượt chui rào vào 

vườn mai. Thấy khu vực phía bắc vườn mai có nhiều chậu mai có giá trị nên cả ba cùng 

đến vị trí những chậu mai này. H nói V và T nhổ mai để H đưa mai ra ngoài. V và T đến 

vị trí cây mai cao 1,1m, tán rộng 1,4m, chu vi gốc 0,4m, có 06 nhánh, cả hai cùng dùng 

tay moi đất trong chậu, mỗi người một tay vịn thành chậu, một tay cầm gốc mai lắc qua 

lắc lại cho cây bật gốc và cùng khiêng cây mai để ra ngoài. Sau đó, H vác cây mai này ra 

vị trí xe mô tô. V và T tiếp tục đến vị trí chậu mai thứ hai có cây mai cao 1,5m, tán rộng 

0,9m, chu vi gốc 0,3m, có 08 nhánh do H chọn và vị trí chậu mai thứ 3 có cây cây mai 

cao 1,3m, tán rộng 01m, chu vi gốc 0,15m, có 09 nhánh do T chọn. V và T lần lượt nhổ 

02 cây mai trên ra khỏi chậu. V vác cây mai H chọn, T vác cây do T chọn và thoát ra 

ngoài theo lối cũ đến vị trí xe mô tô. Do xe mô tô của H hết xăng nên H điều khiển xe 

Honda Cub của T chở T ngồi sau giữ cây mai do V chọn về cất giấu sau nhà V. H về nhà 

lấy xăng rồi chở V quay lại đổ xăng vào xe H. Sau đó, T điều khiển xe của mình chở cây 

mai do T chọn, H điều khiển xe của V chở V ngồi sau giữ cây mai do T chọn về nhà cất 

giấu. 

Ngày 26/12/2017, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện T kết luận 03 

(ba) cây mai bị chiếm đoạt ngày 27/11/2017 có giá trị: 

- 01 cây mai vàng cao 1,5m, tán rộng 0,9m, chu vi gốc 0,3m, có 08 nhánh, được trồng từ 

nhỏ có trị giá 2.333.000 đồng. 
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- 01 cây mai vàng cao 1,1m, tán rộng 1,4m, chu vi gốc 0,4m, có 06 nhánh, được trồng từ 

nhỏ có trị giá 8.833.000 đồng. 

- 01 cây mai vàng cao 1,3m, tán rộng 01m, chu vi gốc 0,15m, có 09 nhánh, được trồng từ 

nhỏ có trị giá 2.667.000 đồng. 

Vật chứng Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Sơn thu giữ gồm: 08 cây mai, đã trả lại 

cho chủ sở hữu là ông Bùi P và ông Lê Văn C. Các ông P và C có đơn bãi nại, xin giảm 

nhẹ hình phạt cho các bị cáo. 

Tại phiên tòa: Các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội nêu trên. 

Tại Bản cáo trạng số 19/CT – VKSTS ngày 28/5/2018, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Tây Sơn đã truy tố các bị cáo Trần Minh V, Huỳnh Văn H và 

Trần Thanh T về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự năm 

1999 (Sửa đổi, bổ sung năm 2009). 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn giữ nguyên quan điểm như 

cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: 

- Về hình phạt: 

+ Áp dụng Khoản 1 Điều 138; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 33 Bộ luật hình sự 

năm 1999 (Sửa đổi, bổ sung năm 2009) xử phạt bị cáo Trần Minh V mức án từ 09 đến 12 

tháng tù. 

Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 1999 (Sửa đổi, bổ sung năm 

2009), tổng hợp hình phạt của bản án này với Bản án số 22/2018/HS- ST ngày 27/7/2018 

của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Bình Định xử phạt bị cáo Trần Minh V 36 (Ba mươi 

sáu) tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”; thời hạn tù tính từ ngày bị tạm giam ngày 

17/01/2018. 

+ Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 33 Bộ luật hình sự 

năm 1999 (Sửa đổi, bổ sung năm 2009) xử phạt bị cáo Huỳnh Văn H mức án từ 09 đến 

12 tháng tù. 

Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 1999 (Sửa đổi, bổ sung năm 

2009), tổng hợp hình phạt của bản án này với Bản án số 22/2018/HS- ST ngày 27/7/2018 

của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Bình Định xử phạt bị cáo Huỳnh Văn H 30 (Ba mươi) 
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tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”; thời hạn tù tính từ ngày bị tạm giam ngày 

17/01/2018. 

+ Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 69; Điều 74 Bộ 

luật hình sự năm 1999 (Sửa đổi, bổ sung năm 2009) xử phạt bị cáo Trần Thanh T mức án 

từ 06 đến 09 tháng tù. 

Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 1999 (Sửa đổi, bổ sung năm 

2009), tổng hợp hình phạt của bản án này với Bản án số 22/2018/HS- ST ngày 27/7/2018 

của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Bình Định xử phạt bị cáo Trần Thanh T 24 (Hai mươi 

bốn) tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”; thời hạn tù tính từ ngày bị tạm giam ngày 

17/01/2018. 

- Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại là ông Bùi P và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan là ông Lê Văn C đã nhận lại tài sản, không yêu cầu bồi thường gì thêm nên đề nghị 

Hội đồng xét xử miễn xét. 

Ngƣời bào chữa cho bị cáo Trần Thanh T là ông Nguyễn Hữu V trình bày: Thống 

nhất hành vi của bị cáo Trần Thanh T phạm tội “Trộm cắp tài sản” như bản cáo trạng 

cũng như lời luận tội Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa. Sau khi phạm tội: Bị 

cáo có thái độ khai báo thành khẩn thể hiện sự ăn năn hối cải về hành vi phạm tội; tài sản 

đã trả lại cho bị hại; là người chưa đủ 18 tuổi nên nhận thức pháp luật còn hạn chế. 

Với những tình tiết nêu trên, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm p 

khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 69; Điều 74 Bộ luật hình sự năm 1999 (Sửa đổi, bổ sung 

năm 2009) xử phạt bị cáo Trần Thanh T mức án thấp nhất của khung hình phạt. 

Lời nói sau cùng của các bị cáo: Các bị cáo có lời nói sau cùng là đã ăn năn hối hận về 

hành vi vi phạm pháp luật của mình và mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình 

phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã đƣợc tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định nhƣ sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Tây Sơn, Điều tra 

viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn, 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 
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sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành 

vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều 

hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản cáo trạng đã 

nêu, lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và phù hợp với các 

tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ, thể hiện: Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 27/11/2017, 

các bị cáo Trần Minh V, Huỳnh Văn H và Trần Thanh T đã lén lút trộm cắp 03 cây mai 

vàng của ông Bùi P, có tổng giá trị là: 13.833.000 đồng (Trong đó 01 cây mai vàng cao 

1,1m, tán rộng 1,4m, chu vi gốc 0,4m, có 06 nhánh, có trị giá 8.833.000 đồng là tài sản 

của ông Lê Văn C gửi ông P chăm sóc giùm). Do đó, Hội đồng xử án có đủ cơ sở kết 

luận: Cáo trạng số 19/CT – VKSTS ngày 28/5/2018, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây 

Sơn truy tố các bị cáo Trần Minh V, Huỳnh Văn H và Trần Thanh T về tội “Trộm cắp tài 

sản” theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) là có 

căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[3] Các bị cáo có tư tưởng tham lam, muốn chiếm đoạt tài sản của người khác làm tài sản 

của mình nên đã thực hiện hành vi phạm tội nêu trên. Hành vi của các bị cáo là nguy 

hiểm cho xã hội, không những xâm phạm trực tiếp đến tài sản của người khác một cách 

trái pháp luật mà còn gây mất trật tự trị an, gây hoang mang cho quần chúng nhân dân ở 

địa phương. Do đó, cần xử phạt các bị cáo mức án nghiêm khắc mới có tác dụng giáo dục 

riêng và phòng ngừa chung. 

[4] Xét vai trò các bị cáo trong vụ án: Đây là vụ án đồng phạm giản đơn. Trong đó: 

4.1. Bị cáo V là người rủ rê, khởi xướng và trực tiếp cùng với các bị cáo H và T thực hiện 

hành vi trộm cắp tài sản, nên xử phạt bị cáo V cao hơn các bị cáo H và T. 

4.2. Các bị cáo H, T là người trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Tại thời điểm 

phạm tội, bị cáo T trên 16 tuổi nhưng dưới 18 tuổi nên xử phạt bị cáo T thấp hơn bị cáo H 

là phù hợp. 

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: 

5.1. Các bị cáo H và T không có tình tiết tăng nặng. 

5.2. Bị cáo V xúi giục bị cáo T, sinh ngày 08/8/2001, là người chưa thành niên thực hiện 

hành vi phạm tội nên có 01 tình tiết tăng nặng quy định tại điểm n khoản 1 Điều 48 

BLHS năm 1999 (Sửa đổi, bổ sung năm 2009). 
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[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị 

cáo có thái độ khai báo thành khẩn thể hiện sự ăn năn hối cải về hành vi phạm tội; tài sản 

chiếm đoạt đã thu hồi trả lại cho chủ sở hữu, chủ sở hữu tài sản không yêu cầu bồi 

thường gì thêm và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Đây là các tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình 

sự năm 1999 (Sửa đổi bổ sung năm 2009) nên Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ phần 

nào hình phạt cho các bị cáo. Ngoài ra, Hội đồng xét xử xét thấy, bị cáo T khi phạm tội 

trên 16 tuổi nhưng dưới 18 tuổi nên áp dụng thêm Điều 69, Điều 74 Bộ luật hình sự năm 

1999 (Sửa đổi bổ sung năm 2009) đối với bị cáo T. Nhưng xét tính chất, mức độ nguy 

hiểm của hành vi phạm tội của các bị cáo, cần phải có thời gian cải tạo cách ly các bị cáo 

ra khỏi đời  sống xã hội một thời gian thì mới đủ tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa 

chung. 

[7] Tại Bản án số 22/2018/HSST ngày 27/7/2018 của Tòa án nhân dân huyện T đã xử 

phạt bị cáo Trần Minh V 36 (Ba mươi sáu) tháng tù, bị cáo Huỳnh Văn H 30 (Ba 

mươi) tháng tù, bị cáo Trần Thanh T 24 (Hai mươi bốn) tháng tù về tội “Cố ý gây thương 

tích”. Do vậy Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 1999 

(Sửa đổi bổ sung năm 2009) để tổng hợp hình phạt của Bản án này với Bản án số 

22/2018/HSST ngày 27/7/2018 của Tòa án nhân dân huyện T đối với các bị cáo, buộc các 

bị cáo phải chấp hành hình phạt chung. Thời hạn tù của các bị cáo tính từ ngày bị tạm 

giam ngày 17/01/2018. 

[8] Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại là ông Bùi P và người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan là ông Lê Văn C đã nhận lại tài sản, không yêu cầu bồi thường gì thêm nên Hội 

đồng xét xử miễn xét. 

[9] Về án phí: Các bị cáo V, H và T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại 

Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án; điểm a 

khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/QH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố các bị cáo Trần Minh V, Huỳnh Văn H, Trần Thanh T phạm tội “Trộm 

cắp tài sản”. 
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1. Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm n khoản 1 Điều 48; điểm p khoản 

1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 (Sửa đổi, bổ sung năm 2009): 

- Xử phạt bị cáo Trần Minh V 12 (Mười hai) tháng tù. 

Áp dụng khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 1999 (Sửa đổi, bổ sung năm 2009), tổng 

hợp hình phạt 12 tháng tù của Bản án này với 36 tháng tù về tội “Cố ý gây thương 

tích” tại Bản án số 22/2018/HS-ST ngày 27/7/2018 của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh 

Bình Định, buộc bị cáo Trần Minh V phải chấp hành hình phạt chung là 48 (Bốn mươi 

tám) tháng tù. Thời hạn tù của bị cáo Trần Minh V tính từ ngày bị tạm giam ngày 

17/01/2018. 

2. Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 

1999 (Sửa đổi, bổ sung năm 2009): 

- Xử phạt bị cáo Huỳnh Văn H 09 (Chín) tháng tù. 

Áp dụng khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 1999 (Sửa đổi, bổ sung năm 2009), tổng 

hợp hình phạt 09 tháng tù của Bản án này với 30 tháng tù về tội “Cố ý gây thương 

tích” tại Bản án số 22/2018/HS-ST ngày 27/7/2018 của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh 

Bình Định, buộc bị cáo Huỳnh Văn H phải chấp hành hình phạt chung là 39 (Ba mươi 

chín) tháng tù. Thời hạn tù của bị cáo Huỳnh Văn H tính từ ngày bị tạm giam ngày 

17/01/2018. 

3. Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 69; Điều 74 

Bộ luật hình sự năm 1999 (Sửa đổi, bổ sung năm 2009): 

- Xử phạt bị cáo Trần Thanh T 06 (Sáu) tháng tù. 

Áp dụng khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 1999 (Sửa đổi, bổ sung năm 2009), tổng 

hợp hình phạt 06 tháng tù của Bản án này với 24 tháng tù về tội “Cố ý gây thương 

tích” tại Bản án số 22/2018/HS-ST ngày 27/7/2018 của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh 

Bình Định, buộc bị cáo Trần Thanh T phải chấp hành hình phạt chung là 30 (Ba 

mươi) tháng tù. Thời hạn tù của bị cáo Trần Thanh T tính từ ngày bị tạm giam ngày 

17/01/2018. 

4. Về trách nhiệm dân sự: Miễn xét. 

5. Về án phí hình sự sơ thẩm: Các bị cáo Trần Minh V, Huỳnh Văn H, Trần Thanh T, 

mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng). 
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6. Quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án sơ thẩm. Ông Bùi P (Người bị hại) và ông Lê văn C (Người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan) vắng mặt tại phiên tòa, có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được Bản án hoặc Bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC 

NINH 

CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 126/2018/HSST 

Ngày: 17/08/2018 

“Về tội mua bán trái phép chất 

ma túy” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH 

Ngày 17 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quế Võ-Bắc Ninh, xét xử 

công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 134/2018/TLST-HS ngày 20 tháng 7 năm 2018 

đối với bị cáo: 

Hà Văn Th, sinh ngày 12/8/2000. Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam. HKTT: Thôn 

Cộc, xã Xuân Lộc, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: 

Thái; Tôn giáo: không. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 10/12. Là con 

ông Hà Như Ả và bà Vi Thị T. Bị cáo là con duy nhất. Vợ, con: chưa. Tiền án, tiền sự: 

không. Bị tạm giữ từ ngày 12/5/2018 đến ngày 21/5/2018 chuyển tạm giam cho đến nay. 

Hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh. Có mặt tại phiên tòa. 

- Người đại diện của bị cáo: Bà Vi Thị T, sinh năm 1977 (Mẹ đẻ bị cáo).

Địa chỉ: Thôn Cộc, Xuân Hội, Thường Xuân, Thanh Hóa. Có mặt. 

- Người bào chữa: Ông Nguyễn Văn H- Trợ giúp viên pháp lý- Trung tâm trợ giúp pháp

lý Nhà nước - Sở Tư pháp Bắc Ninh. 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: 
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Bị cáo là đối tượng sử dụng ma túy. Khoảng 13 giờ, ngày 12/5/2018, bị cáo đi chơi cùng 

với Công ở Lạng Sơn. Công là bạn bè quen biết xã hội với bị cáo, bị cáo không biết tên, 

tuổi, địa chỉ cụ thể của Công ở đâu. Bị cáo và Công đang ngồi uống nước tại một quán 

nước vỉa hè ở Khu công nghiệp Quế Võ, thuộc thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện 

Quế Võ, thì Công đưa cho bị cáo một gói thuốc lá nhãn hiệu White House, bên trong có 

một túi nilon màu trắng chứa chất tinh thể màu trắng. Sau đó Công bảo bị cáo mang bán 

cho hai người thanh niên ở bên kia đường, gần cổng công ty Rạng Đông lấy 500.000 

đồng hoặc 300.000 đồng về. Bị cáo biết bên trong gói thuốc lá có ma túy và đồng ý. 

Bị cáo cầm gói thuốc lá bên trong có chứa ma túy mà Công đưa cho, rồi đi bộ sang gần 

cổng công ty Rạng Đông thì gặp Nguyễn Văn T, sinh năm 1998 ở thôn Mao Dộc, xã 

Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh và Lý Văn Th, sinh năm 1995 ở bản Suối 

Thành, xã Đô Lương, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Bị cáo nói “Anh lấy hàng à ?”, ý 

bị cáo hỏi là lấy ma túy à. T nói “Vâng”. Bị cáo nói với T: “500.000 đồng”. T đưa cho bị 

cáo 500.000 đồng, bị cáo cầm tiền đút vào túi quần phía sau bên trái đang mặc và đưa 

cho T gói ma túy. T cầm gói ma túy tại lòng bàn tay phải. Đúng lúc này, Công an huyện 

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an xã Phương Liễu, huyện Quế Võ phát hiện, 

bắt quả tang thu giữ vật chứng và niêm phong theo quy định. 

Vật chứng thu giữ gồm: Thu giữ tại lòng bàn tay phải của T một bao thuốc lá nhãn 

hiệu White House, bên trong có một túi nilon màu trắng chứa chất dạng tinh thể màu 

trắng; thu giữ tại túi quần phía sau bên trái bị cáo đang mặc 500.000 đồng. 

Ngoài ra, Cơ quan điều tra Công an huyện Quế Võ còn thu giữ của bị cáo 02 nhẫn kim 

loại, trong đó có một nhẫn kim loại màu trắng và một nhẫn kim loại màu vàng. Quá trình 

điều tra xác định 01 nhẫn kim loại là Vàng 9999 có khối lượng 0,5 chỉ, 01 nhẫn kim loại 

là Bạc có khối lượng 08 phân. 

Tại bản Kết luận giám định số 619/KLGĐ-PC54 ngày 12/5/2018 của Phòng kỹ thuật hình 

sự - Công an tỉnh Bắc Ninh kết luận: 

“Chất tinh thể màu trắng bên trong 01 túi nilon màu trắng có trọng lượng 0,0256 gam là 

ma túy, Loại ma túy: chất Methamphetamine”. 

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Võ, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành 

vi phạm tội của mình như đã nêu ở trên. 
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Đối với người đàn ông tên Công, theo bị cáo khai đã đưa ma túy cho bị cáo ngày 

12/5/2018. Bị cáo không biết tên, tuổi, địa chỉ cụ thể ở đâu. Cơ quan điều tra tiếp tục điều 

tra, xác minh, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau. 

Đối với người mua ma túy của bị cáo ngày 12/5/2018, khi bị bắt người này khai tên là 

Nguyễn Văn T, sinh năm 1998 ở thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh 

Bắc Ninh. Do lượng ma túy T mua chưa đủ lượng để khởi tố về tội “Tàng trữ trái phép 

chất ma túy”, nên Cơ quan điều tra đã cho T về nhà. Quá trình điều tra xác minh trên địa 

bàn thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao không có ai tên, tuổi, địa chỉ như T đã khai. Cơ quan 

CSĐT Công an huyện Quế Võ tiếp tục điều tra xác minh, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau. 

Đối với Lý Văn Th là người đã đi cùng T đi mua ma túy ngày 12/5/2018, Th không biết 

T đi mua ma túy nên. Cơ quan điều tra chỉ nhắc nhở đối với Th là thỏa đáng. 

Đối với chiếc điện thoại T sử dụng để liên lạc mua ma túy, T khai khi Công an bắt quả 

tang đã làm rơi mất. Cơ quan điều tra đã truy tìm vật chứng nhưng không thu hồi được. 

Tại bản cáo trạng số 96/CT- VKSQV ngày 18/7/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Quế Võ đã truy tố bị cáo về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” theo Khoản 1 - Điều 

251 - Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, sau khi xét hỏi và tranh luận, đại diện Viện kiểm sát trình bày luận tội, 

phân tích tính chất mức độ, nguyên nhân, động cơ, mục đích phạm tội của bị cáo, xác 

định các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng đối với bị cáo. Khẳng định cáo trạng truy tố bị cáo 

là có căn cứ pháp luật. Đề nghị HĐXX áp dụng Khoản 1- Điều 251- BLHS; Điểm s- 

Khoản 1- Điều 51; Điều 54; Điều 91; 101 Điều 38- BLHS: Tuyên bố bị cáo phạm tội: 

“Mua bán trái phép chất ma túy”. Đề nghị xử phạt bị cáo từ 18 đến 24 tháng tù. Không áp 

dụng hình phạt tiền đối với bị cáo vì bị cáo khi phạm tội là người chưa thành niên. 

Về tang vật vụ án: Đối với số ma túy Methamphetamine còn lại sau giám định, cần tịch 

thu tiêu hủy. Đối với số tiền 500.000 đ thu giữ của bị cáo, đây là tiền do bán ma túy mà 

có. Nên tịch thu để sung quỹ Nhà nước. 

Đối với hai chiếc nhẫn thu giữ của bị cáo, xét đây là tài sản riêng của bị cáo không liên 

quan đến tội phạm, nên trả lại cho bị cáo, nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án. 

Người bào chữa cho bị cáo trình bày: Bị cáo phạm tội lần này là lần đầu. Quá trình điều 

tra và tại phiên tòa đã thật thà khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải. Khi phạm tội bị cáo là người 

chưa thành niên. Bị cáo là người dân tộc Thái là dân tộc thiểu số, trình độ nhận thức pháp 
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luật còn hạn chế. Gia đình bị cáo hoàn cảnh khó khăn, bố bị cáo bị tai nạn lao động đang 

phải điều trị. Nên đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng những tình tiết giảm 

nhẹ, khoan hồng theo quy định của pháp luật. Đề nghị cho bị cáo được hưởng mức án 

dưới mức thấp nhất của khung hình phạt để tạo điều kiện cho bị cáo sớm trở về gia đình 

và xã hội hòa nhập cộng đồng. Vì tương lai của bị cáo còn dài, hiện nay bị cáo mới đủ 

tuổi thành niên. 

Người đại diện của bị cáo có ý kiến: Bị cáo còn nhỏ tuổi, khi phạm tội là người chưa 

thành niên, bị cáo mới bỏ nhà đi được một hôm thì bị bắt về tội mua bán trái phép chất 

ma túy, do bạn bè trên mạng rủ rê. Xin HĐXX cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất 

để sớm trở về với gia đình, vì hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bố bị cáo bị tai nạn lao 

động hai lần, đang phải chờ để mổ do chấn thương sọ não. 

Bị cáo không có ý kiến gì tranh luận và bào chữa bổ sung. Lời nói sau cùng bị cáo trình 

bày trong thời gian tạm giam đã thấy rất ăn năn hối cải, nên xin HĐXX xem xét giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo sớm được về 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 tranh tụng 

tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

Lời khai nhận tội của bị cáo hoàn toàn phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ và đã 

được thẩm tra xác minh công khai tại phiên tòa. Như biên bản bắt người phạm tội quả 

tang, tang vật vụ án, lời khai của người làm chứng. Tất cả những chứng cứ trên đã chứng 

minh được: 

Khoảng 14 giờ 50 phút, ngày 12/5/2018, tại khu vực cổng công ty Rạng Đông ở Khu 

công nghiệp Quế Võ, thuộc thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc 

Ninh. Bị cáo đã có hành vi bán trái phép 0,0256 gam ma túy, là chất Methamphetamine 

cho Nguyễn Văn T, sinh năm 1998 ở thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, 

tỉnh Bắc Ninh lấy số tiền 500.000 đồng. 

Do đó đã có đủ các yếu tố để kết luận bị cáo phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” 

theo Khoản 1- Điều 251- BLHS. Như Viện kiểm sát truy tố là đúng người, đúng tội, đúng 

pháp luật. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo đã xâm phạm vào trật tự 

quản lý độc quyền chất ma túy của Nhà nước ta. Tính chất phạm tội của bị cáo là nghiêm 
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trọng. Hậu quả bị cáo đã có hành vi bán trái phép chất ma túy, gieo rắc cái chết trắng, gây 

mất trật tự trị an xã hội, tăng nguy cơ lây truyền vi rút HIV trong cộng đồng, ảnh hưởng 

xấu đến sự phát triển của tương lai giống nòi. Ngoài ra còn là nguyên nhân phát sinh tội 

phạm khác như trộm cắp, cướp giật… 

Xét về tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự của bị cáo: Sau khi phạm tội, tại 

cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải. Nên 

bị cáo được hưởng 02 tình tiết giảm nhẹ được quy định tại Điểm s - Khoản 1- Điều 51-

BLHS. Ngoài ra bị cáo còn là người dân tộc Thái là dân tộc ít người, trình độ hiểu biết 

pháp luật còn hạn chế. Đây cũng là tình tiết xem xét có lợi cho bị cáo khi lượng hình. Bị 

cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào. Về nhân thân: Theo công an xã Xuân Lộc 

nơi bị cáo cư trú cung cấp, thì bị cáo là đối tượng thường xuyên bỏ nhà đi lang thang, 

giao lưu với những đối tượng xấu ngoài xã hội. 

Do đó bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự bằng một hình phạt tù nghiêm khắc, tương 

xứng với tính chất, hậu quả tội phạm mà bị cáo gây ra cho xã hội. Phải cách ly bị cáo một 

thời gian đủ để trừng trị và giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt, có ích cho gia đình và 

xã hội. Đồng thời để răn đe, phòng ngừa chung tội phạm. Tuy nhiên khi phạm tội bị cáo 

là người chưa thành niên, nên được hưởng chính sách khoan hồng giảm nhẹ của pháp luật 

đối với người chưa thành niên phạm tội. Áp dụng Điều 54 và Điều 91- BLHS để quyết 

định hình phạt đối với bị cáo. Cho bị cáo được hưởng mức án dưới mức thấp nhất của 

khung hình phạt. Cần tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án. Xét bị cáo mua 

bán trái phép chất ma túy nhằm mục đích kiếm lời, nhưng bị cáo khi phạm tội là người 

chưa thành niên, nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền. 

Đối với tang vật của vụ án là số ma túy Methamphetamine còn lại sau giám định, cần tịch 

thu tiêu hủy. Đối với số tiền 500.000 đ thu giữ của bị cáo, đây là tiền do bán ma túy mà 

có. Nên tịch thu để sung quỹ Nhà nước. 

Đối với hai chiếc nhẫn thu giữ của bị cáo, xét đây là tài sản riêng của bị cáo không liên 

quan đến tội phạm, nên trả lại cho bị cáo, nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án. 

Bị cáo phải chịu án phí HSST. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 
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Căn cứ Khoản 1 - Điều 251; Điểm s - Khoản 1- Điều 51; Điều 54; Điều 91; Điều 101; 

Điều 38; Điều 47- BLHS; ; Điều 106; Khoản 2- Điều 136; Khoản 1, Điều 329 - Bộ luật tố 

tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án: 

- Tuyên bố bị cáo Hà Văn Th phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

- Xử phạt Hà Văn Th 18 (Mười tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 12/5/2018. 

Tạm giam bị cáo 45 ngày kể từ ngày tuyên án để đảm bảo thi hành án. 

- Tịch thu tiêu hủy số ma túy Methamphetamine còn lại sau giám định, được đóng gói 

niêm phong trong phong bì thư có dấu của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc 

Ninh. Tịch thu sung quỹ Nhà nước 500.000đ của bị cáo do bán ma túy mà có. Trả lại cho 

bị cáo 01 nhẫn kim loại là vàng 9999 có khối lượng 0,5 chỉ, 01 nhẫn kim loại là Bạc có 

khối lượng 08 phân, nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án. 

(Theo biên bản giao vật chứng ngày 24/7/2018 giữa Công an huyện Quế Võ và Chi cục 

thi hành án dân sự huyện Quế Võ). 

- Bị cáo phải chịu 200.000đ án phí HSST. 

- Bị cáo, người đại diện, người bào chữa của bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án./. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN TC, TỈNH SƠN LA 

NINH 

CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 138/2018/HSST  

Ngày: 26/07/2018 

“Về tội chống người thi hành 

công vụ” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TC, TỈNH SƠN LA 

Ngày 26 tháng 7 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện TC mở phiên xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 141/2018/HSST ngày 03 tháng 7 năm 2018 theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 145/2018/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 7 năm 2018 đối 

với các bị cáo: 

1. Điêu Chính Tr; tên gọi khác: Không; sinh năm: 1998 tại huyện QN, tỉnh Sơn La; Nơi

ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: bản Bó Nhai, xã PL, huyện TC, tỉnh Sơn La; dân tộc: Thái; 

tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 9/12; nghề nghiệp: Trồng trọt; con ông: Điêu Chính 

Xuân, sinh năm: 1967 và bà Điêu Thị Hoán, sinh năm: 1967; chưa có vợ con; tiền án, tiền 

sự: Không có; bắt tạm giam, tạm giữ từ ngày 12/4/2018 đến ngày 24/4/2018 được áp 

dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt. 

2. Điêu Chính Đ; tên gọi khác: Không; sinh ngày 13/11/2000 tại QN, tỉnh Sơn La (tính

đến ngày thực hiện hành vi bị truy cứu trách nhiệm hình sự bị cáo được 16 năm 09 tháng 

09 ngày tuổi); Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: bản BN, xã PL, huyện TC, tỉnh Sơn La; 

dân tộc: Thái; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 10/12; nghề nghiệp: Trồng trọt; con 

ông: Điêu Chính H, sinh năm: 1976 và bà Lò Thị Đ, sinh năm: 1979; chưa có vợ con; tiền 

án, tiền sự: Không có; được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ 11/4/2018 đến 

nay, có mặt. 
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Đại diện hợp pháp của bị cáo Điêu Chính Đ (bố đẻ của bị cáo): ông Điêu Chính H, sinh 

năm: 1976. Địa chỉ: bản BN, xã PL, huyện TC, tỉnh Sơn La, có mặt. 

3. Lò Văn H; tên gọi khác: Không; sinh 1996 tại QN, tỉnh Sơn La nơi ĐKHKTT và chỗ ở 

hiện nay: bản MC, xã PL, huyện TC, tỉnh Sơn La; dân tộc: Thái; tôn giáo: Không; trình 

độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Trồng trọt; con ông Lò Văn Ph, sinh năm: 1979 và bà Lò 

Thị Kh, sinh năm: 1977; vợ là Lò Thị Nh, sinh năm: 1995 và có 01 con, 05 tuổi; tiền án, 

tiền sự: Không có; bắt giam giữ từ ngày 12/4/2018 đến ngày 24/4/2018 được áp dụng 

biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt. 

4. Điêu Chính Th; tên gọi khác: Không; sinh năm: 1998 tại huyện QN, tỉnh Sơn La; nơi 

ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: bản MC, xã PL, huyện TC, tỉnh Sơn La; dân tộc: Thái; tôn 

giáo: Không; trình độ văn hóa: 05/12; nghề nghiệp: Trồng trọt; con ông Điêu Chính Th, 

sinh năm: 1976 và bà Lò Thị T, sinh năm: 1979; chưa có vợ con; tiền án, tiền sự: Không 

có; bắt tạm giam tạm giữ từ ngày 12/4/2018 đến ngày 24/4/2018 được áp dụng biện pháp 

cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt. 

5. Hoàng Văn H; tên gọi khác: Không; sinh ngày 19/3/2000 tại huyện QN, tỉnh Sơn La 

(tính đến ngày thực hiện hành vi bị truy cứu trách nhiệm hình sự bị cáo được 17 năm 05 

tháng 03 ngày tuổi); nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: bản MC, xã PL, huyện TC, tỉnh 

Sơn La; dân tộc: Thái; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 09/12; nghề nghiệp: Trồng trọt; 

con ông Hoàng Văn L (đã chết) và bà Lò Thị Nh, sinh năm: 1977; chưa có vợ con; tiền 

án, tiền sự: Không có; được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ 11/4/2018 đến 

nay, có mặt. 

Đại diện hợp pháp của bị cáo Hoàng Văn H (mẹ đẻ của bị cáo): bà Lò Thị Nh, sinh năm 

1977. Địa chỉ: bản mc, xã PL, huyện TC, tỉnh Sơn La, có mặt 

6. Lò Văn T; tên gọi khác: Không; sinh ngày 17/7/2000 tại huyện TC, tỉnh Sơn La (tính 

đến ngày thực hiện hành vi bị truy cứu trách nhiệm hình sự bị cáo được 17 năm 01 tháng 

05 ngày tuổi); nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: bản T, xã ME, huyện TC, tỉnh Sơn La; 

dân tộc: Thái; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 11/12; nghề nghiệp: Trồng trọt; con 

ông: Lò Văn N, sinh năm: 1979 và bà Lường Thị P, sinh năm: 1978; chưa có vợ con; tiền 

án, tiền sự: không có; được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ 11/4/2018 đến 

nay, có mặt. 
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Đại diện hợp pháp của bị cáo Lò Văn T (mẹ đẻ của bị cáo): bà Lường Thị P, sinh năm: 

1978. Địa chỉ: bản T, xã ME, huyện TC, tỉnh Sơn La, có mặt 

7. Cà Văn Ph; tên gọi khác: Không; sinh năm: 1998 tại huyện TC, tỉnh Sơn La; nơi 

ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: bản T, xã ME, huyện TC, tỉnh Sơn La; dân tộc: Thái; tôn 

giáo: Không; trình độ văn hóa: 9/12; nghề nghiệp: Trồng trọt; con ông: Cà Văn Ư, sinh 

năm: 1978 và bà Cà Thị X, sinh năm: 1979; chưa có vợ con; tiền án, tiền sự: Không có; 

bắt tạm giữ, tạm giam giữ từ ngày 12/4/2018 đến ngày 24/4/2018 được áp dụng biện pháp 

cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt. 

Người bào chữa cho các bị cáo Điêu Chính Đ, Hoàng Văn H, Lò Văn T: ông Lường Văn 

Huấn, luật sư đoàn luật sư tỉnh Sơn La, có mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

-Ông Vũ Văn Ng, sinh năm: 1981; trú tại: bản Đ, xã PL huyện TC, tỉnh Sơn La; chức vụ: 

nhân viên bảo vệ trường THPT BT, huyện TC, tỉnh Sơn La; có mặt; 

- Ông Đỗ Văn Q, sinh năm: 1983, trú tại: bản K, xã PL, huyện TC, tỉnh Sơn La; chức vụ: 

nhân viên bảo vệ trường THPT BT, huyện TC, tỉnh Sơn La; có mặt; 

- Đại diện hợp pháp trường THPT BT, huyện TC, tỉnh Sơn La: Ông Bùi Ngọc Kh– Hiệu 

trưởng, 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: 

Khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 22/8/2017 Điêu Chính Tr, Điêu Chính Đ, Lò Văn H, Điêu 

Chính Th, Hoàng Văn H, Lò Văn T và Cà Văn Phơi cùng uống rượu tại xã PL, huyện 

TC, uống đến khoảng 23 giờ cùng ngày thì xong, T rủ mọi người đi tán tỉnh các học sinh 

nữ đang ở KTX trường THPT BT. Mọi người đồng ý và đi đến cổng trường thì thấy cổng 

đã khóa nên Th dùng tay đập cổng và đòi bảo vệ mở cổng. Lúc này ông Vũ Văn Ng, sinh 

năm: 1981, trú tại: bản Đ – PL – TC và Đỗ Văn Q, sinh năm: 1983, trú tại: bản K– PL – 

TC là bảo vệ của nhà trường ra mở cổng cho Th và Tr đi vào nhưng phát hiện các đối 

tượng không pH học sinh của trường và có biểu hiện say rượu nên ông Ng và ông Q yêu 

cầu Th, Tr ra khỏi trường nhưng Th và Trọng không chấp hành mà còn lăng mạ ông Ng, 

Q. Do đó, ông Ng đóng cổng lại nhưng chưa kịp đóng thì Tr chạy từ trong ra ngoài cổng 
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trường, sau đó ông Ng, Q giữ Th lại. Thấy vậy, 06 đối tượng còn lại cùng đạp cổng phụ 

làm cánh cổng phụ bung khỏi bản lề đổ xuống sân trường, lúc đó chị Thắm (vợ ông Q) 

đang ở trong phòng nghỉ bảo vệ hô to dọa là có Công an đến nên 06 đối tượng cùng bỏ 

chạy ra khỏi trường. Khi đến ven đường QL6A, Trọng rủ các đối tượng quay lại trường 

để đưa Th về, mọi người đồng ý quay lại trường. Đến trường thì thấy ông Q đang khống 

chế Th nằm trên sân trường gần cánh cổng bị đổ. Thấy vậy Tr lao vào dùng tay pH đấm 

02 cái trúng tay ông Q, làm ông Q buông Th và lùi lại. Đ, H cùng Trọng lao vào đuổi 

đánh ông Q và đuổi đến trước của nhà nghỉ bảo vệ thì đuổi kịp, Trọng đấm 03 cái vào tay 

ông Q, Đ dùng chân pH đạp 01 cái vào đùi ông Q, H đấm 02 cái, 01 cái vào mặt, 01 cái 

vào ngực ông Q. Thấy ông Q bị các đối tượng đánh ông Ng từ phòng bảo vệ ra cầm 01 

chiếc gậy kim loại dài 66 cm, đường kính 2,7 cm thì bị H, T và Ph lao vào đánh ông Ng, 

khiến ông Ng làm chiếc gậy rơi, Th nhặt lấy chiếc gậy rồi cùng H, T, Ph đuổi đánh ông 

Ng, ông Ng chạy đến bãi cỏ trong trường cách cổng khoảng 40m thì các đối tượng đuổi 

kịp, Th dùng gậy vụt 01 cái vào vai, 02 cái vào sườn ông Ng, H đấm 03 cái vào vai ông 

Ng, còn T và Ph dùng tay không đánh ông Ng. Chị Th ở trong nhà nghỉ bảo vệ thấy ông 

Ng, ông Quý bị đánh nên hô to đe dọa có Công an đến nên cả 07 người không đánh mà 

bỏ chạy, Tr chưa kịp chạy khỏi cổng thì bị ông Q và Ng khống chế giữ lại, sau đó trình 

báo sự việc lên Công an huyện TC để giải quyết theo quy định. 

Quá trình điều tra Công an huyện TC đã thu giữ: 01 chiếc gậy điện, số hiệu 10471, có 

phần tay cầm bằng nhựa màu đen dài 20cm, phần đầu gậy bằng kim loại, dài 42 cm, đã bị 

hư hỏng; 01 chiếc điện thoại IPHONE 6 có số IMEI: 355398070252365, đã qua sử dụng; 

01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung, loại máy GALAXY A5, đã bị hư hỏng; 01 

chiếc gậy kim loại, dạng hình trụ, sơn màu vàng, gậy có thể kéo rút, kích thước kéo dài 

tối đa 66cm, chuôi gậy được bọc cao su màu đen, dài 24 cm, đường kính 2,7 cm; đầu gậy 

có đường kính 1,2 cm. (BL: 158 – 162 Hồ sơ). 

Ngày 20/9/2017 Cơ quan CSĐT Công an huyện TC ra Quyết định số 264 trưng cầu Giám 

định viên trung tâm Pháp y tỉnh Sơn La giám định: Thương tích của ông Vũ Văn Ng và 

anh Đỗ Văn Q. Tại bản kết luận giám định số: 156/TgT ngày 23/11/2017 của Trung tâm 

pháp y Tỉnh Sơn La kết luận: ông Vũ Văn Ng có “ Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích 

gây nên tại thời điểm giám định là: 0%”; còn anh Đỗ Văn Q từ chối đi giám định. (BL: 

121 – 125 Hồ sơ). 
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Ngày 24/4/2018 Cơ quan CSĐT Công an huyện TC yêu cầu định giá trị tài sản bị hư 

hỏng là cánh cổng phụ trường THPT BT. Tại kết luận Số: 141/KL – HĐ ĐGTS ngày 

08/5/2018 của Hội đồng định giá tài sản huyện TC: “Tài sản thiệt hại là 01 cánh cổng sắt 

bị hư hỏng có giá trị: 500.000 đồng”.  

Quá trình điều tra ông Vũ Văn Ng yêu cầu các bị can pH bồi thường thiệt hại tài sản là 01 

chiếc điện thoại IPHONE 6 trị giá: 17.800.000 đồng ( Mười bẩy triệu tám trăm nghìn 

đồng), 01 dây chuyền bạc với giá: 4.500.000 đồng ( Bốn triệu năm trăm nghìn đồng), 01 

chiếc đèn pin với giá: 800.000 đồng, 01 chiếc gậy điện với giá 4.000.000 đồng. Ngày 

04/6/2018 Cơ quan CSĐT Công an huyện TC ra yêu cầu định giá số 2815 đối với: 01 

chiếc điện thoại IPHONE6, 01 dây chuyền bạc mua năm 2006 với giá: 4.500.000 đồng, 

01 điện thoại di động Sam Sung A5, mua từ năm 2015 với giá 7.000.000 đồng, 01 chiếc 

đèn pin vỏ kim loại màu đen, mua từ năm 2014 với giá: 800.000 đồng, 01 chiếc gậy điện 

mua năm 2014 với giá 4.000.000 đồng. Tại kết luận số: 175/KL – HĐ ĐGTS ngày 

04/6/2018 của Hội đồng định giá tài sản huyện TC: “ 01 điện thoại di động, nhãn hiệu 

IPHONE 6 là 4.690.000 đồng, 01 dây chuyền bạc 3.000.000 đồng, 01 điện thoại di động 

Sam Sung A5 là 2.450.000 đồng, 01 đèn pin vỏ kim loại màu đen là 200.000 đồng, 01 

gậy điện là 400.000 đồng, Tổng tài sản thiệt hại theo yêu cầu số 2815/YC ngày4/6/2018 

có giá trị: 10.740.000 đồng”. (BL: 152 – 157 Hồ sơ). Bản cáo  trạng số 109/CT-VKS 

ngày 29-6-2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện TC, tỉnh Sơn La đề nghị truy tố các bị 

cáo Điêu Chính Tr, Điêu Chính Đ, Lò Văn H, Điêu Chính Th, Hoàng Văn H, Lò Văn T, 

Cà Văn Ph Tội chống người thi hành công vụ, theo quy định tại Khoản 1 - Điều 257 

BLHS 1999. 

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện TC giữ quyền công tố luận tội, giữ 

nguyên quyết định truy tố đối với các bị cáo Điêu Chính Tr, Điêu Chính Đ, Lò Văn H, 

Điêu Chính Th, Hoàng Văn H, Lò Văn T, Cà Văn Ph Tội chống người thi hành công vụ, 

theo quy định tại Khoản 1 - Điều 257 BLHS 1999. Đề nghị Hội đồng xét xử: 

Về tội danh và hình phạt 

Căn cứ khoản 1 Điều 257; các điểm b,g,h,p khoản 1 Điều 46; khoản 1,2 Điều 60 BLHS 

1999 

- Tuyên bố bị cáo Điêu Chính Tr phạm tội Chống người thi hành công vụ; 
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- Xử phạt bị cáo Điêu Chính Tr từ 06 tháng đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, 

thời gian thử thách 12 tháng đến 18 tháng. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án 

(ngày 26-7-2018). 

Căn cứ khoản 1 Điều 257; các điểm b,g,h,p khoản 1 Điều 46; khoản 1,2 Điều 60; Điều 53 

BLHS 1999 

- Tuyên bố các bị cáo Lò Văn H, Điêu Chính Th, Cà Văn Ph phạm tội 

Chống người thi hành công vụ; 

- Xử phạt bị cáo Điêu Chính Th từ 06 tháng đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, 

thời gian thử thách 12 tháng đến 18 tháng. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án 

(ngày 26-7-2018). 

- Xử phạt bị cáo Lò Văn H từ 06 tháng đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách 12 tháng đến 18 tháng. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án (ngày 26-

7-2018) 

Xử phạt bị cáo Cà Văn Ph từ 06 tháng đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách 12 tháng đến 18 tháng. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án (ngày 26-

7-2018). 

Căn cứ khoản 1 Điều 257; các điểm b,g,h,p khoản 1 Điều 46; khoản 1,2 Điều 60; Điều 

53; Điều 69, Điều 71, Điều 74 BLHS 1999 

- Tuyên bố các bị cáo Điêu Chính Đ; Hoàng Văn H; Lò Văn T phạm tội Chống người thi 

hành công vụ; 

- Xử phạt bị cáo Điêu Chính Đ từ 04 tháng đến 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách 12 tháng. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án (ngày 26-7-2018); 

- Xử phạt bị cáo Hoàng Văn H từ 04 tháng đến 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách 12 tháng. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án (ngày 26-7-2018); 

- Xử phạt bị cáo Lò Văn T từ 04 tháng đến 06 tháng tù nhưng cho hưởng ántreo, thời gian 

thử thách 12 tháng. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án (ngày 26-7-2018); 

Giao các bị cáo Điêu Chính Tr, Điêu Chính Đ, Lò Văn H, Điêu Chính Th, Hoàng Văn H 

cho UBND xã PL, huyện TC, tỉnh Sơn La giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 
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Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với UBND xã PL, huyện TC trong việc giám sát, 

giáo dục bị cáo. 

Giao các bị cáo Cà Văn Ph, Lò Văn T cho UBND xã ME, huyện TC giám sát, giáo dục 

trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với UBND xã ME, 

huyện TC trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. 

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc thì cơ 

quan, tổ chức giám sát, giáo dục thực hiện theo quy định tại Điều 69 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 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người 

đó pH chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 42 BLHS 1999; Điều 584, 585, 587, 589, 590 

BLDS: 

Chấp nhận việc ông Vũ Văn Ng và gia đình các bị cáo đã tự nguyện thỏa thuận về việc 

bồi thường thiệt hại số tiền 36.240.000 đồng theo biên bản ngày 28/6/2018 và các chi phí 

cứu chữa ông Ngọc là 23.650.000 đồng, ông Ngọc không yêu cầu gì thêm 

Chấp nhận việc ông Đỗ Văn Q và gia đình các bị cáo tự thỏa thuận về việc bồi thường 

thiệt hại số tiền là 3.500.000 đồng theo biên bản ngày 28/6/2018. Ông Quý không yêu 

cầu gì thêm. 

Chấp nhận việc gia đình các bị cáo và đại diện trường THPT BT thỏa thuận về việc gia 

đình tự nguyện sửa chữa đôi cánh cổng phụ của nhà trường và nhà trường không yêu cầu 

gì thêm. 

Về vật chứng: Căn cứ Điều 41, 42 BLHS 1999 và Điều 106 BLTTHS 2015: Chấp nhận 

việc cơ quan điều tra trả cho ông Vũ Văn Ng: 01 chiếc gậy điện,số hiệu 10471, có phần 

tay cầm bằng nhựa màu đen dài 20cm, phần đầu gậy bằng kim loại, dài 42 cm, đã bị hư 

hỏng. 

Tịch thu tiêu hủy: 01 chiếc gậy kim loại, dạng hình trụ, sơn màu vàng, gậy có thể kéo rút, 

kích thước kéo dài tối đa 66cm, chuôi gậy được bọc cao su màu đen, dài 24 cm, đường 

kính 2,7 cm; đầu gậy có đường kính 1,2 cm; 
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Trả cho anh Đỗ Văn Q: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung, loại máy GALAXY 

A5, đã bị hư hỏng; 

Trả cho anh Vũ Văn Ng: 01 chiếc điện thoại IPHONE 6 có số IMEI: 355398070252365, 

đã qua sử dụng. 

Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 và điểm a khoản 1 

Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án: Buộc các bị cáo Điêu Chính Tr, Điêu Chính Đ, Lò Văn H, 

Điêu Chính Th, Hoàng Văn H pH chịu án phí hình sự sơ thẩm, mỗi bị cáo 200.000 đồng. 

Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 

năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho 

các bị cáo Lò Văn T, Cà Văn Ph. 

Quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, 333 BLTTHS năm 2015: Báo cho các bị cáo Điêu 

Chính Tr, Điêu Chính Đ, Lò Văn H, Điêu Chính Th, Hoàng Văn H, Lò Văn T, Cà Văn 

Ph; đại diện hợp pháp của bị cáo Điêu Chính Đ là ông Điêu Chính Hùng; đại diện hợp 

pháp của bị cáo Hoàng Văn H là bà Lò Thị Nhung; đại diện hợp pháp của bị cáo Lò Văn 

T là bà Lường Thị P được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên 

án. Báo cho ông Vũ Văn Ng, Bùi Ngọc Kh có quyền kháng cáo về phần trực tiếp liên 

quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Đỗ Văn Q được quyền kháng cáo phần trực tiếp liên 

quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt 

bản án hợp lệ hoặc niêm yết. 

Tại phiên tòa, lời khai, lời trình bày ý kiến của bị cáo phù hợp với nội dung bản cáo trạng 

và các tài liệu khác trong hồ sơ vụ án như: biên bản hỏi cung bị can; biên bản khám 

nghiện hiện trường; Quyết định trưng cầu giám định; kết luận giám định; Biên bản và kết 

luận định giá..... 

Tại phiên tòa, lời trình bày của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Ông Vũ Văn Ng và gia đình các bị cáo đã tự nguyện thỏa thuận về việc bồi thường thiệt 

hại số tiền 36.240.000 đồng theo biên bản ngày 28/6/2018 và các chi phí cứu chữa anh 

Ngọc là 23.650.000 đồng, ông Ngọc không yêu cầu gì thêm. 
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Đại diện trường THPT BT, huyện TC: Ông Bùi Ngọc Kh trình bày: Gia đình các bị cáo 

đã tự nguyện sửa chữa cánh cổng do các bị cáo đạp đổ, nhà trường không yêu cầu bồi 

thường gì thêm. 

Tại phiên tòa, lời trình bày của luật sư bào chữa và đại diện hợp pháp của các bị cáo Điêu 

Chính Đ, Hoàng Văn H, Lò Văn T trình bày: 

Trước khi vụ án được đưa ra xét xử các bị cáo đã tự nguyện bồi thường một phần thiệt 

hại; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra và tại 

phiên tòa ngày hôm nay các bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành 

vi phạm tội của mình; hành vi phạm tội của các bị cáo gây thiệt hại không lớn là tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b,g,h,p khoản 1 Điều 46 BLHS 1999. 

Đến thời điểm phạm tội các bị cáo là người chưa thành niên là đối tượng chưa phát triển 

đầy đủ về thể chất cũng như về tâm sinh lý, bị hạn chế về trình độ nhận thức cũng như về 

kinh nghiệm sống, thiếu những điều kiện về bản lĩnh tự lập, khả năng tự kiềm chế chưa 

cao nên dễ bị kích động, dễ bị lôi kéo để thực hiện các hành vi phạm tội do đó cần áp 

dụng Điều 69; Điều 71; Điều 74 BLHS 1999 có mức hình phạt cao nhất không quá ba 

phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định đối với người đã thành niên nhằm mục đích 

giúp đỡ, cải tạo, giáo dục để các bị cáo chưa thành niên nhận ra sai lầm từ đó sửa chữa 

những sai lầm của mình, tạo điều kiện để có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng. 

Lời nói sau cùng các bị cáo Điêu Chính Tr, Điêu Chính Đ, Lò Văn H, Điêu Chính Th, 

Hoàng Văn H, Lò Văn T, Cà Văn Ph: Nhất trí với lời luận tội của đại diện Viện kiểm sát 

đề nghị truy tố, xét xử các bị cáo về tội Chống người thi hành công vụ. Nay các bị cáo đã 

thực sự nhận ra lỗi lầm, các bị cáo rất ân hận, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của 

mình, các bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, cho các 

bị cáo được hưởng án treo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu có 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] Xét hành vi của các bị cáo Điêu Chính Tr, Điêu Chính Đ, Lò Văn H, Điêu Chính Th, 

Hoàng Văn H, Lò Văn T, Cà Văn Ph dùng vũ lực như sau: Các bị cáo dùng chân đạp đổ 

cánh cổng phụ của nhà trường làm cánh cổng bật khỏi bản lề đổ xuống sân trường. Các bị 

cáo Điêu Chính Đ, Điêu Chính Tr, Hoàng Văn H dùng chân, tay để đánh, đấm vào chân, 
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tay, đùi, mặt của ông Quý. Các bị cáo Lò Văn H, Lò Văn T, Cà Văn Ph dùng tay không 

đánh ông Ngọc; riêng bị cáo Điêu Chính Th dùng gậy sắt vụt vào vai, sườn của ông 

Ngọc. Các bị cáo có hành vi vũ lực tấn công ông Vũ Văn Ng, Đỗ Văn Q là cán bộ bảo vệ 

đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của Trường THPT BT theo kế hoạch, nhiệm vụ 

được phân công của nhà trường khi ngăn cản không cho các bị cáo vào trường gây rối trật 

tự là vi phạm pháp luật. Bởi, các bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự để 

nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, bị pháp luật nghiêm cấm 

nhưng vẫn thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội Chống 

người thi hành công vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 257 Bộ luật hình sự 1999 như 

quan điểm truy tố và luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện TC. 

Tại khoản 1 Điều 257 BLHS 1999 quy định: 

Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi 

hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, 

thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 

[2] Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội bởi 

hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của lực lượng bảo vệ trường 

THPT BT, huyện TC nói riêng, xâm phạm đến hoạt động bình thường, đúng đắn của các 

cơ quan Nhà nước nói chung, làm giảm hiệu lực quản lý của Nhà nước; gây ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc gia. Do đó cần áp dụng khoản 1 

Điều 257 BLHS 1999 có mức hình phạt từ 06 tháng đến 03 năm đối với các bị cáo. 

[3] Xét vị trí vai trò của các đồng phạm thấy: Các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp đồng 

phạm giản đơn bởi các bị cáo đều là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Tuy 

nhiên bị cáo Điêu Chính Tr là người chủ mưu, chủ động rủ rê, lối kéo các bị cáo khác 

tham gia đánh ông Quý, ông Ngọc nên cần có mức hình phạt nghiêm khắc hơn các bị cáo 

khác. Do đó cần áp dụng Điều 53 BLHS 1999 đối với các bị cáo Điêu Chính Tr, Điêu 

Chính Đ, Lò Văn H, Điêu Chính Th, Hoàng Văn H, Lò Văn T, Cà Văn Ph. 

[4] Xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trước khi vụ án được đưa ra xét xử các bị 

cáo đã tự nguyện bồi thường một phần thiệt hại; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít 

nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa ngày hôm nay các bị cáo có thái 

độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; hành vi phạm tội 

của các bị cáo gây thiệt hại không lớn là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định 

tại điểm b,g,h,p khoản 1 Điều 46 BLHS 1999 . 
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[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 48 của BLHS 1999. 

[6] Xét nhân thân các bị cáo là người chưa có tiền án, tiền sự, có đủ năng lực chịu trách 

nhiệm hình sự. Các bị cáo biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực 

hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp nên cần có mức án tương xứng với hành vi 

phạm tội của các bị cáo mới đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật trong việc đấu 

tranh phòng chống tội phạm. 

Riêng các bị cáo Điêu Chính Đ, sinh ngày 13/11/2000, tính đến ngày thực hiện hành vi bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự bị cáo được 16 năm 09 tháng 09 ngày tuổi; bị cáo Hoàng 

Văn H, sinh ngày 19/3/2000 tính đến ngày thực hiện hành vi bị truy cứu trách nhiệm hình 

sự bị cáo được 17 năm 05 tháng 03 ngày tuổi; bị cáo Lò Văn T, sinh ngày 17/7/2000 tính 

đến ngày thực hiện hành vi bị truy cứu trách nhiệm hình sự bị cáo được 17 năm 01 tháng 

05 ngày tuổi nên các bị cáo là đối tượng chưa phát triển đầy đủ về thể chất cũng như về 

tâm sinh lý, bị hạn chế về trình độ nhận thức cũng như về kinh nghiệm sống, thiếu những 

điều kiện về bản lĩnh tự lập, khả năng tự kiềm chế chưa cao nên dễ bị kích động, dễ bị lôi 

kéo để thực hiện các hành vi phạm tội do đó cần áp dụng Điều 69; Điều 71; Điều 

74 BLHS 1999 có mức hình phạt cao nhất không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật 

quy định đối với người đã thành niên nhằm mục đích giúp đỡ, cải tạo, giáo dục để các bị 

cáo chưa thành niên nhận ra sai lầm từ đó sửa chữa những sai lầm của mình, tạo điều kiện 

để có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng. 

[7] Xét yêu cầu hưởng án treo của các bị cáo Điêu Chính Tr, Điêu Chính Đ, Lò Văn H, 

Điêu Chính Th, Hoàng Văn H, Lò Văn T, Cà Văn Ph thấy: mức hình phạt đối với hành vi 

phạm tội của các bị cáo dưới 03 năm; các bị cáo có nhân thân tốt, ngoài lần phạm tội này 

luôn chấp hành tốt chính sách pháp luật và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân ở nơi cư 

trú, nơi làm việc (riêng bị cáo Điêu Chính Đ, Hoàng Văn H, Lò Văn T phạm tội khi chưa 

đủ tuổi thành niên); các bị cáo đều có04 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định 

tại khoản 1 Điều 46 BLHS 1999; có nơi cư trú rõ ràng, ổn định để cơ quan có thẩm quyền 

giám sát, giáo dục; xét thấy không cần pH bắt chấp hành hình phạt tù giam bởi các bị cáo 

có khả năng tự cải tạo và việc cho các bị cáo hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã 

hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Do đó không cần cách ly 

các bị cáo ra ngoài xã hội, cho các bị cáo cơ hội cải tạo ngoài cộng đồng cũng đảm bảo 

tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm nói chung, đồng thời cũng thể hiện chính 
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sách pháp luật nhân đạo, khoan hồng của Nhà nước, thể hiện đường lối xét xử nghiêm trị 

kết hợp giáo dục cải tạo. 

[8] Về phần trách nhiệm dân sự: 

Đối với thỏa thuận giữa ông Vũ Văn Ng và gia đình các bị cáo về việc bồi thường thiệt 

hại số tiền 36.240.000 đồng theo biên bản ngày 28/6/2018 và các chi phí cứu chữa ông 

Ngọc là 23.650.000 đồng, ông Ngọc không yêu cầu gì thêm là hoàn toàn tự nguyện, 

không trái quy định của pháp luật, cần chấp nhận. 

Đối với thỏa thuận giữa ông Đỗ Văn Q và gia đình các bị cáo về việc bồi thường thiệt hại 

số tiền là 3.500.000 đồng, ông Quý không yêu cầu gì thêm là hoàn toàn tự nguyện, không 

trái quy định của pháp luật, cần chấp nhận. 

Đối với cánh cổng phụ trường của THPT BT bị hỏng do hành vi phạm tội của các bị cáo: 

Việc gia đình các bị cáo đã sửa chữa hoàn trả lại cho nhà trường, Trường THPT BT 

không yêu cầu bồi thường là hoàn toàn tự nguyện, không trái quy định của pháp luật, cần 

chấp nhận. 

[9] Về vật chứng: 

Đối với 01 chiếc gậy điện, số hiệu 10471, có phần tay cầm bằng nhựa màu đen dài 20cm, 

phần đầu gậy bằng kim loại, dài 42 cm, đã bị hư hỏng, do trình điều tra không xác đinh 

được ai làm hư hỏng. Do vậy, việc Cơ quan CSĐT Công an huyện TC ra quyết định xử lý 

vật chứng bằng trao trả cho chủ sở hữu là ông Vũ Văn Ng là có căn cứ, cần chấp nhận. 

Đối với 01 chiếc điện thoại IPHONE 6 có số IMEI: 355398070252365, đã qua sử dụng là 

tài sản hợp pháp của ông Vũ Văn Ng cần trả lại cho chủ sở hữu. 

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung, loại máy GALAXY A5, đã bị hư 

hỏng là tài sản hợp pháp của ông Đỗ Văn Q cần trả lại cho chủ sở hữu. 

Đối với 01 chiếc gậy kim loại, dạng hình trụ, sơn màu vàng, gậy có thể kéo rút, kích 

thước kéo dài tối đa 66cm, chuôi gậy được bọc cao su màu đen, dài 24 cm, đường kính 

2,7 cm; đầu gậy có đường kính 1,2 cm là công cụ phương tiện phạm tội cần tịch thu tiêu 

hủy. 

[10] Các bị cáo Điêu Chính Tr, Điêu Chính Đ, Lò Văn H, Điêu Chính Th, Hoàng Văn H 

pH chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ 

luật tố tụng hình sự 2015 và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 
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ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án 

Các bị cáo Lò Văn T, Cà Văn Ph thuộc diện hộ nghèo miễn án phí theo điểm đ khoản 1 

Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định 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 

1. Về tội danh và hình phạt 

Căn cứ khoản 1 Điều 257; các điểm b,g,h,p khoản 1 Điều 46; khoản 1,2 Điều 60 BLHS 

1999 

- Tuyên bố bị cáo Điêu Chính Tr phạm tội Chống người thi hành công vụ; 

- Xử phạt bị cáo Điêu Chính Tr 07 (bảy) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách 14 (mười bốn) tháng. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án (ngày 26-7-2018). 

Căn cứ khoản 1 Điều 257; các điểm b,g,h,p khoản 1 Điều 46; khoản 1,2 Điều 60; Điều 53 

BLHS 1999 

- Tuyên bố các bị cáo Lò Văn H, Điêu Chính Th, Cà Văn Ph phạm tội Chống người thi 

hành công vụ; 

- Xử phạt bị cáo Điêu Chính Th 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách 12 (mười hai) tháng. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án (ngày 26-7-2018); 

- Xử phạt bị cáo Lò Văn H 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách 12 (mười hai) tháng. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án (ngày 26-7-2018); 

Xử phạt bị cáo Cà Văn Ph 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 

12 (mười hai) tháng. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án (ngày 26-7-2018); 

Căn cứ khoản 1 Điều 257; các điểm b,g,h,p khoản 1 Điều 46; khoản 1,2 Điều 60; Điều 

53; Điều 69, Điều 71, Điều 74 BLHS 1999 

- Tuyên bố các bị cáo Điêu Chính Đ; Hoàng Văn H; Lò Văn T phạm tội Chống người thi 

hành công vụ; 
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- Xử phạt bị cáo Điêu Chính Đ 04 (bốn) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách 12 (mười hai) tháng. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án (ngày 26-7-2018); 

- Xử phạt bị cáo Hoàng Văn H 04 (bốn) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách 12 (mười hai) tháng. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án (ngày 26-7-2018); 

Xử phạt bị cáo Lò Văn T 04 (bốn) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 

12 (mười hai) tháng. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án (ngày 26-7-2018); 

Giao các bị cáo Điêu Chính Tr, Điêu Chính Đ, Lò Văn H, Điêu Chính Th, Hoàng Văn H 

cho UBND xã PL, huyện TC, tỉnh Sơn La giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 

Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với UBND xã PL, huyện TC trong việc giám sát, 

giáo dục bị cáo. 

Giao các bị cáo Lò Văn T, Cà Văn Ph cho UBND xã ME, huyện TC giám sát, giáo dục 

trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với UBND xã ME, 

huyện TC trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. 

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc thì cơ 

quan, tổ chức giám sát, giáo dục thực hiện theo quy định tại Điều 69 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 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người 

đó pH chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

2. Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 42 BLHS 1999; Điều 584, 585, 587, 589, 590 Bộ 

luật dân sự: 

Chấp nhận việc ông Vũ Văn Ng và gia đình các bị cáo đã tự nguyện thỏa thuận về việc 

bồi thường thiệt hại số tiền 36.240.000 đồng theo biên bản ngày 28/6/2018 và các chi phí 

cứu chữa anh Ngọc là 23.650.000 đồng, ông Ngọc không yêu cầu gì thêm 

Chấp nhận việc ông Đỗ Văn Q và gia đình các bị cáo tự thỏa thuận về việc bồi thường 

thiệt hại số tiền là 3.500.000 đồng theo biên bản ngày 28/6/2018. Ông Quý không yêu 

cầu gì thêm. 

Chấp nhận việc gia đình các bị cáo và đại diện trường THPT BT thỏa thuận về việc gia 

đình tự nguyện sửa chữa đôi cánh cổng phụ của nhà trường và nhà trường không yêu cầu 

gì thêm. 
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3. Về vật chứng: Căn cứ Điều 41, 42 BLHS 1999 và Điều 106 BLTTHS 2015: 

Chấp nhận việc cơ quan điều tra trả cho ông Vũ Văn Ng: 01 chiếc gậy điện, số hiệu 

10471, có phần tay cầm bằng nhựa màu đen dài 20cm, phần đầu gậy bằng kim loại, dài 

42 cm, đã bị hư hỏng. 

Tịch thu tiêu hủy: 01 chiếc gậy kim loại, dạng hình trụ, sơn màu vàng, gậy có thể kéo rút, 

kích thước kéo dài tối đa 66cm, chuôi gậy được bọc cao su màu đen, dài 24 cm, đường 

kính 2,7 cm; đầu gậy có đường kính 1,2 cm; 

Trả cho anh Đỗ Văn Q: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung, loại máy GALAXY 

A5, đã bị hư hỏng; 

Trả cho anh Vũ Văn Ng: 01 chiếc điện thoại IPHONE 6 có số IMEI: 355398070252365, 

đã qua sử dụng.  

4. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 và điểm a khoản 1 

Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án: Buộc các bị cáo Điêu Chính Tr, Điêu Chính Đ, Lò Văn H, 

Điêu Chính Th, Hoàng Văn H pH chịu án phí hình sự sơ thẩm, mỗi bị cáo 200.000 đồng. 

Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 

năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho 

các bị cáo Lò Văn T, Cà Văn Ph. 

5. Quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, 333 BLTTHS năm 2015: Báo cho các bị cáo Điêu 

Chính Tr, Điêu Chính Đ, Lò Văn H, Điêu Chính Th, Hoàng Văn H, Lò Văn T, Cà Văn 

Ph; đại diện hợp pháp của bị cáo Điêu Chính Đ là ông Điêu Chính Hùng; đại diện hợp 

pháp của bị cáo Hoàng Văn H là bà Lò Thị Nhung; đại diện hợp pháp của bị cáo Lò Văn 

T là bà Lường Thị P được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên 

án. Báo cho ông Vũ Văn Ng, Bùi Ngọc Kh có quyền kháng cáo về phần trực tiếp liên 

quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Đỗ Văn Q được quyền kháng cáo phần trực tiếp liên 

quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt 

bản án hợp lệ hoặc niêm yết. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH 

BÌNH PHƯỚC 

CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 26/2018/HS-PT 

Ngày: 11/04/2018 

“Về tội cướp tài sản” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

Trong các ngày 05/4 và ngày 11/4/2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 01/2018/TLPT-HS ngày 03 

tháng 01 năm 2018 đối với các bị cáo Trần Văn M, Hoàng Hữu T, Lý Hải Đ, Hoàng 

Ngọc H do có kháng cáo của các bị cáo: Hoàng Hữu T, Lý Hải Đ, Hoàng Ngọc H và 

kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện B đối với Bản án hình sự sơ 

thẩm số 111/2017/HSST ngày 20/11/2017 huyện B, tỉnh Bình Phước. 

- Các bị cáo có kháng cáo, bị kháng nghị:

1. Trần Văn M, sinh năm 1990 tại L S.

Nơi cư trú: Thôn T, xã Đ, huyện B, tỉnh Bình Phước; nghề nghiệp: làm rẫy; trình độ văn 

hoá (học vấn) 9/12; dân tộc: Nùng; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch:Việt Nam; 

con ông Trần Huyền T và bà Hoàng Thị T; bị cáo có 04 chị em ruột, lớn nhất sinh năm 

1987, nhỏ nhất sinh năm 1994, bị cáo là con thứ 2 trong gia đình; tiền án, tiền sự: không; 

bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 10/3/2017 cho đến nay. Bị cáo có mặt. 

2. Hoàng Hữu T, sinh ngày 14/02/1999 tại B P

Nơi cư trú: Thôn 7, xã B, huyện B, tỉnh Bình Phước; nghề nghiệp: làm rẫy; trình độ văn 

hoá (học vấn) 10/12; dân tộc: Nùng; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Hoàng Văn T và bà Vi Thị D; bị cáo có 02 anh em ruột, bị cáo là con lớn 

nhất trong gia đình; tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị CQĐT Công an huyện B áp dụng 

biện pháp nhăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt. 
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3. Lý Hải Đ, sinh ngày 21/10/2000 tại B P 

Nơi cư trú: Thôn 7, xã B, huyện B, tỉnh Bình Phước; nghề nghiệp: làm rẫy; trình độ văn 

hoá (học vấn) 10/12; dân tộc: Nùng; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Lý Văn B và bà Hoàng Thị T; bị cáo có 03 anh chị em ruột, bị cáo là con 

lớn nhất trong gia đình; tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị CQĐT Công an huyện B áp 

dụng biện pháp nhăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt. 

4. Hoàng Ngọc H, sinh ngày 21/01/2001 tại B P 

Nơi cư trú: Thôn 9, xã B, huyện B, tỉnh Bình Phước; nghề nghiệp: làm rẫy; trình độ văn 

hoá (học vấn) 6/12; dân tộc: Tày; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; 

con ông Hoàng Văn T và bà Nguyễn Thị Đ; bị cáo có 03 anh chị em ruột, bị cáo là con 

nhỏ nhất trong gia đình; tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị CQĐT Công an huyện B áp 

dụng biện pháp nhăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt. 

- Ngoài ra còn có bị cáo Nông Văn T, sinh ngày 20/4/2001 không có kháng cáo và không 

bị kháng cáo, không bị kháng nghị. 

- Người đại diện hợp pháp của bị cáo: 

+ Người đại diện hợp pháp của bị cáo Hoàng Hữu T: Ông Hoàng Văn T, sinh năm 1972; 

nơi cư trú: Thôn 7, xã B, huyện B, tỉnh Bình Phước; nghề nghiệp: làm rẫy; là cha ruột của 

bị cáo. (có mặt) 

+ Người đại diện hợp pháp của bị cáo Lý Hải Đ: Ông Lý Văn B, sinh năm 1983; Thôn 7, 

xã B, huyện B, tỉnh Bình Phước; nghề nghiệp: làm rẫy; là cha ruột của bị cáo. (có mặt) 

+ Người đại diện hợp pháp của bị cáo Hoàng Ngọc H: Ông Hoàng Văn T, sinh năm 

1966; Thôn 9, xã B, huyện B, tỉnh Bình Phước; nghề nghiệp: làm rẫy; là cha ruột của bị 

cáo. (có mặt) 

- Người bào chữa cho bị cáo: 

+ Người bào chữa cho bị cáo Trần Văn M: Luật sư Huỳnh Thanh H, chi nhánh văn phòng 

Luật sư Nguyễn Đạt T – Chi nhánh C thuộc Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh; (có 

mặt) Địa chỉ: 40 đường 30, ấp 3, xã T, huyện C, thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Người bào chữa cho bị cáo Hoàng Hữu T, Hoàng Ngọc H, Lý Hải Đ: Luật sư Dương 

Vĩnh T - Văn phòng luật sư Dương C– Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước; (có mặt) Địa chỉ: 

Đường N, tổ 3, phường T, thị xã Đ, tỉnh Bình Phước. 
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- Người tham gia tố tụng khác: 

+ Ông Lê Mạnh H – Điều tra viên Công an huyện B. 

Công tác tại: Công an huyện B, tỉnh Bình Phước; (có mặt) 

+ Ông Hoàng Văn Đ – Kiểm sát viên VKS nhân dân huyện B. Công tác tại: VKS nhân 

dân huyện B, tỉnh Bình Phước; (có mặt) 

+Người bào chữa chỉ định cho các bị cáo Lý Hải Đ, Hoàng Ngọc H tại cấp sơ thẩm: Luật 

sư Lê Văn N – Văn phòng luật sư X – Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước; (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: 

Vào tối ngày 14/02/2017, Trần Văn M cùng các bị cáo là Nông Văn T, Hoàng Hữu T, 

Hoàng Ngọc H, Lý Hải Đ và Toán cùng uống rượu tại nhà của Trần Văn M. Trong lúc 

uống rượu, Trần Văn M rủ tất cả đi vào các trại nuôi ong tại thôn 5, xã Đ để xin tiền, tất 

cả đều đồng ý. Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi chuẩn bị 01 mã tấu do 

Trần Văn M cầm và 01 tuýp sắt dắt vào sau xe của Nông Văn T thì cả nhóm cùng đi đến 

các trại ong để xin tiền. Nông Văn T điều khiển xe mô tô BKS 93 M1 - 028.86 chở 

Hoàng Ngọc H; Lý Hải Đ điều khiển xe mô tô BKS 93L1 - 279.64 chở Hoàng Hữu T, 

còn Toán điều khiển xe mô tô (không rõ biển số) chở Trần Văn M. Tất cả đi vào trại nuôi 

ong của anh Trần Sỹ T để xin tiền. Khi vào Trần Văn M nói với anhTrần Sỹ T “chú xem 

thế nào cho bọn cháu xin ít tiền uống cà phê”, anh Trần Sỹ T không đồng ý. Lúc này chị 

Nguyễn Thị N (vợ anh Trần Sỹ T) cùng anh Trần Sỹ T nói cho lấy mấy thùng ong. Nghe 

anh Trần Sỹ T nói vậy, Trần Văn M liền dùng tay phải đấm 01 cái vào mặt anh Trần Sỹ T 

nhưng anhTrần Sỹ T tránh được và bỏ chạy. Trần Văn M ra xe mô tô lấy mã tấu chém 

vào các thùng nuôi ong và nói Hoàng Ngọc H, Hoàng Hữu T, T, Toán và Lý Hải Đ dùng 

tuýp sắt, chân đạp đổ một số thùng nuôi ong của anh Trần Sỹ T. Sau đó, cả nhóm đi qua 

trại ong của anh Bon Krong Ha T đang trông coi quản lý. Cả nhóm hỏi anh Bon Krong 

Ha T xin tiền nhưng anh Bon Krong Ha T nói chỉ là người làm thuê không có tiền, để gọi 

điện thoại cho chủ trại ong đến giải quyết. Khi anh Bon Krong Ha T vừa lấy điện thoại di 

động hiệu Nokia Lumia 730 ra thì Trần Văn M giật điện thoại trên tay anh Bon Krong Ha 

T đưa cho T cầm, Trần Văn M nói Nông Văn T dùng xe mô tô chở anh Bon Krong Ha T 

ra gặp chủ để lấy tiền, Nông Văn T đi được khoảng 5 phút thì Trần Văn M gọi điện thoại 
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nói Nông Văn T quay lại. Cả nhóm qua trại nuôi ong của anh Nguyễn Khắc V. Tới nơi, 

Lý Hải Đ phát hiện 02 con dao thái để trên thùng nuôi ong nên cầm lên rồi hỏi xin tiền 

anh Nguyễn Khắc V, anh Nguyễn Khắc V lấy tiền trong ví ra đưa cho Lý Hải Đ 

1.000.000 đồng, Lý Hải Đ nhìn thấy anh Nguyễn Khắc V còn tiền nên kề dao vào cổ 

anhNguyễn Khắc V giật số tiền 500.000 đồng trên tay anh Nguyễn Khắc V. Cả nhóm tiếp 

tục đi qua trại nuôi ong của anh Đàm Tuấn A đe dọa xin tiền, anh Đàm Tuấn A nói tiền 

để ở trên xe tải để ra lấy. Lúc này anh Phạm Văn L cầm xà beng đến đuổi đánh thì tất cả 

bỏ chạy, riêng Trần Văn M đứng lại giằng co với anh Phạm Văn L rồi giật được xà beng 

trên tay anh Phạm Văn L và đánh vào vai trái và cổ tay phải của anh Phạm Văn L nhưng 

không gây thương tích. Sau đó cả nhóm vứt hung khí và đi về. 

Ngày 27/02/2017 Lý Hải Đ, Hoàng Ngọc H và Hoàng Hữu T đến Công an huyện B đầu 

thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nêu trên. 

Tại Bản kết luận định giá tài sản số: 38/KL-ĐG ngày 31/5/2017 của Hội đồng định giá tài 

sản trong tố tụng hình sự huyện B xác định: 01 điện thoại Nokia Lumia 730 màu đen có 

giá trị 1.500.000 đồng. 

Bản án hình sự sơ thẩm số 111/2017/HSST ngày 20/11/2017 của Tòa án nhân dân huyện 

B, tỉnh Bình Phước quyết định: 

“Về tội danh và hình phạt: Tuyên bố các bị cáo Trần Văn M, Lý Hải Đ, Nông Văn T, 

Hoàng Hữu T, Hoàng Ngọc H phạm tội “Cướp tài sản” 

Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 133, các điểm b, p khoản 1, 2 Điều 46, các điểm n, g khoản 

1 Điều 48; Điều 20, 33, 53 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Trần Văn M 07 năm tù. Thời 

hạn tù tính từ ngày 10/3/2017. 

Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 133, các điểm b, p khoản 1 khoản 2 Điều 46, điểm g khoản 

1 Điều 48; Điều 20, 33, 53, 69, 74 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Lý Hải Đ 04 năm tù 06 

tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bắt đi thi hành án. 

Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 133, các điểm b, p khoản 1 khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 

1 Điều 48; Điều 20, 33, 53, 69, 74 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Hoàng Hữu T 04 năm 

tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt đi thi hành án. 

Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 133, các điểm b, p khoản 1 khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 

1 Điều 48; Điều 20, 33, 53, 69, 74 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Hoàng Ngọc H 04 năm 

tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt đi thi hành án. 
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Về bồi thường thiệt hại: Anh Bon Krong Ha T được nhận số tiền bồi thường là 2.900.000 

đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện B (theo biên bản giao nhận vật chứng số 

0009531 ngày 17/8/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện B”. 

Ngoài ra, Bản án còn quyết định về vật chứng, nghĩa vụ nộp án phí và quyền kháng cáo 

Bản án sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo Hoàng Hữu T, Lý Hải Đ, Hoàng Ngọc H kháng cáo 

xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo. 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện B kháng nghị Bản án sơ thẩm số 

111/2017/HSST ngày 20/11/2017 của Tòa án nhân dân huyện B đề nghị: 

Về điều luật áp dụng: Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 74 Bộ luật hình sự đối với bị cáo 

Hoàng Hữu T và Lý Hải Đ; 

Về hình phạt: Đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Trần Văn M, Hoàng Hữu T, Lý Hải 

Đ; 

Về án phí: Đề nghị không áp dụng án phí dân sự sơ thẩm đối với các bị cáo 

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên và xin Hội 

đồng xét xử xem xét chấp nhận kháng cáo của các bị cáo. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo Hoàng Hữu T, Lý Hải Đ, Hoàng Ngọc H đề nghị Hội đồng 

xét xử chấp nhận yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo của các 

bị cáo; đề nghị Hội đồng xét xử xem xét hủy Bản án sơ thẩm để điều tra xét xử lại do có 

vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Văn M đề nghị Hội đồng xét xử hủy Bản án sơ thẩm vì 

có vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng. 

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước rút một phần kháng nghị 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện B đối với đề nghị tăng hình phạt bị cáo 

Lý Hải Đ và Hoàng Hữu T. 

Về tố tụng, Kiểm sát viên cho rằng cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm có vi phạm tố tụng 

nhưng vi phạm của cấp sơ thẩm không làm ảnh hưởng đến sự thật khách quan của vụ án. 

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo đều thành khẩn khai nhận 

toàn bộ hành vi phạm tội như Bản án sơ thẩm đã nhận định. Do đó, xét không cần hủy 
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Bản án sơ thẩm nhưng kiến nghị Hội đồng xét xử nhắc nhở cấp sơ thẩm để rút kinh 

nghiệm. 

Về hướng giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 357 Bộ luật Tố tụng 

hình sự năm 2015 chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện B sửa một 

phần Bản án sơ thẩm số 111/2017/HSST ngày 20/11/2017 theo hướng: Áp dụng khoản 1 

Điều 74 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo Hoàng Hữu T, Lý Hải Đ, khoản 2 Điều 74 Bộ 

luật hình sự đối với bị cáo Nông Văn T; Về hình phạt: tăng hình phạt đối với bị cáo Trần 

Văn M từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù; Về án phí: Không áp dụng án phí dân sự sơ thẩm 

đối với các bị cáo; 

Sửa một phần Bản án sơ thẩm: Không áp dụng tình tiết tăng nặng “xúi giục người chưa 

thành niên phạm tội” đối với bị cáo Trần Văn M; 

Đối với yêu cầu kháng cáo của các bị cáo: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 356 Bộ 

luật Tố tụng hình sự năm 2015 không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Lý Hải Đ, 

Hoàng Hữu T, Hoàng Ngọc H và giữ nguyên mức hình phạt như Bản án cấp sơ thẩm đã 

áp dụng; 

Lời nói sau cùng của các bị cáo: Các bị cáo đều thấy hành vi của mình là vi phạm pháp 

luật rất ăn năn, hối hận và mong Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận kháng cáo của các 

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] Trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử, cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm có vi phạm thủ 

tục tố tụng trong việc để Luật sư bào chữa theo pháp luật của các bị cáo chưa thành niên 

ký vào biên bản lời khai trước khi có quyết định phân công bào chữa cho các bị cáo; 

trưng cầu người giám hộ Hoàng Văn M là anh trai của bị cáo Hoàng Ngọc H cho bị cáo 

Hoàng Ngọc H không đúng quy định pháp luật trong khi bị cáo có cha đẻ là ông Hoàng 

Văn T; Lời khai của bị cáo Nông Văn T mâu thuẫn với lời khai của bị cáo Lý Hải Đ, 

Hoàng Ngọc H, Hoàng Hữu T trong việc chuẩn bị hung khí, cụ thể: Tại biên bản lời khai 

ngày 9/5/2017 (BL 138, 139) bị cáoNông Văn T khai “bị cáo Trần Văn M vào nhà lấy 01 

cây mã tấu mang theo, bị cáo vào nhà Trần Văn M lấy 02 cây tuýp sắt đưa cho bị cáo Lý 

Hải Đ 01 cây, bị cáo Hoàng Hữu T 01 cây”. Nhưng lời khai của bị cáo Hoàng Hữu T tại 
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(BL 98, 105, 106); lời khai của bị cáo Hoàng Ngọc H (BL 88) và lời khai của bị cáo Lý 

Hải Đ (BL 62-63, 69-70) đều thể hiện bị cáo Hoàng Hữu T, Lý Hải Đ không cầm túyp sắt 

trước lúc đi đến các trại ong để xin tiền. Khi lời khai của các bị cáo có mâu thuẫn nhưng 

cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm không điều tra, đối chất làm rõ để đánh giá vai trò đồng 

phạm của các bị cáo là vi phạm thủ tục tố tụng, làm ảnh hưởng đến việc phân hóa tội 

phạm. Tuy nhiên, qua xét hỏi tại phiên tòa phúc thẩm ngày 19/3/2018 và phiên tòa ngày 

05/4/2018 cũng như tại cấp sơ thẩm các bị cáo đều hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội: 

Sau khi nhậu ở nhà Trần Văn M, Trần Văn M khởi xướng và cùng các bị cáo đi vào các 

trại nuôi ong ở xã Đ xin tiền. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo đã sử dụng 

mã tấu chém, đạp đổ khoảng 20 thùng ong của gia đình anh Trần Sỹ T và sử dụng mã tấu, 

tuýp sắt, dao đe dọa chiếm đoạt của anh Bon Krong Ha T01 điện thoại di động, chiếm 

đoạt của anh Nguyễn Khắc V số tiền 1.500.000 đồng. Các bị cáo thừa nhận quá trình lấy 

lời khai tại cơ quan điều tra không bị ép cung, nhục hình. Hơn nữa, lời khai của các bị 

cáo trước khi có Luật sư bào chữa và sau khi có Luật sư bào chữa đều thừa nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội. Theo điểm o khoản 1 Điều 4 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 thì “vi 

phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng là việc cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố 

tụng trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử không thực hiện hoặc thực hiện 

không đúng, không đầy đủ các trình T thủ tục do Bộ luật Tố tụng hình sự quy định và đã 

xâm hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng hoặc làm 

ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan, toàn diện của vụ án”. Như vậy, tuy cấp 

cơ thẩm có vi phạm thủ tục tố tụng nhưng vi phạm của cơ quan tố tụng cấp sơ 

thẩm không làm ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan, toàn diện của vụ án, 

không xâm hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng. Khi 

xét xử và quyết định hình phạt, Tòa cấp sơ thẩm đã xem xét áp dụng các quy định pháp 

luật hình sự về đồng phạm giúp sức, áp dụng Chương các quy định pháp luật hình sự đối 

với người chưa thành niên phạm tội để quyết định mức hình phạt đối với các bị cáo Lý 

Hải Đ, bị cáo Hoàng Ngọc H, bị cáo T, bị cáo Hoàng Hữu T là người chưa thành niên 

phạm tội. Do đó, không cần thiết phải hủy Bản án sơ thẩm mà chỉ cần sửa Bản án sơ 

thẩm là phù hợp. Đối với các vi phạm tố tụng nghiêm trọng cần kiến nghị để các cơ quan 

tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm. 

[3] Xét lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với lời khai của 

bị hại về thời gian, địa điểm, vật chứng của vụ án, phù hợp với các tài liệu chứng cứ được 

xét hỏi công khai tại phiên tòa. Như vậy, có đủ cơ sở kết luận: Vào ngày 14/02/2017, bị 
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cáo Trần Văn M đã khởi xướng cùng các bị cáo Nông Văn T, Lý Hải Đ, Hoàng Hữu T, 

Hoàng Ngọc H đi vào các trại nuôi ong tại xã Đ để xin tiền. Các bị cáo đã dùng mã tấu, 

tuýp sắt, dao đe dọa chiếm đoạt của anh Bon Krong Ha T 01 điện thoại di động trị giá 

1.500.000 đồng; chiếm đoạt của anh Nguyễn Khắc V số tiền 1.500.000 đồng. Hành vi của 

các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cướp tài sản” theo quy định tại Điều 133 Bộ luật 

Hình sự năm 1999. 

[4] Hành vi mà bị cáo thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự 

trị an tại địa phương, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản được pháp luật bảo vệ. Khi 

thực hiện hành vi phạm tội các bị cáo sử dụng mã tấu, tuýp sắt, dao để đe dọa chiếm đoạt 

tài sản của bị hại. Do đó, Bản án sơ thẩm áp dụng điểm d khoản 2 Điều 133 tuyên xử các 

bị cáo về tội “Cướp tài sản” với tình tiết định khung tặng nặng “sử dụng vũ khí, phương 

tiện nguy hiểm” là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[5] Xét kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước, Hội đồng xét xử thấy 

rằng: 

[5.1] Về áp dụng pháp luật: Trong vụ án này, các bị cáo Nông Văn T, Lý Hải Đ, Hoàng 

Hữu T, Hoàng Ngọc H là người chưa thành niên phạm tội, tại thời điểm phạm tội các bị 

cáo đều chưa đủ 18 tuổi, trong đó bị cáo Nông Văn T dưới 16 tuổi. Như vậy, khi quyết 

định hình phạt cần áp dụng điều luật được quy định theo Bộ luật hình sự để xem xét 

quyết định hình phạt đối với các bị cáo cho phù hợp. Tại thời điểm phạm tội, các bị cáo 

Lý Hải Đ, Hoàng Hữu T, Hoàng Ngọc H đều trên 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi, do đó 

cần áp dụng khoản 1 Điều 74 Bộ luật hình sự để cân nhắc hình phạt đối với các bị cáo; bị 

cáo Nông Văn T khi phạm tội chưa đủ 16 tuổi, do đó cần áp dụng khoản 2 Điều 74 Bộ 

luật hình sự để quyết định hình phạt đối với bị cáo. Tuy kháng nghị của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện B chỉ yêu cầu áp dụng điều luật đối với bị cáo Lý Hải Đ và Hoàng Hữu 

T, nhưng xét thấy do việc áp dụng điều luật có ảnh hưởng tới căn cứ quyết định hình phạt 

đối với bị cáo nên cần sửa lại Bản án sơ thẩm về áp dụng điều luật đối với các bị cáo mới 

phù hợp. Vì vậy, kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện B về phần áp dụng pháp 

luật là có căn cứ nên được chấp nhận. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng điểm n, khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự với tình 

tiết tăng nặng “xúi giục người chưa thành niên phạm tội” đối với bị cáo Trần Văn M là 

chưa phù hợp. Bởi vì căn cứ lời khai của các bị cáo tại cấp sơ thẩm và tại phiên tòa phúc 

thẩm đều khai nhận trong lúc ngồi uống rượu, Trần Văn M có nói “nhậu xong đi vào mấy 
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trại nuôi ong để xin tiền uống cafe” thì cả nhóm đồng ý tham gia. Bị cáo Trần Văn M 

không có hành vi xúi giục lôi kéo các bị cáo đồng phạm khác mà các bị cáo khác tự 

nguyện. Do đó, cần sửa Bản án sơ thẩm về áp dụng pháp luật đối với bị cáo Trần Văn M 

cho đúng. 

[5.2] Về kháng nghị đề nghị tăng nặng hình phạt đối với bị cáo Trần Văn M, Lý Hải Đ, 

Hoàng Hữu T, Hội đồng xét xử thấy rằng: Tại phiên tòa phúc thẩm, Đại diện Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh Bình Phước rút một phần kháng nghị đối với bị cáo Lý Hải Đ, Hoàng 

Hữu T nên cần đình chỉ đối với kháng nghị về phần này. 

Đối với kháng nghị đề nghị tăng hình phạt bị cáo Trần Văn M, thấy rằng: Khi xét xử và 

quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá vai trò của bị cáo trong vụ án, xem 

xét đến các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt của bị cáo và xử phạt bị cáo Trần Văn 

M mức án 07 năm tù về tội  “Cướp tài sản” là không nặng cũng không nhẹ, có căn cứ và 

phù hợp với quy định pháp luật. Do đó, kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện B 

đề nghị tăng nặng hình phạt đối với các bị cáo Trần Văn M là không có căn cứ nên không 

được Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận. Giữ nguyên Bản án sơ thẩm về mức hình 

phạt đối với bị cáo Trần Văn M. 

[5.3] Đối với kháng nghị đề nghị không áp dụng án phí dân sự sơ thẩm đối với các bị cáo, 

thấy rằng: Bản án sơ thẩm tuyên bị hại Bon Krong Ha T được nhận số tiền bồi thường 

2.900.000 đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện B. Số tiền này các bị cáo đã tự 

nguyện giao nộp trước khi mở phiên tòa, do đó các bị cáo không phải chịu tiền án phí dân 

sự sơ thẩm đối với số tiền đã tự nguyện nộp như kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện B là có căn cứ nên được chấp nhận, cần sửa Bản án sơ thẩm về phần án phí dân sự 

cho đúng với quy định pháp luật. 

[6] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo Lý Hải Đ, Hoàng Ngọc H, 

Hoàng Hữu T như đã phân tích tại mục [5.1], Hội đồng xét xử thấy rằng: Khi phạm tội 

các bị cáo Hoàng Hữu T, bị cáo Lý Hải Đ, bị cáo Hoàng Ngọc H chưa đủ 18 tuổi, khả 

năng nhận thức pháp luật còn hạn chế. Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm 

chưa cân nhắc, đánh giá hết vai trò đồng phạm của từng bị cáo tuyên phạt bị cáo Lý Hải 

Đ 04 năm 06 tháng tù, bị cáo Hoàng Hữu T 04 năm tù, bị cáo Hoàng Ngọc H 04 năm tù 

về tội “Cướp tài sản” là có phần hơi nghiêm khắc. Theo quy định tại Điều 69 Bộ luật hình 

sự thì “việc xử lý người chưa thành niên phạm tội chủ yếu nhằm giáo dục, giúp đỡ sửa 

chữa sai lầm, phát triển lành Trần Văn M và trở thành công dân có ích cho xã hội”. Tại 
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phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn hối cải, 

các bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Do đó, cần chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt của các bị cáo, sửa Bản sơ thẩm theo hướng giảm nhẹ một phần hình phạt cho 

các bị cáo Lý Hải Đ, Hoàng Ngọc H, Hoàng Hữu T để thể hiện chính sách khoan hồng 

của pháp luật. 

[7] Đối với kháng cáo xin hưởng án treo của các bị cáoHoàng Hữu T, Lý Hải Đ, Hoàng 

Ngọc H thấy rằng: Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Hoàng Hữu T 04 năm tù, bị cáo 

Hoàng Ngọc H 04 năm tù, bị cáo Lý Hải Đ 04 năm 06 tháng tù về tội “Cướp tài sản”. 

Theo quy định tại Điều 65 Bộ luật hình sự 2015 và hướng dẫn tại Nghị quyết 

01/2010/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì các bị cáo 

không đủ điều kiện để xin hưởng án treo. Vì vậy, kháng cáo xin hưởng án treo của các bị 

cáo không được Hội đồng xét xử chấp nhận.  

[8] Quan điểm của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước phù hợp một 

phần với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận một phần. 

[9] Quan điểm của Luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Văn M đề nghị hủy Bản án sơ thẩm 

không phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên không được chấp nhận. 

Quan điểm của Luật sư bào chữa cho bị cáo Hoàng Hữu T, Lý Hải Đ, Hoàng Ngọc H phù 

hợp một phần với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận một phần. 

[10] Các Quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[11] Án phí hình sự phúc thẩm: Các bị cáo Hoàng Hữu T, Lý Hải Đ, Hoàng Ngọc H 

không phải chịu. 

[12] Án phí dân sự sơ thẩm: Các bị cáo Trần Văn M, Hoàng Hữu T, Lý Hải Đ, Hoàng 

Ngọc H, Nông Văn T không phải chịu. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ điểm b, đ khoản 1 Điều 355, Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015; Đình chỉ xét 

xử phúc thẩm đối với kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện B về tăng nặng hình 

phạt đối với bị cáo Hoàng Hữu T và bị cáo Lý Hải Đ; 
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Chấp nhận một phần kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện B đối với Bản án 

hình sự sơ thẩm số 111/2017/HSST ngày 20/11/2017 của Tòa án nhân dân huyện B về 

phần áp dụng pháp luật và án phí dân sự sơ thẩm; 

Không chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện B về phần tăng nặng 

hình phạt đối với bị cáo Trần Văn M, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 

111/2017/HSST ngày 20/11/2017 của Tòa án nhân dân huyện B về mức hình phạt của bị 

cáo Trần Văn M. 

Chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo Hoàng Hữu T, bị cáo Lý Hải Đ, bị cáo 

Hoàng Ngọc H; 

Sửa một phần bản án Bản án hình sự sơ thẩm số 111/2017/HSST ngày 20/11/2017 của 

Tòa án nhân dân huyện B về phần hình phạt, áp dụng pháp luật và phần án phí dân sự sơ 

thẩm. 

1/ Về tội danh và hình phạt: Tuyên bố các bị cáo Trần Văn M, Lý Hải Đ, Nông Văn T, 

Hoàng Hữu T, Hoàng Ngọc H phạm tội “Cướp tài sản”; 

Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 133, các điểm b, p khoản 1, 2 Điều 46; điểm g khoản 1 

Điều 48; Điều 20, 33, 53 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Trần Văn M 07 (bảy) năm tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày 10/3/2017. 

Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 133, các điểm b, p khoản 1 khoản 2 Điều 46, điểm g khoản 

1 Điều 48; Điều 20, 33, 53, 69, khoản 1 Điều 74 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Lý Hải Đ 

04 (bốn) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án. 

Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 133, các điểm b, p khoản 1 khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 

1 Điều 48; Điều 20, 33, 53, 69, khoản 1 Điều 74 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Hoàng 

Hữu T 03 (ba) năm 06 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án. 

Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 133, các điểm b, p khoản 1 khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 

1 Điều 48; Điều 20, 33, 53, 69, khoản 1 Điều 74 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Hoàng 

Ngọc H 03 (ba) năm 06 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án. 

Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 133, các điểm b, p khoản 1 khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 

1 Điều 48; Điều 20, 33, 53, 69, khoản 2 Điều 74 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nông Văn 

T 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án. 
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2/ Về trách nhiệm dân sự: Anh Bon Krong Ha T được nhận số tiền bồi thường là 

2.900.000 đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện B (theo biên bản giao nhận vật 

chứng số 0009531 ngày 17/8/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện B. 

3/ Về án phí: 

- Án phí hình sự phúc thẩm: Các bị cáo không phải chịu. 

- Án phí dân sự sơ thẩm: Các bị cáo Trần Văn M, Nông Văn T, Hoàng Hữu T, Lý Hải Đ, 

Hoàng Ngọc H không phải chịu. 

- Án phí hình sự sơ thẩm: Các bị cáo Trần Văn M, Nông Văn T, Hoàng Hữu T, Lý Hải Đ, 

Hoàng Ngọc H mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng. 

Các Quyết định khác của Bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực kể 

từ ngày hết hạn kháng cáo kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP 

CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 161/2018/HS-PT 

Ngày: 27/03/2018 

“Về tội giết người” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Ngày 27 tháng 03 năm 2018 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: 52/2018/TLPT-HS 

ngày 29 tháng 01 năm 2018 đối với bị cáo Bùi Đăng K; 

Do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 76/2017/HSST ngày 

19/12/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai. 

Bị cáo có kháng cáo: 

Bùi Đăng K (Khoa P); sinh ngày: 02/01/2002 tại Đồng Nai; Nơi đăng ký thường trú: 

Thôn T, ấp A, xã B, huyện T, tỉnh Đồng Nai; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn 

giáo: Phật; Trình độ học vấn: Lớp 9/12; Nghề nghiệp: Học sinh; Con ông Bùi Văn T, sinh 

năm 1968 và bà Mai Thị Tuấn A, sinh năm 1979; Gia đình có 02 chị em. Bị cáo là con 

thứ hai trong gia đình và chưa có vợ con; Tiền án, tiền sự: Không. Bị bắt tạm giam vào 

ngày 14/6/2017 (có mặt) 

Người đại diện hợp pháp của bị cáo Bùi Đăng K: 

1/Ông Bùi Văn T, sinh năm 1968 (có mặt); 

2/Bà Mai Thị Tuấn A, sinh năm 1979 (có mặt); 

Cùng địa chỉ: thôn T, xã B, huyện T, tỉnh Đồng Nai. 

Người bào chữa cho bị cáo Bùi Đăng K: Luật sư Võ Đan M, Đoàn Luật thành phố H (có 

mặt) 
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Người bị hại: Anh Sơn Phú C (chết); 

Người đại diện hợp pháp của người bị hại: Ông Sơn T, sinh năm 1968, và bà Phan Thị 

Hồng P, sinh năm 1967 (vắng mặt); 

Cùng địa chỉ: ấp T, xã H, huyện T, tỉnh Đồng Nai.  

(Những người tham gia tố tụng khác không có kháng cáo, kháng nghị; không liên quan 

đến kháng cáo nên Tòa án không triệu tập) 

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: 

Vào khoảng 19 giờ ngày 06/01/2017, Bùi Đăng K dùng xe mô-tô (biển số 60S8-0637) 

chở Trương Gia T và Lê Quốc B cùng nhau đi đến quán Chuông Gió (thuộc xã B, huyện 

T, tỉnh Đồng Nai) để uống cà phê. Khi bắt đầu đi từ nhà của T, T có đưa cho B giữ 01 

con dao Thái Lan (cán nhựa màu đen); khi đến quán Chuông Gió, B đưa lại con dao này 

cho K giữ. 

Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, cả ba người ra về. Trên đường về, K lái xe chở T 

và B (T ngồi giữa, B ngồi sau) đi trên quốc lộ 1A về hướng xã H, huyện T. Khi đi đến 

đoạn đường gần giao lộ đèn xanh-đỏ ngã ba Trị An thì gặp anh Sơn Phú C (sinh năm 

1995 ngụ tại ấp T, xã H, huyện T, là dân quân xã H) đang lái xe mô-tô chở Nguyễn Văn 

T (sinh năm 1992 ngụ tại xã Phú C, huyện Định Quán, bó bột ở tay) đi phía trước cùng 

chiều. Do nghi ngờ anh C lái xe ép xe đạp của một em học sinh (chưa rõ lai lịch) đi 

ngược chiều, nên T chỉ tay về phía xe anh C, nói với K và B rằng anh này chạy xe láo, 

đồng thời T kêu cả ba đuổi theo để đánh anh C; K và T đồng ý. Sau đó, K tăng ga xe để 

đuổi theo. Lúc này, T hỏi B và K là con dao mang theo để ở đâu, thì K nói rằng “Ở sau 

lưng”. Vì vậy, T lấy con dao đang dắt ở quần phía sau của K ra và cầm trên tay. 

Trên đường đuổi theo xe anh C, nhóm của T gặp người bạn tên Thiên (chưa rõ lai lịch) đi 

xe mô-tô chở một người bạn (không rõ lai lịch). T liền nói với Thiên là anh C chạy xe ẩu 

nên rủ Thiên cùng đuổi theo đánh anh C, Thiên đồng ý. Lúc này xe K chở T và B chạy 

trước, xe Thiên chạy theo sau. 

Khi đuổi theo anh C đến đoạn đường rẽ vào hướng cổng trường Trung học Cơ sở Hòa 

Bình (thuộc ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) thì K nói với T và B là từ từ 
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chờ để xem lại anh C có phải người quen không, nhưng T liền nói “Người quen mà đi xe 

láo thì đập một lần cho tởn”. Nghe như vậy K tiếp tục lái xe vượt lên phía trước, ép xe 

của anh C dừng lại. T và B xuống xe đi đến chỗ anh C và Thăng đang còn ngồi trên xe. T 

hỏi C “Anh đi xe kiểu gì mà láo vậy”. Anh C trả lời “Dạ, em có làm gì đâu anh”. Ngay 

lập tức, T liền dùng dao đâm trúng 01 nhát vào ngực của anh C; anh C vứt xe bỏ chạy thì 

T cầm dao cùng B đuổi theo. Anh C chạy được khoảng 15m thì bị T đuổi kịp và đâm liên 

tiếp 03 nhát vào vùng cổ, lưng làm anh C gục xuống đường, lưỡi dao bị gãy dính trên 

lưng của anh C, còn cán dao T vẫn cầm trên tay. Cùng lúc này, K cũng vừa chạy xe đến 

chỗ T. K nói với T và B lên xe. Sau khi lên xe, T cầm cán dao nhựa màu đen bị gãy đưa 

ra và nói với K và B rằng “Tao đâm nó 3-4 nhát gãy mất dao rồi”. B hỏi T “Vậy lưỡi dao 

đâu”, T trả lời “Chắc lưỡi dao dính trên người nó rồi”. Sau đó, K chở T và B đi được 

khoảng 06m thì T vứt bỏ cán dao bị gãy tại hiện trường rồi cùng nhau đi về. 

Anh C được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Thống Nhất. 

Tại Cơ quan điều tra, Trương Gia T và Lê Quốc B đã thừa nhận hành vi phạm tội như 

trên. Riêng Bùi Đăng K, lúc đầu thừa nhận được T rủ đuổi theo để đánh anh C, K có lái 

xe chặn đầu xe của anh C để T và B xuống xe đâm anh C, nhưng sau đó K thay đổi lời 

khai, cho rằng không biết mục đích T đuổi theo để đâm anh C, trong khi đang lái xe chạy 

song song với anh C thì T và B tự nhảy xuống. 

Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của T và B, lời khai của các người làm chứng Trần Văn Q, 

Nguyễn Văn T và các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ để xác định 

hành vi phạm tội của Bùi Đăng K như nội dung đã nêu trên. 

Tại Bản kết luận Giám định Pháp y về tử thi số 15/PC54-KLGĐPY ngày 16/01/2017, 

Phòng Kỹ thuật Hình sự-Công an tỉnh Đồng Nai xác định rằng dấu vết trên tử thi Sơn 

Phú C và nguyên nhân tử vong của nạn nhân là sốc mất máu cấp do đa vết thương vùng 

ngực, lưng gây rách gốc quai động mạch chủ. 

Hung khí: Vật sắc nhọn (một loại). 

Tại Kết luận giám định số 802/C54B ngày 24/03/2017, Phân viện K học Hình sự-Bộ 

Công an tại Thành phố Hồ Chí Minh xác định rằng lưỡi dao ghi thu trên người nạn nhân 

Sơn Phú C và cán dao ghi thu tại hiện trường gửi giám định là do cùng một con dao gãy 

ra. 
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Tại bản án hình sự sơ thẩm 76/2017/HSST ngày 19/12/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng 

Nai đã quyết định như sau: 

Tuyên bố bị cáo Bùi Đăng K phạm tội “Giết người”.  

Áp dụng Điểm n Khoản 1 Điều 93; Khoản 2 Điều 46; Điều 53; Điều 69; Điều 74 của Bộ 

luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009); 

Xử phạt bị cáo Bùi Đăng K 05 (năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 14/06/2017. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về tội danh và hình phạt đối với các bị cáo Trương 

Gia T, Lê Quốc B; xử lý vật chứng, về án phí và quyền kháng cáo theo quy định pháp 

luật. 

Ngày 28/12/2017 bị cáo Bùi Đăng K kháng cáo đề nghị xem xét lại tội danh và mức hình 

phạt đối với bị cáo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo trình bày ý kiến như sau: 

-Bị cáo chỉ kháng cáo về phần hình phạt, không kháng cáo về phần tội danh. Bị cáo 

kháng cáo xin giảm hình phạt vì hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng, là nặng đối 

với bị cáo. 

Ông Bùi Văn T và bà Mai Thị Tuấn A, là cha-mẹ của bị cáo cũng đề nghị Tòa án cấp 

phúc thẩm xem xét giảm hình phạt cho bị cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa 

phát biểu ý kiến như sau: 

-Về thủ tục tố tụng: Tòa án các cấp và những người tham gia tố tụng thực hiện đúng thủ 

tục tố tụng hình sự. Đơn kháng cáo của bị cáo làm trong thời hạn luật định; 

-Về nội dung giải quyết vụ án: 

Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Đăng K về tội “Giết người” với vai trò đồng phạm 

giúp sức, là đúng người, đúng tội. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, chỉ kháng cáo xin 

giảm hình phạt. Đối chiếu với những tình tiết của vụ án đã trình bày ở phần trên, đánh giá 

vai trò đồng phạm tích cực của bị cáo trong vụ án, việc Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 

hình phạt 05 năm tù là tương xứng; Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét và áp dụng đầy đủ các 
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tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xem xét tình tiết bị cáo là người chưa thành niên 

phạm tội khi quyết định hình phạt. 

Bị cáo kháng cáo xin giảm hình phạt; người đại diện hợp pháp của bị cáo cũng xin giảm 

hình phạt nhưng không có tình tiết, chứng cứ gì mới. Vì vậy, đề nghị Tòa án cấp phúc 

thẩm không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày ý kiến như sau: 

Tại đơn kháng cáo, bị cáo kháng cáo về tội danh và về hình phạt. Nhưng tại phiên tòa 

phúc thẩm, bị cáo rút lại kháng cáo về tội danh, chỉ kháng cáo xin giảm hình phạt. 

Bị cáo là người chưa thành niên khi phạm tội (hơn 15 tuổi nhưng dưới 16 tuổi). Diễn biến 

của vụ án thể hiện rằng bị cáo không biết trước ý định giết người bị hại của bị cáo đầu vụ 

(là bị cáo Trương Gia T), chỉ biết đi theo Trương Gia T để đuổi đánh người bị hại. Do đó, 

Tòa án cần xem xét trách nhiệm hình sự của bị cáo để xử phạt đúng người, đúng tội. Khi 

phạm tội, bị cáo là người chưa thành niên, có hoàn cảnh gia đình không may mắn (cha 

mẹ ly hôn). 

Với những ý kiến trình bày nói trên, Luật sư đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm 

một phần hình phạt cho bị cáo. 

Trong phần đối đáp, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh vẫn giữ nguyên các ý kiến như đã trình bày nói 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: 

 [1] Vào buổi tối ngày 06/01/2017 tại địa bàn xã xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai, Trương Gia T đã dùng dao đâm chết anh Sơn Phú C chỉ vì bị cáo cho rằng anh 

Sơn Phú C đã lái xe mô-tô ép xe của một người học sinh nào đó (không xác định cụ thể). 

Tại Bản kết luận Giám định Pháp y về tử thi số 15/PC54-KLGĐPY ngày 16/01/2017, 

Phòng Kỹ thuật Hình sự-Công an tỉnh Đồng Nai xác định rằng dấu vết trên tử thi Sơn 

Phú C và nguyên nhân tử vong của nạn nhân là sốc mất máu cấp do đa vết thương vùng 

ngực, lưng gây rách gốc quai động mạch chủ. Hung khí: Vật sắc nhọn. 

Tại Kết luận giám định số 802/C54B ngày 24/03/2017, Phân viện K học Hình sự-Bộ 

Công an tại Thành phố Hồ Chí Minh xác định rằng lưỡi dao ghi “thu trên người nạn nhân 
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Sơn Phú C” và cán dao ghi “thu tại hiện trường” gửi giám định là do cùng một con dao 

gãy ra. 

Trong vụ án nói trên, Lê Quốc B và Bùi Đăng K tham gia với vai trò là đồng phạm, cụ 

thể như sau: 

-Bùi Đăng K là người trực tiếp lái xe mô-tô chở Trương Gia T và Lê Quốc B đuổi theo và 

chặn xe của người bị hại để sau đó, Trương Gia T dùng dao đâm chết người bị hại; 

-Sau khi Trương Gia T dùng dao đâm người bị hại, Bùi Đăng K là người dùng xe mô-tô 

chở Trương Gia T và Lê Quốc B rời khỏi hiện trường, đi nơi khác. 

Như vậy, việc bị cáo Bùi Đăng K cho rằng không biết trước sự việc Trương Gia T sẽ đâm 

chết người, là không phản ánh đúng diễn biến của vụ án. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Bùi Đăng K kháng cáo, yêu cầu xem xét lại tội danh và 

xem xét giảm hình phạt. Nhưng tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không kháng cáo về tội 

danh, thừa nhận hành vi phạm tội và chỉ kháng cáo về phần hình phạt. Vì vậy, Tòa án cấp 

phúc thẩm sẽ áp dụng thêm Điểm p Khoản 1 Điều 46 của Bộ luật Hình sự năm 1999 khi 

quyết định hình phạt. 

[2] Sự thừa nhận hành vi phạm tội của bị cáo phù hợp với lời khai của các bị cáo khác 

trong cùng vụ án, phù hợp lời khai của người đại diện hợp pháp của người bị hại, lời khai 

của người làm chứng, phù hợp với các kết luận giám định và các tài liệu, chứng cứ khác 

có trong hồ sơ vụ án. Do đó, đã đủ căn cứ kết luận bị cáo Bùi Đăng K phạm tội “Giết 

người” theo Điểm n Khoản 1 Điều 93 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2009) với một tình tiết định khung hình phạt (Điểm n Điều 93 của Bộ luật Hình sự 

năm 1999 xác định về tính chất côn đồ trong tội “Giết người”). 

Hình phạt quy định tại Điểm n Khoản 1 Điều 93 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, 

bổ sung năm 2009) so sánh với hình phạt quy định tại Điều 123 của Bộ luật Hình sự năm 

2015 tương ứng, là như nhau; việc quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên 

phạm tội, theo quy định tại Điều 74 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 

2009) và theo quy định tại Điều 101 của Bộ luật Hình sự năm 2015, cũng như nhau. Do 

đó, các điều luật tương ứng của Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) 

vẫn được áp dụng đối với trường hợp phạm tội của bị cáo Bùi Đăng K. 

 [3] Khi xét xử sơ thẩm, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự, xem xét tình tiết bị cáo là người chưa thành niên phạm tội (trên 15 

169

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/trach-nhiem-hinh-su/bo-luat-hinh-su-2015-296661.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/trach-nhiem-hinh-su/bo-luat-hinh-su-2015-296661.aspx


tuổi nhưng dưới 16 tuổi) để xử phạt 05 năm tù, là đúng nhưng có phần nghiêm khắc. 

Theo sự xác nhận của Ủy ban nhân dân xã B, huyện T, tỉnh Đồng Nai vào ngày 

27/11/2017, bị cáo Bùi Đăng K đăng ký thường trú tại địa phương, chưa vi phạm pháp 

luật lần nào; xác nhận này cũng phù hợp với sự xác nhận của một số người dân sống gần 

nhà của bị cáo. Do đó, Tòa án cấp phúc thẩm sẽ xem xét giảm một phần hình phạt cho bị 

cáo. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ Điều 345 và Điều 355 của Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015; 

1/Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Bùi Đăng K; sửa bản án hình sự sơ thẩm số 

76/2017/HSST ngày 19/12/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai về phần hình phạt 

đối với bị cáo Bùi Đăng K, như sau: 

Tuyên bố bị cáo Bùi Đăng K phạm tội “Giết người”. 

Áp dụng Điểm n Khoản 1 Điều 93; Điểm p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46; Điều 53; Điều 

69; Điều 74 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009); 

Xử phạt bị cáo Bùi Đăng K 04 (bốn) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 14/06/2017. 

Tiếp tục giam bị cáo để bảo đảm thi hành án. 

2/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. 

3/Về án phí hình sự phúc thẩm: -bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

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

Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo Điều 2 Luật Thi hành án Dân 

sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền thoả thuận thi hành án, có 

quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo các 

Điều 6; 7 và 9 của Luật Thi hành án Dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo 

Điều 30 của Luật Thi hành án Dân sự. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN H, TỈNH T 

CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 72/2017/HS-ST 

Ngày: 28/12/2017  

“Về tội vi phạm quy định điều 

khiển phương tiện giao thông 

đường bộ” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  HUYỆN H, TỈNH T 

Ngày 28 tháng 12 năm 2017, tại Trung tâm văn hóa thể thao-Học tập cộng đồng xã Long 

Thành Nam, huyện H tỉnh T xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

60/2017/TLST-HS ngày 13 tháng 11 năm 2017 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số:66/2017/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 12 năm 2017 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Quốc T, tên gọi khác là Mạnh, sinh ngày 04-8-2000; nơi sinh tại T; 

nơi cư trú: ấp Long Yên, xã Long Thành Nam, huyện H, tỉnh T; CMND: 072200006135 

ngày cấp ngày 03/4/2017; nghề nghiệp: Không có; trình độ văn hóa: Lớp 9/12; dân tộc: 

Kinh; con ông Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1957 và bà Trần Thị Lượm, sinh năm 1968; 

tiền án, tiền sự: Không có; bị cáo tại ngoại; bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

Người đại diện hợp pháp của bị cáo: 

Ông Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1957 (Có mặt). Bà Trần Thị Lượm, sinh năm 1968 

(Có mặt). 

Cùng trú tại: ấp Long Yên, xã Long Thành Nam, huyện H, tỉnh T. 

Người bị hại: Nguyễn Thị Lệ Quyên, sinh năm 1962 (Đã chết). 

Trú tại: Số 652, ấp Gò Nổi, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện hợp pháp của người bị hại: 

Ông Lý Văn Dọ, sinh năm 1962 (Vắng mặt). 
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Trú tại: Số 652, ấp Gò Nổi, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh.  

Anh Lý Hàm Nghi, sinh năm 1987 (Vắng mặt).Trú tại: Số 652, ấp Gò Nổi, xã An Nhơn 

Tây, huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí minh 

Chị Lý T Thúy, sinh năm 1990 (Vắng mặt). Trú tại: Số 652, ấp Gò Nổi, xã An Nhơn 

Tây, huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh 

Người đại diện theo ủy quyền của ông Dọ, anh Nghi và chị Thúy: Ông Phan Văn Sĩ, 

sinh năm 1963 (Vắng mặt). 

Trú tại: Số 05, đường Nhuận Đức, ấp Đức Hiệp, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, Thành 

Phố Hồ Chí Minh. 

Người bào chữa chỉ định cho bị cáo: Bà Trần Thị Cẩm Vân – Trợ giúp viên pháp lý của 

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh T. 

Nhân chứng: Anh Hồ T Hải, sinh năm 1970 (Có mặt). 

Trú tại: Ấp Long Thới, xã Long Thành Trung, huyện H, tỉnh T. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ ánđược tóm 

tắt như sau: 

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 24/7/2017, Nguyễn Quốc T (tự Mạnh), sinh ngày 04/8/2000 

không có giấy phép lái xe theo quy định tự ý lấy xe mô tô biển số 70C1-038.30 của gia 

đình điều khiển đi trên đường hẻm số 24 hướng về đường Ngô Quyền. Đến giao lộ (ngã 

tư) giữa đường hẻm số 24- đường Tôn Đức Thắng- đường Ngô Quyền, T điều khiển xe 

vượt đèn đỏ, khi ra giữa giao lộ, lúc này bà Nguyễn Thị Lệ Quyên, sinh năm 1962, ngụ 

số 652, ấp Gò Nỗi, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh, đang điều 

khiển xe mô tô biển số 70G1-552.03 lưu thông theo tín hiệu đèn xanh trên đường Tôn 

Đức Thắng hướng từ Trung tâm thương mại Long Hoa về ngã ba Giang Tân, do không 

xử lý kịp nên bánh trước xe của bà Quyên đã dụng vào phuộc sau bên trái xe của T làm 

bà Quyên té xuống đường chấn thương sọ não tử vong. 

Tại bản Kết luận giám định pháp y số 135/PY-2017 ngày 12/9/2017 của Phòng kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh T kết luận: Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên tử vong do chấn thương sọ 

não. 
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Bản Cáo trạng số 60/QĐ-KSĐT ngày 08 tháng 11 năm 2017, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện H, tỉnh T đã truy tố bị cáo Nguyễn Quốc T về tội “Vi phạm quy định điều khiển 

phương tiện giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 202 Bộ luật 

Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện H, tỉnh T vẫn giữ nguyên quan 

điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản Cáo trạng và đề nghị 

Hội đồng xét xử: 

Căn cứ điểm a, khoản 2 Điều 202; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 47,Điều 60, 

Điều 69, Điều 74 Bộ luật Hình sự tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc T mức án từ02 năm 

đến 03 năm tù cho hưởng án treo, thời hạn thử thách từ 04 năm đến 05 năm. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo và gia đình bị cáo đã bồi thường cho gia đình người bị hại 

số tiền tổng cộng 77.000.000 đồng (bảy mươi bảy triệu đồng). Người đại diện hợp pháp 

của người bị hại ông Lý Văn Dọ, anh Lý Hàm Nghi và chị Lý T Thúy có đơn bãi nại cho 

bị cáo và không yêu cầu bồi thường gì thêm nên cần ghi nhận. 

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 41 Bộ luật hình sự; Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự: Trả 

lại cho gia đình bị cáo Nguyễn Quốc T 01 (một) xe mô tô biển số 70C1-038.30 màu xanh 

- đen - trắng , số máy HC12E -3125586, số khung HHC1204BY 325574. 

Trả lại cho gia đình bị hại Nguyễn Thị Lệ Quyên 01 (một) xe mô tô biển số 70G1-

 552.03, màu đỏ, số máy MVTBBD 028098, số khung 12HDAD 028098. 

Tại phiên tòa người bào chữa cho bị cáo bà Trần Thị Cẩm Vân thống nhất với bản cáo 

trạng và luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện H. 

Do bị cáo gấp đi rước chị nên vội đi sớm khi chưa hết đèn đỏ nên xảy ra sự cố, tai nạn 

xảy ra là ngoài ý muốn. Bị cáo đã tác động gia đình bồi thường xong cho gia đình của bị 

hại số tiền là 77.000.000 đồng. Bị cáo phạm tội lần đầu, khi phạm tội mới hơn 16 tuổi 

nên khả năng nhận thức về pháp luật còn nhiều hạn chế. Bản thân bị cáo chưa có tiền án, 

tiền sự, có ông ngoại Trần Văn Kiến là liệt sĩ đã hy sinh hiện nay mẹ bị cáo là người thờ 

cúng, bị cáo đang sống với cha mẹ, có nơi ở ổn định, địa chỉ rõ ràng và có đơn bảo lãnh 

của cha là ông Nguyễn Văn Thành. Để tạo điều kiện cho bị cáo có cơ hội cải tạo trở 

thành người công dân tốt, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét tuyên phạt bị cáo mức thấp 

nhất theo đề nghị của Viện kiểm sát là 02 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 

là 04 năm. 
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Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo mong Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ 

nhất để bị cáo có điều kiện phụ giúp gia đình. 

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 thẩm tra, 

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

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện H, tỉnh T, Điều 

tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện H, tỉnh T, 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 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, 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 đúng theo quy định của pháp luật. 

 [2] Về hành vi của bị cáo thể hiện: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các 

chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở xác định: Ngày 24/7/2017, Nguyễn Quốc T 

không có giấy phép lái xe theo quy định, đã điều khiển xe mô tô biển số 70C1-038.30 

vượt đèn đỏ gây tại nạn giao thông làm bà Nguyễn Thị Lệ Quyên tử vong, đã vi phạm 

khoản 9 Điều 8; Điều 9; điểm b khoản 3 Điều 10; khoản 1 Điều 11 Luật giao thông 

đường bộ. 

 [3] Bị cáo T là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, khi tham gia giao thông đã 

vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ không có giấy phép lái 

xe và vượt đèn đỏ nên gây thiệt hại nghiêm trọng cho tính mạng của người khác, lỗi 

thuộc về bị cáo, nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự do hành vi đã thực hiện. 

Do đó, hành vi của bị cáo Nguyễn Quốc T đã đủ yếu tố cấu thành tội: “Vi phạm quy định 

về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, tội phạm và hình phạt được quy định tại 

điểm a, khoản 2 Điều 202 Bộ luật hình sự như luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa là 

có căn cứ. 

 [4] Hành vi phạm tội của bị cáo T là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến 

trật tự, an toàn trong hoạt động giao thông đường bộ, đồng thời xâm phạm đến tính mạng 

của người khác được pháp luật bảo vệ, gây đau thương mất mát cho gia đình người bị hại. 

Do đó, cần có mức án tương xứng với hành vi của bị cáo mới có tác dụng răn đe, giáo 

dục và phòng ngừa chung. 
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Tuy nhiên, cần xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị 

cáo. 

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự không có. 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ 

thẩm bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; bị cáo đã 

tác động gia đình bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền 77.000.000 đồng để khắc 

phục hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra; người đại diện hợp pháp của người 

bị hại có đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; Đây là các tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự được quy định tại các điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật 

Hình sự. 

Xét thấy, khi phạm tội bị cáo là người chưa thành niên, có nhân thân tốt, có ông ngoại là 

liệt sĩ, bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, có nơi thường trú cụ thể, rõ ràng và đã khắc phục 

xong hậu quả, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 

hình phạt tù cho hưởng án treo cũng đủ để răn đe, giáo dục bị cáo. Do bị cáo T là người 

chưa thành niên nên không khấu trừ thu nhập. 

 [5] Về xử lý vật chứng: Trả lại cho gia đình bị hại 01 (một) xe mô tô biển số 70G1-

 552.03, màu đỏ, số máy MVTBBD 028098, số khung 12HDAD 028098; Trả lại cho gia 

đình bị cáo T 01 (một) xe mô tô biển số 70C1-038.30 màu xanh - đen - trắng, số máy 

HC12E -3125586, số khung HHC1204BY 325574. 

 [6] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo và gia đình đã bồi thường cho gia đình người bị hại số 

tiền 77.000.000 đồng. Người đại diện hợp pháp của người bị hại có đơn xin bãi nại và xin 

giảm hình phạt cho bị cáo nên cần ghi nhận. 

 [7] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Quốc T phạm tội “Vi phạm quy định về điều khiểnphương 

tiện giao thông đường bộ”. 

Áp dụng điểm a, khoản 2, Điều 202; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 60, Điều 

69, Điều 74 Bộ luật Hình sự. 
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Xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc T 03 (ba) năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 

05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án. 

Giao bị cáo Nguyễn Quốc T cho Ủy ban nhân dân xã Long Thành Nam, huyện H, tỉnh T 

giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. 

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo Điều 69 Luật thi hành án 

hình sự. 

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự; Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự: 

- Trả lại cho gia đình bị hại là ông Lý Văn Dọ, anh Lý Hàm Nghi và chị Lý T Thúy 01 

(một) xe mô tô biển số 70G1-552.03, màu đỏ, số máy MVTBBD 028098, số 

khung12HDAD 028098. 

- Trả lại cho ông Nguyễn Văn Thành và bà Trần Thị Lượm 01 (một) xe mô tô biển số 

70C1-038.30 màu xanh - đen - trắng, số máy HC12E -3125586, số khung 

HHC1204BY 325574. 

3. Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận gia đình người bị hại đã nhận số tiền bồi thường 

77.000.000 đồng (bảy mươi bảy triệu đồng) xong và không yêu cầu bồi thường gì thêm. 

4. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Quốc T phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án 

phí hình sự sơ thẩm. 

Án hình sự sơ thẩm xử công khai báo cho bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị cáo biết 

được quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh T trong thời hạn mười lăm ngày kể từ 

ngày tuyên án. Riêng người đại diện hợp pháp của người bị hại vắng mặt được quyền 

kháng cáo bản án trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản 

án được tống đạt hợp lệ. 

Trường hợp bản án, quyết định 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. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 

6, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 

CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 118/2017/HSST 

Ngày: 30/11/2017 

“Về tội cướp giật tài sản” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 6, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Ngày 30 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh 

xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 137/2017/HSST ngày 19 tháng 10 năm 2017 đối 

với các bị cáo: 

1. Nguyễn Ngọc N; Giới tính: nam; Sinh ngày: 27/8/2002; Tại: tỉnh Đồng Tháp; Thường

trú: ấp 5, xã MĐ, huyện TM, tỉnh Đồng Tháp; Chỗ ở: 39-40 lô A, đường số 3, ấp 2, xã 

TK, huyện BC, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: làm công; Trình độ văn hóa: 

6/12; Con ông: Nguyễn Ngọc T và bà: Đoàn Thị H; Tiền sự: không; Tiền án: không; Bị 

bắt tạm giam ngày 09/7/2017. (có mặt) 

2. Huỳnh Trung C; Giới tính: nam; Sinh ngày: 07/11/2001; Tại: tỉnh Sóc Trăng; Thường

trú: ấp MD, xã TT, huyện TT, tỉnh Sóc Trăng; Tạm trú: 33 Lô D, đường số 12, ấp 2, xã 

TK, huyện BC, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: làm công; Trình độ văn hóa: 

9/12; Con ông: Huỳnh Văn N và bà: Lê Mỹ C; Tiền sự: không; Tiền án: không; Bị bắt 

tạm giam ngày 09/7/2017. (có mặt) 

Người đại diện hợp pháp của bị cáo Nguyễn Ngọc N: 

1. Ông Nguyễn Ngọc T; Sinh năm: 1973 - Là cha của bị cáo Nguyễn Ngọc N; Thường

trú: ấp ML B, xã LT, huyện CL, tỉnh Tiền Giang; Chỗ ở: 39-40 lô A, đường số 3, ấp 2, xã 

TK, huyện BC, Thành phố Hồ Chí Minh. (có mặt) 

2. Bà Đoàn Thị H; Sinh năm 1978 - Là mẹ của bị cáo Nguyễn Ngọc N; Thường trú: ấp 5,

xã MĐ, huyện TM, tỉnh Đồng Tháp; Chỗ ở: 39-40 lô A, đường số 3, ấp 2, xã TK, huyện 

BC, Thành phố Hồ Chí Minh. (có mặt) 
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Người đại diện hợp pháp của bị cáo Huỳnh Trung C: 

Ông Huỳnh Văn N; Sinh năm: 1976 và bà Lê Mỹ C; Sinh năm: 1979 - Là cha, mẹ của bị 

cáo Huỳnh Trung C; Cùng thường trú: ấp MD, xã TT, huyện TT, tỉnh Sóc Trăng; Chỗ ở: 

33 Lô D, đường số 12, ấp 2, xã TK, huyện BC, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ông Huỳnh Văn N đồng thời là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án. (đều có 

mặt) 

Người bào chữa cho các bị cáo Nguyễn Ngọc N, Huỳnh Trung C: Ông Nguyễn Thanh G 

- Trợ giúp viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc Sở Tư pháp Thành phố Hồ 

Chí Minh. (có mặt) 

Người bị hại: Ông Lê Ngô M; Sinh năm: 1989; Thường trú: 64 đường NQ, phường TN, 

thành phố VT, tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu; Chỗ ở: nhà trọ hẻm 621, đường số 29, phường 

BTĐ B, quận BT, Thành phố Hồ Chí Minh. (vắng mặt) 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 

1. Ông Lâm Văn S; Sinh năm: 1983; Trú tại: ấp BT B, xã VTĐ, thành phố BL, tỉnh Bạc 

Liêu. (vắng mặt) 

2. Ông Nguyễn Văn H; Sinh năm: 1966; Trú tại: 331 đường VTS, phường G, thành phố 

BL, tỉnh BL. (vắng mặt) 

3. Bà Phạm Thị Kim L; Sinh năm: 1961; Trú tại: khóm đầu lộ A, phường NM, thành phố 

BL, tỉnh Bạc Liêu. (vắng mặt) 

4. Ông Dương Văn T; Sinh năm: 1967; Trú tại: 015 đường VTS, khóm 7, phường 3, 

thành phố BL, tỉnh Bạc Liêu. (vắng mặt) 

NHẬN THẤY 

Các bị cáo Nguyễn Ngọc N, Huỳnh Trung C bị Viện kiểm sát nhân dân Quận 6, Thành 

phố Hồ Chí Minh truy tố về hành vi phạm tội như sau 

Vào lúc 01 giờ 45 phút ngày 09/7/2017, Nguyễn Ngọc N điều khiển xe gắn máy biển số 

94H4-7498 chở Huỳnh Trung C chạy lòng vòng chơi và trên đường đi, N rủ C tìm tài sản 

cướp giật bán lấy tiền chia nhau tiêu xài, C đồng ý. Khi đến trước nhà số 28M đường BP, 

Phường 10, Quận 6, C phát hiện ông Lê Ngô M đang ngồi trên xe gắn máy đậu sát lề 

đường nghe điện thoại nên chỉ cho N thấy. Do C không dám giật nên N quay đầu xe lại 
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rồi giao xe cho C điều khiển chở N. C liền điều khiển xe chạy lên áp sát xe ông M để N 

ngồi sau dùng tay phải giật chiếc điện thoại của ông M rồi vọt xe tẩu thoát về hướng 

đường CL. Ngay lập tức, ông M điều khiển xe đuổi theo đến trước nhà số 144 đường CL, 

Phường K, Quận F thì bắt giữ được N giao Công an Phường K, Quận F giải quyết. Riêng 

C chạy thoát đến khoảng 05 giờ cùng ngày, C đến Công an Phường J, Quận F đầu thú. 

Vật chứng thu giữ: 01 chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 6S Plus màu vàng Gold-

64Gb, 01 chiếc điện thoại di động hiệu Asus màu xám bạc (bị bể màn hình), 01 chiếc 

điện thoại di động hiệu Samsung màu vàng và 01 chiếc xe gắn máy biển số 94H4-7498. 

Tại Cơ quan điều tra Công an Quận 6: Nguyễn Ngọc N, Huỳnh Trung C đều khai nhận đã 

thực hiện hành vi giật chiếc điện thoại di động của ông Lê Ngô M như nêu trên. 

Người bị hại và người làm chứng khai cũng tương tự. 

Tại Văn bản số: 1288/TCKH ngày 21 tháng 7 năm 2017, Hội đồng định giá tài sản trong 

tố tụng hình sự Quận 6 thống nhất giá như sau: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6S Plus 

màu Gold-64Gb, tình trạng sử dụng còn 80%, có giá trị là: 9.592.000 đồng. 

Tại Cáo trạng số 108/CTr-VKS ngày 18 tháng 10 năm 2017, Viện kiểm sát nhân dân 

Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố các bị cáo Nguyễn Ngọc N, Huỳnh Trung C 

về tội « Cướp giật tài sản » theo điểm d khoản 2 Điều 136 của Bộ luật hình sự năm 1999 

được sửa đổi, bổ sung năm 2009. 

Tại phiên tòa: Các bị cáo Nguyễn Ngọc N, Huỳnh Trung C đều khai nhận chính các bị 

cáo vào khuya ngày 09/7/2017, đã sử dụng xe gắn máy loại xe Sirius, biển số 94H4-7498 

thực hiện hành vi giật của ông Lê Ngô M 01 chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 6S Plus 

màu vàng tại trước nhà số 28M đường B P, Phường J, Quận F và bị bắt quả tang như bản 

cáo trạng nêu; 

Người đại diện hợp pháp của bị cáo Nguyễn Ngọc N: Ông Nguyễn Ngọc T và bà Đoàn 

Thị H không có ý kiến về lời khai của bị cáo Nguyễn Ngọc N, chỉ xin Hội đồng xét xử 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, vì bị cáo là người chưa thành niên; 

Người đại diện hợp pháp của bị cáo Huỳnh Trung C: Ông Huỳnh Văn N và bà Lê Mỹ C 

cũng không có ý kiến về lời khai của bị cáo Huỳnh Trung C, chỉ xin Hội đồng xét xử xem 

xét giảm nhẹ hình phạt cho con của ông, bà. Còn về chiếc xe gắn máy biển số 94H4-

7498, số khung RLCS5C6308Y-077127, số máy 5C63-077127 (loại xe hai bánh từ 50-

175cm3, nhãn hiệu Sirius, số loại 5C63, sơn màu Bạc Đen, dung tích 110) mà công an 
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đang thu giữ, ông Huỳnh Văn N xác nhận là xe của ông. Năm 2010, ông mua lại chiếc xe 

này từ cửa hàng mua bán xe Kim H II với giá 12.800.000 đồng (có làm Hợp đồng mua 

bán xe và Giấy đăng ký môtô, xe máy đứng tên chủ xe là ông Lâm Văn S), nhưng do 

không có tiền nên ông chưa làm thủ tục sang tên. Tối ngày 08/7/2017, con ông là bị cáo 

Huỳnh Trung C hỏi ông mượn chiếc xe để đi chơi với bạn, nhưng sau đó lại sử dụng làm 

phương tiện phạm tội ông không biết. Nay, ông đề nghị Hội đồng xét xử xem xét trả 

chiếc xe cho ông để ông có phương tiện đi lại. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 6 giữ nguyên quyết định truy tố các bị cáo 

Nguyễn Ngọc N, Huỳnh Trung C như bản cáo trạng và sau khi phân tích tính chất, mức 

độ hành vi phạm tội, nhân thân của các bị cáo cùng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự đối với từng bị cáo, đã đề nghị Hội đồng xét xử: 

Phạt bị cáo Nguyễn Ngọc N từ 02 năm đến 03 năm tù; phạt bị cáo Huỳnh Trung C từ 01 

năm 06 tháng đến 02 năm tù về tội « Cướp giật tài sản » theo điểm d khoản 2 Điều 136 

của Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009. 

Do các bị cáo là người chưa thành niên, nên không đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung. 

Về bồi thường thiệt hại: Người bị hại đã nhận lại tài sản và không yêu cầu bồi thường, 

nên không đề nghị giải quyết. 

Về xử lý vật chứng: Trả lại ông Huỳnh Văn N 01 chiếc xe gắn máy biển số 94H4-7498, 

số khung RLCS5C6308Y-077127, số máy 5C63-077127 (loại xe hai bánh từ 50-175cm3, 

nhãn hiệu Sirius, số loại 5C63, sơn màu Bạc Đen, dung tích 110). 

Các vật chứng khác, Cơ quan điều tra đã xử lý xong, nên không đề nghị xử lý. 

Người bào chữa cho các bị cáo Nguyễn Ngọc N, Huỳnh Trung C đồng ý với tội danh và 

điều luật mà Viện kiểm sát đã truy tố đối với các bị cáo. Tuy nhiên, người bào chữa đề 

nghị Hội đồng xét xử xem xét các bị cáo phạm tội lần đầu, chưa có tiền án, tiền sự; phạm 

tội nhưng gây thiệt hại không lớn (tài sản đã thu hồi trả người bị hại) và người bị hại có 

đơn bãi nại, đồng thời đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo; tại Cơ quan điều tra 

cũng như tại phiên tòa đều có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đặc biệt khi 

phạm tội các bị cáo đều là người chưa thành niên nên suy nghĩ còn nông cạn. Riêng bị 

cáo Chọn đầu thú. Và sau khi phân tích, người bào chữa đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 

các điểm g, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47; Điều 69 và khoản 2 Điều 74 của Bộ 
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luật hình sự để xử phạt các bị cáo một mức án dưới mức đề nghị của Viện kiểm sát nhằm 

tạo điều kiện cho các bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời. 

Sau khi tranh luận, đại diện Viện kiểm sát bảo lưu lời luận tội; người bào chữa bảo lưu 

lời bào chữa. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu 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, các bị cáo, người bào chữa và những người tham gia tố tụng khác. 

XÉT THẤY 

Lời khai của các bị cáo Nguyễn Ngọc N, Huỳnh Trung C tại phiên tòa là phù hợp với 

nhau và phù hợp với Biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai của người bị hại Lê 

Ngô M, của người làm chứng tại Cơ quan điều tra cùng những tài liệu, chứng cứ khác có 

trong hồ sơ, nên Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận các bị cáo Nguyễn Ngọc N, Huỳnh 

Trung C đã dùng xe môtô làm phương tiện để cướp giật của ông Lê Ngô Minh 01 chiếc 

điện thoại di động hiệu Iphone 6S Plus màu Gold-64Gb trị giá 9.592.000 đồng, là phạm 

tội « Cướp giật tài sản » thuộc trường hợp: « Dùng thủ đoạn nguy hiểm » theo quy định 

tại điểm d khoản 2 Điều 136 của Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 

2009. 

Hành vi của các bị cáo Nguyễn Ngọc N, Huỳnh Trung C không những đã trực tiếp xâm 

phạm đến tài sản của người khác, được pháp luật bảo vệ và gây ảnh hưởng xấu đến trật 

tự, trị an chung mà còn có thể gây hậu quả khó lường cho tính mạng, sức khỏe của những 

người tham gia lưu thông nơi các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội. 

Các bị cáo Nguyễn Ngọc N, Huỳnh Trung C khi phạm tội tuy chưa thành niên, nhưng các 

bị cáo cũng nhận biết được hành vi giật tài sản của người khác rồi nhanh chóng tẩu thoát 

là hành vi nguy hiểm cho xã hội và được quy định trong Bộ luật hình sự, nên các bị cáo 

phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội của mình. 

Đây là vụ án có đồng phạm mang tính giản đơn, với bị cáo Nguyễn Ngọc N là người rủ 

rê, xúi giục và trực tiếp chiếm đoạt tài sản. Còn bị cáo Huỳnh Trung C là đồng phạm giữ 

vai trò giúp sức tích cực cho bị cáo Nguyễn Ngọc N thực hiện hành vi phạm tội. 

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo Nguyễn Ngọc N, Huỳnh Trung C 

là rất nghiêm trọng, bởi cướp giật tài sản từ lâu đã trở thành vấn nạn nhức nhối, trở thành 

nỗi ám ảnh của không ít người dân, gây bức xúc trong dư luận, do đó Hội đồng xét xử 
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thấy cần phạt các bị cáo những mức án thật nghiêm khắc tương xứng mới có tác dụng 

giáo dục đối với các bị cáo và để phòng ngừa chung. Tuy nhiên, xét các bị cáo phạm tội 

nhưng gây thiệt hại không lớn (tài sản đã được thu hồi trả người bị hại) và được người bị 

hại bãi nại, đồng thời đề nghị giảm nhẹ hình phạt; tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên 

tòa đều có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu, chưa có tiền án, 

tiền sự và nhận thức có hạn chế do là người chưa thành niên (các bị cáo đủ 14 tuổi nhưng 

dưới 16 tuổi). Riêng bị cáo Huỳnh Trung C sau sự việc xảy ra, đã đến cơ quan công an 

đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình, nên Hội đồng xét xử quyết định một hình 

phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt đối với các bị cáo theo quy định tại các 

điểm g, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47; Điều 69 và khoản 2 Điều 74 của Bộ luật 

hình sự. 

Xét lời bào chữa của người bào chữa cho các bị cáo Nguyễn Ngọc N, Huỳnh Trung C, 

Hội đồng xét xử chấp nhận những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị 

cáo cùng những quy định đối với người chưa thành niên phạm tội. 

Do các bị cáo Nguyễn Ngọc N, Huỳnh Trung C là người chưa thành niên, nên Hội đồng 

xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung. 

Việc bồi thường thiệt hại: Người bị hại Lê Ngô M đã nhận lại tài sản là chiếc điện thoại 

di động hiệu Iphone 6S Plus màu Gold-64Gb và không có ý kiến hay yêu cầu gì về phần 

bồi thường, do đó Hội đồng xét xử không đề cập giải quyết. 

Việc xử lý vật chứng: Chiếc xe gắn máy biển số 94H4-7498 mà các bị cáo Nguyễn Ngọc 

N, Huỳnh Trung C sử dụng làm phương tiện phạm tội, theo Phiếu trả lời xác minh ngày 

22/9/2017 của Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bạc Liêu thì chiếc xe này có số 

khung RLCS5C6308Y-077127, số máy 5C63-077127 (loại xe hai bánh từ 50-175cm3, 

nhãn hiệu Sirius, số loại 5C63, sơn màu Bạc Đen, dung tích 110) đứng tên chủ xe là ông 

Lâm Văn S, nhưng ông Sân xác nhận đã bán chiếc xe lại cho bà Phạm Thị Kim L (mẹ vợ 

của ông). Sau khi mua xe được một thời gian, bà Luông bán lại cho ông Dương Văn T, 

sau đó ông T cũng đã bán lại cho người khác (do lâu quá nên ông không nhớ đã bán cho 

ai). Còn ông Huỳnh Văn N (cha bị cáo chọn) khai mua chiếc xe này tại cửa hàng mua bán 

xe Kim H II vào ngày 06/11/2010, với giá 12.800.000 đồng (có Hợp đồng mua bán xe và 

Giấy đăng ký môtô, xe máy đứng tên chủ xe là ông Lâm Văn S). Qua xác minh, ông 

Nguyễn Văn H (chủ cửa hàng mua bán xe Kim H II) xác nhận có bán chiếc xe trên cho 

ông Huỳnh Văn N. Tối ngày 08/7/2017, bị cáo C hỏi ông Huỳnh Văn N mượn chiếc xe 
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để đi chơi với bạn, nhưng sau đó lại sử dụng làm phương tiện phạm tội ông Niên không 

biết. Xét thấy chiếc xe gắn máy biển số 94H4-7498 có giấy tờ, nguồn gốc hợp pháp, nên 

mặc dù ông Huỳnh Văn N chưa làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, nhưng Hội đồng xét 

xử thấy đã có đủ cơ sở xác định ông Huỳnh Văn N là người quản lý hợp pháp của chiếc 

xe nên trả chiếc xe lại cho ông Niên theo quy định tại khoản 2 Điều 41 của Bộ luật hình 

sự và điểm b khoản 2 Điều 76 của Bộ luật tố tụng hình sự. (theo Phiếu nhập kho vật 

chứng số: 143/PNK ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Công an Quận 6 - BL38). 

Cơ quan điều tra xác định chiếc điện thoại di động hiệu Asus màu xám bạc (bị bể màn 

hình) thu giữ của bị cáo Nguyễn Ngọc N là tài sản riêng của bị cáo N. Còn chiếc điện 

thoại di động hiệu Samsung màu vàng thu giữ của bị cáo Huỳnh Trung C là tài sản hợp 

pháp của ông Huỳnh Văn N (cha bị cáo chọn) và 02 chiếc điện thoại này không phải là 

vật chứng trong vụ án, nên đã xử lý trả lại cho bị cáo N và ông Huỳnh Văn N, do đó Hội 

đồng xét xử không đề cập xử lý. 

Các bị cáo Nguyễn Ngọc N, Huỳnh Trung C phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định tại Điều 99 của Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/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, lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

- Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Ngọc N, Huỳnh Trung C phạm tội: « Cướp giật tài sản ». 

- Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 136; điểm g, điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47; 

Điều 69; khoản 2 Điều 74 và Điều 45 của Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ 

sung năm 2009. 

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc N 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày 09/7/2017. 

- Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 136; điểm g, điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47; 

Điều 69; khoản 2 Điều 74 và Điều 45 của Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ 

sung năm 2009. 

- Xử phạt bị cáo Huỳnh Trung C 01 (một) năm 02 (hai) tháng tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày 09/7/2017. 
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- Áp dụng khoản 2 Điều 41 của Bộ luật hình sự và điểm b khoản 2 Điều 76 của Bộ luật tố 

tụng hình sự. 

Trả lại ông Huỳnh Văn N 01 (một) chiếc xe gắn máy biển số 94H4-7498, số khung 

RLCS5C6308Y-077127, số máy 5C63-077127 (loại xe hai bánh từ 50-175cm3, nhãn 

hiệu Sirius, số loại 5C63, sơn màu Bạc Đen, dung tích 110). 

- Áp dụng Điều 99 của Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người phải thi hành án dân sự có quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 7 và Điều 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. 

- Các bị cáo Nguyễn Ngọc N, Huỳnh Trung C; người đại diện hợp pháp của các bị cáo 

Nguyễn Ngọc N, Huỳnh Trung C; người bào chữa cho các bị cáo Nguyễn Ngọc N, 

Huỳnh Trung C; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án Huỳnh Văn N có 

quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án có quyền kháng cáo trong 

thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Đối với người bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể 

từ ngày được tống đạt hoặc niêm yết bản án. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM ĐƯỜNG, 

TỈNH LAI CHÂU 

CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 07/2017/HSST 

Ngày: 28/11/2017 

“Về tội cố ý gây thương tích” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TAM ĐƯỜNG, TỈNH LAI CHÂU 

Ngày 28/11/2017, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện T Đ, tỉnh Lai Châu, mở 

phiên  tòa  xét  xử sơ  thẩm  vụ  án  hình  sự,  thụ  lý  số  05/2017/TLST-HS  ngày 

10/11/2017, Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 07/2017/HSST-QĐ ngày 15/11/2017 đối 

với bị cáo: 

Họ và tên: GIÀNG A N - Sinh ngày: 07/6/2001; Tại: T Đ - Lai Châu. 

Nơi ĐKHKTT và chỗ ở trước khi bị bắt: Bản S, xã B, huyện T Đ, tỉnh Lai Châu; 

Nghề nghiệp: Làm ruộng; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Mông; Tôn giáo: 

Không; Trình độ học vấn: 9/12; Tiền án, tiền sự: Không; Con ông Giàng A C, sinh năm 

1971 và bà Thào Thị D, sinh năm 1971; Anh, chị và em ruột có 05 người, bị cáo là con 

thứ 04 trong gia đình; Bị cáo chưa có vợ, con 

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 24 tháng 8 năm 2017, tại Nhà tạm giữ - Công 

an huyện T Đ, tỉnh Lai Châu cho đến nay (Có mặt). 

Người bào chữa cho bị cáo: 

1. Ông Trần Đình T – Luật sư Cộng tác viên thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý

Nhà nước tỉnh Lai Châu (Có mặt). 

2. Ông Tẩn A G – Bào chữa viên nhân dân.

Nơi công tác: Huyện đoàn T Đ, tỉnh Lai Châu (Có mặt). Người bị hại: Anh Hàng A L, 

sinh năm 1997. 
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Trú tại: Bản M, xã K, huyện T Đ, tỉnh Lai Châu (Có đơn xin vắng mặt) 

Người đại diện hợp pháp cho bị cáo và là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên 

quan: Ông Giàng A C, sinh năm 1971. 

Trú tại: Bản S, xã B, huyện T Đ, tỉnh Lai Châu (Có mặt. 

Người làm chứng1: Ông Hảng A P - Sinh năm 1969 

Trú tại: Bản M, xã K, huyện T Đ, tỉnh Lai Châu 

Người làm chứng 2: Anh Giàng A S - Sinh năm 1999 

Trú tại: Bản Hxã B, huyện T Đ, tỉnh Lai Châu 

Người làm chứng 3: Anh Lý A G -  Sinh năm 2001 

Trú tại: Bản H, xã B, huyện T Đ, tỉnh Lai Châu 

Người làm chứng 4: Anh Lý A D, sinh năm 1999 

Trú tại: Bản H, xã B, huyện T Đ, tỉnh Lai Châu 

Người làm chứng 5: Anh Lý A S, sinh năm 2000 

Trú tại: Bản H, xã B, huyện T Đ, tỉnh Lai Châu 

Người làm chứng 6: Anh Chảo A H, sinh năm 1994 

Trú tại: Bản C, xã S, huyện T Đ, tỉnh Lai Châu 

Người làm chứng 7: Anh Sùng A D, sinh năm 1998 

Trú tại: Bản M, xã K, huyện T Đ, tỉnh Lai Châu 

Người làm chứng 8: Anh Hàng A T, sinh năm 1999 

Trú tại: Bản C, xã K, huyện T Đ, tỉnh Lai Châu 

Người làm chứng 9: Anh Chang A C, sinh năm 2000 

Trú tại: Bản M, xã K, huyện T Đ, tỉnh Lai Châu 

Người làm chứng10: Anh Lù A T, sinh năm 2000 

Trú tại: Bản C, xã K, huyện T Đ, tỉnh Lai Châu 

Người làm chứng 11: Anh Chang A C, sinh năm 1999 
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Trú tại: Bản C, xã K, huyện T Đ, tỉnh Lai Châu 

(Tất cả những người làm chứng đều vắng mặt không có lý do) 

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: Tối ngày 28 tháng 7 năm 2017, Giàng A N cùng với Lý A D, sinh năm 1999, 

Lý A S, sinh năm 2000 (cùng trú tại bản H, xã B) đến chơi tại bản N xã K. Tại đây N xẩy 

ra mâu thuẫn với Hàng A L, sinh năm 1997, trú tại bản M và Trang A T, sinh năm 1999, 

trú tại bản C (cùng thuộc xã K, huyện T Đ) nên L và T dùng chân, tay đánh N nhưng sau 

đó được mọi người can ngăn. Vì vậy, tối ngày 30 tháng 7 năm 2017 trước khi đi chơi, N 

đem theo một con dao, loại gấp bằng kim loại dài 21 cm, phần lưỡi dao nhọn dài 9 cm 

giấu ở cạp quần đang mặc với mục đích để phòng thân rồi cùng với D, S và một số người 

bạn khác tiếp tục vào xã K chơi. 

Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày 30 tháng 7 năm 2017, trong lúc N cùng với nhóm 

bạn của mình đang chơi tại bãi đất trống thuộc bản N, xã K thì Hàng A L cùng với nhóm 

bạn của L đến. L bật đèn pin của điện thoại lên rồi hỏi “N đâu”, thì được N trả lời lại “N 

đây”. L tiến về phía N, dùng tay trái nắm lấy cổ áo và đẩy N ra giữa sân. Chảo A H là 

bạn đi cùng với N vào can ngăn nhưng L nói to“Việc này không liên quan đến dân Hoa 

Dì Hồ và dân Chu Va”, rồi dùng tay phải đấm một cái vào cằm bên trái của N, H tiếp tục 

vào can ngăn nhưng bị L đẩy ngã xuống đất nên Lý A D là bạn đi cùng với N tiếp tục vào 

can ngăn. D đẩy N ra phía sau, còn mìnhđứng giữa, dơ tay chắn để L không xông vào 

đánh N nhưng L vẫn tiếp tục xông về phía N cách 60 cm, N đưa tay phải xuống cạp quần 

lấy con dao gấp đã cất sẵn từ trước, bấm nút để lưỡi dao bật ra nhưng bị kẹt nên lấy tay 

trái kéo lưỡi dao ra thẳng với cán dao rồi tay phải cầm dao, vung theo hình vòng cung từ 

sau ra trước, từ phải qua trái theo chiều song song với mặt đất về phía Hàng A L thì lưỡi 

dao trúng vào vùng bụng bên trái của L gây nên vết thương kích thước dài 2cm, sâu khó 

xác định. N rút dao, dơ chân đạp về phía L nhưng không trúng nên chạy đi và ném con 

dao xuống mương nước phía tà luy dương, cách vị trí đâm 12,7m sau đó chạy về nhà 

mình. Còn L được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện T Đ rồi chuyển lên Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Lai Châu điều trị đến ngày 09 tháng 8 năm 2017 thì xuất viện. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 57/BKL-TTPY ngày22/8/2017 của 

Trung tâm pháp y kết luận: Dấu hiệu chính qua giám định:“Mổ khâu lỗ thủng hỗng tràng 
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đã ổn định”. Tỷ lệ tổn thương cơ thể của Hàng A L do thương tích gây nên hiện tại là 

31% (Ba mốt phần trăm). 

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã tạm giữ con dao có đặc điểm như trên là công cụ 

Giàng A N dùng để phạm tội, tạm giữ 01 chiếc áo len dài tay là áo Hàng A L mặc trên 

người khi bị N đâm 

Cáo trạng số 27/KSĐT-TA ngày 10/11/2017 của Viện kiểm sát nhân dân huyện T Đ, truy 

tố bị cáo Giàng A N phạm tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 3 Điều 104 

của Bộ luật hình sự. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Giàng A N đã thành khẩn khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội của mình, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của những người làm 

chứng và các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án về không gian, thời gian và địa 

điểm phạm tội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đường, trình bày lời luận tội, giữ nguyên 

quan điểm truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Giàng A N phạm tội “Cố ý 

gây thương tích”. Về hình phạt, đề nghị áp dụng khoản 3 Điều 104, điểm b, đ, p khoản 1, 

khoản 2 Điều 46, Điều 68, Điều 69, Điều 71, Điều 74 của Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi 

bổ sung 2009, khoản 3 Điều 7, khoản 3 Điều 134/Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 

2017, Nghị quyết số 41/2017/QH14, ngày 20/6/2017 của Quốc hội, đề nghị tuyên phạt bị 

cáo mức án từ 03 năm 09 tháng đến 04 năm 09 tháng tù và đề nghị xử lý vật chứng theo 

quy định của pháp luật. 

Những người bào chữa trình bày lời bào chữa: Bị cáo Giàng A N là người chưa thành 

niên, bị cáo là người dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội 

khó khăn, bên cạnh đó do tuổi đời còn quá trẻ nên nhận thức pháp luật còn nhiều hạn chế, 

dẫn đến hành động bột phát. Bị cáo phạm tội trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh 

do hành vi trái pháp luật của người bị hại, quá trình điều tra đã tích cực tác động gia đình 

bồi thường thiệt hại cho người bị hại, người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, vì 

vậy đề nghị HĐXX xem xét áp dụng khoản 3 Điều 104, điểm b, đ, p khoản 1, khoản 2 

Điều 46, Điều 47, Điều 60, Điều 68, Điều 69/ Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi bổ sung 2009; 

khoản 3 Điều 7, khoản 3 Điều 134/Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017, Nghị 

quyết số 41/2017/QH14, ngày 20/6/2017 của Quốc hội. Đề nghị HĐXX cho bị cáo được 

hưởng án treo. 
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Quá trình điều tra và trong đơn xin vắng mặt, người bị hại Hàng A L trình bày: Việc bị 

cáo Giàng A N gây thương tích cho tôi có một phần lỗi của tôi là đã đánh N vào tối ngày 

28/7/2017, đến tối ngày 30/7/2017 khi gặp N tôi lại chủ động dùng tay đánh N trước. Sau 

khi gây thương tích cho tôi gia đình N đã đến thăm hỏi, động viên tôi tại Bệnh viện và đã 

thanh toán toàn bộ viện phí là 5.000.000 đồng, đến ngày 16/8/2017 gia đình Giàng A N 

đã đến nhà bồi thường cho tôi số tiền 30.000.000 đồng, nên tôi không yêu cầu bị cáo N 

phải bồi thường thêm, nay đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo N. 

Người đại diện hợp pháp và là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Giàng A C 

trình bày: Tôi là bố đẻ bị cáo Giàng A N, sau khi gây thương tích cho anh L, do là người 

chưa thành niên, không có tài sản để bồi thường cho người bị hại nên tôi đã đứng ra chi 

trả toàn bộ viện phí cho anh L, sau đó đã thay mặt N bồi thường thêm số tiền 30.000.000 

đồng, nay không yêu cầu bị cáo N phải trả lại số tiền nói trên. Bị cáo N tại thời điểm 

phạm tội là người chưa thành niên, do vậy tôi đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt 

để con tôi có điều kiện sửa chữa lỗi lầm, tái hòa nhập cộng đồng và trở thành người có 

ích. 

Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, khách quan, toàn 

diện những chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, ý kiến của Kiểm sát viên, của bị cáo, 

người bào chữa, người đại diện hợp pháp và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. 

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]. Về hành vi phạm tội và cấu thành tội phạm: Khoảng 21 giờ 30 phút, ngày30 tháng 7 

năm 2017, tại bãi đất trống thuộc bản N, xã K, huyện T Đ, tỉnh Lai Châu. Giàng A N đã 

thực hiện hành vi dùng hung khí nguy hiểm là con dao, loại dao gấp bằng kim loại, kích 

thước dài 21 cm, phần lưỡi dao nhọn dài 9 cm đâm một nhát theo hình vòng cung từ sau 

ra trước, từ phải qua trái theo chiều song song với mặt đấttrúng vào phần bụng bên trái 

của Hàng A L gây tổn hại sức khỏe với tỷ lệ tổn thươnglà 31% (ba mốt phần trăm). 

[2]. Về tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội:  Hành vi của bị cáo thực 

hiện, là nguy hiểm cho xã hội, đã gây mất trật tự trị an trên địa bàn, xâm phạm trực tiếp 

sức khỏe của người khác. Do đó Viện kiểm sát nhân dân huyện T Đ truy tố hành vi phạm 
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tội của bị cáo tại Cáo trạng số 27/KSĐT-TA là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng 

pháp luật. 

Sức khỏe của con người là khách thể được pháp luật bảo vệ, do vậy mọi hành vi xâm 

phạm đến sức khỏe của người khác đều phải được xử lý nghiêm minh trước pháp luật, 

đồng thời góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị trên địa bàn. 

[3]. Về động cơ, mục đích phạm tội của bị cáo: Bị cáo Giàng A N thực hiệnhành vi phạm 

tội với mục đích trả thù cá nhân do trước khi thực hiện hành vi phạm tội, người bị hại 

Hàng A L đã có hành vi trái pháp luật thông qua việc chủ động tấn công bị cáo trước. 

[4]. Về nhân thân bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và những 

quy định có lợi cho người phạm tội: Giàng A N được sinh ra trong gia đình lao động, 

được ăn học hết lớp 9/12, tại thời điểm phạm tội bị cáo là người chưa thành niên nhưng 

không chịu khó tu dưỡng rèn luyện, chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt, bị cáo đã không 

kìm chế được bản thân dẫn đến hành vi phạm tội. Bị cáo là người có đủ năng lực chịu 

trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội của mình, ý thức được dùng hung khí nguy hiểm 

tấn công, xâm hại sức khỏe của người khác là bị pháp luật nghiêm cấm nhưng vẫn thực 

hiện với lỗi cố ý. Vì vậy cần có một mức án nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm 

tội mà bị cáo đã thực hiện, phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để bị 

cáo có điều kiện cải tạo trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. 

Tuy nhiên quá trình điều tra cũng như tại phiên toà, bị cáo thành khẩn khai báo,tỏ ra ăn 

năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Quá trình điều tra đã tích cực tác động gia đình 

bồi thường thiệt hại cho người bị hại, người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị 

cáo là người dân tộc thiểu số, sinh sống tại địa phương có điều kiện kinh tế xã hội khó 

khăn, nhận thức pháp luật còn nhiều hạn chế, bên cạnh đó bị cáo thực hiện hành vi phạm 

tội trong trạng thái bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người bị hại. 

Tại thời điểm phạm tội, bị cáo là người chưa thành niên, theo nguyên tắc xử lý đối với 

người chưa thành niên phạm tội quy định tại Điều69 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, 

bổ sung năm 2009 thì việc xử lý người chưa thành niên phạm tội chủ yếu nhằm giáo dục, 

giúp đỡ họ sửa chữa lỗi lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã 

hội, vì vậy Hội đồng xét xử cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b, đ, p 

khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị 

cáo, áp dụng chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội để thể hiện chính 

sách của Đảng và Nhà nước trong việc xử lý hình sự đối với người chưa thành niên phạm 

190



tội như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát và những người bào chữa. Bị cáo Giàng A N 

không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Mặt khác so sánh mức hình phạt về 

cùng một hành vi phạm tội HĐXX xét thấy quy định tại khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình 

sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 có mức hình phạt cao nhất thấp hơn mức hình 

phạtcao nhất của tội danh, điều khoản và hình phạt tương ứng quy định tại khoản 3 

Điều104 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009, vì vậy áp dụng thêm 

khoản3 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Bị cáo có 03 tình 

tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự, do vậy cần áp dụng Điều 47/Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ 

sung năm 2009 để quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định của Bộ luật để thể hiện sự 

khoan hồng của pháp luật đối với bị cáo 

Tại phiên tòa Kiểm sát viên đề nghị tuyên phạt bị cáo mức án từ 03 năm 09 tháng đến 04 

năm 09 tháng tù đối với bị cáo là quá nghiêm khắc, quá chú trọng tính răn đe, trừng trị, 

không mang tính khoan hồng của pháp luật đặc biệt đối với người chưa thành nên phạm 

tội. Những người bào chữa đề nghị cho bị cáo được hưởng án treo là không tương xứng 

với hành vi và hậu quả của hành vi trái pháp luật mà bị cáo đã thực hiện, không đảm bảo 

tính răn đe giáo dục và phòng ngừa tội phạm. 

[5]. Về vật chứng: 01 con dao nhọn, loại dao gấp bằng kim loại thu giữ khi bắt Giàng A 

N là công cụ, phương tiện bị cáo sử dụng vào việc phạm tội không còn giá trị sử dụng 

nên cần tịch thu để tiêu hủy; 01 áo len dài tay đã qua sử dụng có nhiều vết ố màu đỏ của 

anh Hàng A L là tài sản hợp pháp của anh L nên cần trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp. 

[6]. Về trình tự thủ tục tố tụng và hành vi của những người tiến hành tố tụng: 

Quá trình giải quyết vụ án, từ khi vụ án được khởi tố đến thời điểm vụ án được đưa ra xét 

xử đã được điều tra, truy tố và xét xử theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố 

tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành. Điều tra viên, Kiểm sát viên, người bào 

chữa và những người tiến hành tố tụng khác đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và 

thẩm quyền trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử đối với vụ án theo quy định tại các 

Điều 12, Điều 23, Điều 33, Điều 34, Điều 35, Điều 36, Điều 37, Điều 56 và Điều 58 của 

Bộ luật tố tụng hình sự. 

[7]. Một số vấn đề liên quan trong vụ án: 
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Đối với hành vi dùng tay, chân đánh N của Hàng A L, Trang A T vào ngày 28 tháng 7 

năm 2017 tại bản N, xã K. Do thương tích nhẹ nên Giàng A N không đề nghị giải quyết 

theo pháp luật và từ chối giám định thương tích nên Cơ quan CSĐT - Công an huyện T Đ 

đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L và T bằng hình thức phạt tiền là phù 

hợp. 

[8]. Về án phí: Bị cáo là người dân tộc thiểu số, sinh sống tại địa phương có điều kiện 

kinh tế, xã hội khó khăn, thuộc trường hợp hộ cận nghèo có xác nhận của UBND xã B, 

huyện T Đ, tỉnh Lai Châu và có đơn xin miễn án phí nên sẽ được miễn án phí HSST. 

Vì các lẽ trên 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 104, điểm b, đ, p khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 47, Điều 41, 

Điều 68, Điều 69, Điều 74 của Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi, bổ sung năm2009; Khoản 3 

Điều 7, khoản 3 Điều 134 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, 

Nghị quyết số 41/2017/QH14, ngày 20/6/2017 của Quốc hội; Điều76, Điều 99, Điều 234 

của Bộ luật tố tụng hình sự; Điểm đ, khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội án phí, lệ phí Tòa án. 

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Giàng A N phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Giàng A N 02 (hai) năm tù. Thời hạn tù tính từngày 

24/8/2017. 

3. Về vật chứng: Tịch thu 01 con dao nhọn, loại dao gấp bằng kim loại của Giàng A N để 

tiêu hủy; Trả lại cho anh Hàng A L 01 áo len dài tay đã qua sử dụng có nhiều vết ố màu 

đỏ. 

Các vật chứng nêu trên đang được bảo quản, lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện 

Tam Đường. Tình trạng, đặc điểm vật chứng như Biên bản giao nhận vật chứng tài sản 

ngày 10/11/2017 giữa Công an huyện T Đ và Chi cục thi hành án dân sự huyện T Đ. 

4. Về án phí: Miễn án phí HSST cho bị cáo. 

5. Quyền kháng cáo: Bị cáo, người đại diện hợp pháp cho bị cáo, người bào chữa, người 

có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án này trong hạn mười lăm 

ngày lên Toà án cấp trên kể từ ngày tuyên án, người bị hại có quyền kháng cáo bản án 
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này trong thời hạn mười lăm lên Tòa án cấp trên kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ 

ngày bản án được niêm yết công khai. 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN 

ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN 

CỘNG HÒA XÁ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số 132/2017/HSST 

Ngày 15/11/2017  

“Về tội cướp giật tài sản” 

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN 

Ngày 15 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 137/2017/HSST ngày 31/10/2017 đối với các bị 

cáo: 

Nghiêm Dương H, sinh năm 1988; 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Không có; Chỗ ở hiện nay: Ấp 7, xã P, huyện B, Thành 

phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: Lớp 4/12; Con ông Nghiêm 

Dương H (chết) và bà Dương Thị H1; Tiền án, tiền sự: không; Bản thân chưa có vợ con, 

anh chị em ruột có 02 người, lớn nhất sinh năm 1986, nhỏ nhất sinh năm 1990. 

Bị bắt tạm giam từ ngày 13/7/2017 cho đến nay, bị cáo cáo mặt. 

Đặng Văn T, sinh ngày 24/6/2000. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp 7, xã P, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở 

hiện nay: Ấp 7, xã P, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Không; Trình độ 

văn hóa: Lớp 8/12; Con ông Đặng Văn P (chết) và bà Đặng Thị P1 (chết); Tiền án, tiền 

sự: Không; Bản thân chưa có vợ con, có 01 người em sinh năm 2001. 

Bị bắt tạm giam từ ngày 13/7/2017 cho đến nay bị cáo có mặt. Người giám hộ hợp pháp 

cho bị cáo Đặng Văn T: Lê Hà Thanh T1 

Người bị hại: Chị Trần Thị Mai Tr, sinh năm 1998, trú tại ấp N, xã M, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An; có mặt. 

NHẬN THẤY 
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Các bị cáo Nghiêm Dương H và bị cáo Đặng Văn T bị Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An truy tố về hành vi phạm tội như sau: 

Vào khoảng 09 giờ 30 phút ngày 13/7/2017, bị cáo Nghiêm Dương H điều khiển xe mô 

tô hiệu honda loại xe Wave biển số 51L4-6400 chở bị cáo Đặng Văn T đến địa bàn huyện 

Đức Hòa để tìm tài sản của người đi đường cướp giật đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. 

Bị cáo H chở bị cáo T đi theo tỉnh lộ 825, khi đến đoạn đường trước cổng bệnh viện Việt 

– Nhật thuộc ấp X, xã Y, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bị cáo H và bị cáo T phát hiện 

chị Trần Thị Mai Tr đang điều khiển xe mô tô hiệu Yamahaloại Nouvo biển số 62P1-

114.80 có để điện thoại di động hiệu Oppo loại F1S màu vàng trong túi quần còn ló điện 

thoại di động ra bên ngoài quần. Lúc này, bị cáo H kêu bị cáo T giật lấy điện thoại di 

động này, bị cáo H tăng ga áp xe bên phải xe của chị Tr, bị cáo Th ngồi sau dùng tay trái 

giật lấy điện thoại di động trong túi quần của chị Tr. Bị cáo H điều khiển xe tăng ga bỏ 

chạy, chị Tr tuy hô “Cướp, cướp” và cùng người dân truy đuổi khoảng 300 mét thì bị cáo 

H và bị cáo T tự té ngã xuống đường bị bắt giữ cùng tang vật. Sau đó bị cáo H và bị cáo 

T được chuyển giao cho Công an xã Y, huyện Đức Hòa lập biên bản bắt giữ người phạm 

tội quả tang. 

Vật chứng thu giữ gồm: 

Một điện thoại di động hiệu Oppo F1S màu vàng Đồng; 

Một xe mô tô loại Wave màu bạc biển số 51L4-6400, số máyRMKWCH4UMK413991, 

số khung: VKV152FMHR413991. Một xe mô tô biển số 62P1-231.15. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số: 38/KL.ĐGTS ngày 17/7/2017 của Hội đồng định giá 

tài sản tố tụng hình sự huyện Đức Hòa xác định điện thoại di động hiệu Oppo F1S, màu 

vàng đồng có trị giá là 3.493.000 đồng. 

Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng, trả lại điện thoại di động hiệu Oppo 

F1S, màu vàng đồng cho chị Trần Thị Mai Tr ngày 17/7/2017. Cơ quan cảnh sát điều tra 

Công an huyện Đức Hòa xác định xe mô tô Wave, màu bạc biển số 51L4-6400, số máy 

RMKWCH4UMK413991, số khung: VKV152FMHR413991 là xe không rõ nguồn gốc 

của bị cáo Đặng Văn T sử dụng vào việc phạm tội. Hiện Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Đức Hòa đang quản lý. 
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Tại bản cáo trạng số: 139/QĐ-KSĐT, ngày 30/10/2017 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An truy tố các bị cáo Nghiêm Dương H và bị cáo Đặng Văn T 

về tội “ Cướp giật tài sản” theo điểm d khoản 2 Điều 136 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên sau khi phân tích tính chất và mức độ nguy hiểm xã hội của 

hành vi vi phạm pháp luật mà bị cáo Nghiêm Dương H và bị cáo Đặng Văn T gây ra; 

Đồng thời căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên đề nghị 

Hội đồng xét xử: Tuyên bố các bị cáo Nghiêm Dương H và bị cáo Đặng Văn T phạm tội 

“Cướp giật tài sản” và áp dụng điểm d khoản 2 Điều 136 Bộ luật hình sự; điểm p khoản 

1 Điều 46, Điều 33, Điều 20, Điều 53 Bộ luật hình sự đề nghị xử phạt bị cáo Nghiêm 

Dương H mức án từ 03 năm tù cho đến 04 năm tù, áp dụng điểm d khoản 2 Điều 136 Bộ 

luật hình sự; điểm p khoản 1 Điều 46, Điều 69, Điều 74, Điều 33, Điều 20 và Điều 53 Bộ 

luật hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo Đặng Văn T với mức hình phạt từ 24 tháng cho đến 

30 tháng tù. 

Về trách nhiệm dân sự: Chị Trần Thị Mai Tr đã nhận lại tài sản xong và không yêu cầu 

nên không đề cặp đến xem xét. 

Tang vật chứng: Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự; Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng, trả lại điện thoại di động hiệuOppo 

F1S, màu vàng đồng cho chị Trần Thị Mai Tr vào ngày 17/7/2017 xong nên không đề cặp 

xem xét. 

Đối với xe mô tô Wave, màu bạc biển số 51L4-6400, số máy RMKWCH4UMK413991, 

số khung: VKV152FMHR413991 là xe không rõ nguồn gốc của bị cáo Đặng Văn T sử 

dụng vào việc phạm tội đề nghị tịch thu, bán sung công quỹ. 

Tại tòa, bị cáo Nghiêm Dương H và bị cáo Đặng Văn T hoàn toàn nhìn nhận hành vi 

phạm tội như bản cáo trạng của Viện Kiểm Sát Nhân Dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

truy tố, không đưa ra chứng cứ nào để minh oan, chỉ xin Hội đồng xét xử xem xét giảm 

nhẹ hình phạt.  

Người bị hại chị Trần Thị Mai Tr trình bày: Vào khoảng 09 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 7 

năm 2017, trong lúc chị đang điều khiển xe mô tô biển số 62P1-114.80 đi một mình trên 

tỉnh lộ 825 đến đoạn đường trước cổng bệnh viện Việt – Nhật thuộc ấp X,xã Y thì bất 

ngờ có hai thanh niên đi cùng một xe mô tô chạy cùng chiều cặp sát song song phía bên 

phải xe mô tô của chị, người thanh niên ngồi sau giật lấy điện thoại Oppo của chị rồi cả 

196

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/trach-nhiem-hinh-su/bo-luat-hinh-su-1999-15-1999-qh10-46056.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/trach-nhiem-hinh-su/bo-luat-to-tung-hinh-su-2003-19-2003-qh11-51701.aspx


hai tăng ga bỏ chạy chị truy hô “Cướp, cướp” và cùng người dân đuổi theo khi chạy được 

một khoảng 300 mét thì hai người thanh niên này bị té thì bị quần chúng nhân dân bắt 

giao cho Công an xã Y, tài sản của chị bị hai thanh niên cướp giật gồm có một điện thoại 

di động hiệu Oppo F1S, màu vàng đồng. Về tài sản của chị bị hai thanh niên cướp giật 

chị đã nhận lại xong, chị không yêu cầu bồi thường. Về phần trách nhiệm hình sự chị đề 

nghị xử theo pháp luật. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo Đặng Văn T cho rằng: Theo lời khai của bị cáo Đặng Văn T 

tại phiên tòa cũng như đối chiếu với các lời khai của bị cáo T tại Cơ quan điều tra và biên 

bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang là hoàn toàn phù hợp. Vì vậy, bản Cáo trạng 

của Viện Kiểm Sát nhân dân huyện Đức Hòa đã truy tố bị cáo Đặng Văn T theo điểm d 

khoản 2 Điều 136 Bộ luật hình sự là có căn cứ, bị cáo T dùng xe mô tô áp sát xe mô tô 

của chị Tr đang điều khiển để cướp giật tài sản là điện thoại là nguy hiểm, bị cáo có đủ 

yếu tố để cấu thành tội cướp giật tài sản. Tuy nhiên, bị cáo T có nhân thân tốt, chưa có 

tiền án tiền sự, sau khi phạm tội bị cáo thật thà khai báo, về giá trị tài sản cướp được có 

giá trị không lớn, tài sản được thu hồi, bị cáo T có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. 

Cha mẹ đã chết, bị cáo phạm tội mang tính bộc phát không có dự tính bàn bạc, tổ chức bị 

cáo T chưa thành niên phạm tội nên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng cho bị cáo T được 

hưởng tình tiết điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 68, Điều 69 và Điều 74 để xử cho 

bị cáo Đặng Văn T mức án thấp nhất của người chưa thành niên phạm tội. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu 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, các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

XÉT THẤY 

Lời khai của bị cáo Nghiêm Dương H và bị cáo Đặng Văn T tại phiên Tòa đối chiếu với 

lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra cùng các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, 

có đủ cơ sở để xác định: Vào lúc 09 giờ ngày 13/7/2017, bị cáo Nghiêm Dương H đã 

thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô biển số 51L4-6400 chở bị cáo Đặng Văn T áp sát 

chị Trần Thị Mai Tr đang điều khiển xe mô tô đi trên đường cho bị cáo T ngồi sau giật 

một điện thoại di động hiệu Oppo F1S, màu vàng đồng của chị Tr có trị giá là 3.493.000 

đồng nhằm mục đích đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài thì bị bắt quả tang cùng tang vật. 

Hành vi của bị cáo H và bị cáo T là dùng thủ đoạn nguy hiểm chiếm đoạt tài sản của 
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người đang lưu thông trên đường, hành vi này nguy hiểm cho xã hội nên cần nghiêm trị 

bằng pháp luật hình sự. 

Lời khai nhận tội của bị cáo Nghiêm Dương H và bị cáo Đặng Văn T trước Toà phù hợp 

với lời khai của người bị hại, của người làm chứng và biên bản bắt người phạm tội quả 

tang ngày 13/7/2017, biên bản về việc định giá tài sản ngày 17/7/2017 tang vật chứng thu 

giữ đã được thẩm tra xác minh công khai tại phiên Tòa, phù hợp với nội dung bản cáo 

trạng. 

Trên cơ sở đó Hội đồng xét xử có đủ căn cứ để kết luận các bị cáo Nghiêm Dương H và 

bị cáo Đặng Văn T phạm tội "Cướp giật tài sản", tội phạm và hình phạt được quy định tại 

điểm d khoản 2 Điều 136 Bộ luật hình sự. 

Như vậy, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An truy tố bị 

cáo Nghiêm Dương H và bị cáo Đặng Văn T với tội danh và Điều luật trên là có căn cứ, 

đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. 

Hành vi của bị cáo H là dùng xe mô tô ép sát xe của chị Tr đang điều khiển lưu thông 

trên đường rồi sau đó ra tay giật tài sản, hành vi này là rất nguy hiểm, bởi lẽ làm cho 

người bị giật tài sản bất thình lình, không kiểm soát được tốc độ xe mình đang điều khiển 

có thể dẫn đến tai nạn giao thông hậu quả có thể làm chết người đây là thủ đoạn nguy 

hiểm nên phải cần xử lý bị cáo theo pháp luật hình sự. Hành vi cướp giật tài sản của bị 

cáo H và bị cáo T nhằm để chiếm đoạt tài sản của chị Tr là nguy hiểm cho xã hội. Hành 

vi này đã xâm hại trực tiếp đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác - quyền 

này được pháp luật Hình sự bảo vệ nếu người nào cố tình xâm hại thì sẽ bị pháp luật 

trừng phạt thế mà các bị cáo vẫn bất chấp pháp luật thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực 

tiếp. Hành vi phạm tội của các bị cáo không những xâm phạm trực tiếp đến tài sản hợp 

pháp của chị Tr mà còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội tại địa phương. 

Hành vi trái pháp luật của các bị cáo cần xử lý nghiêm theo pháp luật Hình sự. 

Xét đây là vụ án đồng phạm không có tổ chức, không có sự phân công vai trò, kết cấu 

chặt chẽ giữa các bị cáo khi thực hiện hành vi nhưng cũng cần phân tích vai trò của từng 

bị cáo để áp dụng mức hình phạt cho tương xứng với hành vi của bị cáo gây ra. 

Đối với bị cáo Nghiêm Dương H khi thực hiện phạm tội bị cáo H với vai trò là người đề 

xuất, rủ rê và dùng xe của bị cáo T chở bị cáo T để thực hiện hành vi phạm tội. Sau khi 

để cho bị cáo T ra tay giật điện thoại của chị Tr xong, thì bị cáo H điều khiển xe tăng ga 
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nhằm tẩu thoát, đây là hành vi mà bị cáo H gây ra. Hành vi của bị cáo H gây ra là rất 

nguy hiểm nên cần phải xử lý nghiêm theo pháp luật hình sự, cần áp dụng mức hình phạt 

cho bị cáo H và để răng đe phòng ngừa chung cho xã hội. 

Đối với bị cáo Đặng Văn T, chỉ vì muốn có tiền tiêu xài cho bản thân, nghe theo sự rủ rê 

của bị cáo H mà phạm tội, chính bị cáo T là người ngồi sau xe cho bị cáo H chở sau đó ra 

tay thực hiện hành vi giật điện thoại của chị Tr chiếm đoạt sau đó để cho bị cáo H tăng ga 

tẩu thoát, hành vi này là hết sức nguy hiểm nên cũng cần xử lý nghiêm theo pháp luật 

hình sự, cũng cần áp dụng mức hình phạt tù cho bị cáo T để răng đe và phòng ngừa 

chung cho xã hội. 

Xét về nhân thân của bị cáo H có nhân thân tốt, khi phạm tội cũng như quá trình điều tra 

xét xử bị cáo H thành khẩn khai báo, ăn năng hối cải đây là tình tiết được giảm nhẹ theo 

điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự khi áp dụng hình phạt. Xét theo đề nghị của 

Kiểm sát viên về áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với bị cáo Nghiêm Dương H là phù 

hợp. 

Đối với bị cáo T, bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, bị cáo là người chưa 

thành niên phạm tội, tính đến thời điểm phạm tội bị cáo được 17 tuổi 01 tháng17 ngày, 

nên khi áp dụng mức hình phạt áp dụng Điều 69, Điều 74 Bộ luật hình sự đối với người 

chưa thành niên phạm tội để có một mức án cho bị cáo T tương xứng với hành vi phạm 

tội của bị cáo gây ra. Ngoài ra, trong quá trình điều tra và xét xử bị cáo Thảo thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải, bản thân bị cáo T cha mẹ mất bị cáo mồi côi từ nhỏ, sống với 

ông bà ngoại, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn nên áp dụng điểm p khoản 1, khoản 2 

Điều 46 Bộ luật hình sự xem xét giảm nhẹ cho bị cáo Thảo một phần khi áp dụng hình 

phạt đối với người chưa thành niên phạm tội, bản thân bị cáo còn hạn chế khả năng nhận 

thức pháp luật, phạm tội mang tính bộc phát nên Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho 

bị cáo T khi áp dụng mức hình phạt tù nhằm để tạo điều kiện cho bị cáo có thời gian học 

tập và rèn luyện bản thân để sau này hoàn thiện và có ích cho xã hội. Xét theo đề nghị 

của Kiểm sát viên về áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với bị cáo Đặng Văn T là quá 

cao đối người người chưa thành niên phạm tội, cần áp dụng cho bị cáo T được hưởng 

thêm tình tiết khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự để khi áp dụng mức hình phạt đối với bị 

cáo T. 

Về trách nhiệm dân sự: 
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Đối với 01 điện thoại di động hiệu Oppo loại F1S màu vàng đồng là tài sản của chị Tr, 

chị Tr đã nhận lại xong, không yêu cầu về phần trách nhiệm dân sự nên không đề cặp 

xem xét. 

Về tang vật chứng: 

Cơ quan Công an cảnh sát điều tra huyện Đức Hòa đã xử lý trả lại cho chi Tr xong theo 

biên bản trao trả tài sản ngày 17/7/2017. 

Đối với xe mô tô Wave, màu bạc biển số 51L4-6400, số máy RMKWCH4UMK413991, 

số khung: VKV152FMHR413991 là xe không rõ nguồn gốc của bị cáo Đặng Văn T sử 

dụng vào việc phạm tội nên tịch thu, bán sung công quỹ. 

Các bị cáo phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm sung công quỹ. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố các bị cáo Nghiêm Dương H và bị cáo Đặng Văn T phạm tội “Cướp giật tài 

sản”. 

Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 136 Bộ luật hình sự; điểm p khoản 1 Điều 46, Điều 20, 

Điều 33, Điều 53 Bộ luật hình sự; Điều 228 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Xử phạt bị cáo Nghiêm Dương H 03 (Ba) năm tù. Thời gian tù tính từ ngày 13 tháng 7 

năm 2017. 

Tiếp tục tạm giam bị cáo Nghiêm Dương H 45 (Bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày tuyên án 

(15/11/2017) để đảm bảo cho công tác kháng nghị, kháng cáo và thi hành án. 

Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 136 Bộ luật hình sự; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46, 

Điều 69, Điều 74, Điều 20, Điều 53 Bộ luật hình sự; Điều 228 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Xử phạt bị cáo Đặng Văn T 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời gian tù tính từ ngày 13 

tháng 7 năm 2017. 

Tiếp tục tạm giam bị cáo Đặng Văn T 45 (Bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày tuyên án 

(15/11/2017) để đảm bảo cho công tác kháng nghị, kháng cáo và thi hành án. Tang vật 

chứng: Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Tịch thu, bán sung công quỹ đối với xe mô tô loại Wave, màu bạc biển số 51L4- 6400, số 

máy RMKWCH4UM5K413991, số khung: VKV152FMHR413991 (Tang vật hiện chi 
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cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa đang quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng, 

tài sản ngày 30/10/2017). 

Về án phí: 

Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng Hình sự; Điều 6, Điều 26 Nghị quyết 

326/2016/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; Buộc các bị 

cáo Nghiêm Dương H và bị cáo Đặng Văn T mỗi bị cáo nộp 200.000 đồng án phí Hình 

sự sơ thẩm sung công quỹ Nhà nước. 

Án này là sơ thẩm các bị cáo, bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được 

quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết công khai bản án. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN VŨ QUANG, TỈNH 

HÀ TĨNH 

CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 14/2017/HSST 

Ngày: 15/11/2017 

“Về tội trộm cắp tài sản” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VŨ QUANG, TỈNH HÀ TĨNH 

Ngày 15 tháng 11 năm 2017, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Vũ Quang, 

tỉnh Hà Tĩnh đưa ra xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 14/2017/HSST, 

ngày 10 tháng 10 năm 2017 đối với : 

Bị cáo: Nguyễn Đình T - Sinh ngày: 20/01/2000; địa chỉ: Thôn H, xã H, huyện V, Hà 

Tĩnh; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 9/12; nghề 

nghiệp: lao động tự do; con ông: Nguyễn Đình N và bà Nguyễn Thị H; anh chị em ruột: 

Có hai người, bị cáo là con thứ nhất; vợ con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Chưa; Bị cáo 

không bị tạm giữ, tạm giam mà bị áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 

08/8/2017 đến nay (có mặt tại phiên tòa). 

Người đại diện hợp pháp đồng thời là bào chữa cho bị cáo: Ông Nguyễn Đình N là cha 

của bị cáo (có mặt tại phiên tòa) 

Người bào chữa cho bị cáo: Ông Võ Quốc H - Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ 

giúp pháp lý Nhà nước Sở tư pháp, tỉnh Hà Tĩnh (có mặt tại phiên tòa). 

Người bị hại: Ông Đoàn Hải Đ – Sinh năm 1939 

Địa chỉ: Thôn H, xã H, huyện V, tỉnh Hà Tĩnh (có mặt tại phiên tòa). 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Võ Quốc T – Sinh năm: 1991 

Địa chỉ: Tổ Dân Phố 3, thị trấn V, huyện V, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt không lý do) 

Đại diện tổ chức Đoàn thanh niên xã H, huyện  V, tỉnh Hà Tĩnh: Anh Nguyễn Trung H - 

Bí thư đoàn xã (có mặt tại phiên tòa). 
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NHẬN THẤY 

Bị cáo Nguyễn Đình T bị Viện kiểm sát nhân dân huyện V, tỉnh Hà Tĩnh truy tố về hành 

vi phạm tội như sau: 

Khoảng 16 giờ 00 phút ngày 30/7/2017, trên đường đi chơi về Nguyễn Đình T nhìn thấy 

anh Đoàn Văn Đ (sinh năm 2000 là cháu nội ông Đoàn Hải Đ sinh năm 1939, trú tại thôn 

H, xã H, huyện V) đang chơi ở đầu thôn nên T nãy sinh ý định trộm cắp tài sản của gia 

đình ông Đoàn Hải Đ về sử dụng cho bản thân. T đi bộ qua nhà anh Đoàn Văn B (bên 

cạnh nhà ông Đ và hiện không có người ở), đứng ở hàng rào cây xanh nhìn sang nhà ông 

Đ quan sát thấy không có người và cửa chính đang mở. T liền đi qua hàng rào vào nhà 

ông Đ bằng cửa chính và tìm kiếm lấy trộm 01 chiếc điện thọai di động Iphone 5 màu 

trắng, 01 sạc pin để trên giường ngủ trong phòng lồi và 01 chiếc máy tính bảng Galaxy 

Tab A, màu đen, 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu HUA WEI, màu vàng để trên tủ ở 

phòng khách. Sau khi lấy trộm được số tài sản nói trên, T cầm trên tay đi ra khỏi nhà ông 

Đ. Khi ra đến ngoài ngõ, T nhìn thấy anh Đ đang đi về nhà nên T đã chạy vào ngôi nhà 

ông Đoàn Văn L (bên cạnh nhà ông Đ và hiện không có người ở) để trốn. Khoảng 15 

phút sau, thấy anh Đ tiếp tục đi chơi, T liền cất dấu chiếc máy tính bảng Sam sung 

Galaxy Tab A dưới tấm gỗ trong nhà ông L rồi bỏ 02 chiếc điện thoại và 01 bộ sạc điện 

thoại vào túi quần mình đang mặc đi về nhà. Về đến nhà, T tháo sim từ hai chiếc điện 

thoại vừa lấy trộm được ra để chơi điện tử nhưng do chiếc điện thoại Iphone 5 sim ghép, 

khi tháo sim không sử dụng được nên đến ngày 03/08/2017, T đưa chiếc điện thoại 

Iphone 5 ra gửi ở cửa hàng điện thoại của anh Võ Quốc T (sinh năm 1991, trú tại tổ dân 

phố 3, thị trấn V, huyện V) để sửa, còn chiếc máy tính bảng Galaxy TabA cất dấu ở nhà 

ông L do sợ bị phát hiện nên T đã đi bộ đến lấy ra để trên yên chiếc xe máy điện của anh 

Đ (chiếc xe máy điện được để ở sân nhà ông L) để trả lại cho ông Đ. Sau khi phát hiện bị 

mất tài sản, ông Đoàn Hải Đ làm đơn trình báo và được Cơ quan CSĐT công an huyện V 

tiến hành điều tra xác định Nguyễn Đình T là người trộm cắp số tài sản nói trên. 

Biên bản định giá tài sản số 09/BB-HDĐGTS ngày 07/8/2017 của Hội đồng định giá tài 

sản trong tố tụng hình sự huyện V kết luận giá trị tài sản trộm cắp gồm: 01 chiếc máy tính 

bảng Galaxy Tab A, màu đen, số model SM-TM550 đã qua sửdụng  có trị giá 7.500.000 

đồng; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu APPLE, màu trắng, số loại Iphone 5, số 

IMEI 990002796906293 đã qua sử dụng có giá trị 1.200.000 đồng; 01 chiếc điện thoại di 

động nhãn hiệu HUAWEI, màu vàng, số IMEI 8606480331398923, đã qua sử dụng có 
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giá trị 500.000 đồng; 01 chiếc sạc Iphone, màu trắng, đã qua sử dụng có giá 50.000 đồng. 

Tổng trị giá mà bị cáo chiếm đoạt của ông Đ là 9.250.000 đồng. 

Cơ quan CSĐT công an huyện V thu giữ tại anh Vũ Quốc T 01 chiếc điện thoại Iphone5, 

màu trắng, số IMEI 990002796906293; thu giữ tại Nguyễn Đình T 01 chiếc điện thoại di 

động HUAWEI, màu vàng, số IMEI: 860648031398923; 860648031418937; 01 bộ sạc 

điện thoại Iphone, màu trắng; 01 thẻ sim điện thoại màu xanh trắng, kích thước 1,2 x 

01cm số thuê bao 012.549.957.94; 01 thẻ sim điện thoại màu xanh trắng, kích thước 1,2 x 

01cm số thuê bao 016.673.412.82 và thu giữ tại ông Đoàn Hải Đ 01 chiếc máy tính bảng 

Samsung galaxy Tab A, màu đen, số model: SM – T550. Toàn bộ số vật chứng thu giữ 

nói trên đã qua sử dụng và được Cơ quan CSĐT công an huyện V trả lại cho chủ sở hữu 

ông Đoàn Hải Đ. Quá trình điều tra ông Đ không có yêu cầu gì thêm. 

Đối với anh Võ Quốc T nhận sửa chữa chiếc điện thoại IPHONE 5 cho Nguyễn Đình T 

nhưng không biết đó là tài sản do phạm tội mà có nên cơ quan Công an không xử lý. 

Cáo trạng số 14/CTr-KSĐT, ngày 09/10/2017 của Viện kiểm sát nhân dân huyện V, tỉnh 

Hà Tĩnh truy tố bị cáo Nguyễn Đình T phạm tội “ Trộm cắp tài sản” theo quy định tại 

Khoản 1 Điều 138 Bộ Luật hình sự 1999. 

Tại phiên Tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử như 

sau:Tuyên bố Nguyễn Đình T phạm tội “ Trộm cắp tài sản” 

Áp dụng Khoản 1 Điều 138, Điểm h, p Khoản 1 và Khoản 2 Điều 46, Điều 69, Điều 73 

Bộ luật hình sự năm 1999; Điểm b Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 

20/6/2017 của Quốc Hội; Khoản 3 Điều 7, Điều 91, Điều 100 của Bộ Luật hình sự năm 

2015 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 của Quốc Hội xử 

phạt bị cáo từ 6 đến 9 tháng cãi tạo không giam giữ, thời gian cãi tạo không giam giữ tính 

từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được quyết 

định thi hành án và bản sao bản án. 

Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung. 

Buộc Nguyễn Đình T nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm 

Người bào chữa cho bị cáo cho rằng bị cáo là người chưa thành niên, đang có nguyện 

vọng thi lại để tiếp tục đi học, nhất thời phạm tội, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị 

Hội đồng xét xử áp dụng mức hình phạt nhẹ nhất để tạo điều kiện cho bị cáo. 
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XÉT THẤY 

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đình T khai nhận hành vi phạm tội như sau: Khoảng 16 giờ 

00 phút ngày 30/7/2017, biết nhà ông Đoàn Hải Đ không có người ở nhà, nên Nguyễn 

Đình T đã nãy sinh ý định trộm cắp tài sản của ông Đ. T lén lút đi bộ qua hàng rào cây 

xanh của nhà ông Đoàn Văn B (nhà không có người ở) vào nhà ông Đ lấy trộm 01 chiếc 

điện thọai di động Iphone 5, màu trắng; 01 sạc pin điện thoại; 01 chiếc máy tính bảng 

Galaxy Tab A, màu đen và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu HUA WEI, màu vàng. 

Sau khi lấy trộm được số tài sản nói trên, T đã cất dấu chiếc máy tính bảng Galaxy Tab 

A, màu đen ở dưới tấm gỗ trong nhà ông Đoàn Văn L (nhà không có người ở) rồi bỏ 02 

chiếc điện thoại di động và 01 bộ sạc pin vào túi quần đi về nhà mình. Đến ngày 

03/8/2017, do sợ bị phát hiện nên T đã đến nhà ông L đưa chiếc máy tính bảng Galaxy 

Tab A đặt trên chiếc xe đạp điện của anh Đoàn Văn Đ để ở sân với mục đích trả lại cho 

ông Đ, còn chiếc điện thoại Iphone 5 thì T đưa đến gửi cho anh Võ Quốc T sửa chữa để 

sử dụng. 

Giá trị tài sản Nguyễn Đình T trộm cắp được Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình 

sự huyện V kết luận: 01 chiếc máy tính bảng Galaxy Tab A, màu đen, số model SM-

TM550 đã qua sử dụng có trị giá 7.500.000 đồng; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu 

APPLE, màu trắng, số loại Iphone 5, số IMEI 990002796906293 đã qua sử dụng có giá 

trị 1.200.000 đồng; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu HUAWEI, màu vàng, số IMEI 

8606480331398923, đã qua sử dụng có giá trị 500.000 đồng; 01 chiếc sạc Iphone, màu 

trắng, đã qua sử dụng có giá 50.000 đồng. Tổng trị giá mà bị cáo chiếm đoạt của ông Đ là 

9.250.000 đồng. 

Lời khai của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai của bị hại, người liên 

quan, người làm chứng và tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án nên Hội đồng xét xử có 

đủ cơ sơ khẳng định Nguyễn Đình T phạm tội “ Trộm cắp tài sản” theo quy định tại 

Khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự. 

Đối với anh Võ Quốc T nhận sửa chữa chiếc điện thoại IPHONE 5 cho Nguyễn Đình T 

nhưng không biết đó là tài sản do phạm tội mà có nên cơ quan Công an không xử lý trách 

nhiệm là đúng pháp luật. 

Xét đây là vụ án có tính chất ít nghiêm trọng, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội 

không những xâm phạm đến quyền sở hữu của người khác được pháp luật bảo vệ mà còn 
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ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn nên cần phải được xét xử nghiêm theo pháp 

luật. 

Qua xem xét toàn diện các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử thấy Quá trình điều tra 

cũng như tại phiên tòa, Nguyễn Đình T đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của 

mình, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, người bị hại xin giảm nhẹ hình 

phạt nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điểm h, p Khoản 1 và Khoản 2 Điều 

46 BLHS. 

Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi nên được hưởng chính sách quy 

định đối với người chưa thanh niên phạm tội tại chương X của Bộ luật hình sự năm 1999. 

Tuy nhiên, theo quy định tại chương XII của Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, 

bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 của Quốc Hội thì chính sách đối với 

người chưa thành niên phạm tội có lợi hơn nên cần áp dụng Nghị quyết 41/2017/QH14 

ngày 20/6/2017 của Quốc Hội; Khoản 3 Điều 7, chương XII của Bộ Luật hình sự năm 

2015 để xem xét áp dụng trách nhiệm hình sự theo hướng có lợi cho bị cáo. 

Xét tuy giá trị tài sản chiếm đoạt là 9.250.000 đồng nhưng bị cáo là người chưa thành 

niên, có ý thức phạm tội bột phát, tài sản đã thu hồi trả cho bị hại, có nhân thân tốt, có 

nhiều tình tiết giảm nhẹ nên không cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà xử phạt 

bị cáo mức hình phạt 06 tháng cãi tạo không giam giữ như đề nghị của đại diện Viện 

kiểm sát cũng đủ điều kiện cãi tạo, giáo dục bị cáo.Xét bị cáo là người chưa thành niên 

nên không khấu trừ thu nhập. 

Xét bị cáo là người chưa thanh niên nên không áp dụng hình phạt bổ sung. 

Về xử lý vật chứng: Cơ quan CSĐT công an huyện V xác định chủ sở hữu và trả lại toàn 

bộ vật chứng đã thu giữ theo biên  bản giao nhận tài sản ngày 20 tháng 8 năm 2017 cho 

ông Đoàn Hải Đ là đúng pháp luật. 

Về trách nhiệm dân sự: Ông Đoàn Hải Đ và anh Võ Quốc T không có yêu cầu gì đối với 

bị cáo nên miễn xét. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có 

quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đình T phạm tội “ Trộm cắp tài sản” 

Áp dụng Khoản 1 Điều 138, Điểm h, p Khoản 1 và Khoản 2 Điều 46, Điều 69, Điều 73 

Bộ luật hình sự năm 1999; Điểm b Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 

20/6/2017 của Quốc Hội; Khoản 3 Điều 7, Điều 91, Điều 100 của Bộ Luật hình sự năm 

2015 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 của Quốc Hội xử 

phạt Nguyễn Đình T 06 (sáu) tháng cãi tạo không giam giữ, thời gian cãi tạo không giam 

giữ tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được 

quyết định thi hành án và bản sao bản án. 

Giao bị cáo cho UBND xã H, huyện V, tỉnh Hà Tĩnh giám sát, giáo dục. 

Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội buộc Nguyễn 

Đình T nộp 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 

15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có 

quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH 

THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 234/2017/HSST  

Ngày: 28/09/2017 

“Về tội trộm cắp tài sản và tiêu 

thụ tài sản do người khác phạm 

tội mà có” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Ngày 28 tháng 9 năm 2017, tại Trụ sở Ủy ban nhân dân phường H, thành phố H (địa chỉ: 

số 69 Đường N, phường H, thành phố H), Toà án nhân dân thành phố Huế xét xử lưu 

động sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 205/2017/HSST ngày 07 tháng 9 năm 2017 đối với 

các bị cáo: 

1. Họ và tên: Nguyễn Viết T (Tên gọi khác: C); Giới tính: Nam; sinh ngày 03/7/2000, tại

tỉnh Thừa Thiên Huế; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: Tổ dân phố A, phường U, thị xã 

H, tỉnh Thừa Thiên Huế; Nghề nghiệp: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; 

trình độ văn hoá: 5/12; Con ông Nguyễn Viết Tr (chết) và bà Nguyễn Thị X, sinh năm 

1973; Vợ, con: chưa có; Anh chị em ruột có 02 người, T là con thứ nhất trong gia đình; 

Quá trình nhân thân: 

- Ngày 23/10/2015, bị Công an phường O, thị xã H, tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt vi

phạm hành chính bằng hình thức “Cảnh cáo” về hành vi trộm cắp tài sản 

- Ngày 17/01/2016, bị Công an phường H, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt vi

phạm hành chính bằng hình thức “Cảnh cáo” về hành vi trộm cắp tài sản 

- Ngày 24/02/2016, bị Công an phường U, thị xã H, tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt vi

phạm hành chính bằng hình thức “Cảnh cáo” về hành vi trộm cắp tài sản 

- Ngày 23/7/2016, bị Công an phường O, thị xã H, tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt vi phạm

hành chính bằng hình thức “Cảnh cáo” về hành vi trộm cắp tài sản 
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- Ngày 26/02/2016, bị Công an phường U, thị xã H, tỉnh Thừa Thiên Huế ra quyết định 

áp dụng biện pháp giáo dục tại phường với thời hạn 06 tháng (từ 26/02 đến 26/8) 

Tiền án: Không; Tiền sự: 01 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” (Có mặt) 

2. Họ và tên: Phan Tấn Th; Giới tính: Nam; sinh ngày 15/11/1999, tại tỉnh Thừa Thiên 

Huế; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: 152/11 đường L, phường H, thành phố H, tỉnh 

Thừa Thiên Huế; Nghề nghiệp: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; trình độ văn 

hoá: 8/12; Con ông Phan Tấn Q, sinh năm 1965 và bà Lê Thị T, sinh năm 1967; Vợ, con: 

Chưa có; Anh chị em ruột có 03 người, Th là con thứ hai trong gia đình; 

Quá trình nhân thân: Nhỏ ở với bố mẹ, đi học văn hóa đến lớp 8/12 thì nghỉ học, ở nhà 

cho đến ngày gây án 

Tiền án, tiền sự: Không Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” 

Có mặt 

3. Họ và tên: Lương Trung H (R); Giới tính: Nam; sinh ngày 15/02/1998, tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế; Nơi ĐKHKTT: Tổ 2, KV1, phường H, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Chỗ ở hiện nay: 50/59 ngõ 7 Đường D, phường H, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Nghề nghiệp: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; trình độ văn hoá: 6/12; Con 

ông Lương Mậu Q, sinh năm 1964 và bà Nguyễn Thị E, sinh năm 1971; Vợ, con: Chưa 

có; Anh chị em ruột có 02 người, H là con thứ nhất trong gia đình; 

Quá trình nhân thân: Nhỏ ở với bố mẹ, đi học văn hóa đến lớp 6/12 thì nghỉ học, ở nhà 

cho đến ngày gây án 

Tiền án, tiền sự: Không 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” Có mặt 

* Người đại diện hợp pháp của bị cáo Nguyễn Viết T : Bà Nguyễn Thị X, sinh năm 1973; 

Địa chỉ: Tổ dân phố A, phường U, thị xã H, tỉnh Thừa Thiên Huế Có mặt 

* Người bào chữa hợp pháp của bị cáo Nguyễn Viết T: Bà Hồ Thị L– Trợ giúp viên pháp 

lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế Có mặt 

* Người đại diện hợp pháp của bị cáo Phan Tấn Th: Ông Phan Tấn Q, sinh năm 1965 và 

bà Lê Thị T, sinh năm 1967 Bà T có mặt, ông Q vắng mặt 
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Cùng địa chỉ: 152/240 Đường L, phường H, thành phố H. 

* Người bào chữa hợp pháp của bị cáo Phan Tấn Th: Ông Trương Phan Thụy D– Trợ 

giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế Có mặt 

* Người bị hại : 

- Chị Lê Thị Thúy Tr, sinh năm 1991; địa chỉ: 13/15 Đường D, phường H, thành phố H. 

Có mặt 

- Anh Hoàng B, sinh năm 1983; địa chỉ: xã P, huyện Đ, tỉnh Thừa Thiên Huế Vắng mặt 

- Ông Lê Quang U, sinh năm 1960; địa chỉ: Tổ 17, khu vực 4, phường H, thành phố H Có 

mặt 

- Ông Nguyễn Đức C, sinh năm 1930; địa chỉ: Tổ 7, khu vực 2, phường phường H, thành 

phố H Vắng mặt 

- Anh Mai Văn H, sinh năm 1973; địa chỉ: 09 đường M, phường H, thành phố H Vắng 

mặt 

- Chị Nguyễn Thị Hoài Đ, sinh năm 1990; địa chỉ: Tổ 4, khu vực 1, phường H, thành phố 

H Có mặt 

- Bà Phạm Thị X, sinh năm 1955; địa chỉ: 310/14 Đường L, phường H, thành phố H 

Vắng mặt 

- Bà Nguyễn Thị Thu S, sinh năm 1964; địa chỉ: Tổ 4, khu vực 1, phường H, thành phố 

H. Có mặt 

- Anh Nguyễn Đôn I, sinh năm 1988; địa chỉ: Tổ 6, khu vực 2, phường H, thành phố H. 

Vắng mặt 

- Chị Võ Thị Thu G, sinh năm 1993; địa chỉ: Tổ 17, khu vực 4, phường H, thành phố H. 

Vắng mặt 

* Ngườ có quyền lợi , nghĩa vụ liên quan: 

- Anh Nguyễn Tất Y, sinh năm 1984; địa chỉ: 108 đường E, phường K, thành phố H Có 

đơn xin xử vắng mặt 

- Anh Hoàng Công Anh S, sinh năm 1983; địa chỉ: 35/103 Đường Z, phường R, thành 

phố H. Có đơn xin xử vắng mặt 
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NHẬN THẤY 

Các bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế truy tố về hành vi phạm tội như sau: 

Trong khoảng thời gian từ ngày 18/3/2017 đến ngày 20/4/2017, Nguyễn Viết T và Phan 

Tấn Th đã lợi dụng sơ hở, lén lút chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên địa bàn thành 

phố H; Lương Trung H tuy không hứa hẹn trước, nhưng biết rõ tài sản do Nguyễn Viết T 

phạm tội mà có và đã giúp tiêu thụ đ hưởng lợi, cụ th như sau: 

*Vụ 1: Vào khoảng 01h00 rạng sáng ngày 18/3/2017 Nguyễn Viết T bàn bạc với Phan 

Tấn Th đi trộm cắp tài sản thì Th đồng ý Sau đó Th đạp xe đạp chở T đến phường H, 

thành phố H tìm nhà nào sơ hở đ đột nhập trộm cắp tài sản Khi đến kiệt 320 đường L, 

phường H, thành phố H, Th đứng ngoài cảnh giới, T đi vào xóm tìm nhà nào sơ hở đ đột 

nhập Sau khi T đi khỏi, do nghe tiếng chó sủa nhiều nên Th sợ bị phát hiện nên đạp xe ra 

đứng đợi ở phía ngoài đầu kiệt khoảng 30 phút sau thì về quán Internet “P” ở Phường H, 

thi xã H chơi Internet đ tiếp tục đợi T trộm cắp xong thì chở T về T đột nhập vào nhà chị 

Lê Thị Thùy Tr lấy trộm 01 xe môtô hiệu Honda WareRSX bi n số 75XX1 tẩu thoát đến 

làng O, phường H thì xe hết xăng nên vứt xe lại dọc đường (chiếc xe này sau đó đã được 

cơ quan điều tra thu giữ) Sau đó, T đi bộ đến khu định cư G, phường H, thành phố H đột 

nhập vào lán trại công trình xây dựng lấy trộm điện thoại hiệu 01 Qmobile Luna vỡ màn 

hình và 01 điện thoại hiệu ASUS màu đen của anh Hoàng B rồi tẩu thoát ra ngoài Sau đó, 

T gọi điện cho Th đạp xe đạp đến chở về Sáng hôm sau, T nói cho Th biết đã lấy được 02 

điện thoại và cho Th 01 chiếc điện thoại hiệu QmobileLuna vỡ màn hình Đến khoảng 09 

giờ cùng ngày, T cầm điện thoại 01 điện thoại hiệu ASUS màu đen đến chợ F, phường K, 

thành phố H chơi Internet thì gặp Lương Trung H. T nói rõ cho H biết là vừa trộm được 

chiếc điện thoại và nhờ H chở đi tiêu thụ H đồng ý và chở T đến phường K bán điện thoại 

cho anh Nguyễn Tất Y được 150 000đồng, T cho H 50 000đồng 

Vật chứng thu giữ 

- 01 xe môtô hiệu Honda WareRSX bi n số 75XX1. 

- 01 điện thoại Q-Mobile Luna vỡ màn hình. 

- 01 điện thoại hiệu ASUS-Zenfone màu đen. 

Tại Bản kết luận định giá số 59 ngày 04/04/2017 của Hội đồng định giá tài sản trong tố 

tụng hình sự thành phố H xác định 01 xe môtô Honda WareRSX biển số 75XX1 tại thời 

điểm ngày 18/03/2017 có giá trị: 6 000 000đồng; 01 điện thoại Q-Mobile Luna vỡ màn 
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hình tại thời điểm ngày 18/03/2017 có giá trị 100 000đồng; 01điện thoại ASUS-Zenfone 

màu đen tại thời điểm ngày 18/03/2017 có giá trị 400 000đồng 

Tổng tang số chiếm đoạt trong vụ này là: 6.500 000đồng. 

Ngày 07/06/2017, Cơ quan CSĐT Công an thành phố H ra quyết định xử lý vật chứng trả 

lại các tài sản xe môtô cho người bị hại chị Lê Thị Thùy Tr, trả lại 02 điện thoại cho anh 

Hoàng B. Chị Tr, anh B đã nhận lại tài sản không yêu cầu bồi thường gì thêm 

*Vụ thứ 2: Vào khoảng 02 giờ sáng ngày 22/3/2017, Nguyễn Viết T đi bộ đến nhà anh Lê 

Quang U thấy cửa sau không khóa, T đột nhập vào nhà đi vào phòng ngủ lấy trộm 01 

điện thoại Samsung Galaxy TAPE có số imei: 359594060529517/01, rồi tẩu thoát ra 

ngoài về nhà của Lương Trung H ngủ lại 

Ngày hôm sau, T nói rõ cho H biết điện thoại điện thoại Samsung Galaxy TAPE là do 

trộm cắp mà có rồi nhờ H chở đi bán lấy tiền tiêu xài thì H đồng ý Sau đó, cả hai đến 

đường Đường Z bán cho anh Hoàng Công Anh S được 1.300.000đồng Có được tiền T 

chia cho H 150.000đồng, cho Th mượn 600.000đồng, còn lại tiêu xài cá nhân hết Anh S 

yêu cầu các bị cáo T, H phải trả lại cho anh số tiền 1 300 000đồng Ngày 23/9/2017, bà 

Nguyễn Thị X (mẹ bị cáo T) đã bồi thường cho anh S 500 000đồng Ngày 26/9/2017, bị 

cáo H đã bồi thường cho anh S 200 000đồng Anh S không yêu cầu các bị cáo T, H phải 

bồi thường số tiền còn lại 

Vật chứng thu giữ: 

- 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy TAPE có số imei: 359594060529517/01. 

Tại Bản kết luận định giá số 59 ngày 04/04/2017 của Hội đồng định giá tài sản trong tố 

tụng hình sự thành phố H xác định xác định 01 điện thoại Samsung Galaxy TAPE có số 

imei: 359594060529517/01 tại thởi điểm ngày 22/3/2017 có giá trị: 2 700 000đồng. 

Tổng tang số chiếm đoạt trong vụ này là: 2.700.000đồng 

Ngày 07/06/2013, cơ quan CSĐT Công an thành phố H ra quyết định xử lý vật chứng trả 

lại điện thoại cho người bị hại Anh Lê Quang U đã nhận lại tài sản không yêu cầu bồi 

thường gì thêm 

*Vụ thứ 3: Vào khoảng 0 giờ 45 phút, ngày 26/3/2017 Nguyễn Viết T đi chơi internet ở 

phường H về đi ngang qua xóm R thấy nhà ông Nguyễn Đức C cửa chính không khóa T 

đột nhập vào nhà lấy trộm 01 điện thoại hiệu Nokia màu đen (bàn phím bị phai có số 
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imel2: 358906072038777) của ông C rồi tẩu thoát ra ngoài Sau đó, tiếp tục đi vào nhà 

anh Mai Văn H lấy trộm 01 điện thoại Nokia (màu đỏ-đen có số imei2: 

359311/04/981789/1), rồi tiếp tục đi vào phòng ngủ của anh H lục tìm túi quần của anh H 

treo ở tường lấy trộm số tiền 1 000 000đồng (một triệu đồng) và một điện thoại hiệu 

Nokia 1280 (màu đen có số imei 353300/05/374256/2) rồi tẩu thoát ra ngoài đi về nhà 

của Trần Hữu Trường G ngủ lại 

Vật chứng thu giữ: 

- 01 điện thoại hiệu Nokia màu đen (bàn phím bị phai có số imel2: 358906072038777). 

- 01 điện thoại Nokia (màu đỏ-đen có số imei2: 359311/04/981789/1). 

- 01 điện thoại hiệu Nokia 1280 (màu đen có số imei 353300/05/374256/2). 

Tại Bản kết luận định giá số 59/KL-HĐĐG ngày 04/04/2017 của Hội đồng định giá tài 

sản trong tố tụng hình sự thành phố H xác định: 01 điện thoại hiệu Nokia màu đen (bàn 

phím bị phai có số imel2: 358906072038777) tại thời điểm ngày 26/3/2017 có giá trị 50 

000đồng; 01 điện thoại Nokia (màu đỏ-đen có số imei2: 359311/04/981789/1) tại thời 

điểm ngày 26/3/2017 có giá trị 50 000đồng; 01 điện thoại hiệu Nokia 1280 (màu đen có 

số imei 353300/05/374256/2) tại thời điểm ngày 26/3/2017 có giá trị 50 000đồng. 

Tang số chiếm đoạt trong vụ này là: 1.150 000đồng. 

Ngày 07/06/2013, cơ quan CSĐT Công an thành phố H ra quyết định xử lý vật chứng trả 

lại điện thoại cho người bị hại Ông Nguyễn Đức C đã nhận lại điện thoại, anh Mai Văn H 

đã nhận lại số tiền 1 000 000đồng và điện thoại. Anh H không yêu cầu bồi thường gì 

thêm 

*Vụ thứ 4: Vào khoảng 22 giờ 20 phút ngày 19/4/2017, sau khi đi chơi Internet ở phường 

H về, Nguyễn Viết T đi vào làng Tr ở kiệt 310 đường L để tìm nhà nào sơ hở trộm cắp tài 

sản Phát hiện thấy cửa sổ số nhà 310/14 đường L, phường H, thành phố H mở, T liền đi 

đến nhìn vào trong thấy có chiếc điện thoại hiệu Samsung Duos (màu trắng có số imei2 

357079083988888) và 01 điện thoại hiệu Philip (màu đen có số imei2 

860770030612540) của bà Phạm Thị X đến gần cửa sổ liền thò tay vào lấy rồi tẩu thoát. 

Sau đó, T tiếp tục đột nhập vào nhà bà Nguyễn Thị Thu S đi vào phòng ngủ lấy trộm 01 

điện thoại hiệu Nokia (màu xanh có số imeil 353689087001361) đ trên đầu giường rồi 
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tiếp tục đi vào phòng sau lấy trộm 01 điện thoại Nokia (màu đỏ-đen có số imei2 

3542430658563963) rồi tẩu thoát ra ngoài. 

Sau đó, T tiếp tục đột nhập vào nhà anh Nguyễn Đôn I lấy trộm một điện thoại hiệu 

Samsung (màu đen có số imei2 354729096595887) đang đ ở trên tivi rồi tẩu thoát ra 

ngoài 

Sau đó, T tiếp tục đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị Hoài Đ lấy trộm điện thoại OPPO 

F1S (màu trắng có số Imeil 2 863897037459588) Sau khi lấy được tài sản T đạp xe đến 

cổng làng Trúc Lâm thì công an phát hiện bắt giữ, thu giữ tang vật 

Vật chứng thu giữ: 

- 01 điện thoại Samsung Duos (màu trắng có số imei2 357079083988888). 

- 01 điện thoại Philip (màu đen có số imei2 860770030612540). 

- 01 điện thoại Nokia (màu xanh có số imeil 353689087001361). 

- 01 điện thoại Nokia (màu đỏ-đen có số imei2 3542430658563963). 

- 01 điện thoại Samsung(màu đen có số imei2 354729096595887). 

- 01 điện thoại OPPO F1S (màu trắng có số Imeil 2 863897037459588). 

Tại Bản kết luận định giá tài sản Số 173/KL- HĐĐG ngày 12/5/2017 Hội đồng định giá 

tài sản trong tố tụng hình sự thành phố H xác định: 

- 01 điện thoại Samsung Duos (màu trắng có số imei2 357079083988888) tại thời điểm 

ngày 19/4/2017 có giá trị 100 000đồng 

- 01 điện thoại Philip (màu đen có số imei2 860770030612540) tại thời điểm ngày 

19/04/2017 có giá trị 150000đồng 

- 01 Nokia (màu xanh có số imeil 353689087001361) tại thời điểm ngày 19/04/2017 có 

giá trị 50 000đồng 

- 01 Nokia (màu đỏ-đen có số imei2 354243065856393) tại thời điểm 19/04/2017 có giá 

trị 200 000đồng 

- 01 điện thoại Samsung (màu đen có số imei2 354729096595887) tại thời điểm 

19/04/2017 có giá trị 50000đồng 
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- 01 điện thoại OPPO F1S (màu trắng có số Imeil 2 863897037459588) tại thời điểm 

19/04/2017 có giá trị 3000000đồng 

Tổng tang số chiếm đoạt trong vụ này là: 3.550.000đồng 

Ngày 07/06/2017, cơ quan CSĐT Công an thành phố H ra quyết định xử lý vật chứng trả 

lại điện thoại cho những người bị hại Bà Phạm Thị X, Nguyễn Thị Thu S, anh Nguyễn 

Đôn I, chị Nguyễn Thị Hoài Đ đã được nhận lại tài sản không yêu cầu bồi thường gì thêm 

*Vụ thứ 5: Vào khoảng 21giờ 20 phút ngày 20/4/2017, Nguyễn Viết T đi bộ đến làng 

Ođột nhập vào nhà chị Võ Thị Thu G lấy trộm 01 điện thoại hiệu Samsung Galaxy A8 

màn hình cảm ứng và 01 điện thoại hiệu Samsung bàn phím Sau đó tiếp tục đột nhập vào 

nhà (không rõ địa chỉ nên cơ quan điều tra không xác định được bị hại) trộm 01 điện 

thoại hiệu Nokia màu đen ở trên bộ loa rồi tẩu thoát về nhà Trần Hữu Trường G ngủ 

Ngày hôm sau, T đến chơi game ở quán Internet thì bị công an phường H bắt giữ, thu giữ 

01 điện thoại hiệu Samsung Galaxy A8, riêng các điện thoại Samsung bàn phím và 

Nokia, T đã vứt bỏ nên cơ quan điều tra chưa thu giữ được 

Vật chứng thu giữ 01 điện thoại hiệu Samsung Galaxy A8. 

Tại Bản kết luận định giá tài sản Số 173/KL- HĐĐG ngày 12/5/2017 Hội đồng định giá 

tài sản trong tố tụng hình sự thành phố H xác định 01 điện thoại hiệu Samsung Galaxy 

A8 màu trắng có số imei2 354604071452685/01 tại thời điểm ngày 20/04/2017 có giá trị 

500 000đồng Riêng 01 điện thoại hiệu Samsung bàn phím màu trắng; Nokia màu đen 

không có cơ sở định giá. 

Tổng tang số chiếm đoạt trong vụ này là: 500.000đồng 

Ngày 07/06/2017, cơ quan CSĐT Công an thành phố H ra quyết định xử lý vật chứng trả 

lại điện thoại Samsung Galaxy A8 màu trắng có số imei2 354604071452685/01 cho 

người bị hại Chị Võ Thị Thu G đã nhận lại tài sản không yêu cầu bồi thường gì thêm. 

Tại bản Cáo trạng số 220/QĐ-KSĐT ngày 07/9/2017, Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Huế đã truy tố các bị cáo Nguyễn Viết T, Phan Tấn Th về tội trộm cắp tài sản theo khoản 

1 Điều 138 Bộ luật Hình sự 1999; Bị cáo Lương Trung H về tội Tiêu thụ tài sản do người 

khác phạm tội mà có theo khoản 1 Điều 250 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên toà, đại diện Viện ki m sát nhân dân thành phố Huế giữ nguyên quan điểm truy 

tố, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Nguyễn Viết T, Phan Tấn Th phạm tội 
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Trộm cắp tài sản, bị cáo Lương Trung H phạm tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm 

tội mà có. 

Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm b, o, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 

48; Điều 69; Điều 74 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Viết T từ 01 năm đến 

01 năm 03 tháng tù. 

Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm g, h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 60 Điều 69; 

Điều 74 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Phan Tấn Th từ 04 đến 06 tháng tù nhưng 

cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 năm k từ ngày tuyên án sơ thẩm 

Áp dụng khoản 1 Điều 250; điểm b, g, p khoản 1 Điều 46; điểm g khoản 1Điều 48; Điều 

60 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Lương Trung H từ 06 đến 09 tháng tù nhưng cho 

hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách theo quy định 

Về giải quyết trách nhiệm bồi thường dân sự và xử lý vật chứng: Đã giải quyết xong 

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Viết T: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh 

gia đình bị cáo thuộc hộ nghèo, bố bị cáo mới mất nên bị cáo không được giáo dục đầy 

đủ, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các điểm 

b, o, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Viết T 

4 tháng tù. 

Người bào chữa cho bị cáo Phan Tấn Th: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh gia 

đình bị cáo khó khăn, bố bị cáo bị bệnh nặng, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm g; h; 

p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47; Điều 31 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Th 03 đến 

04 tháng cải tạo không giam giữ. 

Người bị hại chị Lê Thị Thùy Tr đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo T, bị cáo Th. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu 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 tài liệu, chứng cứ, ý kiến của 

Ki m sát viên, các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

XÉT THẤY 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình Lời khai nhận của các bị cáo là phù hợp với lời khai của các bị hại, 
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người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và các tài liệu, chứng cứ khác đã được thu thập 

khách quan trong quá trình điều tra vụ án. 

Do đó, đã có cơ sở đ kết luận: Do muốn có tiền tiêu xài cá nhân, trong khoảng thời gian 

từ 18/3/2017 đến 20/4/2017, Nguyễn Viết T đã tự mình thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản, 

trong đó cùng với bị cáo Phan Tấn Th thực hiện 01 vụ trộm cắp tài sản đều trên địa bàn 

phường H, thành phố H Sau khi trộm cắp được tài sản, T đã 02 lần rủ Lương Trung H 

mang tài sản chiếm đoạt được đi tiêu thụ Cụ th như sau: 

Vụ thứ 1: Nguyễn Viết T cùng Phan Tấn Th lấy trộm của chị Lê Thị Thùy Tr 01 xe môtô 

hiệu Honda WareRSX bi n số 75XX1, trị giá 6 000 000đ; lấy trộm của anh Hoàng B 01 

điện thoại hiệu Qmobile Luna vỡ màn hình trị giá. 

100 000đ và 01 điện thoại hiệu ASUS màu đen, trị giá 400 000đ. Tổng giá trị tài sản bị 

chiếm đoạt lần này là 6.500.000đ. Sau đó T và H bán 01 điện thoại hiệu ASUS màu đen 

cho anh Nguyễn Tất Y với giá 150 000đ, T cho H 50 000đ, T cho Phan Tấn Th 01 điện 

thoại hiệu Qmobile Luna vỡ màn hình. 

Vụ thứ 2: Nguyễn Viết T lấy trộm của anh Lê Quang U 01 điện thoại Samsung Galaxy 

TAPE Giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 2 700 000đ. Sau đó, T, H đến đường đường Z bán 

cho anh Hoàng Công Anh S được 1 300 000đ. Có được tiền T chia cho H 150.000đ, cho 

Th mượn 600 000đ, còn lại tiêu xài cá nhân hết Bà Nguyễn Thị X (mẹ bị cáo T) đã bồi 

thường cho anh S 500 000đ, bị cáo H đã bồi thường cho anh S 200 000đ Anh S không 

yêu cầu các bị cáo T, H phải bồi thường số tiền còn lại. 

Vụ thứ 3: Nguyễn Viết T lấy trộm 01 điện thoại hiệu Nokia màu đen (bàn phím bị phai 

của ông Nguyễn Đức C, trị giá 50 000đ; 01 điện thoại Nokia màu đỏ-đen của anh Mai 

Văn H, trị giá 50 000đ; 01 điện thoại Nokia 1280 màu đen của anh Mai Văn H, trị giá 

50000đ và số tiền 1 000 000đ Giá trị tài sản chiếm đoạt là 1 150 000đ 

Vụ thứ 4: Nguyễn Viết T lấy trộm của bà Phan Thị X 01 điện thoại hiệu Samsung Duos, 

trị giá 100 000đ, 01 điện thoại hiệu Philip, trị giá 150 000đ; lấy trộm của bà Nguyễn Thị 

Thu S 01 điện thoại hiệu Nokia màu xanh, trị giá 50 000đ, 01 điện thoại Nokia màu đỏ-

đen trị giá 200 000đ; lấy trộm của anh Nguyễn Đôn I 01 điện thoại Samsung màu đen, trị 

giá 50 000đ; lấy trộm của chị Nguyễn Thị Hoài Đ 01 điện thoại OPPO F1S, trị giá 3 000 

000đ Giá trị tài sản chiếm đoạt là 3 550 000đ. 
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Vụ thứ 5: Nguyễn Viết T lấy trộm 01 điện thoại hiệu Samsung Galaxy A8 màn hình cảm 

ứng, trị giá 500 000đ và 01 điện thoại hiệu Samsung bàn phím của chị Võ Thị Thu G; 01 

điện thoại hiệu nokia màu đen (không rõ người bị hại) Riêng 01 điện thoại hiệu Samsung 

bàn phím màu trắng; Nokia màu đen không có cơ sở định giá Giá trị tài sản chiếm đoạt là 

500 000đ. 

Như vậy, Nguyễn Viết T thực hiện 05 vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị 14 400 000đ, 

Phan Tấn Th thực hiện 01 vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị 6 500 000đ, Lương Trung 

H tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có 02 lần với giá trị 3 100 000đ. 

Với các hành vi nêu trên Viện ki m sát nhân dân thành phố Huế truy tố các bị cáo 

Nguyễn Viết T, Phan Tấn Th về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 

138 Bộ luật Hình sự, bị cáo Lương Trung H về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm 

tội mà có” theo quy định tại khoản 1 Điều 250 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp 

luật. 

Vụ án có tính chất đồng phạm mang tính giản đơn, hành vi của các bị cáo là nguy hi m 

cho xã hội, không những xâm phạm đến tài sản cá nhân được Nhà nước bảo vệ mà còn 

gây mất trật tự trị an tại địa phương, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Do đó, 

cần phải xét xử nghiêm đ có tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung. 

Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, đặc điểm nhân thân, vai trò của từng bị cáo thì thấy 

rằng: 

Bị cáo Nguyễn Viết T mặc dù khi phạm tội là người chưa thành niên nhưng có nhân thân 

rất xấu, là người khởi xướng, trực tiếp tham gia tất cả 05 vụ trộm, hành vi phạm tội liên 

tục, rất táo bạo, liều lĩnh, rủ rê các bị cáo khác phạm tội, bị cáo phạm tội nhiều lần nên 

phạm vào tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 

48 Bộ luật Hình sự Do đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án và chịu mức án 

cao nhất so với các bị cáo khác, cần cách ly ra khỏi xã hội một thời gian đ có tác dụng 

giáo dục và phòng ngừa. 

Bị cáo Lương Trung H là người đã thành niên, 02 lần giúp sức tích cực cho bị cáo T đem 

tài sản đi tiêu thụ nên cũng phải chịu tình tiết tăng nặng được quy định tại điểm g khoản 1 

Điều 48 Bộ luật Hình sự Do đó bị cáo phải chịu vai trò thứ hai trong vụ án này. 

Bị cáo Phan Tấn Th là người chưa thành niên, chỉ giữ vai trò đồng phạm giúp sức cho bị 

cáo T trong một lần thực hiện trộm cắp tài sản nên phải chịu trách nhiệm hình sự tương 
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xứng đối với mức độ hành vi của mình gây ra Tuy nhiên, đ răn đe, giáo dục và phòng 

ngừa chung đối với loại tội phạm này, Hội đồng xét xử không chấp nhận đề nghị của 

người bào chữa đề nghị áp dụng Điều 31 Bộ luật Hình sự (cải tạo không giam giữ) đối 

với bị cáo Th mà xử phạt bị cáo như đề nghị của đại diện Viện ki m sát là có căn cứ, đúng 

pháp luật. 

Các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là thành khẩn khai báo; bị 

cáo Th, H được hưởng tình tiết giảm nhẹ phạm tội nhưng gây thiệt hại không lớn; Bị cáo 

T, H đã tự nguyện bồi thường thiệt hại; Bị cáo T tự thú về các hành vi trước đó; Bị cáo 

Th được hưởng tình tiết giảm nhẹ phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng 

Bị cáo T, H được người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nên được hưởng thêm tình tiết 

giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự Đối với bị cáo T, tuy bị cáo được 

hưởng 03 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46, 01 tình tiết giảm nhẹ được quy 

định tại khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự nhưng xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là 

rất táo bạo, liều lĩnh, liên tục, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, mặc dù nhiều 

lần bị xử phạt hành chính, bị xử lý hành chính, bị công an bắt giữ nhưng vẫn tiếp tục thực 

hiện hành vi phạm tội, chứng tỏ bị cáo không hề có thái độ ăn năn hối cải nên không th 

áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo T như đề nghị của người bào chữa cho bị 

cáo T. Các bị cáo Th, H có nhân thân tốt, có đủ điều kiện đ cho hưởng án treo nên không 

cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cần giao các bị cáo cho chính 

quyền địa phương giám sát, giáo dục, giúp đỡ trong thời gian thử thách cũng đủ tác dụng 

răn đe và phòng ngừa chung như ý kiến của đại diện Viện ki m sát nhân dân thành phố 

Huế tại phiên tòa là có cơ sở, đúng pháp luật. 

* Về xử lý vật chứng và trách nhiệm dân sự: Đã giải quyết xong. 

Án phí hình sự sơ thẩm: Các bị cáo Nguyễn Viết T, Phan Tấn Th, Lương Trung H phải 

chịu theo quy định. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Viết T (C), Phan Tấn Th phạm tội “Trộm cắp tài sản”; bị 

cáo Lương Trung H (R) phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” 

Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm b, o, p khoản 1, 2 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; 

Điều 69; Điều 74 của Bộ luật Hình sự; 
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Xử phạt bị cáo Nguyễn Viết T 01 (một) năm tù Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ 

ngày bắt giam thi hành án 

Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm g, h, p khoản 1, 2 Điều 46; Điều 47; Điều 60; Điều 69; 

Điều 74 của Bộ luật Hình sự; 

Xử phạt bị cáo Phan Tấn Th 04 tháng tù nhưng cho hưởng án treo Thời gian thử thách 01 

năm k từ ngày tuyên án sơ thẩm 

Áp dụng khoản 1 Điều 250; điểm b, g, p khoản 1 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 

60 của Bộ luật Hình sự; 

Xử phạt bị cáo Lương Trung H 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. 

Thời gian thử thách 01 năm k từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Giao các bị cáo Phan Tấn Th, Lương Trung H cho Ủy ban nhân dân phường H, thành phố 

H giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách Trường hợp thay đổi nơi cư trú thì thực 

hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự. 

* Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng: Đã giải quyết xong.

Án phí hình sự sơ thẩm: Các bị cáo Nguyễn Viết T, Phan Tấn Th, Lương Trung H phải 

chịu mỗi bị cáo 200000đ. 

Án sơ thẩm xét xử công khai, các bị cáo, đại diện hợp pháp của bị cáo, người bào chữa, 

người bị hại có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án 

Người vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày k từ ngày nhận được hoặc 

niêm yết bản án. 
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TOÀ HÌNH SỰ TÒA ÁN 

NHÂN DÂN TỐI CAO 

CỘNG HÒA XÁ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

GĐT số 13/2014/HS-GĐT 

Ngày 02/04/2014 

“Về vụ án nguyễn quốc anh cùng 

đồng phạm bị kết án tội cướp tài 

sản ” 

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA HÌNH SỰ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Tại phiên tòa ngày 02-4-2014, xét xử giám đốc thẩm vụ án hình sự đối với: 

1. Nguyễn Quốc Anh, sinh ngày 25-8-1992; trú tại tổ 8, thôn Ngọc Sơn Đông, xã Bình

Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; khi phạm tội là Sinh viên; con ông Nguyễn

Văn Phúc và bà Triệu Thị Thể.

2. Trần Ngọc Duy, sinh ngày 01-01-1993 (khi phạm tội đủ 17 tuổi 10 tháng 10 ngày); trú

tại tổ 4, thôn Ngọc Sơn Tây, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; nghề

nghiệp: không; con ông Trần Ngọc Phương và bà Trần Thị Thu Thảo;

Nhân thân: ngày 07-9-2012 bị Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình xử phạt 01 năm tù về 

tội “Trộm cắp tài sản”. 

3. Trần Hữu Điềm, sinh ngày 08-3-1993 (khi phạm tội đủ 17 tuổi 07 tháng 02 ngày); trú

tại tổ 1, thôn Ngọc Sơn Tây, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; nghề

nghiệp: không; con ông Trần Ngọc Khai và bà Mai Thị Hoa.

Người bị hại: anh Võ Văn Khỏe, sinh năm 1990; trú tại tổ 20, thôn 4, xã Bình Giang, 

huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. 

NHẬN THẤY 

Theo bản án sơ thẩm, bản án phúc thẩm và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án thì nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 23h ngày 10-10-2010, Trần Hữu Điềm, Trần Ngọc Duy, Nguyễn Quốc Anh và 

anh Mai Văn Tỉnh đi qua khu vực cầu Mới thì gặp các anh Đoàn Văn Diệu, Võ Văn 

Khỏe và Nguyễn Hữu Việt đang ngồi chơi, Nguyễn Quốc Anh hỏi “tụi bây làm gì đây?”, 

anh Diệu trả lời “ngồi chơi” thì Anh nói “tụi bâyngồi chơi lo về chứ Công an xã đi tuần 

đó”. Sau đó, trên đường về thì anh Tỉnh đi về nhà, còn lại Điềm, Duy, Anh bàn nhau 
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quay lại đánh các anh Diệu, Khỏe và Việt. Để thực hiện ý định này, cả bọn về nhà Anh, 

Anh lấy 02 con dao đưa cho Duy và Điềm mỗi người 01 con dao, còn Anh cầm theo 01 

đoạn cây dương liễu, rồi quay lại khu vực cầu Mới. Sau khi biết các anh trên ở xã Bình 

Giang, cả bọn xông vào đánh; trong đó, Duy dùng dao chém 02 nhát vào người anh Diệu 

làm anh Diệu điều khiển xe bỏ chạy, sau đó Duy chém 01 nhát vào người anh Việt; Điềm 

chém 01 nhát vào người anh Khỏe; Anh cầm đoạn cây dương liễu đánh vào lưng và đầu 

anh Khỏe, làm anh Khỏe bỏ chạy để lại xe mô tô biển kiểm soát 92N8-3613 (trên xe còn 

cắm chìa khóa điện). Thấy vậy, Anh lấy xe mô tô này chở Duy, Điềm về nhà bà Trần Thị 

Liêm (bà ngoại của Điềm). Tại đây, Anh dùng kiếm tháo gỡ phần nhựa của xe và cùng 

Duy, Điềm đập vỡ rồi đem vứt bỏ tại ngã tư đường Bình Giang; sau đó, Anh điều khiển 

chiếc xe mô tô trên đến khu vực cống phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà 

Nẵng vứt bỏ. Công an phường An Hải Bắc đã phát hiện, thu giữ chiếc xe mô tô trên. 

Sau khi sự việc xảy ra, Trần Ngọc Duy và Trần Hữu Điềm bỏ trốn và bị truy nã, sau đó ra 

đầu thú; còn các anh Đoàn Văn Diệu, Võ Văn Khỏe, Nguyễn Hữu Việt đều từ chối giám 

định thương tích. Gia đình các bị cáo Điềm, Duy và Anh đã thỏa thuận bổi thường xong 

tiền chữa trị thương tích, sửa chữa xe mô tô nói trên cho các anh Diệu, Khỏe, Việt với 

tổng số tiền là 9.985.000 đồng và các bên không yêu cầu giải quyết về bồi thường. 

Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản thì chiếc xe mô tô 92N8-3613 có giá trị là 

3.000.000 đồng. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 42/2012/HSST ngày 07-9-2012, Tòa án nhân dân huyện 

Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam áp dụng điểm d khoản 2 Điều 133; các điểm b, p khoản 1, 

khoản 2 Điều 46; Điều 47; Điều 60 Bộ luật hình sự và áp dụng thêm Điều 69, Điều 74 Bộ 

luật hình sự đối với Trần Hữu Điềm, Trần Ngọc Duy, xử phạt Nguyễn Quốc Anh 36 

tháng tù, Trần Hữu Điềm 30 tháng tù và Trần Ngọc Duy 30 tháng tù, đều về tội “Cướp tài 

sản”, nhưng cho tất cả các bị cáo trên được hưởng án treo. 

Ngày 17-9-2012, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thăng Bình kháng nghị bản án sơ thẩm 

trên về phần hình phạt đối với Trần Ngọc Duy và Trần Hữu Điềm, theo hướng không cho 

các bị cáo này được hưởng án treo. 

Tại bản án hình sự phúc thẩm số 230/2012/HSPT ngày 14-11-2012, Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Nam đã hủy bản án hình sự sơ thẩm nêu trên để điều tra lại. 

Tại Kháng nghị giám đốc thẩm số 22/QĐ-VKSTC-V3 ngày 08-10-2013, Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao kháng nghị đối với bản án hình sự phúc thẩm số 

230/2012/HSPT ngày 14-11-2012 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam; đề nghị Tòa 

hình sự Tòa án nhân dân tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy bản án hình sự 

phúc thẩm nêu trên và bản án hình sự sơ thẩm số 42/2012/HSST ngày 07-9-2012 của Tòa 

án nhân dân huyện Thăng Bình, để xét xử lại theo đúng quy định của pháp luật. 
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Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Hội đồng 

giám đốc thẩm chấp nhận Kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

XÉT THẤY 

Nguyễn Quốc Anh, Trần Hữu Điềm và Trần Ngọc Duy có hành vi dùng vũ lực đối với 

các anh Võ Văn Khỏe, Đoàn Văn Diệu và Nguyễn Hữu Việt nhằm chiếm đoạt tài sản và 

thực tế các bị cáo đã chiếm đoạt chiếc xe mô tô biển kiểm soát 92N8-3613 của anh Khỏe 

(trị giá 3.000.000 đổng). Vì thế, Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm kết án 

Nguyễn Quốc Anh, Trần Hữu Điềm và Trần Ngọc Duy về tội “Cướp tài sản” là có căn 

cứ. 

Trong vụ án này, Nguyễn Quốc Anh là người khởi xướng, cung cấp phương tiện phạm 

tội cho các bị cáo khác, trực tiếp dùng gậy đánh vào người anh Võ Văn Khỏe và là người 

trực tiếp chiếm đoạt chiếc xe mô tô trên, rồi cùng đổng bọn đập phá và đem xe đi vứt để 

che giấu hành vi phạm tội; khi thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Quốc Anh là người đã 

thành niên, người chủ mưu, cầm đầu và rủ rê, lôi kéo các bị cáo Trần Hữu Điềm và Trần 

Ngọc Duy (là những người chưa thành niên) thực hiện hành vi phạm tội, nên Anh phải 

chịu trách nhiệm chính trong vụ án. Tòa án cấp sơ thẩm xác định Nguyễn Quốc Anh là 

người khởi xướng việc thực hiện tội phạm, nhưng lại không áp dụng tình tiết tăng nặng 

quy định tại điểm n khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự xúi giục người chưa thành niên 

phạm tội) đối với Anh, là thiếu sót. Từ đó, dãn đến việc Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng Điều 

47 Bộ luật hình sự đối với Anh là không đúng quy định của Bộ luật hình sự và hướng dẫn 

tại mục 10 Nghị quyết số 01/2000/NQ-HĐTP ngày 04-8-2000 của Hội đồng Thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao (vì Anh có 02 tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm b, p khoản 

1 Điều 46 Bộ luật hình sự, nhưng lại có 01 tình tiết tăng nặng nói trên). Do đó, việc quyết 

định hình phạt đối vói Nguyễn Quốc Anh là không đúng pháp luật. 

Đối với Trần Ngọc Duy và Trần Hữu Điềm khi phạm tội là người chưa thành niên, nhưng 

các bị cáo này thực hiện hành vi phạm tội rất quyết liệt, trực tiếp dùng dao chém các anh 

Đoàn Văn Diệu, Nguyễn Hữu Việt và Võ Văn Khỏe; cùng Nguyễn Quốc Anh đập phá 

phần nhựa của xe sau đó đem đi vứt; Điềm còn là người khởi xướng đem xe về nhà bà 

ngoại mình đập phá, che giấu, nên Duy và Điềm là đồng phạm tích cực trong vụ án. 

Riêng đối với Duy, ngoài hành vi cướp tài sản nêu trên bị Tòa án nhân dân huyện Thăng 

Bình xét xử sơ thẩm vào chiều ngày 07-9-2012, thì sáng ngày 07-9-2012 còn bị Tòa án 

nhân dân huyện Thăng Bình xét xử sơ thẩm, kết án về tội “Trộm cắp tài sản”, nhưng Tòa 

án cấp sơ thẩm không xác định vấn đề này trong phần lý lịch của Duy, là không phản ánh 

đầy đủ về nhân thân của bị cáo. 

Xem xét về tính chất, mức độ phạm tội, vai trò và nhân thân của các bị cáo thì việc Tòa 

án cấp sơ thẩm cho Nguyễn Quốc Anh, Trần Hữu Điềm và Trần Ngọc Duy được hưởng 

án treo là áp dụng không đúng quy định của Bộ luật hình sự và hướng dẫn tại điểm d tiểu 

mục 6.1 mục 6 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02-10-2007 của Hội đồng Thẩm 
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phán Tòa án nhân dân tối cao về chế định án treo (nay là điểm đ khoản 1 Điều 2 Nghị 

quyết số 01/2013/NQ-HĐTP ngày 06-11-2013 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân 

tối cao). Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn trừ thời gian tạm giam vào thời hạn chấp hành 

hình phạt tù đối với các bị cáo là không đúng. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, Nguyễn Quốc Anh không kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng 

nghị nên quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm đối với Anh có hiệu lực pháp luật, nhưng 

Tòa án cấp phúc thẩm lại xem xét về phần hình phạt của bị cáo Anh và hủy bản án sơ 

thẩm cả về phần quyết định đối với Nguyễn Quốc Anh để điều tra lại, theo hướng không 

cho Anh được hưởng án treo (gây bất lợi cho bị cáo), là trái với quy định tại các Điều 

230, 241 Bộ luật tố tụng hình sự và là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Trong 

trường hợp này, Tòa án cấp phúc thẩm chỉ có thể kiến nghị xem xét theo thủ tục giám đốc 

thẩm đối với Nguyễn Quốc Anh. Tòa án cấp phúc thẩm còn hủy bản án sơ thẩm để điều 

tra lại đối với Trần Ngọc Duy, với lý do “điều tra chưa đầy đủ về tiền án, tiền sự và nhân 

thân của bị cáo” là không cần thiết, vì thiếu sót của Tòa án cấp sơ thẩm trong việc xác 

định nhân thân của bị cáo Duy (như đã phân tích trên) thì Tòa án cấp phúc thẩm có thể 

khắc phục được trong quá trình chuẩn bị xét xử hoặc tại phiên tòa phúc thẩm. 

Bởi các lẽ trên, căn cứ vào khoản 2 Điều 279; khoản 3 Điều 285 và Điều 287 Bộ luật tố 

tụng hình sự; 

QUYẾT ĐỊNH 

Hủy bản án hình sự phúc thẩm số 230/2012/HSPT ngày 14/11/2012 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Nam và bản án hình sự sơ thẩm số 42/2012/HSST ngày 07/09/2012 của Tòa 

án nhân dân huyện Thăng Bình; chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện Thăng 

Bình, tỉnh Quảng Nam để xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật./. 
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