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BẢN ÁN

TRANG

Bản án số 32/2018/HS-ST ngày 25/09/2018 của TAND huyện Cai Lậy,
tỉnh Tiền Giang.
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Về tội: “hiếp dâm”.
Hành vi bị cáo: Khoản 15 giờ ngày 14/03/2014, L V H A đi ngang qua nhà
của chị M (là người bị khuyết tật bẩm sinh về vận động, nghe nói mức độ đặc
biệt nặng), thấy chị M nằm một mình tại hành lang phía trước nhà, không có
người trông coi, nên nảy sinh ý định giao cấu với chị M. H A cởi quần của
chị M và cởi quần dài, quần ngắn của H A ra rồi dung tay sờ ngực và sờ âm
hộ của chị M. Sau đó, H A bế chị M ra nhà phía sau để chị M nằm dưới đất
và thực hiện hành vi giao cấu (nhưng chưa giao cấu được).
10 phút sau, chị M1 về nhà không thấy chị M nằm ngoài hành lang, chỉ có 01
cái quần của chị M và 02 cái quần lạ tại hành lang nên chị M1 truy hô và đi
vào nhà sau tìm kiếm, khi nghe tiếng của chị M1 thì L V H A bỏ chạy ra cửa
phía sau nhà và trốn thoát. Đến ngày 02/04/2018, L V H A bị Cơ quan công
an tạm giữ.
Kết luận giám định pháp y: Chị Tr Th H M màng trinh nguyên vẹn, dãn rộng.
Soi tươi tìm xác tinh trùng, không tìm thấy xác tinh trùng.
Tòa án cấp sơ thẩm nhận định: Bị cáo có hành vi dùng vũ lực và lợi dụng
tình trạng không thể tự vệ của chị Tr Th H M nhằm mục đích thực hiện hành
vi giao cấu trái với ý muốn của chị M nhưng hậu quả chưa xảy ra là do điều
kiện khách quan tác động và ngoài ý chí mong muốn của bị cáo. Căn cứ theo
Khoản 1 Điều 141 Bộ luật hình sự, Hành vi của bị cáo đã đủ cơ sở cho Hội
đồng xét xử kết luận bị cáo phạm tội Hiếp dâm.
Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Phạt bị cáo L V H A 24 (hai mươi bốn) tháng tù
về tội hiếp dâm theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Bộ luật Hình sự 2015.
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Bản án số 230/2017/HS-ST ngày 18/07/2017 của TAND quận Thủ Đức,
thành phố Hồ Chí Minh.
Về tội: “hiếp dâm”
Hành vi bị cáo: Ngày 28/11/2016, Nguyễn Hữu T (sinh năm 1005) đến nhà
chị Võ Thị Nh (sinh ngày 08/02/2000) là người yêu cũ của T để nói chuyện.
Trong lúc T và Nh ngồi nói chuyện thì đã xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, chị Nh
yêu cầu T về nhưng T không về mà đi ra đóng cửa phòng lại rồi đè chị Nh
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xuống nệm, chị Nh tri hô nhưng không ai nghe, T thấy vậy đã dùng tay bịt
miệng Nh lại rồi lấy khăn nhét vào miệng Nh, chị Nh chống cự lăn xuống nền
gạch thì bị T dùng tay trái bóp cổ, còn tay phải T cởi quần của chị Nh ra. Sau
đó, T tự cởi quần T ra rồi đưa dương vật đang cương cứng của T vào âm đạo
của chị Nh nhấp khoảng được 5 phút thì xuất tinh vào âm đạo của chị Nh.
Thực hiện xong hành vi của mình, T bỏ đi.
Kết luận giám định pháp y: Màng trinh của Võ Thị Nh dãn rộng, không rách;
Phết dịch âm đạo: có tinh trùng.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm nhận định: Căn cứ vào kết luận giám định
pháp y và các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, có căn cứ xác định bị cáo
Nguyễn Hữu T là người thành niên, có hành vi dùng vũ lực giao cấu với chị
Võ Thị Nh trái với ý muốn của chị Nh. Như vậy có đủ cơ sở pháp lý kết luận
bị cáo Nguyễn Hữu T phạm vào tội “Hiếp dâm”.
Tính nguy hiểm của hành vi mà bị cáo thực hiện còn thể hiện ở việc bị cáo
thực hiện hành vi phạm tội tại thời điểm chị Võ Thị Nh chỉ ở độ tuổi chưa đủ
16 tuổi 10 tháng, đây là tình tiết định khung theo Khoản 4 Điều 111 Bộ luật
Hình sự năm 1999.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt Bị cáo Nguyễn Hữu T 05
(năm) năm tù theo quy định tại Khoản 1 Điều 111 Bộ luật Hình sự 1999.
Thời hạn tù tính từ ngày 29/11/2016.
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Bản án số 17/2018/HS-ST ngày 08/02/2018 của TAND huyện Long Biên,
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Về tội: “Hiếp dâm”.
Hành vi của bị cáo: Ngày 10/10/2017, Nguyễn Văn H đi uống rượu về đến
trại cá nơi H đang làm thuê thì phát hiện Nguyễn Thị B là người làm thuê
chung đi vào phòng vệ sinh nên H nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục với
chị B nhằm thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Để thực hiện ý định, H đã tìm được và
cầm theo 01 thanh kim loại dẹp, dài khoảng 20 cm, rồi đến trước cửa phòng
vệ sinh đứng đợi. Khi B từ phòng vệ sinh bước ra, H đến dùng tay trái kẹp
vào cổ B, tay phải cầm thanh sắt kề sát vào cổ B buộc B im lặng. Do sợ, B
không giám phản kháng và đi theo H đến 01 bãi đất trống bên cạnh trại cá, H
thấy tại bãi đất trống có sẵn 01 tấm bạt màu cam dưới đất nên đẩy B ngồi
xuống yêu cầu B cởi quần ra và nằm xuống. Sau đó, H tự cởi quần của mình
và nằm đề lên người B. H cầm thanh sắt đạt sát cổ đe dọa không cho B phản
kháng để thực hiện hành vi giao cấu. Sau khi thực hiện xong hành vi giao
cấu, H đã vứt bỏ thanh sắt vào cỏ sát đường và quay về trại cá ngủ.
Kết luận giám định pháp y: Vùng bẹn hai bên không có dấu sây sát da hay
bầm tím; màng trinh giản rộng, rách màng trinh cũ ở vị trí 4 giờ + vết cắt tầng
sinh môn bên phải; tìm không thấy tinh trùng trong dịch phết âm đạo.
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Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm nhận định: Bị cáo đã có hành vi dùng thanh
sắt kề vào cổ và thực hiện hành vi giao cấu trái với ý muốn của bị hại Nguyễn
Thị B do vậy hành vi của bị cáo đã phạm tội “Hiếp dâm” theo quy định tại
Khoản 1 Điều 111 Bộ luật Hình sự năm 1999”.
Hành vi của bị cáo đã gây nguy hiểm cho xã hội, có tính chất nghiêm trọng,
xâm phạm đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác, gây mất trật tự
an ninh tại địa phương nên cần xử phạt bị cáo bằng hình phạt tù tương xướng
với tính chất, mức độ hành vi của bị cáo nhằm giáo dục riêng và phòng ngừa
chung. Bị cáo đã bị xử phạt 07 năm 06 tháng tù về tội “Cướp tài sản” chưa
được xóa án tích vì vậy lần phạm tội này được xác định là tái phạm theo điểm
h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt Nguyễn Văn H 03 (ba) năm
tù theo Khoản 1 Điều 11 Bộ luật hình sự 1999. Thời hạn tù tính từ ngày
11/10/2017.
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Bản án số 45/2019/HS-ST ngày 20/08/2019 của TAND huyện Bình Giang,
tỉnh Hải Dương.
Về tội: “Hiếp dâm”.
Hành vi của bị cáo: Ngày 14/04/2019, Vũ Thế H đã đi bộ đến nhà chị D (có
quan hệ họ hàng, mẹ H là em gái của bố chị D) mục đích để quan hệ tình dục
với chị D. H vào trong nhà thấy chị D đang nằm ngủ dưới chiếu trải dưới nền
nhà tại phòng khách. Thấy vậy, H nằm xuống cạnh chị D rồi dùng tay ôm chị
D nhưng chị D không đồng ý và vùng đứng dậy, H tiếp dục dùng hai tay ôm
ngang người và đẩy chị D vào trong phòng ngủ. H vật chị D nằm xuống đệm
trong phòng ngủ và nằm đề lên người chị D, dùng tay bóp cổ chị D và dọa
nếu chị D kêu cứu thì sẽ giết chị làm chị D sợ hãi. H dùng tay cởi quần dài,
quần lót của chị D rồi tự cởi quần áo của mình và thực hiện hành vi giao cấu
trái ý muốn với chị D.
Kết luận giám định pháp y: Màng trinh của chị D rách cũ ở các điểm 3 giờ, 6
giờ, 9 giờ (không xác định được thời điểm rách); Âm đạo có ít dịch vàng
loãng, không có xác tinh trùng; Tỷ lệ tổn thương cơ thể: 0%.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm nhận định: Căn cứ vào các tài liệu, chứng
cứ, lời khai, có đủ cơ sở xác định Vũ Thế H đã có hành vi dùng vũ lực khống
chế, đe dọa rồi giao cấu trái với ý muốn của chị Vũ Thị D. Gây tổn hại đến
sức khỏe của nạn nhân; làm cho danh dự, nhân phẩm của nạn nhân bị ảnh
hưởng. Bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự; thực hiện hành vi phạm
tội với lỗi cố ý trực tiếp. Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội "Hiếp
dâm" qui định tại khoản 1 Điều 141 Bộ luật Hình sự.
Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội đối với người có quan hệ họ hàng thân
thích với mình, mặc dù người bị hại đã chống trả nhưng bị cáo vẫn cố tình
thực hiện hành vi phạm tội đến cùng nhằm thỏa mãn nhu cầu sinh lý cá nhân.
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Nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc là phạt tù có thời hạn đối với bị cáo
mới có tác dụng răn đe.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Vũ Thế H 29 (Hai
mươi chín) tháng tù theo quy định tại Khoản 1 Điều 141 Bộ luật hình sự
2015. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 14/4/2019.
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Bản án số 51/2019/HS-ST ngày 08/04/2019 của TAND thành phố Cà
Mau, tỉnh Cà Mau.
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Về tội: “Hiêp dâm”.
Hành vi của bị cáo: Ngày 02/11/2018, sau khi uống rượu về Hà Chí T biết
bà Phan Thị Thu H là công nhân, làm chung với T tại công ty, đang ở một
mình tại lán trại (chòi) trong khuôn viên công ty, T nảy sinh ý định quan hệ
tình dục với bà H. Vì vậy, sau khi bước vào trong thấy bà H đang ngồi trên
giường, T đi đến dùng tay đẩy bà nằm xuống giường, rồi nằm đè lên người bà
H, dùng răng cắn vào hai tai và hôn hít lên mặt, cổ bà H. Bà H chống cự
quyết liệt và la lên. T dùng tay trái bịt miệng bà H và đe dọa, la lên sẽ bị giết
chết, hai chân T kẹp giữ lấy hai chân bà H, T dùng chân đạp vào quần bà H
và đạp tuột ra ngoài, sau đó dùng tay phải cởi quần của T. Lúc này bà H vẩn
tiếp tục la lên và chống trả nên T chưa quan hệ được.
Kết luận giám định pháp y: Một mãng bầm vành tai phải, 01 mãng bầm vành
tai trái, 01 mãng bầm vành mũi trái, 01 mãng bầm và xây xát da rãi rát vùng
khóe miệng phải, 01 mãng bầm môi trên và môi dưới bên phải, 01 mãng bầm
và xây xát da rãi rác cằm trái, xây xác da rãi rác cổ phải.
Tòa án nhận dân cấp sơ thẩm nhận định: Khi thực hiện hành vi phạm tội,
bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, bị cáo biết rõ hành vi giao cấu
trái với ý muốn người khác là vi phạm pháp luật, bị pháp luật ngăn cấm
nhưng vẫn thực hiện tội phạm với lỗi cố ý trực tiếp. Do đó, Viện kiểm sát
nhân dân thành phố Cà Mau truy tố bị cáo về các tội “Hiếp dâm” theo quy
định tại khoản 1 Điều 141 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ.
Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo phạm tội với lỗi
cố ý trực tiếp, xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về tình dục, sức khoẻ nhân
phẩm, danh dự của người bị hại, đồng thời do phút giây nông nổi không kiềm
chế được dục vọng và bị rượu kích thích không làm chủ được bản thân, dẫn
đến thực hiện hành vi dùng vũ lực đe dọa khống chế người bị để giao cấu trái
với ý muốn của nạn nhân, nên hành vi của bị cáo phải bị pháp luật nghiêm trị
tương xứng với mức độ và hành vi phạm tội mà mình gây ra.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Hà Chí T 03 năm tù
theo quy định tại Khoản 1 Điều 141 Bộ luật hình sự năm 20115. Thời hạn tù
được tính kể từ ngày 02/11/2018.
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Bản án số 72/2020/HS-PT của TAND tỉnh Bắc Giang.
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Về tội: “Hiếp dâm”.
Hành vi của bị cáo: Vào khoảng 09 giờ một ngày cuối tháng 10/2018 (T
khai không nhớ ngày nào), Vũ Văn T, sinh năm 1971 ở Thôn S, xã M, huyện
L, tỉnh B đang nằm ở ghế nhà một mình thì Nguyễn Thị M, sinh năm 1994 ở
cùng thôn là người thiểu năng về trí tuệ, rất hạn chế về nhận thức cũng như
khả năng điều khiển hành vi, kể cả về năng lực bẩm sinh M cũng không tự
mình làm chủ được, đi xe đạp một mình đến nhà T nói với T: “Anh T ơi, cho
em tiền mua quần áo, em vừa đi lên chợ Năm hỏi bộ quần áo 88.000 đồng”. T
nói “làm gì có tiền nhưng để anh đi tìm, có anh cho”, rồi T đi vào trong
giường ngủ của vợ chồng T kê sát tường hậu và tường hồi bên phải (tính theo
hướng cửa chính ngôi nhà) để lấy tiền cho M. Khi T đi vào giường thì M
cũng đi vào theo. T lấy trong túi quần dài của vợ T ra 70.000 đồng đưa cho
M. Tại đây T đã nảy sinh ham muốn tình dục, muốn giao cấu với M nên T dụ
dỗ M lên giường nằm, rồi dùng dương vật đã cương cứng của mình để giao
cấu với M. T cho dương vật vào trong âm đạo của M giao cấu khoảng 2 phút
sau thì xuất tinh vào trong âm đạo của M, sau đó T và M ra khỏi giường, rồi
M tự đi xe đạp của M đi về.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Tuyên bố bị cáo Vũ Văn T phạm tội
“Hiếp dâm” theo điểm g, khoản 2 Điều 141 Bộ luật hình sự 2015 “g) Làm
nạn nhân có thai”. Xử phạt Vũ Văn T 08 (tám) năm tù, thời hạn tù tính từ
ngày tạm giam. Xử buộc bị cáo Vũ Văn T, có trách nhiệm bồi thường cho chị
Nguyễn Thị M 10.000.000đ (mười triệu đồng).
Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo kháng cáo: Đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm
giảm nhẹ hình phạt tù cho bị cáo với lý do: Bị cáo không biết người bị hại bị
bệnh thiểu năng trí tuệ, bị cáo phạm tội lần đầu, bố để bị cáo được tặng Huân
chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Đồng thời, người bị hại Nguyễn Thị M có đề nghị kháng cáo là tăng hình
phạt tù đối với bị cáo và đề nghị tăng bồi thường cho chị M với lý do: Bị cáo
là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự mà lại hiếp dâm một người bị
tâm thần.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm nhận định: Hội đồng xét xử xét thấy án
sơ thẩm xét xử bị cáo về tội Hiếp dâm là đúng người, đúng tội, đúng pháp
luật, không oan sai căn cứ theo điểm g khoản 2 Điều 141 Bộ luật hình sự
2015. Án sơ thẩm không áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối
với bị cáo Vũ Văn T là phạm tội đối với người bị hạn chế khả năng nhận thức
theo quy định tại điểm k khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 2015 là
thiếu sót.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm tuyên: Tuyên bố bị cáo Vũ Văn T phạm
tôi “Hiếp dâm”. Xử phạt bị cáo 08 (tám) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm
giam. Xử buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho bị cáo 14.900.000 đồng.
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Bản án số 52/2019/HS-PT ngày 26/02/2019 của TAND cấp cao tại Đà
Nẵng.
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Về tội “Hiếp dâm”.
Hành vi của bị cáo: Khoảng 01 giờ sáng ngày 30/5/2018, W nói mệt và nói
Đ chở về ký túc xá để nghỉ ngơi nhưng anh Đ nói là do say nên đi tìm khách
sạn nào gần đây để nghỉ thì W đồng ý. Đ điều khiển xe chở W đến khách sạn
R thành phố Đà Nẵng. Sau đó, Đ và W đi lên phòng 302, khi lên phòng W
hỏi Đ sao không thuê hai phòng mà chỉ thuê một phòng thì Đ nói do khách
sạn hết phòng và nói W cứ yên tâm lên giường nằm ngủ còn Đ sẽ lên ghế
trong phòng nằm.
Khoảng 02 giờ cùng ngày Đ lên giường nằm cùng W, lợi dụng lúc W bị say
Đ đã thực hiện hành vi giao cấu với W, sau đó xuất tinh trong âm hộ của W.
Đến khoảng 4 giờ 30’ cùng ngày, W dậy mặc lại quần áo rồi đón Grap về ký
túc xá còn Đ vẫn đang ngủ.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Tuyên bố Bị cáo Nguyễn Công Đ
phạm tội “Hiếp dâm” theo khoản 1 Điều 141 Bộ luật hình sự 2015. Xử phạt:
Nguyễn Công Đ 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi hành
án. Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Nguyễn Công Đ phải bồi thường cho
chị W số tiền 150.000.000 đồng.
Bị đơn có đơn kháng cáo: Xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo
và giảm bớt tiền bồi thường thiệt hại.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm nhận định: Cấp sơ thẩm đã xử phạt bị cáo
Nguyễn Công Đ về tội “Hiếp dâm” theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Bộ
luật hình sự năm 2015 là đúng người, đúng pháp luật. Do bị cáo thật thà khai
báo, ăn năn hối cải, gia đình có công với cách mạng, bị cáo đã nộp số tiền
khắc phục hậu quả 50.000.000 đồng nên chấp nhận kháng cáo của bị cáo
Nguyễn Công Đ.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận một phần đơn kháng
cáo về hình phạt của bị cáo Nguyễn Công Đ. Sửa bản án sơ thẩm hình sự số
82/2018/HS-ST ngày 28-11-2018 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng.
Xử phạt: Nguyễn Công Đ 18 (Mười tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày
bắt thi hành án.
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Bản án số 68/2017/HS-PT ngày 04/08/2017 của TAND tỉnh Bắc Giang.
Về tội: “Hiếp dâm”
Hành vi của bị cáo: Vào khoảng hơn 08 giờ ngày 30/7/2016, tại gia đình chị
Nguyễn Thị X. Vi Văn V (sinh năm 1949) thấy cháu Vũ Thị T (sinh năm
1993) là con gái chị Nguyễn Thị X đang ở nhà một mình và biết rõ cháu Vũ
Thị T bị bệnh tâm thần, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên Vi
Văn V đã có hành vi quan hệ tình dục giao cấu với cháu Vũ Thị T. Cháu T
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không có phản kháng gì mà chỉ đưa tay ôm vào lưng của V. Khoản 02 phút
sau thì bị chị Nguyễn Thị X về đến nhà phát hiện thấy. Cùng ngày Vi Văn V
đến Công an xã N, huyện L đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
của bản thân.
Theo kết luận giám định pháp y về tình dục thì lỗ màng trinh giãn rộng, hình
răng cưa, không có rách mới. Không thấy hình ảnh xác tinh trùng. Hiện tại
không có thai.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Tuyên bố: bị cáo Vi Văn V phạm tội
“Hiếp dâm” theo khoản 1 Điều 111 Bộ luật Hình sự 1999. Xử phạt Vi Văn V
02 năm 06 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án nhưng được trừ
đi thời gian đã bị tạm giữ. Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Vi Văn V phải
bồi thường cho cháu Vũ Thị T do chị Nguyễn Thị X là mẹ đẻ đại diện hợp
pháp tổng số tiền là 23.600.000 đồng.
Người đại diện hợp pháp của người bị hại nộp đơn kháng cáo là việc xử phạt
bị cáo 2 năm 06 tháng tù là nhẹ, không nhất trí mức bồi thường dân sự , đề
nghị cấp phúc thẩm xem xét lại toàn bộ bản án.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm nhận định: Án sơ thẩm xét xử bị cáo Vi
Văn V về tội “Hiếp dâm” theo khoản 1, Điều 111- Bộ luật hình sự năm 1999
là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai. Cấp sơ thẩm áp dụng
hình phạt tù có thời hạn 02 năm 06 tháng tù là hoàn toàn phù hợp quy định
của pháp luật, nhằm giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành công dân tốt, đảm bảo
tính đấu tranh và phòng ngừa tội phạm trong xã hội.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của
đại diện hợp pháp của người bị hại, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm
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Bán án số 155/2020/HS-ST ngày 15/05/2020 của TAND thành phố Thái
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Về tội: “Cưỡng dâm”
Hành vi của bị cáo: Ngày 25/11/2019, chị Trần Thị L sử dụng nick zalo là
“Bông” nhắn tin với nick zalo của Vũ Văn N về việc muốn bán điện thoại, N
trả giá mua điện thoại, sau đó giữa N và L có nhắn tin nói chuyện tình cảm
với nhau. Chị L và N hẹn nhau ngày 28/11/209 sẽ đi nhà nghỉ tại thành phố
Thái Nguyên để quan hệ tình dục, sau khi quan hệ tình dục, N sẽ trả cho chị L
số tiền 2.000.000 đồng.
Khoảng 8 giờ ngày 28/11/2019, N kể với S về việc đang tới thành phố Thái
Nguyên để gặp chị L để quan hệ tình dục. N đã đồng ý để S đi cùng mình. Do
không đủ số tiền 2 triệu đồng nên N bàn với S là sau khi N đón chị L vào
phòng để quan hệ tình dục thì S sẽ đi vào phòng và cầm điện thoại quay cảnh
quan hệ tình dục của N và chị L rồi dùng video đã quay được để đe dọa, ép
buộc chị L cho cả N và S quan hệ tình dục với chị L mà không phải trả tiền.
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Do lo sợ bị đánh ghen, đăng video không mặc quần áo lên mạng, chị L đã
miễn cưỡng đồng ý cho S và N quan hệ tình dục với mình. Sau khi cả S và N
quan hệ tình dục với chị L xong, N không trả số tiền 2 triệu như đã hứa, và S
đã xóa video rồi.
Kết luận giám định pháp y: Màng trinh đã rách hoàn toàn, vết rách cũ tại vị
trí 4h và 9h. Âm đạo có dịch màu trắng đục, trong dịch âm đạo có hình ảnh
tinh trùng của Vũ Văn N và xác tinh trùng trên tiêu bản soi tươi.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm nhậnđịnh: Hành vi bàn bạc với nhau thực
hiện việc quay video khi N và L không mặc quần áo tại phòng 301 Nhà nghỉ
666, thành phố Thái Nguyên nhằm mục đích đe dọa, khống chế chị L, để cả
N và S được quan hệ tình dục với chị L mà không phải trả tiền, Chị L bị N và
S đe dọa, do lo sợ bị đăng Video lên mạng xã hội và đang trong lúc không
mặc quần áo đã miễn cưỡng chấp nhận cho N và S thực hiện hành vi giao cấu
và quan hệ tình dục khác. Vì vậy, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ để xác định
hành vi của Vũ Văn N và Nguyễn Văn S có đủ yếu tố cấu thành tội Cưỡng
dâm theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 143 Bộ luật hình sự, đó là: “a)
nhiều người cưỡng dâm một người”
Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về tình dục
của phụ nữ, xâm phạm đến danh dự, phẩm giá con người, gây mất an ninh,
trật tự ở địa phương. Bị cáo Vũ Văn N là người khởi xướng việc thực hiện tội
phạm, S thực hiện tội phạm với vai trò đồng phạm tích cực.
Hội đồng xét xử thấy, các bị cáo có nhân thân tốt, nhất thời phạm tội, sau khi
thực hiện hành vi phạm tội đã thật sự thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải,
tự nguyện khắc phục hậu quả cho bị hại, bị hại có đơn xin miễn trách nhiệm
hình sự cho các bị cáo. Nguyên nhân các bị cáo thực hiện tội phạm xuất phát
từ việc bị cáo N và chị L rủ nhau đi nhà nghỉ tại thành phố Thái Nguyên để
quan hệ tình dục, tuy nhiên do không muốn trả tiền và cả hai bị cáo đều được
quan hệ tình dục với chị L, dẫn đến các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội. Vì
vậy, Tòa án áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo, đủ khả năng để
các bị cáo tự cải tạo và không gây nguy hiểm cho xã hội.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên:
Đối với bị cáo Vũ Văn N: 03 (ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo thời gian
thử thách 5 (năm) kể từ ngày tuyên án vè tội “Cưỡng dâm”.
Đối với bị cáo Nguyễn Văn S: 3(ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo thời
gian thử thách 05 (năm) kể từ ngày tuyên án về tội “Cưỡng dâm”.
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Bản án số 66/2020/HS-ST ngày 24/02/2020 của TAND thành phố Hạ
Long, tỉnh Quảng Ninh.
Về tội: “Cưỡng dâm”
Hành vi của bị cáo: Đầu năm 2017, Anh H là người sinh sống trong khu trọ
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của chị Nguyễn Thị L. Qúa trình sinh hoạt, H và L thường xuyên nói chuyện
với nhau và nảy sinh tình cảm yêu thương. Đến tháng 7 năm 2017, chị L cùng
H đi Lạng Sơn chơi, trong lần đi này cả hai đã quan hệ tình dục với nhau và
sau đó cả hai còn quan hệ tình dục với nhau nhiều lần.
Đến tháng 7 năm 2018, chị L thấy mối quan hệ với H không đi đến đâu vì chị
hơn H 13 tuổi nên đã chủ động đề nghị chia tay. Vì nghĩ rằng chị L có người
yêu khác, nên H đã gửi 01 tin nhắn hình ảnh do H chụp lúc chị L mặc đồ lót,
khoác trên mình 01 chiếc áo sơ mi màu trắng không cài cúc và nhiều lần nhắn
tin qua mạng xã hội Zalo cho chị L nhằm ép buộc chị phải tiếp tục quan hệ
tình dục với H, nếu không H sẽ giết chết chị L, gia đình chị L. Do sợ H tung
hình ảnh và cho mọi người biết mối quan hệ giữa H và mình thì chị L rất xấu
hổ, nên chị buộc phải tiếp tục quan hệ tình dục với H nhiều lần.
Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2018 đến ngày 19/06/2019, trong những
lần chị L từ chối đều bị H gửi nhắn tin, đe dọa chị L, đăng hình ảnh chị L
mặc bộ quần đùi áo ba lỗ hoa màu xanh, 01 ảnh chân trần từ đùi của chị L
nằm trên giường. Lần gần đây nhất chị L phải quan hệ tình dục với H là ngày
19/06/2019. Do không chịu đựng được sự đe dọa, ép buộc của H, nên ngày
16/07/2019 chị L đã đến cơ quan điều tra Công an thành phố Hạ Long tố cáo
hành vi cưỡng dâm của H.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm nhận định: Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo
đã có hành vi ép chị L phải quan hệ tình dục ngoài ý muốn nhiều lần, nên bị
cáo Nguyễn Văn H đã phạm tội: “Cưỡng dâm” theo điểm b, khoản 2, Điều
143 của Bộ luật Hình sự 2015, nên theo kết luận của Kiểm sát viên là có căn
cứ đúng người, đúng tội, đúng qui định của pháp luật.
Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo đã xâm phạm
vào nhân phẩm, danh dự của con người, xâm phạm vào quyền tự do tình dục
của người phụ nữ. Cần phải xử lý bị cáo để cải tạo giáo dục riêng và phòng
ngừa chung. Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hồi cải; Bị hại xin giảm nhẹ
trách nhiệm hình sự. Nên được hưởng án theo điểm s, khoản 1, khoản 2 Điều
51 của Bộ luật hình sự.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Bị cáo Nguyễn Văn H 36 (Ba mươi
sáu) tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 60 tháng, kể từ ngày
tuyên án sơ thẩm. Trả tự do ngay cho bị cáo, nếu bị cáo không bị tạm giam về
một tội phạm khác.
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Bản án số 23/2018/HS-ST ngày 21/03/2018 của TAND huyện Gò Dầu,
tỉnh Tây Ninh.
Về tội “Cưỡng dâm”.
Hành vi của bị cáo: Khoảng cuối tháng 3/2017, Mang Tấn B và chị Nguyễn
Thị Mỹ D quen biết nhau qua mạng xã hội Zalo, rồi nảy sinh tình cảm và
quan hệ tình dục với nhau. Đến khoảng đầu tháng 4/2017, B gọi điện thoại rủ
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chị D đi nhà nghỉ để quan hệ tình dục thì chị D nói đã có gia đình nên không
muốn quan hệ với chị B. B nói dối với chị D là khi quan hệ tình dục trước đó
thì B có quay phim, chụp ảnh lại, rồi đe dọa chị D nếu không cho quan hệ
tình dục thì B sẽ đăng hình ảnh, đoạn phim này lên trang mạng xã hội và nói
cho gia đình chồng chị D biết, nhằm mục đích uy hiếp tinh thần của chị D.
Do sợ bị ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nên trong tình trạng quẫn bách bị
D miễn cưỡng cho B quan hệ tình dục thêm 06 lần, mỗi lần B đều đe dọa chị
D.
Trong thời gian này, B liên tục gây sức ép mượn tiền của chị D 6 lần tổng
cộng 4.000.000 đồng để tiêu xài. Sau đó, B tiếp tục hỏi mượn của chị D
2.000.000 đồng và hứa hẹn đưa lại cho chị D toàn bộ hình ảnh và đoạn phim,
hứa sẽ không nói cho ai biết và không liên lạc với chị D, nhưng chị D không
đồng ý cho mượn tiền. Đến đầu tháng 6/2017, B nhiều lần liên lạc điện thoại
đe dọa chị D cho quan hệ tình dục thì chị D không đồng ý. B tiếp tục đe dọa,
yêu cầu chị D phải cho mượn 2.000.000 đồng thì B cam kết sẽ không làm
phiền chị D thì chị D đồng ý và yêu cầu B viết giấy cam kết không được tống
tiền chị D.
Ngày 10/06/2017, biết B không thực hiện lời cam kết, nên chị D đến Công an
thị trấn Gò Dầu tố cáo hành vi của B.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm nhận định: Hành vi của bị cáo B xét thấy có
đủ yếu tố cấu thành tội “Cưỡng dâm” và “Cưỡng đoạt tài sản” tội phạm và
hình phạt được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 113 và khoản 1 Điều 135
Bộ luật hình sự 1999. Vụ án mang tính chất nghiêm trọng, hành vi phạm tội
của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, đã dùng mọi thủ đoạn gian dối và đe
dọa để quan hệ tình dục và chiếm đoạt tiền của chị D, làm cho tinh thần chị D
và gia đình hoan mang lo sợ, bị cáo làm cho tinh thần chị D và gia đình hoan
mang lo sợ, bị cáo làm cho chị D lo sợ cuộc sống gia đình tan vỡ, gây ảnh
hưởng xấu trong quần chúng nhân dân. Do đó, cần xử phạt tù mới đủ để răn
đe, cải tạo, giáo dục bị cáo thành công dân tốt.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Mang Tấn B 04 (bốn)
năm tù về tội “Cưỡng dâm” và 01 (một) năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 18/10/2017.
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Bản án số 25/2018/HS-ST ngày 27/04/2018 của TAND thị xã Ninh Hòa,
tỉnh Khánh Hòa.
Về tội: “Cưỡng dâm”
Hành vi của bị cáo: Lê H là cha ruột của Lê Thị N cùng chung sống tại thôn
Hang Dơi, tỉnh Khánh Hòa. Khoảng tháng 3/1992, vào giữa đêm, lợi dụng sự
lệ thuộc vật chất, tinh thần và sự non nớt của Lê Thị N, H đến chỗ ngủ dùng
thủ đoạn dụ dỗ N trong khoảng 15 phút để giao cấu. N miễn cưỡng cho H
giao cấu. Sáng hôm sau, H nói với N không được nói với ai chuyện giao cấu,
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nếu nói thì H sẽ đi tù và cả nà chết đói, cứ thế vào ban đêm, N đã miễn cưỡng
để cho Lê H giao cấu và kết quả là N có thai và sinh được 02 người con: Lê
Thị H và Lê Thị S (đều là con ruột của Lê thị N và Lê H). Đến tháng 07/2012
khi N có nhà riêng thì chấm dứt quan hệ tình dục với H.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm nhận định:
Về thời điểm lần đầu bị cáo giao cấu với Lê Thị N để xác định bị cáo Lê H
phạm tội “Cưỡng dâm” hay “Cưỡng dâm trẻ em”.
Ngoài lời khai của bị cáo và người bị hại thì không còn chứng cứ nào khác để
chứng minh khoảng thời gian lần đầu giao cấu. Đồng thời, bà N không được
đăng ký khai sinh và không đủ cơ sở khoa học để khẳng định tuổi thật của bà
Lê Thị N. Như vậy, trong vụ án này không thể lấy lời khai duy nhất của
người bị hại để làm bất lợi cho bị cáo. Nên theo nguyên tắc suy đoán vô tội
quy định tại Điều 13 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì không có căn cứ để
truy tố bị cáo về tội “Cưỡng dâm trẻ em”. Nên Hội đồng xét xử xét thấy việc
Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ninh Hòa lấy mốc thời gian từ tháng 3/19927/2012 để truy tố bị cáo về tội “Cưỡng dâm” là có căn cứ.
Hội đồng xét xử xét thấy: Viện kiểm sát thị xã Ninh Hòa truy tố các bị cáo
với các tội danh: tội “Cưỡng dâm” với các tình tiết tăng nặng định khung là
“Cưỡng dâm nhiều lần”, “Có tính chất loạn luân”, “Làm nạn nhân có thai”
theo các điểm b, d, đ khoản 2 Điều 113 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ
sung năm 2009 là có căn cứ, đúng người, đúng tội.
Hành vi của bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội, bị cáo biết rõ hành vi của mình
là phạm tội, trái với đạo đức, biết rõ người bị hại là con đẻ của mình mà vẫn
thực hiện hành vi giao cấu để thỏa mãn dục vọng của mình trong thời gian
dài. Hành vi của bị cáo để lại hậu quả rất nghiêm trọng, không những xâm
phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng của con gái mình mà còn sinh ra
hai người con phát triển về thể chất và tinh thần không được bình thường,
thường xuyên đau ốm. Nên hành vi phạm tội của bị cáo cần phải xử lý thật
nghiêm.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Bị cáo Lê H 09 (chín) năm tù về tội
“Cưỡng dâm”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án
nhưng được trừ thời gian tạm giam trước ngày 10/09/2014 đến ngày
27/06/2016.
13

Bản án số 05/2018/HS-ST ngày 18/01/2018 của TAND huyện Bảo Lạc
tỉnh Cao Bằng.
Về tội: “Bức tử”
Hành vi của bị cáo: Năm 2002, Đặng Chòi H và chị Hoàng Mùi N cùng cư
trú tại xóm BR, tỉnh CB chung sống với nhau như vợ chồng. Trong quá trình
chung sống từ năm 2011, Đặng Chòi H và chị Hoàng Mùi N thường xuyên
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cãi vã nảy sinh mâu thuẩn, H nghi ngờ vợ quan hệ bất chính với người đàn
ông khác nên thường xuyên chửi, đánh đập vợ, dùng cây trúc đánh vợ, đấm,
đá vào thân thể vợ. Những lúc bị đánh chị Hoàng Mùi N có van xin nhưng H
vẫn tiếp tục đánh.
Ngày 07/08/2016 tại nhà riêng, Đặng Chòi H tiếp tục chửi, dùng chân, tay
đấm, đá vào người chị. Do bị chửi, đánh và không phản kháng được, chị N
lấy 01 (một) bình thuốc diệt cỏ nhãn hiệu Nimaxon 20 XL định uống. Chưa
thấy chị N uống, ông H lại đánh chửi chị, ép chị uống. Sau khi chị uống thuốc
diệt cỏ, đến ngày 16/08/2016, sau 10 ngày uống Chị N vẫn nằm một chỗ,
bụng chướng to lên. Sau đó chị được chữa trị bằng thuốc nam nhưng không
khỏi và được đưa đến bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Lộc, tỉnh Cao Bằng cấp
cứu và đến ngày 31/08/2016 chị N tử vong.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm nhận định: Khi thực hiện hành vi phạm tội
bị cáo là người đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với mọi hành vi do
mình gây ra. Bị cáo thực hiện hành vi: đánh đập đau đớn về thể xác, chửi bới,
lăng mạ, sỉ nhục gây tổn hại nghiêm trọng đến tinh thần, danh dự, nhân phẩm
của vợ mình, bị cáo nhận thức rõ hành vi của mình có thể làm cho bị hại tự tử
và bị cáo bỏ mặc cho hậu quả xảy ra. Những hành động đó lặp đi lặp lại nhiều
lần từ năm 2011 đến năm 2016 gây nên sự uất ức, bế tắc làm cho bị hại đã tự
mình thực hiện việc tước đoạt tính mạng mình. Nên theo quy định tại khoản 1
Điều 100 Bộ luật hình sự 1999: “Người nào đối xử tàn ác, thường xuyên ức
hiếp, ngược đãi hoặc làm nhục người lệ thuộc mình làm người đó tự sát, thì
bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm”. Như vậy, hành vi của bị cáo Đặng Chòi
H đã đủ yếu tố cấu thành tội “Bức tử”.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Đặng Chòi H 02 (hai)
năm, thời gian thi hành án tính từ ngày 06/10/2017.
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Bản án số 43/2018/HS-ST ngày 23/01/2018 của TAND huyện S, tỉnh Sơn
La.
Về tội: “Bức tử”
Hành vi của bị cáo: Sau khi bỏ vợ trước, năm 1993 Vàng A C kết hôn với
Sộng Thị D (có đăng ký kết hôn). Vợ chồng C-D có với nhau bốn người con,
nay đều thành niên. Năm 2003, C nghi ngờ D ngoại tình với Vàng A L nên
gây mâu thuẫn rồi bị L bắn bị thương. L bị xử phạt tù và phải bồi thường thiệt
hại cho C 2.187.000 đồng. Đến năm 2009, C lấy thêm người vợ nữa là Lầu
Thị L (không có hôn thú), L và C có một người con chung.
C và hai người vợ sống chung một nhà, mọi quan hệ bên ngoài cũng như sinh
hoạt, chi tiêu trong gia đình đều do C định đoạt. Vợ con làm trái ý là C quát
nạt, đánh đập. Những lần Vàng A C đánh đập vợ điển hình như sau:
(1) Đối với người vợ hợp pháp Sộng Thị D:
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Lần thứ nhất: Vào một ngày vào tháng 01 năm 2007, khi Và A L đi tù về, C
đến gặp L đòi tiền bồi thường nhưng không được. Về nhà trút cơn tức giận
lên người vợ, vừa quát mắng C vừa dùng cái que gỗ vụt nhiều nhát vào người
vào chân vợ gây nhiều vết thâm tím.
Lần thứ hai: Cũng vì cái cớ không đòi tiền được, nên D dùng thanh sắt to
bằng ngón tay vụt vào vợ nhiều nhát gây nên vết bầm tím.
Lần thứ ba: Do nghi ngờ D ngoại tình với chú em Vàng A T, nên C đã tra
khảo D rồi cầm thanh gỗ dài khoảng 60 cm đánh D. Chị D hoảng sợ chạy vào
rừng rồi hái một nắm nhỏ lá ngón nhưng không ăn ngay mà dấu trong người.
Đến tối C tiếp tục tra khảo và tát vào mặt D, nên chị D đã ăn lá ngón. Nhưng
sau đó, vợ chồng người chị gái của D đến chơi và phát hiện D ăn lá ngón liền
vội vàng đưa D đến Bệnh viện cấp cứu. May mắn chị D không chết.
(2) Đối với người vợ không hợp pháp Lầu Thị L:
Cũng từ lý do nghi ngờ L ngoại tình, nên C hay tra khảo đánh đập.
Lần thứ nhất: Vì tức L để cho con khóc nhiều, C đã tát L nhiều nhát, L phải
van xin C mới chịu dừng.
Lần thứ hai: C thấy L đứng khóc gần cửa phía sau nhà, hỏi L không trả lời thì
C cầm một đoạn gậy gỗ dài khoảng 50 cm đánh nhiều nhát vào người L. L
vội bế lấy con chạy trốn vào rừng, rồi bỏ về bên quê ngoại. Nên C đến xin lỗi
L và họ ngoại chịu trốn phạt theo tục lệ 1.000.000 đồng rồi đón L về nhà.
Lần thứ ba: L cằn nhằn về việc C chịu nộp phạt cho họ ngoại, hai bên cãi cọ
nhau, C tức khí cầm ngay que củi đang cháy trong bếp, dụi bên cháy vào
đống tro rồi vụt liên tiếp vào đùi, vào chân L.
Sau nhiều lần bị đánh đập, Chị L đã uống thuốc diệt cỏ để tự tử. Mặc dù đã
được gia đình đưa đến bênh viên chữa trị nhưng đến chiều ngày hôm sau tự ý
đưa L về nhà. Ở nhà, tình trạng L trở nên trầm trọng và đến ngày 14/06/2017
thì L chết.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm nhận định: Xét thấy Vàng A C đã đối xử tàn
ác, thường xuyên ức hiếp đánh đập hai người vợ, làm cho cả hai người vợ
quá tiêu cực mà tự sát nên Hội đồng xét xử kết luận bị cáo Vàng A C phạm
tội “Bức tử”, theo khoản 2 Điều 100 Bộ luật hình sự 1999.
Bị cáo là người có nhân thân xấu (sử dụng ma túy), bất chấp sự khuyên răn
của gia đình, thực hiện hành vi bạo lực gia đình kéo dài. Do vậy, bị cáo
không được hưởng tình tiết giảm nhẹ và phạt bị phạt tù nghiêm khắc nhằm
giáo dục cải tạo bị cáo.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt Vàng A C 06 (sáu) năm tù.
Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam.
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Bản án số 50/2017/HS-ST ngày 20/09/2017 của TAND huyện Cẩm Giàng,
tỉnh Hải Dương.
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Về tội: “Làm nhục người khác”
Hành vi của bị cáo: Nguyễn Văn L và Doãn Thị H cùng làm công nhân tại
công ty TNHH Fuji Seiko Việt Nam. Khoảng tháng 10/2015, hai người phát
sinh tình cảm và yêu nhau.
Trong khoảng thời gian yêu nhau, L và H đã nhiều lần quan hệ tình dục với
nhau. Trong mỗi lần quan hệ, L thường dùng điện thoại của mình quay video
và chụp ảnh cảnh L và H đang quan hệ tình dục, cảnh H đang khỏa thân, và
phiếu kết quả siêu âm thai của chị H. Cuối cùng, L đăng các bức ảnh đó lên
trang cá nhân có tên “Kẹo Đắng” và chỉ để chế độ chỉ có L xem được.
Quá trình yêu nhau do thấy không phù hợp nên đến tháng 05/2016, chị H đã
chủ động chia tay và không yêu L nữa. Vì không muốn chia tay nên L đã
nhiều lần nhắn tin đe dọa chị H, nếu không yêu L nữa thì sẽ gửi tất cả những
bức ảnh, video cảnh L và H đang quan hệ tình dục, cảnh H đang khỏa thân và
phiếu kết quả siêu âm thai của chị H cho những người thân và bạn bè của chị
H. Nhưng cuối cùng, chị H không đồng ý quay lại nên L đã dùng tài khoản
“Kẹo Đắng” gửi những bức ảnh đó cho những người bạn, chị gái, em gái, anh
họ của chị H.
Tòa án cấp sơ thẩm nhận định: Hội đồng xét xử nhận thấy việc truy tố bị
cáo L với tội danh “làm nhục người khác” theo điểm a, Khoản 1 Điều 121 Bộ
luật hình sự 1999 là có căn cứ, và đúng pháp luật. Vì hành vi của bị cáo là
nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của
người khác. Hậu quả làm cho người bị hại thấy mình bị bôi nhọ danh dự,
nhân phẩm, mất uy tín với bạn bè, người cùng làm việc và người thân trong
gia đình. Xét thấy bị cáo nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ: khai báo
thành khẩn, tự nguyện bồi thường cho người bị hại, người bị hại xin giảm nhẹ
hình phạt cho bị cáo nên HĐXX cho bị cáo được hưởng án treo.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn L 12
tháng ù cho hưởng án treo căn cứ theo khoản 1, 2 Điều 60 Bộ luật hình sự
năm 1999 và điểm a khoản 2 Điều 155 Bộ luật hình sự năm 2015.Thời gian
thử thách là 24 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.
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Bản án số 38/2019/HS-PT ngày 11/09/2019 của TAND tỉnh Gia Lai.
Về tội: “Làm nhục người khác”.
Hành vi bị cáo: Bị cáo Lê Văn T và chị Nguyễn Thị Th đều là những người
đã có gia đình riêng, nhưng có mối quan hệ tình cảm với nhau từ tháng
01/2015. Từ ngày 16/12/2017 đến ngày 18/12/2017 bị cáo T và chị Th thuê
khách sạn ở chung tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều lần quan hệ tình dục
với nhau. T thường lén dùng điện thoại di động quay clip, chụp ảnh khỏa
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thân, và chứng minh nhân dân của chị Th. Ngày 6/8/2018, phát hiện trong
điện thoại của chị Th có nhiều hình ảnh thân mật giữa chị và anh Hoàng Văn
Th1 nên H nảy sinh ý định ghen tuông, có hành vi sử dụng những hình ảnh
khỏa thân, lồng ghép các hình ảnh đồi trụy trên mạng internet, lập các tài
khoản giả rồi đăng lên các trang mạng xã hội nhằm mục đích làm nhục chị Th
và anh Th1 để trả thù, làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm chị Th và anh
Th1.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Tuyên bố bị cáo Lê Văn T phạm tội
“Làm nhục người khác” theo điểm a, b, e khoản 1 Điều 155 Bộ luật hình sự
2015. Xử phạt bị cáo Lê Văn T 09 (chín) tháng tù.
Bị đơn có đơn kháng cáo xin hưởng án treo.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm nhận định: Hội đồng xét xử xét thấy việc
Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn T phạm tội “làm nhục người khác”
theo quy định tại điểm a, b, e khoản 1 Điều 155 Bộ luật hình sự 2015 là có
căn cứ, đúng pháp luật. Tại phiên tòa, bị cáo thay đổi kháng cáo xin hưởng án
treo thành xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo là người trưởng thành, có vợ con,
có nhận thức pháp luật và có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thành khẩn
khai báo, mẹ của bị cáo là người có đóng góp cho quân đội được Nhà nước
tặng Huân chương nên Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của
bị cáo, sửa bản án sơ thẩm, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm tuyên: Sửa bản án hình sự sơ thẩm số
30/2019/HSST ngày 22/4/2019 của Tòa án nhân dân thành phố P, tỉnh Gia
Lai về phần hình phạt. Xử phạt bị cáo Lê Văn T 06 (Sáu) tháng tù về tội
“Làm nhục người khác”.
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Bản án số 113/2018/HS-ST ngày 21/03/2018 của TAND thành phố Thái
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Về tội: “Làm nhục người khác”.
Hành vi của bị cáo: Do có mâu thuẫn từ trước trong việc mẹ chị Lương Thu
H là Bà Lương Thị L nợ tiền của Nguyễn Trường Gi nên ngày 21/09/2017
Nguyễn trường Gi đã đổ nước mắm nhãn hiệu Nam Ngư 750 ml lên người
chị Lương Thu H, và tiếp tục nhờ Hà Huy Gi1, Phạm Nhật M đổ mắm tôm
lên người chị H vào ngày 28/9/2017 khi chị H đang ngồi làm việc tại Ngân
hàng Công thương Lưu Xá.
Tòa án cấp sơ thẩm nhận định: Hội đồng xét xử có đủ căn cứ để xác định
bị cáo Nguyễn Trường Gi đã đổ nước mắm lên người chị H vào ngày
21/09/2017 và nhờ Hà Huy Hi1, Phạm Nhật M đổ nước mắm lên người chị H
vào ngày 28/09/2017. Như vậy, hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành “tội
làm nhục người khác” và đồng thời theo điểm a khoản 2 Điều 155 Bộ luật
hình sự 2015 là “Phạm tội 02 lần trở lên”. Hành vi của bị cáo xâm phạm đến
danh dự, nhân phẩm của người khác, được pháp luật bảo vệ, gây mất an ninh,
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trật tự nơi công cộng.
Hội đồng xét xử nhận thấy, bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu,
thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tại phiên tòa người bị hại tha thiết xin giảm
nhẹ hình phạt cho bị cáo. Nên cho bị cáo được hưởng án tù treo.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt Nguyễn Trường Gi 09 (chín)
tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 (mười tám) tháng
kể từ ngày tuyên án về tội “Làm nhục người khác”
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Bản án số 108/2018/HS-PT ngày 14/08/2018 của TAND tỉnh Nghệ An.
Về tội: “Làm nhục người khác”.
Hành vi của bị cáo: Ngày 16/12/2017, Nguyễn Thị L1 nghi ngờ chồng mình
là Đinh Viết Đông có quan hệ nam nữ bất chính với chị Cao Thị Ng nên L1
đã chuẩn bị 01 (một) chiếc kéo, 03 đôi găng tay, 01 (một) nắm lá cây ngứa bỏ
trong 01 (một) túi nilon màu đen rồi gọi điện rủ các đối tượng gồm: Nguyễn
Thị M1, Hoàng Thị H1, Nguyễn Thị T1 và Đinh Thị X cùng đi để đánh ghen.
Các bị cáo đã có hành vi xô đẩy, giằng co, dùng kéo cắt tóc, cởi quần của chị
Cao Thị Ng và dùng lá cây ngứa xát vào bộ phận sinh dục của chị Cao Thị
Ng trước sự chứng kiến của nhiều người. Chị Cao Thị Ng phải vào điều trị tại
Trung tâm Y tế huyện AS 06 ngày.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị L1,
Hoàng Thị H1, Nguyễn Thị T1, Nguyễn Thị M1 và Đinh Thị X phạm tội
“Làm nhục người khác”.
Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị L1 01 (một) năm cải tạo không giam giữ;
Xử phạt bị cáo Đinh Thị X 06 (sáu) tháng cải tạo không giam giữ.
Xử phạt Nguyễn Thị M1 09 (chín) tháng cải tạo không giam giữ;
Xử phạt Hoàng Thị H1 09 (chín) tháng cải tạo không giam giữ;
Xử phạt Nguyễn Thị T1 09 (chín) tháng cải tạo không giam giữ.
Buộc các bị cáo phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại sức khỏe
cho người bị hại. Mỗi bị cáo là 4.000.000 đồng.
Người bị hại có đơn kháng cáo: Đề nghị cấp phúc thẩm xem xét tăng hình
phạt đối với các bị cáo và yêu cầu tăng mức bồi thường dân sự.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm nhận định: Hội đồng xét xử nhận thấy
hành vi phạm tội của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Làm nhục người
khác”. Cho nên Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử các bị cáo về tội “Làm nhục
người khác” theo khoản 1 Điều 155 Bộ luật hình sự 2015 là có căn cứ, đúng
người, đúng tội. Chấp nhận nội dung kháng cáo của người bị hại và tăng hình
phạt đối với các bị cáo, vì hành vi của các bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng
đến uy tín, danh dự, nhân phẩm, sức khỏe của con người. Mức phạt cải tạo
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không giam giữ là nhẹ so với tính chất mức độ hành vi phạm tội của các bị
cáo.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm tuyên: Sửa bản án sơ thẩm, tăng hình phạt
đối với các bị cáo; tăng mức bồi thường dân sự.
- Xử phạt Nguyễn Thị L1 18 (mười tám) tháng cải tạo không giam giữ về tội
“Làm nhục người khác”;
- Xử phạt Nguyễn Thị M1 12 (mười hai) tháng cải tạo không giam giữ về tội
“Làm nhục người khác”;
- Xử phạt Hoàng Thị H1 12 (mười hai) tháng cải tạo không giam giữ về tội
“Làm nhục người khác”.
- Xử phạt Nguyễn Thị T1 12 (mười hai) tháng cải tạo không giam giữ về tội
“Làm nhục người khác”.
- Xử phạt Đinh Thị X 09 (chín) tháng cải tạo không giam giữ về tội “Làm
nhục người khác”.
Buộc Nguyễn Thị L1, Hoàng Thị H1, Nguyễn Thị T1, Nguyễn Thị M1 và
Đinh Thị X liên đới bồi thường thiệt hại cho chị Cao Thị Ng số tiền
21.916.000đ (hai mươi mốt triệu, chín trăm mười sáu nghìn đồng). Chia kỷ
phần:
- Nguyễn Thị L1 5.916.000đ (năm triệu chín trăm mười sáu nghìn đồng);
- Hoàng Thị H1 4.000.000 đ (bốn triệu đồng);
- Nguyễn Thị T1 4.000.000 đ (bốn triệu đồng);
- Nguyễn Thị M1 4.000.000 đ (bốn triệu đồng);
- Đinh Thị X 4.000.000 đ (bốn triệu đồng);
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Bản án số 10/2020/HS-PT ngày 07/01/2020 của TAND thành phố Hồ Chí
Minh.
Về tội: “Làm nhục người khác”
Hành vi của bị cáo: Võ Lâm T và chị Tô Thị N có quan hệ tình cảm từ năm
2017, do chị N muốn chấm dứt mối quan hệ nên vào ngày 12/4/2019 bị cáo T
đã hẹn gặp chị N tại khách sạn Y, dùng điện thoại của mình lén lút ghi hình
lại cảnh chị N và bị cáo T cởi quần áo, khỏa thân ôm hôn trong khách sạn.
Đến ngày 16/4/2019 chị N đổi sim điện thoại, đòi chia tay nên bị cáo T chụp
ảnh lại từ video quay ngày 12/4/2019 có nội dung chị N và bị cáo T ôm nhau
không mặc quần áo rồi gửi cho chị N, các bạn của chị N là Trần Việt Tr, Lê
Bảo Y, Trương Gia H, Sơn Thị Thanh H, Huỳnh Thị N qua Facebook
Messenger lần lượt vào các ngày 16 và 18/4/2019.
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Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Tuyên bố bị cáo Võ Lâm T phạm tội
“Làm nhục người khác”. Xử phạt: Bị cáo Võ Lâm T 01 (một) năm 03 (ba)
tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.
Bị cáo kháng cáo: Võ Lâm T kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xem
xét giảm nhẹ hình phạt, áp dụng hình phạt tiền hoặc hình phạt cải tạo không
giam giữ.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm nhận định: Hội đồng xét xử xét thấy Tòa
án cấp sơ thẩm tuyên xử bị cáo Võ Lâm T về tội “Làm nhục người khác” theo
quy định tại điểm a khoản 2 Điều 155 Bộ luật hình sự năm 2015 là đúng
người, đúng tội, không oan sai.
Hình phạt cải tạo không giam giữ quy định tại khoản 1 Điều 155 Bộ luật hình
sự 2015 do bị cáo có nơi làm việc ổn định, có nơi cư trú rõ ràng và xét thấy
không cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi xã hội. Nên Hội đồng xét xử chấp
nhận kháng cáo của bị cáo và sửa bản án sơ thẩm.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo
Võ Lâm T và sửa bản án sơ thẩm. Xử phạt: Bị cáo Võ Lâm T 01 (một) năm
03 (ba) tháng cải tạo không giam giữ về tội “Làm nhục người khác”.
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Bản án số 35/2020/HS-ST ngày 12/06/2020 của TAND huyện Hải Hậu,
tỉnh Nam Định.
Về tội: “Làm nhục người khác”.
Hành vi bị cáo: Tháng 7 năm 2019, Trần Mạnh T làm quen với cháu Nguyễn
Thị H (sinh ngày 09/11/2004), sau đó nảy sinh tình cảm, đã quan hệ tình dục
với cháu từ 4 đến 5 lần, lần đầu vào tháng 11/2019. Ngày 19/02/2020 H nhắn
tin cho T nói chia tay để tập trung vào việc học nhưng T không đồng ý. Vì
vậy, trong các ngày 19 và ngày 22/02/2020, Trần Mạnh T sử dụng mạng xã
hội Facebook gửi ảnh chụp bộ phận sinh dục, ngực của cháu Nguyễn Thị H
cho bạn bè, người quen của H và đăng tải ở chế độ công khai bài viết với nội
dung “Nguyễn Thị H 10a THPT Nam Đình Phò hải phương ai có nhu cầu
quan hệ tình dục với H thì liên hệ SDT 0378725630 Để cung cấp giá cả”. Bài
viết của T đã có nhiều lượt bình luận, chia sẻ, xúc phạm nghiêm trọng nhân
phẩm, danh dự của cháu H và làm cho cháu H xấu hổ trước những người
khác.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm nhận định: Hội đồng xét xử xét thấy tất cả
hành vi phạm tội của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Làm nhục người
khác” và theo điểm e khoản 2 Điều 155 Bộ luật hình sự 2015: “Sử dụng mạng
máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội”.
Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo có năng lực để
nhận thức nhưng bất chấp các quy định của pháp luật, đạo đức xã hội, đã thực
hiện hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm không những
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của cháu H mà của cả gia đình, nên cần phải xử lý nghiêm đối với bị cáo.
Bị cáo phạm tội đối với cháu H khi cháu H mới 15 tuổi 3 tháng 10 ngày nên
phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội đối với người
dưới 16 tuổi” theo quy định tại điểm I Khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự 2015.
Tại thời điểm phạm tội, bị cáo mới 17 tuổi 09 tháng nên bị cáo được áp dụng
quy định tại Điều 91 Bộ luật hình sự 2015.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Tuyên bố bị cáo Trần Mạnh T phạm
tội “Làm nhục người khác”. Xử phạt bị cáo Trần Mạnh T 9 (chin) tháng tù
nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 (mười tám) tháng kể từ ngày
tuyên án.
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Bản án số 43/2020/HS-ST của TAND huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình
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Về tội: “Làm nhục người khác”.
Hành vi của bị cáo: Khoảng tháng 11/2019, Nguyễn Xuân T có tình cảm
yêu đương với cháu Trần Hương L1 và đã nhiều lần quan hệ tình dục với
nhau. Từ ngày 27/01/2020 đến ngày 01/02/2020, Nguyễn Xuân T đã có hành
vi 04 lần sử dụng tài khoản Facebook đăng, gửi hình ảnh cháu Trần Hương
L1 nằm trên giường lấy chăn che ngực lộ mặt, vai và bắt tay bên phải chụp tại
nhà nghỉ Thiên Kim; ảnh màn hình nội dung tin nhắn giữa L và L1; các tin,
bài bình luận không đúng sự thật đến Facebook của người thân, bạn bè của
cháu L1 là anh Trần Văn C, chị Trần Thị H và cháu Bùi Thị Tô H làm cháu
L1 xấu hổ với hàng xóm, bạn bè, không dám đi ra đường, không dám đi học
do bị xúc phạm về nhân phẩm, danh dự.
Tòa án cấp sơ thẩm nhận định: Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội
“Làm nhục người khác” với hai tình tiết định khung quy định tại các điểm a:
“phạm tội 02 lần trở lên” và điểm e “Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng
vieecn thông, phương tiện điện tử để phạm tội” của khoản 2 Điều 155 Bộ luật
hình sự 2015. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm
phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác. Hậu quả làm cho bị hại thấy
mình bị bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, mấy uy tín với bạn bè, hàng xóm và
người thân trong gia đình.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Bị cáo Nguyễn Xuân L phạm tội
“Làm nhục người khác”. Xử bị cáo 06 (sáu) tháng tù. Thời gian chấp hành
hình phạt tù tính từ ngày đi chấp hành án.
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Bản án số 52/2020/HS-PT ngày 24/02/2020 của TAND tỉnh Đồng Nai.
Về tội: “Làm nhục người khác”.
Hành vi của bị cáo: Nguyễn Đức H và chị Nguyễn Thị Hoàng L là bạn bè
quen biết nhau và có tình cảm yêu thương nhau từ tháng 3/2017 đến khoảng
tháng 10/2018 thì chia tay nhau. Do có tình cảm yêu thương nhau nên trong
khoảng thời gian từ tháng 3/2017 đến khoảng tháng 10/2018, H và chị L đã
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nhiều lần quan hệ tình dục với nhau. Trong đó, ngày 10/8/2018, khi H và chị
L quan hệ tình dục với nhau, thì H sử dụng điện thoại di động của mình quay
lại đoạn video có thời gian khoảng 02 phút 30 giây để làm kỷ niệm.
Tuy nhiên, do có nhiều bất đồng trong cuộc sống và tập trung cho việc học
tập nên chị L chủ động chia tay và cắt đứt liên lạc với H nhưng H không đồng
ý chia tay. Vào ngày 11/3/2019 và ngày 14/3/2019 H đã 05 lần sử dụng
phương tiện điện tử là mạng xã hội Facebook để thực hiện hành vi gửi đoạn
video quay lại cảnh H và chị L quan hệ tình dục vào ngày 10/8/2018 cùng lời
nhắn cho bạn bè và người thân của chị L nhằm xúc phạm nghiêm trọng danh
dự, nhân phẩm của chị Nguyễn Thị Hoàng L.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Áp dung điểm a, e khoản 2 Điều 155
Bộ luật hình sự 2015 xử phạt bị cáo Nguyễn Đức H 01 (một) năm 06 (tháng)
tù về tội “Làm nhục người khác”. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt đi thi
hành án.
Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm nhận định: Hội đồng xét xử xét thấy Tòa
án cấp sơ thẩm đã xử phạt bị cáo Nguyễn Đức H 01 (một) năm 06 (sáu) tháng
tù về tội “Làm nhục người khác” là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng
pháp luật. Mức án phù hợp tương xứng với tính chất mức độ hành vi của bị
cáo đã gây ra. Tại phiên tòa phúc phẩm: bị cáo không cung cấp được tình tiết
giảm nhẹ mới nên Hội đồng xét xử không có cơ sở xem xét, do vậy kháng
cáo của bị cáo không được chấp nhận.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của bị
cáo; giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
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Bản án sô 66/2018/HS-ST ngày 25/10/2018 của TAND huyện Thanh
Chương, tỉnh Nghệ An.
Về tội: “Vu khống”.
Hành vi của bị cáo: Do nghi ngờ chị Nguyễn Thị H có mối quan hệ tình cảm
chồng mình là anh Nguyễn Đình H, nên ngày 08/4/2018, Nguyễn Thị H đã sử
dụng mạng xã hội facebook đăng tải ảnh chị H chụp cùng gia đình, đồng
nghiệp có tên Nguyễn Ngọc HM với nội dung bình luận “Ca nha oi. Mang cai
mac la giao vien tre đẹp có gđ hạnh phúc bên ck bên con. Hóa ra chi la đoi
lốt. han la một điếm đi liếm cặc thang ck cua tui mà k biết tang. Biết xấu hổ
cho ca ho cua han la đây”.
Tiếp đó đến 22 giờ 37 phút cùng ngày, H liên tục đăng các hình ảnh kèm theo
thông tin không đúng sự thật về mối quan hệ tình cảm giữa chị Nguyễn Thị H
và anh Nguyễn Đình H: “Đây các chị em nhìn cho kỹ đi nhé con giáp thứ 13
đi cướp có người khác đấy. Nó là một con giáo viên tồi tệ của sở giáo dục.
Làm giáo viên ở trường cấp 2. Làm giáo viên như vậy mà cùng đòi dạy học
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sinh cho nên người mơ đi loại giáo viên ấy á đi liếm cặc ck người khác xin
tiền…”. Hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm,
uy tín của chị Nguyễn Thị H.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm nhận định: Hội đồng xét xử xét thấy có đủ
cơ sở để kết luận bị cáo đã phạm vào tội “Vu khống” tội phạm và hình phạt
được quy định tại điểm e khoản 2 Điều 156 của Bộ luật tố tụng hình sự năm
2015.
Tại phiên tòa Chị Nguyễn Thị H yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại số tiền
tổn thất tinh thần. Hội đồng xét xử xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo đã
trực tiếp xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của chị Nguyễn Thị H do
đó chị H yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại về tổn thất tinh thần là có căn cứ
chấp nhận.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị H phạm
tội “Vu khống” theo điểm e khoản 2 Điều 156 Bộ luật hình sự 2015: “Sử
dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm
tội”.
Xử phạt: Nguyễn Thị H 12 (Mười hai) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian
thử thách là 24 (Hai bốn) tháng. Thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án sơ
thẩm.
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Bản án số 100/2017/HS-ST ngày 15/06/2017 của TAND tỉnh Sơn La.
Về tội: “Mua bán người”
Hành vi của bị cáo: Giàng A S là người khởi xướng, rủ rê bị cáo Sùng A
Th trong việc cùng đi đón người bị hại Mùa Thị B và Giàng Thị Ch và hứa
hẹn được tiền công sẽ chia đôi cho Th. Bị cáo Sùng A Th là người tiếp nhận ý
chí của bị cáo S, tham gia với vai trò đồng phạm cùng thực hiện hành vi đi
đón bị hại B, Ch để đưa lên Lào Cai giao cho Dợ bán sang Trung Quốc với
mục đích nhận tiền công là 6.000 NDT. Bị cáo Giàng A S, Sùng A Th biết rõ
mục đích của người phụ nữ tên Dợ bảo đi đón người bị hại Mùa Thị B và
Giàng Thị Ch là để đưa sang Trung Quốc bán nhưng vì hám lợi S, Th vẫn
đồng ý đưa người bị hại B và Ch lên Lào Cai để giao cho Dợ bán sang Trung
Quốc.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm nhận định: Hành vi của các bị cáo là đặc
biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm danh dự, nhân phẩm, quyền tự do của con
người. Dựa vào tài liệu, chứng cứ, lời khai Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết
luận các bị cáo Giàng A S, Sùng A Th đã phạm tội “Mua bán người”, tội
phạm và hình phạt được quy định tại Điều 119 Bộ luật Hình sự 1999.
Khung hình phạt áp dụng: hành vi của các bị cáo vi phạm tình tiết định khung
hình phạt “để đưa ra nước ngoài”, “đối với nhiều người” quy định tại điểm đ,
e khoản 2 Điều 119 Bộ luật Hình sự 1999.
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Xét về vai trò của các bị cáo trong vụ án: Hội đồng xét xử thấy rằng đây là vụ
án có đồng phạm nên cần giảm nhẹ phần nào hình phạt cho bị cáo Sùng A
Th.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Giàng A S 05 (Năm)
năm tù. Và xử phạt bị cáo Sùng A Th 03 (Ba) năm tù. Không áp dụng hình
phạt bổ sung (phạt tiền) đối với các bị cáo.
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Bản án số 108/2017/HS-ST ngày 28/09/2017 của TAND tỉnh Điện Biên.
Về tội: “Mua bán người”
Hành vi của bị cáo: Do Giàng Thị A muốn sang Trung Quốc làm thuê và lấy
chồng, A đã nhờ Hờ A L đưa sang Trung Quốc, sau trao đổi giữa L và S1 về
việc đưa Giàng Thị A lên thành phố L1, tỉnh Lào Cai để giao cho S1. L đã
nảy sinh mục đích tư lợi đưa A sang Lào Cai để bán sang Trung Quốc kiếm
tiền, ngày 26/8/2016, L đón Giàng Thị A đi sang thành phố L1; mục đích đưa
A sang Trung Quốc bán; sau khi gặp S1 và D, anh trai của D nói muốn đưa
Giàng Thị A sang Trung Quốc lấy làm vợ, L đã bán Giàng Thị A cho anh trai
của D; anh trai của D trả cho L 10.000 nhân dân tệ.
Đồng thời, Năm 2016 bị cáo bị TAND huyện Nậm Pồ xử phạt 12 tháng tù,
cho hưởng án treo về tội: “Vô ý làm chết người” chưa được xóa án tích.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm nhận định: Hành vi của bị cáo đã phạm vào
tội “Mua bán người”. Do bị cáo bán một người mục đích là đưa ra nước
ngoài (Trung Quốc) nên tội phạm và hình phạt quy định tại điểm đ Khoản 2
Điều 119 Bộ luật Hình sự 1999.
Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của bị cáo đã xâm phạm quyền bất khả
xâm phạm về nhân phẩm, danh dự, quyền tự do của Giàng Thị A và ảnh
hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội nên việc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
Điện Biên đã truy tố để xét xử bị cáo về tội danh “Mua bán người” là hoàn
toàn chính xác, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Hành vi phạm tội của
bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội. Do vậy phải có mức hình phạt nghiêm
khắc đối với bị cáo để cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho toàn
xã hội.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Hờ A L: 06 (Sáu) năm
tù về tội “Mua bán người” và buộc bị cáo Hờ A L chấp hành 12 tháng tù của
Bản án số 63/2016/HSST ngày11/8/2016 của Tòa án nhân dân huyện Nậm
Pồ, tỉnh Điện Biên về tội “Vô ý làmchết người”. Tổng hợp hình phạt hai bản
án là 07 (Bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt (ngày 29/4/2017).
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TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN CAI LẬY
TỈNH TIỀN GIANG
Bản án số: 32/2018/HSST
Ngày 25/9/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG
- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hà Văn Phúc.
- Các Hội thẩm nhân dân:
1. Ông Phan Văn Thật;
2. Ông Dương Trần Trọng Quang.
- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Thùy Trang - Cán bộ Tòa
án nhân dân huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang tham
gia phiên tòa: Ông Phạm Văn Nhớ - Kiểm sát viên.
Ngày 25 tháng 9 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cai Lậy, tỉnh
Tiền Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số
28/2018/HSST ngày 23 tháng 7 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số
36/2018/QĐST-HS ngày 31 tháng 8 năm 2018 đối với bị cáo:
Họ và tên: L V H A, sinh năm 1967. Sinh và trú quán: ấp 1, xã P, huyện CL,
tỉnh TG (có mặt).
- Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: kinh; Tôn giáo: không;
- Nghề nghiệp: làm thuê;
- Chức vụ trước khi phạm tội (Đảng, chính quyền, đoàn thể): không;
- Trình độ học vấn: lớp 4/12;
* Quan hệ gia đình:
- Cha: L Th H, sinh năm 1941 (đã chết);
- Mẹ: H Th A, sinh năm 1941; ngụ cùng địa chỉ với bị cáo.
- Anh, chị em ruột có 05 người, bị cáo là con thứ hai trong gia đình;
- Vợ: V Ng L sinh năm 1970, nghề nghiệp làm ruộng, ngụ cùng địa chỉ với bị
cáo.
- Bị cáo có 04 người con, lớn nhất sinh năm 1987, nhỏ nhất sinh năm 1997.
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* Tiền án, tiền sự: không.
* Bị tạm giữ từ ngày 02/4/2018 đến ngày 05/4/2018, chuyển tạm giam từ ngày
05/4/2018 đến nay tại Nhà tạm giữ Công an huyện Cai Lậy.
Người bị hại: Tr Th H M, sinh năm 1998.
Đại diện giám hộ cho chị M: Bà Ng Th M1, sinh năm 1980. Cùng cư trú tại:
ấp 1, xã P, huyện CL, tỉnh TG (có mặt).
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh L V H, sinh năm 1982. Nơi cư
trú: Số A, khu phố B, phường D, thị xã CL, tỉnh TG (vắng mặt).
Người làm chứng:
1. Bà Ng Th T, sinh năm 1961. Nơi cư trú: Ấp 1, xã P, huyện CL, tỉnh TG
(vắng mặt).
2. Bà Tr Th C, sinh năm 1966. Nơi cư trú: Ấp 1, xã P, huyện CL, tỉnh TG (có
mặt).
3. Chị Tr Th U, sinh năm 1979. Nơi cư trú: Ấp 1, xã P, huyện CL, tỉnh TG
(vắng mặt).
* Vật chứng cần đem ra xem xét tại phiên tòa: Không có.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên
tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Chị Tr Th H M sinh năm 1998 ngụ ấp 1, xã P, huyện CL, tỉnh TG, là người bị
khuyết tật bẩm sinh về vận động, nghe nói mức độ đặc biệt nặng, H M là con ruột
của chị Ng Th M1 sinh năm 1980 ngụ cùng địa chỉ. L V H A ở cùng ấp và biết chị
Tr Th H M là người bị khuyết tật bẩm sinh.
Khoảng 15 giờ ngày 14/3/2018, L V H A đi ngang qua nhà của chị M, thấy chị
M nằm một mình tại hành lang phía trước nhà, không có người trông coi, nảy sinh
ý định giao cấu với chị M, L V H A đi vào hành lang nơi chị M đang nằm, H A cởi
quần của chị M và cởi quần dài, quần ngắn của H A ra rồi dùng tay sờ ngực và sờ
âm hộ của chị M. Sau đó, H A bế chị M ra nhà phía sau để chị M nằm dưới đất và
thực hiện hành vi giao cấu (nhưng chưa giao cấu được), khoảng 10 phút sau chị M1
đi công việc về đến nhà, không thấy chị M nằm ở hàng lang, chỉ có 01 cái quần của
chị M và 02 cái quần lạ tại hành lang nên chị M1 truy hô và đi vào nhà sau tìm
kiếm, khi nghe tiếng của chị M1 thì L V H A bỏ chạy ra cửa phía sau nhà và trốn
thoát. Đến ngày 02/4/2018, L V H A bị Cơ quan công an tạm giữ.
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Tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cai Lậy, L V H A thừa nhận
hành vi phạm tội như đã nêu trên.
* Vật chứng thu giữ của vụ án gồm: 01 cái quần dài màu xanh có dây thắt
lưng, 01 cái quần ngắn sọc trắng đen bằng vải thun, 01 cái quần ngắn màu xanh
bằng vải thun và 01 đôi dép quay kẹp màu vàng.
- 01 xe mô tô hiệu YOSHIDA biển số 63FL-6354, 01 giấy chứng nhận đăng
ký xe mô tô biển số 63FL-6354 và giấy chứng nhận bảo hiểm xe mô tô 63FL-6354.
Theo kết luận giám định pháp y về tình dục số 16/18/TD ngày 14/3/2018 của
Trung tâm Pháp y tỉnh Tiền Giang, Kết luận: Tr Th H M màng trinh nguyên vẹn,
dãn rộng. Soi tươi tìm xác tinh trùng, không tìm thấy xác tinh trùng.
Về trách nhiệm dân sự: chị Ng Th M1 là mẹ ruột của chị Tr Th H M không
yêu cầu bị cáo L V H A bồi thường về trách nhiệm dân sự trong vụ án này.
Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hay khiếu nại gì về
Kết luận giám định nêu trên.
Tại bản cáo trạng số 27/CT-VKSHCL ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Viện
kiểm sát nhân dân huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã truy tố bị cáo L V H A, về tội
Hiếp dâm, theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Bộ Luật hình sự.
Về vật chứng: tiếp tục tạm giữ 01 cái quần dài màu xanh có dây thắt lưng, 01
cái quần ngắn sọc trắng đen bằng vải thun, 01 cái quần ngắn màu xanh bằng vải
thun và 01 đôi dép quay kẹp màu vàng chờ xử lý.
Riêng 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô biển số 63FL-6354, giấy chứng
nhận bảo hiểm xe mô tô 63FL-6354 và xe mô tô hiệu YOSHIDA biển số 63FL6354 là của anh L V H sinh năm 1982, ngụ số 16/317 khu phố 2, phường D, Thị xã
CL, anh H khai xe của anh bị mất khoảng tháng 3/3018 tại phường D, Thị xã CL,
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cai Lậy tiếp tục tạm giữ và thông báo
cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thị xã Cai Lậy thụ lý điều tra vụ trộm cắp
tài sản theo thẩm quyền.
Về trách nhiệm dân sự: Bà Ng Th M là mẹ ruột của chị Tr Th H M không
yêu cầu bị cáo L V H A bồi thường về trách nhiệm dân sự trong vụ án này.
* Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát đề nghị:
- Về trách nhiệm hình sự: áp dụng quy định tại khoản 1 Điều 141 của Bộ
Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo L V H A từ 30
đến 36 tháng tù về tội hiếp dâm.
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- Về vật chứng của vụ án: Áp dụng khoản 2, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình
sự, tuyên tịch thu tiêu hủy: 01 cái quần dài màu xanh có dây thắt lưng,01 cái quần
ngắn sọc trắng đen bằng vải thun, 01 cái quần ngắn màu xanh bằng vải thun và 01
đôi dép quay kẹp màu vàng.
- Riêng 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô biển số 63FL-6354, giấy
chứng nhận bảo hiểm xe mô tô 63FL-6354 và xe mô tô hiệu YOSHIDA biển số
63FL-6354 là của anh L V H sinh năm 1982, ngụ số A khu phố B, phường D, Thị
xã CL, anh H khai xe của anh bị mất khoảng tháng 3/3018 tại phường D, Thị xã
CL, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cai Lậy tiếp tục tạm giữ và thông
báo cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thị xã Cai Lậy thụ lý điều tra vụ trộm
cắp tài sản theo thẩm quyền.
- Về trách nhiệm dân sự: Bà Ng Th M1 là mẹ ruột của chị Tr Th H M không
yêu cầu bị cáo L V H A bồi thường về trách nhiệm dân sự trong vụ án này.
Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu được thẩm tra tại phiên toà. Căn cứ vào
kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ,
ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.
NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:
Trên cơ sở nội dung của vụ án, căn cứ vào các 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] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với lời khai của người bị hại,
người làm chứng và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, thể hiện bị cáo L V H A
đã có hành vi dùng vũ lực và tình trạng không thể tự vệ của chị Tr Th H M nhằm
mục đích thực hiện hành vi giao cấu trái với ý muốn của chị M nhưng hậu quả chưa
xảy ra là do điều kiện khách quan tác động và ngoài ý chí mong muốn của bị cáo.
Hành vi nêu trên của bị cáo đã đủ cơ sở cho Hội đồng xét xử kết luận bị cáo phạm
tội Hiếp dâm. Tội phạm và hình phạt qui định tại khoản 1 Điều 141 Bộ luật hình sự.
Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại trực tiếp đến sức khoẻ, danh
dự, nhân phẩm của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ra sự phẩn nộ, bất bình
của quần chúng nhân dân tại nơi xảy ra tội phạm, gây ra tâm lý hoang mang, bức
xúc, lo sợ của người dân. Bản thân bị cáo là người có nhiều tuổi đời và từng trải
trong cuộc sống nhưng có suy nghĩ và hành động thiếu lành mạnh, không biết tiết
chế bản thân, không kiềm chế được dục vọng thấp hèn nên cần phải bị xử lý
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nghiêm khắc nhằm phát huy được tính răn đe của pháp luật và phòng chống tội
phạm chung cho toàn xã hội.
[2] Về tính chất, mức độ phạm tội: Phương tiện, thủ đoạn phạm tội là tức
thời và đơn giản, đơn thuần xuất phát từ ham muốn dục vọng thấp hèn tức thì và sự
chủ quan, thiếu cảnh giác của gia đình nạn nhân.
[3] Tình tiết giảm nhẹ: Xét tại cơ quan điều tra và tại phiên toà bị cáo đã
thành khẩn khai báo, không quanh co chối tội do đó xét cho bị cáo hưởng tình tiết
giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải qui định tại điểm s khoản 1 Điều
51 của Bộ luật hình sự.
[4] Tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.
[5] Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư
trú rõ ràng.
[6] Về vật chứng: Áp dụng khoản 2, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tuyên
tịch thu tiêu hủy: 01 cái quần dài màu xanh có dây thắt lưng, 01 cái quần ngắn sọc
trắng đen bằng vải thun, 01 cái quần ngắn màu xanh bằng vải thun và 01 đôi dép
quay kẹp màu vàng do đây là công cụ, phương tiện phạm tội.
Riêng 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô biển số 63FL-6354, giấy chứng
nhận bảo hiểm xe mô tô 63FL-6354 và xe mô tô hiệu YOSHIDA biển số 63FL6354 là của anh L V H sinh năm 1982, ngụ số A khu phố B, phường D, Thị xã CL,
anh H khai xe của anh bị mất khoảng tháng 3/3018 tại phường D, Thị xã CL, Cơ
quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cai Lậy tiếp tục tạm giữ và thông báo cho
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thị xã Cai Lậy thụ lý điều tra vụ trộm cắp tài
sản theo thẩm quyền nên Hội đồng xét xử không xem xét.
[7] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên toà người bị hại không yêu cầu nên Hội
đồng xét xử không xem xét.
[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Nghị
quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về việc quy định mức thu, miễn,
giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;
[9] Xét đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát là phù hợp với nội dung vụ án và
nhận định của Hội đồng xét xử nhưng về hình phạt cần xem xét thêm hoàn cảnh tác
động khách quan và nhân thân của bị cáo, việc cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội
với thời gian 24 tháng cũng đã đủ răn đe giáo dục và thể hiện tính nghiêm minh của
pháp luật.
Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:
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1. Tuyên bố bị cáo L V H A phạm tội hiếp dâm.
Áp dụng: điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38, khoản 1 Điều 141 của Bộ Luật
hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng
hình sự.
Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về việc quy định mức
thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;
Tuyên xử: Phạt bị cáo L V H A 24 (hai mươi bốn) tháng tù về tội hiếp dâm.
Thời hạn tù tính từ ngày bị tạm giữ, tạm giam là ngày 02/4/2018.
2. Về trách nhiệm dân sự: Không xem xét.
3. Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 cái quần dài màu xanh có dây thắt
lưng, 01 cái quần ngắn sọc trắng đen bằng vải thun, 01 cái quần ngắn màu xanh
bằng vải thun và 01 đôi dép quay kẹp màu vàng.
4. Về án phí: Bị cáo L V H A phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.
5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo L V H A, người bị hại có quyền kháng cáo
bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi và nghĩa vụ
liên quan anh L V H có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày
bản án được tống đạt, niêm yết hợp lệ.
Trường hợp bản án, quyết định theo quy định tại Điều 02 Luật Thi hành án
dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền
thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc
cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 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;
Nơi nhận:
- TAND tỉnh TG
- VKSND huyện Cai Lậy;
- Công an huyện Cai Lậy;
- THADS huyện Cai Lậy;
- UBND xã P, huyện CL;
- Các đương sự;
- Lưu;

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

Hà Văn Phúc
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN THỦ ĐỨC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Bản án số: 230/2017/HSST
Ngày: 18/7/2017

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có :
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Quốc Lưu
Các Hội thẩm nhân dân:
1. Ông Huỳnh Tiến Dũng – Nguyên Cán bộ Phòng Giáo dục đào tạo
quận Thủ Đức.
2. Bà Nguyễn Thị Quý – Nguyên Hiệu trưởng trường THCS Linh Trung
Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Ngô Thanh Tùng - Cán bộ
Tòa án nhân dân quận Thủ Đức.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thủ Đức tham gia phiên tòa: Ông
Nguyễn Đức Thọ - Kiểm sát viên.
Ngày 18 tháng 7 năm 2016, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thủ Đức,
xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 144/2017/HSST ngày 29/5/2017, đối với
bị cáo:
NGUYỄN HỮU T; sinh năm 1995; tại: H; giới tính: nam; quốc tịch:
Việt Nam; thường trú: Thôn B, xã H, huyện Á, tỉnh H; chỗ ở: Không có nơi cư
trú ổn định; trình độ văn hóa: 8/12; nghề nghiệp: Làm thuê; con ông: Nguyễn
Hữu Q; và bà: Bùi Thị Thu V; chưa có vợ con; tiền án - tiền sự: không; bị bắt
giữ ngày 29/11/2016 (Có mặt)
- Người bào chữa: Luật sư Nguyễn Văn P – Hãng luật P & L, Đoàn
Luật sư Thành phố H (Có mặt).
- Người bị hại: Em Võ Thị Nh, sinh ngày 08/02/2000, địa chỉ: A đường
B, khu phố C, phường B, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. (Xin vắng mặt)
- Người đại diện hợp pháp của người bị hại: Ông Võ Văn Kh và bà
Đàm Thị M. Địa chỉ: A đường B, khu phố C, phường B, quận T, Thành phố Hồ
Chí Minh (Có mặt)
NHẬN THẤY
Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân quận Thủ Đức truy tố về hành vi phạm
tội như sau:
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Vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 28/11/2016, Nguyễn Hữu T đến nhà số A
đường B, khu phố C, phường B, quận T của chị Võ Thị Nh (sinh ngày 08 tháng
02 năm 2000) là người yêu cũ của T để nói chuyện. Trong lúc T và Nh ngồi nói
chuyện thì đã xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, chị Nh yêu cầu T về nhưng T không về
mà đi ra đóng cửa phòng lại rồi đè chị Nh xuống nệm, chị Nh tri hô nhưng
không ai nghe, T thấy vậy đã dùng tay bịt miệng Nh lại rồi lấy khăn nhét vào
miệng Nh, chị Nh chống cự lăn xuống nền gạch thì bị T dùng tay trái bóp cổ,
còn tay phải T cởi quần của chị Nh ra. Sau đó, T tự cởi quần T ra rồi đưa dương
vật đang cương cứng của T vào âm đạo của chị Nh nhấp khoảng được 5 phút thì
xuất tinh vào âm đạo của chị Nh. Thực hiện xong hành vi của mình T bỏ đi, chị
Nh đến công an phường B, quận T trình báo sự việc và làm đơn yêu cầu xử lý
hình sự đối với T (bút lục số 33A).
Kết luận giám định pháp y về tình dục số 169/TD.16 ngày 06/12/2016
của Trung tâm pháp y Sở Y tế Thành phố H kết luận màng trinh của Võ Thị Nh
dãn rộng. Không rách; Phết dịch âm đạo: Có tinh trùng (bút lục số 29, 30).
Ngày 29/11/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức đã
ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu T để điều tra. Tại Cơ quan Cảnh sát
điều tra Công an quận Thủ Đức, Nguyễn Hữu T đã khai nhận toàn bộ hành vi
phạm tội nêu trên.
Vật chứng vụ án:
- Một con dao làm bếp cán nhựa màu vàng, dài khoảng 17cm;
- Một khăn màu hồng kích thước 30cm x 60cm.
Trách nhiệm dân sự: Trong quá trình điều tra chị Võ Thị Nh và gia đình
chị Nh cùng gia đình Nguyễn Hữu T đã tự thỏa thuận bồi thường thiệt hại nên
chị Võ Thị Nh và gia đình chị Nh đã làm đơn bãi nại không yêu cầu xử lý hình
sự đối với bị cáo T và không yêu cầu bồi thường thiệt hại (bút lục số 31,32).
Tại bản Cáo trạng số 171/CT-VKS ngày 16/5/2017, Viện kiểm sát nhân
dân quận Thủ Đức đã truy tố bị cáo Nguyễn Hữu T về tội “Hiếp dâm” theo
Khoản 4 Điều 111 Bộ luật Hình sự.
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Hữu T thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
như nội dung Cáo trạng đã truy tố.
Người đại diện hợp pháp của người bị hại ông Võ Văn Kh và bà Đàm
Thị M xác định lời khai của bị cáo là đúng và xin giảm nhẹ hình phạt đối với bị
cáo, về trách nhiệm dân sự và bồi thường thiệt hại gia đình bị cáo đã bồi thường
nên không yêu cầu gì khác.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hữu T không tranh luận về tội danh
cũng như khung hình phạt, đề nghị cho bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ
phạm tội nhưng không gây thiệt hại lớn, người bị hại tinh thần vẫn ổn định bình
thường, kết quả giám định cho thấy màng trinh không bị rách, gia đình bị cáo đã
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bồi thường thiệt hại cho người bị hại, bị cáo thuộc gia đình có công với cách
mạng.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thủ Đức giữ nguyên quyết định
truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bị cáo phạm tội“Hiếp dâm” quy định tại
Điều 111 Bộ luật hình sự cùng các tình tiết giảm nhẹ để xử phạt bị cáo từ 05
năm đến 06 năm tù, về trách nhiệm dân sự đã được giải quyết, vật chứng xử lý
theo quy định pháp luật.
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, bị cáo, và những người tham gia tố tụng
khác,
XÉT THẤY
Lời khai nhận tội của bị cáo Nguyễn Hữu T phù hợp với lời khai của
người bị hại Võ Thị Nh, kết luận giám định pháp y và các tài liệu, chứng cứ đã
thu thập, có căn cứ xác định bị cáo Nguyễn Hữu T là người thành niên, có hành
vi dùng vũ lực giao cấu với chị Võ Thị Nh trái với ý muốn của chị Nh. Như vậy
có đủ cơ sở pháp lý kết luận bị cáo Nguyễn Hữu T phạm vào tội “Hiếp dâm” tội
phạm và hình phạt được qui định và trừng trị tại Điều 111 Bộ luật Hình sự.
Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vì thỏa mãn dục vọng cá
nhân, đã có hành vi xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về tình dục. Tính
nguy hiểm của hành vi mà bị cáo thực hiện còn thể hiện ở việc bị cáo thực hiện
hành vi phạm tội tại thời điểm chị Võ Thị Nh chỉ ở độ tuổi chưa đủ 16 tuổi 10
tháng, đây là tình tiết định khung quy định tại khoản 4 của điều luật đã viện dẫn.
Vì vậy cần phải xử lý bị cáo nghiêm khắc mới có tác dụng giáo dục riêng và
phòng ngừa chung.
Tuy nhiên, khi lượng hình cần xem xét cho bị cáo một số tình tiết giảm
nhẹ trách nhiệm hình sự là bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo đã
bồi thường thiệt hại và được người bị hại xin bãi nại, đây là những tiết giảm nhẹ
trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, p khoản 1 và khoản 2 Điều 46 Bộ
luật hình sự, nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.
Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng:
- Người bị hại Võ Thị Nh và đại diện người bị hại đã được bồi thường
thiệt hại và không yêu cầu bồi thường gì thêm nên hội đồng xét xử không xem
xét.
- Một con dao làm bếp cán nhựa màu vàng, dài khoảng 17cm là vật
chứng vụ án và một khăn màu hồng kích thước 30cm x 60cm là công cụ phạm
tội không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH
- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hữu T phạm tội “Hiếp dâm”.
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- Áp dụng khoản 4 Điều 111, điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ
luật Hình sự,
Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Hữu T 05 (năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ
ngày 29/11/2016.
- Áp dụng Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự,
Tịch thu tiêu hủy: Một con dao làm bếp\cán nhựa màu vàng, dài khoảng
17cm và một khăn màu hồng kích thước 30cm x 60cm (Phiếu nhập kho số 143
ngày 03/7/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Thủ Đức).
Bị cáo Nguyễn Hữu T chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo, người bị hại, người
đại diện hợp pháp của người bị hại có quyền kháng cáo bản án.
Nơi nhận:
- Bị cáo, Người bị hại, Người đại diện của
NBH;
- VKS, CA, Chi cục THA Q.TĐ
- PC27
- Sở Tư pháp Tp.HCM
- Lưu HS

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Trần Quốc Lưu
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TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN LONG ĐIỀN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

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

Bản án số 17/2018/HSST
Ngày 08/02/2018

Long Điền, ngày 08 tháng 02 năm 2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LONG ĐIỀN
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Trọng Anh
Các Hội thẩm nhân dân: - Bà Nguyễn Thị Thủy
- Ông Trương Minh Châu
- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Bá Khuyến – Thẩm tra viên Tòa án nhân dân huyện
Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Kiều - Kiểm sát viên
Hôm nay, ngày 08 tháng 02 năm 2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Long
Điền. Tòa án nhân dân huyện Long Điền xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số
10/2018/HSST ngày 22 tháng 01 năm 2018 đối với bị cáo:
Nguyễn Văn H, sinh năm: 199 tại Nghệ An
ĐKHKTT: Xóm B, xã Đ, huyện T, tỉnh N. Chỗ ở hiện nay: ấp P, xã P, huyện L, tỉnh
B; nghề nghiệp: làm thuê; trình độ văn hóa: 9/12; con ông Nguyễn Văn T, sinh năm
196 và bà Nguyễn Thị T, sinh năm:196; Vợ con: không.Tiền sự : Không. Tiền án:
Bản án số 08/2013/HSST ngày 16/01/2013 của Tòa án nhân dân thị xã D, tỉnh B xử
phạt Nguyễn Văn H 07 năm 06 tháng tù, về tội “ Cướp tài sản”. Chấp hành xong hình
phạt tù ngày 31/8/2015
Bị cáo bị tạm giam từ ngày 11/10/2017. Có mặt
- Bị hại: Nguyễn Thị B, sinh năm: 199
ĐKHKTT: Xóm B, xã Đ, huyện T, tỉnh Nn
Chỗ ở: ấp P, xã P, huyện L, tỉnh B. Có mặt
NỘI DUNG CỦA VỤ ÁN:
Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên
tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Khoảng 22 giờ ngày 10/10/2017, Nguyễn Văn H đi uống rượu về đến trại cá nơi
H đang làm thuê và tạm trú thuộc ấp P, xã P, huyện L, tỉnh B thì phát hiện Nguyễn
Thị B là người làm thuê chung đi vào phòng vệ sinh nên H nảy sinh ý định muốn
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quan hệ tình dục với chị B nhằm thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Để thực hiện ý định, H đi
vào kho sấy cá tìm hung khí và phát hiện 01 thanh kim loại dẹp, dài khoảng 20cm, H
nhặt lấy và cầm đi đến trước cửa phòng vệ sinh đứng đợi. Khi B từ phòng vệ sinh
bước ra, H đến dùng tay trái kẹp vào cổ B, tay phải cầm thanh sắt kề sát vào cổ B
buộc B im lặng. Do sợ, B không giám phản kháng và đi theo H đến 01 bãi đất trống
bên cạnh trại cá.
H thấy tại bãi đất trống có sẵn 01 tấm bạt màu cam dưới đất nên đẩy B ngồi
xuống rồi yêu cầu B cởi quần ra và nằm xuống. Sau đó, H tự cởi quần của mình và
nằm đè lên người B. H cầm thanh sắt đặt sát cổ đe dọa không cho B phản kháng, để
H thực hiện hành vi giao cấu. Sau khi thực hiện hành vi giao cấu xong, H yêu cầu B
không được kể sự việc trên cho người khác biết và B tự mặc quần vào rồi đi về trại
cá trước. H ở lại đi về sau, khi đi bộ đến đoạn đường đất gần trại cá H đã vứt bỏ
thanh sắt vào bãi cỏ sát đường(hiện không truy tìm được), sau đó quay về trại cá ngủ.
Ngày 11/10/2017, chị B đến Cơ quan Công an trình báo sự việc, tố giác hành vi
phạm tội và làm đơn yêu cầu khởi tố đối với H. Tại cơ quan điều tra, H đã khai nhận
toàn bộ hành vi như đã nêu trên.
Tại bản kết luận giám định pháp y về tình dục số 311/TD ngày 15/10/2017 của
Trung tâm pháp y Sở y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kết luận: đối với Nguyễn Thị B
- Vùng bẹn hai bên không có dấu sây sát da hay bầm tím.
- Màng trinh giản rộng, rách màng trinh cũ ở vị trí 4 giờ+ vết cắt tầng sinh môn
bên phải
- Tìm không thấy tinh trùng trong dịch phết âm đạo.
Vật chứng vụ án:
- 01 tấm bạt màu cam, kích thước 1,04m x 1,55m2, chưa xác định được chủ sở
hữu, Cơ quan CSĐT tiếp tục xác minh xử lý sau.
- 01 chiếc áo thun nam, ngắn tay, màu đen, ngực áo có in dòng chữ “ ADIDAS”.
Hiện đã chuyển chi cục thi hành án dân sự huyện Long Điền bảo quản chờ xử lý.
Về trách nhiệm dân sự: Bị hại không yêu cầu bồi thường.
Tại bản cáo trạng số 15/QĐ-KSĐT ngày 22 tháng 01 năm 2018 Viện kiểm sát
nhân dân huyện Long Điền đã truy tố Nguyễn Văn H về tội “Hiếp dâm” theo khoản
1 Điều 111 của Bộ luật hình sự.
Tại phiên tòa, bị hại Nguyễn Thị B đề nghị Tòa án xử lý trách nhiệm hình sự của
bị cáo H theo quy định của pháp luật và không không yêu cầu bồi thường.
Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, bị cáo ăn năn hối hận
về việc làm của mình, xin giảm nhẹ để trở về đoàn tụ với gia đình.
Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền giữ nguyên
quan điểm truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội
“Hiếp dâm”, áp dụng khoản 1 Điều 111 Bộ luật hình sự năm 1999; điểm s khoản 1,
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Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, mức án đối với
bị cáo từ 03 đến 04 năm tù. Về trách nhiệm dân sự: Không xét đến. Về vật chứng:
Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc áo thun nam.
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 luận tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:
[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Về hành vi, quyết định
tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Long Điền, Điều tra viên, Viện kiểm sát
nhân dân huyện Long Điền, 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, bị hại không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành
vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các
hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã
thực hiện đều hợp pháp.
[2] Về hành vi của bị cáo: Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Văn H thừa nhận hành vi
của mình, lời thừa nhận của bị cáo phù hợp nội dung bản cáo trạng, lời khai của bị
hại, kết luận giám định và các tài liệu có trong hồ sơ được thẩm tra tại phiên tòa xác
định: Vào khoảng 22 giờ ngày 10/10/2017, tại khu đất trống thuộc ấp P, xã P, huyện
L, tỉnh B, Nguyễn Văn H đã có hành vi dùng thanh sắt kề vào cổ và thực hiện hành
vi giao cấu trái với ý muốn của bị hại Nguyễn Thị B do vậy hành vi của bị cáo đã
phạm vào tội “Hiếp dâm” theo quy định tại khoản 1 Điều 111 Bộ luật hình sự năm
1999.
[3] Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho
xã hội, có tính chất nghiêm trọng, xâm phạm đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của
của người khác, gây mất trật tự an ninh tại địa phương, vì vậy cần xử phạt bị cáo
bằng hình phạt tù tương xứng với tính chất, mức độ hành vi của bị cáo nhằm giáo
dục riêng và phòng ngừa chung.
[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo đã bị xử phạt 07 năm 06
tháng tù về tội “Cướp tài sản” chưa được xóa án tích vì vậy lần phạm tội này được
xác định là tái phạm theo điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015.
[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn
hối cải; do vậy áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1 điều 51 Bộ luật
hình sự năm 2015.
[6] Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, Điều 106 Bộ luật
tố tụng hình sự năm 2015: Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc áp thun nam, ngắn tay, màu đen,
ngực áo có in dòng chữ “ ADIDAS”. Đối với 01 tấm bạt màu cam, kích thước 1,04m
x 1,55m2, chưa xác định được chủ sở hữu, Cơ quan CSĐT tiếp tục xác minh xử lý
sau.
[7] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại không yêu cầu nên không xét đến.
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[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp
luật.
Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:
Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội “Hiếp dâm”
Áp dụng khoản 1 Điều 111 Bộ luật hình sự năm 1999; điểm s khoản 1 Điều 51;
điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015.
Xử phạt: Nguyễn Văn H 03(ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 11/10/2017.
Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, Điều 106 Bộ luật tố
tụng hình sự năm 2015: Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc áp thun nam, ngắn tay, màu đen,
ngực áo có in dòng chữ “ADIDAS”. (Vật chứng trên Chi cục thi hành án dân sự
huyện Long Điền đang tạm giữ theo biên bản giao nhận vật chứng số 24/BB-THA
ngày 22/01/2018).
Về án phí: Bị cáo Nguyễn Văn H phải nộp 200.000đ(hai trăm ngàn đồng) án phí
hình sự sơ thẩm.
Quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ
ngày tuyên án sơ thẩm để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xét xử
phúc thẩm.
Nơi nhận:
- VKSND huyện Long Điền;
- CA huyện Long Điền;
- TAND tỉnh BRVT;
- Sở tư pháp tỉnh BRVT;
- UBND xã P,
huyện L, T. BRVT;
- UBND xã Đ, H. T
Tỉnh N
- Thi hành án hình sự, dân sự;
- Bị cáo; Bị hại;
- Lưu VP, Hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Trọng Anh
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH GIANG
TỈNH HẢI DƢƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 45/2019/HSST
Ngày: 20-8-2019

NHÂN DANH
NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIANG, TỈNH HẢI DƢƠNG

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thị Quyên.
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nhữ Văn Vinh và ông Phạm Viết Trung.
- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Mừng - Thư ký Toà án nhân dân huyện
Bình Giang.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang tham gia phiên toà: Bà
Phạm Thị Hƣơng - Kiểm sát viên.
Ngày 20 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Toà án, Tòa án nhân dân huyện Bình
Giang, tỉnh Hải Dương tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ
lý số 44/2019/HSST ngày 23 tháng 7 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử
số 44/2019/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 8 năm 2019 đối với bị cáo:
Họ và tên: Vũ Thế H (Tên gọi khác: Vũ Văn H), sinh năm 1993 tại xã VT,
huyện BG, tỉnh Hải Dương; Nơi cư trú: Thôn M, xã VT, huyện BG, tỉnh Hải Dương;
Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 1/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính:
Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con bà: Vũ Thị H; Bố: Không xác
định. Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 14/4/2019 đến
ngày 23/4/2019 chuyển tạm giam tại Trại tạm giam Kim Chi - Công an tỉnh Hải
Dương. Có mặt.
* Ngƣời bị hại:
Chị Vũ Thị D, sinh năm 1970.
Trú tại: Thôn M, xã VT, huyện BG, tỉnh Hải Dương, vắng mặt.
* Ngƣời làm chứng:
1- Chị Vũ Thị Nh, sinh năm 1971.
Trú tại: Thôn M, xã VT, huyện BG, tỉnh Hải Dương.
2- Anh Đào Xuân Ng, sinh năm 1991.
3- Chị Trần Thị Nh, sinh năm 1995.
Đều trú tại: Thôn ĐK, xã LĐ, huyện CG, tỉnh Hải Dương.
4- Chị Trần Thị Th, sinh năm 1993.
5- Anh Đỗ Như H, sinh năm 1991.
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Đều trú tại: Thôn T, xã HT, huyện BG, tỉnh Hải Dương.
(5 người làm chứng đều 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:
Vũ Thế H (tên gọi khác Vũ Văn H) và chị Vũ Thị D, sinh năm1970 đều ở thôn
M, xã VT, huyện BG, tỉnh Hải Dương có mối quan hệ họ hàng (mẹ H là em gái của
bố chị D).
Do biết chị D sống một mình, chồng chết từ lâu nên khoảng 13 giờ ngày
14/4/2019 H đi bộ đến nhà chị D mục đích để quan hệ tình dục với chị D. Khi đến nơi
H thấy cổng, cửa nhà mở, H vào trong nhà thấy chị D đang nằm ngủ dưới chiếu trải
dưới nền nhà tại phòng khách. Thấy vậy, H nằm xuống cạnh chị D rồi dùng tay ôm
chị D, chị D tỉnh dậy nói: "mày làm gì ở đây, đi về đi", ngay lúc đó H nằm đè lên
người ôm hôn chị D nhưng chị D không đồng ý và vùng đứng dậy, H tiếp tục dùng
hai tay ôm ngang người và đẩy chị D vào trong phòng ngủ. Chị D kêu "cứu tôi với,
có người hiếp tôi", H liền vật chị D nằm xuống đệm được đặt trên phản gỗ ở trong
phòng và nằm đè lên người, dùng hai tay bóp cổ chị D và nói "chị mà kêu nữa em
giết chị" làm chị D sợ hãi, H dùng tay cởi quần dài, quần lót của chị D rồi tự cởi quần
áo của mình và thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với chị D. Sau khi thực hiện
xong hành vi giao cấu với chị D, H mặc quần áo và đi về nhà. Đến 16 giờ 30 phút
cùng ngày, chị D làm đơn trình báo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình
Giang.
Kết luận giám định pháp y về tình dục số 05/TD ngày 19/4/2019 của Phòng
giám định pháp y Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương kết luận: Màng trinh của chị D
rách cũ ở các điểm 3 giờ, 6 giờ, 9 giờ (không xác định được thời điểm rách); Âm đạo
có ít dịch vàng loãng, không có xác tinh trùng; Tỷ lệ tổn thương cơ thể: 0%.
Tại bản cáo trạng số 43/VKS-HS ngày 22 tháng 7 năm 2019, Viện kiểm sát
nhân dân huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương truy tố Vũ Thế H (tên gọi khác Vũ Văn
H) về tội “Hiếp dâm” theo khoản 1 Điều 141 Bộ luật Hình sự.
Tại phiên toà: Đại diện VKSND huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương thực
hành quyền công tố trình bày luận tội giữ nguyên quan điểm như đã truy tố, đề nghị
HĐXX:
1- Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Vũ Thế H (tên gọi khác Vũ Văn H) phạm tội
“Hiếp dâm”.
2- Về hình phạt chính: Áp dụng khoản 1 Điều 141; điểm s khoản 1, khoản 2
Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự.
Xử phạt: Bị cáo Vũ Thế H (tên gọi khác Vũ Văn H) từ 30 tháng tù đến 36
tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 14/4/2019.
3- Về trách nhiệm dân sự: Không phải giải quyết.
4- Về vật chứng: Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:
Tịch thu cho tiêu huỷ 7 sợi tóc của Vũ Thế H và 6 sợi tóc của chị Vũ Thị D.
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5- Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng
hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của ủy ban Thường
vụ Quốc Hội.
Buộc bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí HSST.
NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ 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] Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Bình
Giang; Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang; 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 của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến
hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
[2] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại
cơ quan điều tra, biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai của người làm chứng
và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở xác định:
Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 14/4/2019, tại nhà chị Vũ Thị D ở thôn M, xã VT,
huyện BG, tỉnh Hải Dương, Vũ Thế H đã có hành vi dùng vũ lực khống chế, đe dọa
rồi giao cấu trái với ý muốn của chị Vũ Thị D.
[3] Hành vi của bị cáo xâm phạm khách thể được Luật hình sự bảo vệ đó là gây
tổn hại đến sức khỏe của nạn nhân; làm cho danh dự, nhân phẩm của nạn nhân bị ảnh
hưởng. Bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự; thực hiện hành vi phạm tội với lỗi
cố ý trực tiếp. Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội "Hiếp dâm" qui định tại
khoản 1 Điều 141 Bộ luật Hình sự nên Quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đối với bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội.
[4] Xét nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS thì thấy:
Bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự; không bị áp dụng tình tiết
tăng nặng TNHS.
Về tình tiết giảm nhẹ TNHS: Trong giai đoạn điều tra và tại phiên toà, bị cáo
thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; người bị hại xin
giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ TNHS qui
định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.
Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây bất bình trong quần
chúng nhân dân, làm ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục của dân tộc. Bị cáo thực
hiện hành vi phạm tội đối với người có quan hệ họ hàng thân thích với mình, mặc dù
người bị hại đã chống trả nhưng bị cáo vẫn cố tình thực hiện hành vi phạm tội đến
cùng nhằm thỏa mãn nhu cầu sinh lý cá nhân. HĐXX xét thấy cần phải áp dụng hình
phạt nghiêm khắc là phạt tù có thời hạn đối với bị cáo mới có tác dụng răn đe, giáo
dục riêng bị cáo và phòng ngừa chung, phù hợp quy định tại Điều 38 Bộ luật Hình sự.
[5] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có nghề nghiệp ổn định nên không áp
dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.
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[6] Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại là chị D không bị tổn hại về sức khỏe,
không yêu cầu bị cáo phải bồi thường gì khác nên về TNDS trong vụ án không phải
giải quyết.
[7] Về vật chứng: Các mẫu tóc thu của bị cáo và người bị hại không có giá trị,
không sử dụng được nên tịch thu cho tiêu huỷ phù hợp quy định tại điểm c khoản 2
Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.
[8] Về án phí: Bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy
định tại Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13
ngày 25/11/2015 của Quốc Hội; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày
30/12/2016 của ủy ban Thường vụ Quốc Hội.
Vì các lẽ trên:
QUYẾT ĐỊNH
Căn cứ: khoản 1 Điều 141; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật
Hình sự; Điều 135, Điều 136; điểm c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật
phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc Hội; Nghị quyết số
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của ủy ban Thường vụ Quốc Hội.
1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Vũ Thế H (tên gọi khác Vũ Văn H) phạm tội:
"Hiếp dâm".
2.Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Vũ Thế H (tên gọi khác Vũ Văn H) 29 (Hai
mươi chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 14/4/2019.
3. Về vật chứng: Tịch thu cho tiêu huỷ 01 phong bì bên trong có chứa 7 sợi
tóc của Vũ Thế H và 01 phong bì bên trong có chứa 6 sợi tóc của chị Vũ Thị D.
(Tình trạng vật chứng như trong biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan
CSĐT Công an huyện Bình Giang và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Giang
ngày 29/7/20019).
4. Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.
Bị cáo Vũ Thế H (tên gọi khác Vũ Văn H) có quyền kháng cáo bản án trong
hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Chị Vũ Thị D có quyền kháng cáo bản án
trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận bản án hoặc niêm yết bản án.

Nơi nhận:
- VKSND huyện Bình Giang;
- VKSND tỉnh Hải Dương;
- Cơ quan CSĐT Công an huyện
Bình Giang;
- Cơ quan thi hành án hình sự (CA
tỉnh HD);
- Sở Tư pháp;
- Bị cáo; người bị hại.
- Trại tạm giam Kim Chi;
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà

Nguyễn Thị Quyên
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TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CÀ MAU
TỈNH CÀ MAU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Bản án số: 51/2019/HS-ST
Ngày: 08/4/2019

NHÂN DANH
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU
Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
- Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Dương Hùng Quang
- Các hội thẩm nhân dân:
Ông Võ Thanh Liêm.
Ông Trương Ánh Hoa.
- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Thúy An - Thư ký Tòa án thành phố Cà Mau
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau tham gia
phiên tòa: Ông Đoàn Đắc Bắc - Kiểm sát viên.
Ngày 08 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Cà Mau, xét
xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 41/2019/HSST ngày 25
tháng 02 năm 2019 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 158/2019/QĐXXST-HS
ngày 19 tháng 03 năm 2019 đối với bị cáo:
Họ và tên: Hà Chí T (Tên gọi khác: không); sinh năm 1991; Nơi sinh:
huyện Phước L ,tỉnh Bạc Liêu; Giới tính: Nam; Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú:
Ấp Bình B xã Vĩnh Phú T, huyện Phước L , tỉnh Bạc Liêu; Chổ ở hiện nay: Tạm
trú Ấp Tân T, xã Hòa Th, thành phố Cà M, tỉnh Cà Mau; Nghề nghiệp: Làm thuê;
Trình độ học vấn: 11/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;
Con ông: Hà Văn H (Chết) và con bà: Lý Ngọc L; Anh chị em ruột: 03 người; Vợ;
Con: Chưa có; Tiền sự: Không. Nhân thân: Tại quyết định số 1471 ngày
08/07/2010 Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, áp dụng biện pháp xử lý, vi phạm hành
chính đưa vào cơ sở giáo dục Cồn Cát thời hạn 18 tháng. Chấp hành xong ngày
08/05/2012; Tiền án: 01 lần. Tại bản án số 14 /HS-ST ngày 12/05/2017 của Tòa án
nhân dân huyện Hàm T, tỉnh Bình Th. Xử phạt Hà Chí T 01 năm tù về tội “ Chống
người thi hành công vụ" theo khoản 1 điều 257 BLHS năm 1999 Ngày 19/01/2018.
Chấp hành xong hình phạt tù tại Trại giam Huy K, tỉnh Bình Th, chấp hành xong
phần án phí tháng 7/2017. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 02/11/2018 đến ngày
08/11/2018 chuyển tạm giam đến nay.
- Người bị hại: Phan Thị Thu H – Sinh năm: 1977
Nơi cư trú: Thôn Ngọc L, xã Đức L, huyện Đức T, tỉnh Hà Tỉnh.
Tạm trú tại : Ấp Tân T, xã Hòa Th, thành phố Cà Mau.
( Bị cáo, bị hại có mặt tại phiên tòa )
NỘI DUNG VỤ ÁN:
1
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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:
Vào khoảng 00 giờ ngày 02/11/2018. Sau khi uống rượu về Hà Chí T biết
bà Phan Thị Thu H sinh năm 1977 là công nhân, làm chung với T tại Công Ty
Quang Tiền, trụ sở ấp Tân T, xã Hòa Th, thành phố Cà Mau đang ở một mình tại
lán trại (chòi) trong khuôn viên Công ty. T nảy sinh ý định quan hệ tình dục với bà
H nên T đi đến lán trại của bà H kêu cửa, nhưng bà H không mở cửa, thích dùng
tay giật bung cánh cửa (loại cửa thiết). Sau đó T bước vào trong, thấy bà H đang
ngồi trên giường, T đi đến dùng tay đẩy bà H nằm xuống giường, rồi nằm đè lên
người bà H, dùng răng cắn vào hai tai và hôn hít lên mặt, cổ bà H. Bà H chống trả
quyết liệt và la lên, T dùng tay trái bịt miệng bà H và đe dọa, la lên sẽ bị giết chết,
hai chân T kẹp giữ lấy hai chân bà H, T dùng chân đạp vào quần bà H và đạp tuột
ra ngoài, sau đó dùng tay phải cởi quần của T. Lúc này bà H vẩn tiếp tục la lên và
chống trả nên T chưa quan hệ được. Nghe tiếng la của bà H nên ông Trịnh Ngọc
T1, Lê Văn T2, Nguyễn Doãn H đều là công nhân làm chung với bà H và T chạy
đến phát hiện sự việc và ngăn cản Th. T lấy quần mặc vào và đi ra ngoài, sau đó đi
về lán trại ngủ, bà H trình báo cơ quan chức năng. Đến 8 giờ sáng cùng ngày T bị
mời lên làm việc.
Tang vật thu giữ của T gồm một áo thun Nam nhãn hiệu PoLo màu xanh,
một quần short Jeans Nam không nhãn hiệu; một cây sắt cong dài 40cm dùng để
khóa cửa nơi bà H ngủ.
Thu giữ của bà Hiền một quần lững màu xanh dương, sậm có chấm bi, một
áo ngắn tay màu xanh dương xậm, có chấm bị cổ viền ren.
Tại biên bản xem xét dấu vết trên thân thể của chị Phan Thị Thu H vào lúc
17 giờ ngày 02/11/2018 thể hiện:
Một mãng bầm vành tai phải, 01 mãng bầm vành tai trái, 01 mãng bầm
vành mũi trái, 01 mãng bầm và xây xát da rãi rát vùng khóe miệng phải, 01 mãng
bầm môi trên và môi dưới bên phải, 01 mãng bầm và xây xát da rãi rác cằm trái,
xây xác da rãi rác cổ phải. Qua điều tra chị Hiền có đơn yêu cầu xử lý hành vi của
Hà Chí T. Riêng phần thương tích chị H không yêu cầu giám định.
Tại cáo trạng số: 50/KSĐT–TA ngày 25/02/2018 Viện kiểm sát nhân dân
thành phố Cà Mau truy tố Hà Chí T về tội “Hiếp dâm” theo qui định tại khoản 1
Điều 141 Bộ luật hình sự.
Tại phiên toà:
- Kiểm sát viên trình bày lời luận tội: Giữ y quan điểm như cáo trạng và đề
nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 141; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h
khoản 1 điều 52 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo T từ 03 năm đến 04 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự Căn cứ vào các Điều 106, 136 của Bộ luật Tố tụng
Hình sự; Các điều 584, 590, 592 Bộ luật dân sự; Điều 468 Bộ luật tố tụng dân sự;
Buộc bị cáo bồi thường cho chị Phan Thị Thu H các khoản tiền thuốc, theo
toa vé 2.427.000đ; Tiền tổn thất về danh dự nhân phẩm, uy tín 10 tháng lương tối
thiểu là 13.900.000đ; Tiền thu nhập thực tế bị giảm sút 01 tháng lương 6.000.000đ.
Tổng cộng 22.327.000đ và xử lý vật chứng.
- Bị cáo trình bày ý kiến: Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt về phần trách nhiệm
dân sự bị cáo thống nhất các khoản bồi thường nêu trên.
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- Bị hại trình bày ý kiến: Thống nhất với luận tội của Viện kiểm sát và chỉ
yêu cầu bị cáo bồi thường tiền thuốc toa vé 2.427.000.đ, Tiền tổn thất về danh dự
nhân phẩm , uy tín 10 tháng lương tối thiểu là 13.900.000đ; Tiền thu nhập thực tế
bị giảm sút 01 tháng lương 6.000.000đ. Ngoài ra không yêu cầu bồi thường thêm
khoản nào khác
- Bị cáo nói lời nói sau cùng.
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] Với hành vi đã thực hiện cùng với lời khai nhận thể hiện tại phiên tòa bị
cáo Hà Chí T khai nhận: Vào ngày 02/11/2018 sau khi uống rượu xong, bị cáo có
hành vi dùng vũ lực nhằm giao cấu trái ý muốn đối với chị Phan Thị Thu H tại lán
trại trong khuôn viên của Công ty Quang Tiền, trụ sở ấp Tân T , xã Hòa Th, thành
phố Cà Mau thì bị bà H chống trả quyết liệt, những người làm chung T và H phát
hiện đến ngăn cản nên T không quan hệ được bà H.
Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với biên bản làm việc người
phạm tội, kết luận giám định và các chứng cứ khác đã thu thập được trong quá
trình điều tra. Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo có đầy đủ năng lực trách
nhiệm hình sự, bị cáo biết rõ hành vi giao cấu trái với ý muốn người khác là vi
phạm pháp luật , bị pháp luật ngăn cấm nhưng vẫn thực hiện tội phạm với lỗi cố ý
trực tiếp. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau truy tố bị cáo về các
tội “Hiếp dâm” theo quy định tại khoản 1 Điều 141 của Bộ luật Hình sự là có căn
cứ.
[2] Xét tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội thấy
rằng hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo phạm tội với lỗi cố ý trực
tiếp, hành vi tội phạm bị cáo gây ra là nguy hiểm, xâm phạm quyền bất khả xâm
phạm về tình dục, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người bị hại được pháp luật
Hình sự bảo vệ, tạo ra tổn thất tâm lý trước mắt và lâu dài cho người bị hại, gây
hoang mang lo sợ trong quần chúng nhân dân và trật tự an toàn xã hội ở địa
phương. Xét thấy bị cáo là người chủ động và thực hiện hành vi hiếp dâm, do phút
giây nông nổi không kiềm chế được dục vọng và bị rượu kích thích không làm chủ
được bản thân, dẫn đến thực hiện hành vi dùng vũ lực đe dọa khống chế người bị
hại để giao cấu trái với ý muốn của họ, tuy bị cáo không giao cấu được bà H là do
bà H chống trả quyết liệt và có sự can thiệp kịp thời của những người làm chung
phát hiện. Tội hiếp dâm là tội có cấu thành hình thức cho nên bị cáo phải bị pháp
luật nghiêm trị tương xứng với mức độ và hành vi phạm tội mà mình gây ra.
[3] Xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt đối
với bị cáo.Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự bản thân bị cáo có nhân thân
xấu đã bị đưa đi giáo dục, có một tiền án chưa được xóa án tích phạm tội lần này
thuộc trường hợp tái phạm, do đó cần phải có mức án thật nghiêm khắc đối với bị
cáo.
Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Hội đồng xét xử cũng xem xét
tình tiết, quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối
cải, do đó khi lượng hình cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.
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Từ phân tích trên xét thấy đề nghị của đại diện viện kiểm sát là có căn cứ
nên chấp nhận.
[4] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại có yêu cầubồi thường số tiền 96.815.000đ.
Qua phân tích giải thích bị hại thống nhất yêu cầu tiền thuốc theo toa vé là
2.427.000.đ, Tiền tổn thất về danh dự nhân phẩm , uy tín 10 tháng lương tối thiểu
là 13.900.000đ; Tiền thu nhập thực tế bị giảm sút 01 tháng lương 6.000.000đ.
Tổng cộng là 22.327.000đ. Đối với bị cáo thống nhất bồi thường các khoản tiền
yêu cầu nêu trên của bị hại. Nên buộc bị cáo bồi thường cho bị hại.
[5] Vật chứng vụ án gồm: 01 bộ quần áo có chấm bi cũa nữ là của bà H, 01
bộ quần áo nam là của bị cáo, 01 cây sắt cong dài 40cm dùng để cài cửa lán trại bà
H. Tại tòa bị cáo và bị hại không có yêu cầu nhận lại, thiết nghĩ quần áo và cây sắt
không có giá trị sử dụng cao nên tịch thu, tiêu hủy.
[6] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Kiểm sát viên đã
thực hiện đúng về thẩm quyền trình tự, thủ tục qui định của Bộ luât tố tụng hình
sự. Bị cáo, bị hại không có ý kiến, khiếu nại về hành vi quyết định của cơ quan tiến
hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.
Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo chịu theo quy định pháp luật.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH
Căn cứ khoản 1 Điều 141; Điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 điều
52 , 47, 48 Bộ luật Hình sự;
Căn cứ vào các Điều 106, 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự;
Các điều 584, 590, 592 Bộ luật dân sự; Điều 468 Bộ luật tố tụng dân sự;
Căn cứ vào các Điều 23, 26 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;
Tuyên bố: Bị cáo Hà Chí T phạm tội “Hiếp dâm”
Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Hà Chí T 03 năm tù. Thời hạn tù được tính kể
từ ngày 02/11/2018.
Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Hà Chí T bồi thường cho bị hại Phan
Thị Thu H số tiền 22.327.000đ (Hai mươi hai triệu, ba trăm hai mươi bảy ngàn
đồng chẳn).
Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, người phải
thi hành án không tự nguyện thi hành xong thì còn phải trả thêm khoản lãi phát
sinh theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015
tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành.
Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 áo thun Nam nhãn hiệu Polo, màu
xanh, áo có bâu, tay ngắn, tay phải có số 3; Một quần short Jeans Nam không nhãn
hiệu, màu xám; Một cây sắt bị cong dài 40cm; Một quần lững màu xanh dương
xậm, có chấm bi; 01 áo ngắn tay màu xanh dương có chấm bi, cổ hình trái tim có
viền ren. (Theo biên bản chuyển giao vật chứng ngày 26/02/2019).
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Về án phí hình sự sơ thẩm bị cáo phải nộp 200.000 đồng (chưa nộp). Án phí
dân sự sơ thẩm có giá ngạch bị cáo phải nộp 1.116.000đ.
Trong 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 6,7,7a, 7b 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.
Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ
ngày tuyên án.
T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán–Chủ tọa phiên tòa

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- Người bị hại;
- VKSND Thành phố Cà Mau;
- CAND Thành phố Cà Mau;
- TAND Tỉnh Cà Mau;
- Lưu hồ sơ;
-Lưu án văn;
- Lưu VT (TM: TAND TPCM).

Dƣơng Hùng Quang
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TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

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

Bản án số: 72/2020/HS - PT.
Ngày: 12 - 6 - 2020.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Gia Lương.
Các thẩm phán: Ông Hà Văn Nâu.
Bà Nguyễn Thị Kim Dung.
Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Lê Thị Tố Hoa - Thư ký Toà án nhân
dân tỉnh Bắc Giang.
Đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang tham gia phiên tòa: Ông Hoàng Tùng
- Kiểm sát viên.
Ngày 12/6/2020, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa công
khai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 78/2020/TLPT-HS ngày 23/3/2020 đối
với bị cáo Vũ Văn T, do có kháng cáo của bị cáo Vũ VănThuyên, và kháng cáo của chị
Nguyễn Thị M là người bị hại đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 06/2020/HS-ST ngày
18/02/2020 của Tòa án nhân dân huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, đối với bị cáo:
Họ và tên: Vũ Văn T, sinh năm 1971.
Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: Thôn S, xã M, huyện L, tỉnh B.
Nghề nghiệp: Làm ruộng; văn hóa: 8/12; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn
giáo: Công giáo.
Con ông Vũ Văn Đ, sinh năm 1935 (đã chết);
Con bà Nguyễn Thị P, sinh năm 1937 (đã chết);
Gia đình có 08 chị em, bản thân là thứ 6;
Vợ: Nguyễn Thị C, sinh năm 1974;
Bị cáo có 05 con, lớn sinh năm 1994, nhỏ sinh năm 2004.
Tiền án, tiền sự: Không.
Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 05/11/2019, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam
Công tỉnh Bắc Giang (Có mặt tại phiên tòa).
* Người bị hại kháng cáo: Chị Nguyễn Thị M, sinh năm 1994, do bà Nguyễn
Thị M1, sinh năm 1966 là mẹ đẻ đại diện (Chị M và bà M1 đều có mặt).
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Đều địa chỉ: Thôn S, xã M, huyện L, tỉnh B.
* Trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chị M: Bà Giáp Thị
Huế - Trợ giúp viên pháp lý, thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bắc Giang
(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 khoảng 09 giờ một ngày cuối tháng 10/2018 (T khai không nhớ ngày nào),
Vũ Văn T, sinh năm 1971 ở Thôn S, xã M, huyện L, tỉnh B đang nằm ở ghế nhà một
mình thì Nguyễn Thị M, sinh năm 1994 ở cùng thôn là người thiểu năng về trí tuệ, rất
hạn chế về nhận thức cũng như khả năng điều khiển hành vi, kể cả về năng lực bẩm sinh
M cũng không tự mình làm chủ được, đi xe đạp một mình đến nhà T nói với T: “Anh T
ơi, cho em tiền mua quần áo, em vừa đi lên chợ Năm hỏi bộ quần áo 88.000 đồng”. T
nói “ làm gì có tiền nhưng để anh đi tìm, có anh cho”, rồi T đi vào trong giường ngủ của
vợ chồng T kê sát tường hậu và tường hồi bên phải (tính theo hướng cửa chính ngôi nhà)
để lấy tiền cho M. Khi T đi vào giường thì M cũng đi vào theo. T lấy trong túi quần dài
của vợ T ra 70.000 đồng đưa cho M. Tại đây T đã nảy sinh ham muốn tình dục, muốn
giao cấu với M nên T dụ dỗ M lên giường nằm, rồi dùng dương vật đã cương cứng của
mình để giao cấu với M. T cho dương vật vào trong âm đạo của M giao cấu khoảng 2
phút sau thì xuất tinh vào trong âm đạo của M, sau đó T và M ra khỏi giường, rồi M tự
đi xe đạp của M đi về.
Bà Nguyễn Thị M1, sinh năm 1966 là mẹ đẻ của M, thường xuyên theo kỳ có
kinh nguyệt thấy cách khoảng thời gian 3 đến 4 tháng (đến đầu tháng 3/2019) bà M1
không thấy M có kinh nguyệt, bà M1 nghi vấn có thể có người đã quan hệ tình dục với
M nên bà gặng hỏi M thì được M nói cho biết là T dụ dỗ và đã thực hiện hành vi giao
cấu với M. Ngày 06/3/2019 bà M1 đưa M đi khám, siêu âm thì được biết M đã mang
thai được trên 18 tuần. Ngày 25/03/2019 bà M1 đã làm đơn trình báo đến cơ quan Công
an để yêu cầu xác minh, điều tra, giải quyết. Cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành xác
minh, điều tra đã nhận định, thời gian Vũ Văn T thực hiện hành vi giao cấu với M làm
cho bị hại có thai xảy ra vào khoảng cuối tháng 10/2018.
Ngày 18/4/2019 Cơ quan Công an huyện Lạng Giang đã ra Quyết định trưng cầu
Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc giám định tình trạng tâm thần
Nguyễn Thị M, tại thời điểm xảy ra sự việc vào khoảng cuối năm 2018. Khả năng nhận
thức và điều khiển hành vi của M như thế nào?.
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Tại Kết luận giám định Pháp y tâm thần số 38/2019/PYTT ngày 15/5/2019 của
Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía bắc kết luận:
“ Nguyễn Thị M, sinh năm 1994, trú tại Thôn S, xã M, huyện L, tỉnh B bị bệnh
tâm thần: Chậm phát triển tâm thần nặng (Theo phân loại bệnh Quốc tế lần thứ 10 năm
1992 về các rối loạn tâm thần và hành vi- F72).
Khoảng cuối năm 2018 Nguyễn Thị M bị bệnh tâm thần: Chậm phát triển tâm
thần nặng, mất khả năng nhận thức và mất khả năng điều khiển hành vi.
Hiện tại Nguyễn Thị M bị bệnh tâm thần: Chậm phát triển tâm thần nặng, mất khả
năng nhận thức và mất khả năng điều khiển hành vi.”.
Ngày 07/8/2019, M đã sinh mổ được một bé gái, đặt tên là Nguyễn M Thương tại
Trung tâm y tế huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Ngày 12/9/2019, Công an huyện Lạng
Giang đã ra Quyết định trưng cầu giám định trưng cầu Viện khoa học hình sự, - Bộ công
an yêu cầu Giám định ADN (Gen) cháu Nguyễn M Thương có phải là con đẻ của chị
Nguyễn Thị M và Vũ Văn T không?.
Tại Kết luận giám định số: 5342/C09-TT3 ngày 16/10/2019 của Viện Khoa học
hình sự - Bộ Công an kết luận: “ Nguyễn M Thương là con đẻ của Nguyễn Thị M. Vũ
Văn T là cha đẻ của Nguyễn M Thương với xác suất 99,9999%.”
Bản cáo trạng số: 13/CT-VKS ngày 22/01/2020 của Viện kiểm sát nhân dân
huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang truy tố Vũ Văn T về tội “Hiếp dâm” theo điểm g
khoản 2 Điều 141 Bộ luật Hình sự.
Bản án hình sự sơ thẩm số: 06/2020/HS-ST ngày 18/02/2020 của Tòa án nhân dân
huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã quyết định:
Tuyên bố bị cáo Vũ Văn T phạm tội “Hiếp dâm”.
Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 141; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ
luật Hình sự.
Xử phạt Vũ Văn T 08 (Tám) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giam
05/11/2019.
Trách nhiệm dân sự: Áp dụng khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 2015. Điều
584; 585; 592 Bộ luật Dân sự năm 2015.
Xử buộc bị cáo Vũ Văn T, có trách nhiệm bồi thường cho chị Nguyễn Thị M
10.000.000đ (mười triệu đồng).
Ngoài ra bản án còn tuyên về quyền yêu cầu thi hành án, lãi suất chậm thi hành
án, xử lý vật chứng, án phí, quyền kháng cáo theo quy định.
Ngày 27/02/2020, chị Nguyễn Thị M là người bị hại kháng cáo đề nghị tăng hình
phạt tù đối với bị cáo và đề nghị tăng bồi thường cho chị.
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Ngày 04/3 /2020, bị cáo Vũ Văn T kháng cáo với nội dung đề nghị Tòa án cấp
phúc thẩm xét xử giảm hình phạt tù cho bị cáo.
Tại phiên toà phúc thẩm bị cáo Vũ Văn T giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin giảm
nhẹ hình phạt tù với lý do: Bị cáo không biết người bị hại bị bệnh thiểu năng trí tuệ, bị
cáo phạm tội lần đầu , bố đẻ bị cáo được tặng Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu
nước, bị cáo tác động gia đình nộp 10.000.000đồng tiền bồi thường cho người bị hại sau
khi xét xử sơ thẩm và 700.000đồng tiền án phí hình sự và dân sự sơ thẩm.
Chị Nguyễn Thị M do bà Nguyễn Thị M1 đại diện giữ nguyên yêu cầu kháng cáo
đề nghị tăng hình phạt tù đối với bị cáo và đề nghị tăng bồi thường cho chị M với lý do:
Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự mà lại hiếp dâm một người bị tâm
thần. Đề nghị tăng mức bồi thường cho bị hại tương đương với 10 tháng lương cơ bản là
14.900.000đồng, và có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con của bị hại mỗi tháng là
800.000đồng cho đến khi cháu 18 tuổi.
Đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang thực hành quyền công tố tại phiên toà, sau khi
phân tích các tình tiết của vụ án, tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội do bị
cáo gây ra, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, đưa ra
đề nghị xem xét các vấn đề kháng cáo mà bị cáo và người bị hại nêu ra đã kết luận và đề
nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 356, Điều 357 Bộ luật tố
tụng hình sự không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vũ Văn T xin giảm nhẹ hình phạt,
không chấp nhận kháng cáo của chị Nguyễn Thị M do bà Nguyễn Thị M1 đại diện đề
nghị tăng hình phạt đối với bị cáo T, giữ nguyên hình phạt của bản án sơ thẩm. Chấp
nhận kháng cáo đề nghị tăng mức bồi thường về danh dự nhân phẩm của người bị hại,
sửa án sơ thẩm. Án phí: Bị cáo Vũ Văn T phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy
định của pháp luật.
Bị cáo Vũ Văn T không có ý kiến tranh luận gì.
Trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chị M: Bà Giáp Thị Huế
phát biểu tranh luận: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận nội dung kháng cáo đề nghị
tăng hình phạt đối với bị cáo vì bị cáo không thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên
không áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ Luật hình sự cho bị
cáo. Đề nghị tăng khoản tiền bồi thường về danh dự, nhân phẩm cho người bị hại theo
như đề nghị của người bị hại.
Chị Nguyễn Thị M do bà Nguyễn Thị M1 đại diện tranh luận: Đề nghị tăng hình
phạt tù đối với bị cáo và xem xét xử lý đúng người, đúng tội.
Đối đáp của đại diện VKS: Đối với trợ giúp viên pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp cho người bị hại và đại diện cho người bị hại đề nghị tăng hình phạt đôi với bị
cáo nhưng không đưa ra được căn cứ chứng minh, viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm
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đã phát biểu, giữ nguyên mức án như cấp sơ thẩm đã xét xử. Đối với ý kiến của đại diện
cho bị hại đề nghị yêu cầu bị cáo phải cấp dưỡng nuôi con cho bị hại là 800.000đồng/1
tháng, đây là quan hệ pháp luật dân sự khác không liên quan đến vụ án hình sự này. Do
vậy, nếu sau này chị M có đơn khởi kiện, sẽ xem xét giải quyết bằng vụ án dân sự khác.
Kết thúc tranh luận các bên giữ nguyên quan điểm của mình.
Bị cáo Vũ Văn T nói lời sau cùng: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ
hình phạt tù 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, Tòa án nhận định như sau:
[1]Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo: Đơn kháng cáo của bị cáo Vũ Văn T và
của chị Nguyễn Thị M là người bị hại được làm trong thời hạn kháng cáo theo đúng quy
định tại Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự nên xác định là đơn kháng cáo hợp pháp, nên
Hội đồng xét xử chấp nhận xem xét giải quyết theo trình tự phúc thẩm.
[2] Xét hành vi phạm tội của bị cáo Vũ Văn T thì thấy: Khoảng 09 giờ một ngày
cuối tháng 10/2018, tại giường ngủ của gia đình Vũ Văn T, sinh năm 1971 ở Thôn S, xã
M, huyện L, tỉnh B, lợi dụng chị Nguyễn Thị M, sinh năm 1994 ở cùng thôn, bị chậm
phát triển tâm thần nặng, mất khả năng nhận thức và mất khả năng điều khiển hành vi, T
đã có hành vi dụ dỗ giao cấu trái với ý muốn chị M, làm cho chị M có thai.
Như vậy hành vi của bị cáo Vũ Văn T đã đủ yếu tố cấu thành tội “ Hiếp dâm”,
theo điểm g khoản 2 Điều 141 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Từ những nội dung trên án
sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Văn T về tội Hiếp dâm” là đúng người, đúng tội, đúng pháp
luật, không oan sai.
[3] Xét nội dung kháng cáo của bị cáo Vũ Văn T đề nghị giảm hình phạt tù ,
kháng cáo của chị Nguyễn Thị M là người bị hại đề nghị tăng hình phạt tù đối với bị cáo
T, Hội đồng xét xử thấy:
Xét về các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự của bị cáo thì thấy: Án sơ thẩm
xác định bị cáo Vũ Văn T không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự thì thấy: Chị
Nguyễn Thị M bị bệnh tâm thần chậm phát triển tâm thần nặng, mất khả năng nhận thức
và mất khả năng điều khiển hành vi. Án sơ thẩm không áp dụng tình tiết tăng nặng trách
nhiệm hình sự đối với bị cáo Vũ Văn T là phạm tội đối với người bị hạn chế khả năng
nhận thức theo quy định tại điểm k khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 2015 là
thiếu sót.
Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Án sơ thẩm xác định quá trình điều tra,
truy tố, xét xử bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bố đẻ bị cáo tham gia kháng
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chiến chống mỹ được tặng thưởng huân chương kháng chiến. Nên được áp dụng tình tiết
giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, là có căn cứ.
Hành vi phạm tội của bị cáo Vũ Văn T là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm
trực tiếp đến nhân phẩm, danh dự của con người được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự
trị an xã hội tại địa phương, gây hoang mang lo lắng trong nội bộ quần chúng nhân dân.
Do vậy cần phải xử nghiêm bị cáo bằng pháp luật hình sự mới đảm bảo tính giáo dục
riêng và phòng ngừa chung. Việc truy tố, xét xử bị cáo Vũ Văn T về tội “ Hiếp dâm”
theo điểm g khoản 2 Điều 141 của Bộ luật Hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng người,
đúng tội, đúng pháp luật. Do vậy án sơ thẩm xử phạt bị cáo T với mức án 08 năm tù; là
tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo.
Sau khi xét xử sơ thẩm, tại quá trình xét xử phúc thẩm, chị Nguyễn Thị Chúc là
vợ của bị cáo Vũ Văn T nộp 01 đơn xin tự nguyện nộp tiền bồi thường và án phí, 01
Biên lai thu tiền tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Lạng Giang số tiền
10.700.000đồng. Xét thấy đây là tình tiết giảm nhẹ mới, đó là bị cáo tự nguyện bồi
thường khắc phục hậu quả, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.
Tuy nhiên, cấp sơ thẩm chưa áp dụng tình tiết tăng nặng đối với bị cáo là phạm tội đối
với người bị hạn chế khả năng nhận thức theo quy định tại điểm k khoản 1 Điều 52 của
Bộ luật Hình sự. Do vậy, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo giữ
nguyên hình phạt như án sơ thẩm đã xét xử.
Tại quá trình xét xử phúc thẩm, người bị hại là chị Nguyễn Thị M không xuất
trình được các tình tiết gì mới, do vậy không có căn cứ để Hội đồng xét xử xem xét đối
với kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo của người bị hại như ý kiến đề nghị
của Kiểm sát viên tại phiên toà là có căn cứ.
Đối với kháng cáo của chị Nguyễn Thị M là người bị hại đề nghị bị cáo phải tăng
tiền bồi thường. Chị M do bà Nguyễn Thị M1 đại diện yêu cầu bị cáo T phải bồi thường
cho bị hại tương đương với 10 tháng lương cơ bản là 14.900.000đồng. Hội đồng xét xử
thấy, chị M bị bệnh tâm thần: Chậm phát triển tâm thần nặng, mất khả năng nhận thức
và mất khả năng điều khiển hành vi. Do vậy, án sơ thẩm xử buộc bị cáo T bồi thường
danh dự, nhân phẩm cho chị M là 10.000.000đ là thấp, nên chấp nhận kháng cáo của bị
hại tăng mức bồi thường về danh dự, nhân phẩm cho chị M tương đương 10 tháng lương
cơ bản là 14.900.000đồng là phù hợp.
Đối với yêu cầu của chị M, yêu cầu bị cáo T có trách nhiệm góp cấp dưỡng nuôi
con (là Nguyễn M Thương). Toà sơ thẩm xác định đây là quan hệ pháp luật dân sự khác,
không liên quan đến vụ án hình sự nên không xem xét giải quyết trong vụ án hình sự
này, nếu sau này chị M có đơn khởi kiện, sẽ xem xét giải quyết bằng vụ án dân sự khác, là
có căn cứ.
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[4] Về án phí hình sự phúc thẩm: Do kháng cáo của bị cáo Vũ Văn T không được
chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí hình sự và dân sự phúc thẩm theo quy định tại
điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/ UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ
ban thường vụ Quốc Hội qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng
án phí và lệ phí Toà án.
[5] Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu
lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 356, Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự.
[1]. Không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Vũ Văn T và
kháng cáo đề nghị tăng hình phạt của chị Nguyễn Thị M là người bị hại đối với bị cáo
Vũ Văn T, giữ nguyên hình phạt đối với bị cáo T như bản án sơ thẩm xét xử.
Chấp nhận kháng cáo của bị hại chị Nguyễn Thị M, sửa bản án sơ thẩm về phần
trách nhiệm dân sự.
Tuyên bố bị cáo Vũ Văn T phạm tội “Hiếp dâm”.
Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 141; điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; điểm k
khoản 1 Điều 52 Điều 38 Bộ luật Hình sự.
Xử phạt Vũ Văn T 08 (Tám) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giam
05/11/2019.
[2]. Trách nhiệm dân sự: Áp dụng khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 2015;
Điều 584, Điều 585, Điều 592 Bộ luật dân sự năm 2015;
Xử buộc bị cáo Vũ Văn T, có trách nhiệm bồi thường cho chị Nguyễn Thị M
14.900.000đồng ( Mười bốn triệu, chín trăm nghìn đồng).
Kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn đề nghị thi
hành, mà người phải thi hành án không thi hành, hoặc thi hành chưa xong thì phải chịu
lãi xuất theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự đối với khoản
tiền chưa thi hành án tại thời điểm thanh toán.
Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi
hành án dân sự, 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; 7a; 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự;
thời hiệu thi hành án được thực hiện theo Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.
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[3]. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Vũ Văn T phải chịu 200.000đồng (Hai trăm
nghìn đồng) tiền án phí hình sự phúc thẩm và 300.000đồng ( Ba trăm nghìn đồng) tiền
án phí dân sự phúc thẩm.
Xác nhận bị cáo Vũ Văn T đã nộp 10.700.000đồng (Cụ thể 10.000.000đồng tiền
tự nguyện bồi thường cho người bị hại và 700.000đồng tiền án phí hình sự và dân sự sơ
thẩm) tại biên lai thu số: AA /2015/0002395 ngày 10/3/2020 tại Chi cục thi hành án dân
sự huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.
[4] Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu
lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
Nơi nhận:
- VKSND tỉnh Bắc Giang;
- Sở tư pháp tỉnh Bắc Giang;
- Cổng thông tin điện tử Tòa án;
- Cục THADS tỉnh Bắc Giang;
- CA-VKS-TA-CCTHADS sơ thẩm;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu HS, HCTP;

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Gia Lương
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TOA AN NHAN DAN CAP CAO
T�I DA NANG

CQNG HOA XA. HQI CHU NGHiA Vl¢T NAM

Di}c l�p - T\f do - H�nh phuc

Ban an s6: 52/2019/HSPT
Ngay: 26-02-2019
NHANDANH
NUOC CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VItT NAM
TOA AN NHANDAN CAP CAO T�I DA NANG

- Thanh phfin Hi)i il6ng xet XU phuc thdm g6m co:
Thdm phan - Chu t9a phien toa:
Ba Le Thuy Cftu

Ong Nguy�n Xuan Di�n
Ong Nguy�n Tftn Trrrong

Cac thdm phan:

- Thu ky phien toa: Ba Vti Thanh Thuy, Thu ky Toa an nhan dan c�p
cao t�i Da Nfu1g.
- D(li ditn Vitn ki€m sat nhan dan cdp cao t(li Da Ndng tham gia phien
toa: Ong 1)6 Xuan An, Ki€m sat vien.
Vao ngay 26 thang 02 nam 2019, t�i Tni sa Toa an nhan dan c�p cao t�i
Da N�ng, xet xu phuc th�m V\l an hinh su thl) ly s6 81/2019/TLPT-HS ngay 07
thang 01 nam 2019 dBi vm bi cao Nguy�n Cong D v€ toi "Hiip dam".
Do c6 khang cao cua bi cao d6i vai ban an sa th�m s6 82/2018/HS-ST
ngay 28-11-2018 cua Toa an nhan dan thanh ph6 Da N�ng.
- Bi cao c6 khang cao:
NGUYEN CONG D, sinh ngay 11-6-1993 t�i Da N�ng; nai cu tru: thanh
ph6 Da N�ng; ngh€ nghi�p: Nhan vien; trinh do van h6a: 12/12; dan toe: Kinh;
giai tinh: Nam; ton giao: Khong; Qu6c tich: Vi�t Nam; con ong Nguy€n Cong D
va ba Nguy€n Thi H (d€u con s6ng); ti€n an, ti€n su: Khong; bi cao hi�n dang t�i
ngo�i. C6 mi;lt.
NQI DUNG VV AN
Qua cac tai li¢u c6 trong h6 sa vii an va qua trznh xet hoi, tranh lu(in tqi
phien toa, n()i dung vii an du:r;c t6m tdt nhu: sau:
Khoang 16h30' ngay 29-5-2018, t�i khach s�n Intercontinental Da N�ng
chi W (Sinh ngay 28-01-1998; Qu6c tich Trung Qu6c) gi;tp Nguy€n Cong D nguai lam cung cong ty nai W dang thuc t�p. D ru W di d�o chai, W d6ng y va
len xe moto do D di€u khi€n cha di d�o va an u6ng quanh thanh ph6 Da Nfu1g.
I
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Khoang 20 gia cung ngay, D ruW di d€n Bar d€ u6ng ruQ'uva nghe nh�c nhung
W yeu c�u D phai goi them d6ng nghi�p nu cung di thi D d6ng y. Sau d6, D cha
W d€n mot quan ca phe tren dia ban thanh ph6 Da N�ng ngf>i u6ng ca phe cung
d6ng nghi�p trong cong ty. D€n khoang 22 gia cung ngay thi nhung nguai nay
dung d�y div€. D ti€p t1.1c ru W di Bar, W d6ng y, D cha W d€n quan C tren
duang B - Da N�ng ngf>i u6ng rUQ'U. T�i day, D u6ng 1,5 ly fUQ'U con w u6ng
khoang 3 d€n 4 ly ruQ'u c6c tai cac lo�i.
D€n khoang 01 gia ngay 30-5-2018,W n6i m�tva n6i D chav€ ky tuc xa
d€ nghi ngai nhung anh D n6i la do say nen di tim khach s�n nao g� day d€
nghi thiW d6ng y. D di€u khi€n xe chaW d€n khach s�n R thanh ph6 Da N�ng,
Dvao khach s�n h6i con phong thi ra ditt xeva cungW d€n qu�y 1€ tan d€ dang
ky phong, W ngf>i dQ'i a gh€ salon va bfun di�n tho�i, D d€n dang ky phong,
dang ky xong do khong c6 ti€n mi;tt nen D n6iW dua 500.000d d€ di;tt coc thanh
toan. Sau d6 Dva W di len phong 302, khi len phong W h6i D sao khong thue
hai phong ma chi thue mot phong thi D n6i do khach s�n h€t phongva n6iW cu
yen tam len giuang nrtm ngu con D se len gh€ trong phong nrtm. Khi W th�y D
len gh€ ngf>i thiW len giuang nrtm ngu.
Den khoang 02 gia cung ngay D len giuang nrtm cungW, lQ'i d1.1ng lucW
bi say D da thuc hi�n hanhvi giao c�uvai W, sau d6 D xu�t tinh trong am ho
cuaW.
D€n khoang 4 gia' 30' cung ngay,W d�y mi;tc l�i qu�n ao rf>i d6n xe Grab
div€ ky tuc xa con Dv�n dang ngu.
D€n 05 gia 28 phut cung ngay,W nhitn tin cho Dvai noi dung:
"Chi OJ dem th6i, t6i da say, d6 la tdt ca, t6i bdt taxi di quay tra lqi, hay
tra lqi ao khoac va mu baa hiim sau. "
"Em la gai con trinh nguyen va trong thai ky kinh nguy¢t, luc nay lam cm
trong tucmg lai hay di t6i yen "
D€n 10 gia cung ngay,W nhitn tin cho Dvai noi dung: "Em 20 tu6i r6i ".
D tra lai: "Anh c6 thi chju trach nhi¢m, anh cung say nhung anh c6 tznh
cam vai em va anh la m(Jt nguai dan 6ng nen anh xin l6i vz vi¢c nay.
"Nay, em con d6 kh6ng, chung ta c6 thi n6i chuy¢n di ".
D€n khoang 16h30' ngay 30-5-2018,W d€n Cong an thanh ph6 Da N�ng
t6 cao Nguy€n Cong D c6 hanhvi hi€p dam minh, d6ng thai c6 dan yeu c�u
khai t6 Vl) an hinh Sl)'vao ngay 23-7-2018.
Tfi ban an hinh S\f SO' thim s6 82/2018/HS-ST ngay 28-11-2018, Toa
an nhan dan thanh ph6 Da Ning di quy�t djnh:
1. Can cu khoan 1 Di€u 141; di€m s khoan 1, khoan 2 Di€u 51 Bo lu�t
hinh su nam 2015 (sua d6i, b6 sung nam 2017). Tuyen b6: Bi cao Nguy€n Cong
D ph�m toi "Hiip dam".
2
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TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 68/2017/HSPT
Ngày: 04-8-2017

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Ong Thân Thắng.
Các Thẩm phán: 1. Ông Ngô Quang Dũng.
2. Ông Bạch Đăng Thi.
- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Thư ký Toà án nhân dân
tỉnh Bắc Giang.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang tham gia phiên tòa:
Ông Nguyễn Khắc Phùng - Kiểm sát viên trung cấp.
Trong ngày 04 tháng 8 năm 2017 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang
xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 76/2017/HSPT ngày 23/5/2017
đối với bị cáo Vi Văn V do có kháng cáo của đại diện hợp pháp của người bị hại
đối với bản án hình sự sơ thẩm số 26/2017/HSST ngày 18/4/2017 của Tòa án nhân
dân huyện L, tỉnh Bắc Giang.
* Bị cáo bị kháng cáo:
Họ và tên: Vi Văn V; tên gọi khác: không có; sinh năm 1949 tại xã L, huyện
K, tỉnh Hải Dương. Nơi đăng ký HKTT: thôn M, xã N, huyện L, tỉnh Bắc Giang; số
Chứng minh nhân dân:không; nghề nghiệp: làm ruộng; trình độ văn hoá: 7/10; dân
tộc: Tày; con ông: Vi Xuân Q (đã chết) và bà: Ngô Thị L (đã chết); có vợ: Nguyễn
Thị Y (sinh năm 1954) và có 5 con; tiền sự: không; tiền án: không; đầu thú, bị tạm
giữ từ ngày 30/7/2016 đến ngày 08/8/2016; bị cáo tại ngoại; có mặt.
* Người tham gia tố tụng có kháng cáo:
- Người đại diện hợp pháp của người bị hại: Chị Nguyễn Thị X, sinh năm:
1968; Nơi cư trú: thôn M, xã N, huyện L, tỉnh Bắc Giang; có mặt.
* Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại: Ông Nguyễn Văn
Đ là Luật sư thuộc Văn phòng luật sư C, cộng tác viên của Trung tâm Trợ giúp
pháp lý nhà nước tỉnh Bắc Giang; có mặt.
* Những người tham gia tố tụng: Vụ án còn có 1 người bị hại, 3 người có quyền
lợi, nghĩa vụ liên quan không có kháng cáo và không bị kháng cáo, không bị kháng
nghị nên Tòa án không triệu tập.
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NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo bản cáo trạng số 07/KSĐT ngày 23/01/2017 của VKSND huyện L và
bản án hình sự sơ thẩm số 26/2017/HSST ngày 18/4/2017 của TAND huyện L, tỉnh
Bắc Giang thì nội dung vụ án như sau:
Vào khoảng 07 giờ 30 phút ngày 30/7/2016, Vi Văn V sinh năm 1949 trú tại
thôn M, xã N, huyện L, tỉnh Bắc Giang ngủ dậy và đi tìm vợ về trông nhà, nghĩ là
vợ đang ở nhà chị Nguyễn Thị X, sinh năm 1968 người cùng thôn nên V điều khiển
xe mô tô đến nhà chị X để tìm, khi đi đến khu vực đền công đồng S thì V để xe mô
tô ở khu vực đền rồi đi bộ vào nhà. Tới cổng V gọi chị X nhưng không thấy ai trả
lời nên V đã đẩy cổng không khóa đi vào thì tới sân có nhà cấp 4 lợp mái bờ rô xi
măng hướng ra sân, không thấy có ai, cửa nhà thì khép nên V mở cửa đi vào nhà
rồi đi vào buồng thì thấy cháu Vũ Thị T sinh năm 1993 là con gái chị X đang nằm
ngủ trên giường mặt quay vào tường, T không mặc quần áo dài mà chỉ mặc quần
lót, ngực trần có chiếc chăn mỏng che lại, V hỏi “mẹ mày đâu”, cháu T tỉnh dậy
ngoảnh mặt ra nhưng không nói gì, V hỏi lại thì T chỉ cười và gật gật cái đầu. Thấy
không có ai ở nhà ngoài cháu T và cháu T đầu óc không bình thường nên V đã nảy
sinh ý định quan hệ tình dục với cháu T. Ban đầu V ngồi xuống giường tay trái sờ
vào âm hộ T qua quần lót, không thấy T có phản ứng gì V đứng dậy cởi quần vải
dài tối màu và áo dài loại áo dài tay màu xanh lơ rồi để ở bao tơ dứa gần đó rồi trèo
lên giường ngồi gần cháu T, V dùng tay trái tiếp tục sờ âm hộ cháu T, tay phải tự
kích thích dương vật, khoảng 02 phút thì âm hộ ướt, V cởi quần đùi có kẻ màu đỏ
ra (hay gọi là quần đùi Thái), người vẫn mặc áo phông cột tay màu trắng đã cũ rồi
nằm đè lên người cháu T (T đang nằm ngửa), tay trái V chống xuống giường, tay
phải cầm dương vật đang cương cứng đưa vào âm hộ của cháu T rồi nhấp mông để
dương vật tiến sâu vào trong âm hộ, cháu T không có phản kháng gì mà chỉ đưa tay
ôm vào lưng của V, sau khoảng 02 phút thì chị X về nhà, V thấy vậy liền rút dương
vật ra khỏi âm hộ cháu T mà chưa xuất tinh. Chị X vào buồng thấy V không mặc
quần ở trên giường còn con gái mình không mặc quần áo, chị X nói “ông làm cái gì
đấy”, V xuống giường mặc quần đùi vào rồi xin lỗi chị X “chú sai rồi có gì cho chú
xin lỗi” rồi mặc quần áo dài và rời khỏi nhà chị X.
Cùng ngày chị X làm đơn trình báo Công an xã N về hành vi quan hệ tình dục
của Vi Văn V với con gái chị X. Công xã N đã xác minh và Vi Văn V đã đến Công
an xã N đầu thú về hành vi phạm tội của bản thân. Sau đó Công an xã N bàn giao
tài liệu và người đầu thú V đến Cơ quan CSĐT- Công an huyện L để giải quyết
theo thẩm quyền.
Tại giấy chứng nhận thương tích mã số 08/BV-01 ngày 30/7/2016 của Bệnh
viện đa khoa huyện L xác định tình trạng thương tích lúc vào viện của Vũ Thị T:
dịch bẩn, cổ tử cung không viêm, âm hộ bình thường, âm đạo có dính bẩn, không
có vết rách màng trinh mới. Tại bản kết luận giám định pháp y về tình dục số
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7351/16/TD ngày 02/8/2016, kết luận: Lỗ màng trinh giãn rộng, hình răng cưa,
không có rách mới. Không thấy hình ảnh xác tinh trùng. Hiện tại không có thai.
Tại kết luận giám định pháp y tâm thần số 334/KLGĐ ngày 13/10/2016 của
Viện pháp y tâm thần Trung ương- Bộ Y tế, kết luận đối với Vũ Thị T, sinh năm
1993 trú tại thôn M, xã N, huyện L: Trước, trong và sau khi Vũ Thị T bị đối tượng
V hiếp dâm Vũ Thị T có bị bệnh tâm thần, bệnh tâm thần phân liệt thể không biệt
định. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F20.3. Tại
các thời điểm trên Vũ Thị T mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Ngày 12/8/2016, Cơ quan CSĐT- Công an huyện L tiến hành thu giữ đồ vật
gồm 01 áo sơ mi dài tay màu xanh lơ, 01 quần vải dài tối màu, 01 quần đùi có kẻ
màu đỏ ra (hay gọi là quần đùi Thái, 01 áo phông cột tay màu trắng đã cũ.
Ngày 28/8/2016, Cơ quan CSĐT- Công an huyện L lập biên bản nhận dạng
quần, áo đối với chị X. Kết quả chị X nhận dạng chính xác bộ quần, áo mà Vi Văn
V đã mặc vào ngày thực hiện hành vi phạm tội.
Tại bản cáo trạng số 07/KSĐT ngày 23/01/2017 của Viện kiểm sát nhân dân
huyện L, tỉnh Bắc Giang đã truy tố Vi Văn V về tội “Hiếp dâm” theo khoản 1, Điều
111- BLHS.
Bản án hình sự sơ thẩm số 26/2017/HSST ngày 18/4/2017 của TAND huyện
L, tỉnh Bắc Giang đã xét xử và quyết định:
- Tuyên bố: bị cáo Vi Văn V phạm tội “Hiếp dâm”.
- Áp dụng khoản 1 Điều 111; điểm p, khoản 1, khoản 2, Điều 46; Điều 33- Bộ
luật hình sự. Xử phạt Vi Văn V 02 năm 06 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi
hành án nhưng được trừ đi thời gian đã bị tạm giữ (từ ngày 30/7/2016 đến ngày
08/8/2016).
- Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng khoản 2, Điều 42- BLHS, Điều 592- BLDS
năm 2015. Buộc bị cáo Vi Văn V phải bồi thường cho cháu Vũ Thị T do chị
Nguyễn Thị X là mẹ đẻ đại diện hợp pháp tổng số tiền là 23.600.000 đồng.
Ngoài ra bản án còn giải quyết xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo
theo quy định của pháp luật.
Sau khi xét xử xong, ngày 11/5/2017 chị Nguyễn Thị X là đại diện hợp pháp
của người bị hại nộp đơn kháng cáo. Nội dung kháng cáo là việc xử phạt bị cáo 2
năm 06 tháng tù là nhẹ, không nhất trí mức bồi thường dân sự , đề nghị cấp phúc
thẩm xem xét lại toàn bộ bản án.
Tại phiên toà phúc thẩm:
- Đại diện hợp pháp của người bị hại vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo,
đồng thời bổ sung yêu cầu kháng cáo về hình phạt và trách nhiệm dân sự, cụ thể:
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Tăng hình phạt tù đối với bị cáo. Về trách nhiệm dân sự yêu cầu bồi thường tổng
cộng 150.000.000 đồng, trong đó 100.000.000 đồng tiền tổn thất tinh thần,
50.000.000 đồng là tiền chi phí điều trị, thuê xe đi lại và thuê người trông nom bảo
vệ bị hại sau khi sự việc xảy ra. Tài liệu chứng cứ cung cấp cho Tòa án không có
gì. Bị hại không bị thương tích gì khi bị xâm hại, chỉ có tinh thần là hay hoảng sợ.
Khi đi giám định thì cơ quan công an đưa đi. Quá trình nghỉ làm trông bị hại đi
giám định đã kê khai số ngày nghỉ và tiền công cho Tòa án nhân dân huyện L xem
xét.
- Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội bị xét xử là đúng, không oan sai gì. Hoàn
cảnh gia đình bị cáo có nhiều khó khăn, nay bị hại yêu cầu kháng cáo tăng hình
phạt đề nghị HĐXX xem xét bị cáo đã chấp nhận mức hình phạt án sơ thẩm xử rồi,
còn về bồi thường nếu yêu cầu 150 triệu đồng thì bị cáo không có khả năng, chỉ
chấp nhận được 50 triệu đồng. Nếu gia đình bị hại không đồng ý thì đề nghị giải
quyết theo pháp luật.
- Đại diện hợp pháp của người bị hại không nhất trí quan điểm của bị cáo, giữ
nguyên yêu cầu kháng cáo.
- Đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang thực hành quyền công tố tại phiên toà phát
biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án: Đơn kháng cáo của đại diện hợp pháp của
người bị hại được nộp trong thời hạn quy định 15 ngày sau khi xét xử nên là đơn
kháng cáo hợp pháp, đề nghị HĐXX xem xét theo trình tự phúc thẩm. Bản án sơ
thẩm xét xử bị cáo là đúng người, đúng tội, quyền lợi của bị hại là thỏa đáng. Tại
quá trình xét xử phúc thẩm người kháng cáo không có tình tiết nào khác nên đề
nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a, khoản 2, Điều 248- BLTTHS không chấp
nhận kháng cáo của đại diện hợp pháp của người bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm
số 26/2017/HSST ngày 18/4/2017 của TAND huyện L, tỉnh Bắc Giang. Các quyết
định khác của bản án không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ
ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. Bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc
thẩm theo quy định.
Bị cáo tranh luận: Không có ý kiến gì.
Đại diện hợp pháp tranh luận: Đề nghị Luật sư phát biểu thay gia đình.
Luật sư trình bày quan điểm: Bị cáo không thành khẩn khai báo, lời khai có
nhiều mâu thuẫn, bị cáo đến nhà là có mục đích hiếp dâm bị hại từ trước chứ không
phải đến nhà thấy hoàn cảnh bị hại như vậy mới nảy sinh ý định và thực hiện hành
vi hiếp dâm. Có căn cứ cho rằng bị cáo đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm đối
với bị hại. Bị cáo không tự nguyện đến Công an đầu thú khai báo sự việc mà chỉ
khi người nhà thông báo có công an tìm và áp giải thì bị cáo mới đến làm việc. Bản
án sơ thẩm không nêu việc áp dụng khoản 2, Điều 46- BLHS đối với bị cáo. Quá
trình điều tra đại diện hợp pháp của người bị hại không được thông báo kết quả
4
40

điều tra vụ án vi phạm điểm b, khoản 2, Điều 51- BLTTHS. Về trách nhiệm dân sự
thì do đại diện hợp pháp không có các tài liệu chứng cứ gì khác nên chỉ nêu yêu cầu
bồi thường 150 triệu đồng như vậy. Đề nghị hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.
Đại diện Viện kiểm sát đối đáp: Nhất trí quan điểm của Luật sư về lời khai bị
cáo có một số mâu thuẫn nhưng vẫn thể hiện vấn đề chính là bị cáo khai nhận tội,
khai nhận hành vi đã lợi dụng hoàn cảnh và tình trạng bị hại tâm thần để thực hiện
hành vi giao cấu, như vậy bị cáo nhận tội chứ không phải chối tội. Khi chưa bị bắt,
chưa có lệnh giam, giữ của cơ quan có thẩm quyền mà bị cáo đến cơ quan công an
làm việc trình bày sự việc phạm tội được coi là tình tiết đầu thú, không phải tự thú.
Cấp sơ thẩm không vi phạm nghiêm trọng tố tụng như Luật sư nêu đến mức phải
hủy án.
Bị cáo trình bày: Tôi không có ý định hiếp dâm từ trước, chỉ khi đến nhà thấy
hoàn cảnh và tình trạng của bị hại như vậy tôi mới nảy sinh ý định và thực hiện
hành vi quan hệ tình dục. Sau đó gia đình thông báo công an xã tìm tôi về nhà thay
quần áo và đi lên công an xã khai báo sự việc. Đề nghị HĐXX xem xét cho tôi.
Đại diện hợp pháp của người bị hại: Nhất trí quan điểm của Luật sư, không có
ý kiến gì khác.
Kết thúc tranh luận các bên giữ nguyên quan điểm.
Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo
chỉ thực hiện một lần hiếp dâm thôi, đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo.
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, lời khai của bị cáo và của những người tham gia tố tụng
khác.
NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:
[1] Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo: Đơn kháng cáo của đại diện hợp
pháp của người bị hại được nộp trực tiếp cho Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Bắc
Giang ngày 25/4/2017 theo đúng quy định tại khoản 1, Điều 234- Bộ luật tố tụng
hình sự nên được coi là đơn kháng cáo hợp pháp. HĐXX chấp nhận xem xét giải
quyết đơn kháng cáo của đại diện hợp pháp của người bị hại theo trình tự phúc
thẩm.
[2] Xét hành vi phạm tội của bị cáo Vi Văn V: Vào khoảng hơn 08 giờ ngày
30/7/2016, tại gia đình chị Nguyễn Thị X ở thôn M, xã N, huyện L, tỉnh Bắc Giang.
Vi Văn V thấy cháu Vũ Thị T, sinh năm 1993 là con gái chị Nguyễn Thị X đang ở
nhà một mình và biết rõ cháu Vũ Thị T bị bệnh tâm thần, mất khả năng nhận thức
và điều khiển hành vi nên Vi Văn V đã có hành vi quan hệ tình dục giao cấu với
cháu Vũ Thị T. Khi đang quan hệ tình dục thì bị chị Nguyễn Thị X về đến nhà phát
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hiện thấy. Cùng ngày Vi Văn V đến Công an xã N, huyện L đầu thú và khai nhận
toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân. Từ nội dung trên, án sơ thẩm xét xử bị cáo
Vi Văn V về tội “Hiếp dâm” theo khoản 1, Điều 111- Bộ luật hình sự năm 1999 là
đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai.
[3] Xét nội dung kháng cáo của đại diện hợp pháp của người bị hại thấy:
Tòa án sơ thẩm đã xác định bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách
nhiệm hình sự nào. Về tình tiết giảm nhẹ thì bị cáo “thành khẩn khai báo, ăn năn
hối cải” và “đầu thú” nên được áp dụng theo điểm p, khoản 1 và khoản 2, Điều 46Bộ luật hình sự năm 1999.
Tại phiên tòa phúc thẩm Luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bị hại có
quan điểm cho rằng bị cáo không thành khẩn khai báo, có mục đích hiếp dâm bị hại
từ trước. Bị cáo không tự nguyên đến đầu thú mà bị áp giải đến Công an xã làm
việc. Có cơ sở cho rằng bị cáo đã nhiều lần thực hiện hành vi với bị hại. Trách
nhiệm dân sự chỉ nêu để HĐXX xem xét còn tài liệu cung cấp không có. Có vi
phạm thủ tục tố tụng trong quá trình điều tra. HĐXX thấy rằng mặc dù lời khai của
bị cáo có một số biên bản thể hiện có sự mâu thuẫn nhưng không phải là bị cáo
chối tội, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội nên cấp sơ thẩm áp dụng điểm p, khoản
1, Điều 46- BLHS cho bị cáo là đúng. Sau khi thực hiện hành vi bị cáo đến Công
an xã trình báo sự việc khi chưa có văn bản tố tụng nào như giấy triệu tập, lệnh áp
giải…của cơ quan có thẩm quyền nên việc áp dụng tình tiết bị cáo “đầu thú” tại
khoản 2, Điều 46- BLHS cho bị cáo là đúng. Về thông báo kết quả điều tra hồ sơ
vụ án thể hiện cơ quan điều tra có ban hành thông báo kết quả điều tra nhưng
không thể hiện việc giao cho đại diện hợp pháp của người bị hại là có thiếu sót.
Tuy nhiên vi phạm này không ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi ích hợp pháp
của đại diện hợp pháp của người bị hại đến mức phải hủy án như đề nghị của Luật
sư. Bởi lẽ quá trình tham gia tố tụng bị hại còn có trợ giúp pháp lý qua các phiên
tòa. Cấp sơ thẩm cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác tống đạt các văn
bản tố tụng.
Từ những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị
cáo cũng như tính chất của vụ án, mức độ nguy hiểm của hành vi bị cáo đã thực
hiện, cấp sơ thẩm áp dụng hình phạt tù có thời hạn 02 năm 06 tháng tù là hoàn toàn
phù hợp quy định của pháp luật, nhằm giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành công dân
tốt, đảm bảo tính đấu tranh và phòng ngừa tội phạm trong xã hội.
Về trách nhiệm dân sự: Cấp sơ thẩm đã chấp nhận toàn bộ các khoản chi phí
hợp lý do đại diện hợp pháp của người bị hại nêu trong quá trình tham gia tố tụng.
Tiền tổn thất tinh thần đã áp dụng mức tối đa 10 tháng lương cơ sở cho người bị
hại. Như vậy mức bồi thường dân sự 23.600.000 đồng cấp sơ thẩm áp dụng là có
căn cứ, đúng pháp luật.
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Do đó HĐXX phúc thẩm căn cứ đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, quy định
tại điểm a, khoản 2, Điều 248-Bộ luật tố tụng hình sự không chấp nhận kháng cáo
của đại diện hợp pháp của người bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm đã xét xử đối
với bị cáo.
Tuy nhiên án sơ thẩm cần rút kinh nghiệm trong việc tuyên lãi suất chậm thực
hiện nghĩa vụ thi hành án phải theo quy định tại Điều 468- BLDS năm 2015.
[4] Về án phí hình sự phúc thẩm: Do chị Nguyễn Thị X thuộc diện hộ nghèo
nên căn cứ quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 12- Nghị quyết số 326/2016/
UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội qui định về mức
thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án, miễn án phí
hình sự phúc thẩm cho chị Nguyễn Thị X.
[5] Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có
hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Vì các lẽ trên,
Căn cứ điểm a, khoản 2, Điều 248-Bộ luật tố tụng hình sự.
QUYẾT ĐỊNH:
[1] Không chấp nhận kháng cáo của đại diện hợp pháp của người bị hại, giữ
nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 26/2017/HSST ngày 18/4/2017 của Tòa án nhân
dân huyện L, tỉnh Bắc Giang.
- Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Vi Văn V phạm tội “Hiếp dâm”.
- Về hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 111; điểm p, khoản 1, khoản 2, Điều
46; Điều 33- Bộ luật hình sự. Xử phạt Vi Văn V 02 năm 06 tháng tù. Thời hạn tù
tính từ ngày bắt thi hành án nhưng được trừ đi thời gian đã bị tạm giữ (từ ngày
30/7/2016 đến ngày 08/8/2016).
- Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng khoản 2, Điều 42- BLHS, Điều 592; Điều
357; Điều 468- BLDS năm 2015. Buộc bị cáo Vi Văn V phải bồi thường cho cháu
Vũ Thị T do chị Nguyễn Thị X là mẹ đẻ đại diện hợp pháp tổng số tiền là
23.600.000 đồng.
Kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn đề
nghị thi hành án mà người phải thi hành án không thi hành hoặc thi hành không đầy
đủ số tiền phải thi hành thì người phải thi hành án còn phải chịu tiền lãi của số tiền
chưa thi hành theo mức lãi suất quy định tại khoản 2, Điều 468- Bộ luật dân sự năm
2015, tương ứng với thời gian chậm thi hành án.
[2] Án phí hình sự phúc thẩm: căn cứ quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 12Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ
Quốc Hội qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và
lệ phí Toà án, miễn án phí hình sự phúc thẩm cho chị Nguyễn Thị X.
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[3] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm số 26/2017/HSST ngày
18/4/2017 của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Bắc Giang không có kháng cáo,
kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
Trường hợp bản án được thi hành án theo quy định tại Điều 2 của Luật thi
hành án dân sự, 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, 7a, 7b và 9 của Luật
thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được quy định tại Điều 30 của Luật thi
hành án dân sự.
Nơi nhận:
- VKSND tỉnh Bắc Giang;
- Công an tỉnh Bắc Giang;
- STP Bắc Giang;
- Cổng thông tin điện tử Tòa án;
- CA-VKS-TA-CCTHADS sơ thẩm;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu HS, HCTP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ
( Đã ký)

Ong Thân Thắng
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
TỈNH THÁI NGUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 155/2020/HSST
Ngày:15/5 /2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Hoàng Quý Sửu
Các hội thẩm nhân dân: 1. Ông Trần Trọng Tú
2. Bà Trần Thanh Vân
- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Phạm Ngọc Anh, Thư ký Toà án
nhân dân thành phố Thái Nguyên.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên tham gia phiên
toà: Bà Nguyễn Thị Bình Nguyên, Kiểm sát viên.
Ngày 15 tháng 5 năm 2020 tại Hội trường Tòa án nhân dân thành phố Thái
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số:
151/2020/HSST ngày 30/3/2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số
184/2020/QĐXXST-HS ngày đối với bị cáo:
1. Họ và tên: Vũ Văn N; tên gọi khác: Không; giới tính: Nam; sinh ngày 21
tháng 4 năm 1995; nơi đăng ký HKTT: Xóm M, xã V, huyện Đại Từ, tỉnh Thái
Nguyên; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp:
Không; học vấn: 12/12; con ông Vũ Văn H và bà Lê Thị H; có vợ là Hoàng Thị H;
có 01 con; tiền án, tiền sự: Không; không bị tạm giữ, tạm giam; có mặt tại phiên
tòa.
2. Họ và tên: Nguyễn Văn S; tên gọi khác: Không; giới tính: Nam; sinh
ngày 21 tháng 11 năm 1995; nơi đăng ký HKTT: Xóm K, xã V, huyện Đại Từ,
tỉnh Thái Nguyên; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề
nghiệp: Lao động tự do; học vấn: 9/12; con ông Nguyễn Văn B và bà Hoàng Thị
H; có vợ là Nguyễn Thị Huyền Tr có 01 con; tiền án, tiền sự: không; không bị tạm
giữ, tạm giam; có mặt tại phiên tòa.
Bị hại: chị Trần Thị L, sinh năm 1989, có mặt
Địa chỉ: Phố Gi, thị trấn Gi, huyện Phú Lương, Thái Nguyên
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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Ngày 25/11/2019, chị Trần Thị L sử dụng nick zalo là “Bông” nhắn tin với
người sử dụng nick zalo “Kiên smart phone”, sau xác định là nick zalo của Vũ
Văn N về việc muốn bán điện thoại, N trả giá mua điện thoại, sau đó giữa N và chị
L có nhắn tin nói chuyện tình cảm với nhau. Chị L và N hẹn nhau ngày
28/11/2019 sẽ đi nhà nghỉ tại thành phố Thái Nguyên để quan hệ tình dục, sau khi
quan hệ tình dục, N sẽ trả cho chị L số tiền 2.000.000 đồng.
Khoảng 8 giờ ngày 28/11/2019, N điều kiển xe mô tô nhãn hiệu Honda
Dream, BKS: 20F1- 013.77 từ nhà tại Xóm M, xã V, huyện Đại Từ, tỉnh Thái
Nguyên tới thành phố Thái Nguyên. Khi đi đến thị trấn H, huyện Đại Từ, N dừng
lại ăn sáng, uống nước. N nhắn tin nói chuyện với bạn là Nguyễn Văn S về việc
đang tới thành phố Thái Nguyên gặp gái bán dâm, tức chị L để quan hệ tình dục, S
bảo N cho S đi chơi cùng, N đồng ý. N điều khiển xe mô tô đi tới quán cắt tóc của
S ở thị trấn H, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên để đợi S cùng đi. Sau đó, S điều
khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade, màu sơn đen, BKS: 20F1-323.56 còn N
điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Dream, BKS: 20F1-013.77 đi tới thành phố
Thái Nguyên. Khi đi đến đoạn gần cây đa thuộc phường T, thành phố Thái
Nguyên, N và S dừng xe lại. Do N chỉ mang theo 1.500.000 đồng, không đủ
2.000.000 đồng để trả cho chị L như đã thỏa thuận, nên N bàn với S, là N vào nhà
nghỉ lấy phòng trước, S lấy một phòng gần đó, sau đó, N đi đón chị L vào phòng
để quan hệ tình dục, lúc này, S sẽ lên phòng của N, cầm điện thoại quay cảnh quan
hệ tình dục của N và chị L rồi dùng video đã quay được để đe dọa, ép buộc chị L
cho cả N và S quan hệ tình dục với chị L mà không phải trả tiền, S đồng ý.
Sau khi bàn bạc xong, N và S vào nhà nghỉ số 666 thuộc tổ 3, phường T,
thành phố Thái Nguyên, do bà Chu Thị Kim T, sinh năm 1967, HKTT: Tổ 8,
phường Đ, thành phố Thái Nguyên làm chủ, N thuê phòng số 301, S thuê phòng số
201. Khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, N mượn xe mô tô nhãn hiệu Honda
Airblade, màu sơn đen, BKS: 20F1-323.56 của S đi đón chị L vào nhà nghỉ 666.
Khi chị L và N lên phòng 301, cả hai ngồi nói chuyện khoảng 10 phút thì chị L
vào nhà tắm để cởi quần áo, còn N đi xuống lễ tân lấy bao cao su và vào phòng
201 bảo với S, khi nào N nhắn tin thì lên. Khi về phòng 301, N thấy chị L đã cởi
hết quần áo, N cũng cởi hết quần áo của mình ra và nhắn tin vào máy điện thoại
cho S là “lên đi”. S cầm theo điện thoại, bật chế độ quay video, đi lên phòng 301
của N gõ cửa, N ra mở cửa, S đi vào phòng 301 cầm điện thoại quay cảnh chị L và
N đều đang không mặc quần áo và nói dối rằng vợ của N thuê S đi theo dõi N. S
dọa N và chị L sẽ gửi video vừa quay được cho vợ N, gọi điện thoại cho vợ N tới
để đánh ghen, đồng thời sẽ đăng video lên mạng xã hội, N giả vờ xin S đừng làm
to chuyện. Chị L lo sợ, khóc và xin S, S bảo với chị L phải cho cả S và N quan hệ
tình dục thì sẽ bỏ qua chuyện này và xóa video đi. Do lo sợ bị đánh ghen, đăng
video không mặc quần áo lên mạng, chị L đã miễn cưỡng đồng ý cho S và N quan
hệ tình dục với mình. Sau khi quan hệ tình dục xong, N mặc quần áo đi về trước,
còn S tắm xong thì đi về. N không trả số tiền 2.000.000 đồng như đã hứa trước đó
với chị L. Chị L yêu cầu S xóa video thì S nói đã xóa video rồi. Khoảng 16 giờ
cùng ngày, chị L tới Công an phường T, thành phố Thái Nguyên để trình báo sự
việc.
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Tại bản Kết luận giám định pháp y về tình dục số 49/TD ngày 28/11/2019 của
Trung tâm pháp y tỉnh Thái Nguyên đối với chị Trần Thị L kết luận: Màng trinh
đã rách hoàn toàn, vết rách cũ tại vị trí 4h và 9h. Âm đạo có dịch màu trắng đục,
trong dịch âm đạo có hình ảnh tinh trùng và xác tinh trùng trên tiêu bản soi tươi.
Tại bản Kết luận giám định số 7228/C09-(TT3+P8) ngày 21/02/2020 của
Viện khoa học hình sự Bộ Công an kết luận:
1. Trong mẫu dịch âm đạo ghi thu của Trần Thị L gửi giám định có tinh trùng
của Vũ Văn N.
2. Lưu kiểu gen của Trần Thị L, Nguyễn Văn S và Vũ Văn N tại Viện khoa
học hình sự Bộ công an.
Tại cơ quan điều tra, Vũ Văn N, Nguyễn Văn S đã khai nhận rõ hành vi của
mình như nêu trên.
Vật chứng của vụ án gồm: 01 bì niêm phong ký hiệu N, bên trong có điện
thoại di động của Nguyễn Văn S; 01 bì niêm phong ký hiệu S, bên trong có điện
thoại di động của Vũ Văn N; 01 bì thư ghi mẫu S1, hoàn lại sau giám định; 01 bì
thư ghi mẫu L1, hoàn lại sau giám định; 01 bì thư ghi mẫu L2, hoàn lại sau giám
định; 01 bì thư ghi mẫu N1, hoàn lại sau giám định, hiện đang được bảo quản tại
kho vật chứng của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên.
Về trách nhiệm dân sự: Vũ Văn N, Nguyễn Văn S đã bồi thường cho chị Trần
Thị L số tiền 12.000.000 đồng, chị L đã nhận tiền, không yêu cầu đề nghị gì khác và
có đơn đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với N, S.
Tại bản cáo trạng số 159/CT-VKSTPTN ngày 27/3/2020, VKSND thành phố
Thái Nguyên truy tố Vũ Văn N và Nguyễn Văn S về tội “Cưỡng dâm” theo điểm
a khoản 2 Điều 143 Bộ luật hình sự.
Tại phiên tòa các bị cáo khai nhận rõ hành vi phạm tội như lời khai tại cơ
quan điều tra và bản cáo trạng mô tả.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên giữ nguyên bản cáo
trạng số 159/CT-VKSTPTN ngày 27/3/2020, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị
cáo Vũ Văn N và Nguyễn Văn S phạm tội “Cưỡng dâm”;
- Đề nghị áp dụng điểm a khoản 2 Điều 143, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều
51, Điều 17, Điều 58, Điều 65 Bộ luật hình sự; xử phạt Vũ Văn N, Nguyễn Văn S
mỗi bị cáo 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Trách nhiệm dân sự không xem
xét; tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 02 điện thoại di động của N và S; tịch thu
tiêu hủy vật chứng khác.
Trong phần tranh luận các bị cáo, bị hại không có ý kiến tranh luận với đại diện
Viện kiểm sát.
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:
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[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện
kiểm sát nhân dân, 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 toà, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không
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 đúng các quy định
của pháp luật.
Về hành vi phạm tội của bị cáo:
[2] Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các
bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của bị hại, người làm chứng, biên
bản xác định hiện trường, biên bản kiểm tra thu giữ tin nhắn điện thoại, Kết luận
giám định và các chứng cứ, tài liệu khác được thu thập hợp lệ có trong hồ sơ vụ
án.
Hội đồng xét xử đã có đủ căn cứ xác định: Vào khoảng 8 giờ ngày
28/11/2019, Vũ Văn N và Nguyễn Văn S đã bàn bạc với nhau thực hiện việc quay
Video khi N và chị L không mặc quần áo tại phòng 301 Nhà nghỉ 666, thuộc tổ 3,
phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, nhằm mục đích đe dọa, khống chế
chị L, để cả N và S được quan hệ tình dục với chị L mà không phải trả tiền. Chị L
bị N và S đe dọa, do lo sợ bị đăng Video lên mạng xã hội và đang trong lúc không
mặc quần áo đã miễn cưỡng chấp nhận cho N và S thực hiện hành vi giao cấu và
quan hệ tình dục khác.
[3] Hành vi của Vũ Văn N và Nguyễn Văn S đủ yếu tố cấu thành tội Cưỡng
dâm, theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 143 Bộ luật hình sự, đó là: “a) nhiều
người cưỡng dâm một người”
[4] Bản cáo trạng số 159/CT-VKSTPTN ngày 27/3/2020VKSND thành phố
Thái Nguyên truy tố Vũ Văn N và Nguyễn Văn S theo tội danh và điều luật nêu trên
là có căn cứ.
[5] Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về tình dục
của phụ nữ, xâm phạm đến danh dự, phẩm giá con người, gây mất an ninh, trật tự
ở địa phương.
Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo:
[7] Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo khai báo thành khẩn và ăn
năn hối cải, sau khi phạm tội đã tự nguyện bồi thường cho chị L số tiền
12.000.000 đồng, chị L có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho các bị
cáo, bị cáo Vũ Văn N là người khuyết tật nặng, vì vậy các bị cáo được hưởng tình
tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51
và không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm quy định tại Điều 52 Bộ luật hình
sự.
Về vai trò của các bị cáo:
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[8] Trong vụ án này, bị cáo Vũ Văn N là người khởi xướng việc thực hiện tội
phạm, S thực hiện tội phạm với vai trò đồng phạm tích cực.
Về hình phạt áp dụng đối với bị cáo:
[9] Hội đồng xét xử thấy, các bị cáo có nhân thân tốt, nhất thời phạm tội, sau
khi thực hiện hành vi phạm tội đã thật sự thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải, tự
nguyện khắc phục hậu quả cho bị hại, bị hại có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự
cho các bị cáo. Nguyên nhân các bị cáo thực hiện tội phạm xuất phát từ việc bị cáo
N và chị L rủ nhau đi nhà nghỉ tại thành phố Thái Nguyên để quan hệ tình dục,
thỏa thuận sau khi quan hệ tình dục xong N sẽ trả cho chị L 2.000.000 đồng, từ đó
các bị cáo rủ nhau đi quan hệ tình dục với chị L cho rằng là việc mua dâm, tuy
nhiên do không muốn trả tiền và cả hai bị cáo đều được quan hệ tình dục với chị
L, dẫn đến các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội. Tại phiên tòa chị L đề nghị Hội
đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, xin cho các bị cáo được
hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát và lời đề nghị
của các bị cáo, áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo, cũng đủ khả năng để
các bị cáo tự cải tạo và không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến
an ninh trật tự, an toàn xã hội, thể hiện sự khoan hồng, nhân đạo của pháp luật.
Về Trách nhiềm dân sự:
[10] Các bị cáo đã tự nguyện bồi thường cho bị hại số tiền 12.000.000 đồng,
tại phiên tòa, bị hại không yêu cầu bồi thường thêm, nên ghi nhận các bị cáo đã
bồi thường cho bị hại xong.
[11] Về vật chứng: cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 02 điện thoại di
động của Vũ Văn N và Nguyễn Văn S, tiêu hủy các phong bì niêm phong mẫu vật
hoàn lại sau giám định. Đối với USB lưu trữ hình ảnh video thu giữ tại Nhà nghỉ
666 được lưu trong hồ sơ vụ án, là tài liệu, chứng cứ có ý nghĩa chứng minh tội
phạm nên cần được lưu giữ theo hồ sơ vụ án.
Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm, bị cáo, bị hại được quyền kháng
cáo theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:
1. Căn cứ vào: điểm a khoản 2 Điều 143, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều
51, Điều 17, Điều 58, Điều 65 Bộ luật hình sự;
Xử phạt Vũ Văn N 3 (ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử
thách 5 (năm) năm kể từ ngày tuyên án về tội “Cưỡng dâm”.
Xử phạt Nguyễn Văn S 3 (ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử
thách 5 (năm) năm kể từ ngày tuyên án về tội “Cưỡng dâm”.
Giao các bị cáo Vũ Văn N, Nguyễn Văn S cho UBND xã Văn Yên, huyện
Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.
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Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo
quy định tại 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.
2. Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo Vũ Văn N và
Nguyễn Văn S đã bồi thường thiệt hại cho chị Trần Thị L số tiền 12.000.000 đồng,
đã thực hiện xong.
3. Về vật chứng: căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng
hình sự về xử lý vật chứng:
3.1. Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước: 01 bì niêm phong ký hiệu N, bên
trong có điện thoại di động của Nguyễn Văn S; 01 bì niêm phong ký hiệu S, bên
trong có điện thoại di động của Vũ Văn N;
3.2. Tịch thu tiêu hủy: 01 bì thư ghi mẫu S1, hoàn lại sau giám định; 01 bì
thư ghi mẫu L1, hoàn lại sau giám định; 01 bì thư ghi mẫu L2, hoàn lại sau giám
định; 01 bì thư ghi mẫu N1, hoàn lại sau giám định.
Tình trạng vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số 210 ngày
17/3/2020 giữa Công an thành phố Thái Nguyên và Chi cục Thi hành án dân sự
thành phố Thái Nguyên.
4.Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết 326 của
UBTVQH 14 về án phí, lệ phí: buộc Vũ Văn N, Nguyễn Văn S, mỗi bị cáo phải
chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.
5. Quyền kháng cáo: Các bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày
kể từ ngày tuyên án.
Nơi nhận:
- VKSND tỉnh Thái Nguyên
- VKSND TP. Thái Nguyên;
- Công an TP. Thái Nguyên;
- TAND tỉnh Thái Nguyên;
- THADS TP. Thái Nguyên;
- THA phạt tù;
- Bị cáo;
- Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên;
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Hoàng Quý Sửu
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TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẠ LONG
TỈNH QUẢNG NINH

CỘNG H XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 66/2020/HS-ST
Ngày: 24/02/2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG H XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH

- Thành phần Hội đồng xét sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà : Bà Lê Thị Chiên
Các Hội thẩm nhân dân: Bà Lê Thị Xuân Hương.
Ông Phạm Văn Hiều.
- Thư ký phiên toà: Bà Dương Thị Huyền Trang - Thư ký Toà án nhân dân
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh,
tham gia phiên toà: Bà Phạm Kim Phượng - Kiểm sát viên.
Trong ngày 24 tháng 02 năm 2020, tại Toà án nhân dân thành phố Hạ Long,
tỉnh Quảng Ninh, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số:
47/2020/TLST- HS ngày 09/01/2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:
58/2020/Q ĐXXST- HS ngày 10/02/2020, đối với bị cáo:
Nguyễn Văn H (Tên gọi khác: Không); Giới tính: Nam; Sinh ngày 12/9/1993; nơi
sinh: Tỉnh Thừa Thiên Huế; ĐKNKTT: Tổ dân phố GT3, phường HV, thị xã HT,
tỉnh Thừa Thiên Huế; Chỗ ở: Tổ 18, khu 2, phường H1, thành phố Hạ Long, tỉnh
Quảng Ninh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề
nghiệp: tự do; Trình độ văn hóa: 9/12; Con ông: Nguyễn Văn V; Con bà: Lê Thị C
(Tên gọi khác: T); vợ, con: Chưa; Tiền án, Tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam
từ ngày 17/10/2019, hiện đang tạm giam; Có mặt tại phiên tòa.
*Người bị hại: Chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1980; Nơi cư trú: Tổ 36, khu 4,
phường H1, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Vắng mặt tại phiên tòa.
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại: Luật sư Nguyễn Thu Hiền Công ty luật S; Có mặt tại phiên tòa.
* Người làm chứng:
1. Anh Vũ Đình N3; sinh năm 1984; Nơi cư trú: Tổ 18, khu 2, phường H1, thành
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Vắng mặt tại phiên tòa.
2. Anh Vũ Đình A, sinh năm 1986; Nơi cư trú: Tổ 7, khu 1, phường H1, thành
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Vắng mặt tại phiên tòa.
3. Chị Trần Thị N3, sinh năm 1988; Nơi cư trú: Tổ 18, khu 2, phường H1,
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Văng mặt tại phiên tòa.
4. Anh Nguyễn Xuân Q1, sinh năm 1998; Nơi cư trú: Tổ 18, khu 2, phường
H1, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Vắng mặt tại phiên tòa.
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5. Anh Nguyễn Văn N1, sinh năm 1991; Nơi cư trú: Tổ 18, khu 2, phường H1,
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Vắng mặt tại phiên tòa.
6. Anh Nguyễn Văn M, sinh năm 1978; Nơi cư trú: Tổ 10, khu 1, phường H1,
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Vắng mặt tại phiên tòa.
NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ
án được tóm tắt như sau: Đầu năm 2017, anh Vũ Đình N3, Giám đốc công ty trách
nhiệm hữu hạn một thành viên ô tô N, thuê phòng trọ của chị Nguyễn Thị L, ở tổ
18, khu 2, phường H1, thành phố Hạ Long, ngay sau nhà chị L để cho nhân viên
sinh sống, trong đó có Nguyễn Văn H. Quá trình sinh hoạt, H và chị L thường
xuyên nói chuyện với nhau và nảy sinh tình cảm yêu thương. Đến tháng 7 năm
2017, chị L cùng H đi Lạng Sơn chơi, trong lần đi này cả hai đã quan hệ tình dục
với nhau và sau đó cả hai còn quan hệ tình dục với nhau nhiều lần.
Đến tháng 7 năm 2018, chị L thấy mối quan hệ với H không đi đến đâu vì chị
hơn H 13 tuổi, đã ly hôn chồng có 01 con trai 17 tuổi, nên đã chủ động đề nghị
chia tay với H. Vì nghĩ rằng chị L có người yêu khác, nên H đã gửi 01 tin nhắn
hình ảnh do H chụp lúc chị L mặc đồ lót, khoác trên mình 01 chiếc áo sơ mi màu
trắng không cài cúc và nhiều lần nhắn tin qua mạng xã hội Zalo cho chị L nhằm ép
buộc chị phải tiếp tục quan hệ tình dục với H, nếu không H sẽ giết chết chị L, gia
đình chị L; nói cho bạn bè của chị L biết mối quan hệ giữa H và chị L. Do sợ H
tung hình ảnh và cho mọi người biết mối quan hệ giữa H và mình thì chị L rất xấu
hổ, nên chị buộc phải tiếp tục quan hệ tình dục với H nhiều lần, ở nhà nghỉ H3,
thuộc tổ 8A, khu 1, phường H4, thành phố Hạ Long. Lần nào chị L từ chối đều bị
H gửi tin nhắn nhục mạ, đe dọa, nên chị L đã phải chặn điện thoại của H. Không
liên lạc được với chị L, H đã mượn điện thoại của các anh Nguyễn Văn N1,
Nguyễn Xuân Q1 (bạn làm cùng xưởng với H) và tự mua 7 sim rác khác để tiếp
tục nhắn tin, đe dọa chị L. Thậm chí đầu tháng 4 năm 2019, trên tài khoản
facebook Nguyễn H, H đã đăng hình ảnh chị L mặc bộ quần đùi áo ba lỗ hoa màu
xanh, 01 ảnh chân trần từ đùi của chị L nằm trên giường và 01 ảnh tài khoản
facebook của chị L đã được bôi đỏ che ảnh, để đe dọa chị L và ép chị L phải cho
H quan hệ tình dục. Lần gần đây nhất chị L phải quan hệ tình dục với H là ngày 19
tháng 6 năm 2019.
Những lần đe dọa như thế chị L đã phải miễn cưỡng đi ô tô đến đón H đưa đến
nhà nghỉ H3, thuộc tổ 8A, khu 1, phường H4, thành phố Hạ Long, để H thuê
phòng số 202 tầng 2, rồi quan hệ tình dục với chị L. Do không chịu đựng được sự
đe dọa, ép buộc của H, ngày 16/7/2019 chị L đã đến cơ quan điều tra Công an
thành phố Hạ Long tố cáo hành vi cưỡng dâm của H. Quá trình điều tra, chị L
khai: Mặc dù H có hành vi đe dọa giết chị và gia đình, nhưng chị biết H không
dám làm và chị cũng không sợ. Việc chị phải tiếp tục quan hệ tình dục với H là do
chị sợ H tung ảnh nóng của chị lên mạng xã hội.
Bị cáo Nguyễn Văn H đã khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên, ngoài
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ra Hòa còn khai: việc H gửi tin nhắn, hình ảnh của chị L và những lời nói đe dọa
chị L là để chị L tiếp tục cho H quan hệ tình dục, không có ý định giết chị L hay
gia đình chị L và H chỉ thừa nhận ép buộc chị L cho quan hệ tình dục 02 lần. Còn
những lần trước là do chị L và H vẫn yêu nhau, việc H và chị L quan hệ tình dục
là tự nguyện.
* Người bị hại: Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chị Nguyễn Thị L
và chị L có lời khai xác nhận Nguyễn Văn H đã nhiều lần dùng điện thoại gọi
điện, nhắn tin đe dọa để ép chị quan hệ tình dục, do lo sợ mọi người biết mối quan
hệ không lành mạnh giữa chị với H, nên chị phải miễn cưỡng nhiều lần cho H
quan hệ tình dục ... Nay chị L thấy bản thân bị cáo H đã nhận thức được hành vi
phạm tội của mình và ăn năn hối cải, nên chị xin giảm nhẹ cho bị cáo H và không
yêu cầu bồi thường gì (BL từ 100 đến 105; từ 111 đến 123; 125).
* Người làm chứng: Anh Nguyễn Xuân Q1; Nguyễn Văn N1 xác nhận là vào đầu
năm 2019, Nguyễn Văn H có mượn điện thoại của các anh, còn việc gọi hoặc nhắn
tin cho ai thì các anh không biết; anh Vũ Đình N3 là chủ ga ra ô tô là người có
thuê Hòa làm thợ sửa chữa tại ga ra của anh; Anh Vũ Đình A; Nguyễn Văn M và
chị Trần Thị N3 xác nhận được biết việc chị L có mối quan hệ tình cảm với
Nguyễn Văn H ….(BL từ 126 đến 152).
Tại bản cáo trạng số: 19/CT-VKSHL ngày 08/01/2020, Viện kiểm sát nhân dân
thành phố Hạ Long đã truy tố ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long để xét
xử bị cáo Nguyễn Văn H về tội: “Cưỡng dâm” theo quy định tại điểm b, khoản 2,
Điều 143 của Bộ luật Hình sự.
Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hạ Long giữ nguyên
quan điểm truy tố bị cáo Nguyễn Văn H theo tội danh và điều luật như bản cáo
trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm b, khoản 2, Điều 143;
điểm s, khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, khoản 2, khoản 5, Điều 65; điểm a,
khoản 1, khoản 2, Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 328 của Bộ luật tố tụng hình
sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 36 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử
thách là 60 tháng; Trả tự do ngay cho bị cáo, nếu bị cáo không bị tạm giam về một
tội phạm khác; Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường HV, thị xã HT, tỉnh
Thừa Thiên Huế để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách; Về vật chứng:
Trả lại cho bị cáo 01 chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Văn H; Tịch thu 01
điện thoại Iphone 6S đã qua sử dụng để phát mại sung vào Ngân sách Nhà nước.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Văn H đã khai nhận hành vi phạm tội của
mình phù hợp với nội dung bản cáo trạng đã nêu, phù hợp với Biên bản giao nhận
tài liệu, đồ vật; Biên bản khám nghiệm hiện trường; Bản ảnh hiện trường, cùng với
các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Nên có đủ cơ sở kết luận: Trong khoảng
thời gian từ tháng 7/2018 đến ngày 19/6/2019, Nguyễn Văn H đã nhiều lần gọi
điện thoại, nhắn tin, chửi bới, đe dọa giết người thân trong gia đình chị Nguyễn

3

53

Thị L và gửi hình ảnh nhạy cảm của chị lên mạng xã hội để ép chị L phải quan hệ
tình dục ngoài ý muốn nhiều lần tại phòng 202 tầng 2 nhà nghỉ H3, thuộc tổ 8A,
khu 1, phường H4, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Bị cáo đã có hành vi ép chị L phải quan hệ tình dục ngoài ý muốn nhiều lần,
nên bị cáo Nguyễn Văn H đã phạm tội: “Cưỡng dâm” theo điểm b, khoản 2, Điều
143 của Bộ luật Hình sự, như kết luận của Kiểm sát viên là có căn cứ đúng người,
đúng tội, đúng qui định của pháp luật .
Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo đã xâm phạm vào
nhân phẩm, danh dự của con người, xâm phạm vào quyền tự do tình dục của
người phụ nữ. Cần phải xử lý bị cáo để cải tạo giáo dục riêng và phòng ngừa
chung.
[2] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng
nặng.
[3] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn
năn hối cải; Bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Nên được hưởng theo điểm
s, khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.
[4] Xét bị cáo có các điều kiện: Nhân thân tốt, chưa tiền án, tiền sự, có nơi cư
trú rõ ràng, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, có 02 tình tiết giảm
nhẹ, có khả năng tự cải tạo bản thân làm công dân tốt.
[5] Trên cơ sở xem xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội cũng
như tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo chưa
tiền án, tiền sự. Hội đồng xét xử thấy cho bị cáo cải tạo ngoài xã hội, để bị cáo
thấy được tính khoan hồng của pháp luật mà tự ý thức cải tạo cho tốt để trở thành
công dân có ích cho xã hội.
[6] Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng đối với bị cáo.
[7] Về bồi thường thiệt hại: Bị hại không yêu cầu bồi thường, nên không đề cập.
[8] Về vật chứng: 01 điện thoại Iphone 6S, bị cáo đã dùng điện thoại này để
nhắn tin, gọi điện đe dọa bị hại, nên tịch thu phát mại sung quỹ Nhà nước;
01chứng minh nhân dân thu của bị cáo là giấy tờ tùy thân, nên trả lại cho bị cáo.
[9] Về án phí: Bị cáo chịu án phí hình sự theo quy định của pháp luật.
[10] Quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án này thì Điều tra viên, Kiểm sát viên
đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.
Vì các lẽ trên.
Q1 ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội: “Cưỡng dâm”.
2. Về hình phạt: Căn cứ vào Điều 328 ; Điều 331; Điều 333 của Bộ luật tố tụng
hình sự ; điểm b, khoản 2, Điều 143; điểm s, khoản 1, khoản 2, Điều 51; khoản 1,
khoản 2, Điều 65 của Bộ luật hình sự.
Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn H 36 (Ba mươi sáu) tháng tù cho hưởng án treo.
Thời gian thử thách là 60 tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.
Trả tự do ngay cho bị cáo, nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác.
Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường HV, thị xã HT, tỉnh Thừa Thiên Huế
để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.
Trong thời gian thử thách, 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
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định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã
cho hưởng án treo.
Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo qui định của pháp
luật về thi hành án hình sự.
3. Về vật chứng : Căn cứ vào điểm a, khoản 1, khoản 2, Điều 47 của Bộ luật hình
sự.
- Trả lại cho bị cáo 01 chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Văn H.
- Tịch thu 01 điện thoại Iphone 6S đã qua sử dụng để phát mại sung vào ngân
sách Nhà nước (theo biên bản giao nhận vật chứng số: 98 ngày 13/02 /2020 của
chi cục thi hành án dân sự thành phố Hạ Long).
4. Về án phí: Căn cứ vào điểm a, khoản 1, Điều 23 của Nghị quyết số: 326/2016/
UBTVQH14 ngày 30/12/2016.
Buộc bị cáo chịu 200.000 đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.
4. Án xử công khai, có mặt bị cáo, vắng chị L. Báo quyền kháng cáo trong hạn
15 ngày, bị cáo kể từ ngày tuyên án sơ thẩm; chị L kể từ ngày nhận được hoặc
niêm yết bản án.
Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

- TAND tỉnh Quảng Ninh.
- THA TP.Hạ Long.
- VKS TP.Hạ Long.
- CA TP.Hạ Long.
- Bị cáo + Bị hại .
- Lưu HS + VP

Đã ký

Lê Thị Chiên
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TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN GÒ DẦU
TỈNH TÂY NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 23/2018/HS-ST
Ngày 21-03-2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Nguyễn Thanh Quãng
Các Hội thẩm nhân dân:
1. Ông Bùi Dương Tiển
2. Bà Nguyễn Thị Thiểu
- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Đình Văn – Thư ký T a án nh n d n huyện
G Dầu, tỉnh T y Ninh.

- Đại diện Viện ki m s t nh n d n huyện Gò Dầu tham gia phiên tòa:
Ông Trần Anh Minh – Kiểm sát viên.
Trong các ngày 16 và ngày 21 tháng 03 năm 2018 tại trụ sở T a án nh n
dân huyện G Dầu, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số:
21/2018/TLST-HS ngày 13/02/2018 đối với bị cáo:
Mang Tấn B; sinh năm 1991, tỉnh T y Ninh; Nơi cư trú: Ô5/159A, khu
phố T, thị trấn G, huyện G, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: Làm mướn; trình độ văn
hóa: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam;
con ông Mang Tấn N và bà Đặng Thị P; tiền án; tiền sự: Không; Bị cáo có mặt.
Người bào chữa cho bị cáo Mang Tấn B: Luật sư Nguyễn Văn N – Văn
ph ng Luật sư Nguyễn Văn N thuộc Đoàn Luật sư tỉnh T y Ninh; có mặt.
Bị hại: Chị Nguyễn Thị Mỹ D, sinh năm 1988.
Địa chỉ: khu phố T, thị trấn G, huyện G, tỉnh Tây Ninh. Có mặt.
NỘI D VỤ ÁN
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên t a, nội D vụ án
được tóm tắt như sau:
Khoảng cuối tháng 3/2017, Mang Tấn B và chị Nguyễn Thị Mỹ D quen
biết nhau qua mạng xã hội Zalo, rồi nảy sinh tình cảm và quan hệ tình dục với
nhau. Đến khoảng đầu tháng 4/2017, B gọi điện thoại rủ chị D đi nhà nghỉ để
quan hệ tình dục thì chị D nói đã có gia đình nên không muốn quan hệ với B. B
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nói dối với chị D là khi quan hệ tình dục trước đó thì B có quay phim, chụp ảnh
lại, rồi đe dọa chị D nếu không cho quan hệ tình dục thì B sẽ đăng hình ảnh, đoạn
phim này lên trang mạng xã hội và nói cho gia đình chồng của chị D biết, nhằm
mục đích uy hiếp tinh thần của chị D. Do sợ bị ảnh hưởng đến hạnh phúc gia
đình nên trong tình trạng quẫn bách chị D miễn cưỡng cho B quan hệ tình dục
thêm 06 lần vào khoảng 20 giờ, tại nhà nghỉ Thanh Thanh B và nhà nghỉ Anh
Thư đều thuộc ấp Tr m Vàng 2, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, mỗi lần cách
nhau khoảng 01 tuần, mỗi lần B đều đe dọa chị D.
Trong thời gian này, B liên tục gây sức ép mượn tiền của chị D 6 lần tổng
cộng 4.000.000 đồng để tiêu xài. Sau đó, B tiếp tục hỏi mượn của chị D
2.000.000 đồng và hứa sẽ đưa lại cho chị D toàn bộ hình ảnh và đoạn phim, hứa
sẽ không nói cho ai biết và không liên lạc với chị D, nhưng chị D không đồng ý
cho mượn tiền.
Đến khoảng cuối tháng 5/2017, biết B không thực hiện lời hứa và nhiều
lần đe dọa chị D để cho quan hệ tình dục, chị D nói lại sự việc cho chị Phạm Thị
Sen nghe và nhờ chị Sen thế vai mẹ ruột của chị D gọi điện thoại kêu B không uy
hiếp chị D thì sẽ đưa cho B 2.000.000 đồng. Nghe vậy, B đồng ý, nhưng do chị D
chưa có tiền đưa cho B nên B liên lạc điện thoại đe dọa chị D yêu cầu đưa tiền thì
chị D nói cho mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ biết và nhờ bà Lệ nói với anh
Huỳnh Công Tuấn là chồng của chị D xin anh Tuấn tha thứ.
Đến đầu tháng 6/2017, B nhiều lần liên lạc điện thoại đe dọa chị D cho
quan hệ tình dục thì chị D không đồng ý. B tiếp tục đe dọa, yêu cầu chị D phải
cho mượn 2.000.000 đồng thì B cam kết sẽ không làm phiền chị D thì chị D đồng
ý và hẹn vài ngày sau sẽ đưa, đồng thời chị D yêu cầu B viết giấy cam kết không
được tống tiền chị D.
Ngày 05/6/2017, B viết giấy cam kết, nhưng sợ chị D báo Công an nên viết
tên là Lê Văn B. B để tờ giấy cam kết ở phía trước nhà của chị D và gọi điện
thoại cho chị D biết, rồi bỏ đi. Chị D ra lấy tờ cam kết xem thấy B không ghi rõ
số tiền mượn nên chị D không đồng ý và nhờ anh Võ Phú Quốc viết lại dùm nội
D tờ cam kết khác.
Ngày 07/6/2017, chị D gọi điện thoại hẹn B tại đường hẻm gần nhà và đưa
tờ cam kết cho B xem thì B đồng ý ký tên xác nhận, rồi đi về. Sau đó, do chị D
chưa có tiền đưa cho B nên B tiếp tục liên lạc điện yêu cầu chị D đưa tiền và cho
B quan hệ tình dục một lần nữa.
Ngày 10/6/2017, biết B không thực hiện lời cam kết, chị D đến Công an thị
trấn G Dầu tố cáo hành vi của B. Đến 19 giờ cùng ngày, chị D hẹn gặp B tại
quán cà phê Tiến Đạt thuộc khu phố Thanh Hà, thị trấn G Dầu để giao tiền. Tại
quán cà phê, chị D đưa cho B 4.000.000 đồng, trong đó có 2.000.000 đồng là tiền
chị D đưa cho B mượn và 2.000.000 đồng là mẹ của chị D hứa đưa cho B để B
không uy hiếp chị D thì bị Công an thị trấn G Dầu bắt quả tang cùng vật chứng.
Theo kết quả xét nghiệm HIV của Trung t m y tế dự ph ng thuộc Sở Y tế
tỉnh T y Ninh đối với Mang Tấn B: Kết quả m tính.
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Theo kết luận giám định số 112 ngày 31/12/2017 của Ph ng Kỹ thuật hình
sự Công an tỉnh T y Ninh kết luận: Chữ viết trên 01 tờ giấy cam kết tên Lê Văn
B với chữ viết trên 01 bản tự khai của Mang Tấn B là do cùng một người viết ra.
Vật chứng thu giữ gồm: 02 tờ giấy cam kết tên Lê Văn B; tiền Việt Nam
4.000.000 đồng và 01 điện thoại hiệu Samsung Galaxy J7 Prime, đã trả lại cho
chị D; 01 đĩa CD có chứa những file ghi m cuộc nói chuyện giữa B và chị D
được sao lưu từ điện thoại hiệu Samsung Galaxy J7 Prime của chị D.
Về bồi thường thiệt hại: B đã bồi thường tiền chiếm đoạt và tiền tổn thất
tinh thần cho chị D 14.000.000 đồng nên chị D làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt
cho B.
Tại bản cáo trạng số: 22/CT-VKSGD ngày 12/02/2018 của Viện kiểm sát
nhân d n huyện G Dầu, tỉnh T y Ninh đã truy tố bị cáo Mang Tấn B về tội
“Cưởng d m” và “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều
113 và khoản 1 Điều 135 Bộ luật hình sự.
Tại phiên t a, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên t a vẫn giữ
nguyên quan điểm truy tố hành vi của bị cáo B về tội “Cưỡng d m” và “Cưỡng đoạt
tài sản”, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 2 Điều 113 và
khoản 1 Điều 135; điểm đ khoản 1 Điều 48, điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ
luật hình sự năm 1999. Đề nghị xử phạt bị cáo Mang Tấn B từ 04 đến 05 năm tù
về tội “Cưỡng d n” và 01 đến 02 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Về biện pháp tư pháp:
- Căn cứ Điều 41, Điều 42 Bộ luất hình sự năm 1999, Điều 106 Bộ luật Tố
tụng hình sự và Điều 592 Bộ luật d n sự đề nghị Hội đồng xét xử tuyên:
+ Tịch thu, tiêu hủy 02 giấy cam kết mang tên Lê Tấn B, 01 đĩa CD ghi m
cuộc nói chuyện giữa bị cáo B và chị D được sao lưu từ điện thoại hiệu Samsung
Galaxy J7 Prime của chị D.
+ Ghi nhận chị Nguyễn Thị Mỹ D đã nhận lại 01 điện thoại di động
Samsung Galaxy J7 Prime và 4.000.000 đồng.
Trách nhiệm d n sự: Bị cáo đã bồi thường cho chị D 10.000.000 đồng tiền
tổn thất tinh thần và 4.000.000 đồng tiền chiếm đoạt. Ghi nhận chị D không yêu
cầu bồi thường gì thêm. chị D có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo B.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Mang Tấn B: Không nhất trí với bản cáo trạng và
bản luận tội của đại diện Viện kiểm sát nh n d n huyện G Dầu, tỉnh T y Ninh.
Luật sư cho rằng hành vi của bị cáo chưa đủ yếu tố cấu thành tội cưỡng dâm và
cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại Điều 113 và Điều 135 Bộ luật hình sự năm
1999. Vì chị D không phải là người lệ thuộc, không ở trong tình trạng quẩn bách,
chị D có thể kháng cự hoặc phản ứng lại được, bị cáo không dùng vũ lực để buộc chị
D cho quan hệ tình dục, thực tế bị cáo không có quay lại phim lần quan hệ trước mà
bị cáo chỉ nói dối, mục đích để chị D tiếp tục cho quan hệ tình dục. Do đó lời nói dối
của bị cáo chưa đủ yếu tố cấu thành tội cưỡng d m. Bị cáo B cũng không cưỡng
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đoạt tài sản của chị D, giữa bị cáo và chị D cho vay tiền với nhau có lấy lãi và có
làm giấy vay mượn với nhau, bị cáo có trả lãi cho chị D 01 lần với số tiền 150.000
đồng, chị D cũng thừa nhận có nhận lãi từ bị cáo B với số tiền 150.000 đồng, nên
đ y không phải là hành vi cưỡng đoạt tài sản như vậy đại diện Viện kiểm sát đã truy
tố bị cáo B về hành vi cưỡng đoạt tài sản là không có căn cứ, mà đ y chỉ là hình
thức giao dịch d n sự. Do đó đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Mang Tấn B
không có tội.
Bị cáo trình bày bổ sung: Bị cáo cho rằng quan hệ lần đầu là chị D tự nguyện
bị cáo không ép buộc, lần sau bị cáo muốn tiếp tục quan hệ với chị D nhưng chị D
không đồng ý cho nên bị cáo nói dối với chị D bị cáo có quay lại phim lần quan hệ
trước và uy hiếp sẽ cho gia đình chồng và chồng chị D biết nếu chị D không cho
quan hệ tiếp, thực tế bị cáo không có quay lại phim. Đối với số tiền 4.000.000 đồng
là bị cáo mượn chị D 06 lần, có trả cho chị D 150.000 đồng tiền lãi nên không phải
là tiền mà bị cáo đe dọa cưỡng đoạt chị D. Bị cáo chỉ đe dọa chị D lấy 2.000.000
đồng tại quán cà phê Tiến Đạt, vì lúc bị cáo lấy tiền từ chị D, bị cáo chỉ nói lấy
2.000.000 đồng nhưng chị D nói 2.000.000 đồng c n lại là trước đ y mẹ chị D hứa
đưa cho bị cáo để không uy hiếp chị D, bị cáo vừa nhận tiền thì Công an thị trấn G
Dầu bắt quả tang, bị cáo xác nhận lại là chỉ cưỡng đoạt chị D 2.000.000 đồng, không
phải 4.000.000 đồng.
Ý kiến của người bị hại: Chị D cho rằng có quan hệ tình dục với bị cáo B lần
đầu là chị tự nguyện, những lần quan hệ tình dục sau là do bị cáo B đe dọa cho rằng
có quay phim và hình ảnh lại lần quan hệ trước. Đồng thời bị cáo B liên tục đe dọa
g y sức ép để chị đưa tiền 06 lần 4.000.000 đồng, vì không có tiền nên chị mượn
của người khác đưa cho B và yêu cầu B trả lãi, B chỉ đưa cho chị 150.000 đồng, sau
đó B tiếp tục đe dọa hỏi mượn chị tiếp 2.000.000 đồng và mẹ chị 2.000.000 đồng.
Đến ngày 10/6/2017 chị có hẹn B để giao tiền, B nhận tiền thì bị Công an bắt giữ.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét xử phạt bị
cáo mức án thấp hơn mức án do Kiểm sát viên đề nghị.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN
Trên cơ sở nội D vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được
tranh tụng tại phiên t a, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên,
Viện kiểm sát, 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 t a bị cáo, người bị hại và những người liên quan khác 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 hành vi của bị cáo thực hiện: Từ đầu tháng 4/2017 ngày 10/6/2017,
trên địa bàn huyện G Dầu, Mang Tấn B đã dùng thủ đoạn nói dối với chị
Nguyễn Thị Mỹ D là khi quan hệ tình dục trước đó thì B có quay phim, chụp ảnh
lại, rồi đe dọa chị D nếu không cho quan hệ tình dục thì B sẽ đăng hình ảnh, đoạn
phim này lên trang mạng xã hội và nói cho gia đình chồng của chị D biết, nhằm
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mục đích uy hiếp tinh thần của chị D, chị D phải miễn cưỡng cho bị cáo B quan
hệ tình dục 06 lần và phải giao 8.000.000 đồng để B chiếm đoạt tiêu xài cá nh n.
Do đó hành vi của bị cáo B xét thấy có đủ yếu tố cấu thành tội “Cưỡng d m” và
“Cưỡng đoạt tài sản” tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 2
Điều 113 và khoản 1 Điều 135 Bộ luật hình sự năm 1999.
[3] Vụ án mang tính chất nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo là rất
nguy hiểm cho xã hội, đã dùng mọi thủ đoạn gian dối và đe dọa để quan hệ tình
dục và chiếm đoạt tiền của chị D, làm cho tinh thần chị D và gia đình hoan mang
lo sợ, bị cáo làm cho chị D lo sợ cuộc sống gia đình tan vỡ, g y ảnh hưởng xấu
trong quần chúng nh n d n. Do đó cần xử phạt tù mới đủ để răn đe, cải tạo, giáo
dục bị cáo thành công d n tốt, có ý thức chấp hành pháp luật khi h a nhập cộng
đồng, nhằm đạt được mục đích giáo dục riêng và ph ng ngừa chung cho xã hội.
Tuy nhiên có xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo:
[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cho bị cáo thì thấy: Sau khi phạm tội
bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; không có tiền án tiền sự; bị cáo đã trả
lại tiền và bồi thường thiệt hại cho chị D xong, chị D có đơn xin giảm nhẹ hình
phạt cho bị cáo. Đồng thời bị cáo B đã hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ năm
2016. Từ những ph n tích trên cần xem xét để giảm nhẹ cho bị cáo một phần
hình phạt mà lẽ ra bị cáo phải chịu theo quy định tại điểm b, p khoản 1 và khoản
2 Điều 46 Bộ luật hình sự.
[5] Xét đề nghị của luật sư bào chữa cho bị cáo thấy rằng: Bị cáo B đã thực
hiện hành vi dùng thủ đoạn nói dối với chị D có quay phim, chụp ảnh lại của lần
quan hệ tình dục trước đó nhằm uy hiếp tinh thần của chị D để chị D cho quan hệ
tình dục và thực tế vì lời uy hiếp đó chị D đã miễn cưỡng cho Bị cáo quan hệ tình
dục 06 lần. Cũng từ thủ đoạn trên bị cáo đã uy hiếp chị D nhiều lần để lấy tổng
cộng số tiền 8.000.000 đồng. Do đó hành vi của bị cáo B có đủ yếu tố cấu thành
tội “Cưỡng d m” và “Cưỡng đoạt tài sản” nên Hội đồng xét xử xét thấy lời bào
chữa của Luật sư là không có cơ sở nên không chấp nhận.
[6] Về bồi thường thiệt hại: Bị cáo đã trả lại tiền và bồi thường thiệt hại
cho chị D xong. Tại phiên tòa chị D không yêu cầu bồi thường gì thêm nên
không xem xét giải quyết.
[7] Xử lý vật chứng: 02 giấy cam kết mang tên Lê Tấn B, 01 đĩa CD ghi
m cuộc nói chuyện giữa bị cáo B và chị D. Hội đồng xét xử xét thấy những vật
chứng trên không có giá trị nên cần tịch thu, tiêu hủy.
[8] Bị cáo phải chịu án phí hình sự và d n sự sơ thẩm theo quy định tại
Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016
của Ủy ban Thường Vụ Quốc Hội.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH
1. Tuyên bố: Bị cáo Mang Tấn B phạm tội: “Cưỡng d m” và “Cưỡng đoạt
tài sản”.
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Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 113; điểm đ khoản 1 Điều 48, điểm b, p
khoản 1, khoản 2 Điều 46, Bộ luật hình sự năm 1999. Xử phạt bị cáo Mang Tấn
B 04 (bốn) năm tù về tội “Cưỡng d m”.
Áp dụng khoản 1 Điều 135; điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 46, Bộ luật hình
sự năm 1999. Xử phạt bị cáo Mang Tấn B 01 (một) năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài
sản”.
Áp dụng Điều 50 của Bộ luật hình sự năm 1999 tổng hợp hình phạt buộc bị
cáo Mang Tấn B phải chấp hành hình phạt chung của hai tội là 05 (năm) năm tù.
Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 18/10/2017.
2. Biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 41, Điều 42 Bộ luật hình sự; Điều 106
Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 592 Bộ luật d n sự.
Tịch thu tiêu hủy: 02 giấy cam kết mang tên Lê Tấn B, 01 đĩa CD ghi m
cuộc nói chuyện giữa bị cáo B và chị D. (Hiện Chi cục thi hành án d n sự huyện
G Dầu đang quản lý).
Ghi nhận bị cáo B đã trả lại cho chị D số tiền chiếm đoạt và bồi thường
tiền tổn thất tinh thần tổng cộng là 14.000.000 đồng.
3. Án phí: Căn cứ Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày
30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội.
Buộc bị cáo phải chịu 200.000 (Hai trăm ngàn đồng) đồng tiền án phí hình
sự sơ thẩm.
Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo và bị hại có quyền kháng
cáo lên T a án nh n d n tỉnh T y Ninh.
Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2
Luật Thi hành án d n sự, thì người được thi hành án d n sự, người phải thi hành
án d n 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 d n sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại
điều 30 Luật thi hành án d n sự.
ơi nh n:
- TAND tỉnh T y Ninh;
- VKSND tỉnh T y Ninh;
- VKSND huyện G Dầu;
- THADS huyện G Dầu;
- Công an huyện G Dầu;
- Bị cáo;
- Lưu.

TM HỘI Đ NG X T X
TH M
Th
ph n – Ch
phi n

Nguyễn Th nh Quãng
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TÒA ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ NINH HÒA
TỈNH
KHÁNH HÒA
_____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 25/2018/HS-ST
Ngày 27-4-2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA, TỈNH KHÁNH HÒA
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ Tọa phiên tòa: Ông Lê Xuân Thi
Các Hội thẩm nhân dân:
Ông Lê Văn Lưỡng
Bà Trần Thị Cúc
- Thư ký phiên tòa: Bà Đoàn Vũ Kim Kúc – Thư ký Tòa án, Tòa án nhân
dân thị xã Ninh Hòa.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ninh Hòa tham gia phiên tòa:
Ông Triệu Hoàng Hùng - Kiểm sát viên.
Trong các ngày 24, 25, 26 và 27 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân
dân thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ
án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 85/2017/TLST-HS ngày 05 tháng 10 năm 2017 theo
Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 05/2018/QĐXXST-HS ngày 25 tháng 01 năm
2018 đối với bị cáo:
Lê Huế – Sinh năm: 1954 tại Ninh Hòa, Khánh Hòa; nơi cư trú: thôn Hang
Dơi, xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; nghề nghiệp: Làm biển; trình
độ văn hóa (học vấn): Không biết chữ; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo:
Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Dư (chết) và bà Huỳnh Thị Cừ (chết); có
vợ là Nguyễn Thị Mai – Sinh 1960 và có 09 con, lớn nhất sinh năm 1976, nhỏ
nhất sinh năm 2000; tiền án, tiền sự: không; bị tạm giam ngày 10/9/2014 thay đổi
biện pháp ngăn chặn ngày tạm giam bằng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú ngày
27/6/2016; có mặt.
* Người bị hại:
Bà Lê Thị Nở, sinh năm 1976
Nơi cư trú: thôn Hang Dơi, xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa;
có mặt.
* Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại:
- Luật sư Nguyễn Hồng Hà – Văn phòng luật sư Nguyễn Hồng Hà thuộc
Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa; có mặt
- Luật sư Lục Thị Thụy – Văn phòng luật sư Thụy thuộc Đoàn luật sư tỉnh
Khánh Hòa; có mặt
* Người làm chứng:
1
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Bà Lê Thị Mai, sinh năm 1960
Nơi cư trú: thôn Hang Dơi, xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa;
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:
Lê Huế là cha ruột của Lê Thị Nở, cùng chung sống tại thôn Hang Dơi, xã
Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Khoảng tháng 3/1992, vào giữa đêm,
lợi dụng sự lệ thuộc vật chất, tinh thần và sự non nớt của Lê Thị Nở, Huế đến chỗ
ngủ dùng thủ đoạn dụ dỗ Nở trong khoảng 15 phút để cho giao cấu, Nở miễn
cưỡng cho Huế giao cấu. Sáng hôm sau, Huế nói với Nở không được nói với ai
chuyện giao cấu, nếu nói thì Huế sẽ đi tù và cả nhà chết đói, cứ thế vào ban đêm,
Lê Thị Nở đã miễn cưỡng để cho Lê Huế giao cấu, kết quả Lê Thị Nở có thai,
năm 1993 sinh con gái đầu tên là Lê Thị Hoa. Sau khi sinh cháu Hoa, Huế vẫn
tiếp tục giao cấu với Lê Thị Nở và sinh con thứ hai là Lê Thị Sen vào năm 1997,
sau đó Huế tiếp tục giao cấu với Nở đến tháng 7/21012 khi Nở có nhà riêng thì
chấm dứt quan hệ tình dục với Lê Huế. Đến năm 2014, do nghi ngờ Huế có ý định
với con là Lê Thị Sen nên Nở có đơn tố giác tội phạm đến cơ quan pháp luật thị xã
Ninh Hòa.
Theo kết luận giám định số 1099/C54B ngày 17/7/2014 của Phân viện
Khoa học hình sự Bộ công an tại thành phố Hồ Chí Minh thì:
- Lê Huế là cha đẻ của Lê Thị Nở
- Lê Thị Nở là mẹ đẻ của Lê Thị Hoa và Lê Thị Sen
- Lê Huế là cha đẻ của Lê Thị Hoa và Lê Thị Sen
Tại bản cáo trạng số 34/2017/KSĐT-TA ngày 29/5/2017, Viện kiểm sát
nhân dân thị xã Ninh Hòa đã truy tố bị cáo Lê Huế về tội "Cưỡng dâm" theo điểm
b, d, đ khoản 2 Điều 113 Bộ luật hình sự năm 1999.
Đối với Lê Thị Nở có công tố giác tội phạm nên Cơ quan điều tra công an
thị xã Ninh Hòa đã đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự.
- Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội
dung cáo trạng đã bị truy tố và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.
- Người bị hại đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, yêu
cầu bị cáo bồi thường 100.000.000đ tiền tổn thất tinh thần.
- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại:
Luật sư Nguyễn Hồng Hà:
+ Luật sư không đồng ý với quan điểm truy tố của Viện kiểm sát nhân dân
thị xã Ninh Hòa về mốc thời gian lần đầu bị cáo giao cấu với người bị hại Lê Thị
Nở, theo cáo trạng thì lần đầu là khoảng tháng 3/1992 nhưng theo lời khai xuyên
suốt trong quá trình điều tra truy tố và tại phiên tòa thì bị cáo khai lần đầu giao cấu
là khoản tháng 4/1991, bị hại sinh năm 1976, bị cáo giao cấu với Nở vào tháng
2

63

4/1991 thì lúc đó Nở chưa đủ 16 tuổi. Như vậy, hành vi phạm tội của bị cáo là
cưỡng dâm trẻ em theo khoản 3 Điều 114 Bộ luật hình sự năm 1999 thì không
thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân thị xã Ninh Hòa.
+ Yêu cầu Hội đồng xét xử xem xét tính pháp lý của Quyết định đình chỉ
điều tra đối bị can đối với Lê Thị Nở. Hành vi của Lê Thị Nở không cấu thành tội
phạm chứ không như căn cứ mà cơ quan điều tra áp dụng để miễn trách nhiệm
hình sự đối với Lê Thị Nở.
Luật sư Lục Thị Thụy:
+ Bị cáo Lê Huế đã dùng thủ đoạn dụ dỗ, năn nỉ để người bị hại miễn
cưỡng giao cấu từ năm 1991-2012, hành vi của Lê Huế đã cấu thành tội “Cưỡng
dâm”, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại tại phiên tòa hôm
nay. Tuy nhiên, luật sư Thụy cũng đồng ý với quan điểm luật sư Nguyễn Hồng Hà
là không thể lấy mốc thời gian lần đầu giao cấu là tháng 3/1992.
+ Đối với quyết định đình chỉ điều tra đối với người bị hại thì luật sư không
đồng ý với căn cứ ra quyết định đình chỉ để miễn trách nhiệm hình sự đối với Lê
Thị Nở, không thể cho Lê Thị Nở có công phát hiện và điều tra tội phạm để miễn
trách nhiệm hình sự mà hành vi của Lê Thị Nở không cấu thành tội phạm, đó mới
chính là căn cứ để đình chỉ điều tra đối với Lê Thị Nở.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ninh Hòa vẫn giữ quan điểm lấy
mốc thời gian vào khoảng tháng 3/1992 là lần đầu bị cáo tiến hành giao cấu đối
với Lê Thị Nở vì theo lời khai của Lê Thị Nở là Lê Thị Hoa sinh năm 1992 nhưng
do để làm chế độ hưởng chính sách cho cháu Hoa nên khai sinh năm 1993, đồng
thời giấy khai sinh của Lê Thị Hoa làm trễ hạn vào năm 2007, chỉ có một căn cứ
duy nhất là lấy thời điểm cuối năm 1992 trừ thời gian mang thai Hoa làm thời
điểm mà Huế giao cấu với Nở, không thể lấy lời khai duy nhất của bị cáo là giao
cấu lần đầu vào tháng 4/1991 làm căn cứ buộc tội để chứng minh bị cáo phạm tội
“Cưỡng dâm trẻ em”. Do vậy, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ninh Hòa truy tố bị
cáo về tội “Cưỡng dâm” là có căn cứ. Đối với quyết định đình chỉ điều tra đối với
Lê Thị Nở là có căn cứ và đúng pháp luật bởi vì các chứng cứ trong hồ sơ đã cho
thấy Lê Thị Nở đồng ý để Lê Huế giao cấu, do Nở đã khai khai rõ sự việc, góp
phần hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra tội phạm nên được miễn trách nhiệm
hình sự.
Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị Hội đồng
xét xử áp dụng b, d, đ khoản 2 Điều 113; điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ
luật hình sự năm 1999; Xử phạt bị cáo Lê Huế từ 08-09 năm tù. Về bồi thường tổn
thất tinh thần thì người bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường 100.000.000đ, bị cáo
đồng ý nên đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận này.
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:
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[1] Về thời điểm lần đầu bị cáo giao cấu với Lê Thị Nở để xác định bị cáo Lê
Huế phạm tội “Cưỡng dâm” hay “Cưỡng dâm trẻ em”:
Hội đồng xét xử xét thấy: Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ
án thì bị cáo khai lần đầu giao cấu là khoảng tháng 4/1991, người bị hại khai là năm
1989, ngoài lời khai của bị cáo và người bị hại thì không còn chứng cứ nào khác để
chứng minh. Đồng thời, cũng không có căn cứ vững chắc để chứng minh Lê Thị Nở
sinh năm 1976, bởi vì Lê Thị Nở không được đăng ký khai sinh, ngoài lời khai của
bị cáo Lê Huế là Lê Thị Nở sinh vào năm 1976 thì không có chứng cứ nào khác
chứng minh Lê Thị Nở sinh năm 1976, để làm rõ độ tuổi của người bị hại Cơ quan
điều tra công an thị xã Ninh Hòa đã ra Quyết định trưng cầu giám định pháp y về độ
tuổi của Lê Thị Nở, tại kết luận giám định số 1005/C54B của Phân viện khoa học
hình sự Bộ công an tại thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận: Không đủ cơ sở khoa
học để khẳng định tuổi thật của bà Lê Thị Nở. Như vậy, trong vụ án này không thể
lấy lời khai duy nhất của bị cáo để làm bất lợi cho bị cáo. Do vậy, theo nguyên tắc
suy đoán vô tội quy định tại Điều 13 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì không có
căn cứ để truy tố bị cáo về tội “Cưỡng dâm trẻ em”. Viện kiểm sát nhân dân thị xã
Ninh Hòa lấy mốc thời gian từ tháng 3/1992-7/2012 để truy tố bị cáo về tội “Cưỡng
dâm” là có căn cứ.
[2] Đối với quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với Lê Thị Nở:
Hội đồng xét xử xét thấy: Trong quá trình giải quyết vụ án, Cơ quan cảnh sát
điều tra Công an thị xã Ninh Hòa đã căn cứ vào khoản 2 Điều 25 Bộ luật hình sự
năm 1999 để đình chỉ điều tra đối với Lê Thị Nở. Tòa án Ninh Hòa cũng nhiều lần
trả hồ sơ điều tra bổ sung nhiều vấn đề của vụ án, trong có yêu cầu làm rõ tính pháp
lý của quyết định đình chỉ điều tra đối với Lê Thị Nở nhưng Viện kiểm sát nhân dân
thị xã Ninh Hòa không thực hiện. Quyết định đình chỉ điều tra đối với Lê Thị Nở đã
có hiệu lực, việc ra quyết định thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra công an thị
xã Ninh Hòa. Đồng thời, tại cáo trạng số 34/CT-VKS ngày 29/5/2017 của Viện
kiểm sát nhân dân thị xã Ninh Hòa không truy tố đối với Lê Thị Nở nên Hội đồng
không xem xét.
[3] Tại phiên tòa, bị cáo Lê Huế đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
đúng như nội dung bản cáo trạng. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của
người bị hại và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đủ cơ sở kết luận:
Lợi dụng mối quan hệ cha con, sự lệ thuộc về vật chất và sự non nớt về mặt thể
chất và tinh thần của người bị hại, từ tháng 3/1992 đến tháng 7/2012 bị cáo Lê
Huế nhiều lần dù thủ đoạn dụ dỗ, năn nỉ, hứa hẹn mua quần áo để người bị hại Lê
Thị Nở miễn cưỡng giao cấu với mình. Mặc dù, trong quá trình điều tra bị cáo chỉ
thừa nhận lần đầu tiên giao cấu thì người bị hại vùng vẫy, dùng chân đạp bị cáo, bị
cáo ôm năn nỉ để giao cấu, sáng hôm sau có nói với người bị hại không cho ai biết
việc giao cấu, nếu không bị cáo sẽ đi tù, còn tất cả những lần giao cấu sau đó thì
đều có sự đồng của người bị hại. Người bị hại thì cho rằng tất cả những lần giao
cấu đều do bị cưỡng ép chứ không có sự đồng ý của người bị hại. Tuy nhiên, tại
phiên tòa hôm nay, bị cáo Lê Huế thừa nhận bị cáo đã dùng thủ đoạn năn nỉ, dụ
dỗ, hứa mua vải may áo quần cho Lê Thị Nở, bị cáo lợi dung mối quan hệ cha
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con, sự phụ thuộc kinh tế để buộc Nở giao cấu với mình trong thời gian dài, người
bị hại cũng thừa nhận mình bị lệ thuộc kinh tế vào bị cáo, bị cáo dùng nhiều thủ
đoạn đe dọa, chửi mắng, đánh đập để ép buộc nên phải miễn cưỡng giao cấu, đồng
thời sau khi sinh con thứ nhất là Lê Thị Hoa và sinh con thứ hai là Lê Thị Sen vì
tủi nhục, lo sợ ảnh hưởng đến bản thân và gia đình mà người bị hại đã buông xuôi
chấp nhận miễn cưỡng giao cấu với bị cáo cho yên thân. Hậu quả của việc cưỡng
dâm là người bị hại đã sinh hai con là Lê Thị Hoa và Lê Thị Sen. Hành vi của bị
cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Cưỡng dâm” với các tình tiết tăng nặng định khung là
“Cưỡng dâm nhiều lần”, “Có tính chất loạn luân”, “Làm nạn nhân có thai” theo
các điểm b, d, đ khoản 2 Điều 113 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung
năm 2009. Do đó, cáo trạng số 34/KSĐT-TA ngày 29/5/2017 của Viện kiểm sát
thị xã Ninh Hòa truy tố các bị cáo tội danh và điều khoản như trên là có căn cứ,
đúng người, đúng tội.
[4] Đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội
của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy:
Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm
phạm nhân phẩm, danh dự và sức khỏe của người khác, mà ở đây là xâm phạm
đến tình dục, sức khỏe tình dục và thể chất của người bị hại. Bị cáo biết rõ hành vi
của mình là phạm tội, trái với đạo đức, trái luân thường đạo lý nhưng vẫn cố tình
thực hiện, bị cáo biết rõ người bị hại là con đẻ của mình mà vẫn thực hiện hành vi
giao cấu để thỏa mãn dục vọng của mình trong thời gian dài. Điều đó cho thấy bị
cáo coi thường pháp luật, coi thường những giá trị đạo đức, coi thường mối quan
hệ phụ tử thiêng liêng. Hành vi của bị cáo để lại hậu quả rất nghiêm trọng, bị cáo
không những xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến sức khỏe
thể chất và tinh thần của con gái mình mà còn sinh ra hai người con phát triển về
thể chất và tinh thần không được bình thường, thường xuyên đau ốm, là gánh nặng
cho người bị hại trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng. Hành vi phạm tội của bị cáo
cần phải xử lý thật nghiêm, cách ly bị cáo một thời gian dài để cải tạo, giáo dục bị
cáo và phòng ngừa tội phạm chung.
[5] Đánh giá các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của
các bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy:
Trong quá trình điều tra truy tố bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải;
người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; tại phiên tòa bị cáo chấp nhận bồi
thường theo yêu cầu của người bị hại nên cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo
điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm
2009 giảm nhẹ một phần hình phạt để bị cáo an tâm cải tạo thành người có ích cho
xã hội.
[6] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa, người bị hại yêu cầu bị cáo bồi
thường 100.000.000đ tiền tổn thất tinh thần, bị cáo đồng ý bồi thường. Hội đồng
xét xử xét thấy sự thỏa thuận giữa bị cáo và người bị hại không trái pháp luật,
không trái đạo đức nên ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận này.
[7] Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Căn cứ
Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ
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Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ
phí Tòa án, buộc bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm và 5.000.000đ
án phí dân sự sơ thẩm.
[8] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo theo quy
định của pháp luật.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm b, d, đ khoản 2 Điều 113; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều
46 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009 đối với bị cáo Lê Huế.
Xử phạt: Bị cáo Lê Huế 09 (chín) năm tù về tội “Cưỡng dâm”, thời hạn
chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án nhưng được trừ thời giam tạm
giam trước từ ngày 10/9/2014 đến ngày 27/6/2016.
- Về trách nhiệm dân sự: Công nhận sự tự nguyện thỏa thuận bồi thường
giữa bị cáo với người bị hại, buộc bị cáo Lê Huế bồi thường cho người bị hại Lê
Thị Nở 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng).
- Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a, c
khoản 1 Điều 23 của 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, lệ phí Tòa án, buộc bị cáo Lê Huế phải chịu 200.000đ án phí hình
sự sơ thẩm và 5.000.000đ án phí dân sự sơ thẩm.
- Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo bản án sơ
thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh
Khánh Hòa xét xử theo trình tự, thủ tục phúc thẩm.
Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

- Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa;

- VKSND tỉnh Khánh Hòa;
- VKSND thị xã Ninh Hòa;
- Công an thị xã Ninh Hòa;
- Chi cục THA DS thị xã Ninh Hòa;
- Bị cáo; Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu hồ sơ, án văn

.

Lê Xuân Thi
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TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN BẢO LẠC
TỈNH CAO BẰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
———————————————————

——————————

Bản án số: 05/2018/HS-ST
Ngày 18/01/2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO LẠC - TỈNH CAO BẰNG
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Doanh Thị Mây
Các Hội thẩm nhân dân:
Bà: Nguyễn Thùy Linh
Bà: Hà Thị Thanh Hải
- Thư ký phiên tòa: Bà Tô Thị Thùy Ngân - Thư ký Tòa án nhân dân
huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.
- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng
tham gia phiên tòa: Bà Mạc Thị Thời - Kiểm sát viên.
Ngày 18 tháng 01 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bảo Lạc,
tỉnh Cao Bằng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 32/2017/HSST ngày 21
tháng 11 năm 2017 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 32/2017/HSST-QĐ
ngày 29 tháng 12 năm 2017 đối với:
Bị cáo Đặng Chòi H, sinh ngày 15 tháng 9 năm 1983
Nơi cư trú: xóm BR, xã SL, huyện BL, tỉnh CB
Nghề nghiệp: Trồng trọt; trình độ văn hóa: Mù chữ; dân tộc: Dao; giới
tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam
Con ông: Đặng Phụ K sinh năm 1957 và bà Triệu Mùi M sinh năm 1960;
có vợ Hoàng Mùi N sinh năm 1984 (đã chết) và có 03 (ba) con, con cả sinh năm
2003, con út sinh năm 2008
Tiền án: không; tiền sự: không; Nhân thân: không.
Bị cáo bị bắt tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao
Bằng từ ngày 06/10/2017 đến nay (Bị cáo có mặt tại phiên tòa).
* Người bào chữa cho bị cáo: Bà Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 1989
Trợ giúp viên pháp lý - Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Cao
Bằng (Có mặt tại phiên tòa).
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* Người đại diện hợp pháp và người được ủy quyền của người đại diện
hợp pháp của bị hại: Ông Hoàng Thồng P (tên gọi khác Hoàng Chàn PU), sinh
năm 1957; nơi cư trú: xóm BR, xã SL, huyện BL, tỉnh CB (Có mặt tại phiên
tòa).
* Người làm chứng:
- Cháu Đặng Thị D, sinh ngày 20/12/2003; nơi đăng ký hộ khẩu thường
trú: xóm BR, xã SL, huyện BL, tỉnh CB; chỗ ở hiện nay: xóm CM, xã KC,
huyện BL, tỉnh CB (Có mặt tại phiên tòa).
- Cháu Đặng Thị NH, sinh năm 2007; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
xóm BR, xã SL, huyện BL, tỉnh CB; chỗ ở hiện nay: xóm NL, xã VP, huyện BL,
tỉnh CB (Vắng mặt tại phiên tòa ).
- Cháu Đặng Mùi PH, sinh năm 2008; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
xóm BR, xã SL, huyện BL, tỉnh CB; chỗ ở hiện nay: xóm NL, xã VP, huyện BL,
tỉnh CB (Vắng mặt tại phiên tòa).
Người đại diện hợp pháp của những người làm chứng Đặng Thị D, Đặng
Thị NH, Đặng Mùi PH: Ông Hoàng Thồng P (tên gọi khác Hoàng Chàn PU),
sinh năm 1957, nơi cư trú: xóm BR, xã SL, huyện BL, tỉnh CB (Có mặt tại phiên
tòa).
- Ông Đặng Chòi C, nơi cư trú: xóm BR, xã SL, huyện BL, tỉnh CB (Vắng
mặt tại phiên tòa ).
- Ông Hoàng Thồng KM, sinh năm 1981, nơi cư trú: xóm BR, xã SL,
huyện BL, tỉnh CB (Có mặt tại phiên tòa).
* Người phiên dịch: Ông Đặng Phú L, nơi cư trú: Tổ dân phố A thị trấn
BL, huyện BL, tỉnh CB (Có mặt tại phiên tòa).
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung
vụ án được tóm tắt như sau:
Năm 2002 Đặng Chòi H và chị Hoàng Mùi N cùng cư trú tại xóm BR, xã
SL, huyện BL, tỉnh CB chung sống với nhau như vợ chồng. Trong quá trình
chung sống từ năm 2011, Đặng Chòi H và chị Hoàng Mùi N thường xuyên cãi
vã nảy sinh mâu thuẫn, H nghi ngờ vợ quan hệ bất chính với người đàn ông khác
nên thường xuyên chửi, đánh đập vợ, dùng cây trúc đánh vợ, đấm, đá vào thân
thể vợ. Những lúc bị đánh chị Hoàng Mùi N có van xin nhưng H vẫn tiếp tục
đánh.
Ngày 07/8/2016 tại nhà riêng ở xóm BR, xã SL, huyện BL, tỉnh CB bị cáo
Đặng Chòi H chửi, dùng chân, tay đấm, đá vào người của chị Hoàng Mùi N. Sau
đó, dùng ngọn cây trúc đánh vào mông N, vừa đánh vừa chửi "Mày muốn giết
tao à, con cái lớn mày còn làm thế, thà mày chết đi, nếu mày không chết, hôm
nay tao sẽ đánh mày chết". Do bị chửi, đánh và không phản kháng được, chị N
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lấy 01 (một) bình thuốc diệt cỏ nhãn hiệu Nimaxon 20XL từ trên gác, vặn nắp
định uống, thấy thế H tiếp tục chửi, đánh N và nói "mày lấy về rồi còn chưa
uống à, mày uống thì uống cho hết đi, không tao bón cho, thà để cho tao đánh
chết còn hơn". Thấy H chửi và đánh đập như vậy N tự cầm lọ thuốc diệt cỏ rồi
uống. Sau khi uống thuốc diệt cỏ N có biểu hiện nôn mửa, H nói "uống ít thế
không sao đâu" và liên tục chửi, đánh N. Do uống thuốc diệt cỏ nên sau đó chị N
chỉ nằm một chỗ, bụng chướng lên. Đến ngày 16/8/2016 H đi tìm thuốc nam về
đun cho chị N uống tại nhà nhưng không khỏi.
Ngày 20/8/2016 anh Hoàng Chằn PI anh trai của Hoàng Mùi N báo tin
cho chính quyền xã SL đến lập biên bản sự việc. Khi tổ công tác đến thấy chị N
đang nằm bất tỉnh, khó thở, không nói được, bụng chướng to. Cùng ngày
20/8/2016 tình hình sức khỏe của N xấu đi, H gọi điện thoại cho Đặng Chòi C
(em trai của H) đến và cùng đưa N ra Trạm y tế xã SL. Sau đó, N được đưa đến
Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng để cấp cứu đến 02 giờ ngày
31/8/2016 N tử vong.
Cùng ngày 31/8/2016 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lạc,
tỉnh Cao Bằng đã ra Quyết định trưng cầu giám định số 26 trưng cầu Trung tâm
pháp y tỉnh Cao Bằng về nguyên nhân chết của chị Hoàng Mùi N. Tại bản kết
luận giám định pháp y về tử thi số 047/16/TT ngày 10/10/2016 của Trung tâm
pháp y tỉnh Cao Bằng kết luận: Niêm mạc miệng có nhiều vết loét trợt; Tim phù,
sung huyết, thiếu máu, một số bó sợi cơ tim đứt đoạn; Phổi: sung huyết, chảy
máu, biểu mô phế quản bong tróc, vách phế nang rách, đứt; Gan: sung huyết.
Vết loét vùng cùng cụt là loét dinh dưỡng do tỳ đè nằm lâu một tư thế; Vết bầm
tím vùng ngực là tổn thương bên ngoài không phải là nguyên nhân gây chết.
Nguyên nhân chết: Do suy hô hấp, suy tuần hoàn không hồi phục, hậu quả sau
ngộ độc thuốc diệt cỏ.
Tại bản Cáo trạng số: 32/CTr - VKS ngày 20/11/2017 của Viện kiểm sát
nhân dân huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã truy tố bị cáo Đặng Chòi H về tội
"Bức tử" theo khoản 1 Điều 100 Bộ luật hình sự;
Tại phiên tòa Kiểm sát viên giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Đặng
Chòi H theo như bản Cáo trạng đã nêu. Đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử áp
dụng: khoản 1 điều 100, điểm p khoản 1 điều 46 Bộ luật hình sự. Đề nghị khung
hình phạt đối với bị cáo từ 02 (hai) đến 03 (ba) năm tù.
Về trách nhiệm dân sự: Người đại diện hợp pháp và người được ủy quyền
của người đại diện hợp pháp của bị hại không có yêu cầu nên không xem xét.
Về vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử tịch thu tiêu hủy toàn bộ vật
chứng của vụ án.
Người bào chữa cho bị cáo Đặng Chòi H trình bày quan điểm: Đồng tình
với quyết định truy tố của Viện kiểm sát đối với bị cáo Đặng Chòi H về tội "Bức
tử".
Tuy nhiên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét đến tình tiết giảm nhẹ: bị cáo
là người sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, mù chữ, thuộc hộ
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nghèo, nhận thức có phần hạn chế. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã
thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải. Vợ bị cáo đã chết, các con của bị
cáo đều chưa đủ tuổi thành niên, chưa tự chăm lo cho bản thân được, gia đình
rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng cho
bị cáo được hưởng mức án thấp nhất của khung hình phạt để bị cáo có cơ hội
học tập, sửa chữa bản thân, sớm được trở về hòa nhập cộng đồng chăm lo cho
các con, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa người đại diện hợp pháp và người
được ủy quyền của người đại diện hợp pháp của bị hại đồng thời là người đại
diện theo pháp luật của những người làm chứng Đặng Thị D, Đặng Thị NH,
Đặng Mùi PH trình bày: Ông là bố đẻ của chị Hoàng Mùi N và là ông ngoại của
các cháu D, NH, PH. Trong cuộc sống hàng ngày ông có nghe con gái ông nói
thường xuyên bị H đánh đập vì H cho rằng con ông có quan hệ bất chính với
người đàn ông khác. Hiện nay, con gái ông đã chết, ông yêu cầu Hội đồng xét
xử xử lý H theo quy định của pháp luật, ông không yêu cầu H phải bồi thường
cho ông và gia đình.
Trong quá trình giải quyết vụ án của những người làm chứng Đặng Thị D,
Đặng Thị NH, Đặng Mùi PH trình bày: Các cháu là con của Đặng Chòi H và
Hoàng Mùi N. Trong cuộc sống hàng ngày các cháu thường xuyên thấy bố chửi,
đánh đập mẹ. Ngày 07/8/2016 bố đánh, chửi mẹ. Mẹ đã lấy bình thuốc diệt cỏ
định uống, chưa thấy mẹ uống bố lại đánh chửi mẹ, ép mẹ uống. Sau đó mẹ tự
uống thuốc diệt cỏ, rồi mấy ngày sau đó mẹ nằm một chỗ, bụng chướng to lên.
Hơn 10 (mười) ngày sau bố và chú Đặng Chòi C đưa mẹ đi bệnh viện, sau đó
mẹ chết.
Trong quá trình giải quyết vụ án những người làm chứng ông Đặng Chòi
C trình bày: Ông là em trai của Đặng Chòi H, ngày 20/8/2016 nhận điện thoại
của H nhờ ông cùng đưa chị N đi trạm xá, sau khi ông và H đưa N đến trạm xá
xã Sơn Lộ thì chị N được chỉ định chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo
Lạc, tỉnh Cao Bằng để điều trị.
Ông Hoàng Thồng KM trình bày: ông là hàng xóm của Đặng Chòi H và
Hoàng Mùi N, vào năm 2015 ông không nhớ rõ ngày tháng ông nhìn thấy H có
hành vi đánh đập vợ, đẩy vợ ngã xuống rồi liên tục đấm đá vào bụng, vào người
vợ, lúc đó vợ van xin nhưng H vẫn đánh.
Bị cáo Đặng Chòi H nhận thấy hành vi của mình là sai, là vi phạm pháp
luật. Hiện nay gia đình bị cáo hết sức khó khăn, vợ chết các con còn nhỏ không
có người chăm sóc bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị
cáo sớm được trở về chăm sóc nuôi dạy các con.
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 Cảnh sát điều tra Công an
huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng; Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện
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Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng; Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực
hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự.
Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, người đại diện hợp pháp và người
được ủy quyền của người đại diện hợp pháp của bị hại, người làm chứng 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] Bị cáo Đặng Chòi H thừa nhận bản Cáo trạng của Viện kiểm sát truy
tố là đúng. Hội đồng xét xử xét thấy lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với
lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người đại diện hợp pháp
và người được ủy quyền của người đại diện hợp pháp của bị hại, phù hợp với lời
khai của những người làm chứng và các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ.
Khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo là người đã đủ tuổi chịu trách
nhiệm hình sự đối với mọi hành vi do mình gây ra. Bị cáo thực hiện hành vi với
lỗi cố ý trực tiếp, bị cáo nhận thức rõ hành vi của mình có thể làm cho bị hại tự
tử và bị cáo bỏ mặc cho hậu quả xảy ra. Trong cuộc sống hàng ngày do mâu
thuẫn vì không tin tưởng nhau, bị cáo đã có nhiều hành động gây đau khổ cho
chính vợ của mình bằng cách đánh đập gây đau đớn về thể xác, chửi bới, lăng
mạ, sỉ nhục gây tổn hại nghiêm trọng đến tinh thần, danh dự, nhân phẩm. Những
hành động đó lặp đi lặp lại nhiều lần từ năm 2011 đến năm 2016 gây nên sự uất
ức, bế tắc làm cho bị hại đã tự mình thực hiện việc tước đoạt tính mạng của
chính mình bằng cách uống thuốc diệt cỏ nhãn hiệu Nimaxon 20XL. Dù sau đó
đã được bị cáo và gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Lạc
nhưng bị hại đã tử vong. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm, xâm hại trực tiếp đến
quyền được bảo vệ sức khỏe của công dân.
Theo quy định tại khoản 1 Điều 100 Bộ luật Hình sự: "1. Người nào đối
xử tàn ác, thường xuyên ức hiếp, ngược đãi hoặc làm nhục người lệ thuộc mình
làm người đó tự sát, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm"
Như vậy, hành vi của bị cáo Đặng Chòi H đã đủ yếu tố cấu thành tội "Bức
tử".
Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo Lạc truy tố đối với bị
cáo Đặng Chòi H về tội "Bức tử" theo khoản 1 điều 100 Bộ luật hình sự là có
căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
[3] Bị cáo Đặng Chòi H sinh ra và lớn lên tại xã SL, huyện BL, tỉnh CB.
Bị cáo là người dân tộc thiểu số, mù chữ, có nhân thân tốt, sống ở vùng sâu,
vùng xa, nhận thức về pháp luật còn có phần hạn chế. Bị cáo có vợ và ba con, do
mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày bị cáo đã thường xuyên có hành động ức
hiếp, lăng mạ, đánh đập chính vợ của mình. Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị
cáo biết là sai nhưng vẫn bất chấp thực hiện. Hội đồng xét xử xét thấy cần thiết
phải xử lý bị cáo mức hình phạt nghiêm khắc để cách ly bị cáo ra khỏi đời sống
xã hội một thời gian nhất định để giáo dục, cải tạo bị cáo thành người có ích cho
gia đình và xã hội. Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai
5
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báo, tỏ ra ăn năn hối cải. Do đó, cần cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ
trách nhiệm hình sự quy định tại điểm p khoản 1 điều 46 Bộ luật hình sự.
[4] Về trách nhiệm dân sự: Người đại diện hợp pháp và người được ủy
quyền của người đại diện hợp pháp của bị hại không có yêu cầu nên Hội đồng
xét xử không xem xét.
[5] Về xử lý vật chứng: Vật chứng của vụ án gồm có: 01 (một) con dao
thái chuối kích thước dài 48cm (Bốn mươi tám xentimet); rộng 5,5cm (Năm
phẩy năm xentimet); lưỡi dao dài 35cm (Ba mươi năm xen timet); cán dao ống
trụ tròn dài 13cm (Mười ba xentimet) có in chữ "MẠNH"; 01 (một) con dao
nhọn dài 27cm (Hai mươi bảy xentimet); 01 (một) đục dài 24cm (Hai mươi tư
xentimet), cán gỗ.
Toàn bộ số vật chứng trên đang được lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân
sự huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng theo biên bản giao nhận ngày 21/11/2017. Hội
đồng xét xử xét thấy cần tịch thu tiêu hủy toàn bộ số vật chứng trên.
[6] Về án phí: Tại phiên tòa bị cáo Đặng Chòi H có đơn xin miễn án phí.
Hội đồng xét xử xét thấy Bị cáo là cá nhân thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu
số ở vùng đặc biệt khó khăn nên cho bị cáo được miễn nộp án phí theo quy định
tại điểm đ Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
1. Căn cứ vào khoản 1 Điều 100 Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung
2009: Tuyên bố bị cáo Đặng Chòi H phạm tội "Bức tử".
Căn cứ vào khoản 1 Điều 100; điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự
1999, sửa đổi bổ sung 2009: Xử phạt bị cáo Đặng Chòi H 02 (hai) năm tù, thời
gian thụ hình tính từ ngày 06/10/2017.
2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 41 Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi
bổ sung 2009; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015
Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) con dao thái chuối kích thước dài 48cm (Bốn
mươi tám xentimet) rộng 5,5cm (Năm phẩy năm xentimet), lưỡi dao dài 35cm
(Ba mươi năm xen timet), cán dao ống trụ tròn dài 13cm (Mười ba xentimet) có
in chữ "MẠNH"; 01 (một) con dao nhọn dài 27cm (Hai mươi bảy xentimet); 01
(một) đục dài 24cm (Hai mươi tư xentimet), cán gỗ.
3.Về án phí: Căn cứ điểm đ điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14
ngày 30/12/2016
Bị cáo Đặng Chòi H được miễn toàn bộ án phí hình sự sơ thẩm.
Án xử sơ thẩm có mặt bị cáo, người đại diện hợp pháp và người được ủy
quyền của người đại diện hợp pháp của bị hại. Bị cáo, người đại diện hợp pháp
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và người được ủy quyền của người đại diện hợp pháp của bị hại có quyền kháng
có trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.
Nơi nhận:
- TAND tỉnh;
- VKS huyện;
- Chi cục THADS huyện;
- Công an huyện, Trại giam;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng khác;
- UBND xã Sơn Lộ;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

DOANH THỊ MÂY

7

74

TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN S
TỈNH SƠN LA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 43/2018/HSST
Ngày: 23/01/2018
NHÂN DANH
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN S, TỈNH SƠN LA

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lường Văn Quyết.
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lò Văn Thôn; ông Vì Văn Đôi.
- Thư ký phiên toà: Ông Bùi Quang Hùng, thư ký Tòa án nhân dân huyện
Sông Mã, tỉnh Sơn La.
- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Mã tham gia phiên tòa:
Bà Lò Th Thanh – Kiểm sát viên.
Ngày 23 tháng 01 năm 2018, tại Trụ sở Toà án nhân dân huyện S, tỉnh
Sơn La. Xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 06/2017/HSST ngày
06 tháng 10 năm 2017 đối với b cáo sau đây:
Họ và tên: Vàng A C, tên g i khác Vàng Nh a H, sinh năm 1968; nơi
ĐKHKTT: Bản Cang C, xã Hu i M, huyện S, tỉnh Sơn La; dân tộc: Mông; tôn
giáo: Không; Chức vụ, đảng, đoàn thể: Không; nghề nghiệp: Trồng tr t; trình độ
văn hóa: 3/10; con ông: Vàng Sông H (đã chết); cong bà: Hờ Th M (đã chết); b
cáo chung sống với 03 người vợ: Người thứ nhất: Giàng Th K (đã bỏ); người
thứ hai: Sồng Th D, sinh năm 1975; người thứ ba: Lầu Th L, tên g i khác Lù
Th L (đã chết); tiền án, tiền sự: Không; b bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày
14/6/2017 cho đến nay. Có mặt tại phiên tòa.
Những người tham gia tố tụng khác:
* Người bị hại:
1. Bà Lầu Th L, sinh năm 1990 (đã chết). Trú tại: Bản Cang C, xã Hu i
M, huyện S, tỉnh Sơn La.
2. Bà Sồng Th D, sinh năm 1974. Trú tại: Bản Háng L, xã Mường C,
huyện S, tỉnh Sơn La. Có mặt.
* Người đại diện hợp pháp của người bị hại Lầu Thị L: bà Giàng Th S
(mẹ đẻ). Trú tại: Bản Tong C, xã Phiêng C, huyện M, tỉnh Sơn La. Có mặt.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Vàng A Y, sinh năm 2010 (con
đẻ bà Lầu Th L và b cáo). Người đại diện hợp pháp cho Vàng A Y: Bà Sùng
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Th So N, sinh năm 1998 (con dâu b cáo). Trú tại: Bản Cang C, xã Hu i M,
huyện S. Có mặt.
NỘI DUNG VỤ ÁN
Theo tài liệu có trong hồ sơ vụ án, thì nội dung vụ án được tóm tắt như
sau:
Sau khi bỏ vợ trước, năm 1993 Vàng A C kết hôn với Sộng Th D (có
đăng ký kết hôn). Vợ chồng C - D có với nhau bốn người con, nay đều thành
niên. Năm 2003, C nghi ngờ D ngoại tình với Và A L gây mâu thuẫn rồi b Lại
bắn b thương. L b xử phạt tù và phải bồi thường thiệt hại cho C 2.187.000
đồng. Thời gian này, do b C hắt hủi, đánh đập nên D đã bỏ về sống với bố mẹ
đẻ. Sau đó C phải sang xin lỗi vợ và h ngoại và đón D về chung sống.
Đến năm 2009, C lấy thêm người vợ nữa là Lầu Th L (không có hôn thú),
C và L có một con chung.
C và hai người vợ sống chung một nhà, m i quan hệ bên ngoài cũng như
sinh hoạt, chi tiêu trong gia đình đều do C đ nh đoạt. Vợ con làm trái ý là C
quát nạt, đánh đập. Các con thành niên có góp ý về tính nết của bố, nhưng C
không ch u nghe.
Những lần Vàng A C đánh đập vợ điển hình như sau:
- Đối với người vợ hợp pháp Sộng Th D:
+ Lần Thứ nhất: Sau khi Và A L đi tù về, C đến gặp L đòi tiền bồi thường
nhưng không được. Về nhà trút cơn tức giận lên người vợ, đó là vào khoảng 21
giờ của một ngày tháng 01 năm 2017, vừa quát mắng C vừa dùng cái que gỗ vụt
nhiều nhát vào người vào chân vợ gây nhiều vết thâm tím.
+ Lần thứ hai: Sau lần đánh chửi khoảng mười ngày trong tháng 01 năm
2017, cũng từ cái cớ đòi tiền L không được thì tức vợ, khoảng 15 giờ ở trong
nhà C dùng thanh sắt to bằng ngón tay vụt vào vợ nhiều nhát gây nên vết bầm
tím.
+ Lần thứ ba: Do nghi ngờ D ngoại tình với chú em Vàng A T (em ruột
C), C đã tra khảo D rồi cầm thanh gỗ dài khoảng 60 cm đánh D cho đến lúc D
chạy thoát. Ngày hôm sau C lại tra khảo D, D sợ nên bỏ chạy vào rừng rồi hái
một nắm nhỏ lá ngón nhưng không ăn ngay mà dấu trong người. Đến chiều D về
nhà và đi vào giường nằm ngủ. C đi vào tra khảo tiếp và tát vào mặt D rồi đi ra,
đến lúc này D lấy nắm lá ngón ra ăn và nằm tiếp. Hôm đó có vợ chồng người ch
gái của Ch đến chơi, m i người phát hiện ra D ăn lá ngón liền vội vàng đưa D
đến Bệnh Viện cấp cứu, may mắn D không chết. Sau khi ra viện D bỏ về nhà
ngoại cho đến nay.
- Đối với người vợ không hợp pháp Lầu Th L: Cũng từ lý do nghi ngờ L
ngoại tình, nên C hay tra khảo đánh đập.
+ Lần thứ nhất: Khoảng 18 giờ của một ngày tháng 5 năm 2017, vì tức L
để cho con khóc nhiều, C đã tát L nhiều nhát, L phải van xin C mới ch u dừng.

2

76

+ Lần thứ hai: Cách lần b đánh khoảng ba, bốn ngày, C thấy L đứng khóc
gần cửa phía sau nhà, hỏi L không trả lời thì C cầm một đoạn gậy gỗ dài khoảng
50 cm đánh nhiều nhát vào người L, L vội bế lấy con chạy trốn vào rừng, rồi bỏ
về bên quê ngoại. Hai ngày sau, tức là ngày 22/5/2017 L đến gặp Ban công an
xã Hu i M trình báo về việc b chồng đánh dã man. Ngày 03/6/2017 Vàng A C
đến xin lỗi L và h ngoại ch u nộp phạt theo tục lệ một triệu đồng rồi đón L về
nhà.
+ Lần thứ ba: L cằn nhằn về việc C ch u nộp phạt cho h ngoại một triệu
đồng, hai bên cãi c nhau, C tức khí cầm ngay que củi đang cháy trong bếp, dụi
bên cháy vào đống tro rồi vụt liên tiếp vào đùi, vào chân L, L bỏ chạy, C bỏ tiếp
que củi vào bếp. Tối đến, tại buồng ngủ vợ chồng lại nói nhau, C tức vả nhiều
nhát vào mặt L.
Sáng ngày 08/6/2017, Lầu Th L kể việc b C đánh cho Vàng Th H (con
gái C - D) và thể hiện sự buồn chán, tiêu cực. Tiếp đó H thấy Lia nôn mửa rồi
biết L đã uống thuộc diệt cỏ để tự tử. Cả nhà có trông nom L, thấy L không đỡ
đến trưa ngày 09/6/2017 đưa L đến Bệnh Viện huyện S cữu chữa, nhưng đến
chiều ngày 10/6/2017 lại tự ý đưa L về nhà. Ở nhà thấy thể trạng L trầm tr ng
thêm gia đình lại đưa L đến Bệnh Viện ngày 12/6/2017, BệnhViện trả lời không
còn cứu chữa được khuyên đưa về nhà lo hậu sự. Về đến nhà khoảng 08 giờ
ngày 14/6/2017 thì L chết.
Kết quả khám nghiệm tử thi: Tử thi được xác đ nh là Lầu Th L (Lù Th
La, sinh năm 1990 trú tại bản Cang C, Hu i M, huyện S. Ngoài mặc áo phông
dài tay kẻ ngang trắng đen, mặc quần vải màu đen kiểu dân tộc Mông, trong mặc
quần xóoc màu đen.
- Khám ngoài:
+ Mặt: Vùng trán phải có 01 đám sưng nề, bầm tím kích thước 4 x 2,5cm;
gò má phải có 01 đám bầm tím kich thước 4,2 x 2,5cm; vùng trán trái có 01 vết
xây xước da đang đóng vẩy kích thước 1 x 0,5cm; toàn bộ gò má trái có 01 đám
sưng nề, bầm tím kích thước 8,5 x 6,5cm; sống mũi có 01 vết xây xước da kích
thước 3 x 1cm; xương hàm phải có 01 đám bầm tím kích thước 3 x 2,5cm; môi
trên bên trái có 01 vết xây xước đang đóng vẩy kích thước 01 x 0,5cm; dưới cằm
bên phải có 01 vết bầm tím kích thước 02 x 1,5cm.
+ Ngực: Ngực phải có 01 vết bầm tím đường kính 02cm.
+ Tay: Toàn bộ mặt sau ngoài cánh tay phải có 01 đám bầm tím kích
thước 18 x 11cm; mặt sau khửu tay phải có 01 đám bầm tím kích thước 4 x3cm;
toàn bộ mu bàn tay phải bầm tím kích thước 9 x 6cm; toàn bộ mặt sau ngoài 1/3
giữa cánh tay trái kéo dài xuống khửu tay có đám bầm tím kích thước 18 x
13cm; mặt trước cẳng tay trái có 01 đám bầm tím kích thước 11 x 6cm; mặt sau
cẳng tay trái có 01 vết bầm tím kích thước 17 x 0,7cm; toàn bộ mu bàn tay trái
bầm tím kích thước 9 x 6cm.
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+ Chân: mặt trước ngoài đùi phải kéo dài xuống gối phải có 01 đám xưng
nề, bầm tím kích thước 28 x 13cm; toàn bộ cẳng chân phải bầm tím kích thước
30 x 25cm; toàn bộ đùi trái sưng nề, bầm tím; toàn bộ cẳng chân trái kéo dài
xuống bàn chân sưng nề, bầm tím.
+ Mông: Toàn bộ mông trái bầm tím.
- Giải phẫu tử thi: M lồng ngực thấy hai ph i xẹp, sung huyết màu tím
đen, bề mặt ph i trái có nhiều đám xuất huyết màu đỏ, rạch ph i kiểm tra trong
nhu mô ph i có nhiều d ch máu màu đen.
Tim: Trong khoang màng tim có ít d ch màu vàng chanh, bề mặt 02 thất
có nhiều chấm xuất huyết rải rác đường kính trung bình 0,05cm.
Gan: Bề mặt màu vàng, mất tính nhẵn bóng, gan cứng, chắc.
Dạ dày: Trong dạ dày chứa khoảng 100gam thức ăn đã nhuyễn, niêm mạc
dạ dày xung huyết.
Bản kết luận giám đ nh hóa pháp số 243/213/273-274/17/HP ngày
26/6/2017 của Viện pháp y quốc gia Bộ Y tế, kết luận: Trong mẫu tang vật, mẫu
máu và phủ tạng của nạn nhân Lầu Thị L (tên gọi khác: Lù Thị L), sinh năm
1990 do Cơ quan CSĐT Công an huyện Sô, tỉnh Sơn La gửi tới giám định ngày
16/6/2017 có tìm thấy thuốc trừ cỏ Paraquat.
Bản kết luận giám đ nh pháp y về mô bệnh h c số 84/17/MBH ngày
20/6/2017 của Viện pháp y quốc gia Bộ Y tế, kết luận:
+ Tim: Phù, sung huyết, chảy máu. Nhiều bó sợi cơ tim đứt đoạn.
+ Phổi: Phù, sung huyết, chảy máu, hình ảnh dị vật trong lòng mạch, biểu
mô phế quản bong tróc, vách phế nang rách, đứt.
+ Gan: Sung huyết.
+ Thận: Phù, sung huyết.
Bản kết luận giám đ nh giám đ nh pháp y về tử thi số 81/KLMT ngày
02/8/2017 của Trung tâm pháp y Sở Y tế Sơn La tỉnh Sơn La, kết luận:
+ Khám ngoài: Toàn bộ trên cơ thể có nhiều vết sây xước và nhiều đám
bầm tím trên diện rộng.
+ Khám trong: Tim, hai phổi xẹp, xung huyết; Gan bề mặt màu vàng, mất
tính nhẵn bóng, gan cứng nhắc; Niêm mạc dạ dày xung huyết.
+ Cận lâm sàng:Tim phù, xung huyết, chảy máu, nhiều bó sợi cơ tim đứt
đoạn; Phổi phù, xung huyết, chảy máu, hình ảnh dị vật trong lòng mạch, biểu
mô phế quản bong tróc, vách phế nang rách đứt; Gan xung huyết; Thận phù,
xung huyết. Trong mẫu phủ tạng gửi giám định có tìm thấy thuốc trừ cỏ
Paraquat.
+ Nguyên nhân chết: Ngộ độc thuốc trừ cỏ Paraquat là nguyên nhân
gây tử vong.
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Ngày 12/7/2017 Cơ quan CSĐT Công an huyện S ra Quyết đ nh trưng cầu
giám đ nh Trung tâm pháp Y tỉnh Sơn La, giám đ nh: T n hại phần trăm sức
khỏe đối với Sồng Th D, đồng thời ngày 08/8/2017 Sồng Th D có đơn đề ngh
khởi tố Vàng A C về tội Cố ý gây thương tích cho D.
Tại bản kết luận giám đ nh pháp y về thương tích số 85/TgT ngày
17/7/2017 của Trung tâm pháp y Sở Y tế tỉnh Sơn La kết luận đối với Sồng Th
D: Sẹo vết thương phần mềm vùng mặt, chân, số lượng ít, kích thước nhỏ, xếp
2%. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là
2%.
Sồng Th D yêu cầu bồi thường sức khoẻ 2.000.000 đồng.
Bà Giàng Th S (mẹ đẻ Lầu Th L) yêu cầu Vàng A C bồi thường tiền đau
thương 30.000.000 đồng.
Bản cáo trạng số: 118/KSĐT-MT ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Viện
Kiểm sát nhân dân huyện S truy tố Vàng A C (Vàng Nh a H) về tội: Bức tử, theo
khoản 2 Điều 100 Bộ luật hình sự.
Tại phiên toà Kiểm Sát viên vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố, đề ngh
Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 100, điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật
hình sự năm 1999; điểm a khoản 2 Điều 130, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật
hình sự năm 2015. ử phạt b cáo từ 5 năm 6 tháng đến 6 năm tù. Về dân sự:
Buộc b cáo bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ theo quy đ nh; vật
chứng xử lý theo quy đ nh của pháp luật.
Căn cứ vào các chứng cứ tài liệu 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 Kiểm sát viên, b cáo; người b hại cùng các chứng cứ khác.
NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ đã được
thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:
[1] Về hành vi, quyết đ nh tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên;
Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực
hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy đ nh của Bộ luật tố tụng hình sự.
Quá trình điều tra và tại phiên toà b cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về
hành vi, quyết đ nh của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do
đó, các hành vi, quyết đ nh tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến
hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
[2] Vàng A C mang tính gia trưởng, vũ phu, tự cho mình là người có
quyền hành trong gia đình, thường xuyên kiếm cớ để chửi mắng rồi đánh đập
vợ. Do không ch u được sự tàn bạo của chồng, hai người vợ đều ăn lá ngón,
uống thuốc diệt cỏ để tự tử. Người vợ có hôn thú may mắn được cứu chữa k p
thời thoát chết, còn người vợ không có hôn thú đã tử vong.
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[3] ét thấy Vàng A C đã đối xử tàn ác, thường xuyên ức hiếp đánh đập
hai người vợ (những người ch u lệ thuộc C) làm cho cả hai người vợ quá tiêu
cực mà tự sát là hành vi phạm tội "Bức tử". Hội đồng xét xử kết luận b cáo
Vàng A C phạm tội "Bức tử", theo khoản 2 Điều 100 Bộ luật hình sự (làm nhiều
người tự sát).
[4] B cáo không có tình tiết tăng nặng, chưa có tiền án tiền sự, thành thật
khai báo và tỏ ra ăn năn hối hận. Nhưng b cáo là người có nhân thân xấu (sử
dụng ma tuý), bất chấp sự khuyên răn của gia đình và cộng đồng, thực hiện hành
vi bạo lực gia đình kéo dài. Do vậy, b cáo không được hưởng tình tiết giảm nhẹ
và phải b phạt tù nghiêm khắc nhằm giáo dục cải tạo b cáo và phòng ngừa
chung.
[5] Hành vi phạm tội của b cáo xảy ra trước ngày Bộ luật hình sự 2015 có
hiệu lực, khi xét xử thì Bộ luật hình sự 2015 đã có hiệu lực thi hành. So sánh tội
"Bức tử" của hai Bộ luật (BLHS năm 1999) và (BLHS năm 2015) thì đều có
khung hình phạt như nhau (tức không có lợi cho người phạm tội). Do vậy, Hội
đồng xét xử áp dụng các quy đ nh tương ứng của các văn bản quy phạm pháp
luật về hình sự của Bộ luật hình sự năm 1999 để giải quyết, xét xử đối với b
cáo.
[6] Về dân sự: Người b hại và đại diện người b hại có đơn yêu cầu được
bồi thường thiệt hại về sức khoẻ và tiền đau thương. Xét thấy người b hại
đương nhiên là vợ b cáo mức đòi bồi thường không đáng kể và không có cơ sở;
đối với mẹ vợ b cáo đòi bồi thường cũng không có cơ sở, vì thực tế đã cho con
đi ở riêng lâu năm, việc Lầu Th Lia chết nằm ngoài ý muốn của b cáo. Hơn
nữa b cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn và còn phải nuôi con nhỏ. Bên cạnh
đó, tại phiên toà người b hại và đại diện hợp pháp của người b hại rút toàn bộ
yêu cầu bồi thường. Vì vậy, việc yêu cầu bồi thường không đặt ra.
[7] Tang vật của vụ án gồm: 02 can nhựa màu trắng, loại 4,5 lít, bên trong
can chứa chất dung d ch màu xanh; 01 đoạn gậy gỗ; 02 đoạn tre và 02 mảnh sứ
màu trắng có hoa văn màu hồng đều là vật không còn giá tr sử dụng, cần t ch
thu để tiêu huỷ; 01 tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng t ch thu để sung quỹ Nhà nước.
[8] Về án phí: B cáo phải ch u án phí hình sự sơ thẩm theo quy đ nh của
pháp luật.
Vì các lẽ trên:
QUYẾT ĐỊNH:
1. Tuyên bố b cáo Vàng A C (Vàng Nh a H) phạm tội Bức tử.
Áp dụng khoản 2 Điều 100 Bộ luật hình sự năm 1999.
ử phạt: Vàng A C (Vàng Nh a H) 06 (Sáu) năm tù. Thời gian chấp hành
hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam ngày (14/6/2017).
2. Vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự; khoản 2
Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự.
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- T ch thu để tiêu huỷ:
+ 02 (hai) can nhựa màu trắng hình chữ nhật, loại 4,5 lít, có quai xách,
nắp can màu vàng, một mặt can có dán tem ghi dòng chữ thuốc trừ cỏ E UMA
210SL, hiệu Đại bàng lửa, mặt can còn lại dán tem ghi hướng dẫn sử dụng, bên
trong can chứa dung d ch màu xanh, 01 can đã mở nắp và 01 can chưa mở nắp.
+ 01 (một) đoạn gậy gỗ đã khô, dài 50cm, đầu gậy to hơn có đường kính
02cm, đầu gậy nhỏ hơn có đường kính 1,8cm, có vết gẫy không dời ở giữa.
+ 02 (hai) đoạn tre trong đó 01 đoạn dài 1,70m đường kính 5,5cm, đầu
ng n b cháy sém, đầu gốc có 01 chiếc đinh loại 10cm đóng xuyên qua, hai đầu
đoạn tre được cắt bằng; 01 đoạn tre có chiều dài 90cm, đường kính 04cm, hai
đầu chặt nham nhở.
+ 02 (hai) mảnh sứ màu trắng có hoa văn màu hồng.
- T ch thu sung quỹ Nhà nước: 01 (một) tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng
(Mười nghìn đồng).
(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 12/10/2017 của Chi cục thi
hành án dân sự huyện S, tỉnh Sơn La).
3. Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự, các Điều 21, 23
Ngh quyết số 326/2016/UBTVQH14. B cáo phải ch u án phí hình sự sơ thẩm
200.000 đồng.
B cáo; người b hại; người đại diện hợp pháp người b hại có quyền
kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.
Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

-Toà án tỉnh;
-VKS huyện;
-Thi hành án hình sự;
-Thi hành án dân sự;
-Bị cáo;
-Người có QL,NVLQ;
-Sở tư pháp tỉnh;
-Lưu HS;
-Lưu VP.

Lƣờng Văn Quyết
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Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, trên cơ
sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, b cáo;
Hội đồng xét xử thảo luận về những vấn đề phải giải quyết như sau:
1. Về tội danh: Tuyên bố b cáo Vàng A Chư phạm tội Bức Tử. Kết quả
biểu quyết 3/3. Nhất trí.
2. Về Điều luật áp dụng: Áp dụng khoản 2 Điều 100 Bộ luật hình sự. ử
phạt: Vàng A Chư
năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày
14/6/2017). Kết quả biểu quyết 3/3. Nhất trí.
3. Về hình phạt bổ sung: Miễn phạt b sung là phạt tiền cho b cáo. Kết
quả biểu quyết 3/3 nhất trí.
4. Về vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự;
khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự.
- T ch thu để tiêu huỷ:
1. 02 (hai) can nhựa màu trắng hình chữ nhật, loại 4,5 lít, có quai xách,
nắp can màu vàng, một mặt can có dán tem ghi dòng chữ thuốc trừ cỏ E UMA
210SL, hiệu Đại bàng lửa, mặt can còn lại dán tem ghi hướng dẫn sử dụng, bên
trong can chứa dung d ch màu xanh, 01 can đã mở nắp và 01 can chưa mở nắp.
2. 01 (một) đoạn gậy gỗ đã khô, dài 50cm, đầu gậy to hơn có đường kính
02cm, đầu gậy nhỏ hơn có đường kính 1,8cm, có vết gẫy không dời ở giữa.
3. 02 (hai) đoạn tre trong đó 01 đoạn dài 1,70m đường kính 5,5cm, đầu
ng n b cháy sém, đầu gốc có 01 chiếc đinh loại 10cm đóng xuyên qua, hai đầu
đoạn tre được cắt bằng; 01 đoạn tre có chiều dài 90cm, đường kính 04cm, hai
đầu chặt nham nhở.
4. 02 (hai) mảnh sứ màu trắng có hoa văn màu hồng.
- T ch thu sung quỹ Nhà nước: 01 (một) tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng
(Mười nghìn đồng).
(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 12/10/2017 của Chi cục thi
hành án dân sự huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La).
5. Về dân sự: Không đặt ra.
6. Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự, các Điều 21, 23
Ngh quyết số 326/2016/UBTVQH14. B cáo phải ch u án phí hình sự sơ thẩm
200.000 đồng.
B cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.
Hội thẩm nhân dân

Thẩm phán - Chủ toạ PT
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN CẨM GIÀNG
TỈNH HẢI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________

__________________

Bản án số: 50/2017/HSST
Ngày: 20/9/2017

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM GIÀNG, TỈNH HẢI DƯƠNG
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Vũ Thị Mỵ.
Các Hội thẩm nhân dân:
1.Bà Trần Thị Khanh;
2.Ông Dương Văn Ngạn;
- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Vân Hà - Thư ký Tòa án nhân dân
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Ánh Dương - Kiểm sát viên.
Ngày 20 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Cẩm Giàng,
tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 47/2017/HSST
ngày 09 tháng 8 năm 2017 đối với bị cáo:
Nguyễn Văn L, sinh năm 1988 tại xã HH, huyện KM, tỉnh HD; nơi đăng
ký HKTT và chỗ ở hiện nay: thôn A, xã HH, huyện KM, tỉnh HD; trình độ văn
hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn Minh V, sinh năm
1953 và bà Quách Thị L, sinh năm 1954; có vợ là Nguyễn TL, sinh năm 1991,
có 01 con sinh tháng 7/2017; tiền sự, tiền án: không; bị áp dụng biện pháp Cấm
đi khỏi nơi cư trú. Hiện tại ngoại, có mặt.
* Người bị hại: Chị Doãn Thị H, sinh năm 1997, có mặt.
Địa chỉ: Thôn P, xã MT, huyện PY, tỉnh SL.
NHẬN THẤY
Bị cáo Nguyễn Văn L bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Giàng, tỉnh
Hải Dương truy tố về hành vi phạm tội như sau:
Nguyễn Văn L và chị Doãn Thị H cùng làm công nhân tại công ty TNHH
Fuji Seiko Việt Nam trong khu công nghiệp Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh
Hải Dương. Khoảng tháng 10/2015, hai người phát sinh tình cảm và yêu nhau.
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Trong khoảng thời gian yêu nhau, L và H đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau
tại phòng trọ của chị H ở thôn Lê Xá, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải
Dương. Trong các lần quan hệ tình dục với chị H, Lthường dùng điện thoại di
động nhãn hiệu Oppo Neo 7 màu đen (điện thoại của L) để quay video và chụp
ảnh cảnh L và H đang quan hệ tình dục, chụp ảnh cảnh H đang khỏa thân, ngoài
ra L còn dùng điện thoại để chụp phiếu kết quả siêu âm thai của chị H. Sau khi
chụp ảnh, L sử dụng chiếc điện thoại di động nêu trên và dùng số điện thoại
0904073987 đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội Facebook có tên“Kẹo Đắng”
để tải các bức ảnh chị H đang khỏa thân, phiếu siêu âm thai và ảnh chị H đang
quan hệ tình dục lên mạng xã hội Facebook (L để chế độ chỉ có L xem được).
Quá trình yêu nhau do thấy không phù hợp nên đến tháng 5/2016, chị H
đã chủ động chia tay và không yêu L nữa. Vì không muốn chia tay nên L đã
nhiều lần nhắn tin đe dọa chị H, nếu không yêu L nữa thì L sẽ gửi tất cả những
bức ảnh và video quay cảnh L và chị H quan hệ tình dục cho những người thân
và bạn bè của chị H. Sau nhiều lần nhắn tin đe dọa nhưng chị H không đồng ý
quay lại để yêu L nên L đã tháo sim từ điện thoại đi động nhãn hiệu Oppo Neo
7, số sim 0904073987 ra và lắp vào chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo
Neo 9 màu vàng (là điện thoại của Lmới mua) để đăng nhập vào tài khoản mạng
xã hội Facebook có tên“Kẹo Đắng” và gửi các bức ảnh chị H đang khỏa thân,
phiếu siêu âm thai và ảnh chị H đang quan hệ tình dục qua mạng xã hội
Facebook cho những người thân và bạn bè của chị H. Trong khoảng thời gian từ
tháng 5/2016 đến tháng 12/2016, khi làm việc tại khu công nghiệp Tân Trường,
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, L đã dùng tài khoản mạng xã hội Facebook
có tên “Kẹo Đắng” gửi cho các tài khoản mạng xã hội Facebook sau:
Vào hồi 22 giờ 22 phút ngày 17/5/2016, L gửi 15 bức ảnh (09 bức ảnh
chụp cảnh chị H đang quan hệ tình dục và đang khỏa thân, 06 bức ảnh chụp
phiếu siêu âm thai của H cho tài khoản mạng xã hội có tên“Thùy Giang”, chủ
tài khoản là chị Ngô TG, sinh năm 1996, ở 157 NQ, thành phố HP, là một người
bạn trên mạng xã hội Facebook của chị H; Vào hồi 22 giờ 31 phút ngày
17/5/2016, L gửi 11 bức ảnh (09 bức ảnh chụp cảnh chị H đang quan hệ tình dục
và đang khỏa thân, 02 bức ảnh chụp phiếu siêu âm thai của chị H cho tài khoản
mạng xã hội có tên “Ranh Con SP”, chủ tài khoản là chị Hoàng Thị G, sinh năm
1996, ở Bản C, xã T, huyện H, tỉnh HG, chị G là một người bạn trên mạng xã hội
Facebook của chị H.
Hồi 16 giờ 13 phút ngày 24/11/2016, L tiếp tục gửi 06 bức ảnh chụp cảnh
chị H đang quan hệ tình dục và đang khỏa thân cho tài khoản mạng xã hội có tên
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“Doãn TH”,chủ tài khoản là chị Doãn Thị T, sinh năm 2003, ở thôn P, xã MT,
huyện PY, tỉnh SL (là em gái chị H).
Vào hồi 16 giờ 20 phút ngày 24/11/2016, L gửi 04 bức ảnh chụp cảnh chị
H đang quan hệ tình dục và đang khỏa thân cho tài khoản mạng xã hội có
tên“Cháu ngoan Bác Hồ”,chủ tài khoản là chị Doãn Thị C, sinh năm 1994, ở
thôn P, xã MT, huyện PY, tỉnh SL (là chị gái chị H).
Hồi 10 giờ 05 phút ngày 26/11/2016, L gửi 06 bức ảnh chụp cảnh chị H
đang quan hệ tình dục và đang khỏa thân cho tài khoản mạng xã hội có
tên“Nguyễn Phúc”, chủ tài khoản là anh Nguyễn Văn P, sinh năm 1993, ở thôn
VC, xã MC, huyện PY, tỉnh SL (là anh họ chị H).
Đến ngày 07/12/2016, vào hồi 06 giờ 22 phút, L tiếp tục gửi 08 bức ảnh
chụp cảnh chị H đang quan hệ tình dục và đang khỏa thân cho tài khoản mạng
xã hội có tên“Lường Mạnh Công”,chủ tài khoản là anh Lường Mạnh C, sinh
năm 1993, ở Bản M, xã QH, huyện PY, tỉnh SL (là bạn của chị H).
Hồi 06 giờ 25 phút ngày 07/12/2016, L gửi 03 bức ảnh chụp cảnh chị H
đang quan hệ tình dục và đang khỏa thân cho tài khoản mạng xã hội có tên
“TiểuThư HọDoãn” chủ tài khoản là một người bạn trên mạng xã hội Facebook
của chị H. Sau khi được chị C, anh P, chị T và anh C nhận được các bức ảnh do
L gửi đã thông báo cho chị H biết việc chủ tài khoản mạng xã hội Facebook có
tên “Kẹo Đắng” đã gửi những bức ảnh chị H đang quan hệ tình dục và đang
khỏa thân; anh P đã dùng tài khoản Facebook của mình gửi lại cho chị H những
bức ảnh đã nhận.
Khi biết việc L đã gửi các bức ảnh cho người thân và bạn bè của mình chị
H xấu hổ, không dám đi làm, phải xin nghỉ việc tại công ty.
Ngày 18/02/2017 chị H đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện
Cẩm Giàng trình báo và có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với L về hành
vi làm nhục.
Tại bản cáo trạng số 44/VKS - HS ngày 08/8/2017, Viện kiểm sát nhân
dân huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn L về tội
“Làm nhục người khác” theo theo điểm a khoản 2 Điều 121 Bộ luật hình sự.
Bị cáo Nguyễn Văn L đã tự nguyện bồi thường cho chị Doãn Thị H số
tiền 15.000.000đ.
Tại phiên toà, bị cáo khai nhận: Do giữa bị cáo và chị H có quan hệ tình
cảm nên đã nhiều lần bị cáo và chị H có quan hệ tình dục tại phòng trọ của chị
H, khi quan hệ tình dục với chị H bị cáo đều dùng điện thoại của mình để chụp
ảnh chị H đang khỏa thân, và quay video cảnh L và chị H đang quan hệ tình dục.
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Sau khi chị H không yêu L nữa nên L đã dùng tài khoản mạng xã hội Facebook
có tên “Kẹo Đắng” của L để gửi hình ảnh chụp cảnh chị H đang quan hệ tình
dục với L, đang khỏa thân và phiếu kết quả siêu âm thai vào các tài khoản mạng
xã hội Facebook của bạn bè và người thân của chị H theo như bản cáo trạng đã
nêu là đúng, mục đích làm cho chị H thấy xấu hổ với mọi người và không ai yêu
chị H nữa để chị H quay về yêu L.
Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường cho chị H nhận đủ số tiền
15.000.000đ; tại phiên tòa bị cáo tự nguyện bồi thường thêm cho chị H số tiền
50.000.000đ (đã giao nhận 5.000.000đ tại phiên tòa) và sau khi bản án có hiệu
lực bồi thường tiếp số tiền 45.000.000đ.
Bị cáo xác định VKS truy tố bị cáo là đúng; đề nghị Hội đồng xét xử giảm
nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Người bị hại là chị Doãn Thị H xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo L, nhất
trí sự tự nguyện về bồi thường thêm của bị cáo.
Đại diện VKS thực hành quyền công tố giữ nguyên quan điểm đã truy tố
trong nội dung bản cáo trạng và đề nghị HĐXX:
- Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn L phạm tội “Làm nhục người
khác“.
- Về hình phạt chính: Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 121 BLHS năm 1999
(sửa đổi bổ sung năm 2009); điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số
41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về thi hành Bộ luật Hình sự năm
2015; điểm b, p khoản 1 và khoản 2 Điều 46; khoản 1, 2 Điều 60 của BLHS, đề
nghị: Xử phạt bị cáo L từ 12 đến 15 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử
thách từ 24 đến 30 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.
Giao bị cáo cho UBND xã HH, huyện KM, tỉnh HD theo dõi, giám sát,
giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.
- Về hình phạt bổ sung: không áp dụng.
- Về vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 41 BLHS; điểm a, đ khoản
2 Điều 76 BLTTHS, đề nghị xử:
+ Tịch thu cho tiêu hủy 01 sim điện thoại;
+ Tịch thu phát mại sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động nhãn
hiệu Oppo neo 7 vỏ màu đen và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo Neo 9 màu
vàng.
- Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa bị cáo tự nguyện bồi thường cho
người bị hại số tiền 50.000.000đ (đã bồi thường được 5.000.000đ), bị hại và bị
cáo thỏa thuận sau khi bản án có hiệu lực pháp luật bị cáo sẽ bồi thường đầy đủ
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số tiền còn lại là 45.000.000đ. Đây là sự thỏa thuận phù hợp với quy định của
pháp luật nên cần chấp nhận.
- Về án phí: Áp dụng Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng
11 năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy
ban thường vụ Quốc hội, buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí sơ thẩm
hình sự và án phí dân sự theo quy định của pháp luật.
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, người bị hại.
XÉT THẤY
Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai tại cơ quan
điều tra, biên bản kiểm tra điện thoại và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, có
đủ cơ sở xác định:
Do có mục đích làm cho chị Doãn Thị H bị mất danh dự, hạ thấp nhân
phẩm, nên trong các ngày 17/5/2016, 24/11/2016, 26/11/2016, 07/12/2016, tại
cổng khu công nghiệp Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Nguyễn
Văn L đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Oppo Neo 9 màu vàng có số sim
0904073987 để đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội Facebook của L có tên
“Kẹo Đắng” gửi các bức ảnh do L chụp cảnh chị H đang khỏa thân, phiếu kết
quả siêu âm thai và ảnh chị H đang quan hệ tình dục với L cho các tài khoản
mạng xã hội Facebook có tên“Nguyễn Phúc”,“Ranh Con SP”,“Thùy
Giang”,“Cháu ngoan Bác Hồ”,“Doãn TH”,“Tiểu Thư Họ Doãn”,“Lường
Mạnh Công” là người thân, bạn bè của chị H.
Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ việc dùng tài
khoản mạng xã hội Facebook của mình gửi các bức ảnh chị H đang khỏa thân,
phiếu kết quả siêu âm thai và ảnh chị H đang quan hệ tình dục với bị cáo cho
các tài khoản mạng xã hội Facebook là bạn bè, người thân của chị H là trái pháp
luật, đạo đức xã hội nhưng vì coi thường nhân phẩm, danh dự của người khác
nên bị cáo đã cố ý thực hiện. Hậu quả chị H thấy mình bị xúc phạm nghiêm
trọng vào nhân phẩm, danh dự nên phải bỏ việc làm tại công ty và có đơn yêu
cầu khởi tố bị cáo.
Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến
danh dự, nhân phẩm của người khác là khách thể được pháp luật bảo vệ. Hậu
quả làm cho người bị hại thấy mình bị bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, mất uy tín
với bạn bè, người cùng làm việc và người thân trong gia đình. Bị cáo nhiều lần
thực hiện hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người bị hại. Vì vậy, xét về
hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cầu thành tội làm nhục người khác theo điểm a
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khoản 2 Điều 121 BLHS; VKSND huyện Cẩm Giàng truy tố bị cáo L với tội
danh và điều luật nêu trên là có căn cứ, đúng pháp luật.
Xét nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:
Bị cáo không có tiền sự, tiền án.
Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự : Không có.
Tình tiết giảm nhẹ nhiệm hình sự: Khai báo thành khẩn, tự nguyện bồi
thường cho người bị hại, người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên
được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, p khoản
1, 2 Điều 46 BLHS.
Xét thấy bị cáo nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ
ràng. Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 BLHS năm 2015 và điểm b khoản 1
Điều 2 Nghị quyết 41 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội áp dụng quy định có lợi
cho bị cáo thì bị cáo thì được áp dụng mức hình phạt theo quy định tại điểm a
khoản 2 Điều 155 Bộ luật hình sự năm 2015. Vì vậy, HĐXX cho bị cáo được
hưởng án treo cũng đủ tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung có hiệu quả
mà không ảnh hưởng xấu đến cuộc đấu tranh, phòng chống tội phạm này trong
tình hình hiện nay.
Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo tự nguyện bồi thường số tiền 15.000.000đ,
người bị hại nhận đủ. Tại phiên tòa bị cáo tự nguyện bồi thường thêm cho người
bị hại số tiền 50.000.000đ, đã giao chị H nhận 5.000.000đ, bị cáo còn phải bồi
thường tiếp cho chị H số tiền là 45.000.000đ. Sự thỏa thuận của bị cáo và người
bị hại phù hợp pháp luật, HĐXX chấp nhận.
Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng.
Về vật chứng: Bị cáo sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo Neo 7
vỏ màu đen; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo Neo 9 màu vàng bên trong lắp
số sim 0904073987 để thực hiện việc phạm tội cần tịch thu sung quỹ nhà nước.
Án phí: Bị cáo L bị kết án và phải bồi thường nên phải chịu án phí hình sự
sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH
1. Tuyên bố: Nguyễn Văn L phạm tội "Làm nhục người khác".
Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 121; điểm b, p khoản 1,2 Điều 46; khoản
1, 2 Điều 60 Bộ luật hình sự năm 1999; điểm a khoản 2 Điều 155 Bộ luật hình
sự năm 2015; khoản 2 điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 41 ngày 20/6/2017
của Quốc Hội.
Xử phạt: bị cáo Nguyễn Văn L 12 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian
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thử thách là 24 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.
Giao bị cáo L cho UBND xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
nơi bị cáo cư trú giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.
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.
2. Hình phạt bổ sung: Không áp dụng.
3. Về trách nhiệm dân sự: Chấp nhận sự tự nguyện thỏa thuận của bị cáo và
người bị hại. Bị cáo Nguyễn Văn L tiếp tục bồi thường số tiền 45.000.000đ (Bốn
mươi năm triệu đồng) cho chị Doãn Thị H, sinh năm 1997; địa chỉ: Thôn Phúc
Yên, xã Mường Thải, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.
Kể từ ngày người được thi hành án làm đơn đề nghị Thi hành án mà người
phải thi hành án chậm trả tiền thì phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng
với thời gian chậm trả. Lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được thực hiện theo
quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự.
4. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 41 BLHS; điểm a
khoản 2 Điều 76 BLTTHS.
Tịch thu phát mại sung quỹ nhà nước 02 chiếc điện thoại di động gồm:
01(Một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo Neo 7 màu đen, số IMEI1:
869299029875018; IMEI2: 869299029875000 (điện thoại cũ đã qua sử dụng);
01(Một) điện thoại di động, nhãn hiệu Oppo Neo 9 màu vàng số IMEI1:
862354039291552; IMEI2: 862354039291545; trong lắp 01 sim có số thuê bao:
0904073987 (điện thoại cũ đã qua sử dụng).
Toàn bộ số vật chứng trên có tình trạng và đặc điểm theo biên bản giao
nhận vật chứng giữa Công an huyện Cẩm Giàng và Chi cục thi hành án dân sự
huyện Cẩm Giàng ngày 14/8/2017.
5.Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; 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 Toà
án; bị cáo Nguyễn Văn L phải nộp 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm và
2.250.000đ án phí dân sự sơ thẩm.
Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể
từ ngày tuyên án.
Trường hợp bản án 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 thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án
7
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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 thi hành theo quy định tại Điều 30 Luật
Thi hành án dân sự.
Nơi nhận:
- VKSND huyện Cẩm Giàng;
- Công an huyện Cẩm Giàng;
- Chi cục THADS huyện Cẩm Giàng;
- Bị cáo;
- Người bị hại;
- Lưu: Hồ sơ vụ án; Văn phòng TAND
huyện Cẩm Giàng.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà

Vũ Thị Mỵ

8
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TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

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

___________

_____________________________

Bản án số: 38/2019/HSPT
Ngày 11-9-2019
NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
------------------------------TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Văn Bình
Các Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Xuân Hương; Bà Đinh Thị Như Phượng
- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Nga – Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Gia
Lai.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tham gia phiên tòa:
Ông Tạ Trung Kiên - Kiểm sát viên.
Ngày 11 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai, xét
xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 44/2019/TLPT- HS
ngày 4 tháng 6 năm 2019 đối với bị cáo Lê Văn T, do có kháng cáo của bị cáo Lê
Văn T đối với bản án hình sự sơ thẩm số 30/2019/HSST ngày 22 tháng 4 năm
2019 của Tòa án nhân dân thành phố P, tỉnh Gia Lai.
* Bị cáo có kháng cáo:
Lê Văn T. Sinh năm 1989 tại Nghệ An. Nơi cư trú: 10/1A Lương Thế
Vinh, tổ 6, phường Y, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Nghề nghiệp: lái xe. Trình độ
văn hoá 12/12. Dân tộc: kinh. Giới tính: nam. Quốc tịch: Việt nam. Con ông Lê
Văn Ch, sinh năm 1958 và bà Hồ Thị L, sinh năm 1958. Vợ là Hoàng Thị A, sinh
năm 1987. Tiền án: không. Tiền sự: không. Nhân thân: không có án tích, không
bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỉ luật. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày
11/10/2018 đến ngày 21/10/2018 thay thế biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp
ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện có mặt tại phiên tòa.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung
vụ án được tóm tắt như sau:
Bị cáo Lê Văn T và chị Nguyễn Thị Th đều là những người đã có gia đình
riêng, nhưng có mối quan hệ tình cảm với nhau từ tháng 1 năm 2015. Trong
khoảng thời gian từ ngày 16/12/2017 đến ngày 18/12/2017 bị cáo T và chị Th
thuê khách sạn ở chung tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều lần quan hệ tình dục
với nhau. Trong khi quan hệ tình dục, T thường lén dùng điện thoại di động quay
clip, chụp ảnh khỏa thân và chứng minh nhân dân của chị Th. Ngày 6/8/2018, chị
Th đến thành phố P chơi và gặp T, do điện thoại bị hỏng, chị Th nhờ T sửa giúp
thì T phát hiện trong điện thoại của chị Th có nhiều hình ảnh thân mật giữa chị và
anh Hoàng Văn Th1. Do nghi ngờ chị Th và anh Th1 có quan hệ tình cảm với
91

nhau và do ghen tuông, bực tức, nên bị cáo nảy sinh ý định sử dụng những hình
ảnh của chị Th và anh Th1 đang lưu giữ trong máy điện thoại đăng lên các trang
mạng xã hội nhằm mục đích làm nhục chị Th và anh Th1. Vào tháng 2/2018, bị
cáo sao chép hình ảnh chị Th và anh Th1 đã chụp lưu trước đó, lập các tài khoản
tên chị Th và anh Th1 rồi đăng công khai hình ảnh khỏa thân của chị Th, hình
ảnh thân mật của chị Th và anh Th1 cùng nhiều hình ảnh khiêu dâm bị cáo tải từ
trên mạng internet xuống, kèm những thông tin mang tính dung tục. Sau đó chị
Th phát hiện, yêu cầu bị cáo xóa các bài viết và hình ảnh, bị cáo đồng ý và đã
xóa.
Do còn bực tức, ghen tuông vì chị Th không đồng ý tiếp tục quan hệ tình
cảm, nên từ ngày 7/10/2018 đến ngày 9/10/2018, bị cáo tiếp tục sử dụng điện
thoại lập tài khoản mạo danh chị Th và anh Th1, đăng công khai nhiều bài viết có
hình ảnh chứng minh nhân dân của chị Th, hình ảnh chị Th chụp cùng gia đình,
hình ảnh chị Th và anh Th1 chụp chung, hình ảnh khỏa thân của chị Th kèm hình
ảnh đồi trụy bị cáo tải trên mạng xuống đăng lên mạng xã hội kèm những lờ bình
luận mang tính dung tục dẫn đến anh Thái Văn H là chồng chị Th viết đơn xin ly
hôn với chị Th, còn chị Nguyễn Thị T là vợ anh Th1 lại nảy sinh nhiều mâu thuẫn
với anh Th1. Anh Th1 và chị Th đã làm đơn trình báo Công an yêu cầu xử lý đối
với Lê Văn T.
Giải quyết của Tòa án cấp sơ thẩm:
Tại bản án hình sự sơ thẩm số 30/2019/HSST ngày 22/4/2019 của Tòa án
nhân dân thành phố P, tỉnh Gia Lai đã quyết định:
Tuyên bố bị cáo Lê Văn T phạm tội “Làm nhục người khác”
Áp dụng điểm a, b, e khoản 2 Điều 155; Điều 38; điểm b, s khoản 1,
khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Lê Văn T 09 (chín) tháng tù.
Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo vào trại giam chấp hành án,
được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 11/10/2018 đến ngày 21/10/2018.
Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định xử lý vật chứng, nghĩa vụ
chịu án phí, quyền kháng cáo của bị cáo và những người tham gia tố tụng khác
theo luật định.
Kháng cáo của bị cáo:
Ngày 24/4/2019, bị cáo Lê Văn T có đơn kháng cáo xin hưởng án treo.
Diễn biến tại phiên tòa phúc thẩm:
Tại giai đoạn phúc thẩm, bị cáo Lê Văn T thay đổi kháng cáo xin giảm
nhẹ hình phạt. Bị cáo nộp thêm tài liệu có nội dung thể hiện mẹ bị cáo là bà Hồ
Thị L là người có đóng góp cho quân đội, được Nhà nước tặng Huân chương
chiến sĩ vẻ vang, Bằng khen và được Hội Cựu chiến binh Việt nam tặng Kỷ niệm
chương.
Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai
cho rằng: Bị cáo nộp thêm tài liệu có nội dung thể hiện mẹ bị cáo là bà Hồ Thị L
là người có đóng góp cho quân đội, được Nhà nước tặng Huân chương chiến sĩ vẻ
vang, Bằng khen và được Hội Cựu chiến binh Việt nam tặng Kỷ niệm chương.
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Do đó, đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm, giảm
nhẹ hình phạt cho bị cáo T.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã
được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo khai nhận rõ hành vi phạm tội của
mình phù hợp với nội dung bản án sơ thẩm: Giữa bị cáo Lê Văn T và chị Nguyễn
Thị Th có quan hệ tình cảm, do ghen tuông, bực tức vì nghi ngờ chị Nguyễn Thị
Th có quan hệ tình cảm với anh Hoàng Văn Th1, nên bị cáo Lê Văn T nhiều lần
có hành vi sử dụng những hình ảnh khỏa thân, hình ảnh cá nhân của chị Thmà T
đã chụp, quay lén trong điện thoại của T trước đó và cả hình ảnh thân mật của
chịu Th và anh Hoàng Văn Th1 trong điện thoại của chị Th, lồng ghép các hình
ảnh đồi trụy trên mạng internet, lập các tài khoản giả rồi đăng lên các trang mạng
xã hội nhằm mục đích làm nhục chị Th và anh Th1 để trả thù, làm ảnh hưởng đến
danh dự, nhân phẩm của chị Th và anh Th1. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị
cáo Lê Văn T phạm tội “làm nhục người khác” theo quy định tại điểm a, b, e
khoản 2 Điều155 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.
[2] Tại phiên tòa, bị cáo thay đổi kháng cáo xin hưởng án treo thành xin
giảm nhẹ hình phạt. Đây là quyền của bị cáo quy định tại Điều 342 Bộ luật tố
tụng hình sự nên được chấp nhận xem xét.
Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, thấy rằng: Bị cáo là
người trưởng thành, có vợ con, có nhận thức pháp luật và có đủ năng lực trách
nhiệm hình sự, biết rõ việc dùng mạng xã hội, lập tài khoản đăng các bức ảnh
khoả thân, quan hệ tình dục cùng những lời nói mang tính dung tục nhằm hạ thấp
danh dự, nhân phẩm của bị hại chị Nguyễn Thị Th, anh Hoàng Văn Th1 là trái
pháp luật, đạo đức xã hội nhưng vì coi thường danh dự, nhân phẩm người khác
mà bị cáo vẫn cố ý thực hiện là hành vi đáng bị lên án và chịu sự trừng phạt của
pháp luật. Tuy nhiên, xét bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; sau khi
phạm tội ra đầu thú; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bồi thường thiệt hại cho
các bị hại; tại giai đoạn sơ thẩm được các bị hại xin giảm nhẹ hình phạt; Mặc
khác, tại giai đoạn phúc thẩm, bị cáo xuất trình cho Tòa án các tài liệu có nội
dung thể hiện mẹ của bị cáo là người có đóng góp cho quân đội được Nhà nước
tặng Huân chương, Bằng khen; được Hội cựu chiến binh tặng Kỷ niệm chương,
đây là các tình tiết phát sinh mới được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình
sự cần áp dụng cho bị cáo. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng
cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
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Do chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm nên bị cáo Lê
Văn T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm
Vì các lẽ trên
QUYẾT ĐỊNH
Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố
tụng hình sự,
1.Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 30/2019/HSST ngày 22/4/2019 của Tòa
án nhân dân thành phố P, tỉnh Gia Lai về phần hình phạt.
Áp dụng điểm a, b, e khoản 2 Điều 155; Điều 38; các điểm b, s khoản 1, 2
Điều 51 Bộ luật hình sự:
Xử phạt bị cáo Lê Văn T 06 (Sáu) tháng tù về tội “Làm nhục người khác”.
Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo vào trại giam chấp hành án,
được khấu trừ thời gian tạm giữ từ ngày 11/10/2018 đến ngày 21/10/2018.
2. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015; Nghị
quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016, quy định về mức thu, miễn, giảm,
thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án:
Bị cáo Lê Văn T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng
nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
Nơi nhận:
- VKSND tỉnh Gia Lai;
- TAND thành phố P;
- Chi cục THA thành phố P;
- Bị cáo; người TGTT;
- Lưu hồ sơ, Tòa hình sự, VT.

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ

Võ Văn Bình
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỈNH THÁI NGUYÊN

Bản án số: 113/2018/HSST
Ngày: 21/3/2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

- Thành phần hội đồng xét xử gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Hoàng Quý Sửu
Các hội thẩm nhân dân: 1. Ông Đỗ Phượng
2. Ông Trần Trọng Tú
- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: bà Đoàn Thị Minh Huệ, Thư ký Toà án
nhân dân thành phố Thái Nguyên.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên tham gia phiên toà:
bà Đinh Thị Thu Huyền, Kiểm sát viên.
Ngày 21 tháng 3 năm 2018 tại Hội trường Toà án nhân dân thành phố Thái
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 85/2018/HSST
ngày 30/01/2018 đối với bị cáo:
Họ và tên: Nguyễn Trường Gi, tên gọi khác: không; sinh ngày 20/8/1990;
giới tính: Nam; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Tổ 39, phường Ph, thành phố Thái
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không;
trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn Văn T (đã
chết) và bà Nguyễn Thị H; có vợ là Đào Thị Hải Y; có 01 con chung; tiền án, tiền
sự: không; không bị tạm giữ, tạm giam; có mặt tại phiên tòa.
Bị hại: chị Lương Thu H, sinh năm 1993
Địa chỉ: Tổ 5, phường T, thành phố Thái Nguyên, 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:
Do có mâu thuẫn từ trước trong việc mẹ chị Lương Thu H là bà Lương Thị L
nợ tiền của Nguyễn Trường Gi, nên khoảng 16 giờ ngày 21/9/2017, khi chị H đang
ngồi làm việc tại Phòng bán lẻ, tầng 02 Ngân hàng Công thương Chi nhánh Lưu Xá,
thuộc tổ 13, phường Tr, thành phố Thái Nguyên thì Nguyễn Trường Gi đến mở cửa
phòng và gọi: “H ơi, ra đây anh bảo”. Chị H trả lời: “Em đang bận giải ngân cho
khách hàng, anh đợi em”. Sau đó, Gi đi ra ngoài ngồi ở sảnh bên ngoài đợi. Khoảng
05 phút sau, Gi tiếp tục mở của phòng và gọi chị H, chị H nói: “Có gì anh vào đây
trao đổi, bây giờ em bận lắm không ra được đâu”. Sau đó, Gi cầm 01 chai nước
mắm nhãn hiệu Nam Ngư loại 750 ml mua từ trước, mở nắp chai, đi vào phòng nơi
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chị H làm việc, đổ chai nước mắm vào người chị H làm quần áo và người chị H,
máy tính, giấy tờ, sàn làm việc chỗ chị H ngồi bị ướt. Gi vứt vỏ chai nước mắm
xuống sàn phòng làm việc và đi ra ngoài, lên xe mô tô do Mai Ngọc T điều khiển và
đi về nhà.
Khoảng 13 giờ ngày 28/9/2017, Nguyễn Trường Gi gọi điện thoại cho Phạm
Nhật M, sinh năm: 1997, HKTT: Tổ 26, phường Ph, thành phố Thái Nguyên, nhờ
M đi đổ mắm tôm vào người chị H. Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, Gi, Giáp
và M gặp nhau tại khu vực gần sân vận động Gang Thép. Gi bảo Gi1 đi lên tầng 02
Ngân hàng Công thương Lưu Xá xem hôm nay chị H có đi làm không. Một lúc sau,
Gi1 quay lại và bảo với Gi là chị H có đi làm. Gi đưa cho M 01 chai mắm tôm và
bảo Gi1 đi lên trước, đứng nói chuyện với chị H để M nhận dạng chị H. Sau khi Gi1
nói chuyện xong và đi xuống thì M đi lên đổ mắm tôm vào người chị H, Gi1 và M
đồng ý. Khoảng 13 giờ 45 phút cùng ngày, Gi1 và M đi xe mô tô đến Ngân hàng
Công thương Lưu Xá, Gi1 đi lên tầng 02 gọi chị H ra nói chuyện. Chị H đi ra ngoài
hành lang tầng 02 đứng nói chuyện với Gi1 về việc mẹ của chị H là bà Lương Thị L
nợ tiền của Gi1. Nói chuyện được khoảng 10 phút thì Gi1 nói với H: “Có gì thì liên
lạc cho bọn anh” và quay lưng đi, chị H cũng quay vào phòng làm việc. Khi chị H
vừa quay vào thì M đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang đi cầu thang từ tầng 01 lên,
tay cầm 01 chai mắm tôm đã mở nắp sẵn chạy đến đổ liên tiếp vào người chị H. Sau
đó, M cầm chai mắm tôm chạy xuống tầng 01 vứt vỏ chai mắm tôm ở ngoài đường
và đi về.
Ngày 23/10/2017, chị Lương Thu H có đơn đề nghị truy cứu trách nhiệm hình
sự đối với Nguyễn Trường Gi về hành vi “Làm nhục người khác” xảy ra ngày
21/9/2017 tại Ngân hàng Công thương Lưu Xá.
Ngày 28/10/2017, chị Lương Thu H có đơn đề nghị truy cứu trách nhiệm hình
sự đối với những người có hành vi “Làm nhục người khác” xảy ra ngày 28/9/2017
tại Ngân hàng Công thương Lưu Xá.
Tại cơ quan điều tra, Hà Huy Gi1 và Phạm Nhật M đã khai nhận hành vi phạm
tội của mình như nêu trên. Nguyễn Trường Gi chỉ thừa nhận hành vi đổ nước mắm
vào người chị Lương Thu H vào ngày 21/9/2017 tại Ngân hàng Công thương Lưu
Xá, không thừa nhận việc bảo Hà Huy Gi1 và Phạm Nhật M đổ mắm tôm vào người
chị H vào ngày 28/9/2017.
Về trách nhiệm dân sự: Nguyễn Trường Gi, Hà Huy Gi1, Phạm Nhật M đã bồi
thường về danh dự, nhân phẩm cho chị H, chị H không có ý kiến đề nghị gì.
Ngày 14/11/2017 và ngày 21/12/2017 chị Lương Thu H có đơn xin rút đơn yêu
cầu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Hà Huy Gi1, Phạm Nhật M, Nguyễn
Trường Gi. Công an thành phố Thái Nguyên đã quyết định xử phạt vi phạm hành
chính đối với Hà Huy Gi1 và Phạm Nhật M.
Vật chứng vụ án: 01 vỏ chai nước mắm nhãn hiệu Nam Ngư, loại dung tích
750 ml, hiện bảo quản tại kho vật chứng của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố
Thái Nguyên; 01 vỏ chai đựng mắm tôm, không thu hồi được.
Tại bản cáo trạng số 96/CT-VKSTPTN ngày 29/01/2018 Viện kiểm sát nhân
dân thành phố Thái Nguyên đã quyết định truy Nguyễn Trường Gi về tội " Làm
nhục người khác" theo điểm a khoản 2 Điều 155 Bộ luật hình sự.
Tại phiên toà Nguyễn Trường Gi khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng như
bản cáo trạng mô tả. Gi thừa nhận đã đổ nước mắm lên đầu, lên người chị H vào
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ngày 21/9/2017, khi chị H đang ngồi làm việc tại Ngân hàng Công thương Lưu Xá
và bảo Hà Huy Gi1, Phạm Nhật M đổ mắm tôm lên người chị H vào ngày
28/9/2017.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên giữ nguyên bản cáo
trạng số 96/CT-VKSTPTN ngày 29/01/2018, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị
cáo Nguyễn Trường Gi phạm tội “Làm nhục người khác”.
Đề nghị áp dụng điểm a khoản 2 Điều 155, điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều
51, Điều 65, khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự, xử phạt Nguyễn Trường Gi từ 6 đến 9
tháng tù nhưng cho hưởng án treo; về trách nhiệm dân sự: không xem xét; tịch thu
tiêu hủy vật chứng.
Trong phần tranh luận, bị cáo không có ý kiến tranh luận với đại diện Viện
kiểm sát, bị cáo xin được hưởng mức hình phạt thấp nhất, xin được cải tạo tại địa
phương.
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 tại phiên tòa phù hợp với lời khai của người bị hại,
những người làm chứng, phù hợp với vật chứng thu được và các chứng cứ tài liệu
khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử đã có đủ căn cứ xác định bị cáo Nguyễn
trường Gi đã đổ nước mắm lên người chị Lương Thu H vào ngày 21/9/2017 và nhờ
Hà Huy Gi1, Phạm Nhật M đổ mắm tôm lên người chị H vào ngày 28/9/2017 khi
chị H đang ngồi làm việc tại Ngân hàng Công thương Lưu Xá. Hành vi của bị cáo
đủ yếu tố cấu thành tội làm nhục người khác, theo khoản 2 Điều 155 Bộ luật hình sự
là phạm tội nhiều lần. Bản cáo trạng số 96/CT-VKSTPTN ngày 29/01/2018 của
VKSND thành phố Thái Nguyên truy tố bị cáo về tội danh và điều luật nêu trên là
có căn cứ.
Hành vi của bị cáo xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác, được
pháp luật bảo vệ, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng.
Đối chiếu với các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân
thân của bị cáo thấy: bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu và thuộc
trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, sau khi phạm tội
đã bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả, người bị hại có đơn xin miễn truy cứu
trách nhiệm hình sự cho bị cáo, bị cáo có đơn xin cải tạo tại địa phương được chính
quyền địa phương xác nhận và đề nghị Tòa án cho cải tạo tại địa phương, nên bị cáo
được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b, i, s
khoản 1, khoản 2 Điều 51 bộ luật hình sự và không phải chịu tình tiết tăng nặng
trách nhiệm hình sự theo Điều 52 Bộ luật hình sự.
Căn cứ khoản 3 Điều 7, khoản 2 Điều 155 Bộ luật hình sự năm 2015, Hội đồng
xét xử áp dụng hình phạt theo nguyên tắc có lợi cho bị cáo.
Hội đồng xét xử xét thấy, bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú ổn
định, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm
nhẹ, tại phiên tòa người bị hại tha thiết xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, nên chấp
nhận đề nghị của đại diện Viện kiểm sát và lời đề nghị của bị cáo, cho bị cáo cải tạo
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dưới sự giám sát của chính quyền địa phương cũng đủ tác dụng giáo dục đối với bị
cáo, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.
Về trách nhiệm dân sự: bị cáo và bị hại đã thỏa thuận bồi thường xong, bị hại
không có ý kiến đề nghị gì, nên không xem xét.
Về vật chứng: tịch thu, thu tiêu hủy 01 vỏ chai nước mắm.
Bị cáo phải chịu án phí và được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 155, điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản
3 Điều 7, Điều 65 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự về xử lý vật
chứng; Nghị quyết số 326/2016/PL- UBTVQH14 về án phí, lệ phí Toà án;
1/ Xử phạt Nguyễn Trường Gi 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo,
thời gian thử thách 18 (mười tám) tháng kể từ ngày tuyên án về tội “Làm nhục
người khác”
Giao bị cáo Nguyễn Trường Gi cho UBND phường Phan Đình Phùng, thành
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.
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.
2/ Về trách nhiệm dân sự: không xem xét.
3/ Về Vật chứng: tịch thu tiêu hủy 01 vỏ chai nước mắm nhãn hiệu Nam Ngư,
loại dung tích 750 ml, đã qua sử dụng.
Tình trạng vật chứng theo biên bản giao, nhận vật chứng giữa Công an thành
phố Thái Nguyên và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên ngày
25/01/2018.
* Về án phí: buộc bị cáo Nguyễn Trường Gi phải chịu 200.000đ án phí hình
sự sơ thẩm.
Báo cho bị cáo, bị hại biết có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ
ngày tuyên án.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Nơi nhận:
- VKSND TP. Thái Nguyên;
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa
- Công an TP. Thái Nguyên;
- TAND tỉnh Thái Nguyên;
- THADS TP. Thái Nguyên;
- THA phạt tù;
- Bị cáo;
- Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên;
- Lưu hồ sơ.

Hoàng Quý Sửu
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TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – H1 phúc

Bản án số: 108/2018/HS-PT
Ngày 14 - 8 - 2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lang Thị Duyến
Các Thẩm phán:
Ông Nguyễn Đức Thi.
Bà Nguyễn Thị Thu Từ.
- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Như Quỳnh- Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh
Nghệ An
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tham gia phiên tòa: Bà
Vũ Thị Hiền– Kiểm sát viên.
Ngày 14 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, xét
xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 95/TLPT-HS ngày 01
tháng 6 năm 2018 đối với bị cáo Nguyễn Thị L1 và đồng phạm do có kháng cáo
của người bị hại đối với Bản án Hình sự sơ thẩm số 08/2018/HS-ST ngày 11
tháng 4 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện AS, tỉnh Nghệ An.
- Bị cáo bị kháng cáo:
1. Nguyễn Thị L1. Tên gọi khác: Không; sinh ngày: 27 tháng 05 năm
1980; nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Thôn 5, xã HS, huyện AS, Nghệ An; nghề
nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hóa: 07/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc:
Kinh; tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Sỹ Lập và bà Trần Thị Thanh; có
chồng là Đinh Viết Đông và 02 con (lớn nhất sinh năm 2005, nhỏ nhất sinh năm
2011). Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam, hiện đang tại
ngoại, có mặt.
2. Hoàng Thị H1. Tên gọi khác: Không; sinh ngày: 16 tháng 09 năm
1985; nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Thôn 5, xã HS, huyện AS, Nghệ An; nghề
nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc:
Kinh; tôn giáo: Không; con ông Hoàng Viết Hùng và bà Ngô Thị Tâm; có chồng
là Nguyễn Sỹ Quân và 03 con (lớn nhất sinh năm 2009, nhỏ nhất sinh năm
2015). Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam, hiện đang tại
ngoại, có mặt tại phiên toà.
3. Nguyễn Thị T1. Tên gọi khác: Không; sinh ngày 08 tháng 06 năm
1991; nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Thôn 5, xã HS, huyện AS, Nghệ An; nghề
nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa: 12/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh;
tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Văn Thương và bà Phạm Thị Trình; có chồng
là Nguyễn Sỹ Đồng và 02 con (lớn nhất sinh năm 2013, nhỏ nhất sinh năm
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2015). Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam, hiện đang
tại ngoại, có mặt tại phiên toà.
4. Nguyễn Thị M1. Tên gọi khác: Không; sinh ngày 17 tháng 03 năm
1975; nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Thôn 7, xã HS, huyện AS, Nghệ An; nghề
nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hóa: 7/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh;
tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Văn Phương (đã chết) và bà Lê Thị Đại (đã
chết); có chồng là Đinh Viết Nhân và 04 con (lớn nhất sinh năm 1995, nhỏ nhất
sinh năm 2012). Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam,
hiện đang tại ngoại, có mặt tại phiên toà.
5. Đinh Thị X. Tên gọi khác: Không; sinh ngày 01 tháng 01 năm 1980;
nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Thôn 6, xã HS, huyện AS, Nghệ An; nghề nghiệp: Làm
ruộng; trình độ văn hóa: 7/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo:
Không; con ông Đinh Viết Nhường (đã chết) và bà Lê Thị Cảnh; có chồng là Lê
Văn Dương và 03 con (lớn nhất sinh năm 2006, nhỏ nhất sinh năm 2016). Tiền
án, tiền sự: Không. Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam, hiện đang tại ngoại, có
mặt tại phiên toà.
Người bị hại có kháng cáo: Chị Cao Thị Ng, sinh năm 1983
Địa chỉ: Thôn 1, xã H, huyện AS, tỉnh Nghệ An. 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 khoảng 09 giờ, ngày 16/12/2017, Nguyễn Thị L1 nghi ngờ chồng
mình là Đinh Viết Đông có quan hệ nam nữ bất chính với chị Cao Thị Ng nên
L1 đã chuẩn bị 01(một) chiếc kéo, 03 đôi găng tay, 01(một) nắm lá cây ngứa bỏ
trong 01 (một) túi nilon màu đen rồi gọi điện rủ các đối tượng gồm: Nguyễn Thị
M1, Hoàng Thị H1, Nguyễn Thị T1 và Đinh Thị X cùng đi để đánh ghen. L1
hẹn cả nhóm gặp nhau tại sân vận động thuộc thôn 07 xã HS, huyện AS, tỉnh
Nghệ An rồi cùng nhau đi xuống nhà chị Cao Thị Ng ở thôn 01 xã H, huyện AS,
tỉnh Nghệ An. Khi đi, cả 05 (năm) người đều bịt khẩu trang, mặc áo mưa, đội
mũ bảo hiểm và đi xe máy. Nguyễn Thị L1 chở Đinh Thị X, Nguyễn Thị T1 chở
Hoàng Thị H1, Nguyễn Thị M1 đi xe một mình.
Khi xuống đến nhà chị Ng thì cả 05 (năm) người dựng xe bên đường và đi
bộ vào nhà chị Ng, Nguyễn Thị L1 phát hiện chị Ng đang cho bò ăn ở phía sau
nhà nên L1 đã gọi và cùng 04 (bốn) người trên xông đến giật tóc, chửi bới chị
Ng, kéo và đẩy chị Ng ra đường thôn. Tại đường thôn, năm đối tượng trên đã
đẩy chị Ng ngã ngửa giữa đường, Nguyễn Thị M1 đã dùng tay giữ đầu, Nguyễn
Thị T1 dùng hai tay của mình giữ hai tay của chị Ng đè giữa bụng chị Ng để cho
L1 dùng kéo cắt tóc chị Ng. Sau khi cắt tóc của chị Ng thì H1 giữ chân, M1 giữ
đầu, T1 giữ tay chị Ng để L1 lột quần của chị Ng ra và dùng 01(một) nắm lá cây
ngứa đã chuẩn bị từ trước chà xát nhiều lần vào bộ phận sinh dục của chị Ng
khiến chị Ng đau và kêu cứu. Nghe tiếng chị Ng kêu cứu nên nhiều người hàng
xóm đã đến xem, khi có sự căn ngăn của ông Nguyễn Mạnh Trí và bà Phạm Thị
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Hương (là hàng xóm của chị Ng) thì những đối tượng trên mới dừng lại và lấy
xe máy ra về. Chị Ng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện AS.
Tại biên bản xem xét dấu vết trên thân thể của chị Cao Thị Ng vào ngày
16/12/2017 thể hiện: Chị Ng bị nhiều vết bầm tím nhẹ ở vùng lưng, đùi, ngực,
bụng và vùng đầu; tóc bị cắt nham nhở toàn đầu, vùng đỉnh đầu tóc còn khoảng
5cm, vùng gáy còn khoảng 10cm; ở bộ phận sinh dục: môi lớn có sưng nề nhẹ.
Với nội dung trên, Bản án hình sự sơ thẩm số 08/2018/HS-ST ngày 11
tháng 4 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện AS quyết định: Tuyên bố các bị
cáo Nguyễn Thị L1, Hoàng Thị H1, Nguyễn Thị T1, Nguyễn Thị M1 và Đinh
Thị X phạm tội “Làm nhục người khác”.
Áp dụng khoản 1 Điều 155, điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật
Hình sự năm 2015:
Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị L1 01 (một) năm cải tạo không giam giữ;
Xử phạt bị cáo Đinh Thị X 06 (sáu) tháng cải tạo không giam giữ.
Áp dụng khoản 1 Điều 155, điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự
năm 2015: Xử phạt Nguyễn Thị M1 09 (chín) tháng cải tạo không giam giữ;
Xử phạt Hoàng Thị H1 09 (chín) tháng cải tạo không giam giữ;
Xử phạt Nguyễn Thị T1 09 (chín) tháng cải tạo không giam giữ.
Thời hạn chấp hành án cải tạo của các bị cáo được tính từ ngày cơ quan,
tổ chức được giao giám sát bị cáo nhận được quyết định thi hành án của Toà án.
Giao các bị cáo cho chính quyền xã HS, huyện AS, tỉnh Nghệ An có trách
nhiệm giám sát các bị cáo trong thời gian chấp hành án cải tạo không giam giữ.
Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại: Áp dụng Điều 584, 592 Bộ luật Dân
sự: Buộc Nguyễn Thị L1, Hoàng Thị H1, Nguyễn Thị T1, Nguyễn Thị M1 và
Đinh Thị X liên đới bồi thường thiệt hại sức khoẻ cho chị Cao Thị Ng
20.416.000 đồng. Chia kỷ phần: Nguyễn Thị L1 4.416.000 đồng; Hoàng Thị H1
4.000.000 đồng; Nguyễn Thị T1 4.000.000 đồng; Nguyễn Thị M1 4.000.000
đồng; Đinh Thị X 4.000.000 đồng
Ngoài ra bản án còn tuyên về xử lý vật chứng, nghĩa vụ phải chịu án phí và
quyền kháng cáo của bị cáo và các đương sự.
Ngày 23/4/2018, người bị hại chị Cao Thị Ng làm đơn kháng cáo với nội
dung: Bản thân chị và các bị cáo không mâu thuẫn gì với nhau, chỉ vì ghen
tuông vô cớ mà các bị cáo đã có hành vi làm nhục chị; sau khi hành hung chị các
bị cáo bỏ mặc. Từ khi xảy ra vụ việc đến nay các bị cáo chưa lần nào đến gặp
để hỏi thăm hoặc xin lỗi. Các bị cáo chưa có ý thức tự giác bồi thường cho tôi.
Vì vậy, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét tăng hình phạt đối với các bị cáo
Nguyễn Thị L1, Hoàng Thị H1, Nguyễn Thị T1, Nguyễn Thị M1, Đinh Thị X;
yêu cầu tăng mức bồi thường dân sự.
Tại phiên tòa, chị Cao Thị Ng giữ nguyên nội dung kháng cáo.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An có quan điểm: Có đủ cơ sở
để chấp nhận nội dung kháng cáo của người bị hại. Đề nghị Hội đồng xét xử căn
cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm a, b khoản 2 Điều 357 Bộ luật tố tụng Hình
sự. Sửa án sơ thẩm, tăng hình phạt đối với các bị cáo; tăng mức bồi thường dân
sự và xử phạt bị cáo Nguyễn Thị L1 15 tháng cải tạo không giam giữ; bị cáo
Đinh Thị X 09 (chín) tháng cải tạo không giam giữ; các bị cáo Hoàng Thị H1,
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Nguyễn Thị T1, Nguyễn Thị M1 mỗi bị cáo 12 tháng cải tạo không giam giữ.
Về trách nhiệm dân sự: Tăng khoản tiền bù đắp tổn thất tinh thần theo mức
lương cơ sở tại thời điểm xét xử phúc thẩm và buộc các bị cáo phải liên đới bồi
thường cho người bị hại số tiền 21.316.000đ. Do thay đổi mức bồi thường nên
cần sửa lại phần án phí Dân sự sơ thẩm cho phù hợp.
Các bị cáo không có ý kiến tranh luận.
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 đơn kháng cáo: Kháng cáo của chị Cao Thị Ng
làm trong hạn luật định là hợp lệ nên được xem xét theo trình tự xét xử phúc
thẩm.
[2] Xét nội dung kháng cáo của người bị hại thấy rằng:
2.1 Về hành vi phạm tội của các bị cáo:
Tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Thị L1, Hoàng Thị H1, Nguyễn Thị T1,
Nguyễn Thị M1 và Đinh Thị X đều thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ
thẩm đã quy kết và khai nhận rằng: Do bị cáo Nguyễn Thị L1 nghi ngờ chồng
mình và chị Cao Thị Ng có quan hệ bất chính nên đã rủ Hoàng Thị H1, Nguyễn
Thị T1, Nguyễn Thị M1 và Đinh Thị X đi đánh ghen. Vào khoảng 09 giờ ngày
16/12/2017, tại đường liên thôn thuộc thôn 1, xã H, huyện AS, tỉnh Nghệ An,
các bị cáo Nguyễn Thị L1, Hoàng Thị H1, Nguyễn Thị T1, Nguyễn Thị M1 và
Đinh Thị X đã có hành vi xô đẩy, giằng co, dùng kéo cắt tóc, cởi quần của chị
Cao Thị Ng và dùng lá cây ngứa xát vào bộ phận sinh dục của chị Cao Thị Ng
trước sự chứng kiến của nhiều người. Chị Cao Thị Ng phải vào điều trị tại Trung
tâm Y tế huyện AS 06 ngày. Hành vi của các bị cáo Nguyễn Thị L1, Hoàng Thị
H1, Nguyễn Thị T1, Nguyễn Thị M1 và Đinh Thị X đủ yếu tố cấu thành tội “
Làm nhục người khác”.
Trong đơn kháng cáo, chị Cao Thị Ng cho rằng tham gia làm nhục chị
ngoài 5 bị cáo còn có một thêm người thứ 06. Tuy nhiên Chị Ng cũng không xác
định được người đó là ai; quá trình điều tra không có tài liệu chứng cứ hay căn
cứ nào chứng minh còn có một người khác cùng tham gia với 05 bị cáo. Tại
phiên tòa, các bị cáo chỉ thừa nhận chỉ có 05 bị cáo tham gia. Cho nên, Tòa án
cấp sơ thẩm đã xét xử các bị cáo Nguyễn Thị L1, Hoàng Thị H1, Nguyễn Thị
T1, Nguyễn Thị M1 và Đinh Thị X về tội “ Làm nhục người khác” theo khoản 1
Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng tội, đúng người.
2.2 Xét yêu cầu kháng cáo tăng hình phạt đối với các bị cáo thấy rằng:
Mặc dù tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo có thêm tình tiết mới quy định tại
điểm b khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 đó là xin lỗi người bị hại và
có ý thức bồi thường cho người bị hại nhưng người bị hại không chấp nhận
(ngoài các tình tiết giảm nhẹ điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình
sự năm 2015 mà cấp sơ thẩm đã xem xét). Nhưng xét thấy hành vi phạm tội của
các bị cáo gây nguy hại cho xã hội, đã xâm phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh
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dự, nhân phẩm, sức khoẻ của con người; làm ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an và
an toàn xã hội, cho nên việc áp dung hình phạt đối với các bị cáo là cần thiết.
Trong vụ án bị cáo Nguyễn Thị L1 giữ vai trò chính nên phải chịu mức án
cao hơn các bị khác khác; các bị cáo Hoàng Thị H1, Nguyễn Thị T1, Nguyễn
Thị M1 và Đinh Thị X là đồng phạm giúp sức nên cũng phải chịu mức án tương
xứng với vai trò của các bị cáo. Mức án mà Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo
Nguyễn Thị L1 12 tháng cải tạo không giam giữ, bị cáo Nguyễn Thị T1, Nguyễn
Thị M1, Hoàng Thị H1 09 tháng cải tạo không giam giữ, bị cáo Đinh Thị X 06
tháng cải tạo không giam giữ là nhẹ so với tính chất mức độ hành vi phạm tội
của các bị cáo. Vì vậy cần chấp nhận nội dung kháng cáo của người bị hại và
tăng hình phạt đối với các bị cáo.
[3] Về thực hiện nghĩa vụ khấu trừ một phần thu nhập theo quy định cải
tạo không giam giữ: Xét thấy các bị cáo là người dân lao động thuần túy, làm
nông nghiệp, thu nhập không ổn đình nên miễn khấu trừ thu nhập cho các bị cáo
trong thời gian cải tạo không giam giữ.
[4] Về phần trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa, chị Cao Thị Ng đề nghị
tăng mức bồi thường thêm số tiền 30.000.000đ ngoài số tiền mà cấp sơ thẩm đã
buộc các bị cáo bồi thường nhưng chị Ng không cung cấp được tài liệu chứng cứ
gì mới để chứng minh cho yêu cầu bồi thường, các bị cáo không chấp nhận bồi
thường thêm theo yêu cầu của người bị hại.
Xét thấy: - Đối với các khoản chi phí trong 06 ngày điều trị về hóa đơn
thuốc, tiền công người chăm sóc và tiền công mất thu nhập cấp sơ thẩm đã xem
xét tính toàn với số tiền 3.116.000đ là có căn cứ;
- Đối với khoản bồi thường về tóc thì cấp sơ thẩm tính số tiền 4.000.000đ
là phù hợp;
- Đối với khoản tiền bồi dưỡng thêm trong thời gian điều trị như cấp sơ
thẩm tính 50.000đ/ngày là thấp nên cần tăng lên 150.000đ/ngày x 06 ngày =
900.000đ;
- Về khoản tiền bù đắp tổn thất tinh thần do uy tín, danh dự, nhân phẩm bị
xâm phạm, cấp sơ thẩm đã tính bồi thường cho chị Cao Thị Ng tối đa 10 tháng
lương cơ sở. Tuy nhiên, tại thời điểm xét xử phúc thẩm có thay đổi mức lương
cơ sở nên tính lại cho phù hợp: 10 tháng lương x 1.390.000đ/tháng =
13.900.000đ.
Do đó, cần chấp nhận kháng cáo của người bị hại và tăng số tiền bồi
thường lên 1.500.000đ. Tổng cộng các khoản là: 21.916.000đ. Số tiền này buộc
các bị cáo phải liên đới bồi thường cho người bị hại. Bị cáo Nguyễn Thị L1 vai
trò cao hơn các bị cáo khác nên phải bồi thường số tiền nhiều hơn.
[5] Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận nên chị Cao Thị Ng không
phải chịu án phí Hình sự phúc thẩm. Do có sự thay đổi mức bồi thường nên cần
tính lại án phí Dân sự sơ thẩm cho phù hợp.
[6] 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.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
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Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm a, b khoản 2 Điều 357 Bộ luật tố
tụng Hình sự. Sửa án sơ thẩm; tăng hình phạt đối với các bị cáo; tăng mức bồi
thường dân sự.
Căn cứ khoản 1 Điều 155, điểm b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ
luật Hình sự năm 2015 đối với Nguyễn Thị L1 và Đinh Thị X.
Căn cứ khoản 1 Điều 155, điểm b, i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự
năm 2015 đối với Nguyễn Thị M1, Hoàng Thị H1, Nguyễn Thị T1.
- Xử phạt Nguyễn Thị L1 18 (mười tám) tháng cải tạo không giam giữ về
tội “Làm nhục người khác”;
- Xử phạt Nguyễn Thị M1 12 (mười hai) tháng cải tạo không giam giữ về
tội “Làm nhục người khác”;
- Xử phạt Hoàng Thị H1 12 (mười hai) tháng cải tạo không giam giữ về
tội “Làm nhục người khác”.
- Xử phạt Nguyễn Thị T1 12 (mười hai) tháng cải tạo không giam giữ về
tội “Làm nhục người khác”.
- Xử phạt Đinh Thị X 09 (chín) tháng cải tạo không giam giữ về tội “Làm
nhục người khác”.
Thời hạn chấp hành án cải tạo của các bị cáo được tính từ ngày cơ quan,
tổ chức được giao giám sát bị cáo nhận được quyết định thi hành án của Toà án.
Giao các bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã HS, huyện AS, tỉnh Nghệ An có
trách nhiệm giám sát các bị cáo trong thời gian chấp hành án cải tạo không giam
giữ.
Về trách nhiệm Dân sự: Căn cứ Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 2015; Điều
584, 592 Bộ luật Dân sự:
- Buộc Nguyễn Thị L1, Hoàng Thị H1, Nguyễn Thị T1, Nguyễn Thị M1
và Đinh Thị X liên đới bồi thường thiệt hại cho chị Cao Thị Ng số tiền
21.916.000đ (hai mươi mốt triệu, chín trăm mười sáu nghìn đồng). Chia kỷ
phần:
+ Nguyễn Thị L1 5.916.000đ (năm triệu chín trăm mười sáu nghìn đồng);
+ Hoàng Thị H1 4.000.000 đ (bốn triệu đồng);
+ Nguyễn Thị T1 4.000.000 đ (bốn triệu đồng);
+ Nguyễn Thị M1 4.000.000 đ (bốn triệu đồng);
+ Đinh Thị X 4.000.000 đ (bốn triệu đồng);
Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14
ngày 30/12//2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Chị Cao Thị Ng không phải chịu án phí Hình sự phúc thẩm;
Bị cáo Nguyễn Thị L1 phải chịu 300.000đ (ba trăm ngàn đồng) án phí
Dân sự sơ thẩm.
Các quyết định khác không có kháng cáo kháng nghị đã có hiệu lực pháp
luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
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 có quyền thoả
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
6
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dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật
Thi hành án dân sự.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án./.
Nơi nhân:
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- VKSND; TAND h. AS;
- Công an h. AS;
- Cơ quan THAHS Công an tỉnh NA;
- Chi cục THA h. AS;
- UBND xã HS, h. AS;
- Bị cáo và người tham gia tố tụng;
- Lưu HS, VP./.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

(đã ký)

Lang Thị Duyến
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TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số:10/2020/HS-PT
Ngày: 07-01-2020
NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Đức Nam.
Các Thẩm phán: 1. Ông Phan Văn Liệt.
2. Ông Phan Thanh Nguyễn.
- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Tâm - Thư ký Tòa án nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia
phiên tòa: Ông Trần Thanh Khánh - Kiểm sát viên.
Ngày 07 tháng 01 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ
Chí Minh, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số
545/2019/TLPT-HS ngày 09/12/2019 đối với bị cáo Võ Lâm T do có kháng
cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 183/2019/HS-ST ngày
25/9/2019 của Tòa án nhân dân quận B, Thành phố H.
Bị cáo có kháng cáo:
Võ Lâm T, sinh năm 1987 tại S; địa chỉ ĐKTT: ấp TH, xã TQ, huyện
MX, tỉnh S; địa chỉ tạm trú: 1108 Quốc lộ 1A, phường TTA, quận B, Thành
phố H; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới
tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Võ Văn Đ và bà
Dương Thị A; bị cáo chưa có vợ con; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ
ngày 19/4/2019 đến ngày 25/4/2019; bị cáo tại ngoại “có mặt”.
Người bào chữa cho bị cáo: Ông Trương Hoài Phúc, Luật sư Văn phòng
Luật sư Hoài Phúc - Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh “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:
Võ Lâm T và chị Tô Thị N có quan hệ tình cảm với nhau từ năm 2017.
Chị N và T có quan hệ tình dục với nhau. Đến khoảng tháng 8 năm 2018, chị
N muốn chia tay với T nhưng T níu kéo tình cảm. Đến tháng 4 năm 2019, N
quyết định chia tay với T thì T không đồng ý và nảy sinh ý định ghi lại hình
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ảnh hai người quan hệ tình dục để ép N yêu T. Vào ngày 12/4/2019 T rủ N
vào khách sạn Y, tại đây, T dùng điện thoại hiệu Samsung Galaxy J7 Prime
của mình lén lút ghi hình lại cảnh N và T cởi quần áo, khỏa thân ôm hôn trong
khách sạn. Đến ngày 16/4/2019 chị N đổi sim điện thoại, đòi chia tay nên T
chụp ảnh lại từ video quay ngày 12/4/2019 có nội dung N và T ôm nhau
không mặc quần áo rồi gửi cho N. Tiếp đó, ngày 16/4/2019 tại phòng trọ địa
chỉ số 1108 Quốc lộ 1 A, phường TTA, quận B, Thành phố H T tiếp tục gửi
hình ảnh trên cho bạn của N là Trần Việt Tr, Lê Bảo Y thông qua Facebook
Messenger. Đến ngày 18/4/2019, cũng tại phòng trọ của mình, T tiếp tục gửi
hình ảnh trên cho các người bạn của N gồm: Trương Gia H, Sơn Thị Thanh
H, Huỳnh Thị N và kèm theo tin nhắn với nội dung ép N phải gọi điện cho T,
yêu cầu N tiếp tục yêu T.
Sau khi biết T gửi hình ảnh không mặc quần áo của mình cho các bạn
N, cảm thấy bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm và xấu hổ với bạn bè nên ngày
19/4/2019 chị N đến Công an quận B trình báo và có đơn yêu cầu xử lý hình
sự đối với Võ Lâm T.
Tại cơ quan điều tra, Võ Lâm T khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu
trên.
Tại bản án hình sự sơ thẩm số 183/2019/HS-ST ngày 25/9/2019của Tòa
án nhân dân quận B, Thành phố H đã quyết định:
Tuyên bố bị cáo Võ Lâm T phạm tội “Làm nhục người khác”.
Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 155, điểm i điểm s khoản 1 khoản 2 Điều
51, Điều 38 Bộ luật Hình sự;
Xử phạt: Bị cáo Võ Lâm T 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù, thời hạn tù
tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án. Trừ đi thời hạn tạm giam từ ngày
19/4/2019 đến ngày 25/4/2019.
Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và
quyền kháng cáo theo luật định.
Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 04/10/2019 bị cáo Võ Lâm T kháng cáo
yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, áp dụng hình phạt
tiền hoặc hình phạt cải tạo không giam giữ.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Võ Lâm T khai nhận hành vi phạm tội
phù hợp với bản án sơ thẩm đã nêu và đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm
xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và áp dụng hình phạt tiền hoặc hình
phạt cải tạo không giam giữ.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H sau khi phân tích tính
chất mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ nhận định án
sơ thẩm đã xét xử đối với bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Xét
kháng cáo của bị cáo là không có cơ sở nên đề nghị không chấp nhận kháng
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cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm, ngoài ra đề nghị áp dụng thêm tình
tiết tăng nặng phạm tội vì động cơ đê hèn quy định tại điểm đ khoản 1 Điều
52 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo.
Luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày: Thống nhất với nội dung vụ án
của bản án sơ thẩm. Tuy nhiên, đề nghị xem xét về động cơ phạm tội của bị
cáo là muốn níu kéo tình cảm với bị hại, bị hại đã bãi nại rút đơn không yêu
cầu xử lí hình sự đối với bị cáo. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có công
việc ổn định, có nơi cư trú rõ ràng nên đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ
luật Hình sự cho bị cáo được hưởng hình phạt cải tạo không giam giữ. Ngoài
ra, do bị hại đã bãi nại rút đơn không yêu cầu xử lí hình sự đối với bị cáo mà
cấp sơ thẩm không đình chỉ vụ án.
Kiểm sát viên tranh luận: Do bị cáo bị xét xử bởi khoản 2 của điều luật
nên khi bị hại bãi nại rút đơn không yêu cầu xử lí hình sự đối với bị cáo không
đình chỉ vụ án; bảo lưu phần trình bày trên.
Luật sư không tranh luận thêm, bị cáo không bổ sung.
Bị cáo nói lời nói sau cùng xin được áp dụng hình phạt cải tạo không
giam giữ.
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] Bị cáo Võ Lâm T và chị Tô Thị N có quan hệ tình cảm, do chị N
muốn chấm dứt mối quan hệ nên vào ngày 12/4/2019 bị cáo T đã hẹn gặp chị
N tại khách sạn Y, dùng điện thoại của mình lén lút ghi hình lại cảnh chị N và
bị cáo T cởi quần áo, khỏa thân ôm hôn trong khách sạn. Đến ngày 16/4/2019
chị N đổi sim điện thoại, đòi chia tay nên bị cáo T chụp ảnh lại từ video quay
ngày 12/4/2019 có nội dung chị N và bị cáo T ôm nhau không mặc quần áo
rồi gửi cho chị N, các bạn của chị N là Trần Việt Tr, Lê Bảo Y, Trương Gia
H, Sơn Thị Thanh H, Huỳnh Thị N qua Facebook Messenger lần lượt vào các
ngày 16 và 18/4/2019.
Với hành vi nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên xử bị cáo Võ Lâm T về
tội “Làm nhục người khác” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 155 Bộ luật
Hình sự là đúng người, đúng tội, không oan sai.
Tuy nhiên, trong vụ án này bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như:
Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn khai báo,
ăn năn hối cải; bị hại đã bãi nại không yêu cầu xử lí hình sự đối với bị cáo
được quy định tại điểm i điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự nên
đủ điều kiện để quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt
được quy định tại khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự. Cụ thể là hình phạt cải tạo
không giam giữ quy định tại khoản 1 Điều 155 Bộ luật Hình sự do bị cáo có
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nơi làm việc ổn định, có nơi cư trú rõ ràng và xét thấy không cần thiết phải
cách ly bị cáo khỏi xã hội theo quy định tại Điều 36 Bộ luật Hình sự.
Ngoài ra, bị cáo bị tạm giữ từ ngày 19/4/2019 đến ngày 25/4/2019 nên
được quy đổi thành 18 ngày cải tạo không giam giữ và được khấu trừ vào thời
hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ. Miễn khấu trừ thu nhập cho bị
cáo do làm công nhân có thu nhập thấp.
[2] Xét kháng cáo bị cáo và phần trình bày bào chữa của luật sư là có
cơ sở nên căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355, khoản 1 Điều 357 của Bộ luật
tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo và sửa bản
án sơ thẩm. Riêng đề nghị đình chỉ vụ án của luật sư là không có cơ sở do bị
cáo bị xét xử tại khoản 2 của điều luật.
[3] Xét quan điểm của Kiểm sát viên là không đồng quan điểm với Hội
đồng xét xử nên không chấp nhận.
[4] Bị cáo không phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm theo
qui định tại khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày
30/12/2016 của Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án có hiệu lực ngày
01/01/2017.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355, khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố
tụng hình sự;
Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 155, điểm i điểm s khoản 1 khoản 2 Điều
51, khoản 1 Điều 54 và Điều 36 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung
năm 2017;
Căn cứ khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày
30/12/2016 của Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án có hiệu lực ngày
01/01/2017.
Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Võ Lâm T và sửa bản án sơ thẩm.
Xử phạt: Bị cáo Võ Lâm T 01 (một) năm 03 (ba) tháng cải tạo không
giam giữ về tội “Làm nhục người khác”. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính
từ ngày Ủy ban nhân dân phường TTA, quận B, Thành phố H nhận được quyết
định thi hành án và bản sao bản án.
Giao bị cáo Võ Lâm T cho Ủy ban nhân dân phường TTA, quận B,
Thành phố H giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo Võ Lâm T có trách nhiệm
phối hợp để thực hiện việc giám sát, giáo dục này.
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Bị cáo Võ Lâm T phải thực hiện những nghĩa vụ quy định tại Luật Thi
hành án hình sự.
Bị cáo Võ Lâm T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
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.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án.
Nơi nhận:
- TAND TC;
- TAND Cấp cao tại Tp. HCM
- VKSND TP. HCM;
- VKSND cấp cao tại Tp. HCM;
- VKSND quận B;
- P. PC 53 - CATP;
- Bị cáo;
- Luật sư;
- Chi Cục THA quận B ;
- TAND quận B ;
- Công an quận B ;
- Sở Tư pháp;
- UBND nơi bị cáo cư trú;
- Lưu: THS, hồ sơ, VT (22).

(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(6)
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Bùi Đức Nam
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN HẢI HẬU
TỈNH NAM ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số 35/2020/HS-ST
Ngày 12-6-2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI HẬU, TỈNH NAM ĐỊNH
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Ngô Thị Hòe.
Các Hội thẩm nhân dân:
Ông Nguyễn Ngọc Phán – Hiệu trưởng trường THCS xã Hải Tây
Ông Mai Thanh Tùng – Phó trưởng Ban dân vận Huyện ủy Hải Hậu.
- Thư ký phiên toà: Bà Phạm Thị Kim Dung - Thư ký Toà án nhân dân
huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định tham
gia phiên toà: Ông Lại Minh Khôi - Kiểm sát viên.
Ngày 12 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh
Nam Định xét xử sơ thẩm kín vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 36/2020/TLST-HS
ngày 26 tháng 5 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:
36/2020/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 6 năm 2020 đối với bị cáo:
Trần Mạnh T, sinh ngày 18-5-2002. Nơi sinh, nơi cư trú: Tổ dân phố số 8,
thị trấn TL, huyện HH, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa:
Lớp 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam;
con ông Trần Văn Lưỡng, sinh năm 1980 và bà Nguyễn Thị Bích Ng (tên gọi
khác: Nguyễn Thị Ng), sinh năm 1981; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng
biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú.
- Bị hại: Cháu Nguyễn Thị H, sinh ngày 09-11-2004. Nơi cư trú: Xóm 10, xã
HP, huyện HH, tỉnh Nam Định.
Người đại diện hợp pháp cho bị hại chưa thành niên: Bà Lại Thị D, sinh
năm 1979. Nơi cư trú: Xóm 10, xã HP, huyện HH, tỉnh Nam Định.
- Người làm chứng:
1. Chị Nguyễn Thị Ng, sinh năm 1981. Nơi cư trú: Tổ dân phố số 8, thị trấn
TL, huyện HH, tỉnh Nam Định.
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2. Cháu Nguyễn Thị Ánh T1, sinh ngày 05-8-2004. Nơi cư trú: Xóm 9, xã
HL, huyện HH, tỉnh Nam Định.
3. Cháu Trần Thị Huyền Tr, sinh ngày 14-9-2004. Nơi cư trú: Xóm 18, xã
HH, huyện HH, tỉnh Nam Định.
Người đại diện hợp pháp của cháu Tr, cháu T1: Thầy Phạm Văn C- Giáo
viên trường THPT A Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
(Có mặt bị cáo, chị D, chị Ng; vắng mặt cháu H, cháu T1, cháu Tr, thầy C).
NỘI D VỤ ÁN:
Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội D vụ án
được tóm tắt như sau:
Khoảng tháng 7 năm 2019, thông qua mạng xã hội Facebook, Trần Mạnh T
làm quen với cháu Nguyễn Thị H. Sau đó, giữa T và H nảy sinh tình cảm, đã quan
hệ tình dục với nhau từ 4 đến 5 lần, lần đầu vào tháng 11/2019. Ngày 19-02-2020,
H nhắn tin cho T nói chia tay để tập trung vào việc học nhưng T không đồng ý. T
sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung vỏ màu trắng của mình lập “nick”
tài khoản Facebook “Nguyễn Thành Công” rồi gửi cho bạn bè, người quen của H
một số hình ảnh chụp bộ phận sinh dục, ngực mà trước đó H gửi cho T. Khoảng
18 giờ 27 phút ngày 22-02-2020, T tiếp tục sử dụng tài khoản Facebook “Phan
Mạnh T” đăng tải bài viết ở chế độ công khai với nội D “Nguyễn Thị H 10 a
TRHCS a Nam Định Phò hải phương ai có nhu cầu quan hệ tình dục với H thì
liên hệ Sđt 0378725630 Để cung cấp giá cả”. Sau đó, bài viết đã được 44 lượt tài
khoản bình luận và 16 lượt chia sẻ, trong đó có nhiều bạn bè, người thân của H,
gây ảnh hưởng đến tâm lý, danh dự, nhân phẩm và việc học tập của H. Trần Mạnh
T khai nhận mục đích việc đăng tải các nội D trên lên mạng xã hội để bôi nhọ
danh dự, nhân phẩm của H, khiến H phải xấu hổ với bạn bè. Quá trinh điều tra, T
đã gỡ toàn bộ nội D bài viết trên các tài khoản Facebook đã đăng nhập và thành
khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; cùng gia đình tự
nguyện bồi thường thiệt hại cho cháu H số tiền 25.000.000đ. Bị hại và đại diện
hợp pháp của bị hại đã nhận tiền bồi thường, không yêu cầu gì về phần dân sự.
Ngoài ra, bị hại còn có đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ của Trần Mạnh T 01 điện
thoại di động nhãn hiệu Samsung vỏ màu trắng kèm theo sim điện thoại số thuê
bao 0926.812.291; thu giữ của cháu Nguyễn Thị H 01 điện thoại di động nhãn
hiệu Samsung A10 vỏ màu xanh kèm theo sim điện thoại số thuê bao
0378.725.630.
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Cáo trạng số 36/CT-VKSHH ngày 26-5-2020 của Viện kiểm sát nhân dân
huyện Hải Hậu đã truy tố bị cáo Trần Mạnh T về tội “Làm nhục người khác” theo
điểm e khoản 2 Điều 155 Bộ luật Hình sự.
Tại phiên tòa:
Bị cáo thành khẩn khai nhận đã thực hiện hành vi đúng như nội D vụ án đã
nêu trên. Đại diện hợp pháp của bị hại không yêu cầu gì về dân sự và đề nghị Hội
đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyên
̣ Haỉ Hâu
̣
thực hành quyền công tố
tại phiên toà giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo theo tội danh và điều luật áp
dụng như bản cáo trạng số 36/CT-VKSHH ngày 26-5-2020 và đề nghị Hội đồng
xét xử: Tuyên bố bị cáo Trần Mạnh T phạm tội “Làm nhục người khác”. Căn cứ
điểm e khoản 2 Điều 155; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm i khoản 1
Điều 52; Điều 65; Điều 91 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Mạnh T từ 6
đến 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 đến 18 tháng
kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo cho UBND thị trấn Thịnh Long giám sát, giáo
dục trong thời gian thử thách. Kiểm sát viên tham gia phiên tòa cũng đề nghị Hội
đồng xét xử xử lý vật chứng đã thu giữ, chưa xử lý trong quá trình điều tra.
Trong phần tranh luận, Kiểm sát viên, bị cáo, đại diện hợp pháp cho bị hại
không ý kiến tranh luận.
Nói sau cùng, bị cáo ăn năn hối cải, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm
nhẹ hình phạt cho bị cáo, cho bị cáo được cải tạo tại địa phương để bị cáo có cơ
hội sửa chữa, trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội D vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được
thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:
[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Hải
Hậu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hậu, 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, bị hại,
đại diện hợp pháp của bị hại không 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 nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị
cáo tại cơ quan điều tra; lời khai của bị hại, người làm chứng và các tài liệu,
chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, có đủ cơ sở khẳng định: Trong các
ngày 19 và 22 tháng 2 năm 2020, Trần Mạnh T sử dụng mạng xã hội Facebook
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gửi ảnh chụp bộ phận sinh dục, ngực của cháu Nguyễn Thị H, sinh ngày 09-112004 cho bạn bè, người quen của H và đăng tải ở chế độ công khai bài viết với
nội D “Nguyễn Thị H 10 a TRHCS a Nam Định Phò hải phương ai có nhu cầu
quan hệ tình dục với H thì liên hệ Sđt 0378725630 Để cung cấp giá cả”. Bài viết
của T đã có nhiều lượt bình luận, chia sẻ, xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm,
danh dự của cháu H và làm cho cháu H xấu hổ trước những người khác. Hành vi
nêu trên của Trần Mạnh T đã đủ yếu tố cấu thành tội “Làm nhục người khác”, tội
phạm và hình phạt được quy định tại điểm e khoản 2 Điều 155 Bộ luật Hình sự.
Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hậu đã truy tố đối với bị cáo là
có căn cứ.
[3] Xét hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện là nguy hiểm cho xã hội.
Nhân phẩm, danh dự của công dân là quyền bất khả xâm phạm, được pháp luật
bảo vệ. Bất kỳ người nào có hành vi xâm hại đến nhân phẩm, danh dự của người
khác trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Bị cáo Trần
Mạnh T có năng lực để nhận thức điều đó nhưng bất chấp các quy định của pháp
luật, đạo đức xã hội, đã thực hiện hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự,
nhân phẩm không những của cháu H mà của cả gia đình; gây ảnh hưởng đến tâm
sinh lý của bị hại và gây bất bình trong quần chúng nhân dân. Do đó, cần phải xử
lý nghiêm đối với bị cáo, nhằm trừng trị giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.
[4] Xét nhân thân và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
của bị cáo thì thấy: Bị cáo phạm tội đối với cháu H khi cháu H mới 15 tuổi 3
tháng 10 ngày nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội đối
với người dưới 16 tuổi” quy định tại điểm i khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Tuy
nhiên, trong vụ án này, bị cáo là người có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự.
Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải;
bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo đã tác động gia
đình bồi thường cho gia đình bị hại, được người đại diện hợp pháp của bị hại làm
đơn xin giảm nhẹ hình phạt nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy
định tại điểm b, i, s khoản 1; khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, tại thời
điểm phạm tội, bị cáo mới 17 tuổi 09 tháng nên bị cáo còn được áp dụng quy định
tại Điều 91 Bộ luật hình sự.
Xét bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, mặc dù có 01 tình tiết tăng
nặng nhưng có 03 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình
sự; khi phạm tội bị cáo là người chưa thành niên nên nhận thức còn hạn chế; quá
trình điều tra, truy tố, xét xử, từ khi bị cáo được cơ quan điều tra, Viện kiểm sát,
Tòa án cho tại ngoại đến nay, bị cáo chấp hành đúng nghĩa vụ cam đoan, không
có biểu hiện vi phạm pháp luật mới, đã thực sự hối cải, có khả năng tự cải tạo và
không gây ảnh hưởng xấu đến cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm. Do đó,
không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cho bị cáo được hưởng án treo
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dưới sự giám sát của chính quyền địa phương cũng đủ tác dụng giáo dục, cải tạo
bị cáo và phòng ngừa chung; đồng thời thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối
với bị cáo và phù hợp với quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự.
[5] Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra, bị cáo cùng gia đình đã bồi
thường cho cháu H 25.000.000đ; đến nay bị hại và đại diện bị hại không có yêu
cầu về bồi thường dân sự. Do đó, về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử không
giải quyết.
[6] Về xử lý vật chứng: Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung vỏ
màu trắng của Trần Mạnh T dùng để thực hiện hành vi phạm tội, cần tịch thu,
sung quỹ Nhà nước. Đối với sim điện thoại số thuê bao 0926.812.291 thu giữ của
Trần Mạnh T, xét không còn giá trị cần tịch thu, tiêu hủy.
Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A10 vỏ màu xanh kèm
theo sim điện thoại số thuê bao 0378.725.630 thu giữ của cháu Nguyễn Thị H:
Xét thấy không liên quan đến việc phạm tội nên cần trả lại cho cháu H là phù
hợp.
[7] Về án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm
theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ vào điểm e, khoản 2 Điều 155; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều
51; điểm i khoản 1 Điều 52; Điều 91; Điều 65 Bộ luật Hình sự;
1. Tuyên bố bị cáo Trần Mạnh T phạm tội “Làm nhục người khác”.
Xử phạt bị cáo Trần Mạnh T 9 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo,
thời gian thử thách 18 (mười tám) tháng kể từ ngày tuyên án.
Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh
Nam Định giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay
đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 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.
2. Xử lý vật chứng: Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm
b, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự;
- Trả lại cho cháu Nguyễn Thị H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung
A10 vỏ màu xanh kèm theo sim điện thoại số thuê bao 0378.725.630.
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- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung vỏ
màu trắng.
- Tịch thu tiêu hủy 01 sim điện thoại số 0926.812.291.
(Các vật chứng nêu trên được mô tả như Biên bản giao nhận vật chứng giữa
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Hậu và Chi cục Thi hành án dân sự
huyện Hải Hậu ngày 03-6-2020).
3. Án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị
quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của của Uỷ ban Thường vụ
Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí,
lệ phí Toà án buộc bị cáo Trần Mạnh T phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng)
án phí hình sự sơ thẩm.
4. Quyền kháng cáo: Bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị hại được
quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt được
quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.
Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi
hành án dân sự thì bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi
hành án. Thời hạn thi hành án thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành
án dân sự.
Nơi nhận:
- TAND tỉnh;

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

- VKSND tỉnh + Huyện;
- Chi cục THADS Huyện;
- Công an Huyện;
- Sở Tư pháp;
- THAHS;
- UBND TT Thịnh Long;
- Lưu văn phòng.

Ngô Thị Hòe
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TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN HƯNG HÀ

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

TỈNH THÁI BÌNH
Bản án số: 43/2020/HS-ST
Ngày: 29- 5- 2020
NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HƯNG HÀ, TỈNH THÁI BÌNH
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thế Hùng
Các Hội thẩm nhân dân:
1. Ông Nguyễn Văn Thực
2. Bà Trần Thị Thủy
- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Đình Trường - Thư ký Toà án nhân dân huyện
Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình tham gia
phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thu Giang - Kiểm sát viên
Ngày 29 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Hưng Hà, tỉnh Thái
Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 40/2020/TLST-HS ngày 06 tháng
5 năm 2020, quyết định đưa vụ án ra xét xử số 38/HSST- QĐXX ngày 18 tháng 5 năm
2020 đối với bị cáo:
Nguyễn Xuân L, sinh ngày 02/10/1997, tại xã M, huyện H, tỉnh Thái Bình. Nơi
cư trú: Thôn Ph, xã M, huyện H, tỉnh Thái Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình
độ văn hoá: 9/12; dân tộc: Kinh; bố đẻ: Ông Nguyễn Đức L, sinh năm 1971; mẹ đẻ:
Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1974; vợ, con: Chưa có; tiền sự, tiền án: Không.
Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 06/02/2020
(Bị cáo có mặt tại phiên toà)
- Bị hại: Cháu Trần Hương L1, sinh ngày 22/6/2003
* Người đại diện hợp pháp cho bị hại: Anh Trần Văn C, sinh năm 2001 (là anh trai cháu
L1)
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Đều cư trú tại: Thôn Phc, xã M, huyện H, tỉnh Thái Bình.
(Cháu L1 và anh C đều có mặt tại phiên tòa)
NỘI DUNG VỤ ÁN
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án được
tóm tắt như sau:
Khoảng tháng 11/2019, Nguyễn Xuân L có tình cảm yêu đương với cháu Trần
Hương L1 và đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau. Trong một lần sau khi quan hệ
tình dục tại nhà nghỉ Thiên Kim ở xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, L đã
sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J6+ của mình chụp ảnh L và
cháu L1 không mặc áo nằm trên giường, trong đó có một bức ảnh cháu L1 nằm trên
giường lấy chăn che ngực để lộ mặt, vai và bắp tay bên phải, còn L để lộ một phần
ngực, nách và bắp tay phải. Do gia đình cháu L1 ngăn cấm không cho L và cháu L1
yêu nhau nên ngày 27/01/2020, L sử dụng tài khoản facebook tên “L Xuân Nguyễn”
gửi bức ảnh này đến tài khoản facebook tên “Trần C” của anh Trần Văn C là anh trai
cháu L1. Ngày 31/01/2020 L sử dụng tài khoản facebook tên “Nguyễn Thị H” là tài
khoản facebook của chị Nguyễn Thị H (mẹ đẻ của L) gửi bức ảnh chụp cháu L1 như đã
nêu trên đến tài khoản facebook tên “Hương Nhật” của chị Trần Thị H (chị gái cháu
L1) bằng ứng dụng messenger, đồng thời đe dọa sẽ đưa hình hảnh đó lên mạng xã hội
để xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cháu L1 nếu anh C, chị H và gia đình cháu L1
tiếp tục ngăn cấm mối quan hệ của L và L1. Sau khi bị gia đình ngăn cản, cháu L1 cắt
đứt mọi liên lạc với L nên ngày 01/02/2020 L sử dụng số diện thoại 0349222134 của L
tạo tài khoản facebook tên “Trần Mai” rồi kết bạn với nhiều người trong đó có tài
khoản facebook “Gấu con” của cháu Bùi Thị Tô H, sinh ngày 06/7/2003, trú tại thôn
Ph, xã M, huyện H, tỉnh Thái Bình (là bạn của cháu L1). Thấy facebook “Gấu con”
đăng ảnh H và L1 chụp ảnh chung với nhau, L đã sử dụng tài khoản facebook “Trần
Mai” bình luận đăng tải hình ảnh chụp L1 ở nhà nghỉ Thiên Kim với nội dung “ Chang
Trần em này sao có phốt lộ cảnh giường chiếu vậy video 35 phút có người bảo 15
đăng” mục đích để bạn bè của L1 biết L1 đã đi nhà nghỉ quan hệ tình dục. Sau đó L đổi
tài khoản facebook “Trần Mai” thành “Vân Thi Anh” rồi đăng tải lên dòng thời gian
của facebook này 05 bức ảnh trong đó có 01 bức ảnh chụp L1 ở nhà nghỉ Thiên Kim,
01 ảnh chụp màn hình điện thoại nội dung tin nhắn giữa L và L1, 03 bức ảnh có mặt
cháu L1 kèm nội dung “tin báo lá cải Đài Loan đưa tin về hôm nay tình cờ lấy điện
thoại của bạn xem gặp ngay người yêu cũ của mình cặp kè với con này có cả clip nữa
hẹn cả nhà 15 âm sẽ có clip 35 phút cho các bạn xem nhé có tí tuổi đầu đòi cướp người
yêu tao à đồ hám của”. Sau khi L đăng tải những nội dung trên lên facebook thì gia
đình, bạn bè, hàng xóm của cháu L1 đều biết. Cháu L1 thấy bị xúc phạm danh dự, nhân
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phẩm, xấu hổ với hàng xóm, bạn bè không dám đi ra ngoài đường, không dám đi học
và có ý định chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh sinh sống với chị gái.
Bản cáo trạng số 44/CT-VKSHH ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Viện kiểm sát
nhân dân huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã truy tố bị cáo Nguyễn Xuân L về tội “Làm
nhục người khác” theo các điểm a, e khoản 2 Điều 155 Bộ luật hình sự.
Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận:
Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của
mình như nội dung cáo trạng đã truy tố. Do đó, Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định
truy tố đối với bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Xuân L phạm
tội “Làm nhục người khác”. Áp dụng các điểm a, e khoản 2 Điều 155; các điểm s, i khoản
1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân L từ 06- 09 tháng tù.
Thời hạn tù tính từ ngày đi chấp hành án.
Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự; các Điều 357, 584, 585,
586, 592 Bộ luật dân sự, buộc bị cáo Nguyễn Xuân L phải bồi thường bù đắp tổn thất
về tinh thần cho cháu L1 số tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng
hình sự, đề nghị: Tịch thu hóa giá sung vào Ngân sách nhà nước 01 (một) điện thoại
di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J6+ màu đỏ đen đã qua sử dụng.
Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm theo quy định
của pháp luật.
Tại phiên toà, bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin
giảm nhẹ hình phạt.
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 luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:
[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Hưng Hà,
Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà, 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 toà, bị cáo, bị hại và người đại diện hợp
pháp cho bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan
tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, 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 tội danh: Từ ngày 27/01/2020 đến ngày 01/02/2020, bị cáo Nguyễn Xuân
L đã có hành vi 04 lần sử dụng tài khoản facebook đăng, gửi hình ảnh cháu Trần
Hương L1 nằm trên giường lấy chăn che ngực để lộ mặt, vai và bắp tay bên phải chụp
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tại nhà nghỉ Thiên Kim; ảnh màn hình nội dung tin nhắn giữa L và L1; các tin, bài bình
luận không đúng sự thật đến facebook của người thân, bạn bè của cháu L1 là anh Trần
Văn C, chị Trần Thị H và cháu Bùi Thị Tô H làm cháu L1 xấu hổ với hàng xóm, bạn
bè không dám đi ra đường, không dám đi học do bị xúc phạm về nhân phẩm, danh dự.
Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với nội dung bản cáo trạng; phù hợp
với lời khai của bị hại cùng toàn bộ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.
Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ việc dùng tài khoản
mạng xã hội facebook gửi bức ảnh cháu Trần Hương L1 nằm trên giường trong Nhà
nghỉ với những bình luận không đúng sự thật cho các tài khoản facebook là bạn bè,
người thân của cháu L1 là trái pháp luật và trái đạo đức xã hội. Bị cáo nhiều lần thực
hiện hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bị hại. Vì vậy, hành vi của bị cáo đủ
yếu tố cấu thành tội “Làm nhục người khác” với hai tình tiết định khung quy định tại
các điểm a, e khoản 2 Điều 155 Bộ luật hình sự.
[3] Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho
xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác. Hậu quả làm
cho bị hại thấy mình bị bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, mất uy tín với bạn bè, hàng xóm
và người thân trong gia đình.
[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo không bị áp dụng
tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo có
thái độ khai báo thành khẩn; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên bị
cáo được hưởng hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm s, i
khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.
[5] Về hình phạt: Từ những căn cứ trên, cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn với
mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo để giáo dục, cải tạo bị cáo.
[6] Về trách nhiệm dân sự: Xét yêu cầu của bị hại yêu cầu bị cáo phải bồi thường do
danh dự, nhân phẩm bị xúc phạm theo quy định của pháp luật, thấy: Bị hại là cháu Trần
Hương L1 bị tổn thất tinh thần do hành vi của bị cáo gây lên, ngoài ra không có căn cứ phát
sinh thiệt hại nào khác. Cần buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại một khoản tiền để bù đắp
tổn thất về tinh thần là phù hợp pháp luật.
[7] Về xử lý vật chứng: Bị cáo sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy
J6+ màu đỏ đen để thực hiện hành vi phạm tội, cần tịch thu hóa giá sung vào Ngân
sách nhà nước.
[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm
theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên,
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QUYẾT ĐỊNH
1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Xuân L phạm tội “Làm nhục người khác”.
Áp dụng các điểm a, e khoản 2 Điều 155; các điểm s, i khoản 1 Điều 51; Điều 38
Bộ luật hình sự,
Xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân L 06 (Sáu) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt
tù tính từ ngày đi chấp hành án.
2. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự; các Điều 357, 584,
585, 586, 592 Bộ luật dân sự,
Buộc bị cáo Nguyễn Xuân L phải bồi thường cho cháu Trần Hương L1 số tiền là
14.000.000 đồng (Mười bốn triệu đồng).
3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng
hình sự,
Tịch thu hóa giá sung vào Ngân sách nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn
hiệu Samsung Galaxy J6+ màu đỏ đen đã qua sử dụng.
Vật chứng trên đang được chi cục Thi hành án dân sự huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng giữa cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện và
chi cục Thi hành án dân sự huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình ngày 06/5/2020.
4. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều
21, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016
của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Toà án.
Bị cáo Nguyễn Xuân L phải nộp số tiền 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án
phí hình sự sơ thẩm và 700.000 đồng (Bẩy trăm nghìn đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm.
Tổng cộng bị cáo phải nộp tiền án phí là: 900.000 đồng (Chín trăm nghìn đồng).
Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ
quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn
yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho
người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải
chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều
357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
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; 7a và Điều 9 Luật Thi hành
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án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi
hành án dân sự.
5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại và người đại diện hợp pháp cho bị hại có quyền
kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.
Nơi nhận:
- Bị cáo;
- VKSND huyện Hưng Hà;
- VKSND tỉnh Thái Bình;
- Công an huyện Hưng Hà;
- Chi cục THADS H.Hưng Hà;
- Người TGTT khác;
- Lưu HSVA.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

Nguyễn Thế Hùng
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TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 52/2020/HS-PT
Ngày: 24-02-2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
- THnh phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đinh Thị Kiều Lương
Các thẩm phán:
Bà Đỗ Thị Nhung
Ông Trần Thanh Phong
- Thư ký phiên tòa: ông Lê Quốc Bình - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đồng
Nai.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: Bà
Tống Thị Thu Hiền – Kiểm sát viên.
Ngày 24 tháng 02 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai
tiến Hnh xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 376/2019/TLPT-HS ngày 11
tháng 12 năm 2019 đối với bị cáo Nguyễn Đức H do có kháng cáo của bị cáo đối
với bản án hình sự sơ thẩm số 78/2019/HS-ST ngày 25/9/2019 của Tòa án nhân
dân huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
Bị cáo có kháng cáo:
Nguyễn Đức H, sinh năm 1994 tại Đồng Nai; Nơi cư trú: số nhà 11/3, ấp
Ph, xã L, huyện Đ, tỉnh Đ; Nghề nghiệp: Làm rẫy; Trình độ học vấn: 12/12; Dân
tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Đức T sinh
năm 1948, con bà Nguyễn Thị Th sinh năm 1952; chưa có vợ con.
Tiền án, tiền sự: Không.
Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú”
Bị hại: Chị Nguyễn Thị Hoàng L, sinh năm 1999 (xin vắng mặt).
Địa chỉ: số 254/1, ấp 7, xã Ph, huyện Đ, tỉnh Đ
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại: Luật Sư Nguyễn Ngọc
Ph – thuộc công ty luật Hợp Danh Quốc Việt- Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai (có
mặt).
NỘI DUNG VỤ ÁN:
1
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung
vụ án được tóm tắt như sau:
Nguyễn Đức H và chị Nguyễn Thị Hoàng L là bạn bè quen biết nhau và có
tình cảm yêu thương nhau từ tháng 3/2017 đến khoảng tháng 10/2018 thì chia
tay nhau.
Do có tình cảm yêu thương nhau nên trong khoảng thời gian từ tháng
3/2017 đến khoảng tháng 10/2018, H và chị L đã nhiều lần quan hệ tình dục với
nhau ở nhiều địa điểm nhưng chủ yếu là tại nhà nghỉ A, thuộc ấp H, xã N, huyện
Đ. Trong đó, ngày 10/8/2018, khi H và chị L quan hệ tình dục với nhau tại nhà
nghỉ A, thì H sử dụng điện thoại di động của H quay lại đoạn video có thời gian
khoảng 02 phút 30 giây để làm kỷ niệm.
Đến khoảng tháng 10/2018, do có nhiều bất đồng trong cuộc sống và tập
trung cho việc học tập nên chị L chủ động chia tay và cắt đứt liên lạc với H
nhưng H không đồng ý chia tay. Tức giận việc chị L chia tay, gọi điện cho chị L
nhưng chị L không nghe máy nên H nhắn tin qua điện thoại và mạng xã hội
Zalo, Facebook để chửi mắng chị L. Ngày 11/3/2019, H sử dụng tài khoản
Facebook của H có tên “Nguyễn Đức H” gửi đoạn video quay lại cảnh H và chị
L quan hệ tình dục vào ngày 10/8/2018, tại nhà nghỉ A cho chị L qua tài khoản
Facebook của chị L có tên “Nguyễn Hoàng L”, với lời nhắn: “Tao sẽ gửi clip
này cho bạn bè của mày”.
Đến ngày 14/3/2019, H sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Đức H” gửi
đoạn video trên cho tài khoản Facebook có tên “Nguyễn Nhật Ph” của anh
Nguyễn Nhật Ph là anh ruột chị L, với lời nhắn: “Còn nữa, có cả clip này kia
nữa, chú mày coi clip đó kẻo lại bật ngửa ra mà ói máu”. Đồng thời, H sử dụng
tài khoản Facebook khác của H có tên “Vinh V” gửi đoạn video trên cho tài
khoản Facebook có tên “Kiều M” của chị Phạm Thị Kiều M với lời nhắn: “L nó
dưới quê ăn nằm với trai, giờ bị lộ clip quá trời kìa bạn. Bạn nói nó sống sao
cho đàng hoàng vào, đáng lẽ nó không bị thế này đâu”, tài khoản Facebook có
tên “Ti Key” của anh Phạm Thế K với lời nhắn: “L có quan hệ tình dục với bạn
trai, có quan hệ quay clip. Vẻ bên ngoài như vậy thôi. Muốn biết nhiều về L thì
gửi cho xem” và tài khoản Facebook có tên “Võ Tấn N” của anh Võ Tấn N với
lời nhắn: “Bạn biết trước khi quen bạn, L nó ăn nằm dầm dề banh chành với trai
không. Chắc bạn đang tin nó lắm. Mình có clip của nó với trai bị lộ, bạn có
muốn xem thì mình gửi, chúc bạn may mắn” (là những người bạn học cùng
trường với chị L) nhằm mục đích làm cho chị L xấu hổ với gia đình, bạn bè và
2

124

không yêu ai được nữa. Đến chiều ngày 14/3/2019, chị M, anh Ph, anh N và anh
K nói cho chị L biết việc những người này nhận được video trên. Sau khi gửi
video cho những người trên, H sợ bị phát hiện nên đã xóa bỏ video. Anh N và
anh K sau khi xem xong video đã xóa bỏ tin nhắn và video khỏi tài khoản của
mình còn chị L, chị M và anh Ph giữ lại tin nhắn và video để tố cáo hành vi của
Nguyễn Đức H.
Do xấu hổ nên chị L không dám đến lớp học, không dám gặp mọi người và
phải nghỉ học một thời gian. Cảm thấy nhục nhã với mọi người nên ngày
19/3/2019, chị Nguyễn Thị Hoàng L làm đơn gửi Công an huyện Đ tố cáo hành
vi của Nguyễn Đức H.
Quá trình điều tra, bị cáo và những người tham gia tố tụng trong vụ án
khai nhận như Cáo trạng mô tả.
Về vật chứng thu giữ:
- 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy S6, của Nguyễn Đức H.
- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 7 Plus, của chị Nguyễn Thị Hoàng L
- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 Plus, của anh Nguyễn Nhật Ph.
- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 Plus, của chị Phạm Thị Kiều M.
Về dân sự: bị cáo Nguyễn Đức H phải bồi thường cho chị Nguyễn Thị
Hoàng L số tiền 14.900.000đ (Mười bốn triệu chín trăm ngàn đồng), là khoản
tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần mà chị Nguyễn Thị Hoàng L phải gánh chịu.
Tại Bản án sơ thẩm số 78/2019/HS-ST ngày 25/9/2019 của Toà án nhân
dân huyện Định Quán đã áp dụng điểm a, e khoản 2 Điều 155; điểm i, s khoản 1,
khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung
năm 2017);
Xử phạt: bị cáo Nguyễn Đức H 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn
tù tính từ ngày bị cáo bị bắt đi thi hành án.
Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí, quyền kháng cáo và dân sự
theo luật định.
Ngày 08/10/2019, bị cáo Nguyễn Đức H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
và hưởng án treo.
Ngày 11/10/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán có Quyết định
kháng nghị số 261/QĐKN-VKSĐQ ngày 09/10/2019 đề nghị Tòa án nhân dân
tỉnh Đồng Nai xét xử phúc thẩm theo hướng giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo
Nguyễn Đức H.
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Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai: Toà án cấp
sơ thẩm xác định bị cáo phạm tội “Làm nhục người khác” đồng thời áp dụng
điểm a, e khoản 2 Điều 155; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ
luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017); xử phạt bị cáo 01
(một) năm 06 (sáu) tháng tù là phù hợp với tí nh chất và hành vi phạm tội của bị
cáo, không nặng như kháng cáo của bị cáo đã nêu nên đề nghị Hội đồng xét xử
không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Bị cáo
kháng cáo xin hưởng án treo nhưng không cung cấp được tình tiết nào mới nên
không thể xem xét cho bị cáo theo yêu cầu.
Đối với quyết định số 57/2010/ QĐ-VKSĐQ ngày 21/02/2020 của Viện
kiểm sat nhân dân huyện Định Quán ban hành rút toàn bộ đối với quyết định
kháng nghị số 261/QĐKN-VKSĐQ ngày 09/10/2019 của Viện kiểm sát nhân
dân huyện định quán là đúng quy định. Đề nghị Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử
đối với quyết định kháng nghị số 261/QĐKN-VKSĐQ ngày 09/10/2019 của
Viện kiểm sát nhân dân huyện định quán.
Luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bị hại tại phiên tòa đồng ý với
việc rút kháng nghị của viện Kiểm sát nhân dân huyện định quán,
Đối với quyết định số 66/QĐ-UBND xã L, huyện Đ, tỉnh Đ về việc công
nhận công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ là không đúng, vì
bản thân bị cáo tham gia chưa hoàn thành nghĩa vụ thì xin về. Việc Ủy ban nhân
dân xã L ra quyết định trên là trái quy định của pháp luật, do đó không có cơ sở
để cho rằng bị cáo hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ như bị cáo trình
bày.
Hành vi của bị cáo nhằm xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm của
người bị hại đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo giữ
nguyên bản án 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 tố tụng: đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đức H làm trong hạn luật
định nên được xem xét theo thủ tục phúc thẩm.
Đối với kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán:
Tại phiên tòa Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai cung cấp cho
Hội đồng xét xử quyết định số 57/2020/ QĐ-VKSĐQ ngày 21/02/2020 của Viện
kiểm sát nhân dân huyện Định Quán với nội dung: Rút toàn bộ quyết định kháng
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nghị số 261/QĐKN-VKSĐQ ngày 09/10/2019 của Viện kiểm sát nhân dân
huyện Định Quán về phần hình phạt đối với bản án hình sự sơ thẩm số
78/2019/HS-ST ngày 25/9/2019 của Toà án nhân dân huyện Định Quán, việc rút
quyết định kháng Nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán đúng quy
định của pháp luật. Do đó, Hội đồng xét xử căn cứ vào khoản 1 Điều 348 Bộ
luật Tố tụng hình sự đình chỉ xét xử đối với Quyết định kháng nghị số
261/QĐKN-VKSĐQ ngày 09/10/2019 của Viện kiểm sát Định Quán.
[2] Xét kháng cáo của bị cáo:
Vào ngày 11/3/2019 và ngày 14/3/2019 tại ấp Ph, xã L, huyện Đ, tỉnh Đ,
Nguyễn Đức H đã 05 lần sử dụng phương tiện điện tử là mạng xã hội Facebook
để thực hiện hành vi gửi đoạn video quay lại cảnh H và chị L quan hệ tình dục
vào ngày 10/8/2018 tại nH nghỉ An Bình cùng lời nhắn cho chị Nguyễn Thị
Hoàng L, anh Nguyễn Nhật Ph, chị Phạm Thị Kiều M, anh Phạm Thế K, anh Võ
Tấn N nhằm xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của chị Nguyễn Thị
Hoàng L.
Toà án cấp sơ thẩm xử đã căn cứ vào điểm a, e khoản 2 Điều 155; điểm i, s
khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung
năm 2017) xử phạt bị cáo Nguyễn Đức H 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội
“Làm nhục người khác” là có căn cứ đúng người, đúng tội và đúng pháp luật,
đồng thời Tòa án cấp sơ thẩm cũng đã xem xét hết các tình tiết giảm nhẹ như
tHnh khẩn khai báo, phạm tội lần đầu, có cha mẹ là người có công với cách
mạng, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Mức án mà cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo là
phù hợp tương xứng với tính chất mức độ hành vi của bị cáo đã gây ra, không
nặng như nội dung yêu cầu kháng cáo của bị cáo đã nêu.
Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Đức H vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin
giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo, nhưng không cung cấp được tình tiết
giảm nhẹ mới nên Hội đồng xét xử không có cơ sở xem xét, do vậy kháng cáo
của bị cáo không được chấp nhận.
[3] Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; 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; Kháng cáo của bị cáo không được chấp nhận, nên bị cáo phải chịu án
phí hình sự phúc thẩm là 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).
[4] Quan điểm và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng
Nai phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.
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Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 355; Điều 356 và khoản 1 Điều 348 Bộ luật
Tố tụng hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
1. Đình chỉ xét xử đối với quyết định kháng nghị số số 261/QĐKNVKSĐQ ngày 09/10/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán.
2. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đức H; Giữ nguyên bản
án hình sự sơ thẩm số 78/2019/HS-ST ngày 25/9/2019 của Tòa án nhân dân
huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
3. Căn cứ điểm a, e khoản 2 Điều 155; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51;
Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);
Xử phạt: bị cáo Nguyễn Đức H 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn
tù tính từ ngày bị cáo đi thi Hnh án.
4. Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; 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; Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.
5. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị
kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
6. Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án.
Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân huyện Định Quán (2);
-Viện kiểm sát nhân dân huyện Định
Quán;
- Công an huyện Định Quán;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Phòng hồ sơ - Công an tỉnh Đồng Nai;
- Chi cục Thi Hnh án dân sự huện Định
Quán.
- Bị cáo;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, Tòa Hình sự, Văn
phòng và Thẩm phán (4).

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Đinh Thị Kiều Lương
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TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH CHƢƠNG
TỈNH NGHỆ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 66/2018/HSST
Ngày 25/10/2018

NHÂN DANH
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH CHƢƠNG, TỈNH NGHỆ AN

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Dũng
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Minh Sơn
Ông Trần Đình Thanh
- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Bá Anh là Thư ký Tòa án nhân dân huyện
Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Quang Thành - Kiểm sát viên.
Ngày 25 tháng 10 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thanh Chương,
tỉnh Nghệ an xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 60/2018/TLST-HS
ngày 20 tháng 9 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 78/2018/QĐXXSTHS ngày 12 tháng 10 năm 2018 đối với bị cáo:
Họ và tên: Nguyễn Thị H, sinh ngày 27 tháng 12 năm 1974 tại xã Đ, huyện A,
tỉnh NA; Nơi cư trú: Xóm H, xã TH, huyện TC, tỉnh NA; nghề nghiệp: Lao động tự
do; trình độ văn hoá: 7/12;dân tộc: Kinh; giới tính:Nam; tôn giáo:không; quốc
tịch:Việt Nam; con ông Nguyễn Thế Q ( đã chết) và bà Trần Thị V, sinh năm 1947;
Có chồng Nguyễn Đình H, sinh năm 1972; Con có 03 người, con lớn nhất sinh năm
2003, con nhỏ nhất sinh năm 2013; Anh chị, em ruột có 06 người, bị cáo là con thứ
03; tiền án: Không,tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi
khỏi nơi cư trú. Có mặt.
Bị hại: Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1979; Trú tại: Thôn T, xã TT, huyện TC,
tỉnh NA. 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: Chị Nguyễn Thị H là giáo viên Trường THCS A có quen biết
với anh Nguyễn Đình H là chồng Nguyễn Thị H. Vì điều kiện hoàn cảnh gia đình nên
chị Nguyễn Thị H muốn xin chuyển công tác về gần nhà, chị biết anh H có người
quen làm bên lĩnh vực giáo dục nên đã nhờ anh H giúp đỡ. Khoảng 21 giờ 30 phút
ngày 25/3/2018 chị H có gọi điện vào số máy của anh H để hỏi thăm tình hình, anh H
để điện thoại ở nhà nên Nguyễn Thị H (vợ của anh H) đã cầm máy lên nghe. Thấy
người nghe là phụ nữ nên chị H đã tắt máy. Nguyễn Thị H nghi ngờ chị H có mối
quan hệ tình cảm với anh H nên Hiếu lấy máy anh H gọi lại nhưng chị H không nghe
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máy. Sau đó, H đã lấy điện thoại của mình gọi vào số của chị H và hỏi “Chị là ai mà
gọi vào số máy chồng tôi?”, do sợ H hiểu nhầm về mối quan hệ giữa mình với anh H
nên chị H đã nói với H “Em là nhân viên thu tiền cước điện thoại, chị nói anh H nộp
tiền cước điện thoại giúp em”. Do có nghi ngờ về chồng mình nên chị H đã tìm hiểu
thông tin số điện thoại đã gọi điện đến có tên tài khoản facebook Nguyễn Phương H
và biết đó là chị Nguyễn Thị H đang công tác tại trường Trung THCS A. Đến khoảng
20 giờ ngày 08/4/2018 chị H đã dùng nick facebook có tên là Nguyễn Ngọc HM tải
ảnh chị H chụp cùng gia đình, đồng nghiệp có trên tài khoản facebook Nguyễn
Phương H đăng lên mạng facebook qua tài khoản có tên Nguyễn Ngọc HM với nội
dung bình luận“Ca nha oi. Mang cai mac la giao vien tre đẹp có gđ hạnh phúc bên
ck bên con. Hóa ra chi la đoi lốt. han la một điếm đi liếm cặc thang ck cua tui mà k
biết tang. Biết xấu hổ cho ca ho cua han la đây”. Sau đó, Nguyễn Thị H tiếp tục đăng
thông tin và hình ảnh trên lên trang facebook Anh SNC và khoanh tròn mặt của chị H
để mọi người nhận biết. Tiếp đó, đến 22 giờ 37 phút cùng ngày, H liên tục đăng các
hình ảnh nói trên kèm nội dung bình luận“Đây các chị em nhìn cho kỹ đi nhé con
giáp thứ 13 đi cướp có người khác đấy. Nó là một con giáo viên tồi tệ của sở giáo
dục. Làm giáo viên ở trường cấp 2 . Làm giáo viên như vậy mà cùng đòi dạy học sinh
cho nên người mơ đi loại giáo viên ấy á đi liếm cặc ck người khác xin tiền…”. Ngày
12/4/2018 thông qua chị gái của mình là Nguyễn Thị N, Nguyễn Thị H đã gửi đơn tố
cáo về hành vi ngoại tình của chị Nguyễn Thị H với anh Nguyễn Đình H là chồng chị
đến Phòng giáo dục huyện KS, NA. Quá trình điều tra, xác minh cho thấy chị Nguyễn
Thị H chỉ có mối quan hệ quen biết với anh Nguyễn Đình H, không có căn cứ để
chứng minh giữa chị Nguyễn Thị H và anh Nguyễn Đình H có mối quan hệ tình cảm
trai gái như Nguyễn Thị H tố cáo.
Ngày 22/4/2018 chị Nguyễn Thị H gửi đơn đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công
an huyện Thanh Chương yêu cầu khởi tố hình sự đối với hành vi của chị Nguyễn Thị
H.
Tại phiên tòa chị Nguyễn Thị H đề nghị Tòa án xét xử bị cáo theo đúng pháp
luật. Về trách nhiệm dân sự chị Nguyễn Thị H yêu cầu bị cáo Nguyễn Thị H bồi
thường số tiền tổn thất tinh thần là 13.900.000đồng; tiền chi phí đi lại để làm việc với
cơ quan điều tra là 10 chuyến xe x 100.000đồng/1 chuyến = 1.000.000đồng; Tiền
thuê xe Tắc xi từ đến làm việc với cơ quan điều tra là 10 chuyến x 150.000.đồng/ 1
chuyến = 1.500.000đồng. Tổng cộng 16.400.000đồng.
Bản cáo trạng số 60/CT-VKS – HS ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Viện kiểm
sát nhân dân huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An truy tố Nguyễn Thị H về tội “ Vu
khống” theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 156 của Bộ luật hình sự năm 2015.
Tại phiên tòa Đại diên Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ
An đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội “ Vu khống” Áp
dụng: Điểm e khoản 2 Điều 156; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật
hình sự năm 2015; Điều 106, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm
2015. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H từ 12 đến 15 tháng tù cho hưởng án treo, thời
gian thử thách từ 24 đến 30tháng. Miễn hình phạt tiền là hình phạt bổ sung cho bị
cáo. Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.
Về xử lý vật chứng: Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 chiếc điện thoại nhãn
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hiệu Opopo màu hồng là công cụ bị cáo dùng để phạm tội.
Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 584, 585, 586,588, 592 của Bộ luật dân
sự năm 2015. Buộc bị cáo Nguyễn Thị H phải bồi thường cho chị Nguyễn Thị H số
tiền tổn thất tinh thần từ 5.000.000đồng đến 8.000.000 đồng.
Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Thị H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và dân
sự sơ thẩm theo quy định.
Bị cáo Nguyễn Thị H thừa nhận hành vi phạm tội của mình như bản cáo trạng
mà Viện kiểm sát đã truy tố và không tranh luận gì với đại diện Viện kiểm sát, xin
hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.
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 tố tụng:Trong quá trình giải quyết vụ án từ khi khởi tố, điều tra, truy tố thì
Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo
quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo, bị hại không có khiếu nại về các hành vi
và quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra và Viện kiểm sát, do đó các hành
vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đều
hợp pháp.
[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Thị H khai nhận
toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản cáo trạng mà Viện kiểm sát đã truy tố.
Hội đồng xét xử xét thấy lời khai nhận tội của bị cáo là phù hợp với vật chứng thu
được, phù hợp với lời khai bị hại, người làm chứng và các chứng cứ tài liệu khác có
tại hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa.
Có đủ cơ sở kết luận: Do nghi ngờ chị Nguyễn Thị H có mối quan hệ tình cảm
chồng mình là anh Nguyễn Đình H, nên ngày 08/4/2018, Nguyễn Thị H đã sử dụng
mạng xã hội facebook đăng tải các hình ảnh kèm theo thông tin không đúng sự thật
về mỗi quan hệ tình cảm giữa chị Nguyễn Thị H và anh Nguyễn Đình H.
Ngày 12/4/2018 Nguyễn Thị H đã thông qua chị gái là Nguyễn Thị N gửi đơn
tố cáo với nội dung sai sự thật về mối quan hệ tình cảm giữa chị Nguyễn Thị H và
anh Nguyễn Đình H đến phòng giáo dục và đào tạo huyện KS, NA. Hành nêu trên
của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của chị Nguyễn
Thị H, đã phạm vào tội “ Vu khống” tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm e
khoản 2 Điều 156 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.
[3] Xét nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo
là người có nhân thân tốt, bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; bị
cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự người phạm tội thành
khẩn khai báo; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bố mẹ của bị
cáo là người có công với nước được tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng
nhất, hạng ba; bản thân bị hại cũng có một phần lỗi là gọi điện đến bị cáo bốc máy thì
tắt máy không nghe, bị cáo gọi lại thì nói dối là nhân viên bưu điện nên bị cáo nghi
ngờ nên dẫn đến hành vi ghen tuông và xử sự không đúng pháp luật, đây là các tình
tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều
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51 Bộ luật hình sự năm 2015 do đó Hội đồng xét xử xem xét để giảm nhẹ hình phạt
cho bị cáo thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.
Xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng và có nhiều tình tiết giảm
nhẹ trách nhiệm hình sự do đó chưa cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà
giao bị cáo cho chính quyền địa phương giám sát, giáo dục cũng đủ nghiêm. Bị cáo
có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, làm nghề lao động tự do, gia đình thuộc hộ cận nghèo
thu nhập thấp nên miễn hình phạt tiền là hình phạt bổ sung cho bị cáo.
Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa chị Nguyễn Thị H yêu cầu bị cáo bồi
thường số tiền tổn thất tinh thần là 13.900.000đồng; tiền chi phí đi lại để làm việc với
cơ quan điều tra là 10 chuyến xe x 100.000đồng/1 chuyến = 1.000.000đồng; Tiền
thuê xe Tắc xi đến làm việc với cơ quan điều tra là 10 chuyến x 150.000.đồng/ 1
chuyến = 1.500.000đồng. Tổng cộng 16.400.000đồng.
Hội đồng xét xử xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến
danh dự, nhân phẩm, uy tín của chị Nguyễn Thị H do đó chị H yêu cầu bị cáo bồi
thường thiệt hại về tổn thất tinh thần là có căn cứ chấp nhận, đúng với các quy định
tại Điều 584, 585, 586,588, 592 của Bộ luật dân sự năm 2015. Tuy nhiên xét thấy
việc chị H yêu cầu số tiền tổn thất tinh thần 13.900.000đồng là quá cao so với thực tế
xảy ra, do đó chấp nhận một phần yêu cầu của chị H, buộc bị cáo bồi thường về tổn
thất tinh thần cho chị H khoảng 04 tháng lương cơ bản là 5.560.000đồng. Việc chị
Nguyễn Thị H đến với Cơ quan Cảnh sát điều tra theo giấy triệu tập là nghĩa vụ của
bị hại được quy định tại điểm a khoản 4 Điều 62 của Bộ Luật tố tụng hình sự, chị H
không có quyền yêu cầu bị cáo bồi thường đối với các khoản tiền xe và chi phí đi lại,
do đó hội đồng xét xử không chấp nhận.
Về xử lý vật chứng: 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Opopo màu hồng là công cụ bị
cáo dùng để phạm tội do đó tịch thu nộp ngân sách nhà nước.
Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.
Đối với chị Nguyễn Thị N đã có hành vi giúp Nguyễn Thị H gửi đơn tố cáo đến
phòng giáo dục huyện KS, NA nhưng chị N không biết việc H gửi đơn tố cáo không
đúng sự thật để vu khống chị Nguyễn Thị H có quan hệ tình cảm ngoại tình với anh
H nên Cơ quan điều tra không khởi tố về hình sự đối với chị Nguyễn Thị N là đúng
pháp luật.
V× c¸c lÏ trªn:
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ vào điểm e khoản 2 Điều 156; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 65 của
Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự
năm 2015; Điều 584, 585, 586,588, 592 của Bộ luật dân sự năm 2015; điểm a, c
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, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng
án phí và lệ phí Tòa án xử:
1.Tuyên bố bị cáo: Nguyễn Thị H phạm tội “ Vu khống ”
2.Xử phạt: Nguyễn Thị H 12 ( Mười hai) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian
thử thách là 24( Hai bốn) tháng. Thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.
Giao bị cáo Nguyễn Thị H cho Uỷ ban nhân dân xã T, huyện TC, tỉnh NA giám sát
4
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giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp
với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục người đó.
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, 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.
3. Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Nguyễn Thị H phải bồi thường thiệt hại
về danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm cho chị Nguyễn Thị H với tổng số tiền là
5.560.000đồng ( Năm triệu, năm trăm sáu mươi ngàn)
Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi
hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu
thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi
thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu
khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2
Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015.
Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi
hành án dân sự thì người yêu cầu 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.
4.Về xử lý vật chứng: Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 ( một) chiếc điện
thoại nhãn hiệu Ppopo màu hồng là công cụ bị cáo dùng để phạm tội.(Chi tiết vật
chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 20/9/2018 giữa cơ quan Cảnh sát
điều tra Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ an và Chi cục thi hành án dân sự
huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ an)
5.Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Thị H phải chịu 200.000(Hai trăm ngàn)đồng
án phí hình sự sơ thẩm và 300.000 (Ba trăm ngàn) đồng án phí dân sự sơ thẩm.
6.Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15
ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.
Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

-VKSND tỉnh Nghệ An;
- VKSND huyện Thanh Chương;
- Sở tư pháp tỉnh Nghệ An;
- Công an huyện Thanh Chương;
- Bị cáo;
- UBND xã T. T/C,
(thay thông báo)

Trần Văn Dũng
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Bản án số: 100/2017/HSST
Ngày 15 t án 6 năm 2017

ỚC CỘ G

Với thành phần

NHÂN DANH
XÃ

ỘI C Ủ G Ĩ VIỆ

M

D

ội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

T ẩm p án - C ủ tọa phiên tòa: Bà Hoàn T ị Bíc Hồn .

Các Hội t ẩm n ân dân: Ông N uyễn Hồn Sơn, Bà N uyễn T ị Kim
Thanh
T ư ký i biên bản p iên tòa: Bà P an T ị T úy Hằn - Cán bộ Tòa án
n ân dân tỉn Sơn La.
Đại diện Viện kiểm sát n ân dân tỉn Sơn La t am ia p iên tòa: Ông
N uyễn Văn T àn - Kiểm sát viên.

Ngày 15/6/2017, tại trụ sở Tòa án n ân dân tỉn Sơn La xét xử sơ t ẩm vụ
án ìn sự t ụ lý số 98/2017/HSST n ày 26 t án 5 năm 2017 đối với các bị cáo
sau đây:
1/ Giàng A S. Sinh ngày: 01/01/1995. Nơi ĐKNKTT: Thôn S, xã S,
uyện C, tỉn Lào Cai. N ề n iệp: Trồn trọt. Trìn độ văn óa: 8/12. Quốc
tịc : Việt Nam; Dân tộc: Môn ; Tôn iáo: K ôn . Đản p ái, đoàn t ể: k ôn .
Con ông: Giàng A Kh và bà: Ly T ị M (đều đã c ết). Bị cáo có vợ là Vàn T ị
Ch và 01 con sin năm 2016. K ôn tiền án, tiền sự. Bị cáo bị bắt tạm iữ, tạm
iam từ n ày 06/01/2017 đến nay có mặt tại p iên tòa.
2/ Sùng A Th. Tên ọi k ác: Cổn . Sinh ngày: 17/12/1995. Nơi
ĐKNKTT: T ôn M, xã S, uyện C, tỉn Lào Cai. N ề n iệp: trồn trọt. Trình
độ văn óa: 10/12. Quốc tịc : Việt Nam; Dân tộc: Môn ; Tôn iáo: K ôn .
Đản p ái, đoàn t ể: k ôn . Con ông: Sùng A Ch và bà: Giàn T ị D1. Bị cáo
có vợ là Giàn T ị D2 và 01 con sin năm 2015. K ôn tiền án, tiền sự. Bị cáo
bị bắt tạm iữ, tạm iam từ n ày 06/01/2017 đến nay có mặt tại p iên tòa.
* Người bị hại:
1/ C ị Mùa T ị B. Sinh năm: 1972. Nơi ĐKNKTT: Bản T, xã P , uyện
M, tỉn Sơn La. Có mặt tại p iên tòa.
2/ C ị Giàn T ị C . Sinh năm: 1993. Nơi ĐKNKTT: Bản T, xã Ph,
uyện M, tỉn Sơn La. Có mặt tại p iên tòa.
Ậ
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Các bị cáo Giàn A S, Sùn A T bị Viện kiểm sát n ân dân tỉn Sơn La
truy tố về àn vi p ạm tội n ư sau:
K oản đầu t án 12/2016, Giàn A S san Trun Quốc c ặt c uối t uê
c o một n ười p ụ nữ dân tộc Môn tên Dợ, tron t ời ian làm việc Dợ đặt
vấn đề t uê S đi đón p ụ nữ bên Việt Nam đưa lên biên iới Việt -Trun , Dợ sẽ
c o n ười đến đón và đưa san Trun Quốc để bán c o đàn ôn bên Trun
Quốc mua về làm vợ, Dợ sẽ trả côn c o S là 3.000NDT/1 n ười, S n ất trí.
Trước k i S về Việt Nam, Dợ c o S số điện t oại 0911451304 để liên lạc.
Cùn tron t án 12/2016, Mùa T ị B liên tục n ận được điện t oại có số
t uê bao 0911451304 của một n ười p ụ nữ tự iới t iệu tên Mỷ ở bên Trun
Quốc, Mỷ rủ B đi san Trun Quốc lấy c ồn để được ưởn cuộc sốn sun
sướn . Sau n iều lần Mỷ ọi điện rủ rê, B đã rủ Giàn T ị C là em c ồn của
B cùn đi san Trun Quốc để có cuộc sốn sun sướn , C n ất trí. N ày
04/01/2017, B n ận được điện t oại của Mỷ rủ B san Trun Quốc, B đồn ý và
nói cùn đi với B còn có Giàn T ị C . N ày 05/01/2017, Mỷ ọi điện ẹn B là
đến n ày 06/01/2017 sẽ c o n ười đến đón. N ày 05/01/2017, S n ận được điện
t oại của Dợ bảo S đi đón ai n ười p ụ nữ dân tộc Môn ở bản N, M, Sơn La
đưa lên k u vực biên iới Việt- Trun t uộc t ôn L, xã B, uyện K , tỉn Lào
Cai, Dợ sẽ đón và trả côn c o S là 6.000NDT, S đồn ý. Sau đó, Dợ c o S số
điện t oại của Mùa T ị B (n ười S p ải đón) để liên lạc. S đã rủ Sùn A Th
cùn đi đón Mùa T ị B và Giàn T ị C ở bản N, uyện M, Sơn La để đưa san
Trun Quốc sẽ được trả côn 6.000NDT, ai n ười sẽ c ia đôi số tiền trên, T
n ất trí (trước đó, T cũn đã từn đi san Trun Quốc làm t uê biết có n iều
n ười đàn ôn bên Trun Quốc cần mua p ụ nữ Việt Nam về làm vợ). Sau đó, S
đem xe máy đi cắm được 6.000.000đ để c i p í đi đườn . Sán n áy
06/01/2017, S và T đón xe k ác từ Lào Cai đến t àn p ố Sơn La rồi đi taxi
vào bản N và ẹn đón ai n ười p ụ nữ ở trun tâm xã N. Sau k i n ận được
điện t oại của S, B cùng Ch đi bộ xuốn trun tâm xã N. Đến k oản 18 cùn
ngày, S và Th đến trun tâm N rồi vào một quán nước đợi B, Ch, t ấy có đôn
n ười để trán bị p át iện S ọi điện ẹn đón B, Ch ở cầu. Sau đó, S đi bộ một
mìn ra cầu N đón được B và C rồi S ọi điện c o T đan n ồi ở quán nước
ọi xe taxi đến đón. Tron k i c ờ xe taxi, S đưa B và C xuốn trốn dưới ầm
cầu N. Đến k oản 20 cùng ngày, Th gọi được xe taxi đi đến cầu N đón S, B
và Ch đi Lào Cai, đi được k oản 2km t ì bị tổ côn tác Côn an tỉn Sơn La
p ối ợp với Đồn côn an xã N, uyện M, tỉn Sơn La kiểm tra, bắt quả tan .
Đối với n ười p ụ nữ tên Mỷ là n ười đã rủ Mùa T ị B đi san Trun
Quốc cũn n ư n ười p ụ nữ tên Dợ ở Trun Quốc đã t uê S đón B, Ch đều sử
dụn điện t oại có số t uê bao 0911451304, Cơ quan điều tra đã xác min số
điện t oại trên c ủ t uê bao là N uyễn Văn T , sin n ày 24/9/1988 iện đan
côn tác tại phòng kinh tế ạ tần uyện K , Lào Cai. N uyễn Văn Th k ẳn
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địn k ôn được đăn ký và sử dụn số điện t oại t uê bao trên, dó đó cơ quan
an nin điều tra k ôn có căn cứ đề điều tra, xác min làm rõ.
Đối với Đoàn Xuân V là lái xe taxi đã đón và c ở Giàn A S, Sùn A T ,
Mùa T ị B, Giàn T ị C từ trung tâm xã N đi Lào Cai, V c ỉ lái xe taxi khi
k ác ọi xe, V k ôn biết việc S, T đón B, Ch đi san Trun Quốc để bán, do
đó Đoàn Xuân V k ôn liên quan đến vụ án.

Do có hành vi trên, tại cáo trạn số 438/VKS-P1 ngày 26/5/2017 của Viện
kiểm sát n ân dân tỉn Sơn La đã truy tố bị cáo Giàng A S, Sùng A Th về tội
Mua bán n ười, t eo điểm đ, e k oản 2 Điều 119 Bộ luật Hìn sự.
n ị:

Tại p iên tòa, đại diện Viện kiểm sát iữ n uyên quan điểm truy tố và đề

- Áp dụn điểm đ, e k oản 2 Điều 119; điểm p k oản 1 Điều 46; Điều 18;
Điều 52 Bộ luật Hìn sự: xử p ạt bị cáo Giàng A S từ 05 đến 06 năm tù.
- Áp dụn điểm đ, e k oản 2 Điều 119; điểm p k oản 1 Điều 46; Điều 18;
Điều 52; Điều 53 Bộ luật Hìn sự: xử p ạt bị cáo Sùng A Th từ 03 đến 04 năm
tù.
Về trác n iệm dân sự: Buộc các bị cáo p ải liên đới bồi t ườn tiền tổn
t ất về dan dự, n ân p ẩm c o n ữn n ười bị ại t eo quy địn của p áp luật.
Về vật c ứn đề n

ị iải quyết t eo quy địn của p áp luật.

Ý kiến của các bị cáo: n ất trí về tội dan , về ìn p ạt đề n
xét xử xem xét iảm n ẹ.

ị Hội đồn

Căn cứ vào các c ứn cứ, tài liệu đã được t ẩm tra tại p iên tòa, căn cứ
vào kết quả tran luận tại p iên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài liệu,
c ứn cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, n ười bị ại,
XÉ
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Giàng A S, Sùng A Th đã có àn vi đón và đưa Mùa T ị B, Giàn T ị
Ch từ xã N, uyện M, tỉn Sơn La để đi lên Lào Cai iao c o một n ười p ụ nữ
tên Dợ (Mỷ) đưa san Trun Quốc bán với mục đíc n ận tiền côn là
6.000NDT. Trên đườn đưa B và Ch từ xã N lên Lào Cai t ì bị p át iện và bắt
iữ tại bản O, xã N, uyện M, tỉn Sơn La.
Hàn vi của các bị cáo được c ứn min bằn các căn cứ sau:

- Biên bản bắt n ười p ạm tội quả tan lập ồi 20 iờ 20 p út n ày
06/01/2017 tại Đồn Côn an N, uyện M, tỉn Sơn La đối với Giàn A S, Sùn
A Th.
- Lời k ai của n ười bị ại Mùa T ị B, Giàn T ị C .
- Lời k ai n ận tội của bị cáo.
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Với các căn cứ nêu trên có đủ cơ sở kết luận các bị cáo Giàng A S, Sùng
A Th đã p ạm tội Mua bán n ười, tội p ạm và ìn p ạt được quy địn tại Điều
119 Bộ luật Hìn sự.
K un ìn p ạt áp dụn : Bị cáo Giàng A S, Sùng A Th biết rõ mục đíc
của n ười p ụ nữ tên Dợ bảo đi đón n ười bị ại Mùa T ị B và Giàn T ị C là
để đưa san Trun Quốc bán n ưn vì ám lợi S, Th vẫn đồn ý đưa n ười bị
ại B và Ch lên Lào Cai để iao c o Dợ bán san Trun Quốc, àn vi của các
bị cáo vi p ạm tìn tiết địn k un ìn p ạt “để đưa ra nước n oài”, “đối với
n iều n ười” quy địn tại điểm đ, e k oản 2 Điều 119 Bộ luật Hìn sự có mức
ìn p ạt tù từ 05 năm đến 20 năm.

Xét về vai trò của các bị cáo trong vụ án: Hội đồng xét xử thấy rằn đây
là vụ án có đồng phạm: Bị cáo Giàng A S là n ười k ởi xướn , rủ rê bị cáo
Sùng A Th tron việc cùn đi đón n ười bị ại Mùa T ị B và Giàn T ị C và
ứa ẹn được tiền côn sẽ c ia đôi c o T . Bị cáo Sùn A T là n ười tiếp n ận
ý c í của bị cáo S, tham gia với vai trò đồn p ạm cùn t ực iện àn vi đi đón
bị ại B, Ch để đưa lên Lào Cai iao c o Dợ bán san Trun Quốc. Do đó, k i
lượn ìn , cần xem xét áp dụn Điều 53 Bộ luật Hìn sự iảm n ẹ p ần nào
ìn p ạt c o bị cáo Sùn A T .
Hàn vi của các bị cáo là đặc biệt n iêm trọn , đã xâm p ạm dan dự,
n ân p ẩm, quyền tự do của con n ười được Hiến p áp quy địn và được p áp
luật bảo vệ nên cần có một mức án n iêm k ắc n ằm iáo dục, răn đe, p òn
n ừa c un .
Tuy n iên, k i lượn ìn cần xem xét : các bị cáo k ôn có tiền án, tiền
sự; tại quá trìn điều tra và tại p iên tòa các bị cáo t àn k ẩn k ai báo nên
được ưởn tìn tiết iảm n ẹ trác n iệm ìn sự quy địn tại điểm p k oản 1
Điều 46 Bộ luật Hìn sự. Mục đíc của các bị cáo là đưa Mùa T ị B, Giàng T ị
Ch lên Lào Cai để iao c o Dợ bán san Trun Quốc, tuy n iên trên đườn đi bị
p át iện bắt iữ t uộc trườn ợp p ạm tội c ưa đạt quy địn tại k oản 3 Điều
52 Bộ luật Hìn sự.
Về ìn p ạt bổ sun : Xét oàn cản kin tế của các bị cáo k ó k ăn,
không có tài sản để đảm bảo việc t i àn án nên k ôn p ạt tiền đối với các bị
cáo.
Về trách nhiệm dân sự: tại p iên tòa, n ữn n ười bị ại yêu cầu các bị
cáo p ải bồi t ườn dan dự n ân p ẩm c o mỗi bị ại là 20.000.000đ. Xét
t ấy, yêu cầu của n ười bị ại là k ôn có căn cứ bởi t ực tế các bị cáo mới đưa
được các bị ại đi được 2km t ì đã bị p át iện, bắt iữ, tuy n iên việc các bị
cáo địn đón và đưa n ữn n ười bị ại san Trun Quốc đã ây oan man
c o bản t ân cũn n ư ia đìn n ười bị ại nên cần c ấp n ận một p ần yêu
cầu bồi t ườn của n ữn n ười bị ại
Vật chứng vụ án:
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Đối với 02 c iếc điện t oại t u iữ của các bị cáo, xét đây là p ươn tiện
các bị cáo sử dụn để t ực iện hành vi p ạm tội cần tịc t u sun côn quỹ
N à nước.
Đối với 01 c ứn min t ư mang tên Giàng A S k ôn liên quan đến việc
p ạm tội cần trả lại c o bị cáo S.
Đối với số tiền 4.900.000đ t u iữ của bị cáo Giàng A S, xét không liên
quan đến àn vi p ạm tội của bị cáo cần tạm iữ để đảm bảo t i àn án.
Bị cáo p ải c ịu án phí ìn sự, dân sự t eo quy địn c un .
Vì các lẽ trên,
QUYẾ ĐỊ

:

Tuyên bố bị cáo Giàng A S, Sùng A Th p ạm tội Mua bán n ười.

1/ Áp dụn điểm đ, e k oản 2 Điều 119; điểm p k oản 1 Điều 46; k oản 3
Điều 52 Bộ luật Hìn sự: xử p ạt bị cáo Giàng A S 05 (Năm) năm tù. Thời hạn
tù được tính từ ngày 06/01/2017.
Áp dụn điểm đ, e k oản 2 Điều 119; điểm p k oản 1 Điều 46; k oản 3
Điều 52; Điều 53 Bộ luật Hìn sự: xử p ạt bị cáo Sùng A Th 03 (Ba) năm tù.
Thời hạn tù được tính từ ngày 06/01/2017.
K ôn áp dụn

ìn p ạt bổ sun (p ạt tiền) đối với các bị cáo.

2/ Về trác n iệm dân sự: Áp dụn Điều 584, 592 Bộ luật Dân sự 2015:
Buộc các bị cáo p ải liên đới bồi t ườn c o mỗi n ười bị ại 3.000.000đ, cụ
t ể t eo p ần:

- Bị cáo Giàn A S p ải bồi t ườn c o n ười bị ại Mùa T ị B
1.500.000đ, bồi t ườn c o n ười bị ại Giàn T ị C 1.500.000đ.
- Bị cáo Sùn A Th p ải bồi t ườn c o n ười bị ại Mùa T ị B
1.500.000đ, bồi t ườn c o n ười bị ại Giàn T ị C 1.500.000đ.
3/ Vật c ứn : áp dụn k oản 1 Điều 41 Bộ luật Hìn sự; điểm a, b k oản
2 Điều 76 Bộ luật Tố tụn ìn sự:

- Tịc t u sun côn quỹ n à nước:
+ 01 c iếc điện t oại di độn n ãn iệu GIONEE F103, vỏ màu trắn
IMEI có 04 số cuối 0445 kèm 01 sim tron máy (t u của bị cáo Sùn A Th).

+ 01 chiếc điện t oại di độn n ãn iệu Power C17, vỏ màu đen 2 IMEI
có 04 số cuối 1530; 1548 kèm 02 sim trong máy (t u của bị cáo Giàn A S).
- Trả lại c o bị cáo Giàng A S: 01 c ứn min n ân dân số 063508417
mang tên Giàng A S do Côn an tỉn Lào Cai cấp n ày 11/7/2016.
- Tạm iữ để đảm bảo t i àn án 4.900.000đ tiền n ân àn N à nước
Việt Nam của bị cáo Giàn A S.
5
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4/ Về án p í: Mỗi bị cáo p ải c ịu 200.000đ án p í ìn sự sơ t ẩm và
300.000đ án p í dân sự sơ t ẩm.

Các bị cáo, n ười bị ại có quyền k án cáo tron
tuyên án sơ t ẩm (15/6/2017)./.
Nơi nhận:
- Tòa án n ân dân Tối Cao;
- Viện kiểm sát n ân dân tỉn Sơn La;
- PA92- Côn an tỉn Sơn La;
- Trại tạm iam - Côn an tỉn Sơn La;
- Bị cáo, bị ại;
- Sở Tư p áp tỉn Lào Cai;
- Phòng NVKT-THA;
- Lưu ồ sơ, án văn.

M.

ạn 15 n ày kể từ n ày

ỘI ĐỒ G XÉ XỬ

ẨM P

- C Ủ Ọ P IÊ

ẨM

(Đã ký)
oàng hị Bích

ồng
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
BẢN ÁN 108/2017/HSST NGÀY 28/09/2017 VỀ TỘI MUA BÁN NGƯỜI
Ngày 28 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên tiến hành
xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 95/2017/HSST ngày 08 tháng 8 năm
2017.
Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 95/2017/HSST-QĐ ngày 01 tháng
9năm 2017; Quyết định hoãn phiên tòa số 15/2017/HSST-QĐ ngày 15 tháng 9
năm2017, đối với:
Bị cáo Hờ A L (tên gọi khác: Không), sinh năm 1993, tại M, Yên Bái.
Nơi ĐKHKTT và chỗ ở trước ngày bị bắt: Bản H, xã N, huyện N1, tỉnh Điện
Biên; nghề nghiệp: Làm nương; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Mông; quốc tịch: Việt
Nam; tôn giáo: không; con ông Hờ Chừ T, sinh năm 1957 và bà Sùng Thị S, sinh năm
1958; bị cáo có vợ chưa có con; tiền án: có 01 tiền án về tội “Vô ý làm chết người”
chưa được xóa án tích, tiền sự: Không; tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/4/2017 cho đến
nay (Có mặt).
Người bào chữa cho bị cáo Hờ A L: Ông Đỗ Thế Đ - Luật sư, Văn phòng
Luật sư Th, Đoàn Luật sư tỉnh Điện Biên; Địa chỉ: Tổ dân phố B, phường T, thành
phố Đ, tỉnh Điện Biên (Có mặt).
Người bị hại: Bà Giàng Thị A, sinh năm 1988.
Đia chỉ: Bản H, xã N, huyện N1, tỉnh Điện Biên (Vắng mặt lần thứ hai; Hội
đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt người bị hại theo quy định tại Điều
191BLTTHS).
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Hờ Chừ T, sinh năm 1957. Địa
chỉ: Bản H, xã N, huyện N1, tỉnh Điện Biên (Có mặt).
NỘI DUNG VỤ ÁN
Bị cáo Hờ A L bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên truy tố về hành vi
phạm tội như sau:
Khoảng 9 giờ ngày 25/8/2016, Hờ A L đang ở nhà thì thấy Giàng Thị A, sinh
năm 1988 người cùng bản đến đặt vấn đề bảo L đưa A sang Trung Quốc làm thuê và
có cơ hội thì lấy chồng, nghe A nói vậy L đã nảy sinh ý định đưa A sang Trung Quốc
bán lấy tiền trả nợ và chi tiêu. A và L thống nhất hôm sau L sẽ đưa A đi Trung Quốc,
A đưa cho L 1.000.000 đồng để chi phí đi đường. Sau khi A ra về L gọi điện thoại cho
em rể tên là Giàng S1 hiện ở bên Trung Quốc, nói có Giàng Thị A muốn sang Trung
Quốc làm thuê và lấy chồng, S1 nói với L cứ đưa Giàng Thị A sang đây. Khoảng 4
giờ ngày 26/8/2016, L đi xe mô tô biển kiểm soát 27L1-014.38 đón A ở đoạn đường
thuộc bản H, xã N, huyện N1, tỉnh Điện Biên. L thấy A đưa Hờ Thị C (con của Giàng
Thị A) đi cùng nhưng L không nói gì, L bảo A lên xe, mục đích đưa A sang Trung
Quốc bán. Khi đi đến thị trấn M, huyện M, L gọi điện thoại bảo Giàng S1 ngày mai ra
khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc đón A và L, S1 đồng ý. L đưa hai mẹ con
A xuống Điện Biên, bắt xe khách đi tuyến Điện Biên – Lào Cai, khi lên xe L bảo A
tháo sim điện thoại đưa cho L cất giữ để A không liên lạc với gia đình. Khoảng 5 giờ
ngày 27/8/2016, đến thành phố L1, L đến bờ sông thuê xuồng đưa hai mẹ con A qua
sông sang Trung Quốc, chờ khoảng 01 giờ thì thấy Giàng S1 và một người đàn ông
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tên là D đi xe máy đến. S1 chở L, D chở hai mẹ con A đến nhà của D. Đến khoảng 11
giờ ngày 28/8/2016, trong lúc ăn cơm anh trai của D nói với L muốn lấy A làm vợ, L
lấy bao nhiêu tiền. L hiểu ý anh trai của D hỏi bán Giàng Thị A giá bao nhiêu tiền, L
nói 20.000 nhân dân tệ, anh trai của D trả giá 10.000 nhân dân tệ, L đồng ý. Buổi trưa
ngày 29/8/2016, anh trai của D trả tiền mua A cho L 10.000 nhân dân tệ, L nhận đủ
tiền và đi về nhà S1, L đưa cho S1 1.000 nhân dân tệ. Sau đó L đi về và đổi 9.000
nhân dân tệ thành tiền Việt Nam được28.800.000 đồng. Ngày 25/4/2017, Giàng Thị A
đưa Hờ Thị C bỏ trốn về Việt Nam, sau đó A đã đến cơ quan Công an huyện Nậm Pồ
tố cáo việc Hờ A L bán A sang Trung Quốc. Ngày 28/4/2017, cơ quan Công an huyện
Nậm Pồ đã triệu tập Hờ A L đến để làm việc. Quá trình làm việc tại Công an huyện
Nậm Pồ, Hờ A L đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội Mua bán người của L.
Qua quá trình điều tra, xét hỏi bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày hôm nay, bị
cáo Hờ A L đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản Cáo trạng của
Viện kiểm sát vừa công bố là đúng. Lời khai nhận tội của bị cáo đã phù hợp với toàn
bộ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, phù hợp với các bản cung của bị cáo
khai nhận tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời trình bày trong đơn, biên bản ghi lời
khai của người bị hại Giàng Thị A tại cơ quan điềutra; số tiền bán Giàng Thị A sang
Trung Quốc cho anh trai của D được 10.000nhân dân tệ; L đã đưa cho S1 1.000 nhân
dân tệ, sử dụng chi phí đi đường hết300 nhân dân tệ, còn lại chi tiêu cá nhân hết.
Tại phiên tòa bị cáo công nhận được người bị hại nhờ đưa sang Trung quốc làm
thuê, bị cáo đã đưa được Giàng Thị A sang Trung Quốc và được người bên Trung
Quốc trả công cho 10.000 nhân dân tệ bị cáo không nhận bán Giàng Thị A.
Người bào chữa cho bị cáo Hờ A L nhất trí bản Cáo trạng của Viện kiểm sát
nhân dân tỉnh Điện Biên đã truy tố bị cáo Hờ A L về tội Mua bán người theo quy định
tại điểm đ Khoản 2 Điều 119 BLHS; người bào chữa đề nghị xem xét chứng cứ buộc
tội chỉ căn cứ vào lời khai của bị cáo và người bị hại là chưa có cơ sở buộc tội bị cáo;
ngoài ra bị cáo có 02 tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, p Khoản 1Điều 46 BLHS
và đề nghị HĐXX áp dụng Điều 47 BLHS đối với bị cáo.
Tại phiên tòa người bị hại Giàng Thị A vắng mặt nhưng trong các biên bản ghi
lời khai tại cơ quan điều tra ngày 28/8/2016, Giàng Thị A có nhờ bị cáo đưa sang
Trung Quốc để đi làm thuê, nhưng Hờ A L đã lợi dụng sự tin tưởng của A rồi bán A
cho người Mông (Trung Quốc) được 10.000 nhân dân tệ đến ngày28/4/2017; A mới
trốn được về nhà ở Việt Nam; trong đơn yêu cầu bồi thường bà Giàng Thị A yêu cầu
bị cáo phải bồi thường tiền thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, tổn thất về tinh thần, số
tiền chi phí cho việc gia đình bị hại đi đón Giàng Thị A trở về tổng cộng là
20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).
Bản Cáo trạng số 22/QĐ-VKS-P2 ngày 08/8/2017 của Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Điện Biên đã quyết định truy tố bị cáo ra trước Toà án nhân dân tỉnh Điện Biên
về tội “Mua bán người” theo quy định tại điểm đ Khoản 2 Điều 119BLHS. Tại phiên
tòa Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên nội dung trong bản cáo trạng và quyết định truy tố;
đề nghị xử phạt bị cáo Hờ A L với mức án từ 07 năm đến08 năm tù. Áp dụng Điều 51
BLHS tổng hợp hình phạt của nhiều bản án vàbuộc bị cáo phải chấp hành; Miễn hình
phạt bổ sung, án phí hình sự sơ thẩm và án phí có giá ngạch cho bị cáo vì Bị cáo thuộc
hộ nghèo sống ở vùng đặc biệt khó khăn; xử lý vật chứng trong vụ án theo quy định
pháp luật.
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Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên
tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện
các chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên của bị cáo, người bào chữa cho bị cáo.
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 luận 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 tỉnh Điện
Biên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân nhân tỉnh Điện Biên, Kiểm sát viên trong quá
trình điều tra, truy tố đã thực hiện theo đúng quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục,
các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và
Luật sư bào chữa cho 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] Qua quá trình điều tra, xét hỏi bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày hôm nay, bị
cáo Hờ A L đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản Cáo trạng của
Viện kiểm sát vừa công bố là đúng. Lời khai nhận tội của bị cáo đã phù hợp với toàn
bộ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ, phù hợp với các bản cung của bị cáo khai
nhận tại Cơ quan điều tra và phù hợp với lời trình bày trong đơn, biên bản ghi lời khai
của người bị hại Giàng Thị A tại cơ quan điều tra. Từ những tài liệu, chứng cứ nêu
trên, Hội đồng xét xử đã có đủ căn cứ xác định rằng: Do Giàng Thị A muốn sang
Trung Quốc làm thuê và lấy chồng, A đã nhờ Hờ A L đưa sang Trung Quốc, sau trao
đổi giữa L và S1 về việc đưa Giàng Thị A lên thành phố L1, tỉnh Lào Cai để giao cho
S1. L đã nảy sinh mục đích tư lợi đưa A sang Lào Cai để bán sang Trung Quốc kiếm
tiền, ngày 26/8/2016, L đón Giàng Thị A đi sang thành phố L1; mục đích đưa A sang
Trung Quốc bán; sau khi gặp S1 và D, anh trai của D nói muốn đưa Giàng Thị A sang
Trung Quốc lấy làm vợ, L đã bán Giàng Thị A cho anh trai của D; anh trai của D trả
cho L 10.000 nhân dân tệ.
Hành vi đó của bị cáo đã phạm vào tội “Mua bán người”. Do bị cáo bán một
người mục đích là đưa ra nước ngoài (Trung Quốc) nên tội phạm và hình phạt quy
định tại điểm đ Khoản 2 Điều 119 Bộ luật Hình sự. Xét thấy hành vi trên của bị cáo đã
xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về nhân phẩm, danh dự, quyền tự do của Giàng
Thị A và ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện
Biên đã truy tố để xét xử bị cáo về tội danh, điều luật như trên là hoàn toàn chính xác,
đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm
hình sự do hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra. Hành vi phạm tội của bị cáo là rất nguy
hiểm cho xã hội. Do vậy phải có mức hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo để cải tạo,
giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho toàn xã hội. Bị cáo phạm tội mới trong thời
thử thách của bản án trước; cần áp dụng Khoản5 Điều 60 Bộ luật Hình sự buộc bị cáo
chấp hành hình phạt.
Trong vụ án này còn thể hiện có đối tượng Giàng S1 là người đón và đưa L đến
nhà người đàn ông tên D; D và anh trai D là người đã mua Giàng Thị A. Qua điều tra,
xác minh không xác định được họ tên, địa chỉ cụ thể, Cơ quan điều tra không có căn
cứ để điều tra, xác minh làm rõ.
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Đối với Hờ Thị C, khi L đưa A sang Trung Quốc bán, A đưa C đi cùng nhưng
L không bán Hờ Thị C nên Cơ quan điều tra không đặt vấn đề xử lý.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Kiểm sát viên tham gia phiên tòa đề nghị Hội đồng xét
xử xem xét, áp dụng điểm đ Khoản 2 Điều 119 BLHS, điểm b Khoản 1 Điều 46, điểm
g Khoản 1 Điều 48 BLHS đối với bị cáo để xử phạt bị cáo từ 07 năm đến 08 năm tù
về tội “Mua bán người” và không phạt bổ sung theo quy định tại Khoản 3Điều 119
BLHS đối với bị cáo vì gia đình bị cáo đều khó khăn về kinh tế.
Về trách nhiệm dân sự: Đề nghị áp dụng Điều 42 BLHS; Điều 584, 585,592
BLDS năm 2015 buộc bị cáo phải bồi thường về danh dự, nhân phẩm và tổn thất về
tinh thần cho người bị hại theo đúng quy định của pháp luật. Chấp nhận đề nghị của
người bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền là 20.000.000 đồng.
Về số tiền 28.800.000 đồng (Hai mươi tám triệu tám trăm nghìn đồng) là do bị
cáo phạm tội mà có nên truy thu sung công quỹ Nhà nước. Bị cáo không phải chịu án
phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự có giá ngạch theo quy định của pháp luật vì gia
đình bị cáo thuộc hộ nghèo. Việc đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ, phù
hợp, cần được chấp nhận.
Hội đồng xét xử thấy việc đề nghị của Kiểm sát viên cơ bản là có căn cứ cần
chấp nhận một phần. Riêng phần hình phạt đối với bị cáo Hờ A L là hơi cao, HĐXX
cần cân nhắc khi quyết định.
Việc đề nghị của người bào chữa cho bị cáo Hờ A L đề nghị HĐXX xem xét
chứng cứ buộc tội chỉ căn cứ vào lời khai của bị cáo và người bị hại. HĐXX thấy rằng
lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại; phù hợp với lời khai của
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; đủ căn cứ buộc tội bị cáo về tội “Mua bán
người”. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 72 BLTTHS quy định: “Không được dùng
lời nhận tội của bị can, bị cáo làm chứng cứ duy nhất để kết tội”. Việc đề nghị áp
dụng Điều 47 BLHS đối với bị cáo Hờ A L, HĐXX thấy không có căn cứ chấp nhận,
bởi lẽ tại phiên tòa bị cáo không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, không tỏ rõ
ăn năn hối cải.
[3] Xét về tính chất của vụ án thấy rằng: Trong vụ án này do một mình bị
cáo Hờ A L thực hiện. Bị cáo vừa là chủ mưu và là người thực hành tích cực; hành vi
phạm tội của bị cáo là rất nghiêm trọng được quy định tại đoạn 3 Khoản3 Điều 8
BLHS. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự do hành vi phạm
tội mà bị cáo gây ra, bị cáo biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật xong vì mục
đích tư lợi, bị cáo đã bất chấp pháp luật của Nhà nước mà thực hiện hành vi phạm tội
mua bán người để đưa ra nước ngoài. Hành vi phạm tội “Mua bán người” của bị cáo
là rất nguy hiểm cho xã hội. Do vậy khi xem xét quyết định hình phạt cần phải có mức
hình phạt thỏa đáng để cải tạo giáo dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung cho toàn
xã hội.
[4] Xét về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo, thấy
rằng:
Bị cáo còn nhỏ sống phụ thuộc vào gia đình được học đến lớp 9/12 thỉ bỏ học.
Năm 2012, kết hôn với Thào Thị C. Năm 2016 bị TAND huyện Nậm Pồ xử phạt 12
tháng tù, cho hưởng án treo về tội “Vô ý làm chết người”, chưa được xóa án tích. Đến
ngày 29/4/2017 bị cáo bị bắt về hành vi mua bán người. Như vậy cần áp dụng tình tiết
tăng nặng trách nhiệm hình sự “Tái phạm” đối với bị cáo theo quy định tại điểm g
Khoản 1 Điều 48 BLHS.
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Trong quá điều tra, truy tố bị cáo đã khai nhận tội; tại phiên tòa sơ thẩm bịcáo
chưa thực sự thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, chưa tỏ ra ăn năn hốicải; tuy
nhiên bị cáo và gia đình đã tự nguyện bồi thường một phần để khắc phục hậu quả quy
định tại điểm b Khoản 1 Điều 46 BLHS; HĐXX cần xem xét giảm nhẹ một phần hình
phạt cho bị cáo.
Theo quy định tại Khoản 3 Điều 119 BLHS, bị cáo còn có thể bị phạt bổ sung
là phạt tiền, xét điều kiện kinh tế của bị cáo còn gặp nhiều khó khăn, gia đình bị cáo
thuộc hộ nghèo (có biên bản xác minh tài sản kèm theo). Do vậy, HĐXX không áp
dụng hình phạt bổ sung (phạt tiền) đối với bị cáo.
[5] Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại Giàng Thị A yêu cầu bị cáo phải bồi
thường về danh dự, nhân phẩm, tổn thất về tinh thần, số tiền chi phí cho gia đình bị
hại đi đón Giàng Thị A trở về là 20.000.000 đồng. Tại phiên tòa bị cáo chấp nhận theo
yêu cầu của người bị hại. HĐXX xét thấy sự thỏa thuận đó là tự nguyện không trái
pháp luật nên cần chấp nhận.
[6] Vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 41 BLHS và Điều 76 BLTTHS:
- Trả lại 01 (một) chứng nhận đăng ký mô tô, xe máy số: 001198 mang tên chủ
xe là Hờ A L. Biển số đăng ký 27L1-014.38 do Công an huyện Mường Nhé cấp ngày
10/10/2015. Đối với: 01 (một) xe máy nhãn hiệu HONDA WAVE RSX; màu sơn: Đỏ
- đen; số khung: RLHJC4325BY659485; số máy: JC43E-6468622; Biển kiểm soát:
27L1-014.38, dùng làm phương tiện phạm tội. Xét thấy chiếc xe máy đó là tài sản hợp
pháp của ông Hờ Chừ T. Khi bị cáo lấy xe máy của ông Thanh đi hoạt động phạm tội,
ông T không biết. Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận là đúng; Hội đồng xét xử xét thấy
cần trả lại cho chủ sở hữu là ông Hờ Chừ T.
- Số tiền 28.800.000 đồng (Hai mươi tám triệu tám trăm nghìn đồng) là dobị
cáo phạm tội mà có cần truy thu để sung quỹ Nhà nước.
Trong vụ án này còn thể hiện đối tượng D và anh trai D là những người trực
tiếp mua Giàng Thị A. Giàng S1 là người biết việc, người giúp sức trong việc L bán A
cho D và được L chia cho 1.000 nhân dân tệ. Do D, anh trai D và Giàng S1 là người
nước ngoài, phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam, không nằm trong diện đối tượng do
pháp luật Việt Nam điều chỉnh. Cơ quan điều tra không xem xét giải quyết trong vụ án
này nên HĐXX không đặt vấn đề giải quyết trong vụ án. Đối với Hờ Thị S2 là người
đã được bị cáo Hờ A L trả số tiền 11.000.000 đồng từ nguồn tiền do bị cáo phạm tội
mà có, do Say không biết nguồn gốc do đâu mà bị cáo có số tiền này; cơ quan điều tra
không đặt vấn đề xử lý đối với Hờ Thị S2.
[7] Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003, 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, miễn án phí
hình sự sơ thẩm và án phí dân sự có giá ngạch cho bị cáo Hờ A L.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH
1. Tuyên bố: Bị cáo Hờ A L phạm tội “Mua bán người”.
2. Hình phạt: Áp dụng điểm đ Khoản 2 Điều 119 BLHS; điểm b Khoản 1Điều
46; điểm g Khoản 1 Điều 48 BLHS và Điều 51; Khoản 5 Điều 60 Bộ luậtHình sự năm
1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).
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Xử phạt bị cáo Hờ A L: 06 (Sáu) năm tù về tội “Mua bán người” và buộc bị
cáo Hờ A L chấp hành 12 tháng tù của Bản án số 63/2016/HSST ngày11/8/2016 của
Tòa án nhân dân huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên về tội “Vô ý làmchết người”. Tổng
hợp hình phạt hai bản án là 07 (Bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt (ngày
29/4/2017).
3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 41 BLHS và Điều 76 BLTTHS:
- Truy thu số tiền 28.800.000 đồng (Hai mươi tám triệu tám trăm nghìn đồng)
là do bị cáo phạm tội mà có đề sung quỹ Nhà nước.
- Trả lại cho ông Hờ Chừ T: 01 (một) xe máy nhãn hiệu HONDA WAVE RSX;
màu sơn: Đỏ - đen; số khung: RLHJC4325BY659485; số máy: JC43E-6468622; Biển
kiểm soát: 27L1-014.38 cùng với 01 (một) chứng nhận đăng kýmô tô, xe máy số:
001198 mang tên chủ xe là Hờ A L. Biển số đăng ký 27L1-014.38 do Công an huyện
Mường Nhé cấp ngày 10/10/2015.
(Theo Biên bản giao, nhận vật chứng giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Côngan
tỉnh Điện Biên và Cục thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên ngày 27/7/2017).
4. Trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 42 BLHS và các Điều 584, 585,592
BLDS năm 2015:
Buộc bị cáo phải bồi thường về danh dự, nhân phẩm, tổn thất về tinh thần, số
tiền chi phí cho gia đình bị hại đi đón Giàng Thị A trở về tổng cộng là
20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) cho người bị hại Giàng Thị A. Nhưng
được khấu trừ 1.000.000 đồng đã nộp trước tại Cục THADS tỉnh Điện Biên theo Biên
lai số AB/2010/09010 ngày 15/9/2017; bị cáo còn 19.000.000 đồng phải thi hành tiếp.
5. Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003, 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, miễn án
phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự có giá ngạch cho bị cáo Hờ A L.
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.
6. Về quyền kháng cáo đối với bản án: Bị cáo được quyền kháng cáo bản án;
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo phần có liên quan đến
quyền lợi của mình lên Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội trong hạn 15 ngày kể từ
ngày tuyên án (ngày 28/9/2017); người bị hại được quyền kháng cáo phần có liên
quan đến quyền lợi của mình kể từ ngày nhận được bản án hoặc từ ngày được niêm
yết bản án tại trụ sở nơi cư trú của người bị hại, để xem xét theo thủ tục phúc thẩm.
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