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Bản án số 20/2018/HSST 

Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân huyện C tỉnh G 

Cấp xét xử: Sơ thẩm 

Về tội “Hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu, người có công nuôi 

dưỡng mình” 

Với suy nghĩ tiêu cực, nhỏ nhen Hoàng Tuấn A đã ấm ức, thiếu kiềm chế 

dẫn đến hay chửi mắng bố mẹ, vợ con. Năm 2014, ông C bà L bán đất 

nhưng không cho A số tiền nào. Với suy nghĩ bố mẹ bán đất lấy tiền cho 

em gái, thiên vị em gái nên Tuấn A thường xuyên chì chiết, chửi mắng, 

đối xử tện bạc ông C, bà L, hành hạ về tinh thần khiến cho ông C, bà L 

sợ hãi, khủng hoảng về tinh thần trong một thời gian dài. Từ đầu tháng 

10/2017 cho đến hết năm 2017 bị cáo đã thường xuyên có những hành vi 

đối xử một cách tệ bạc, tàn nhẫn, trái với lẽ phải, trái với đạo đức, ngăn 

cản cả tình cảm thương yêu giữa ông nội và các cháu. Ông C trình báo 

công an, đề nghị xử lý hình sự đối với hành vi của con mình. 

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Bị cáo Hoàng Tuấn A phạm tội 

“Hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu, người có công nuôi dưỡng 

mình”. Xử phạt 15 tháng tù, thời hạn tính từ ngày bắt tạm giam. 
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Bản án số 59/2018/HS-ST 

Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long 

Cấp xét xử: Sơ thẩm 

Về tội: hành hạ con 

Đ và C kết hôn năm 2006, có một con chung là cháu Võ Hiếu N. Năm 

2011, Đ và C ly hôn, cháu N được Đ trực tiếp nuôi dưỡng. Từ đầu tháng 

8/2017 đến giữa tháng 9/2017, chị Đ không cho N đi học vì cho rằng N 

hiếu động, nghịch phá. Đ dùng roi bằng tre dài 66cm, đường kính nơi nhỏ 

nhất là 0,8cm, nơi lớn nhất là 01cm để đánh cháu N nhiều lần; trong đó 

có khoảng 5 - 6 lần đánh vào nhiều bộ phận trên người cháu N, mỗi bộ 

phận đánh nhiều cái. Các lần Đ đánh cháu N gây ra nhiều vết thương hở, 

chảy máu, sau khi vết thương lành để lại sẹo và bị tím bầm thì Đ tiếp tục 

đánh. Anh Hồ Hữu Thanh T phát hiện trình báo Công an. Tại phiên tòa 

sơ thẩm, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi của mình với con. 

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm: tuyên bố bị cáo Đ phạm tội “hành hạ con”, 

xử phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. 
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Bản án số 80/2019/HS-ST 

Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân Thị xã Hoàng Mai – Nghệ An 

Cấp xét xử: Sơ thẩm 
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Về tội: “Ngược đãi, hành hạ cha đẻ” 

Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2018 đến tháng 01/2019, Hồ Văn T đã 

4 lần thực hiện hành vi chửi bới, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm hại 

sức khỏe ông Hồ Văn D là bố đẻ của T. Các hành vi chửi bới, lăng mạ, 

đe dọa và đánh đập của Hồ Văn T đối với ông Hồ Văn D đã gây ra đau 

đớn về mặt thể xác, thiệt hại về sức khỏe và tổn thất về tinh thần, gây tâm 

lý sợ hãi, hoang mang, tủi nhục cho ông Hồ Văn D. 

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm: tuyên bị cáo T phạm tội “Ngược đãi, hành 

hạ cha đẻ”, xử phạt 09 tháng tù. 
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Bản án số 91/2019/HS-ST 

Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường 

Cấp xét xử: Sơ thẩm 

Về tội: Cố ý làm hư hỏng tài sản 

Cho rằng bố mẹ đẻ của mình đối xử không công bằng, Bùi Văn T đã có 

hành vi chửi bới, ném đồ đạc vào cha mẹ, đập phá đồ đạc trong nhà gây 

hư hỏng nặng. Ông S (bố đẻ T) đã trình báo công an đề nghị giải quyết sự 

việc. 

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm nhận định: Theo ông S, bà L trình bày 

thì T không thường xuyên chửi bới xúc phạm danh dự, nhân phẩm của 

ông S, bà L mà chỉ khi nào uống rượu say thì T mới chửi bới. Tuy nhiên 

các lần T chửi bới, xúc phạm trước đó thì ông S, bà L không nhớ được 

bao nhiêu lần, vào khoảng thời gian nào và cụ thể nội dung T chửi bới 

như thế nào. Mặt khác bản thân T không có tiền án tiền sự, còn thời hạn 

thời hiệu về hành vi ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, 

con cháu, người có công nuôi dưỡng mình, nên hành vi trên của T không 

đủ các yếu tố cấu thành tội “Ngược đãi, hành hạ cha mẹ”. 

Tuyên xử bị cáo T phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, xử phạt 1 năm 

06 tháng tù. 
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Bản án số 04/2020/HS-PTNCTN 

Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên 

Cấp xét xử: Phúc thẩm 

Về tội “Hành hạ con” 

H kết hôn với anh B năm 2018, trước khi kết hôn, anh B có con riêng là 

cháu P. Trong quá trình cháu P sống cùng vợ chồng H, H lấy lý do cháu 

P không ngoan đã nhiều lần đánh, chửi mắng cháu P. Bà N hàng xóm biết 

nên đã trình báo với công an. Khi công an đang tiến hành điều tra xác 

minh thì chiều 10/4/2019, cháu P đi học về, trong lúc giao tiếp, H nổi 

nóng quát mắng cháu P và dùng hai tay cấu vào vùng ngực, hai cánh tay 

của cháu P khiến toàn bộ vùng ngực, hai cánh tay cháu P bị sây sát và 

bầm tím. 

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm: xử phạt bị cáo H 30 tháng tù về tội “hành 

hạ con”. Sau đó, bị cáo H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, chị T là 

người đại diện hợp pháp của cháu P kháng cáo đề nghị tăng hình phạt và 

bồi thường cho con. 
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Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo 

H và chị T, giữ nguyên bản án sơ thẩm đã tuyên. 
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Bản án số 26/2018/HS-ST 

Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 

Cấp xét xử: Sơ thẩm 

Về tội: Vi phạm chế độ một vợ, một chồng 

Sau khi kết hôn và sinh con, Đ thường đi làm ăn xa nên không có thời 

gian quan tâm, chăm sóc vợ con nên xảy ra mâu thuẫn, chị T bỏ về nhà 

mẹ đẻ sinh sống. Tròng khoảng thời gian T về mẹ, Đ quen biết với S, sau 

một thời gian tự nguyện giúp đỡ Đ, giữa Đ và S nảy sinh tình cảm. S 

chuyển đến chung sống như vợ chồng với Đ và có một con chung. Vì Đ 

chưa ly hôn với chị T nhưng có hành vi sống chung như vợ chồng với 

người khác nên Đ và S bị xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, sau đó 

2 người vẫn tiếp tục chung sống. Biết được điều này, chị T đã có đơn tố 

cáo mối quan hệ của Đ và S, đề nghị cơ quan chức năng xử lý. 

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm: tuyên bị cáo Đ và S phạm tội Vi phạm 

chế độ một vợ, một chồng. Xử phạt bị cáo Đ và bị cáo S mỗi người 06 

tháng cải tạo không giam giữ,  

37 - 42 

07 

Bản án số 17/2018/HS-ST 

Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh T 

Cấp xét xử: Sơ thẩm 

Về tội: Hiếp dâm người dưới 16 tuổi 

Bị cáo H có hành vi hiếp dâm cháu B dưới 16 tuổi. Trong quá trình điều 

tra còn xác định: năm 2015, H và chị Mai được hai gia đình tổ chức đám 

cưới và tự nguyên chung sống với nhau. Khi đó chị Mai 15 tuổi 5 tháng 

9 ngày nên không đăng ký kết hôn do chưa đủ tuổi. Cuối năm 2015, chị 

Mai sinh con với chuẩn đoán thai 39 tuần, giấy khai sinh không có bố. 

Tuy nhiên chị Mai không cung cấp chứng cứ nên không có đủ căn cứ xác 

định hành vi. Đối với việc tổ chức đám cưới của bị cáo H và chị Mai có 

dấu hiệu của tội “Tổ chức tảo hôn” nhưng do trước đó những người tổ 

chức đám cưới chưa bị xử phạt hành C nên không cấu thành tội phạm và 

đến nay thời hiệu xử phạt vi phạm hành C đã hết nên Cơ quan điều tra 

không xử lý. 

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm: tuyên bị cáo H phạm tội “Hiếp dâm 

người dưới 16 tuổi”, xử phạt 06 năm tù. Chấp nhận thỏa thuận giữa bị cáo 

và người đại diện hợp pháp của bị hại. 
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Bản án số 18/2019/HSST 

Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên 

Cấp xét xử: Sơ thẩm 

Về tội: Giao cấu với trẻ em 

Tháng 3/2011, Trân Châu V (sinh năm 1990) và Trần Thị Thanh H (sinh 

năm 1996) nảy sinh tình cảm, V nhiều lần giao cấu với H, làm H có thai. 

Đến tháng 6/2011, bố mẹ ruột của V và mẹ ruột của H tổ chức đám cưới 

cho V và H. V tiếp tục giao cấu với H đến tháng 12/2011, do thai nhi lớn 
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nên không thực hiện hành vi giao cấu nữa. Tháng 2/2012, H sinh một bé 

gái. 

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm nhận định: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa 

có tiền án tiền sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Đối với hành vi của bà Trần 

Thị L, ông Trần Khải H và bà Trần Thị Đ đã có hành bi tổ chức đám cưới 

cho V và H lúc H mới được 15 tuổi 02 tháng 12 ngày, chưa đủ tuổi kết 

hôn. Tuy nhiên, bà L, ông H, bà Đ chưa bị xử phạt hành chính về hành vi 

này nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hòa không xem 

xét, xử lý về tội Tổ chức tảo hôn. 

Tuyên xử bị cáo V phạm tội “Giao cấu với trẻ em”, xử phạt 06 tháng tù, 

cho hưởng án treo. 
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Bản án số 44/2019/HS-ST 

Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Hậu Giang 

Cấp xét xử: Sơ thẩm 

Về tội: Giao cấu với trẻ em 

Năm 2014, bị cáo Huỳnh Minh C và Nguyễn Thị Kim A (sinh năm 2000) 

quen biết, có tình cảm. Ngày 14/2/2015, C và A thực hiện giao cấu 01 lần 

dẫn đến có thai. Sau đó, hai người tiếp tục hẹn gặp nhau thì bị mẹ ruột 

của A phát hiện và khai báo công an. Đến tháng 2/2016, cha mẹ ruột của 

bị cáo và cha mẹ ruột của A tổ chúc lễ cưới, hiện tại hai người chung sống 

hạnh phúc với nhau. 

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm nhận định: Bị cáo C có nhiều tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Đối với bà Nguyễn Thị H, bà Nguyễn Thị 

Đ, ông Chu Văn H có hành vi tổ chức lễ cưới cho bị cáo và A khi A chưa 

đến tuổi kết hôn. Tuy nhiên hành vi này không cấu thành tội “Tổ chức tảo 

hôn” quy định tại Điều 183 Bộ luật hình sự nên Cơ quan điều tra không 

xem xét, xử lý hình sự. 

Tuyên xử bị cáo Huỳnh Minh C phạm tội “Giao cấu với trẻ em”, xử phạt 

03 năm tù, cho hưởng án treo. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM 

HUYỆN G 

TỈNH N 
     Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc 

    ---------------------  

  Bản án số:20/2018/HSST 

Ngày 13  tháng 4  năm 2018 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN G, TỈNH N 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Nguyễn Hữu Q 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Đinh Duy Q 

Ông Đinh Công H. 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Đoàn Thanh M - Cán bộ Tòa án nhân 

dân huyện G 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện G¸ tỉnh N tham gia phiên tòa: Ông Phạm 

Công H- Kiểm sát viên. 

Trong ngày 13/4/2018, tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã G, huyện G, tỉnh Ninh 

Bình, tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 22/2018/HSST, 

ngày 20/3/2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 20/2018/HSST-QĐ ngày 30 

tháng 3 năm 2018 đối với bị cáo: 

Hoàng Tuấn A, tên gọi khác: Không, sinh năm 1979 tại xã G, huyện G, tỉnh 

N. 

Nơi cư trú: Xóm Đ, xã G, huyện G, tỉnh N; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ 

văn hoá: Lớp 12/12; con ông Hoàng Trọng C và bà Đinh Thị L; có vợ là Trịnh Thị 

Thu H và 05 con, con lớn nhất sinh năm 2004, nhỏ nhất sinh năm 2014. Tiền án, 

tiền sự: Không.  

Bị cáo bị bắt giam từ ngày 03/01/2018 tại Trại tạm giam Công an tỉnh N - Có 

mặt tại phiên tòa. 

Người bào chữa:  

1- Bà Ngô Thị L. 

2- Bà Ninh Thị H. 

Đều là Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước - Sở 

Tư pháp tỉnh N - Đều có mặt tại phiên tòa. 

Người bị hại: Vợ chồng ông bà: 

1- Ông Hoàng Trọng C, sinh năm 1945. 

2- Bà Đinh Thị L, sinh năm 1950. 

Đều trú tại: Xóm Đ, xã G, huyện G, tỉnh N. 

Ông C và bà L có mặt tại phiên tòa. 

Những người làm chứng: Chị Trịnh Thị Thu H và các con là các cháu Hoàng 

Khánh L, Hoàng Thu TR, Hoàng Phương Th; các ông bà: Trần Văn H, Hoàng Văn 
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B, Đinh Thị C, Nguyễn Văn L, Nguyễn Thị Ph. Chị H, ông B, các cháu Hoàng 

Khánh L, Hoàng Thu Tr, Hoàng Thị Th có mặt tại phiên tòa; các ông bà: Trần Văn 

H, Đinh Thị C, Nguyễn Văn L, Nguyễn Thị Ph 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: 

Hoàng Tuấn A là con của ông Hoàng Trọng C sinh năm 1945 và bà Đinh Thị 

L sinh năm 1950. Quá trình sinh hoạt chung giữa Tuấn A và ông C, bà L xảy ra mâu 

thuẫn mà nguyên nhân chính xuất phát từ việc Hoàng Tuấn A  không tu chí làm ăn, 

thường xuyên uống rượu, chửi mắng bố mẹ, vợ con nên vợ chồng ông C không tin 

tưởng và giúp đỡ Tuấn A trong cuộc sống. Năm 2012, chị Hoàng Thị Ngọc L (là em 

gái của Tuấn A) sinh năm 1990, trú tại phường D, thị xã D, tỉnh B kết hôn nhưng lo 

sợ Tuấn A vào dự lễ kết hôn của chị L sẽ quậy phá làm xấu mặt gia đình nên vợ 

chồng ông C không thông báo cho Tuấn A biết mà tự vào BD tổ chức đám cưới cho 

chị L. Sau đó, Tuấn A biết được việc bố mẹ vào N tổ chức kết hôn cho em gái 

nhưng không thông báo cho mình biết và có suy nghĩ bố mẹ không tôn trọng mình, 

thiên vị em gái, phân biệt đối xử nên Tuấn A thường xuyên kiếm cớ để chì chiết, 

nhiếc móc bố mẹ. Năm 2014, Tuấn A  bàn với vợ chồng ông C bán mảnh đất của 

gia đình để lấy tiền mua xe ô tô làm phương tiện làm ăn nhưng vợ chồng ông C 

không đồng ý, sau đó bà L bán mảnh đất trên để lấy tiền xây dựng công trình phụ 

cho gia đình, số tiền còn lại gửi tiết kiệm ở ngân hàng. Biết được việc này nên nhiều 

lần Tuấn A tra hỏi vợ chồng ông C, bà L về việc bán đất nhưng không bàn bạc, 

không cho Tuấn A số tiền nào, bà L trả lời "Việc đấy tao làm, đất của tao, bán là 

quyền của tao". Cho rằng bố mẹ thiên vị em gái, cho tiền em gái  nên Tuấn A 

thường xuyên chì chiết, chửi mắng, nhiếc móc, hành hạ về tinh thần khiến cho ông 

C, bà L luôn sống trong tâm trạng lo lắng, sợ hãi, khủng hoảng về tinh thần trong 

một thời gian dài. 

Khoảng đầu tháng 10/2017, Tuấn A hỏi vay tiền bà L nhưng không được. Sau 

đó, biết được bà L cho cháu họ của mình vay tiền, ngày 07/10/2017, Tuấn A chửi 

bới, nhiếc móc, tra hỏi bà L: "Việc trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông? Tại sao 

khi em gái cưới không cho tôi biết? Tại sao lại bán đất không cho tôi biết, bán đất 

để làm gì? Khi có tiền thì cho người ngoài vay, không cho con cái vay? Việc xuất 

đất đó là tiền của tôi gửi mua, tại sao khi bán không cho tôi biết mà mang tiền cho 

em gái trả nợ hết?...", bà L trả lời: "Việc tao làm, tiền của tao, tao cho ai vay là tiền 

của tao, mày làm gì được tao", Tuấn A liền dùng tay tát 02 nhát vào mặt bà L, làm 

bà L bị thương, phải bỏ chạy, đến sáng ngày hôm sau mới về nhà. Cũng vì lo lắng, 

sợ hãi nên ngày 09/10/2017, bà L bỏ nhà đi vào Thành phố H ở với con gái. 

Khoảng 11h ngày 14/12/2017, Tuấn A đánh chửi vợ là chị Trịnh Thị Th H 

sinh năm 1983, thấy vậy ông C  đến can ngăn thì bị Tuấn A chửi bới, xúc phạm và 

dùng tay tát 01 nhát vào mặt ông C làm ông C bị đau, sợ hãi không dám về nhà, sau 

đó Tuấn A tìm và điện thoại cho ông C  nhưng không thấy ông C nghe máy mà thấy 

tiếng chuông điện thoại kêu trong ngăn tủ ly gỗ của gia đình, Tuấn A dùng chân đạp 

vào cánh tủ làm cánh tủ bị vỡ rồi lấy chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung 
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A3 của ông C ra đập mạnh xuống nền nhà làm chiếc điện thoại bị vỡ nát, hư hỏng 

không sử dụng được. Sáng ngày 15/12/2017, ông C biết Tuấn A đập điện thoại, do 

lo sợ tiếp tục bị Tuấn A hành hạ, đánh đập nên ông C đi vào Thành phố H ở cùng 

con gái với bà L; đến ngày 28/12/2017 vợ chồng ông C về nhà ở xóm Đ, xã G, 

huyện G, tỉnh N.  

Tối ngày 28/12/2017, Tuấn A đi uống rượu, bia với bạn, đến khoảng 23h 

cùng ngày điều khiển xe mô tô về nhà. Thấy cửa cổng bị khóa, Tuấn A gọi cửa thì 

chị H ra mở cửa cổng, Tuấn A điều khiển vào sân rồi ga to lên làm cho mọi người 

trong gia đình tỉnh giấc. Sau đó, A  dựng xe mô tô đi vào trong nhà, thấy ông C 

đang ôm cháu Hoàng Trung H sinh năm 2011 (con thứ 4 của Tuấn A) ngủ ở giường 

kê ở phòng khách, Tuấn A quát to "Thằng kia đứng dậy không được nằm với đồ hôi 

thối", cháu H sợ hãi đi vào gian phòng bên trong. Tuấn A nói "Người ta đi chín về 

mười, đằng này ông đi mười về không được một" rồi đi đến giường dùng hai tay túm 

vào phần cổ của ông C ấn lên xuống hai ba lần, sau đó dùng tay đánh liên tiếp 02 

nhát vào vùng đầu và mặt ông C rồi đi ra giữa nhà nhiếc móc ông C "Ông bà đi 

miền nam về mà không có được gói bánh đặc sản thắp hương tổ tiên", ông C nói 

"Để mai mẹ mày ra chợ mua" rồi đứng dậy đi ra ngoài; Tuấn A giữ ông C ở lại tiếp 

tục nhiếc móc, chửi bới, sau đó dùng tay tát 01 nhát vào mặt ông C. Thấy ông C bị 

đánh, chị H và các cháu Hoàng Khánh L sinh năm 2004, Hoàng Thu Tr sinh năm 

2006, Hoàng Phương Th  sinh năm 2009 (đều là con của Tuấn A) đến can ngăn 

không cho Tuấn A đánh, còn bà Đinh Thị L đứng ở trong phòng không dám ra can 

ngăn vì sợ Tuấn A đánh. Ông C bỏ chạy ra đến cửa nhà thì bị Tuấn A chạy đến kéo 

lại và hỏi về việc bán đất và mua xe máy thì ông C nói không biết. Tuấn A nói "Ông 

là trụ cột trong gia đình mà lại không biết à, ông quỳ xuống" do lo sợ bị đánh nên 

ông C quỳ xuống nền nhà trước mặt Tuấn A. Sau đó, Tuấn A bắt ông C thắp hương 

lên bàn thờ tổ tiên, bắt quỳ xuống xin lỗi tổ tiên và nói "Ông thắp ba nén hương xin 

lỗi tổ tiên đi, hương nó cụp xuống thì tôi tha, còn nếu thẳng thì tôi đánh chết", ông 

C sợ hãi quỳ trước bàn thờ gia tiên được 03 đến 04 phút thì Tuấn A gọi ông C đi ra 

ngoài hiên nhà để hỏi chuyện về việc bán đất và mua xe, quá trình nói chuyện Tuấn 

A cầm 01 con dao phay và nói "Ông thấy con dao này có sắc không, tôi mài nó suốt 

cả buổi chiều nay" và liên tục chửi ông C "Ông ngu như chó, ngu như lợn". Lợi 

dụng lúc Tuấn A không để ý, bà L hốt hoảng chạy đến nhà ông Trần Văn H sinh 

năm 1962 (ở cùng thôn) nhờ gọi người can ngăn và trình báo công an xã đến giải 

quyết. Tuy nhiên, Tuấn A khóa trái cổng không cho mọi người và công an xã vào 

nhà, đến khoảng 04 giờ ngày 29/12/2017, Tuấn A đi ngủ, lúc này ông C mới dám bỏ 

chạy ra ngoài cổng và làm đơn trình báo với cơ quan công an đề nghị xử lý hình sự 

đối với hành vi hành hạ cha mẹ của Tuấn A. 

Hậu quả: ông Hoàng Trọng C bị thương, vết thương xây xát da, bầm tụ máu 

vùng cổ kích thước (1,5x0,5)cm, sưng nề nhẹ vùng thái dương đỉnh phải kích thước 

(03x05)cm, choáng và đau đầu được điều trị tại Trung tâm y tế huyện G từ ngày 

29/12/2017, đến ngày 01/01/2018 thì ra viện. Bà Đinh Thị L bị thương đau vùng đầu 

từ ngày 09/10/2017 đến ngày 16/10/2017, đến ngày 17/10/2017 bà Liên đi khám tại 

Khoa chuẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Chợ Rẫy - Thành phố H, kết quả bà L bị xuất 

huyết cũ vùng đỉnh chẩm phải và chẩm trái, nhiều ổ xuất nhỏ rải rác vùng thái 
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dương chẩm, tiểu não hai bên. Ngoài ra, quá trình điều tra cũng xác định sau khi bị 

Hoàng Tuấn A chửi bới, nhiếc móc, đánh đập trong thời gian dài, làm ông C, bà L 

luôn phải sống trong tâm trạng bất an, lo lắng, sợ hãi đau đớn về thể xác và tinh thần 

nên phải bỏ nhà ra đi để vào thành phố H sống cùng con gái từ 09/10/2017 đến ngày 

28/12/2017 mới về nhà. 

Quá trình điều tra, ông Hoàng Trọng C tự nguyện giao nộp 01 con dao phay 

và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A3 bị vỡ, hư hỏng. Cơ quan điều 

tra đã trưng cầu định giá tài sản và tại bản kết luận định giá tài sản số 06 ngày 

26/01/2018, Hội đồng định giá đã kết luận: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu 

Samsung A3 trị giá 1.800.000 đồng. 

Quá trình điều tra xác định 01 con dao phay và 01 chiếc điện thoại di động 

nhãn hiệu Samsung A3 là các tài sản hợp pháp của ông C, nên Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an huyện G đã trả lại các tài sản cho ông C. Sau khi nhận lại những tài 

sản nêu trên ông C không có ý kiến khiếu nại gì, không có đề nghị gì. 

Qúa trình điều tra vụ án, Hoàng Tuấn A đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội của mình. 

Tại Bản cáo trạng số 22/CT- VKS, ngày 20/3/2018 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện G đã truy tố bị cáo Hoàng Tuấn A ra trước Tòa án nhân dân huyện G để 

xét xử về tội  “Hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi 

dưỡng mình” theo Điều 151 Bộ luật Hình sự(BLHS) năm1999, sửa đổi, bổ sung 

năm 2009. 

Quá trình điều tra vụ án và tại phiên tòa bị cáo Hoàng Tuấn A và những người 

bị hại, người bào chữa không có ý kiến khiếu nại gì về kết luận định giá và Bản cáo 

trạng nêu trên. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố vẫn giữ nguyên 

quan điểm truy tố như Bản cáo trạng đã nêu, sau khi luận tội đã đề nghị Hội đồng 

xét xử (HĐXX) tuyên bố bị cáo Hoàng Tuấn A phạm tội “Hành hạ ông bà, cha mẹ, 

vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình”. Áp dụng Điều 151; điểm h 

khoản 1 Điều 48, các điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự(BLHS) 

năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009. Xử phạt bị cáo Hoàng Tuấn A từ 12 tháng tù 

đến 18 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam 03/01/2018 và buộc bị cáo 

phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo luật định.  

Tại phiên tòa những người bào chữa cho bị cáo cũng đã có bài bào chữa xác 

định hành vi đối xử tàn ác, tệ bạc của bị cáo Hoàng Tuấn A đối với cha mẹ đẻ của 

mình trong một khoảng thời gian khá dài là có thật, đã gây ra hậu quả nghiêm trọng 

là đúng nên việc VKSND huyện G truy tố bị cáo về tội “Hành hạ ông bà, cha mẹ, 

vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình” là hoàn toàn đúng pháp 

luật, đồng tình với những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ như ông Kiểm sát viên đã 

luận tội. Tuy nhiên những người bào chữa cũng cho rằng bản chất bị cáo là người 

thật thà, chất phác, hành vi của bị cáo chỉ là do có sự ấm ức khi nghĩ rằng bố mẹ đối 

xử không công bằng giữa các con, đồng thời bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, là lao 

động chính trong gia đình lại phải nuôi 5 con còn nhỏ nên đề nghị HĐXX xem xét 

xử bị cáo một mức án thấp nhất. 
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Tại phiên tòa bị cáo nhận tội và không có ý kiến tranh luận gì. Được nói lời 

sau cùng, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Tại phiên tòa những người bị hại cũng không có ý kiến tranh luận gì và đề 

nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

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

tranh tụng, Hội đồng xét xử nhận định vụ án như sau: 

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 G, Điều 

tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện G, 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(BLTTHS). Quá trình điều tra vụ án và tại phiên tòa bị cáo, những 

người bị hại, người bào chữa 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.  

Phân tích những chứng cứ xác định có tội: 
Tại phiên tòa bị cáo hoàn toàn nhận tội. Lời nhận tội của bị cáo cùng các 

chứng cứ khác thể hiện: Xuất phát từ việc Hoàng Tuấn A không tu chí làm ăn, 

thường xuyên uống rượu nên vợ chồng ông C không tin tưởng và giúp đỡ Tuấn A 

trong cuộc sống. Với suy nghĩ tiêu cực, nhỏ nhen Hoàng Tuấn A đã ấm ức, thiếu 

kiềm chế dẫn đến hay chửi mắng bố mẹ, vợ con. Cũng vì suy nghĩ lo sợ Hoàng Tuấn 

A quậy phá nên ngay từ năm 2012, vợ chồng ông C vào tổ chức lễ kết hôn chị 

Hoàng Thị Ngọc L (là em gái của Tuấn A) ở tỉnh B nên không thông báo cho Hoàng 

Tuấn A. Biết được việc này, Hoàng Tuấn A đã có suy nghĩ tiêu cực, cay cú khi cho 

rằng bố mẹ không tôn trọng mình, thiên vị em gái, phân biệt đối xử nên Hoàng Tuấn 

A thường xuyên kiếm cớ để chì chiết, nhiếc móc, xúc phạm bố mẹ. Đến năm 2014, 

Hoàng Tuấn A biết bà L bán mảnh đất trên để lấy tiền xây dựng công trình phụ cho 

gia đình, số tiền còn lại gửi tiết kiệm ở ngân hàng mà không cho Tuấn A mua xe ô 

tô. Biết được việc này nên nhiều lần Tuấn A tra hỏi vợ chồng ông C, bà L về việc 

bán đất nhưng không bàn bạc, không cho Tuấn A số tiền nào. Với suy nghĩ bố mẹ 

bán đất lấy tiền cho em gái, thiên vị em gái nên Tuấn A thường xuyên chì chiết, 

chửi mắng, đối xử tện bạc ông C, bà L, hành hạ về tinh thần khiến cho ông C, bà L 

luôn sống trong tâm trạng lo lắng, sợ hãi, khủng hoảng về tinh thần trong một thời 

gian dài. 

Việc đối xử tàn ác với bố mẹ của bị cáo Hoàng Tuấn A càng trở nên nghiêm 

trọng vào khoảng đầu tháng 10/2017, khi Tuấn A hỏi vay tiền bà L để mua xe mô tô 

cho vợ nhưng bà L không đồng ý. Sau đó, biết được bà L cho cháu họ của mình vay 

tiền, ngày 07/10/2017, với suy nghĩ hẹp hòi, ích kỷ, Hoàng Tuấn A đã chửi bới, 

nhiếc móc, tra hỏi bà L: "Việc trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông? Tại sao khi 

em gái cưới không cho tôi biết? Tại sao lại bán đất không cho tôi biết, bán đất để 

làm gì? Khi có tiền thì cho người ngoài vay, không cho con cái vay? Việc xuất đất 

đó là tiền của tôi gửi mua, tại sao khi bán không cho tôi biết mà mang tiền cho em 
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gái trả nợ hết?...", khi bà L phản ứng cho rằng việc bán đất, cho ai vay tiền là quyền 

của bà, lập tức Hoàng Tuấn A liền dùng tay tát 02 nhát vào mặt bà L, làm bà L bị 

thương, phải bỏ chạy, đến sáng ngày hôm sau mới về nhà. Cũng chính vì việc này 

làm cho bà L sống trong tâm trạng lo lắng, sợ hãi nên ngày 09/10/2017, bà L bỏ nhà 

đi vào Thành phố H ở với con gái. 

Chưa chịu dừng lại, đến khoảng 11h ngày 14/12/2017, Tuấn A đánh chửi vợ 

là chị Trịnh Thị Thu H sinh năm 1983, thấy vậy ông C đến can ngăn thì bị Tuấn A 

chửi bới, xúc phạm và dùng tay tát 01 nhát vào mặt ông C làm ông C bị đau, sợ hãi 

không dám về nhà.  Sau đó Hoàng Tuấn A còn có hành vi đập phá tài sản của ông C 

thể hiện khi gọi điện thoại cho ông C nhưng thấy tiếng chuông điện thoại kêu trong 

ngăn tủ ly gỗ của gia đình,  Tuấn A dùng chân đạp vào cánh tủ làm cánh tủ bị vỡ rồi 

lấy chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A3 của ông C ra đập mạnh xuống 

nền nhà làm chiếc điện thoại bị vỡ nát, hư hỏng không sử dụng được. Vì bị Tuấn A 

đánh và đập hỏng điện thoại làm ông C bất an, lo sợ nên sáng ngày 15/12/2017, ông 

C đi vào Thành phố H ở cùng con gái với bà L; đến ngày 28/12/2017 vợ chồng ông 

C về nhà ở xóm Đ, xã G, huyện G, tỉnh N.  

Càng dấn sâu vào con đường tội lỗi, khoảng 23h ngày 28/12/2017, Hoàng 

Tuấn A sau khi đi uống rượu, bia với bạn, bị cáo đã điều khiển xe mô tô về nhà, 

Tuấn A gọi cửa thì chị H ra mở cửa cổng, Tuấn A điều khiển vào sân rồi ga to lên 

làm cho mọi người trong gia đình tỉnh giấc. Sau đó, A dựng xe mô tô đi vào trong 

nhà, thấy ông C đang ôm cháu Hoàng Trung H  sinh năm 2011 (con thứ 4 của Tuấn 

A) ngủ ở giường kê ở phòng khách, Tuấn A liền có hành vi ngăn cản tình cảm yêu

thương giữa ông nội và cháu khi quát to "Thằng kia đứng dậy không được nằm với 

đồ hôi thối", làm cháu H sợ hãi đi vào gian phòng bên trong. Bị cáo đi đến giường 

dùng hai tay túm vào phần cổ của ông C ấn lên xuống hai ba lần, sau đó dùng tay 

đánh liên tiếp 02 nhát vào vùng đầu và mặt ông C rồi đi ra giữa nhà liên tục chửi 

bới, nhiếc móc ông C, khi ông C đứng dậy đi ra ngoài; Tuấn A giữ ông C ở lại tiếp 

tục nhiếc móc, chửi bới, sau đó dùng tay tiếp tục tát 01 nhát vào mặt ông C. Chỉ đến 

khi vợ, con bị cáo là chị H và các cháu Hoàng Khánh L, Hoàng Thu Tr, Hoàng 

Phương Th đến can ngăn Tuấn A mới không đánh nữa, còn bà Đinh Thị L không 

dám ra can ngăn vì sợ Tuấn A đánh. Khi ông C bỏ chạy ra đến cửa nhà thì bị Tuấn 

A túm lại bắt quỳ giữa nhà, do lo sợ bị đánh nên ông C quỳ xuống nền nhà trước 

mặt Tuấn A. Sau đó, Tuấn A bắt ông C thắp hương lên bàn thờ tổ tiên, bắt quỳ 

xuống xin lỗi tổ tiên và nói "Ông thắp ba nén hương xin lỗi tổ tiên đi, hương nó cụp 

xuống thì tôi tha, còn nếu thẳng thì tôi đánh chết", ông C sợ hãi quỳ trước bàn thờ 

gia tiên được 03 đến 04 phút thì Tuấn A gọi ông C đi ra ngoài hiên nhà nhưng lại 

tiếp tục có hành vi dùng dao phay đe dọa khi nói "Ông thấy con dao này có sắc 

không, tôi mài nó suốt cả buổi chiều nay" và liên tục chửi ông C "Ông ngu như chó, 

ngu như lợn". Lợi dụng lúc Tuấn A không để ý, bà L hốt hoảng chạy đến nhà ông 

Trần Văn H ở cùng thôn nhờ gọi người can ngăn và trình báo công an xã đến giải 

quyết. Tuy nhiên, Tuấn A khóa trái cổng không cho mọi người và công an xã vào 

nhà, đến khoảng 04 giờ ngày 29/12/2017, Tuấn A đi ngủ, lúc này ông C mới dám bỏ 

chạy ra ngoài cổng và làm đơn trình báo với cơ quan công an đề nghị xử lý hình sự 

đối với hành vi hành hạ cha mẹ của Tuấn A. 
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Rõ ràng trong một khoảng thời gian dài ngay từ năm 2012 cho đến năm 2014, 

bị cáo Hoàng Tuấn A với suy nghĩ tiêu cực, cay cú, nhỏ nhen, ích kỷ, phi lý cho 

rằng bố mẹ đối xử không công bằng giữa các con nên bị cáo đã có hành vi đối xử tệ 

bạc, thường xuyên có hành vi chửi bới, xúc phạm bố mẹ, làm cho ông C, bà L luôn 

sống trong tâm trạng lo âu, sợ hãi, dày vò về tinh thần. Từ đầu tháng 10/2017 cho 

đến hết năm 2017 bị cáo đã thường xuyên có những hành vi đối xử một cách tệ bạc, 

tàn nhẫn, trái với lẽ phải, trái với đạo đức, ngăn cản cả tình cảm thương yêu giữa 

ông nội và các cháu. Chuỗi hành vi của bị cáo là những hành vi bạo lực. Trước hết 

là bạo lực về tinh thần khi bị cáo thường xuyên chửi bới, chì chiết, xúc phạm cha mẹ 

bằng những lời nói thô lỗ, dung tục. Khi bố mẹ phản ứng thì bị cáo còn dùng tay 

đánh cả bố mẹ mình. Bị cáo đánh bà L một lần ngày 07/10/2017, đánh ông C  nhiều 

lần vào các ngày 14/12/2017 và ngày 28/12/2017. Hậu quả: ông Hoàng Trọng C bị 

thương, vết thương xây xát da, bầm tụ máu vùng cổ kích thước (1,5x0,5)cm, sưng 

nề nhẹ vùng thái dương đỉnh phải kích thước (03x05)cm, choáng và đau đầu được 

điều trị tại Trung tâm y tế huyện G từ ngày 29/12/2017, đến ngày 01/01/2018 thì ra 

viện. Bà Đinh Thị L bị thương đau vùng đầu từ ngày 09/10/2017 đến ngày 

16/10/2017, đến ngày 17/10/2017 bà L đi khám tại Khoa chuẩn đoán hình ảnh, Bệnh 

viện CR - Thành phố H, kết quả bà L bị xuất huyết cũ vùng đỉnh chẩm phải và chẩm 

trái, nhiều ổ xuất nhỏ rải rác vùng thái dương chẩm, tiểu não hai bên. Vết thương về 

thể xác mà bị cáo gây ra tuy không lớn(Vì người bị hại không đi giám định), nhưng 

vết thương về tinh thần thì tổn hại thật to lớn khó có gì có thể bù đắp được. Chính vì 

bị Hoàng Tuấn A hành hạ chửi bới, nhiếc móc, sỉ nhục, đánh đập trong thời gian 

dài, làm ông C, bà L luôn phải sống trong tâm trạng bất an, lo lắng, sợ hãi đau đớn 

về thể xác và tinh thần nên phải bỏ nhà ra đi để vào thành phố H sống cùng con gái 

từ 09/10/2017 đến ngày 28/12/2017 mới về nhà. Hậu quả hành vi của bị cáo gây ra 

là nghiêm trọng, gây dư luận xấu về  các mặt văn hóa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

đạo đức gia đình và xã hội. 

 Lời nhận tội của bị cáo hoàn toàn phù hợp với lời khai của những người bị 

hại và người làm chứng, và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ 

vụ án. Do đó đã có đủ cơ sở khẳng định hành vi của bị cáo đã phạm tội “Hành hạ 

ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình. Việc Viện 

kiểm sát nhân dân huyện G truy tố bị cáo theo Điều 151 của BLHS năm 1999 (sửa 

đổi , bổ xung năm 2009) là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp 

luật. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quan 

hệ gia đình tốt đẹp được pháp luật hình sự bảo vệ. Gia đình là tế bào của xã hội, là 

tổ ấm, là nơi nuôi dưỡng, là trường học đầu tiên để mỗi con người chúng ta khôn 

lớn, trưởng thành. Bản thân bị cáo là người đã thành niên, có vợ và 05 con, bị cáo 

hiểu rõ sự khó khăn vất vả của bố mẹ trong việc nuôi dạy các con khôn lớn, trưởng 

thành. Ông C và bà L tuy nghèo nhưng cũng đã hết sức cố gắng nuôi dạy các con, 

cho bị cáo được học hành đàng hoàng, tử tế, lẽ ra bị cáo càng phải thầm thía công 

lao sinh thành dưỡng dục của bố mẹ để từ đó có sự đối xử đúng pháp luật, đúng đạo 

lý uống nước nhớ nguồn. Nhưng bị cáo chỉ vì sự ích kỷ, gia trưởng đã có sự đối xử 

tàn ác, sử dụng cả bạo lực với bố mẹ gây ra hậu quả nghiêm trọng, làm xói mòn đạo 
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đức gia đình, gây nên sự hoang mang, phẫn nộ gay gắt của quần chúng nhân dân. 

Hành vi của bị cáo bị chính những người ruột thịt, thân thích nhất lên án gay gắt. 

Đồng thời hành vi của bị cáo xâm phạm đến cha bị cáo là người đã trên 70 tuổi 

thuộc trường hợp người già đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy 

định tại điểm h, khoản 1 Điều 48 BLHS năm 1999. Vì vậy cần có một hình phạt thật 

nghiêm minh đối với bị cáo bằng cách cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một 

thời gian mới đủ để cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành người có ích cho gia đình, xã 

hội đồng thời góp phần răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.  

Tuy nhiên trong quá trình điều tra vụ án và tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã 

thành khẩn khai báo, tỏ rõ sự ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường 

hợp ít nghiêm trọng. Gia đình bị cáo là hộ cận nghèo, bị cáo là lao động chính trong 

gia đình và phải nuôi 05 con đều còn dưới 18 tuổi, đồng thời người bị hại cũng đề 

nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đây là những tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự được quy định tại các điểm h, p khoản 1, 2 Điều 46 Bộ luật hình 

sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).  

Về trách nhiệm dân sự: Không đặt ra giải quyết vì không có yêu cầu, đề nghị 

của người bị hại. 

Đối với 01 con dao phay và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung 

A3 bị vỡ hư hỏng. Quá trình điều tra xác định đây là những tài sản hợp pháp của 

ông Hoàng Trọng C nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gđã trả lại chiếc 

dao phay và chiếc điện thoại nêu trên cho ông C là đúng pháp luật. 

Đối với hành vi của bị cáo Hoàng Tuấn A  đập vỡ, làm hư hỏng 01 chiếc điện 

thoại di động nhãn hiệu Samsung A3 của ông C. Do chiếc điện thoại di động có trị 

giá 1.800.000 đồng nên bị cáo Hoàng Tuấn A  không phạm tội ‘Hủy hoại tài sản’ 

theo quy định tại Điều 143 BLHS. 

Đối với hành vi mà bị cáo Hoàng Tuấn A đánh ông C và bà L. Cơ Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an huyện G đã ra quyết định trưng cầu giám định thương tật 

nhưng ông C và bà L đều đã đề nghị từ chối giám định thương tật nên không có căn 

cứ để xử lý. 

Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí theo quy định của pháp luật. 

  Về quyền kháng cáo: Bị cáo, những người bị hại có quyền kháng cáo Bản án 

theo luật định.  
   Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH 
1. Tuyên bố: Bị cáo Hoàng Tuấn A phạm tội “Hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ

chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình”. Áp dụng Điều 151; điểm h 

khoản 1 Điều 48, các điểm h, p khoản 1, 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự 1999(sửa đổi bổ 

sung năm 2009). 

Xử phạt bị cáo Hoàng Tuấn A 15(Mười lăm) tháng tù, thời hạn tù tính từ 

ngày bắt tạm giam 03/01/2018. 

2. Về án phí: Áp dụng Điều 136 BLTTHS và Điều 23 Nghị quyết số

326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Buộc 
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bị cáo Hoàng Tuấn A phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự 

sơ thẩm. 

Người phải thi hành án, có quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 7, 9 Luật thi hành án dân 

sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án dân sự.   
Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo, người bị hại có mặt có quyền kháng cáo 

Bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

Nơi nhận: THAY MẶT HỘI ĐỐNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- Toà án nhân dân tỉnh N; THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- CQĐT Công an huyện G; 

- Thi hành án dân sự H. G; 

- VKSND huyện G; 

- Bị cáo, người bị hại; 

- Người bào chữa ; 

- Lưu HS, VP. 

Nguyễn Hữu Q 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH LONG 

TỈNH VĨNH LONG 

Bản án số: 59/2018/HS-ST 

Ngày 14 - 8 - 2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    NHÂN DANH 

        NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH LONG - TỈNH VĨNH LONG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Vân 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Phạm Văn Tư 

Bà Huỳnh Thị Thu Vân

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Ngọc Trà My - Thư ký Tòa án nhân 

dân thành phố Vĩnh Long 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Long tham gia 

phiên tòa: Ông Võ Hoài Phương - Kiểm sát viên 

Ngày 14 tháng 8 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh 

Long xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 47/2018/TLST-HS 

ngày 29 tháng 6 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

49/2018/QĐXXST-HS ngày 19 tháng 7 năm 2018 đối với: 

- Bị cáo: Nguyễn Thị Xuân Đ, sinh năm 1984, tại tỉnh Vĩnh Long 

Nơi cư trú: ấp L, xã T, huyện L, tỉnh Vĩnh Long; nghề nghiệp: buôn 

bán; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1963 (chết) và bà 

Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1964; anh chị em ruột có 02 người, lớn nhất là bị 

cáo, nhỏ nhất sinh năm 1987; bị cáo có chồng tên Võ Hùng C, sinh năm 

1984, đã ly hôn năm 2011 và con tên Võ Hiếu N sinh năm 2008; tiền án, tiền 

sự: không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị 

cáo có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại: Võ Hiếu N, sinh ngày 06/01/2008 (vắng mặt) 

Nơi cư trú: ấp P, xã T, huyện L, tỉnh Vĩnh Long 

Người đại diện hợp pháp của bị hại: Ông Võ Hùng C, sinh năm 1984, 

là cha ruột (vắng mặt) 
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Nơi cư trú: ấp P, xã T, huyện L, tỉnh Vĩnh Long 

- Người làm chứng: 

1. Bà Nguyễn Thị Kim N, sinh năm 1983

Nơi cư trú: đường T, phường N, thành phố V, tỉnh Vĩnh Long 

2. Ông Hồ Hữu Thanh T, sinh năm 1974 (vắng mặt)

Nơi cư trú: đường M, khóm B, phường B, thành phố V, tỉnh 

Vĩnh Long  

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 Nguyễn Thị Xuân Đ và ông Võ Hùng C kết hôn năm 2006, có 

một con chung là cháu Võ Hiếu N, sinh ngày 06/01/2008. Năm 2011, bị cáo 

Đ và ông C ly hôn với nhau. Cháu Võ Hiếu N do Đ trực tiếp nuôi dưỡng, 

chăm sóc và sinh sống tại địa chỉ: ấp L, xã T, huyện L, tỉnh Vĩnh Long. Đầu 

tháng 8/2017, bị cáo Đ, cháu Võ Hiếu N thuê trọ tại địa chỉ đường P, phường 

T, thành phố V. Cư trú cùng phòng trọ với bị cáo Đ, cháu N là Nguyễn Thị 

Kim N, là cháu họ của bị cáo Đ. Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 8/2017 

đến ngày 15/9/2017, cho rằng cháu Võ Hiếu N hiếu động, nghịch phá, không 

nghe lời chỉ dạy, bị cáo Đ không cho cháu N đi học, để cháu N ở nhà. Đ 

dùng roi bằng tre dài 66cm, đường kính nơi nhỏ nhất là 0,8cm, nơi lớn nhất 

là 01cm để đánh cháu N nhiều lần; trong đó có khoảng 5 - 6 lần đánh vào 

nhiều bộ phận trên người cháu N, mỗi bộ phận đánh nhiều cái. Các lần Đ 

đánh cháu N gây ra nhiều vết thương hở, chảy máu, sau khi vết thương lành 

để lại sẹo và bị tím bầm thì Đ tiếp tục đánh. Đến khoảng 08 giờ ngày 

16/9/2017, Nguyễn Thị Xuân Đ tiếp tục dùng cây roi bằng tre đánh nhiều cái 

vào người cháu N thì bị anh Hồ Hữu Thanh T phát hiện trình báo Công an 

phường 4, thành phố Vĩnh Long để giải quyết. Qua kiểm tra thân thể, cơ 

quan Công an xác định trên người cháu N có rất nhiều vết bầm và nhiều vết 

sẹo. Qua làm việc của cơ quan Công an, Nguyễn Thị Xuân Đ thừa nhận các 

vết thương trên người cháu Võ Hiếu N do Đ gây ra trong khoảng thời gian 

hơn 30 ngày. 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Long trưng cầu 

giám định về tỷ lệ thương tích đối với cháu Võ Hiếu N. Tại Bản kết luận 

giám định pháp y về thương tích số 139/2017/TgT của Trung tâm pháp y 

tỉnh Vĩnh Long kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra của Võ 

Hiếu N gồm các vết thương: 

- Vết sẹo mờ sóng mũi kích thước 0,5cm x 0,1cm. 
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- Vết sẹo mờ má trái kích thước 0,5cm x 0,5cm và 0,5cm x 0,4cm. 

- Vết sẹo mờ cổ phải kích thước 0,5cm x 0,5cm. 

- Vết sẹo mờ vùng ngực kích thước 02cm x 0,3cm, 0,4cm x 0,3cm 

và 0,7cm x 0,3cm. 

- Vết sẹo mờ vùng bụng phải kích thước 03cm x 0,5cm, 01cm x 05cm, 

0,5cm x 0,3cm, 0,3cm x 0,3cm, 0,4cm x 0,3cm, 01cm x 0,1cm, 0,5cm x 

0,1cm, 0,3cm x 0,1cm và 0,2cm x 0,2cm. 

- Vết sẹo vùng lưng kích thước 01cm x 0,3cm, 0,3cm x 0,3cm, 0,3cm 

x 0,1cm và 0,2cm x 0,1cm 

- Vết trầy xước mờ cánh tay trái kích thước 04cm x 0,1cm, 06cm x 

0,1cm, 05 x 0,1cm và 03cm x 0,5 cm. 

- Sẹo mờ khuỷu tay trái kích thước 01cm x 0,5cm. 

- Sẹo mờ khuỷu tay trái kích thước 1,5cm x 0,5cm. 

- Sẹo mờ đùi phải kích thước 01cm x 0,2cm. 

Tổng tỷ lệ thương tích chung là 13%. 

Vật chứng: Cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ 01 cây roi bằng tre có 

đặc điểm dài 66 cm, đường kính nơi nhỏ nhất là 0,8 cm, nơi lớn nhất 

là 01 cm.  

Trách nhiệm dân sự: Sau sự việc xảy ra, cháu Võ Hiếu N được cha 

ruột là ông Võ Hùng C nuôi dưỡng, là người đại diện hợp pháp của cháu N. 

Ông C đề nghị miễn trách nhiệm hình sự bị cáo Đ, không yêu cầu trách 

nhiệm dân sự với bị cáo. 

Nguyễn Thị Kim N trong thời gian sống chung phòng trọ với Đ đã 

chứng kiến nhiều lần bị cáo Đ đánh cháu N bằng cây roi tre. Nguyễn Thị 

Kim N có thực hiện ngăn cản việc Đ đánh cháu N. Kết quả điều tra xác định 

Nguyễn Thị Kim N không tham gia cùng Đ đánh N nên Cơ quan cảnh sát 

điều tra không xử lý đối với Nguyễn Thị Kim N. 

Tại bản Cáo trạng số 47/CT-VKSND-TPVL ngày 26/6/2018, Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Long truy tố bị cáo Nguyễn Thị Xuân Đ 

về “Tội hành hạ con” quy định tại Điều 151 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2009).  

Tại phiên tòa sơ thẩm: 

Bị cáo Nguyễn Thị Xuân Đ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như 

Cáo trạng đã nêu và đồng ý với tội danh mà bị cáo bị truy tố. Ông Võ Hùng 

C có đơn đề nghị xét xử vắng mặt, bảo lưu ý kiến đã trình bày tại Cơ quan 

cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Long. 
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Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Long tham gia xét xử 

đã trình bày luận tội:  

Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào Điều 151; điểm h, p khoản 1 Điều 

46; Điều 60 Bộ luật Hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009); 

Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017); Nghị 

quyết 41/2017/QH14, ngày 20/6/2017 của Quốc hội; Điều 23 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 đối với bị cáo Nguyễn Thị Xuân Đ. 

Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Xuân Đ phạm 

“Tội hành hạ con”; đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Xuân Đ mức án từ 09 

tháng - 01 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 01 năm 

06 tháng đến 02 năm. Xử lý vật chứng: đề nghị Hội đồng xét xử tuyên tịch 

thu, tiêu hủy 01 (một) đoạn cây gỗ có chiều dài 66cm, đường kính thân đoạn 

nhỏ nhất là 0,8cm, đoạn lớn nhất là 1cm. Án phí: Buộc bị cáo Đ nộp 

200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

   Bị cáo không tham gia tranh luận, không ý kiến đối đáp; trong phần 

nói sau cùng, bị cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.  

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] Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

thành phố Vĩnh Long, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh 

Long, 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 năm 

2015. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu 

nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều phù hợp quy định 

pháp luật. 

 [2] Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Xuân Đ đã khai hành vi 

phạm tội là hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan cảnh sát 

điều tra, lời trình bày của bị hại và người làm chứng; phù hợp với các tài 

liệu, chứng cứ khác do Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu thập có trong hồ sơ 

vụ án, nên đã có đủ cơ sở kết luận bị cáo Nguyễn Thị Xuân Đ phạm “Tội 

hành hạ con” quy định tại Điều 151 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2009).  

[3] Xét hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, tội phạm 

ít nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến quan hệ gia đình, vi phạm nghiêm 

trọng nghĩa vụ có tính đạo lý giữa mẹ ruột, con ruột, xâm hại sức khỏe cháu 
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N. Bị cáo có trình độ văn hóa lớp 12/12, trình độ học vấn là đại học tin học, 

được kết nạp đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 09/9/2013, sinh hoạt 

Đảng tại Chi bộ Trường Mầm non S, Đảng bộ xã T, thành phố V. Quá trình 

học tập, làm việc, bị cáo được đơn vị nơi học tập, làm việc; tổ chức cơ sở 

đảng nơi làm việc rèn luyện, hiểu rõ mối quan hệ đạo lý người thân trong gia 

đình, phương pháp giáo dục con của người mẹ. Bị cáo vì sự tức giận, sự bế 

tắt trong cách dạy con, do cho rằng cháu N có sự bướng bỉnh, có những suy 

nghĩ và hành động vượt quá độ tuổi, đã dùng cây roi bằng tre dài 66cm, 

đường kính nơi nhỏ nhất là 0,8cm, nơi lớn nhất là 01cm đánh cháu N nhiều 

lần trong khoảng thời gian liên tục hơn 30 ngày. Cách dạy con của bị cáo Đ 

không mang tính khoa học, không phù hợp tâm lý trẻ nhỏ, không phù hợp 

đạo đức xã hội, gây hậu quả nghiêm trọng, làm tổn hại sức khỏe cháu N, qua 

kết luận giám định tỷ lệ 13%. Điều này không những tạo sự đau đớn về thân 

thể mà còn gây ra sự giày vò về tình cảm, sự đau khổ về tinh thần đối với 

cháu Võ Hiếu N. Hành vi phạm tội của bị cáo với lỗi cố ý, nhận thức rõ đây 

là hành vi bạo lực với con. 

[4] Tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự: Trong suốt quá 

trình điều tra vụ án cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo đã thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải. Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm 

trọng. Người đại diện hợp pháp bị hại có ý kiến xin miễn trách nhiệm hình 

sự bị cáo Đ. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại 

điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999 (được sửa 

đổi, bổ sung năm 2009). Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.   

[5] Từ những cơ sở trên, Hội đồng xét xử nhận thấy, bị cáo Đ phải 

chịu trách nhiệm hình sự cho hành vi vi phạm pháp luật của mình, cần thiết 

phạt bị cáo một hình phạt nghiêm, tương xứng với hành vi phạm tội bị cáo, 

đảm bảo được sự răn đe, giúp bị cáo cải tạo bản thân và cũng góp phần 

phòng ngừa chung cho xã hội. Tuy nhiên, bị cáo có nhân thân tốt; có 02 tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình 

sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009); có nơi cư trú rõ ràng, có khả 

năng tự cải tạo, việc không bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù không gây 

nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu tình hình an ninh, trật tự, an 

toàn xã hội. Hội đồng xét xử quyết định áp dụng Điều 60 Bộ luật Hình sự 

năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009), miễn chấp hành hình phạt tù có 

điều kiện, cho bị cáo hưởng án treo. 

[6] Trách nhiệm dân sự: Ông Võ Hùng C là người đại diện hợp pháp 

cháu N, không yêu cầu trách nhiệm dân sự với bị cáo Đ, nên không đặt ra 

xem xét, giải quyết. 

[7] Xử lý vật chứng: 01 (một) đoạn cây gỗ có chiều dài 66cm, đường 

kính thân đoạn nhỏ nhất là 0,8cm, đoạn lớn nhất là 1cm là vật không giá trị 

nên tịch thu, tiêu hủy. 
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[8] Án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Thị Xuân Đ nộp 200.000đ án phí hình 

sự sơ thẩm. 

Xét ý kiến đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Vĩnh Long có căn cứ để chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điều 151; điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 60; 

Điều 41 Bộ luật Hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009); Điều 

7 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017); Nghị quyết 

41/2017/QH14, ngày 20/6/2017 của Quốc hội; Điều 135 Bộ luật Tố tụng 

hình sự năm 2015; khoản 7 Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-BTP-BCA-

TANDTC-VKSNDTC, ngày 25/9/2001 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa 

án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; điểm a khoản 1 Điều 23 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí 

Tòa án đối với bị cáo Nguyễn Thị Xuân Đ. 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Xuân Đ phạm “Tội hành hạ con”.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Xuân Đ 09 (chín) tháng tù nhưng cho 

hưởng án treo. 

Thời gian thử thách là 18 (mười tám) tháng. Thời hạn thử thách của bị 

cáo được tính từ ngày tuyên án 14/8/2018. 

   Giao bị cáo Nguyễn Thị Xuân Đ cho Ủy ban nhân dân xã T, huyện L, 

tỉnh Vĩnh Long giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường 

hợp bị cáo Nguyễn Thị Xuân Đ thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy 

định của pháp luật về thi hành án hình sự. 

   Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm 

nghĩa vụ 02 (hai) 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:

Các vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 

28/6/2018 giữa Công an thành phố Vĩnh Long và Chi cục Thi hành án dân sự 

thành phố Vĩnh Long được xử lý như sau: 

 Tịch thu, tiêu hủy 01 (một) đoạn cây gỗ có chiều dài 66cm, đường 

kính thân đoạn nhỏ nhất là 0,8cm, đoạn lớn nhất là 1cm. 

3. Án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Thị Xuân Đ nộp 200.000đ (hai trăm

ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 
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  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.   

  Bị cáo có mặt được quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. Cháu Võ Hiếu N, ông Võ Hùng C vắng mặt tại 

phiên tòa được quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định pháp luật. 

 Nơi nhận:    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM        

- Tòa án nhân dân tỉnh: 1;   THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Viện kiểm sát cùng cấp: 1; 

- Viện kiểm sát tỉnh: 1; 

- Ủy ban kiểm tra Thành ủy VL: 1; 

- Trại giam: 1; 

- Công an: 1; 

- Chi cục Thi hành án: 1;       (Đã ký tên và đóng dấu) 
- Sở Tư pháp: 1; 

- Bị cáo: 1; 

- Đương sự khác: 1; 

- Lưu: 5.        

  Nguyễn Thị Thu Vân 
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tßa ¸n nh©n d©n       céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

     THỊ XÃ HOÀNG MAI – NGHỆ AN §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Bản án số: 80/2019/HS -ST 

Ngµy: 24/9/2019 

Nh©n danh 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HOÀNG MAI, TỈNH NGHỆ AN 

  -Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

ThÈm ph¸n - Chñ täa phiªn tßa: Ông Trần Ngọc Hà 

C¸c Héi thÈm nh©n d©n: Ông Hoàng Huy Anh và ông Trần Đình Sao 

Thư ký phiªn tßa: Bà Trần Thị Duyên, Thư ký Tßa ¸n nh©n d©n thị xã Hoàng 

Mai. 

§¹i diÖn Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoàng Mai tham gia phiªn tßa: Bà Vũ

Thị Thùy Trang - KiÓm s¸t viªn. 

Trong ngµy 24 th¸ng 9 n¨m 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Hoàng Mai, 

xÐt xö s¬ thÈm công khai vô ¸n H×nh sù thô lý sè 80/2019/TLST - HS ngµy 12 th¸ng 9 

n¨m 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 126/QĐXXST – HS ngày 12 

tháng 9 năm 2019, ®èi víi bÞ c¸o: 

Hồ Văn T, sinh ngày 19/5/1982 tại thị xã H, tỉnh Nghệ an, 

Nơi cư trú: Khối HT, phường QP, thị xã H, tỉnh Nghệ An; nghÒ nghiÖp: Đánh cá 

biển; tr×nh ®é v¨n hãa: 4/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc Tịch: Việt Nam; con 

«ng Hồ Văn D, sinh năm 1956 và bµ Nguyễn Thị V (đã chết); vợ: Lê Thị H, sinh năm 

1983, con: 01 con sinh năm 2004; tiÒn ¸n: Không; tiền sự: Ngày 23/3/2018 bị Công an 

phường QP, thị xã Hoàng Mai xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức Cảnh cáo về 

hành vi chửi bới, xúc phạm và xé áo ông Hồ Văn D. Ngày 14/4/2018 bị Công an 

phường QP xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức Cảnh cáo về hành vi chửi bới, 

xúc phạm và đe dọa hàng xóm xung quanh, gây mất an ninh trật tự; nhân thân: Ngày 

10/2/2015 bị Tòa án nhân dân thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An xử phạt 06 tháng tù về 

tội “Trộm cắp tài sản”, chấp hành xong ngày 05/6/2015, đã được xóa án tích; bị tạm 

giữ, tạm giam từ ngày 11/7/2019 đến nay, có mặt tại phiên tòa. 

  Người bị hại: Ông Hồ Văn D, sinh năm 1956, vắng mặt 
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Trú tại: Khối HT, phường QP, thị xã H, tỉnh Nghệ an; 

  Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

  Anh Trịnh Quốc L, sinh năm 1996, vắng mặt 

Trú tại: Khối AQ, phường QP, thị xã H, tỉnh Nghệ an; 

  Người làm chứng: 

  Anh Hồ Văn T, sinh năm 1985, vắng mặt 

Trú tại: Khối TT, phường QP, thị xã H, tỉnh Nghệ an; 

  Chị Hồ Thị V, sinh năm 1978, vắng mặt 

Trú tại: Khối HT, phường QP, thị xã H, tỉnh Nghệ an; 

  Bà Trần Thị N, sinh năm 1950, vắng mặt 

Trú tại: Khối HT, phường QP, thị xã H, tỉnh Nghệ an; 

  Chị Phan Thị L, sinh năm 1982, vắng mặt 

Trú tại: Khối HT, phường QP, thị xã H, tỉnh Nghệ an; 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2018 đến tháng 01/2019, Hồ Văn T đã 4 lần 

thực hiện hành vi chửi bới, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm hại sức khỏe ông Hồ 

Văn D là bố đẻ của T, cụ thể: 

Lần thứ nhất: Vào khoảng 09 giờ ngày 18/3/2018, T đi uống rượu về, ông D nhắc 

nhở thì T nói: “Ông câm mồm đi, lại tau bẻ răng đó”, ông D nói T mất nết thì T xô ông 

D ngã ra chiếu, dùng tay xé rách áo ông D đang mặc và nói “Ông thích chết chi, cái 

thằng già này, tau mà chưa đập thì mi chưa biết sợ à”, sau đó T thả ông D ra và tiếp tục 

chửi bới, đe dọa thêm một lúc nữa thì bỏ đi. Ông D đã làm đơn trình báo đến Công an 

phường QP, thị xã Hoàng Mai; Công an phường đã triệu tập T lên làm việc và xử phạt 

vi phạm hành chính đối với T. 

Lần thứ hai: Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 09/4/2018, T về nhà trong tình 

trạng ray rượu, ông D nhắc nhở thì T tức giận, chửi bới và đe dọa ông D, đồng thời đập 

phá tủ chè trong phòng, giật cánh tủ ném ra ngoài sân, khi được hàng xóm can ngăn thì 

T đã có những hành động đe dọa lại gây mất an ninh trật tự và khiến mọi người sợ hãi 

về hết. Sau đó, Công an phường QP đã đến làm việc và xử phạt vi phạm hành chính đối 

với T. 

Lần thứ ba: Vào khoảng 12 giờ ngày 29/6/2018, T đi uống rượu về, ông D nói T 

rượu bia suốt ngày không lo làm ăn thì T chửi lại “kệ tau, đồ lắm mồm, im đi”, “câm 

mồm đi không tau đập đó”. Ông D nói: “mi đập được thì đập đi này”, nghe ông D nói 
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vậy, T đi lại chỗ ông D đang ngồi, dùng hai tay bồng ông D lên và ném ra ngoài sân, rồi 

T tiếp tục dùng tay bóp mạnh vào cằm trái ông D đe dọa một lúc nữa mới thả ra và bỏ 

đi. Ông D đã làm đơn trình báo đến Công an phường QP;, Công an phường đã triệu tập 

T lên làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với T. Ngày 12/7/2018, T bị Chủ 

tịch UBND phường QP ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị 

trấn trong thời gian 05 tháng. 

Lần thứ tư: Vào khoảng 19 giờ ngày 04/01/2019, T đi uống rượu về thấy ông D 

đang nằm trên giường, T đi lại dùng chân đá vào giường, dùng tay nhứ vào đầu ông D 

và chửi “loại chó, ăn rồi chỉ nằm”, đồng thời đấm vào mặt ông D một phát và đe dọa 

giết ông D. Ông D làm đơn trình báo đến Công an phường QP; Công an phường đã 

triệu tập T lên làm việc và xử phạt vi phạm hành chính đối với T; Ngày 9/7/2019 

Trưởng Công an phường QP đã ban hành quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính đối với hành vi này của T. 

Các hành vi chửi bới, lăng mạ, đe dọa và đánh đập của Hồ Văn T đối với bố đẻ là 

ông Hồ Văn D đã gây ra đau đớn về mặt thể xác, thiệt hại về sức khỏe và tổn thất về 

tinh thần, gây tâm lý sợ hãi, hoang mang, tủi nhục cho ông Hồ Văn D. 

Tại bản cáo tr¹ng sè 84/CT- VKS - HM, ngµy 10 th¸ng 9 n¨m 2019 cña ViÖn 

kiÓm s¸t nh©n d©n thị xã Hoàng Mai ®· truy tố bÞ c¸o Hồ Văn T vÒ téi “Ngược đãi, 

hành hạ cha đẻ” theo quy định tại điểm b kho¶n 1 ĐiÒu 185 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà hôm nay Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố và đề 

nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bÞ c¸o Hồ Văn T phạm tội  “Ngược đãi, hành hạ cha đẻ”. 

Đề nghị: ¸p dông điểm b kho¶n 1 §iÒu 185; ®iÓm s kho¶n 1 ĐiÒu 51 Bộ luật 

hình sự. 

Xử phạt: Hồ Văn T 9 - 12 tháng tù. 

 Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không phải chịu hình phạt bổ sung. 

 VÒ tr¸ch nhiÖm d©n sù: Người bị hại không yêu cầu gì nên miễn xét. 

  C¨n cø vµo c¸c chøng cø, tµi liÖu ®· ®îc thÈm tra t¹i phiªn toµ, c¨n cø vào kÕt 

qu¶ tranh luËn t¹i phiªn toµ trªn c¬ së xem xÐt toµn diÖn ®Çy ®ñ chøng cø, ý kiÕn cña 

kiÓm s¸t viªn, bÞ c¸o vµ nh÷ng ngêi tham gia tè tông kh¸c. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau. 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an thị xã Hoàng 

Mai, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoàng Mai, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của 

19



Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo; người bị hại; người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

   [2] §èi chiÕu lêi khai cña bÞ c¸o; người bÞ h¹i và các tài liệu có trong hồ sơ, xét 

thấy phï hîp vÒ thêi gian, ®Þa ®iÓm mµ bÞ c¸o thực hiện hành vi hành hạ, ngược đãi cha 

đẻ, thường xuyên làm cho ông Hồ Văn D đau đớn về thể xác, ảnh hưởng về sức khỏe và 

tổn thất về tinh thần, gây tâm lý hoang mang, sợ hãi, tủi nhục; các hành vi của T ngày 

18/3/2018, 9/4/2018, 29/6/2018 đều đã bị xử phạt vi phạm hành chính; cã đủ cơ sở kÕt 

luËn Hồ Văn T phạm tội ngược đãi, hành hạ cha đẻ. 

Qu¸ tr×nh ph¹m téi, bÞ c¸o cã ®Çy ®ñ n¨ng lùc trách nhiệm hình sự, nhËn thøc vµ 

®iÒu khiÓn hµnh vi ph¹m téi cña m×nh lµ tr¸i ph¸p luËt nhưng do coi thường pháp luật 

nªn ®· thùc hiÖn téi ph¹m.  

Hµnh vi cña bÞ c¸o thùc hiÖn nªu trªn cã ®ñ c¨n cø kÕt luËn Hồ Văn T ph¹m téi 

“Ngược đãi, hành hạ cha đẻ”, tội phạm và khung hình phạt được quy ®Þnh t¹i khoản 1 

Điều 185 Bộ luật hình sự nh c¸o tr¹ng của ViÖn kiÓm s¸t ®· truy tè vµ lêi luËn téi cña 

KiÓm s¸t viªn t¹i phiªn toµ là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

 [3] Vô ¸n thuéc trêng hîp ít nghiªm träng, hµnh vi ph¹m téi cña bÞ c¸o lµ nguy 

hiÓm cho x· héi, x©m h¹i ®Õn quan hệ gia đình; xâm phạm đến thuần phong, mỹ tục 

trong quan hệ gia đình truyền thống; xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, sức khỏe của 

người bị hại ®îc ph¸p luËt b¶o vÖ, ¶nh hëng ®Õn trËt tù an toµn x· héi. Bëi v©y, c¨n 

cø vµo tÝnh chÊt, møc ®é ph¹m téi mµ bÞ c¸o thực hiện cÇn thiÕt ph¶i xử phạt nghiªm 

kh¾c bằng hình phạt tù, t¬ng xøng víi hµnh vi ph¹m téi của bÞ c¸o. 

[4] Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. 

     Tuy nhiªn, xÐt thÊy trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra còng nh t¹i phiªn tßa h«m nay, bÞ 

c¸o khai b¸o thµnh khÈn và ăn năn hối cải. Do đó, cần giảm nhẹ cho bị cáo một phần 

song cần thiết phải cách ly khỏi xã hội một thời gian như Viện kiểm sát đề nghị mới đủ 

điều kiện giáo dục riêng và phòng ngừa chung. 

 [5] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không phải chịu hình phạt bổ sung. 

 [6] VÒ tr¸ch nhiÖm d©n sù: Người bị hại không yêu cầu gì nên miễn xét. 

  [7] Về án phí: BÞ c¸o ph¶i chÞu ¸n phÝ h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 

 Bëi c¸c lÏ trªn, QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm b kho¶n 1 §iÒu 185; ®iÓm s kho¶n 1 ĐiÒu 51 Bộ luật hình sự. 

Tuyªn bè bị cáo Hồ Văn T ph¹m téi tội  “Ngược đãi, hành hạ cha đẻ”. 
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Xö ph¹t: Bị c¸o Hồ Văn T 09 (Chín) tháng tù; Thời hạn tù được tính từ ngày 

11/7/2019. 

VÒ ¸n phÝ: Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; ĐiÒu 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội; Buộc bÞ 

c¸o Hồ Văn T ph¶i nộp 200.000® án phí hình sự sơ thẩm. 

  Bị cáo cã quyÒn kh¸ng c¸o lªn Toµ ¸n nh©n d©n tØnh NghÖ An trong h¹n 15 ngµy 

kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n; người bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt 

được quyền kháng cáo lªn Toµ ¸n nh©n d©n tØnh NghÖ An trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được bản án. 

Nơi nhận:            T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

- Bị cáo; Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

- VKSND thị xã Hoàng Mai; 

- Chi cục THADS thị xã Hoàng Mai;

- Sở Tư pháp; 

- CA thị xã Hoàng Mai; 

- VKSND tỉnh Nghệ an; 

- Lưu VP.     Trần Ngọc Hà 
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  TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN VĨNH TƯỜNG 

TỈNH VĨNH PHÚC 

Bản án số: 91/2019/HS-ST 

Ngày 28 tháng 11 năm  2019

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 VĨNH TƯỜNG - TỈNH VĨNH PHÚC 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đỗ Thị Minh Bình 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Nguyễn Thế Lực 

Ông Nguyễn Viết Khang  

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hải – Thẩm tra viên Tòa án nhân dân 

huyện Vĩnh Tường. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Tường tham gia phiên tòa: 

Bà Trương Thị Thanh Mai - Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 11 năm 2019 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

80/2019/HSST ngày 11 tháng 11 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

91/2019/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 11 năm 2019 đối với bị cáo: 

 Bùi Văn T sinh ngày 27 tháng 8 năm 1991; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Thôn M, xã T, huyện V, tỉnh Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn 

hóa: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; 

con ông Bùi Văn S, sinh năm 1967 và bà Chu Thị L, sinh năm 1969; có vợ là Lê 

Thị Hằng, sinh năm 1996 (đã ly hôn) và có 02 con, (con lớn sinh năm 2015 con nhỏ 

sinh năm 2017); tiền sự, tiền án: Không. 

   Về nhân thân: Ngày 06/4/2011 bị Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Quyết 

định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc về hành 

vi Ngược đãi hoặc hành hạ cha mẹ thời gian 24 tháng, ngày 14/4/2013 T chấp hành 

xong. Ngày 12/9/2014 bị Công an huyện Vĩnh Tường xử phạt vi phạm hành chính 

về hành vi Xâm hại sức khỏe người khác bằng hình thức phạt tiền 2.500.000đ, ngày 

19/9/2014 T đã chấp hành nộp phạt xong. Ngày 30/12/2014 bị Tòa án nhân dân 
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huyện Vĩnh Tường Quyết định áp dụng biên pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở 

giáo dục bắt buộc về hành vi Ngược đãi hoặc hành hạ cha mẹ với thời gian 15 

tháng, ngày 21/3/2016 T đã chấp hành xong. 

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 30/9/2019 cho đến nay (có mặt). 

Người bị hại: Ông Bùi Văn S, sinh năm 1967 (bố bị cáo T có mặt) 

 Bà Chu Thị L, sinh năm 1969 (mẹ bị cáo T có mặt) 

Địa chỉ: Đều ở thôn M, xã T, huyện V, tỉnh Vĩnh Phúc 

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:  

Do cho rằng không được bố mẹ đẻ của mình là ông Bùi Văn S và bà Chu Thị 

L trú tại xã T, huyện V đối xử công bằng nên khoảng 21 giờ  ngày 25/4/2019 Bùi 

Văn T đi chơi về giật mạnh cửa phòng khách của nhà ông S, bà L (ông S, bà L và T 

hiện ở hai nhà khác nhau trên cùng một thửa đất). Vừa giật cửa T vừa nói “S, L dậy 

mở cửa cho tao”. Bà L dậy mở cửa cho T thì T chửi bà L là “L. mẹ con L tao giết 

mày” rồi đi vào phòng nơi ông S đang nằm và chửi ông S. Sau đó, T dùng chân đạp 

một phát mạnh vào chiếc quạt cây đang chạy để cạnh giường làm chiếc quạt đổ ra 

nền nhà, T tiếp tục dùng chân đạp vào chiếc quạt làm chiếc quạt gãy ở phần cổ và 

gãy cánh quạt. thấy vậy, bà L rút dây điện của chiếc quạt ra thì T dùng tay tát 02 phát 

vào mặt bà L. Ông S dậy định can ngăn thì T nói “Thằng S nằm im đấy, chúng mày 

là con tốt của tao tất, hôm nay tao sẽ giết cái L trước”. Ông S và bà L sợ T đánh nên 

bế cháu Bùi Thanh H (con gái T đang ngủ cùng) đi ra phòng khách thì T đi theo ra 

tiếp tục chửi và nói: “Nhà này là nhà của tao, hôm nay tao sẽ đập hết”. Sau đó, T 

dùng chân đạp vào bàn uống nước kê ở phòng khách làm bộ ấm chén bằng sứ để trên 

bàn rơi xuống nền nhà bị vỡ hỏng, T tiếp tục dùng chân đạp chiếc nồi cơm điện để 

trên ghế làm nồi cơm rơi xuống đất. Sau đó T dùng tay hất chiếc bàn uống nước đổ 

ngửa ra. Thấy T đập phá đồ đạc trong nhà như vậy, bà L bế cháu H đi ra sân thì T 

nhặt chiếc khay để ấm chén bằng nhựa dưới đất ném trúng vào tay bà L nhưng 

không làm bà L bị thương tích gì. T tiếp tục chửi bới và cầm chiếc nồi cơm điện dưới 

nền nhà đập vào cánh tủ quần áo có lắp gương kính làm vỡ tấm gương kính, chiếc 

nồi cơm điện bị vỡ bung hỏng đế. Một lúc sau, bà L đi vào nhà thì T nhặt 01 chiếc 

ấm sứ và 01 chiếc chén bằng sứ dưới nền nhà ném về phía bà L nhưng trúng vào 

màn hình chiếc ti vi kê trên chiếc tủ cạnh bàn uống nước làm chiếc ti vi hư hỏng màn 
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hình. Sau đó, T đi khỏi nhà đến khoảng 03 giờ ngày 26/4/2019 thì quay về nhà tiếp 

tục chửi một lúc rồi đi ngủ. Đến sáng cùng ngày ông S đến cơ quan Công an trình 

báo đề nghị giải quyết sự việc trên. 

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh 

Tường đã tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định. Quá trình khám nghiệm 

hiện trường, Cơ quan điều tra xác định những tài sản trong nhà ông S bị T đập phá 

làm hư hỏng gồm: Tại nền nhà phòng khách có 01 bộ ấm chén  (01 chiếc ấm và 06 

chiếc chén) bằng sứ màu trắng bị vỡ hoàn toàn; 01 nồi cơm điện nhãn hiệu Hiệp 

Hưng màu trắng đã bị vỡ hỏng phần đế; 01 tấm gương kính của cánh tủ quần áo dài 

1,3m x rộng 0,5m x dày 0,5cm bị vỡ; 01 khay để ấm chén bằng nhựa bị vỡ; 01 chiếc 

ti vi nhãn hiệu Samsung 48inch bị hư hỏng màn hình. Tại phòng ngủ có 01 chiếc 

quạt điện (quạt cây) nhãn hiệu Vinawind bị gãy đôi tại phần cổ và bị gãy 01 cánh, 

Cơ quan điều tra đã thu giữ các tài sản bị hư hỏng trên để phục vụ điều tra.  

Ngày 02/5/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường đã ra 

Quyết định trưng cầu giám định số 191 trưng cầu Viện khoa học hình sự Bộ Công 

an giám định xác định chiếc ti vi thu giữ trên có bị hư hỏng không, nếu bị hư hỏng 

thì xác định bộ phận nào bị hư hỏng? Nguyên nhân hỏng và thời điểm bị hư hỏng? 

Tại bản kết luận giám định số 2264/C09- P6 ngày 03/6/2019, Viện khoa học 

hình sự Bộ Công an kết luận: Chiếc ti vi nhãn hiệu Samsung 48 inch, model code: 

UA48JU6600KXXV bị vỡ hỏng màn hình. Không xác định được ti vi hỏng do 

nguyên nhân gì và trong thời gian nào, vị trí bị vỡ hỏng nằm trên bề mặt màn hình.  

Ngày 19/6/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường ra 

yêu cầu định giá tài sản số 209 đề nghị Hội đồng định giá tài sản huyện Vĩnh 

Tường tiến hành định giá xác định giá trị thiệt hại là những tài sản của ông S, bà L 

bị T làm hư hỏng trên. Tại bản kết luận định giá số 79 ngày 10/7/2019 Hội đồng 

định giá tài sản huyện Vĩnh Tường kết luận những tài sản bị hư hỏng nêu trên có 

tổng giá trị thiệt hại là 8.235.000đồng.  

   Quá trình điều tra vụ án vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 28/9/2019, sau khi 

đi uống rượu say T về gặp ông S, bà L chửi bới và yêu cầu phải rút đơn liên quan 

đến việc T đập phá tài sản ngày 25/4/2019 nhưng ông S, bà L không đồng ý. Ông S 

đi ra phía cổng thì T cầm chiếc điện thoại di động của T ném về phía ông S nhưng 

không trúng. Sau đó T cầm chai nhựa đựng rượu đi đến đổ vào người ông S và cầm 

chiếc chén uống nước ném về phía ông S nhưng không trúng. T đi vào trong nhà 
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ông S ném 01 bộ ấm chén, 01 khay nhựa, 03 lọ gia vị, 01 chai nước mắm, 01 ấm 

nước bằng kim loại, 01 bình nước giữ nhiệt, 01 nồi cơm điện, 01 ấm nước điện và 

01 phích nước ra sân làm các tài sản này bị hư hỏng. Sau đó T đến khu vực bể nước 

đạp đổ 01 máy lọc nước, 01 chiếc máy giặt làm máy lọc nước bị hỏng phần kính, 

máy giặt bị vỡ đoạn ống nước dẫn vào máy giặt. Sau đó ông S đã trình báo sự việc 

đến Công an xã T về việc T chửi bới và đập phá tài sản của vợ chồng ông. 

Sau khi nhận được tin báo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh 

Tường đã tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định. Quá trình khám nghiệm 

hiện trường, Cơ quan điều tra xác định những tài sản trong nhà ông S bị T đập phá 

làm hư hỏng gồm: 01 nồi cơm điện nhãn hiệu Geidea, model AG 266 màu đỏ - trắng 

đã qua sử dụng bị hỏng vỡ phần đáy nồi; 01 chiếc ấm đun nước siêu tốc nhãn hiệu 

Sunhouse dung tích 1,5 lít đã qua sử dụng bị hỏng vỡ phần đáy ấm; 01 bộ ấm chén 

bằng sứ (01 ấm và 03 chén) màu nâu bị vỡ hỏng; 01 bình nước giữ nhiệt nhãn hiệu 

Rạng Đông dung tích 01 lít đã qua sử dụng bị vỡ hỏng phần ruột bằng thủy tinh; 01 

phích nước Rạng Đông dung tích 02 lít màu đỏ trắng đã cũ bị vỡ hỏng phần lõi bằng 

thủy tinh; 01 máy lọc nước nhãn hiệu KAROFI tại phần cửa bị vỡ hỏng tấm kính, 

kích thước 87cm x 23cm x 0,3cm; 01 đoạn ống nước bằng nhựa màu xanh nối vào 

máy giặt dài 60cm đường kính 3,4 cm x 0,3cm bị gãy hỏng. Cơ quan điều tra thu giữ 

01 bình giữ nhiệt, 01 nồi cơm điện, 01 ấm điện, 01 phích nước, 01 chai nhựa và một 

số mảnh sứ vỡ. 

Ngày 04/10/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường ra 

yêu cầu định giá tài sản số 501 đề nghị Hội đồng định giá tài sản huyện Vĩnh 

Tường tiến hành định giá xác định giá trị thiệt hại những tài sản bị T đập phá làm 

hư hỏng ngày 28/9/2019 nêu trên.  

Tại bản kết luận định giá số 136 ngày 14/10/2019 Hội đồng định giá tài sản 

huyện Vĩnh Tường kết luận: Những tài sản bị hư hỏng ngày 28/9/2019 có giá trị 

thiệt hại là 1.220.000đồng. Cơ quan điều tra đã thông báo nội dung bản kết luận 

định giá trên cho ông S, bà L và T. Sau khi được thông báo thì ông S, bà L và T 

đồng ý với kết luận giá trị tài sản trên và không có ý kiến gì. 

Đối với hành vi ngày 28/9/2019 quá trình điều tra Bùi Văn T không thừa nhận 

về hành vi đập phá tài sản của ông S, bà L với lý do T say rượu nên không nhớ nội 

dung sự việc. Quá trình làm việc với Viện kiểm sát T thừa nhận ngày 28/9/2019 T có 

uống rượu say đi về chửi bới, đập phá tài sản của ông S bà L nhưng không nhớ cụ 
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thể đã đập phá những tài sản gì. Tuy nhiên căn cứ tài liệu điều tra thu thập được có 

đủ cơ sở xác định, ngày 28/9/2019 T đã đập phá tài sản của ông S, bà L như trên với 

giá trị thiệt hại tài sản là 1.220.000đồng. 

 Về trách nhiệm dân sự: Đối với số đồ vật, tài sản bị T làm hư hỏng ông S bà 

L xin tự khắc phục hậu quả và không yêu cầu T phải bồi thường. 

Tại cơ quan điều tra Bùi Văn T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình. 

Cáo trạng số 85/CT-VKSVT ngày 11/11/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Vĩnh Tường truy tố Bùi Văn T về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản" theo khoản 1 Điều 

178 Bộ luật hình sự.  

 Tại phiên toà đại diện Viện kiểm sát trình bày lời luận tội đối với bị cáo, giữ 

nguyên quan điểm truy tố như cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị 

cáo Bùi Văn T phạm tội Cố ý làm hư hỏng tài sản. 

 Áp dụng khoản 1 Điều 178, điểm i, s khoản 1 Điều 51 Điều 38 Bộ luật hình 

sự phạt bị cáo Bùi Văn T từ 15 tháng đến 18 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt 

tạm giam ngày 30/9/2019. Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với 

Bùi Văn T vì bị cáo không có nghề nghiệp, không có tài sản riêng và đề nghị xử lý 

tang vật theo quy định của pháp luật.  

Về bồi thường thiệt hại: Ông Bùi Văn S và bà Chu Thị L không yêu cầu T 

phải bồi thường nên không xem xét. Bị cáo phải chịu án phí hình sự theo quy định 

của pháp luật.

Bị cáo không có ý kiến tranh luận tại phiên toà. Trong lời nói sau cùng bị cáo 

T đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an 

huyện Vĩnh Tường, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Tường, 

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

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

phiên tòa bị cáo, người bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết 

định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, 
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quyết định tố tụng của cơ quan tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều 

hợp pháp.

[2]. Về nội dung: Tại phiên tòa Bùi Văn T đã khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình như nội dung cáo trạng đã truy tố. Lời nhận tội của bị cáo phù 

hợp với các tài liệu có trong hồ sơ như biên bản hỏi cung, lời khai của bị cáo, bản 

tự kiểm điểm, lời khai của người bị hại, người làm chứng, biên bản khám nghiệm 

hiện trường, tang vật đã thu được và kết luận giám định. Như vậy có đủ căn cứ để 

xác định, do trong cuộc sống hàng ngày Bùi Văn T có mâu thuẫn với bố mẹ đẻ của 

mình là ông Sọan bà L, nên khoảng 21 giờ ngày 25/4/2019 tại nhà ông S ở xã T, 

huyện Vĩnh Tường T đã có hành vi đập phá tài sản của bố mẹ đẻ gồm 01 bộ ấm 

chén bằng sứ, 01 nồi cơm điện nhãn hiệu Hiệp Hưng, 01 tấm gương kính của cánh 

tủ quần áo, 01 khay để ấm chén bằng nhựa, 01 chiếc ti vi nhãn hiệu Samsung 48 

inch (làm hư hỏng màn hình), 01 chiếc quạt điện nhãn hiệu Vinawind tổng giá trị 

thiệt hại tài sản là 8.235.000đồng.  

Ngoài ra khoảng 19 giờ 15 phút ngày 28/9/2019, T tiếp tục có hành vi dùng 

chân tay đập phá tài sản của ông S, bà L làm hư hỏng các tài sản gồm 01 nồi cơm 

điện, 01 bộ ấm chén, 01 khay để ấm chén, 01 ấm nước bằng kim loại, 01 bình nước 

giữ nhiệt, 01 ấm nước điện, 01 phích nước, phần kính của 01 máy lọc nước, 01 

đoạn ống nước dẫn vào máy giặt tổng giá trị thiệt hại tài sản là 1.220.000đ. Tổng 

giá trị tài sản bị thiệt hại do T đập phá làm hư hỏng của ông S, bà L trong 2 lần là 

9.455.000đồng. Như vậy có đủ cơ sở kết luận bị cáo T đã phạm tội Cố ý làm hư 

hỏng tài sản qui định tại khoản 1 Điều 178 của Bộ luật hình sự. Cáo trạng số 

85/CT-VKSVT ngày 11/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Tường 

truy tố bị cáo về tội danh và điều khoản nêu trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội. 

Khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự quy định: “Người nào huỷ hoại hoặc cố ý 

làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 

đồng hoặc dưới 2.000.000đ nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ 

đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”. 

Xét tính chất vụ án thấy ít nghiêm trọng, nhưng hành vi của bị cáo là ngang 

ngược và nguy hiểm cho xã hội đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản 

của chính bố mẹ đẻ mình là ông S bà L được pháp luật bảo vệ. Vì vậy hành vi của 

bị cáo cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật. 
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[3]. Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân 

của bị cáo Hội đồng xét xử thấy: Bị cáo T không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm 

hình sự. Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật song do có 

lối sống buông thả nên bất chấp hậu quả để thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo có 

nhân thân xấu đã ba lần bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, nhưng bị cáo không 

lấy đó làm bài học cho bản thân mà tham gia vào con đường phạm tội. Tuy nhiên 

tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, chưa có tiền án 

tiền sự, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên bị cáo được 

hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình 

sự. Do vậy Hội đồng xét xử sẽ xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để 

thấy được sự khoan hồng của pháp luật. 

[4]. Về hình phạt bổ sung: Theo khoản 5 Điều 178 của Bộ luật hình sự quy 

định: "Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 

đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 

năm đến 05 năm". Tại biên bản xác minh xác định bị cáo làm nghề tự do và không 

có tài sản riêng, nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

[5]. Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại: Tại phiên toà ông Bùi Văn Sọan, bà 

Chu Thị L không yêu cầu bị cáo T phải bồi thường thiệt hại về tài sản cho ông bà 

nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[6]. Đối với hành vi T chửi bới, xúc phạm danh dự ông Bùi Văn S và bà Chu 

Thị L ngày 25/4/2019 và ngày 28/9/2019. Quá trình điều tra xác định từ năm 2014 

đến nay T đã chuyển ra ăn, ở riêng tại gian nhà ngang cấp 4 cùng khuôn viên đất với 

căn nhà cấp 4 của vợ chồng ông S, bà L đang ở, hai bên ăn ở sinh hoạt độc lập, 

không phụ thuộc vào kinh tế của nhau. Theo ông S, bà L trình bày thì T không 

thường xuyên chửi bới xúc phạm danh dự, nhân phẩm của ông S, bà L mà chỉ khi 

nào uống rượu say thì T mới chửi bới. Tuy nhiên các lần T chửi bới, xúc phạm trước 

đó thì ông S, bà L không nhớ được bao nhiêu lần, vào khoảng thời gian nào và cụ thể 

nội dung T chửi bới như thế nào. Mặt khác bản thân T không có tiền án tiền sự, còn 

thời hạn thời hiệu về hành vi ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con 

cháu, người có công nuôi dưỡng mình, nên hành vi trên của T không đủ các yếu tố 

cấu thành tội “Ngược đãi, hành hạ cha mẹ” theo Điều 185 Bộ luật hình sự. Công an 

huyện Vĩnh Tường đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với T theo quy định. 
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Đối với hành vi T dùng tay tát vào mặt bà L 02 phát và dùng khay nhựa để ấm 

chén ném vào cánh tay của bà L, nhưng bà L không bị thương tích gì và không phải 

đi điều trị ở đâu. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường đã ra Quyết 

định trưng cầu giám định, tại Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Phúc giám định thương 

tích cho bà L nhưng khi thông báo thì bà L kiên quyết không đi giám định và có đơn 

xin từ chối giám định thương tích, xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho T là 

người đã đánh mình, nên Cơ quan điều tra không có căn cứ xác định tổn hại sức 

khỏe của bà L. Do vậy hành vi nêu trên của T không cấu thành tội Cố ý gây thương 

tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác quy định tại Điều 134 Bộ luật 

hình sự. Ngày 25/10/2019 Công an huyện Vĩnh Tường đã ra Quyết định xử phạt 

hành chính bằng hình thức phạt tiền 750.000đ đối với T (T chưa nộp tiền phạt) là 

phù hợp. 

[7]. Về xử lý vật chứng: Đối với các mảnh vỡ sứ, thuỷ tinh và nhựa; 01 nồi 

cơm điện nhãn hiệu Hiệp Hưng màu trắng đã bị vỡ hỏng phần đế; 01 chiếc ti vi 

nhãn hiệu Samsung 48 inch, model code:UA48JU6600KXXV bị hư hỏng màn hình 

và 01 chiếc quạt điện loại quạt cây nhãn hiệu Vinawind bị gãy đôi tại phần cổ, bị gãy 

01 cánh thu giữ trong quá trình khám nghiệm hiện trường ngày 25/4/2019; 01 bình 

nước giữ nhiệt nhãn hiệu Rạng Đông dung tích 01 lít, bị vỡ hỏng phần ruột bằng 

thủy tinh; 01 nồi cơm điện nhãn hiệu Geidea, model AG 266 có màu Đỏ-Trắng đã 

qua sử dụng bị hỏng vỡ làm đôi phần đáy; 01 chiếc ấm đun nước siêu tốc nhãn hiệu 

Sunhouse dung tích 1,5 lít, đã qua sử dụng bị hỏng vỡ phần đáy nồi; 01 phích nước 

Rạng Đông dung tích 02 lít, màu đỏ trắng đã cũ bị vỡ hỏng phần lõi bằng thủy tinh; 

một số mảnh vỡ của ấm chén bằng sứ màu nâu và 01 chai nhựa thu giữ trong quá 

trình khám nghiệm hiện trường ngày 28/9/2019. Quá trình điều tra xác định đây là 

tài sản hợp pháp của ông S, bà L hai ông bà đã có đơn xin lại những tài sản trên. 

Nên ngày 16/7/2019 ngày 20/10/2019 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện 

Vĩnh Tường đã trả lại những đồ vật, tài sản trên cho ông S, bà L sau khi nhận lại tài 

sản ông S, bà L không yêu cầu T phải bồi thường. 

[8]. Về án phí: Bị cáo Bùi Văn T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ vào khoản 1 Điều 178 điểm i, s khoản 1 Điều 51 Điều 38 của Bộ luật 

hình sự. Tuyên bố bị cáo Bùi Văn T phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. 

Xử phạt: Bị cáo Bùi Văn T 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù thời hạn tù tính từ 

ngày bắt tạm giam, ngày 30 tháng 9 năm 2019. 

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

Căn cứ vào Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH 14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 30/12/2016 quy định 

về mức thu, miễm, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 Buộc bị cáo Bùi Văn T phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm.   

Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo bản án trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.  

 Nơi nhận: 

- VKSND huyện Vĩnh Tường; 

- VKSND tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Công an huyện Vĩnh Tường; 

- CCTHADS huyện Vĩnh Tường; 

- Trại giam công an tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Bị cáo T; người bị hại;  

- Lưu hồ sơ vụ án, Văn phòng.    

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

Đỗ Thị Minh Bình 
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                 N                               

                         –       –          

        –––––––         –––––––––––––––––––––– 

  n  n s : 04/2020/HS-PTNCTN 
   y: 13-3-2020 

NHÂN DANH 

                                        

                                 

  - Th                                     

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Hồn  Phươn 

 Các thẩm phán:                           Ôn   ằn  Côn  Hiệp 

     uyễn Thị Thủy 

- T ư ký    ê   òa:    Trần Thị Thanh Thúy – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

thái Nguyên. 

- Đạ  d ệ  V ệ  k ể  sá   â  dâ   ỉ   Thái Nguyên tham gia phiên tòa: 
Ông   uyễn    Sơn -  Kiểm s t viên. 

Ngày 13 tháng 3 năm 2020, tại Tòa  n nhân dân tỉnh Th i   uyên, xét xử 

phúc thẩm công khai vụ  n hình sự phúc thẩm thụ lý s  13/2019/TLPT-

HSNCTN ngày 20 tháng 12 năm 2019 đ i với bị c o H do có kh n  c o của bị 

cáo H và bà T l  n ười đại diện hợp ph p của bị hại đ i với b n  n hình sự sơ 

thẩm s  548/2019/HS-ST ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Tòa  n nhân dân 

th nh ph  X, tỉnh Thái Nguyên. 

- B  cá  có  hán  cáo: 

H; giới tính:  ữ; tên  ọi khác: Không; sinh ngày 22 tháng 12 năm 1988; 

nơi đăn  ký HKTT: Xóm GB, phườn  Đ , thành ph  X, tỉnh Thái Nguyên; 

qu c tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; văn hóa: 12/12;   hề 

n hiệp: Không; con ông M (đã chết) và bà  N (tên  ọi kh c l  L); có chồn  l  B; 

có 01 con chung; tiền  n, tiền sự: Không; Nhân thân: 02. 

 B n  n s  65/2009/HSST ngày 16/5/2009 Tòa  n nhân dân th nh ph  X 

xử phạt 30 th n  tù về tội "Mua b n tr i phép chất ma túy"; 

 B n  n s  242/2011/HSST ngày 30/6/2011 Tòa  n nhân dân th nh ph  X 

xử phạt 54 th n  tù về tội "Mua b n tr i phép chất ma túy";  

 ị c o hiện tại n oại (khôn  bị tạm  iữ, tạm giam); Có mặt tại phiên tòa. 

-   ười b o chữa cho bị c o (do bị c o mời): Ôn    uyễn C.G; Luật sư 

thuộc Văn phòn  luật sư DTG v  cộn  sự, đo n luật sư tỉnh Th i   uyên. Có 

mặt. 

- Bị   i: Cháu P, sinh ngày 05/12/2010. 

Trú tại: Xóm GB, phườn  Đ , TP X, tỉnh Th i   uyên. Vắn  mặt. 

- N ườ   ạ  d ệ   ợ    á  bị  ạ  có kháng cáo: 
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1. Bà T, sinh năm 1989 (mẹ đẻ của bị hại),

Địa chỉ: Thôn N, xã MH, huyện ML, tỉnh  Đ. Có đơn xin xử vắn  mặt. 

N ườ   ạ  d ệ   ợ    á  ủa  bị  ạ  không kháng cáo:  

 Ông B, sinh năm: 1987 (b  đẻ của bị hại); 

 Địa chỉ: Xóm GB, phườn  Đ , Th nh ph  X, tỉnh Th i   uyên. Vắn  

mặt. 

- N ười bả  vệ quyền và lợi ích hợp pháp ch  b  hại P: 

Bà   uyễn Thị T.N, Luật sư  thuộc Văn phòn  Luật sư T.N do Trung tâm 

trợ  iúp ph p lý  h  nước tỉnh Th i   uyên cử. Có mặt. 

- N ười làm chứn : 

1. Bà I, sinh năm 1958; Vắn  mặt

        Địa chỉ: xóm GB, phườn  Đ , TP X. 

2. Bà N, sinh năm 1955; Vắn  mặt

        Địa chỉ: xóm GB, phườn  Đ , TP X. 

3. Chị M , sinh năm 1982; Vắn  mặt

        Địa chỉ: xóm HV, xã LS, ĐH, Tỉnh Th i   uyên 

- Đại diện Trườn  Tiểu học ĐB, thành phố X. 

Bà K, Hiệu trưởn ; Vắn  mặt. 

          Ụ    

Theo c c t i liệu có tron  hồ sơ vụ  n v  diễn biến tại phiên tòa, nội dun 

vụ  n được tóm tắt như sau: 

H kết hôn với anh B năm 2018, trước khi kết hôn với H, anh B đã có con 

riêng là cháu P, sinh ngày 05/12/2010. Cháu P s n  cùn  vợ chồn  A tại nh  

riên  của A tại xóm GB, phườn  DB, th nh ph  X. Trong quá trình cháu P s n  

cùn  vợ chồn  H, H lấy lý do ch u P không ngoan đã nhiều lần đ nh, chửi 

mắn  ch u P, cụ thể như sau: 

Vào sáng ngày 14/11/2018, khi H dạy ch u P học b i v  yêu cầu ch u P tập 

viết, đến buổi chiều khi kiểm tra, H ph t hiện ch u P chưa viết nên đã nổi nón , 

bắt ch u P nằm sấp xu n  nền bếp rồi dùng 01 đoạn dây điện vụt nhiều c i v o 

mông cháu P dẫn đến ch u P bị sưn  phù nề vùn  mông. Ngày 15/11/2018 khi 

cháu P đi học thì chị M là nhân viên y tế trườn  tiểu học Đ  ph t hiện nhữn  

thương tích trên người ch u P đã chụp  nh lại.  

Chiều t i n  y 19/12/2018, H ph t hiện khi đi học ở trường, cháu P  ọi 

điện cho mẹ ruột l  T để nói H  độc  c nên H bực tức và dùng tay và dép đ nh 

liên tiếp v o mặt của ch u tại phòn  bếp của  ia đình, khiến cháu P  bị bầm tím 

02 h c mắt và gò má  trái. Ngày 21/12/2018, bà N sinh năm 1958 là hàng xóm 

với  ia đình H  ph t hiện cháu P bị thương tích đã trình báo Công an phườn  

Đ , th nh ph  X. 
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Khi cơ quan Công an đan  tiến h nh x c minh l m rõ h nh vi đ nh cháu P, 

thì chiều n  y 10/4/2019, khi cháu P đi học về H hỏi cháu P đã giặt quần  o 

đồn  phục chưa, cháu P tr  lời đã  iặt rồi. H biết cháu P nói d i nên hỏi tiếp thì 

cháu P vẫn nói l   iặt rồi. H nổi nón  qu t mắn  cháu P v  dùn  hai tay cấu vào 

vùn  n ực, hai c nh tay của cháu P khiến to n bộ vùn  n ực, hai c nh tay cháu 

P bị sây s t v  bầm tím.  

  o i nhữn  lần đ nh nêu trên, mỗi khi cháu P mắc lỗi thì H đều chửi

mắn  v  dùn  tay đ nh v o mặt v  dùn  chân đ  vào người cháu P nhưng 

không để lại thương tích gì. 

Hậu qu : 

- Về thương tích ngày 15/11/2018, cháu P bị bầm, tím vùng mông, do vết 

thương đã lành không để dấu vết  ì nên khôn  có căn cứ  i m định. 

- Về thương tích ngày 19/12/2018, cháu P bị thươn  tích: 02 h c mắt,  ò 

má trái sưn , phù nề bầm tím. Kết qu  chụp CT x c định theo dõi rạn xương và 

xuất huyết dưới nhện. Tại b n kết luận  i m định s  84/T T n  y 20/2/2019 

của trun  tâm Ph p y tỉnh Th i   uyên x c định tổn hại sức khỏe của cháu P là 

0% 

- Về thương tích ngày 10/4/2019, cháu P bị nhiều vết bầm tím, sây s t tại 

vùn  c nh tay ph i kích thước 5x6cm; vùn  c nh tay trái có kích thước 6x7cm; 

vùn  n ực có kích thước 12x17cm.Tại b n kết luận  i m định s  186/T T n  y 

11/4/2019 của trun  tâm Ph p y tỉnh Th i   uyên x c định tổn hại sức khỏe 

của cháu P là 7%. 

Tại b n  n s  548/2019/HSST, ngày 22/10/2019 của Tòa án nhân dân 

th nh ph  X, tỉnh Th i   uyên đã quyết định:  

Căn cứ v o: điểm a kho n 2 Điều 185, điểm s kho n 1, kho n 2 Điều 51, 

Điều 38 Bộ luật hình sự;  
Xử phạt H 30 ( ba mươi) th n  tù về tội “H nh hạ con”. Thời hạn tù tính từ 

n  y chấp h nh b n  n. 

Ngo i ra b n  n sơ thẩm còn buộc bị c o chịu  n phí v  thôn  b o quyền 

kh n  c o theo luật định.  

Ngày 25/10/2019 bị c o H kháng cáo xin  i m nhẹ hình phạt v  xin chấp 

h nh  n phạt tù tại địa phươn . 

Ngày 09/12/2019 chị T l  n ười đại diện hợp ph p cho bị hại P kháng cáo 

đề n hị tăn  hình phạt đ i với bị c o H v  yêu cầu bị c o H ph i bồi thườn  dân 

sự cho con chị. 

Tại phiên tòa hôm nay bị c o H  iữ n uyên nội dun  kh n  c o, bị c o 

thừa nhận Tòa  n cấp sơ thẩm xét xử bị c o về tội “H nh hạ con” l  đún  

n ười, đún  tội, bị c o rất ân hận về h nh vi phạm tội của mình.  

N ười đại diện hợp ph p cho bị hại (có đơn xin xử vắn  mặt)  iữ n uyên 

nội dun  kh n  c o.  
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Phần kết luận vụ  n, đại diện Viện kiểm s t nhân dân tỉnh Th i   uyên sau 

khi phân tích tính chất vụ  n cho rằn : Việc điều tra, truy t , xét xử v   p dụn  

ph p luật của Tòa  n cấp sơ thẩm đ i với bị c o H, phạm tội “H nh hạ con”, 

điểm a kho n 2 Điều 185  ộ luật hình sự xử phạt: H 30 tháng tù l  đún  n ười, 

đún  tội, đún  với tính chất, h nh vi phạm tội của bị c o. Kh n  c o của bị c o 

xin  i m nhẹ hình phạt v  kh n  c o của n ười đại diện hợp ph p cho bị hại đề 

n hị tăn  hình phạt v  bồi thườn  dân sự l  khôn  có căn cứ chấp nhận. Đề 

n hị Hội đồn  xét xử  p dụn  điểm a kho n 1 Điều 355 v  Điều 356  ộ luật t  

tụn  hình sự. Khôn  chấp nhận kh n  c o của bị c o v  kh n  c o của n ười 

đại diện hợp ph p cho bị hại. Giữ n uyên b n  n sơ thẩm s  548/2019/HS-ST 

ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Tòa  n nhân dân th nh ph  X, tỉnh Th i 

Nguyên. 

  ười b o chữa cho bị c o bị c o trình b y quan điểm b o chữa: Đề n hị 

Hội đồn  xét xử xem xét lại tội danh đ i với bị c o vì khôn  có căn cứ n o x c 

định Tội h nh hạ con riên  của chồn , có thể xét xử bị c o về tội “H nh hạ 

n ười kh c” theo Điều 140  ộ luật hình sự.  ị c o th nh khẩn khai b o, n ười 

đại diện hợp ph p cho bị hại anh B có đơn xin  i m nhẹ hình phạt cho bị c o, bị 

c o được hưởn  c c tình tiết  i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự quy định tại điểm s 

kho n 1 v  kho n 2 Điều 51  ộ luật hình sự. Đề n hị Hội đồn  xét xử chấp 

nhận kh n  c o của bị c o, cho bị c o được hưởn  mức  n từ 18 th n  tù đến 

24 tháng tù.  

 ị c o tranh luận, thừa nhận h nh vi phạm tội của mình đún  như nội dun 

b n  n sơ thẩm.  ị c o xin  i m nhẹ hình phạt. 

  ười b o vệ quyền v  lợi ích hợp ph p cho bị hại, luật sư   uyễn Thị 

T.N tranh luận, trình b y quan điểm b o vệ:  ị c o H phạm tội “H nh hạ con” 

l  có căn cứ được quy định tại Điều 185  ộ luật hình sự, bị c o l  n ười có 

nhân thân xấu, h nh vi phạm tội của bị c o đã h nh hạ, đ nh đập cháu P  nhiều 

lần v  rất t n  c. Đề n hị Hội đồn  xét xử, sửa b n  n sơ thẩm, tăn  hình phạt 

đ i với bị c o. Về bồi thườn  dân sự, đề n hị Hội đồn  xét xử xem xét,  i i 

quyết theo quy định. 

Đại diện Viện kiểm s t nhân dân tỉnh Th i N uyên sau khi tranh luận, đ i 

đ p c c ý kiến bị c o, n ười đại diện hợp ph p cho bị hại, n ười b o vệ quyền 

v  lợi ích hợp ph p của bị hại. Viện kiểm s t  iữ n uyên kết luận tại tòa.  

Lời nói sau cùn  bị c o đề n hị Hội đồn  xét xử xem xét  i m nhẹ hình 

phạt cho bị c o.  

  Ậ   Ị              

 Trên cơ sở nội dun  vụ  n, căn cứ v o c c t i liệu tron  hồ sơ vụ  n đã 

được tranh tụn  tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử nhận định như sau: 

[1] Đơn kh n  c o của bị c o H và kh n  c o của n ười đại diện hợp ph p 

cho bị hại l m tron  hạn luật định được đưa ra xét xử theo trình tự phúc thẩm. 

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị c o  iữ n uyên nội dun  kh n  c o và khai 

nhận to n bộ h nh vi của mình đún  như b n  n sơ thẩm. Lời khai của bị c o tại 

phiên tòa phúc thẩm phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với c c 
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t i liệu kh c đã thu thập được tron  qu  trình điều tra vụ  n như: Lời khai của 

n ười bị hại, n ười l m chứn , kết luận  i m định ph p y cùn  nhiều t i liệu 

khác. Hội đồn  xét xử có đủ căn cứ ph p luật x c định:  

Tron  kho n  thời  ian từ đầu th n  11 đến cu i th n  12/2018, v  n  y 

10/4/2019, bị c o H đã nhiều lần dùn  dây điện, chân tay, đ nh, t t v o mặt, v o 

n ười cháu P, sinh ngày 05/12/2010 l  con riên  của chồn  bị c o ở cùn  nh  

với bị cáo, gây tổn hại sức khỏe của cháu P là 7%. 

Với hành vi nêu trên, Tòa án nhân dân th nh ph  X, tỉnh Thái Nguyên đã 

xét xử bị c o H về tội “H nh hạ con” theo quy định tại điểm a kho n 2 Điều 185 

của  ộ luật hình sự l  có căn cứ, đún  n ười, đún  tội, đún  quy định của ph p 

luật. 

[3] Xét kháng cáo xin  i m nhẹ hình phạt v  xin c i tạo tại địa phươn  của 

bị c o H, Hội đồn  xét xử thấy: H nh vi phạm tội của bị c o l  n uy hiểm 

cho xã hội, xâm phạm v o sự ph t triển bình thườn  về thể chất v  tâm lý 

của n ười chưa th nh niên, danh dự nhân phẩm của con n ười,  nh hưởn  

xấu đến an ninh trật tự địa phươn . Bị c o có nhân thân xấu, đã hai lần bị Tòa 

 n xử phạt tù về tội Mua b n tr i phép chất ma túy. Tòa  n cấp sơ thẩm đã đ nh 

 i  đún  tính chất, h nh vi phạm tội của bị c o v   p dụn  đầy đủ c c tình tiết 

 i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự v  xử phạt bị c o H mức  n 30 th n  tù về tội 

“H nh hạ con” l  có căn cứ đún  quy định. Kh n  c o xin  i m nhẹ hình phạt  

của bị c o H  khôn  có căn cứ chấp nhận.  

Về nội dun  kh n  c o của b  T l  n ười đại diện hợp ph p cho bị hại đề 

tăn  hình phạt đ i với c c bị c o H, Hội đồn  xét xử thấy: Tòa  n cấp sơ thẩm 

đã xem xét to n diện vụ  n,  p dụn  đầy đủ c c tình tiết  i m nhẹ tr ch nhiệm 

hình sự để xử phạt bị c o H với mức  n 30 th n  tù l  có căn cứ, tươn  xứn  

với h nh vi phạm tội của bị c o đồn  thời đủ t c dụn   i o dục, răn đe và phòng 

n ừa chun . Kh n  c o của bà T đề n hị tăn  hình phạt đ i với bị c o H không 

có căn cứ chấp nhận.  

Đ i với nội dun  kh n  c o của n ười đại diện hợp ph p cho bị hại yêu 

cầu bị c o ph i bồi thườn  dân sự cho ch u P. Hội đồn  xét xử thấy rằn : Tại 

cấp sơ thẩm, n ười đại diện hợp ph p cho bị hại khôn  yêu cầu bị c o ph i bồi 

thườn  thiệt hại sức khỏe v  tổn thất về tinh thần, Tòa  n cấp sơ thẩm khôn  

xem xét  i i quyết. Do vậy, cấp phúc thẩm khôn  có căn cứ xem xét kháng cáo 

nội dun  n y. 

Từ nhữn  phân tích trên, Hội đồn  xét xử có căn cứ chấp nhận đề n hị của 

Viện kiểm s t nhân dân tỉnh Th i   uyên tại phiên tòa. Đề n hị của n ười bào 

chữa cho bị c o v  đề n hị của n ười b o vệ quyền v  lợi ích hợp ph p cho bị 

hại tại phiên tòa l  khôn  có căn cứ chấp nhận.  

 [4] C c quyết định kh c của b n  n sơ thẩm khôn  có kháng cáo, kháng 

n hị, Hội đồn  xét xử khôn  xem xét.  

Vì c c lẽ trên, 

       Ị  
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  Căn cứ điểm b kho n 1 Điều 355; Điều 356 của  ộ luật t  tụn  hình sự 

năm 2015. Khôn  chấp nhận kh n  c o của bị c o H v  kh n  c o của n ười 

đại diện hợp ph p cho bị hại bà T. 

Căn cứ v o điểm a kho n 2 Điều 185; điểm s kho n 1, kho n 2 Điều 51, 

Điều 38 Bộ luật hình sự;  
1. Xử phạt:  ị c o H 30 (ba mươi) th n  tù về tội “H nh hạ con”. Thời hạn

tù tính từ n  y chấp h nh b n  n. 

2. Án phí: Áp dụn  kho n 2 Điều 136  ộ luật t  tụn  hình sự năm 2015

  hị quyết s  326 n  y 30/12/2016 của U TVQH 14 quy định về  n phí, lệ phí 

Tòa án.  uộc bị c o H ph i chịu 200.000đ  n phí hình sự phúc thẩm 

C c quyết định kh c của b n  n sơ thẩm khôn  có kh n  c o, kh n  n hị 

đã có hiệu lực ph p luật kể từ n  y hết thời hạn kh n  c o, kh n  n hị. 

  n  n hình sự phúc thẩm có hiệu lực ph p luật kể từ n  y tuyên  n./. 

N         
- VKS D tỉnh T , Sở TP; 
- TAND TP X 

- VKSND TP X; 

- Công an TP X; 

- THADS TP X; 

- TH  hình sự; 

-  ị c o, ĐD bị hại; 

- Lưu Hồ sơ. 

                             

          –                   

 Lê   ị  ồ g   ươ g 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHỢ ĐỒN 

TỈNH BẮC KẠN 

Bản án số: 26/2018/HS - ST 

Ngày 18/10/2018 

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 CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Triệu Văn Mẫn 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Lục Thị Xinh 

2. Bà Triệu Thị Biên

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Miên – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn tham 

gia phiên tòa: Ông Trần Đức Chung – Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Chợ Đồn xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án Hình sự thụ lý số: 18/2018/TLST - HS ngày 

20/8/2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 20/2018/QĐXXST- HS ngày 

06/9/2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 06/2018/HSST – QĐ ngày 

24/9/2018 đối với các bị cáo:  

1. Long Văn Đ, sinh năm 1971; Nơi ĐKNKTT : Thôn Nà Ngần, xã T,

huyện C, tỉnh Bắc Kạn; chỗ ở hiện nay: Tổ 1, thị trấn B, huyện C, tỉnh Bắc Kạn; 

nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 5/10; dân tôc̣: Tày; tôn giáo: 

Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Long Văn N và bà Triệu Thị N; vợ: Trần 

Thị T; con: 04 con (con lớn sinh năm 1992, con nhỏ sinh năm 2014; tiền án: 

Không; tiền sự: 02 (Tại Quyết định số 98/QĐ – XPVPHC ngày 14/8/2017  của 

Chủ tịch UBND thị trấn B, huyện C, tỉnh Bắc Kạn đã xử phạt Long Văn Đ 

2.000.000 đồng về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân gia 

đình, tại Quyết định số 43/QĐ – XPVPHC ngày 12/4/2018  của Chủ tịch UBND 

xã T, huyện C, tỉnh Bắc Kạn đã xử phạt Long Văn Đ 2.650.000 đồng về hành vi 

“San ủi đất rừng trái pháp luật”); bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi 

khỏi nơi cư trú từ ngày 04/6/2018 đến ngày 20/8/2018; bị cáo tại ngoại, có mặt 

tại phiên tòa.   

2. Lý Thị S, sinh ngày 02 tháng 8 năm 1997; Nơi ĐKNKTT : Thôn N, xã T,

huyện C, tỉnh Bắc Kạn; chỗ ở hiện nay: Tổ 1, thị trấn B, huyện C, tỉnh Bắc Kạn; 
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Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 9/12; dân tôc̣ : Dao; tôn 

giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Lý Văn T và bà Phùng Thị C; 

chồng: chưa có; con: 01 con; tiền án: Không; tiền sự: 01(Tại Quyết định số 

99/QĐ – XPVPHC ngày 14/8/2017 của Chủ tịch UBND thị trấn B, huyện C, 

tỉnh Bắc Kạn xử phạt Lý Thị S 2.000.000 (Hai triệu) đồng về hành vi vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực hôn nhân gia đình; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn 

chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 04/6/2018 đến ngày 20/8/2018; bị cáo tại 

ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

* Người bào chữa cho các bị cáo Long Văn Đ và Lý Thị S: Ông Hà Văn Tạ -

Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Kạn. 

Có mặt. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chị Trần Thị T, sinh năm 1983,

trú tại: Thôn N, xã P, huyện C, tỉnh Bắc Kạn. Có mặt. 

* Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho chị Trần Thị T: Ông Hà Trung

Tuyến - Luật sư của Văn phòng Luật sư Bắc Kạn – Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Kạn. 

Có mặt. 

NÔỊ DUNG VU ̣ÁN: 

Theo các tài liêụ có trong hồ sơ vu ̣án và diêñ biến taị phiên tòa, nôị dung vu ̣

án được tóm tắt như sau: 

Ngày 19/9/2012, Long Văn Đ và chị Trần Thị T đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân 

dân xã N, huyện C, tỉnh Bắc Kạn, đến ngày 16/01/2013 Đ và chị T có con chung là 

cháu Long Trần K. Sau khi chị T sinh con thì Đ thường xuyên phải đi làm xa nhà nên 

không có thời gian quan tâm, chăm sóc vợ con, từ đó giữa hai vợ chồng xảy ra mâu 

thuẫn, chị T đã bỏ về nhà mẹ đẻ của mình tại thôn Nà, xã P, huyện C sinh sống. Trong 

khoảng thời gian chị T bỏ về nhà mẹ đẻ sinh sống thì Đ có quen biết với Lý Thị S, 

sinh năm 1997, có hộ khẩu thường trú tại xã N, huyện P. Đến khoảng tháng 6 năm 

2013 khi Đ bị tai nạn lao động, phải nằm điều trị tại nhà riêng tại tổ 1, thị trấn B, huyện 

C thì Lý Thị S đến thăm Đ, thấy Đ đang điều trị bệnh mà không có ai chăm sóc nên S 

đã tự nguyện ở lại chăm sóc Đ. Trong khoảng thời gian này giữa Đ và S đã nảy sinh 

tình cảm và đến tháng 9 năm 2013 Sao chuyển đến chung sống như vợ chồng với Đ 

tại tổ 1, thị trấn B, huyện C, quá trình chung sống Lý Thị S và Long Văn Đ có một con 

chung, sinh ngày 17/6/2014 đặt tên là Long Nhật K.  

Do Long Văn Đ chưa ly hôn với chị Hoàng Thị T nhưng có hành vi sống với nhau 

như vợ chồng cùng Lý Thị S nên ngày 14/8/2017 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị trấn B, 

huyện C đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Long Văn Đ về hành vi 

“Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác như 

vợ chồng” và Lý Thị S bị xử phạt về hành vi “Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà 

chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có 

vợ”.  

Sau khi bị xử phạt vi phạm phạm hành chính về hành vi trên, Long Văn Đ và Lý 

Thị S vẫn tiếp tục chung sống với nha u như vợ chồng tại Tổ 1, thị trấn B, huyện C, 

tỉnh Bắc Kạn. Biết được việc chung sống với nhau như vợ chồng của Đ và S chưa 
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chấm dứt nên đến tháng 04 năm 2018 chị Trần Thị T đã có đơn tố cáo mối quan hệ 

của Long Văn Đ và Lý Thị S và đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định của 

pháp luật. 

Trong quá trình điều tra, Long Văn Đ và Lý Thị S đều khai nhận: Sau khi bị xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình xong, Long Văn Đ 

và Lý Thị S vẫn tiếp tục chung sống với nhau như vợ chồng tại Tổ 1, thị trấn B, 

huyện C, tỉnh Bắc Kạn. 

Tại bản cáo trạng số 15/CT - VKSCĐ ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Chợ Đồn đã truy tố các bị cáo Long Văn Đ và Lý Thị 

S về tội“Vi phạm chế độ một vợ, một chồng” theo quy định tại điểm b khoản 1 

Điều 182 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố vẫn giữ nguyên quan 

điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: 

- Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 182; điểm b điểm i điểm s khoản 1, khoản 

2  Điều 51; Điều 17; Điều 36; Điều 58 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Long Văn 

Đ với mức hình phạt từ 06 đến 09 tháng Cải tạo không giam giữ.  

- Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 182; điểm b điểm i điểm s khoản 1 Điều 

51; Điều 17; Điều 36; Điều 58 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Lý Thị S với mức 

hình phạt từ 06 đến 09 tháng Cải tạo không giam giữ.  

- Không buộc các bị cáo phải khấu trừ một phần thu nhập để sung quỹ nhà 

nước vì các bị cáo đều là lao động tự do, không có việc làm ổn định và thu nhập 

thấp. 

- Phần bồi thường dân sự trước khi mở phiên tòa các bị cáo và chị trần Thị T 

đã tự nguyện thỏa thuận bồi thường xong, tại phiên tòa chị T không có yêu cầu 

bồi thường gì khác nên không đặt ra xem xét giải quyết.  

Tại phiên tòa Người bảo về quyền và lợi ích hợp pháp và chị Trần Thị T 

đều nhất trí về tội danh và về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng đối với các bị cáo. 

Tại phiên toà người bào chữa cho các bị cáo cho rằng: Về tội danh và về 

các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà đại diện Viện kiểm sát 

đề nghị áp dụng đối với các bị cáo là đúng quy định pháp luật, đề nghị Hội đồng 

xét xử xử phạt các bị cáo với mức án từ 06 đến 07 tháng Cải tạo không giam 

giữ. Không buộc các bị cáo phải khấu trừ một phần thu nhập để sung quỹ nhà 

nước. Đối với số tiền 2.500.000 (Hai triệu năm trăm nghìn) đồng của bị cáo Long 

Văn Đ và 2.500.000 (Hai triệu năm trăm nghìn) đồng của bị cáo Lý Thị S nộp 

trước khi mở phiên tòa tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Đồn là để thi 

hành phần án phí cho các bị cáo. 

Tại phiên toà các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng Viện 

kiểm sát đã truy tố. Các bị cáo nói lời sau cùng đều xin Hội đồng xét xử xem xét 

giảm nhẹ hình phạt. 
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NHÂṆ ĐIṆH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nôị dung vu ̣án , căn cứ vào các tài liêụ có trong hồ sơ vu ̣án đa ̃

đươc̣ tranh tụng tại phiên tòa, Hôị đồng xét xử nhâṇ định như sau:   

[1] Về hành vi, quyết điṇh tố tuṇg của Cơ quan điều tra Công an huyêṇ Chợ 

Đồn, Điều tra viên, Viêṇ kiểm sát huyêṇ Chợ Đồn, Kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đa ̃thưc̣ hiêṇ đúng về thẩm quyền , trình tự, thủ tục theo quy định 

của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và taị phiên tòa người tham gia tố 

tụng trong vụ án không có ý kiến khiếu nại về hành vi , quyết điṇh của cơ quan 

tiến hành tố tuṇg và người tiến hành tố tuṇg . Do đó, các hành vi , quyết điṇh tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tuṇg đa ̃thưc̣ hiêṇ đều hơp̣

pháp. 

[2] Tại phiên tòa các bị cáo Long Văn Đ và Lý Thị S đều thừa nhận: Ngày 

14/8/ 2017 các bị cáo đều bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn B, huyện C ra 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, cụ thể: 

Long Văn Đ bị xử phạt hành chính về hành vi “Đang có vợ hoặc đang có chồng mà 

chung sống như vợ chồng với người khác” và Lý Thị S bị xử phạt hành chính về hành 

vi “Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình 

biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ”. Sau khi bị xử phạt vi phạm hành chính các 

bị cáo tiếp tục chung sống với nhau như vợ chồng tại Tổ 1, thị Trấn B Lũng, huyện 

C cho đến ngày 04/6/2018 mới chấm dứt việc sống chung như vợ chồng. 

Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa là thống nhất với lời khai tại cơ quan 

điều tra, phù hợp với các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét 

xử đủ căn cứ kết luận:  Các bị cáo Long Văn Đ và Lý Thị S đã bị xử phạt vi phạm 

hành chính về hành vi chung sống với nhau như vợ chồng và khi chưa hết thời 

hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính lại tiếp tục có hành vi chung 

sống với nhau như vợ chồng trong khi quan hệ hôn nhân giữ Long Văn Đ và chị 

Trần Thị T vẫn còn tồn tại hợp pháp. Do đó, hành vi của các bị cáo cấu thành tội: 

"Vi phạm chế độ một vợ, một chồng" theo quy định điểm b khoản 1 Điều 182 Bộ 

luật hình sự như Cáo trạng số: 15/CT – VKSCĐ ngày 20 tháng 8 năm 2018 của 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Đồn đã truy tố.  

[3] Về tính chất, mức đô ̣hành vi của bị cáo thực hiện: Hành vi của bị cáo là 

nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chết độ hôn nhân và gia đình được pháp 

luật hình sự bảo vệ, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội tại địa 

phương. Do đó, cần phải xử phạt nghiêm tương xứng với hành vi của các bị cáo 

mới đảm bảo giáo dục bị cáo và tính răn đe phòng ngừa chung trong cộng đồng. 

[ 4] Về vai trò của các bi ̣ cáo trong vu ̣án : Các bị cáo cùng nhau thực hiện 

hành vi phạm tội, do đó vai trò của các bị cáo trong vụ án là tương đương nhau. 

[5] Về tình tiết tăng nặng , giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của 

bị cáo:  Các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Tại 

cơ quan điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; 

các bị cáo đều phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đều tự 

nguyện bồi thường  cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, đây là các tình 
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tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, điểm i, điểm s khoản 1 

Điều 51 Bộ luật Hình sự mà bị cáo được hưởng. Riêng bị cáo Long Văn Đ có bố 

đẻ là ông Long Văn Ng là thương binh 4/4 và được Nhà nước tặng thưởng nhiều 

Huân, Huy chương kháng chiến và Bằng khen nên được hưởng thêm tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Về nhân 

thân: Trước khi phạm tội các bị cáo đều đã bị xử phạt vi phạm hành chính nên 

xác định các bị cáo có nhân thân xấu.  

[6] Về mức hình phạt áp dụng đối với các bị cáo: Các bị cáo phạm tội ít 

nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và có nơi cư trú rõ 

ràng, Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi 

đời sống xã hội mà chỉ cần áp dụng hình phạt Cải tạo không giam giữ, giao các 

bị cáo cho chính quyền địa phương nơi các bị cáo cư trú giám sát, giáo dục như 

đề nghị của đại diện Viện kiểm sát và người bào chữa cho các bị cáo cũng đảm 

bảo việc giám sát, giáo dục các bị cáo trở thành công dân tốt đối với xã hội.  

Theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Bộ luật hình sự thì người bị kết án còn 

bị khấu trừ một phần thu nhập từ 05% đến 20% để sung quỹ nhà nước. Tuy 

nhiên, qua các tài liệu đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án thể hiện, các bị cáo 

đều là lao động tự do, không có việc làm ổn định và thu nhập thấp. Do đó, miễn 

việc khấu trừ thu nhập để sung quỹ nhà nước đối với các bị cáo. 

[7] Về trách nhiệm dân sự: Trước khi mở phiên tòa các bị cáo và chị Trần 

Thị T đã thỏa thuận bồi thường xong, tại phiên tòa chị T không có yêu cầu bồi 

thường gì khác nên không đặt ra xem xét. 

[8] Đối với số tiền các bị cáo nộp trước khi mở phiên tòa tại Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện C để thi hành phần án phí, cụ thể: Bị cáo Long Văn Đ nộp 

2.500.000 (Hai triệu năm trăm nghìn) đồng theo Biên lai thu tiền số 05664 ngày 

24/9/2018 , bị cáo Lý Thị S nộp 2.500.000 (Hai triệu năm trăm nghìn) đồng 

theo Biên lai thu tiền số 05665 ngày 24/9/2018 đều của Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện C, xét thấy việc các bị cáo nộp số tiền trên là tự nguyện không trái quy 

định của pháp luật nên cần tạm giữ để đảm bảo thi hành phần án phí cho các bị 

cáo. 

[9] Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố 

tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. Các bị cáo 

Long Văn Đ và Lý Thị S mỗi người phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án 

phí Hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1.Tuyên bố: Các bị cáo Long Văn Đ và Lý Thị S phạm tội Vi phạm chế độ

một vợ, một chồng. 

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 182; điểm b điểm i điểm s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; Điều 17; Điều 36; Điều 58 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Long Văn 

Đ 06 (Sáu) tháng Cải tạo không giam giữ, thời hạn cải tạo không giam giữ tính 
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từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận 

được quyết định thi hành án và bản sao bản án. 

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 182; điểm b điểm i điểm s khoản 1 Điều 51; 

Điều 17; Điều 36; Điều 58 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Lý Thị S 06 (Sáu) 

tháng Cải tạo không giam giữ, thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ 

quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được quyết 

định thi hành án và bản sao bản án. 

Giao các bị cáo Long Văn Đ và Lý Thị S cho Ủy ban nhân dân thị trấn B, 

huyện C, tỉnh Bắc Kạn giám sát và giáo dục trong thời gian cải tạo không giam 

giữ.  

Miễn việc khấu trừ thu nhập để sung quỹ nhà nước đối với các bị cáo Long 

Văn Đ và Lý Thị S. 

2. Tạm giữ số tiền 2.500.000 (Hai triệu năm trăm nghìn) đồng của bị cáo

Long Văn Đ theo Biên lai thu tiền số 05664 ngày 24/9/2018 của Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Chợ Đồn và số tiền 2.500.000 (Hai triệu năm trăm nghìn) 

đồng của bị cáo Lý Thị S theo Biên lai thu tiền số 05665 ngày 24/9/2018 của 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Đồn để đảm bảo việc thi hành án cho các 

bị cáo. 

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố

tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí tòa án. 

Các bị cáo Long Văn Đ và Lý Thị S mỗi người phải chịu 200.000 đồng án 

phí Hình sự sơ thẩm. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự, người phải thi hành án có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu 

cầu thi hành án, tự nguyện 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. Quyền kháng cáo: Các bị cáo, Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có

mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án.  
Nơi nhận: 
- TAND tỉnh; 

- VKS tỉnh; 

- VKSND Chợ Đồn; 

- Công an Chợ Đồn; 

- THADS Chợ Đồn; 

- UBND TT Bằng Lũng; 

- Người tham gia tt; 

- Lưu hồ sơ. 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Triệu Văn Mẫn 
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 TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH T 

    Bản án số: 17/2018/HS-ST 

    Ngày: 17 – 4 – 2018  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N 

Đc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH T 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Tô Thị Lý 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Nguyễn Thị Dung

2. Ông Tạ Nhật Tân – Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Sở Giáo dục

đào tạo tỉnh T 

- Thư ký phiên toà: Bà Vũ Thị Thùy Dung – Thư ký Toà án nhân dân tỉnh T. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh T tham gia phiên toà: 

Bà Nguyễn Thị Minh Hồng – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 17 tháng 4 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh T, xét xử 

sơ thẩm, công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 09/2018/TLST-HS ngày 08 tháng 

02 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 15/2018/QĐXXST-HS ngày 

02 tháng 4 năm 2018 đối với bị cáo: 

Trần Văn H, sinh ngày 15/11/1995 tại huyện V, tỉnh T; Nơi cư trú: Thôn H, 

xã H, huyện V, tỉnh T; Nghề nghiệp: Lao Đng tự do; Trình Đ văn hóa: 9/12; Dân 

tộc: Kinh; Giới tính: N; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt N; Con ông Trần Văn C 

(đã chết) và bà Vương Thị Đ; Chung sống với chị Bùi Thị M, sinh ngày 16/8/1999 

và có 01 con sinh năm 2015; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Tháng 2/2015 

đến 2016 tham gia nghĩa vụ quân sự tại Q; Bị bắt tạm giam từ ngày 13/10/2017 tại 

Trại tạm giam Công an tỉnh T. Bị cáo được trích xuất có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại: Cháu Nguyễn Thị Ngọc B, sinh ngày 14/12/2005; Nơi cư trú: Thôn 

H, xã H, huyện V, tỉnh T (Vắng mặt) 
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- Người đại diện hợp pháp của bị hại: Ông Nguyễn Thế H, sinh năm 1976 và 

bà Nguyễn Thị V, sinh năm 1978; Nơi cư trú: Thôn H, xã H, huyện V, tỉnh T (Đều 

có mặt) 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại: Bà Đinh Thị Thu T, 

Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh T (Có mặt) 

- Người làm chứng: 

1. Cháu Trần Văn K, sinh ngày 01/01/2006 (Có mặt)

Người đại diện hợp pháp của cháu K: Bà Vương Thị Đ, sinh năm 1965 (Có 

mặt) 

2. Cháu Trần Văn Đ, sinh ngày 11/5/2004 (Vắng mặt)

Người đại diện hợp pháp của cháu Đ: Ông Trần Văn T (Vắng mặt) 

3. Cháu Nguyễn Hữu Đ, sinh ngày 20/8/2001 (Vắng mặt)

Người đại diện hợp pháp của cháu Đạt: Ông Nguyễn Hữu C, sinh năm 1966 

(Có mặt) 

4. Cháu Nguyễn Hữu N, sinh ngày 25/4/2006 (Vắng mặt)

Người đại diện hợp pháp của cháu Đạt: Bà Nguyễn Thị Đ (Vắng mặt) 

Đều trú tại: Thôn H, xã H, huyện V, tỉnh T 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 17 giờ ngày 05/10/2017, Trần Văn H đang đứng trong sân nhà thì 

nhìn thấy cháu Nguyễn Thị Ngọc B đi học về. Lúc này, H nảy sinh ý định giao cấu 

với cháu B, H đi ra ngoài cổng đứng trước mặt chặn đường cháu B. B nói: “Tránh 

ra”, đồng thời đi tránh sang bên trái đường theo chiều đi của B thì H lại đi sang 

chặn đường. B quay người đi ngược lại được khoảng 5 mét thì H giật chiếc cặp B 

đang đeo ở vai phải mang vào trong sân nhà H. B đi theo nói “Trả cặp đây”, H nói 

“Không trả”. B nói “Ừ thì cầm đi, cháu về” và B đi về hướng nhà B. Khi B đi được 

khoảng 2 mét, H chạy theo sau dùng tay túm tóc của B, kéo B vào trong sân nhà H. 

B nói “Bỏ ra”, H nói “Không bỏ” rồi nắm tay B kéo vào giữa sân và bế B lên. Cháu 

B giãy dụa kêu khóc, tiếp tục bảo H bỏ ra nhưng H bế B vào trong nhà, đặt xuống 

giường ở gian ngoài, đồng thời H nằm xuống giường cạnh B. B quay người nằm 

nghiêng phải, quay lưng về phía H, co hai chân lại. H bám vào vai trái, kéo B nằm 

ngửa ra đồng thời một chân H vòng qua quặp lấy chân trái của B kéo ghì duỗi thẳng 
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ra. Một tay H cởi cúc và kéo khóa quần dài của B. Sau đó H dùng tay cầm vào cạp 

quần bên trái, kéo tụt xuống dưới đùi và dùng chân đạp phần ống quần bên trái của 

B tụt xuống dưới chân. H nhổm người, quỳ đè lên người B, kẹp B nằm ngửa giữa 

hai chân, dùng tay kéo quần khỏi người B. B liên tục kêu khóc giãy dụa bảo H bỏ 

ra. H bế B vào giường trong buồng, tiếp tục nằm đè lên người B, dùng ngón trỏ và 

ngón giữa sờ âm hộ B. Lúc này, có các cháu Trần Văn K (là em trai H), Trần Văn 

Đ, Nguyễn Hữu Việt, và Nguyễn Hữu N đi học về cùng đi vào nhà H, nghe thấy B 

khóc nên tất cả đi vào trong buồng chứng kiến sự việc. K nói: “Anh H bỏ ra cho cái 

B nó về”, H nói “Không phải việc của mày, đi ra”, do vậy K và Đ đi ra ngoài hiên 

đứng, Việt và N đi về nhà. K gọi điện cho mẹ là bà Vương Thị Đ nói “Mẹ ơi, anh H 

rủ chị B lên giường”. Bà Đ nói “Bảo con B về đi, thăng H bố láo”. K tắt điện thoại, 

quay vào trong buồng, tiếp tục nói “Anh H để cho chị B về đi”, H vẫn quỳ chân kẹp 

hai bên hông B, tay trái giữ vai phải ấn người B xuống giường, tay phải đấm vào 

ngực K một cái. K sợ chạy ra ngoài. Lúc này Nguyễn Hữu Đ ở cùng thôn đến, nghe 

thấy tiếng B khóc, Đạt đi vào trong buồng, K và Đ theo sau. Nhìn thấy H đang đè 

lên người B, Đạt nói “Anh H làm gì thế, bỏ cái B cho nó về”. H bỏ B ra, xuống 

giường kéo ri đô lại, đi ra gian nhà ngoài cầm quần vào cho B mặc. H đi ra sân 

dùng chân đá vào người K một cái và đập điện thoại của K xuống sân. Ngay sau đó 

bà Nguyễn Thị V (là mẹ của cháu B) đi ngang qua nhà H, được K và Đạt gọi vào 

nên bà V vào trong buồng đưa cháu B về và trình báo Công an xã H. 

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Văn H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình 

như đã nêu trên, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Những người đại diện hợp pháp của bị hại là ông Nguyễn Thế H và bà Nguyễn Thị V 

tại phiên tòa yêu cầu bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho bị hại các khoản bao gồm 

tiền đi giám định 1.000.000 đồng, tiền thuê xe đi lại 900.000 đồng và khoản tiền bù 

đắp tổn thất tinh thần 13.000.000 đồng, tổng cộng 14.900.000 đồng. 

Bản cáo trạng số 09/CT-VKSTB ngày 07/02/2018 của Viện Kiểm sát nhân 

dân tỉnh T đã truy tố bị cáo Trần Văn H về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo 

quy định tại điểm b khoản 1 Điều 142 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh T tại phiên tòa giữ nguyên quan điểm 

truy tố đối với bị cáo như Cáo trạng, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo phạm 

tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Đề nghị áp dụng điểm b khoản 1  Điều 142; 

điểm s khoản 1,  khoản 2 Điều 51; Điều 15; Điều 50; Điều 57; Điều 38 Bộ luật 

Hình sự năm 2015 xử phạt Trần Văn H từ 05 năm 6 tháng đến 06 năm tù, thời hạn 

tù tính từ ngày 13/10/2017. 
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Về trách nhiệm dân sự: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận sự thỏa thuận 

giữa bị cáo và đại diện hợp pháp của bị hại, bị cáo phải bồi thường cho bị hại số 

tiền 14.900.000 đồng. 

Ngoài ra, đại diện Viện Kiểm sát còn đề nghị áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình 

sự năm 2015, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự xử lý vật chứng theo quy định của 

pháp luật. 

Người đại diện hợp pháp của bị hại và người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp 

của bị hại không có ý kiến gì về phần tội danh đối với bị cáo, đề nghị HĐXX xử bị 

cáo với mức hình phạt nghiêm minh, cao hơn mức đề nghị đại diện Viện Kiểm sát 

đưa ra. 

Bị cáo không có ý kiến tranh luận gì thêm và nói lời sau cùng: Hành vi phạm 

tội của bị cáo là sai trái, bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được 

hưởng mức án thấp nhất.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào kết quả 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 tỉnh 

T, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh T, Kiểm sát viên trong quá trình điều 

tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố 

tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại, những người đại diện 

hợp pháp của bị hại và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại 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 đều hợp pháp. 

[2] Khoảng 17 giờ ngày 05/10/2017, tại nhà ở của Trần Văn H ở thôn H, xã H, 

huyện V, tỉnh T, H đã có hành vi chặn đường, lấy cặp sách, túm tóc kéo cháu 

Nguyễn Thị Ngọc B vào trong sân, khi đó mới 11 tuổi 9 tháng 21 ngày. Sau đó mặc 

cho cháu B kêu khóc, giãy dụa, bị cáo đã bế cháu B vào trong nhà, dùng vũ lực tác 

Đng lên bộ phận sinh dục của cháu B với mục đích thực hiện hành vi giao cấu thì bị 

người khác phát hiện, ngăn chặn. Theo quy định tại Điều 142 Bộ luật Hình sự năm 

2015 về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” thì: 

“Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 

năm đến 15 năm: 
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a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ

được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ 

tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ; 

b) Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới

13 tuổi. 

….. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề

hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm” 

[3] Tại phiên toà, bị cáo Trần Văn H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

của mình như nội dung Cáo trạng. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù 

hợp với lời khai của C bị cáo tại giai đoạn điều tra, phù hợp với đơn trình báo, lời 

khai của bị hại là cháu Nguyễn Thị Ngọc B (BL 172 – 186), phù hợp với lời khai 

của những người làm chứng là các cháu Trần Văn K, Trần Văn Đ, Nguyễn Hữu 

Việt, Nguyễn Hữu N, Nguyễn Hữu Đ (BL 187 – 229)… Ngoài ra còn được chứng 

minh bằng những tài liệu, chứng cứ như:  

- Bản kết luận giám định pháp y về tình dục số 24/17/TD ngày 10/10/2017 của 

Trung tâm pháp y – Sở y tế T (BL 44 – 45); 

- Phiếu xét nghiệm, phiếu khám chuyên khoa tình dục (BL 46 – 47); 

- Biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường (BL 50 – 53); 

- Biên bản kiểm tra thông tin trên điện thoại do Công an huyện V, tỉnh T lập 

ngày 06/10/2017: Trên điện thoại nhãn hiệu Viettel màu vàng đồng có lắp sim số 

01636731609 của bà Trần Thị Đ thể hiện cuộc gọi đến ghi tên “Con K” vào hồi 16 

giờ 57 phút ngày 05/10/2017, thời gian gọi 36 giây. Theo bà Đ trình bày đây là cuộc 

gọi của cháu K con trai bà báo về việc thấy B và H đang ở trong buồng. Bà nghĩ đến 

việc B và H xảy ra quan hệ tình dục nên bà nói với K bảo B về. (BL 67 – 69); 

Cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. 

 [4] Bị cáo Trần Văn H là người đã thành niên, có đầy đủ khả năng nhận thức 

và điều khiển hành vi nhưng vẫn dùng vũ lực để thực hiện hành vi giao cấu với 

cháu Nguyễn Thị Ngọc B khi chưa đủ 13 tuổi. Việc bị cáo H không thực hiện được 

hành vi giao cấu do có một số người phát hiện và ngăn cản nằm ngoài mong muốn 

của H. Hành vi nêu trên của Trần Văn H đã đủ yếu tố cấu thành tội “Hiếp dâm 

người dưới 16 tuổi” và thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Người phạm tội chưa 

đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt. Như vậy, Hội đồng xét xử 

có đủ căn cứ kết luận: Bị cáo Trần Văn H đã phạm tội “Hiếp dâm người dưới 16 
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tuổi” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 142 Bộ luật Hình sự năm 2015 như 

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh T đã truy tố. Bị cáo Trần Văn H bị khởi tố về tội 

“Hiếp dâm trẻ em” theo quy định tại khoản 4 Điều 112 Bộ luật Hình sự năm 1999, 

đến nay, Bộ luật Hình sự năm 2015 đã có hiệu lực, qua so sánh thấy mức hình phạt 

quy định tại điểm b khoản 1 Điều 142 Bộ luật Hình sự năm 2015 từ 07 năm đến 15 

năm, nhẹ hơn so với mức hình phạt quy định tại khoản 4 Điều 112 Bộ luật hình sự 

năm 1999 từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình; theo quy định tại 

khoản 3 Điều 7 Bộ luật Hình sự 2015, Hội đồng xét xử áp dụng các quy định có lợi 

quy định tại Bộ luật Hình sự  năm 2015 đối với bị cáo. 

[5] Đánh giá tính chất, mức Đ, hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo, Hội 

đồng xét xử thấy rằng: Hành vi phạm tội của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, 

xâm phạm quyền được bảo vệ thân thể, nhân phẩm, danh dự của trẻ em, làm ảnh 

hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến thuần phong mỹ tục, 

đạo Đ xã hội đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển bình thường về tâm, 

sinh lý của người chưa thành niên.  

[6] Đánh giá các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân 

thân của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, 

tiền sự và không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. Sau khi phạm 

tội, bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ thái Đ ăn năn, hối cải, nhân thân bị cáo đã từng 

tham gia nghĩa vụ quân sự nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

[7] Từ những nhận định trên, cần phải áp dụng với bị cáo một mức án tương 

xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, cách li bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời 

gian mới đủ để cải tạo, giáo dục bị cáo, và góp phần vào công tác đấu tranh phòng 

ngừa tội phạm chung. 

[8] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa, bị cáo Trần Văn H và những người 

đại diện hợp pháp của bị hại đã thỏa thuận bị cáo bồi thường toàn bộ trách nhiệm 

dân sự cho bị hại là cháu Nguyễn Thị Ngọc B các khoản bao gồm tiền đi giám định 

1.000.000 đồng, tiền thuê xe đi lại 900.000 đồng và khoản tiền bù đắp tổn thất tinh 

thần 13.000.000 đồng, tổng cộng 14.900.000 đồng. Xét thấy sự thỏa thuận giữa bị 

cáo và gia đình bị hại là tự nguyện, không trái pháp luật, căn cứ Điều 48 Bộ luật 

Hình sự năm 2015; các Điều 584; 585; 592 Bộ luật Dân sự, cần chấp nhận sự thỏa 

thuận trên, bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường cho cháu Nguyễn Thị Ngọc B số 

tiền 14.900.000 đồng.   

[9] Về xử lý vật chứng: Hội đồng xét xử căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 

2015; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự để xử lý:  
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- 01 điện thoại di Đng cảm ứng mặt màn hình có vết rạn nứt, vỏ màu đen 

nhãn hiệu Nokia Lumia 520 đã cũ là tài sản của bị cáo Trần Văn H, không liên 

quan đến việc phạm tội, cần trả lại cho bị cáo. 

- 01 điện thoại di Đng nhãn hiệu Masstel vỏ màu đỏ đã cũ bên trong không 

có pin, không có sim, là tài sản thu giữ của bà Vương Thị Đ, cần trả lại cho bà Đ. 

- 02 chiếu nhựa kẻ ngang đã cũ liên quan đến việc phạm tội, không còn giá 

trị, cần tịch thu và tiêu hủy. 

- 01 áo dài tay dạng áo rằn ri, có logo quân Đi nhân dân Việt N ở tay áo bên 

trái; 01 áo sơ mi màu trắng, cánh tay áo bên trái có logo in trường THCS H, toàn bộ 

mặt áo ngoài dính chất màu đen; 01 áo phông nữ nền trắng có chấm đen, cổ tròn đã 

cũ; 01 quần dài nữa màu đen và 01 quần lót nữ màu xanh, là những vật không còn 

giá trị, không sử dụng được, cần tịch thu và tiêu hủy. 

Những vật chứng trên đã được Cục thi hành án dân sự tỉnh T quản lý theo 

Biên bản giao nhận, bảo quản tang vật, tài sản thi hành án ngày 09/02/2018. (BL 

355C) 

[10] Quá trình điều tra còn xác định: Ngày 25/01/2015 H và chị Mai được hai 

gia đình tổ chức đám cưới và tự nguyện chung sống với nhau tại thôn H, xã H, 

huyện V, tỉnh T. Khi đó, chị Mai 15 tuổi 05 tháng 09 ngày nên không đăng ký kết 

hôn do chưa đủ tuổi. Ngày 13/11/2015 chị Mai sinh cháu Trần Bảo Anh với chuẩn 

đoán thai 39 tuần, giấy khai sinh không có bố. H và chị Mai không khai báo về việc 

có quan hệ giao cấu với nhau hay không. Quá trình điều tra, chị Mai từ chối cung 

cấp mẫu giám định ADN của chị và cháu Bảo Anh. Hiện chưa đủ căn cứ xác định 

Trần Văn H có hành vi giao cấu với người dưới 16 tuổi, do đó yêu cầu cơ quan điều 

tra tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi này, nếu có căn cứ thì xử lý theo quy định của 

pháp luật. Đối với việc tổ chức đám cưới của bị cáo H và chị Mai có dấu hiệu của 

tội “Tổ chức tảo hôn” nhưng do trước đó những người tổ chức đám cưới chưa bị xử 

phạt hành C nên không cấu thành tội phạm và đến nay thời hiệu xử phạt vi phạm 

hành C đã hết nên Cơ quan điều tra không xử lý. 

[11] Về án phí: Bị cáo Trần Văn H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí 

dân sự sơ thẩm theo quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1] Tuyên bố:  Bị cáo Trần Văn H phạm tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. 
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[2] Về hình phạt: 

Áp dụng điểm b khoản 1  Điều 142; điểm s khoản 1,  khoản 2 Điều 51; Điều 

15; Điều 50; Điều 57; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 xử phạt Trần Văn H 06 

(Sáu) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 13/10/2017. 

[3] Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 2015; các 

Điều 584; 585; 592 Bộ luật Dân sự: 

Chấp nhận sự thỏa thuận về trách nhiệm dân sự giữa bị cáo và những người 

đại diện hợp pháp của bị hại: Bị cáo Trần Văn H có trách nhiệm bồi thường cho 

cháu Nguyễn Thị Ngọc B, sinh ngày 14/12/2005; nơi cư trú tại thôn H, xã H, huyện 

V, tỉnh T số tiền 14.900.000 đồng (Mười bốn triệu chín trăm nghìn đồng). 

Kể từ ngày người bị hại có đơn xin thi hành án đối với khoản tiền bồi thường 

trên, bị cáo có trách nhiệm phải trả, nhưng chưa trả thì phải chịu lãi đối với số tiền 

chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. Lãi suất phát sinh do chậm trả tiền 

được xác định theo thỏa thuận của các bên nhưng không được vượt quá mức lãi 

suất được quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật Dân sự; nếu không có thỏa 

thuận, thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự. 

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. 

 [4] Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015; Điều 

106 Bộ luật Tố tụng hình sự:  

- Trả lại bị cáo Trần Văn H 01 điện thoại di Đng cảm ứng mặt màn hình có 

vết rạn nứt, vỏ màu đen nhãn hiệu Nokia Lumia 520 đã cũ. 

- Trả lại bà Vương Thị Đ, sinh năm 1965, nơi cư trú tại thôn H, xã H, huyện 

V, tỉnh T 01 điện thoại di Đng nhãn hiệu Masstel vỏ màu đỏ đã cũ bên trong không 

có pin, không có sim. 

- Tịch thu và tiêu hủy 02 chiếu nhựa kẻ ngang đã cũ, 01 áo dài tay dạng áo 

rằn ri, có logo quân Đi nhân dân Việt N ở tay áo bên trái; 01 áo sơ mi màu trắng, 

cánh tay áo bên trái có logo in trường THCS H, toàn bộ mặt áo ngoài dính chất màu 
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đen; 01 áo phông nữ nền trắng có chấm đen, cổ tròn đã cũ; 01 quần dài nữa màu 

đen và 01 quần lót nữ màu xanh. 

Những vật chứng trên đã được Cục thi hành án dân sự tỉnh T quản lý theo 

Biên bản giao nhận, bảo quản tang vật, tài sản thi hành án ngày 09/02/2018. (BL 

355C) 

[5] Về án phí: Áp dụng Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội buộc bị cáo 

Trần Văn H phải nộp 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm và 745.000 đồng tiền 

án phí dân sự sơ thẩm.  

[6] Quyền kháng cáo: Bị cáo, đại diện hợp pháp của bị hại, người bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày 

kể từ ngày tuyên án 17/4/2018. Bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được bản án. 

Nơi nhận:     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Bị cáo –trại tạm giam;           THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND tỉnh T;  

- Bị hại – TGVPL; 

- CA tỉnh; 

- Sở tư pháp; 

- Lưu hồ sơ; 

   Tô Thị Lý 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÔNG HÒA 

TỈNH PHÚ YÊN 

Bản án hình sự sơ thẩm 

Số: 18/2019/HSST 
Ngày: 01/8/2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG HÒA, TỈNH PHÚ YÊN

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Minh Thu 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Trần Thị Minh Tâm và ông Nguyễn Văn Vương 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Ý Ngọc 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hoà tham gia phiên 

toà: Ông Phan Văn Công - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 01 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đông 

Hòa, tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

17/2019/TLST-HS ngày 01 tháng 7 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số: 18/2019/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 7 năm 2019 đối với bị cáo: 

Trần Châu V – Sinh năm: 1990; nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Khu phố B, thị 

trấn H, huyện Đ, tỉnh Phú Yên; nghề nghiệp: Thợ xây; trình độ văn hoá: 9/12; 

con ông: Trần Khải H (SN: 1968) và bà: Nguyễn Thị Đ (SN: 1967); vợ: Trần Thị 

Thanh H (SN: 1996); con: Có 02 con, lớn sinh năm 2012, nhỏ sinh năm 2014; tiền 

án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giam từ ngày 11/6/2019 đến ngày 28/6/2019, có 

mặt. 

* Bị hại: Chị Trần Thị Thanh H – Sinh ngày 16/4/1996; Nơi cư trú: Khu

phố B, thị trấn H, huyện Đ, tỉnh Phú Yên, có mặt. 

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1. Ông Trần Khải H – Sinh năm: 1968, có mặt;

2. Bà Nguyễn Thị Đ – Sinh năm: 1967, có mặt;

Cùng cư trú: Khu phố B, thị trấn H, huyện Đ, tỉnh Phú Yên. 

3. Bà Trần Thị L – Sinh năm: 1964, có mặt.

Nơi cư trú: Thôn P, xã H, huyện Đ, tỉnh Phú Yên. 

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 nảy sinh tình cảm nam nữ trước đó nên vào tháng 3/2011 (không xác 

định được ngày), Trần Châu V đến nhà Trần Thị Thanh H (sinh ngày 16/4/1996) 
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ở thôn P, xã H, huyện Đ, tỉnh Phú Yên. Tại đây, V nhiều lần có hành vi giao cấu 

với H (tại thời điểm giao cấu H được 14 năm 11 tháng 15 ngày tuổi), làm H có 

thai. Đến ngày 18/6/2011, ông Trần Khải H, bà Nguyễn Thị Đ là cha mẹ ruột 

của V và bà Trần Thị L là mẹ ruột của H tổ chức đám cưới cho V và H. Sau đó 

V tiếp tục giao cấu với H tại nhà của H cho đến cuối tháng 12/2011 (lúc H 15 

năm 8 tháng 15 ngày tuổi). Do thai nhi lớn nên V không thực hiện hành vi giao 

cấu nữa. Ngày 20/02/2012, H sinh một bé gái, đặt tên Trần Nhã Đan N.  

Tại bản kết luận giám định số 229/C09C (DD5) ngày 18/3/2019 của Phân 

viện khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng kết luận: Trần Nhã Đan N là con 

đẻ của Trần Thị Thanh H và Trần Châu V.  

Quá trình điều tra bị cáo Trần Châu V đã bồi thường thiệt hại, thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải về hành vi của mình. 

Về dân sự: Sau khi có hành vi giao cấu, V đi làm kiếm tiền đưa cho H. 

Ngoài ra, V còn bồi thường riêng cho H 3.000.000đ, bị hại không có yêu cầu gì 

về dân sự. 

Tại bản cáo trạng số 16/CT-VKSĐH ngày 30/6/2019 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Đông Hoà truy tố bị cáo Trần Châu V về tội “Giao cấu với trẻ em” theo quy định 

tại điểm a, d khoản 2 Điều 115 Bộ luật hình sự năm 1999. 

 Tại phiên tòa: Bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã 

truy tố và trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, xin Tòa cho hưởng án treo để bị 

cáo được tại ngoại lao động nuôi con. 

Kiểm sát viên luận tội đối với bị cáo, giữ nguyên quyết định truy tố như cáo 

trạng.  Bị cáo Trần Châu V do nảy sinh tình cảm nam nữ, nhiều lần giao cấu với bị hại, 

làm bị hại mang thai, sau đó bị cáo đã bồi thường thiệt hại, thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải về hành vi của mình, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a, d khoản 2 Điều 

115; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47; Điều 60 Bộ luật Hình sự năm 1999, 

xử phạt bị cáo Trần Châu V từ 18 đến 24 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 

từ 36 đến 48 tháng. Về dân sự: Bị cáo đã bồi thường 3.000.000đ, bị hại không yêu 

cầu bồi thường thêm nên đề nghị Hội đồng xét xử không xét. 

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: 

Các chứng cứ, tài liệu có tại hồ sơ vụ án do Cơ quan điều tra thu thập đúng 

trình tự thủ tục quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự, bị cáo không khiếu nại gì nên 

đều là chứng cứ hợp pháp. 

Lời khai nhận tội của bị cáo tại Cơ quan điều tra và tại phiên toà phù hợp với 

nhau, phù hợp với lời khai của bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, phù 

hợp với các chứng cứ, tài liệu khác có tại hồ sơ vụ án. Vì vậy, Hội đồng xét xử đủ cơ 

sở kết luận:  
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Trong thời gian từ tháng 3/2011 đến cuối tháng 12/2011, tại thôn P, xã H, 

huyện Đ, tỉnh Phú yên, Trần Châu V đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với 

Trần Thị Thanh H (sinh ngày 16/4/1996, từ lúc H 14 tuổi 11 tháng 15 ngày đến 

lúc H được 15 tuổi 08 tháng 15 ngày), làm H có thai và sinh 01 bé gái vào ngày 

20/02/2012. 

Hành vi của bị cáo giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi thực hiện 

từ tháng 3 năm 2011 đến cuối tháng 12 năm 2011 là thời điểm Bộ luật hình sự 

năm 1999 đang có hiệu lực pháp luật. Do đó, hành vi của bị cáo đã phạm tội 

“Giao cấu với trẻ em” theo quy định tại điểm a, d khoản 2 Điều 115 Bộ luật hình 

sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố bị 

cáo là có căn cứ. 

Bị cáo là người đã đủ 18 tuổi, đủ điều kiện nhận thức về hành vi nhưng 

đã thực hiện hành vi giao cấu với bị hại khi bị hại dưới 16 tuổi. Mặc dù được sự 

đồng ý của bị hại nhưng khi ở vào độ tuổi từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi, bị hại nhận 

thức chưa đầy đủ về hành vi tình dục, giới tính và tác hại của việc sinh hoạt tình 

dục quá sớm có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản sau này. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm sự phát triển bình 

thường về thể chất và sinh lý của trẻ em trong độ tuổi từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi, 

gây tác hại đến sự phát triển đạo đức, nhân cách và ảnh hưởng đến danh dự, 

nhân phẩm của bị hại. Bị cáo thực hiện hành vi giao cấu nhiều lần, làm bị hại có 

thai nên phải xử mức án tương xứng với tính chất mức độ và hậu quả của hành 

vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện. Tuy nhiên, bị cáo có nhân thân tốt, quá trình 

điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thật thà khai báo; Ngoài tiền bị cáo đưa hàng 

tháng cho chị H nuôi con thì bị cáo còn tự nguyện bồi thường riêng 3.000.000 

đồng cho bị hại. Hiện nay bị cáo và bị hại đã đăng ký kết hôn theo quy định, có 

02 con chung. Mặc dù cuộc sống khó khăn phải đi làm ăn xa dẫn đến có lúc hiểu 

lầm, xô xát nhưng đến nay, bị hại đồng thời đang là vợ hợp pháp của bị cáo tha 

thiết đề nghị Tòa giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và cho bị cáo được tại ngoại, để 

vợ chồng tiếp tục chung sống cùng nhau lao động nuôi con. Vì vậy, Hội đồng 

xét xử áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, p 

khoản 1, khoản 2 Điều 46, đồng thời áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 

1999, xử dưới mức thấp của khung hình phạt, để bị cáo yên tâm cải tạo. Xét bị 

cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng, có nhiều 

tình tiết giảm nhẹ nên áp dụng Điều 60 Bộ luật hình sự năm 1999, không cần 

cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội mà cho bị cáo hưởng án treo, để bị cáo thấy 

được sự khoan hồng của pháp luật Nhà nước mà yên tâm cải tạo. 

Đối với hành vi của bà Trần Thị L, ông Trần Khải H và bà Trần Thị Đ đã 

có hành bi tổ chức đám cưới cho V và H lúc H mới  được 15 tuổi 02 tháng 12 

ngày, chưa đủ tuổi kết hôn. Tuy nhiên, bà L, ông H, bà Đ chưa bị xử phạt hành 

chính về hành vi này nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hòa 

không xem xét, xử lý về tội Tổ chức tảo hôn theo quy định tại Điều 183 Bộ luật 

hình sự là có căn cứ, đúng quy định pháp luật. 
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Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường 3.000.000 đồng, bị hại không 

yêu cầu bồi thường thêm nên Hội đồng xét xử không xét. 

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 Trần Châu V phạm tội “Giao cấu với trẻ em” 

Áp dụng điểm a, d khoản 2 Điều 115; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; 

Điều 47; Điều 60 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009, xử phạt bị cáo 

Trần Châu V 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, cho hƣởng án treo thời gian 

thử thách 03 (ba) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Giao các bị cáo Trần Châu V cho Ủy ban thị trấn H, huyện Đ, tỉnh Phú 

Yên giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình các bị cáo có trách 

nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị 

cáo. Khi bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Luật thi hành 

án hình sự. 

* Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 23 Nghị quyết

326 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức án phí, lệ phí Tòa án, bị cáo 

Trần Châu V phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo, bị hại có mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án sơ thẩm. vhb 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

- TAND tỉnh Phú Yên;               Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

- VKSND huyện, tỉnh; 

- Công an huyện Đông Hoà; 

- THA DS huyện Đông Hoà; 

- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- Sở tư pháp; 

- Lưu HS.        Nguyễn Minh Thu 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     HUYỆN CÁI BÈ       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 TỈNH TIỀN GIANG 

Bản án số: 44/2019/HS-ST 

Ngày: 29/7/2019 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Vũ

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Đỗ Duy Hừng 

Ông Lê Văn Lâu 

- Thư ký phiên tòa: Bà Âu Thị Thảo - là Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang tham 

gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền - Kiểm sát viên.  

Ngày 29 tháng 7 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh 

Tiền Giang xét xử sơ thẩm công khai
 

vụ án hình sự sơ thẩm
 

thụ lý số: 

42/2019/TLST-HS ngày 30 tháng 5 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số: 56/2019/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 7 năm 2019 đối với bị cáo: 

Huỳnh Minh C, sinh năm: 1996 tại huyện C, tỉnh Tiền Giang. Nơi cư trú: 

ấp A, xã B, huyện C, tỉnh Tiền Giang; nghề nghiệp: làm thuê; trình độ văn hoá: 

8/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Huỳnh Văn T và bà Nguyễn Thị H; bị cáo có vợ là Nguyễn Thị Kim A và 

01 con là Huỳnh Minh K, sinh ngày: 10/12/2015; tiền án, tiền sự: không; về 

nhân thân: từ nhỏ sống chung cha mẹ tại ấp A, xã B, huyện C, tỉnh Tiền Giang; 

học hết lớp 8 nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình cho đến ngày phạm tội. Bị cáo tại 

ngoại. (Bị cáo có mặt). 

- Bị hại: Chị Nguyễn Thị Kim A sinh ngày: 24/02/2000 (có mặt) 

Địa chỉ: ấp X, xã Y, huyện D, tỉnh Tiền Giang 

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

1. Bà Nguyễn Thị H sinh năm: 1972 (có mặt) 

Địa chỉ: ấp A, xã B, huyện C, tỉnh Tiền Giang 

2. Ông Chu Văn H sinh năm: 1973 (có mặt) 

3. Bà Nguyễn Thị Đ sinh năm: 1985 (vắng mặt) 

Cùng địa chỉ: ấp X, xã Y, huyện D, tỉnh Tiền Giang 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng tháng 12/2014 bị cáo Huỳnh Minh C và Nguyễn Thị Kim A sinh 
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ngày 24/02/2000 quen biết và phát sinh quan hệ tình cảm với nhau. Vào khoảng 

21 giờ ngày 14/02/2015 bị cáo và A hẹn gặp nhau tại khu vực vườn nhà của ông 

Phan Văn B ở ấp X, xã Y, huyện D, tỉnh Tiền Giang. Tại đây bị cáo đã thực hiện 

hành vi giao cấu với A 01 lần dẫn đến A mang thai. Ngày 24/3/2015 bị cáo và A 

tiếp tục hẹn gặp nhau tại vườn nhà ông B thì bị chị Nguyễn Thị Đ là mẹ ruột của 

A phát hiện nên báo Công an xã Y, huyện D, tỉnh Tiền Giang. Đến ngày 

27/3/2015 bị cáo và A cùng nhau đi đến nhà trọ thuê tháng ở khu vực quận N, 

thành phố Hồ Chí Minh sống chung với nhau cho đến ngày 10/12/2015 A sinh 

con và đặt tên là Huỳnh Minh K. Quá trình điều tra bị cáo và A khai nhận, trong 

khoảng thời gian này do A đang mang thai nên cả hai không có quan hệ giao 

cấu. Đến tháng 02 năm 2016 bị cáo và A được ông Chu Văn H, bà Nguyễn Thị 

Đ là cha mẹ ruột của A và bà Nguyễn Thị H là mẹ ruột của bị cáo tổ chức lễ 

cưới, hiện tại bị cáo và A chung sống hạnh phúc với nhau.       

Theo kết luận giám định số 2750/C54B ngày 13/9/2016 của Phân viện 

khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh xác định: bị cáo và A là cha mẹ 

ruột của cháu Huỳnh Minh K với xác suất 99,9999%. 

Về trách nhiệm dân sự: bà Nguyễn Thị H là mẹ ruột của bị cáo đã bồi 

thường cho A số tiền 10.000.000 đồng, A và cha mẹ của A có đơn bãi nại không 

yêu cầu xử lý hình sự đối với bị cáo. 

Tại bản cáo trạng số 39/CT-VKS ngày 28/5/2019 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện D, tỉnh Tiền Giang truy tố bị cáo Huỳnh Minh C về tội “Giao cấu với 

trẻ em” theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 115 của Bộ luật hình sự năm 

1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009. 

 Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị tuyên bố bị cáo Huỳnh Minh 

C phạm tội “Giao cấu với trẻ em”. Đề nghị áp dụng điểm d khoản 2 Điều 115, 

điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự năm 1999 được 

sửa đổi, bổ sung năm 2009; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung 

năm 2017. Xử phạt bị cáo Chí từ 02 đến 03 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian 

thử thách từ 04 đến 05 năm. 

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 hôm nay bị cáo Huỳnh Minh C đã thừa nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội của mình là khoảng 21 giờ ngày 14/02/2015 tại khu vực vườn 

nhà của ông Phan Văn B ở ấp X, xã Y, huyện D, tỉnh Tiền Giang bị cáo C đã có 

hành vi giao cấu với Nguyễn Thị Kim A (dưới 16 tuổi) 01 lần làm A có thai và 

sinh 01 con tên là Huỳnh Minh K. Theo kết luận giám định của Phân viện khoa 

học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh xác định: bị cáo và A là cha mẹ ruột của 

cháu Huỳnh Minh K với xác suất 99,9999%. 

[2] Lời nhận tội của bị cáo C là hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị cáo 

tại Cơ quan điều tra, tại phiên tòa; phù hợp với bản kết luận giám định và phù 

hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy đã có đủ cơ 

sở để kết luận hành vi phạm tội của bị cáo C đã cấu thành tội “Giao cấu với trẻ 
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em”, tội danh và hình phạt được quy định tại điểm d khoản 2 Điều 115 Bộ luật 

hình sự năm 1999 được sửa đổi , bổ sung năm 2009. 

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo C là nguy hiểm cho xã hội, nó đã trực tiếp 

xâm phạm đến sức khỏe, nhân phẩm của Nguyễn Thị Kim A, làm ảnh hưởng 

đến sự phát triển thể chất, tâm sinh lý bình thường của A, gây thiệt hại về sức 

khỏe cho A, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương nơi 

xảy ra vụ án, ảnh hưởng đến đạo đức xã hội. Bản thân bị cáo nhận thức được 

rằng sức khỏe, nhân phẩm của mọi công dân đều được pháp luật bảo vệ, nhưng 

vì ham muốn sinh lý bản thân mà bị cáo thực hiện hành vi phạm tội của mình. Bị 

cáo là người đã thành niên, lợi dụng sự quen biết để dụ dỗ giao cấu với em A 

trong lúc A chưa đủ 16 tuối. Xã hội đang lên án những hành vi, việc làm như bị 

cáo. Do đó cần có một mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị 

cáo.      

[4] Tuy nhiên Hội đồng xét xử có xem xét giảm nhẹ phần nào hình phạt 

cho bị cáo do bị cáo thành khẩn khai báo và nhận tội, có thái độ ăn năn hối cải; 

bị cáo đã nhờ mẹ ruột của mình bồi thường thiệt hại cho A xong. Mặt khác hiện 

tại bị cáo và A đang chung sống với nhau hạnh phúc cùng cháu K, bị cáo là lao 

động chính trong gia đình; không có tiền án, tiền sự; tại phiên tòa em A và ông 

H là cha của A cũng tha thiết xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo 

được hưởng án treo để bị cáo lo cho vợ con. Xét thấy, bị cáo C có nhiều tình tiết 

giảm nhẹ được qui định tại khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự, bị cáo 

cũng có nơi cư trú rõ ràng. Để thể hiện tính chất nhân đạo của Nhà nước ta, do 

đó không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cho bị cáo hưởng án 

treo cũng có đủ có tác dụng giáo dục, cải tạo bị cáo và phòng ngừa chung cho 

những ai đang có tư tưởng phạm tội như bị cáo.    

[5] Đối với bà Nguyễn Thị H, bà Nguyễn Thị Đ, ông Chu Văn H có hành 

vi tổ chức lễ cưới cho bị cáo và A khi A chưa đến tuổi kết hôn. Tuy nhiên hành 

vi này không cấu thành tội “Tổ chức tảo hôn” quy định tại Điều 183 Bộ luật 

hình sự nên Cơ quan điều tra không xem xét, xử lý hình sự là phù hợp. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: bà Nguyễn Thị H là mẹ ruột của bị cáo đã bồi 

thường cho bị hại Nguyễn Thị Kim A số tiền 10.000.000 đồng, tại phiên tòa A 

cũng không yêu cầu bị cáo bồi thường nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem 

xét giải quyết.    

[7] Về án phí: Bị cáo C phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật. 

[8] Xét đề nghị của Kiểm sát viên là có cơ sở như nhận định của Hội đồng 

xét xử nên được chấp nhận.  

[9] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, của 

Viện kiểm sát và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện 

đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá 

trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, 

quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các 

hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Huỳnh Minh C phạm tội “Giao cấu với trẻ em”.

Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 115; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; 

Điều 47; Điều 60 Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009.  

Xử phạt bị cáo Huỳnh Minh C 03 (ba) năm tù, cho hưởng án treo. Thời 

gian thử thách là 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án. 

Giao bị cáo Huỳnh Minh C cho Ủy ban nhân dân xã B, huyện C, tỉnh 

Tiền Giang giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 

2. Về trách nhiệm dân sự: Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét giải

quyết. 

3. Về án phí: áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường 

vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án. 

Bị cáo Huỳnh Minh C phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng 

(hai trăm nghìn đồng). 

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo C, bị hại A được quyền kháng cáo bản án

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Tiền 

Giang xét xử phúc thẩm. Bà H, ông H được quyền kháng cáo phần bản án hoặc 

quyết định có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án. Đối với bà Đ được quyền kháng cáo phần bản án hoặc quyết 

định có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày được tống đạt bản án.   

      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

        THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
Nơi nhận:
- Bị cáo Huỳnh Minh C; 

- Bị hại Nguyễn Thị Kim A; 

- VKS nhân dân huyện D; 

- Nhà tạm giữ Công an huyện D; 

- Chi cục THA dân sự huyện D; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

   Nguyễn Thanh Vũ  
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