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MỤC LỤC 

Tổng hợp 20 Bản án và Quyết định giám đốc thẩm liên quan đến bảo 

vệ quyền của phụ nữ 

STT NỘI DUNG TRANG 

1. Quyết định Giám đốc thẩm số 19/2005/HS-GĐT ngày 31/10/2005 

của Toà án nhân dân tối cao về tội mua bán phụ nữ và mua bán 

trẻ em.  

Nội dung: Phùng Thị Sến nhập cảnh vào Việt Nam có thuê Hoàng 

Tuấn Trường chở đến nhà Đinh Thị Hải Yến để nhờ Yến tìm người 

giúp việc tại quán cắt tóc của Sến ở cửa khẩu Thiên Bảo và nếu khách 

có nhu cầu thì bán dâm. Yến nhận lời giúp. Tối ngày 01/03/2003, Yến 

và Hương đã rủ cháu Phàn Thị Duyên và Phàn Thị Vân là hàng xóm 

của Hương nói là đi làm thuê ở thị xã Hà Giang, tiền công mỗi ngày 

được 15.000 đồng, nên Vân và Duyên đồng ý đi. Nhưng thực chất là 

đưa Hương, Vân và Duyên sang Trung Quốc đến nhà Sến. Sau đó, Sến 

đã tổ chức cho Duyên và Vân hành nghề mại dâm, còn Hương làm 

phục vụ tại nhà Sến. Ngày 01/4/2003, Sến đồng ý cho Hương và Duyên 

trở về Việt Nam. Khi về đến Việt Nam, Duyên đã tố cáo hành vi mua 

bán phụ nữ của Sến, Yến và Hương. Phàn Thị Vân ở lại tiếp tục bán 

dâm đến ngày 06/7/2003 cũng trở về Việt Nam. 

Tòa án tối cao nhận đinh: Xem xét mức độ, tính chất hành vi phạm 

tội và hậu quả thấy rằng bị cáo Phùng Thị Sến là người có quốc tịch 

Trung Quốc, ý thức của bị cáo là tìm phụ nữ Việt Nam sang giúp việc 

và làm nghề mại dâm ngay tại quán ở khu vực cửa khẩu. Sau một thời 

gian ngắn bị cáo cũng đã cho những người bị hại trở về Việt Nam nên 

hậu quả được hạn chế, các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Nhưng 

Toà án cấp sơ thẩm và Toà án cấp phúc thẩm chưa xem xét cho các bị 

cáo và do đó hình phạt mà Toà án cấp sơ thẩm và Toà án cấp phúc 

thẩm xử phạt các bị cáo là quá nghiêm khắc.  

Tòa án tối cao Quyết định: Huỷ bản án hình sự phúc thẩm số 

419/HSPT ngày 23/03/2004 của Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối 

cao tại Hà Nội đã xét xử đối với Phùng Thị Sến giao hồ sơ vụ án cho 

Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội để xét xử phúc thẩm 

lại vụ án theo đúng quy định của pháp luật. 
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2. Bản án sô 42/2017/HNGĐ-ST ngày 28/6/2017 của Tòa án nhân dân 

quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng Về việc tranh chấp ly hôn, 

nuôi con chung 

Nội dung: Chị H và anh D đăng ký kết hôn năm 2005. Thời gian đầu 

chung sống vợ chồng hòa thuận, hạnh phúc. Nhưng vài năm sau đó thì 

hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn do anh D thường xuyên cờ bạc, phá 

tán tài sản và bạo hành. chị D nhiều lần bỏ đi thuê trọ ở riêng và yêu 
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cầu ly hôn nhưng bị anh D đe dọa, chửi bới. Đến nay chị quyết định 

yêu cầu ly hôn với anh D và được quyền nuôi con là cháu H.  

Tòa án sơ thẩm nhận định: Cháu Phan Vũ Ngọc H đang ở với anh D 

cùng ông bà nội và có đơn xin được ở với mẹ. Anh D không có mặt 

theo giấy triệu tập là tự tước bỏ quyền lợi của mình trước tòa nên cần 

căn cứ khoản 2 Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình; khoản 4 Điều 91 

Bộ luật tố tụng dân sự; cần giao thì cháu Phan Vũ Ngọc H cho chị H 

nuôi dưỡng là phù hợp, bảo đảm quyền lợi của phụ nữ và con chung. 

Tòa án sơ thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu ly hôn của chị H với anh 

D. Giao cháu H cho chị H nuôi dưỡng cho đến khi cháu đủ 18 tuổi hoặc 

có sự thay đổi khác theo pháp luật. 

3.  Bản án số 81/2017/HSST ngày 14/9/2017 của Toà án nhân dân tỉnh 

Nam Định Về việc Ngô Quốc V và Vũ Mạnh V phạm tội “Mua bán 

người” 

Nội dung: Vũ Mạnh V quen biết đối tượng Nguyễn Văn T, biết T có 

đường dây buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc, nên từ cuối năm 2014 

Vũ Mạnh V, Ngô Quốc V đã nhiều lần lừa đưa phụ nữ Việt Nam sang 

Trung Quốc bán cho T và một người phụ nữ tên H để lấy tiền tiêu xài. 

Khoảng tháng 8/2015, Ngô Quốc V và Vũ Mạnh V đã lừa đưa chị Vũ 

Thị O sang Trung Quốc bán cho Nguyễn Văn T và đối tượng tên H để 

lấy số tiền khoảng 35 triệu đồng chi tiêu cá nhân. au đó chị O được 

công an Trung Quốc giải cứu rồi đưa về biên giới để tự về nước. Ngày 

18/2/2017, chị O đã đến cơ quan công an tỉnh Nam Định trình báo toàn 

bộ nội dung vụ việc.  

Tòa án sơ thẩm nhận định: Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm 

phạm đến nhân phẩm, danh dự, quyền tự do của người phụ nữ. Các bị 

cáo đều là người có đủ năng lực hành vi, đều nhận thức và biết việc 

làm của mình là vi phạm pháp luật, nhưng do tư lợi hám lời, mà các bị 

cáo đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội, đã coi người phụ nữ là một loại 

hàng hoá để mua bán kiếm lợi nhuận. Hiện nay tình trạng buôn bán 

phụ nữ và trẻ em để đưa ra nước ngoài đang là vấn nạn mà Đảng và 

Nhà nước đang tìm mọi biện pháp ngăn chặn phòng ngừa, nhằm bảo 

vệ nhân quyền của của người phụ nữ và trẻ em. Hành vi của bị cáo đã 

làm mất trật tự trị an trong xã hội, gây dư luận bất bình trong quần 

chúng nhân dân. 

Tòa án sơ thẩm tuyên: Tuyên bố các bị cáo Ngô Quốc V (tức Q), Vũ 

Mạnh V phạm tội “Mua bán người”.  
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4.  Bản án số 82/2017/HSST NGÀY 15/11/2017 của Tòa án nhân dân 

huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An về tội cố ý gây thương tích 

Nội dung: Ngày 14/9/2017, sau khi ăn cơm tại nhà riêng anh T và chị 

Th cãi nhau. Chị Th bỏ đi thì T đuổi theo giữ lại. Giữa Lê Văn T và chị 

Đào Thị Th giằng co nhau; T dùng tay trái ôm giữ chị Th, tay phải lấy 
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chiếc cuốc dùng để cạo nhựa thông đang để trên sạp gỗ ở ngoài sân 

đánh mạnh nhiều lần phần lưỡi cuốc vào vùng mặt và trán của chị Th. 

Sau đó, Lê Văn T buông chị Th ra và ra sân ngồi hút thuốc lào. Chị Th 

kêu la, chửi bới nên Lê Văn T tiếp tục dùng chiếc điếu cày đang hút 

thuốc chạy lại đánh vào chân, đầu chị Th; Lúc này người xung quanh 

đến can ngăn nên Lê Văn T bỏ đi. Sau đó anh T nhận thấy hành vi của 

mình là vi phạm pháp luật nên đã đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an huyện Nghi Lộc đầu thú về hành vi phạm tội của mình. 

Tòa án sơ thẩm nhận định: Xét tính chất vụ án, nhân thân, tính chất 

hành vi phạm tội của bị cáo: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã 

hội, đã xâm hại trực tiếp đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của 

người khác; làm mất trật tự trị an nơi thôn xóm. Từ việc ghen tuông vô 

căn cứ mà bị cáo hành hung vợ, thể hiện bản chất xấu, bạo hành phụ 

nữ gây thương tích đến 16% sức khỏe. Hành vi đó cần xử lý nghiêm 

và lên mức án tương xứng để giáo dục riêng và phòng ngừa chung. 

Tòa án sơ thẩm tuyên: Tuyên bố bị cáo Lê Văn T phạm tội " Cố ý 

gây thương tích". Xử phạt bị cáo Lê Văn T 2 ( hai) năm tù. Thời hạn 

tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam là ngày 14/9/2017. 

5.  Bản án số: 46/2017/HS-ST Ngày: 19-12-2017 của Tòa án tỉnh Tây 

Ninh về tội mua bán người 

Nội dung vụ án: Các bị cáo Đ, C, G1 đã có hành vi phạm tội như sau: 

Khoảng tháng 5 năm 2015, Nguyễn Thị Đ câu kết với các đối tượng 

có tên Sen Nhiên đang sinh sống tại Trung Quốc để tuyển chọn và 

chuyển giao các phụ nữ Việt Nam bán cho đàn ông Trung Quốc; cứ 

mỗi một phụ nữ đàn ông Trung Quốc mua thì Đ sẽ nhận được số tiền 

từ 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng, còn gia đình các phụ nữ sẽ 

nhận được 30.000.000 đồng. Từ thỏa thuận trên, Đ câu kết với C tìm 

kiếm phụ nữ giới thiệu cho Đ để đưa sang Trung Quốc, bán được 01 

phụ nữ Đ trả cho C 2.000.000 đồng. Để dễ dàng dụ dỗ các phụ nữ, C 

tiếp tục câu kết với G1 (làm nghề xem bói) để khi các phụ nữ đến xem 

bói thì G1 dùng lời nói hướng cho lấy chồng Trung Quốc sẽ được đổi 

đời, có cuộc sống sung túc, giàu sang, có điều kiện để phụ giúp gia 

đình và mỗi 01 phụ nữ G1 giới thiệu cho C sẽ nhận được 500.000 đồng. 

Khoảng tháng 02 năm 2016 3 bị cáo đã tuyển chọn và bán L1 và L2 

sang Trung Quốc, gia đình chị L1 đã phải giao cho Đ 18.000.000 đồng 

để chuộc và đưa chị L1 về nhà; còn chị L2 bị bệnh, không bán được 

nên phải đi làm thuê, đến tháng 9 năm 2016 tự giải thoát quay về Việt 

Nam. Đến ngày 27-4-2017, Đ đang làm thủ tục cho 03 phụ nữ ra sân 

bay Tân Sơn Nhất để ra miền Bắc xuất cảnh sang Trung Quốc thì bị 

phát hiện bắt giữ. 

Nhận định của Tòa án: Các hành vi nêu trên đủ cơ sở kết luận các bị 

cáo Nguyễn Thị Đ, Phạm Thị Kim C, Đặng Thị G1 phạm tội “Mua bán 

người” tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 119 của Bộ luật 

Hình sự Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã 
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trực tiếp xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, quyền tự do của người 

phụ nữ được pháp luật bảo vệ; xem phụ nữ như món hàng để mua bán, 

trao đổi lấy tiền, ảnh hưởng đến chính sách ngoại giao của Việt Nam, 

gây mất trật tự an toàn xã hội. 

Tòa án sơ thẩm tuyên: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị Đ, Phạm Thị 

Kim C, Đặng Thị G1 phạm tội “Mua bán người”. Xử phạt bị cáo 

Nguyễn Thị Đ 08 (tám) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính 

từ ngày 27-4-2017. Xử phạt bị cáo Phạm Thị Kim C 07 (bảy) năm tù. 

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 27-4-2017. Xử phạt bị 

cáo Đặng Thị G1 05 (năm) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày 27-4-2017 

6.  Bản án sô 15/2017/HNGĐ-ST của Tòa án nhân dân huyện N H, 

tỉnh QN Về việc ly hôn, tranh chấp nuôi con khi ly hôn 

Nội dung: Chị T và anh C kết hôn vào năm 2012. Đến năm 2015 thì 

vợ chồng xảy ra mâu thuẫn trong viêc nuôi con dẫn đến thường xuyên 

cãi vả, anh C có lúc đánh đập chị T. Từ năm 2017 vợ chồng bắt đầu 

sống ly thân. Nay chị T yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn và được quyền 

nuôi dưỡng cháu M (sinh năm 2013) và yêu cầu anh C cấp dưỡng nuôi 

con mỗi tháng 2.000.000 đến khi con được 18 tuổi. 

Tòa án sơ thẩm nhận định: Xét yêu cầu nuôi con của chị T: Từ khi 

hai vợ chồng sống ly thân đến nay cháu M sống cùng với chị T. Chị T 

là phụ nữ, hiện là nhân viên của cơ quan Bảo hiểm Xã hội huyện N H 

do đó về thu thập của chị T ổn định. Tuy thu nhập của chị T chỉ hơn 4 

triệu đồng /tháng nhưng đó là thu nhập ổn định. Nguyện vọng của chị 

T là được trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Do đó để đảm 

bảo quyền lợi của con chưa thành niên, bảo vệ phụ nữ và trẻ em khi ly 

hôn và phù hợp với quy định của pháp luật nên Hội đồng xét xử chấp 

nhận yêu cầu được trực tiếp nuôi con của chị T.  

Tòa án sơ thẩm tuyên: Ghi nhận sự ly hôn tự nguyện giữa chị T và 

anh C. Giao cháu M cho chị T nuôi dưỡng và anh C phải có nghĩa vụ 

cấp dưỡng. 
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7.  Bản án số 19/2017/HNGĐ-ST ngày 01/08/2017 của Tòa án thành 

phố Hải Phòng về việc tranh chấp ly hôn, nuôi con 

Nội dung: Chị A (Nguyên đơn) và anh Đ (Bị đơn) kết hôn hợp pháp 

vào năm 2012. Qúa trình sống chung vợ chồng ngay từ đầu đã phát 

sinh nhiều mâu thuẫn và không có hạnh phúc. Nguyên nhân chính do 

phía anh Đ mắc nhiều tệ nạn, không tu chí làm ăn, không quan tâm gia 

đình vợ con. Chị A luôn sống trong bạo lực gia đình và thường xuyên 

bị hành hung. Mặc dù đã được gia đình nhiều lần động viên hòa giải 

và bản thân chị A cũng đã cố chịu đựng để mong anh Đ thay đổi nhưng 

không có kết quả. Hai người có một con chung sinh năm 2013, chị A 
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có nguyện vọng nuôi bé và không yêu cầu anh D cấp dưỡng. Hai bên 

không yêu cầu giải quyết phần tài sản. 

Tòa án sơ thẩm nhận định: Hội đồng xét xử xét thấy anh Đ đã nhiều 

lần có hành vi bạo lực gia đình làm cho hôn nhân lâm vào trầm trọng, 

mâu thuẫn vợ chồng không thể giải quyết, khả năng đoàn tụ không còn, 

mục đích của hôn nhân không đạt được, đời sống chung không thể kéo 

dài. Việc chị A yêu cầu được ly hôn với anh Đ là có căn cứ, phù hợp 

thực tế và phù hợp với quy định tại Điều 56 Luật Hôn nhân và Gia đình 

năm 2014 nên cần được chấp nhận. 

Tòa án sơ thẩm tuyên: Chị Nguyễn Thị A được ly hôn anh Phạm Văn 

Đ. Giao con chung là Nguyễn Diệu A, cho chị Nguyễn Thị A trực tiếp 

nuôi dưỡng cho đến khi con trưởng thành, đủ 18 tuổi hoặc có sự thay 

đổi khác theo quy định của pháp luật. 

8.  Bản án số 28/2018/HS-ST ngày 16/03/2018 của Toà án nhân dân 

tỉnh Nam Định Về việc bị cáo Chu Văn Q, Phạm Văn P phạm tội 

“Mua bán người” và “Mua bán trẻ em”. 

Nội dung: Thời gian tháng 01/2012 và tháng 02/2012 Chu Văn Q đã 

lừa đưa Nguyễn Thị D và Đặng Thị L1 sang Trung Quốc bán để lấy 60 

triệu đồng chi tiêu cá nhân. Thời gian tháng 4/2012 và tháng 5/2012, 

Chu Văn Q và Phạm Văn P đã lừa đưa Nguyễn Thị H (15 tuổi 01 tháng 

tuổi), Phạm Thị H (sinh năm 1995), Trương Thị Mỹ Th (15 tuổi 02 

tháng tuổi) sang Trung Quốc làm gái mại dâm, để lấy tổng số tiền là 

84 triệu đồng chia nhau chi tiêu cá nhân. 

Tòa án sơ thẩm nhận định: Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm 

phạm đến nhân phẩm, danh dự, quyền tự do của người phụ nữ và trẻ 

em. Các bị cáo đều là người có đủ năng lực hành vi, đều nhận thức và 

biết việc làm của mình là vi phạm pháp luật, nhưng do tư lợi hám lời, 

mà các bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội, đã coi người phụ nữ, 

trẻ em là một loại hàng hoá để mua bán trái phép kiếm lợi nhuận. Hiện 

nay tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em để đưa ra nước ngoài đang 

là vấn nạn mà Đảng và Nhà nước đang tìm mọi biện pháp ngăn chặn 

phòng ngừa, nhằm bảo vệ nhân quyền của của người phụ nữ và trẻ em. 

Hành vi của bị cáo đã làm mất trật tự trị an trong xã hội, gây dư luận 

bất bình trong quần chúng nhân dân. 

Tòa án sơ thẩm tuyên: Bị cáo Chu Văn Q 09 năm tù về tội “Mua bán 

người” và 13 năm tù về tội “Mua bán trẻ em”. Bị cáo Phạm Văn P 07 

năm tù về tội “Mua bán người” và 12 năm tù về tội “Mua bán trẻ em”. 

44-57 

9.  Bản án số 06/2018/HS-PT ngày 7/3/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Ninh Bình về Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản 

Nội dung: Năm 2015 Anh T vào lâm Đồng chơi thì quen chị H. Chị H 

đã có gia đình, có chồng là Trần Hữu B và một con trai là Trần Gia B 

nhưng hiện đang sống ly thân. T và chị H nảy sinh tình cảm và chung 
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sống với nhau như vợ chồng, chị H đang mang thai 06 tháng với T. 

Năm 2017, T vào Đà Lạt thăm chị H; Do hết tiền và vì mâu thuẫn với 

anh B từ trước nên T nảy sinh ý định bắt cóc cháu B để yêu cầu anh B 

chuyển tiền cho T. Sau khi lừa được chị H, T yêu cầu chị H gọi điện 

cho anh B chuẩn bị tiền. T không gọi cho anh B không được nên đe 

dọa chị H sẽ bán cháu B sang Trung Quốc. Chị H lo T làm hại con nên 

đã chuyển trước cho T 1.000.000. Trong lúc rút tiền thì T bị bắt. 

Tòa án sơ thẩm tuyên: Tuyên bố bị cáo Đặng Minh T phạm tội “Bắt 

cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Áp dụng điểm đ, h khoản 2 Điều 134; 

điểm e khoản 1 Điều 48, điểm p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật Hình sự 

năm 1999, xử phạt bị cáo Đặng Minh T 8 (tám) năm tù; thời hạn tù tính 

từ ngày bắt tạm giữ ngày 24/6/2017.   

Tòa án phúc thẩm nhận định: Xem xét toàn diện vụ án thì thấy ngoài 

các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà bản án sơ 

thẩm đã áp dụng đối với bị cáo như đã nêu trên, các tài liệu trong hồ 

sơ còn thể hiện bị cáo T phạm tội đối với chị Cao Thị H khi chị đang 

mang thai là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "Phạm tội đối với 

phụ nữ có thai" quy định tại điểm h khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự; 

mục đích bị cáo phạm tội nhằm chiếm đoạt 100 triệu đồng của những 

người bị hại, nhưng bị cáo chưa thực hiện được việc chiếm đoạt đến 

cùng vì bị chị H tố cáo và cơ quan điều tra phát hiện bắt giữ do đó bị 

cáo phạm tội thuộc trường hợp "Phạm tội chưa đạt" quy định tại Điều 

18 Bộ luật hình sự. Bản án sơ thẩm không áp dụng các tình tiết tăng 

nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nói trên đối với bị cáo là thiếu sót 

cấp phúc thẩm cần áp dụng bổ sung. 

Tòa án phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo T; 

giữ nguyên bản án Hình sự sơ thẩm số 152/2017/HSST ngày 

05/12/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. 

10.  Bản án số 121/2018/HS-PT ngày 04/4/2018 của Toà án nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk về tội “Hiếp dâm” và tội “Cướp tài sản” 

Nội dung: Ngày 03/4/2017 các bị cáo Hoàng Văn H và Hà Văn H1 đã 

cùng nhau thực hiện hành vi công khai cướp tài sản của bà H2, tại quán 

tạp hóa của bà H2. Bị cáo H dùng 01 con dao bấm để đe dọa dùng vũ 

lực ngay tức khắc, làm bà H2 không thể chống cự được để cướp của 

bà H2 tổng số tài sản trị giá 1.246.200 đồng và còn nhằm mục đích 

thực hiện hành vi hiếp dâm bà H2, còn bị cáo H1 đứng ngoài cảnh giới 

để H thực hiện cướp tài sản của bà H2. 

Tòa án sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Hoàng Văn H 02 năm tù về tội 

“Hiếp dâm” và 07 năm 06 tháng tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp 

hình phạt chung của hai tội là 09 năm 06 tháng tù. Xử phạt bị cáo Hà 

Văn H1 07 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Bị cáo Hoàng Văn H, Hà Văn 

H1 có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 
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Tòa án phúc thẩm nhận định: Hành vi phạm tội của các bị cáo là 

nguy hiểm cho xã hội, gây tác động xấu đến thuần phong mỹ tục và 

gây nên sự phẫn nộ, bất bình trong quần chúng nhân dân; đồng thời 

gây mất trật tự trị an tại địa phương. Các bị cáo có đủ năng lực hành vi 

để nhận thức được danh dự, nhân phẩm và quyền bất khả xâm phạm 

về tình dục của phụ nữ và quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân 

được pháp luật bảo vệ, mọi hành vi xâm phạm bất hợp pháp đều bị 

pháp luật nghiêm trị. 

Tòa án phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt của bị cáo Hoàng Văn H và Hà Văn H1 – Giữ nguyên bản 

án hình sự sơ thẩm. 

11.  Bản án số 28/2018/HS – ST ngày 13/6/2018 của Toà án nhân dân 

tỉnh Lào Cai về tội mua bán người và mua bán trẻ em 

Nội dung: Ngày 31/10/2017, bị cáo Sùng Seo T đã lừa đưa Châu Thị 

C và Châu Thị D sang Trung Quốc bán lấy tiền tiêu sài, khi bị bán 

Châu Thị C 16 tuổi 5 tháng 29 ngày và Châu Thị D 15 tuổi 7 tháng 14 

ngày. 

Tòa án sơ thẩm nhận định: Hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường 

hợp đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến tự do thân thể, nhân 

phẩm, danh dự của phụ nữ và trẻ em. Hành vi đó gây hoang mang trong 

quần chúng nhân dân, gây mất trật tự trị an ở địa phương. Do đó phải 

xử lý bị cáo nghiêm minh trước pháp luật, cách ly bị cáo ra khỏi đời 

sống xã hội một thời gian nhằm giáo dục, cải tạo đối với bị cáo và răn 

đe, phòng ngừa tội phạm chung. 

Tòa án sơ thẩm tuyên: Bị cáo Sùng Seo T 05 năm tù về tội “Mua bán 

người” và 10 năm tù về tội “Mua bán trẻ em”. Buộc bị cáo Sùng Seo 

T phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 15 năm tù. 
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12.  Bản án số 06/2018/LĐST ngày 27/6/2018 của Toà án nhân dân thị 

xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương Về việc Tranh chấp về xử lý kỷ luật 

theo hình thức sa thải, chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thai sản và 

trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động 

Nội dung: Nguyên đơn vào làm việc tại Công ty từ ngày 24/11/2008 

với công việc là nhân viên trợ lý kinh doanh cho Giám đốc có ký kết 

hợp đồng lao động. Từ tháng 01/2015 nguyên đơn và bị đơn xác lập 

hợp đồng không xác định thời hạn với công việc là nhân viên kinh 

doanh. Ngày 14/8/2017 Công ty ban hành Quyết định cho nguyên đơn 

nghỉ việc kể từ ngày 15/8/2017 với lý do vi phạm nội quy công ty là 

nghỉ việc dài ngày không xin phép. Cho rằng Công ty tự ý ban hành 

quyết định cho nguyên đơn nghỉ việc là trái luật nên nguyên đơn khởi 

kiện yêu cầu bị đơn bồi thường tổng số tiền 139.140.666 đồng. 

Tòa án sơ thẩm nhận định: Nguyên đơn thừa nhận đã không đi làm 

từ ngày 07/8/2017 đến 12/8/2017, tuy nhiên bị đơn không được xử lý 
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kỷ luật lao động nguyên đơn trong thời gian nguyên đơn có thai. Mặt 

khác, bị đơn đã vi phạm trình tự xử lý kỷ luật lao động là không tiến 

hành họp xét kỷ luật sa thải nguyên đơn, không có sự tham gia của Tổ 

chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở. Việc sa thải nguyên đơn là trái 

luật, nguyên đơn khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định cho nghỉ việc là có 

cơ sở.  

Tòa án sơ thẩm tuyên: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà 

Đoàn Thị Hồng V đối với Công ty TNHH công nghiệp M về việc sa 

thải trái pháp luật và có trách nhiệm bồi thường cho bà Đoàn Thị Hồng 

V tổng số tiền 82.695.900 đồng. 

13.  Bản án số 27/2018/HNGĐ-ST ngày 11/07/2018 Tòa án Tỉnh Bình 

Dương Về việc tranh chấp ly hôn, quyền nuôi con và cấp dưỡng 

nuôi con chung 

Nội dung: Nguyên đơn Bà P và bị đơn ông H có đăng ký kết hôn vào 

năm 1999. Qúa trình chung sống, vợ chồng thường xuyên phát sinh 

mâu thuẫn, ông H thường xuyên uống rượu, ngoại tình, chửi mắng, xỉ 

nhục bà P và thường dùng bạo lực đánh bà P và các con gây thương 

tích. Bà P với ông H có 03 người con chung, bà P yêu cầu được nuôi 

hai người con và yêu cầu ông H cấp dưỡng 8.000.000 đồng. Tài sản 

chung không tranh chấp nên không yêu cầu giải quyết Tại Tòa, bà P 

yêu cầu ông H cấp dưỡng cho bé Hồ Thị Quỳnh 700.000 đồng cho đến 

khi bé đủ 18 tuổi. 

Tòa án sơ thẩm nhận định: Quá trình chung sống, bà P và ông H 

thường xảy ra mâu thuẫn nguyên nhân do ông H có người phụ nữ khác, 

ông H có hành vi ngược đãi, bạo hành gia đình. Bà P xác định vợ chồng 

đã có quá nhiều mâu thuẫn nên không còn tình cảm vợ chồng. Theo 

quy định tại Điều 19 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì vợ 

chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm 

sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia 

đình. Do mâu thuẫn của hai bên đã trở nên trầm trọng không thể hòa 

giải nên cần áp dụng Điều 56 luật Hôn nhân và gia đình 2014 để giải 

quyết việc ly hôn giữa hai bên. Chấp nhận yêu cầu cấp dưỡng của bà 

P.  

Tòa án sơ thẩm tuyên: Bà Bùi Thị P được ly hôn đối với ông Hồ Đình 

H. Bà Bùi Thị P được quyền trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc 02 con 

chung tên Hồ Thị A, sinh ngày 16/8/2001 và Hồ Thị Quỳnh D, sinh 

ngày 17/12/2012. Ông Hồ Đình H có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con 

chung tên Hồ Thị Quỳnh D với số tiền 700.000 đồng (bảy trăm 

đồng)/tháng cho đến khi con chung trưởng thành đủ 18 tuổi. 
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14.  Bản án số 74/2018/HSST ngày 28/09/2018 của Tòa án Tỉnh Ninh 

Thuận về tội “Hiếp dâm” 

Nội dung: Ngày Bị Hại là Nguyễn thị Ph, sinh năm 1976, vào ngày 

19/11/1995, chị Ph đi giặt quần áo ở sông, D nhìn thấy chị Ph mặc quần 
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mỏng, đoạn giặt đồ vắng người nên D nảy sinh ý định giao cấu với chị 

P. Khi chị Ph đi ngang qua, D ôm Ph giằng co để giao cấu với Ph. Chị 

Ph la lớn nên người dân ở bờ sông D chạy sang. Kết quả giám định 

pháp y cho thấy chị P bị rách màng trinh, trên thân thể có dấu vết của 

bạo lực. Sau khi thực hiện hành vi, D bỏ trốn, đến ngày 05/07/2018 thì 

D bị bắt.  

Tòa án sơ thẩm nhận định: Nghị quyết số 32/1999/NQ-QH10 ngày 

21/12/1999 về việc thi hành Bộ luật hình sự năm 1999 bị cáo thực hiện 

hành vi phạm tội trước ngày Bộ luật hình sự năm 1999 có hiệu lực thi 

hành (ngày 01/7/2000). Vì vậy, Viện kiểm sát TP. Phan Rang – Tháp 

Chàm truy tố bị cáo D về tội “Hiếp dâm” quy định khoản 1 điều 112 

Bộ luật hình sự năm 1985 theo nguyên tắc có lợi cho bị cáo là có căn 

cứ. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm 

đến quyền bất khả xâm phạm về tình dục, danh dự, nhân phẩm, sức 

khỏe của người phụ nữ được pháp luật bảo vệ, mà còn gây ảnh hưởng 

đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương, sau khi phạm tội bỏ trốn 

một thời gian dài 23 năm gây khó khăn cho Cơ quan điều tra từ năm 

1995 đến ngày 05/7/2018 mới bị bắt theo Lệnh truy nã, nên cần thiết 

phải xử phạt bị cáo mức án thật nghiêm khắc để có tác dụng răn đe, 

giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.  

Tòa án sơ thẩm tuyên: Bị cáo Nguyễn Tấn D phạm tội Hiếp dâm, xử 

phạt 24 (hai mươi bốn) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt người 

đang bị truy nã (ngày 05/7/2018). 

15.  Bản án số 23/2018/HNGĐ ngày 20/09/2018 của Tòa án nhân dân 

huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh Về việc ly hôn 

Nội dung: Năm 2006 anh D và chị H đăng ký kết hôn ở Quế Võ, Bắc 

Ninh. Sau khi cưới họ thuê nhà ở thành phố. Sau đó đến năm 2012 thì 

vợ chồng về chung sống trên đất của gia đình anh D. Nhưng đến năm 

2016 thì vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, nguyên nhân là do chị H tham gia 

hội thánh đức chúa trời. Gia đình anh D không đồng ý nên đã đuổi chị 

H đi. Đến nay hai người vẫn ly thân và không thể hàn gắn. Nên anh D 

yêu cầu ly hôn và đề nghị được nuôi hai con. 

Tòa án Sơ thẩm nhận định: HĐXX xét thấy cả anh D và chị H đều 

có đủ điều kiện nuôi con. Ngoài ra áp dụng đường lối ưu tiên bảo vệ 

phụ nữ và trẻ em trong quá trình giải quyết vụ án. Nên cần chấp nhận 

yêu cầu của chị H, giao cháu Trần Văn Thắng cho chị H trực tiếp nuôi. 

Giao cháu Trần Văn Quyết cho anh D trực tiếp nuôi. Về cấp dưỡng 

nuôi con các đương sự không yêu cầu, nên HĐXX không đề cập giải 

quyết. Anh D, chị H cã quyền, nghĩa vụ thăm nom con chung sau ly 

hôn mà không ai được cản trở. 

Tòa án Sơ thẩm tuyên: Công nhận sự thuận tình ly hôn của anh D và 

chị H. Giao con trai lớn là cháu Q cho anh D nuôi dưỡng và con nhỏ 

là cháu T cho chị H nuôi dưỡng. 
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16.  Bản án số 24/2018/HSST ngày 19/3/2019 của Toà án nhân dân tỉnh 

Thanh Hoá về tội giết người 

Nội dung: Do mâu thuẫn gia đình nên ngày 06/11/2018, chị Lang Thị 

Th và Cầm Bá H được Tòa án nhân dân huyện T.X xét xử cho ly hôn, 

sau đó Cầm Bá H đã nhiều lần thuyết phục chị Th quay trở lại ở với 

mình để nuôi con nhưng chị Th không đồng ý. Đến khoảng 12h cùng 

ngày, chị Th về nhà bà Hà Thị G (là mẹ chồng) - tỉnh Thanh Hóa để 

đón con. Tại đây, do bực tức chị Th không chịu quay lại nên Cầm Bá 

H đã đi mua một chai xăng (65ml) về nhà, hắt vào người chị Th rồi bật 

lửa đốt, làm chị Th bị bỏng ở vùng cằm, bàn tay hai bên, vùng bụng và 

đùi hai bên mức độ bỏng 1,2,3 diện tích khoảng 20%. Kết quả giám 

định chị Lang Thị Th bị tổn thương trên cơ thể là 31%. Chị Th không 

chết là nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo. 

Tòa án sơ thẩm nhận định: Tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, 

mục đích tước đi quyền được sống của người khác mà người đó chính 

là người vợ của mình, người mẹ của những đứa con của bị cáo, gây 

đau thương cho người bị hại và gia đình, gây dư luận xấu và làm mất 

trật tự trị an ở địa phương. Vì vậy cần phải xử phạt nghiêm đối với bị 

cáo là cần thiết để làm bài học giáo dục răn đe và phòng ngừa chung.  

Tòa án sơ thẩm tuyên: Bị cáo Cầm Bá H phạm tội “Giết người” xử 

phạt 07 năm tù. 
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17.  Bản án số 24/2019/HS-ST ngày 01/7/2019 của Toà án nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn Về việc bị cáo Lê Thị H có hành vi mua bán người dưới 

16 tuổi  

Nội dung: Khoảng giữa tháng 01/2014, bị cáo Lê Thị H đã lừa gạt đưa 

Nông Thanh H sang Trung Quốc chuyển giao cho một người đàn ông 

Trung Quốc tên HT (tức G) để nhận 1.700 nhân dân tệ, thời điểm đó 

bị hại Nông Thanh H, sinh ngày 15/10/1999 chưa đủ 16 tuổi”. 

Tòa án sơ thẩm nhận định: Đánh giá tính chất vụ án là đặc biệt 

nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến nhân 

phẩm, danh dự, quyền tự do của người phụ nữ và trẻ em. Bị cáo là 

người có đủ năng lực hành vi, nhận thức và biết việc làm của mình là 

vi phạm pháp luật, nhưng do tư lợi hám lời, mà bị cáo đã cố ý thực hiện 

hành vi phạm tội, đã coi người phụ nữ, trẻ em là một loại hàng hoá để 

mua bán trái phép kiếm lợi nhuận. Hiện nay tình trạng buôn bán phụ 

nữ và trẻ em để đưa ra nước ngoài đang là vấn nạn mà Đảng và Nhà 

nước đang tìm mọi biện pháp ngăn chặn phòng ngừa, nhằm bảo vệ 

nhân quyền của người phụ nữ và trẻ em. Hành vi của bị cáo đã làm mất 

trật tự trị an trong xã hội, gây dư luận bất bình trong quần chúng nhân 

dân. 

Tòa án sơ thẩm tuyên: Bị cáo Lê Thị H phạm tội "Mua bán người 

dưới 16 tuổi". Xử phạt bị cáo Lê Thị H 13 năm tù. Tổng hợp hình phạt 

với Bản án số 16/2018/HS-ST ngày 05/3/2018 của Tòa án nhân dân 
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thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã xử phạt bị cáo Lê Thị H 07 năm 

tù, buộc bị cáo Lê Thị H phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai 

bản án là 20 năm tù. 

18.  Bản án số 100/2019/HS-ST ngày 25/10/2019 của Tòa án nhân dân 

Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh về tội cướp giật tài sản 

Nội dung: Vào khoảng 15 giờ ngày 10/02/2019, bị cáo Trần Ngọc V 

gọi điện thoại cho bị cáo Liên Thanh H rủ đi cướp giật tài sản, H đồng 

ý. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, H chạy xe từ phía sau lên áp sát phía 

bên phải xe chị N để cho V dùng tay trái giật đứt túi xách của chị Như, 

làm chị N té ngã xuống đường. Chị Đoàn Xuân N đang mang thai giai 

đoạn 3 tháng giữa thai kỳ với thai nhi khoảng 16 tuần 06 ngày. Sau khi 

bị giật túi xách té ngã xuống đường, chị N chỉ bị xây xát da trên tay, 

thâm bầm hông phải, trầy xước đầu gối chân phải và tụ máu bầm 2 mí 

mắt. Chị N có khám thai, siêu âm thai nhưng không phát hiện bất 

thường. 

Tòa án sơ thẩm nhận định: Hành vi của bị cáo Trần Ngọc V và bị 

cáo Liên Thanh H đã đủ các yếu tố cấu thành tội “Cướp giật tài sản”, 

tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 171 Bộ luật hình sự năm 

2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Đồng thời, theo quy định của pháp 

luật thì hành vi dùng mô tô, xe máy để thực hiện việc cướp giật tài sản 

là tình tiết “Dùng thủ đoạn nguy hiểm” được quy định tại điểm d khoản 

2 Điều 171 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Khi các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với chị N thì chị N đang 

mang thai, do đó hành vi của các bị cáo V và H thuộc trường hợp 

“Phạm tội đối với phụ nữ có thai” được quy định tại điểm g khoản 2 

Điều 171 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Riêng 

bị cáo V đã tái phạm một lần về tội “Cướp giật tài sản”, hiện nay đang 

có tiền án nên lần phạm tội này thuộc trường hợp “Tái phạm nguy 

hiểm” quy định tại điểm i khoản 2 Điều 171 Bộ luật hình sự năm 2015 

(sửa đổi, bổ sung năm 2017). Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy cần phải 

có hình phạt nghiêm khắc để trừng trị và giáo dục các bị cáo, đồng thời 

cũng nhằm mục đích răn đe và phòng ngừa chung. 

Tòa án sơ thẩm tuyên: Tuyên bố bị cáo Trần Ngọc V phạm tội “Cướp 

giật tài sản”. Xử phạt bị cáo Trần Ngọc V 05 (năm) năm tù, thời hạn 

tù tính từ ngày 16/02/2019. Tuyên bố bị cáo Liên Thanh H phạm tội 

“Cướp giật tài sản”. Xử phạt bị cáo Liên Thanh H 04 (bốn) năm tù, 

thời hạn tù tính từ ngày 16/02/2019. 
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19.  Bản án số: 64/2019/HS-ST ngày 31/12/2019 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Hà Giang về tội mua bán phụ nữ 

Nội dung: Năm 2008, V, D1 và bị cáo Giang Seo S thống nhất cùng 

nhau lừa con gái để mang qua Trung Quốc bán, số tiền bán được sẽ 

chia nhau. Ngày 18/06/2008, S sang nhà D1 chơi, lúc này D1 rủ V và 

S đi tán, 3 người lái xe máy tới nhà của Bị hại là Cháng Thị H, lợi dụng 
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tục bắt vợ, 3 người đã dụ dỗ và bắt Cháng Thị H về làm vợ cho S nhưng 

thực chất là đưa H qua biên giới Trung quốc để bán, H bị bán cho một 

gia đình người dân tộc Hán Trung Quốc mua về làm với với giá 2.600 

nhân dân tệ. Số tiền bán H được S chia cho D1 2.000.000 đồng, D1 

đưa cho V 1.000.000 đồng nhưng V chỉ nhận 600.000 đồng, còn 

400.000 đồng V đưa lại cho D1. Ngày 24/09/2008, Cháng Thị H được 

công an Trung Quốc giải cứu và trao trả về Việt Nam.  

Tòa án sơ thẩm nhận định: Lợi dụng tình cảm và là người yêu của 

chị H, cùng phong tục tập quán “bắt vợ” của người dân tộc Mông, S 

đã lừa gạt đưa chị H về nhà làm vợ, ban đầu chị H không nhất trí đi 

theo nhưng Giang Seo D1 là người yêu cũ của chị H động viên nên chị 

H đã nhận lời đi theo S và D1. Sau đó S, D1,V cùng nhau đưa chị H đi 

về hướng biên giới với Trung Quốc để thực hiện hành vi mua bán 

người. Những năm gần đây tình hình phạm tội mua bán phụ nữ và mua 

bán người tại các huyện vùng cao phía Bắc ngày một gia tăng, vì vậy 

phải xử lý nghiêm minh hành vi phạm tội của bị cáo. Đối với D1 và V 

đã bị tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang xét xử về tội “Mua bán phụ nữ” 

tại các bản án hình sự khác, nay D1 và V đều chấp hành xong hình phạt 

tù trở về địa phương. Hội đồng xét xử nhất trí với đề nghị của đại diện 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang về tội danh, điều luật áp dụng 

khoản 3 Điều 7, khoản 2 Điều 150 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với 

bị cáo.   

Tòa án sơ thẩm tuyên: Tuyên bố bị cáo Giàng Seo S (tên gọi khác: 

Giàng A S) phạm tội “Mua bán phụ nữ”. Xử phạt bị cáo Giàng Seo S 

06 (sáu) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị bắt (ngày 

16/5/2019). Truy thu số tiền 2.000.000đ (hai triệu đồng) do bị cáo 

phạm tội mà có. 

20.  Bản án số 06/2020/LĐ-PT ngày 03/6/2020 của Toà án nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk Về việc Tranh chấp hợp đồng lao động 

Nội dung: Đầu năm 2011 bà Ngô Thị Kim H được nhận vào làm việc 

ở bộ phận phóng viên phát thanh, làm việc không lương, hưởng nhuận 

bút theo sản phẩm, đến ngày 01/01/2013 được Đài truyền thanh – 

Truyền hình thành phố B ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác 

định thời hạn. Ngày 29/5/2015, bà H xin nghỉ sinh theo chế độ và được 

trưởng Đài đồng ý. Hết thời gian nghỉ sinh, H được bà H1 gọi lên 

hướng dẫn viết đơn xin nghỉ không lương tháng 4/2016. Hết tháng 

4/2016, H lên gặp Trưởng đài là ông Lưu Anh T xin đi làm việc lại, 

ông T nói là HĐLĐ ký sai, Phòng nội vụ và phòng Tài chính không có 

tiền trả lương, Đài không còn cần người nữa, H bị đuổi việc. Vì vậy bà 

H khởi kiện.  

Tòa án sơ thẩm tuyên: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà 

Ngô Thị Kim H đối với Đài truyền thanh, truyền hình thành phố B, 

buộc Đài truyền thanh, truyền hình thành phố B phải thanh toán cho bà 

H với số tiền là 9.453.000 đồng. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện 

129-137 



 

 

của bà Ngô Thị Kim H về việc buộc Đài truyền thanh, truyền hình 

thành phố B phải nhận trở lại làm việc và trả tiền lương, đóng Bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ thời điểm đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, từ ngày 01/01/2019 

đến khi được nhận lại làm việc. 

Tòa án phúc thẩm nhận định: Tại Công văn số 4461/UBND-NV 

ngày 20/12/2018 của UBND thành phố B (BL 45) thì Đài thành phố 

giải quyết các chế độ có liên quan cho bà H từ tháng 5/2016 đến tháng 

4/2017 gồm tiền lương, BHXH, BHYT và BHTN là thời gian Đài 

thành phố cho bà H nghỉ thôi việc trái pháp luật khi đang nuôi con nhỏ 

dưới 36 tháng tuổi, không phải là thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ. Mặt 

khác, tại biên bản họp thanh lý hợp đồng ngày 24/12/2018 giữa Đài 

thành phố với bà Ngô Thị Kim H (BL46-47) thể hiện bà H không đồng 

ý với việc thanh lý Hợp đồng. Do đó, cấp sơ thẩm nhận định số tiền 

này bà H đã nhận đầy đủ và không có ý kiến gì là đồng ý thỏa thuận 

chấm dứt hợp đồng lao động là không có căn cứ 

Tòa án phúc thẩm tuyên: Chấp nhận một phần đơn khởi kiện của bà 

Ngô Thị Kim H buộc Ủy ban nhân dân thành phố B phải có trách nhiệm 

ký lại Hợp đồng lao động theo đúng thẩm quyền và nhận bà Ngô Thị 

Kim H trở lại làm việc. Buộc Đài truyền thanh - truyền hình thành phố 

B trả tiền lương cho bà Ngô Thị Kim H trong những ngày không được 

làm việc tính từ ngày 01/01/2019 đến khi ký lại hợp đồng lao động 

mới. Đồng thời, Đài truyền thanh truyền hình thành phố B phải thực 

hiện việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp 

cho bà Ngô Thị Kim H từ ngày 01/01/2019 đến khi ký lại hợp đồng 

lao động mới. Bác một phần yêu cầu khởi kiện của bà Ngô Thị Kim H 

về việc buộc Đài truyền thanh - truyền hình thành phố B phải bồi 

thường do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật với 

tổng số tiền 9.453.000 đồng. 

 



TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM 19/2005/HS-GĐT NGÀY 31/10/2005 VỀ VỤ 

ÁN PHÙNG THỊ SẾN CÙNG ĐỒNG BỌN PHẠM TỘI MUA BÁN PHỤ NỮ VÀ 

MUA BÁN TRẺ EM 

Ngày 31 tháng 10 năm 2005, tại trụ sở Toà án nhân dân tối cao đã mở phiên toà 

giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với: 

1- Phùng Thị Sến (còn có các tên gọi khác là Đồng Chí Tiên, Đồng Thị Sên)

sinh năm 1966; quốc tịch Trung Quốc; trú tại Cửa khẩu Thiên Bảo, tỉnh Vân Nam, 

Trung Quốc; con ông Đồng Suẩn Phà và bà Cẩu Thìn Chấn; có chồng là Chá Lỷ (đã ly 

hôn) và có 2 con; bị bắt giam ngày 05-8-2003. 

2- Đinh Thị Hải Yến sinh năm 1974; trú tại xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh

Hà Giang; con ông Đinh Văn Thảo và bà Hà Thị Liền; có chồng là Phan Văn Tuệ (đã 

ly hôn) và có 2 con; bị bắt giam ngày 05-4-2003. 

3- Hoàng Thị Hương sinh năm 1974; trú tại bản Nà Ngoan, xã Kim Thạch, thị

xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang; con ông Hoàng Văn Bản (đã chết) và bà Lý Thị Hón; có 

chồng là Vũ Mạnh Đức (đã ly hôn) và có 2 con; bị bắt giam ngày 01-7-2003. 

Người bị hại: Cháu Phàn Thị Duyên sinh ngày 22-4-1988 (đến ngày các bị cáo 

phạm tội là 14 tuổi 9 tháng) và cháu Phàn Thị Vân sinh năm 1986 (đến ngày các bị 

cáo phạm tội là 16 tuổi 3 tháng) đều trú tại bản Nà Ngoan, xã Kim Thạch, thị xã Hà 

Giang, tỉnh Hà Giang. 

(Trong vụ án này còn có các bị cáo Hoàng Tuấn Trường và Lương Văn Phòng). 

NHẬN THẤY 

Đinh Thị Hải Yến có quen biết với Phùng Thị Sến từ năm 2000 do Yến thường 

sang Trung Quốc mua vải của Sến. 

Vào một ngày khoảng cuối tháng 02-2003, Phùng Thị Sến nhập cảnh vào Việt 

Nam có thuê Hoàng Tuấn Trường (làm nghề lái xe ôm) chở đến nhà Đinh Thị Hải 

Yến để nhờ Yến tìm người giúp việc tại quán cắt tóc của Sến ở cửa khẩu Thiên Bảo và 

nếu khách có nhu cầu thì bán dâm. Yến nhận lời giúp. Khoảng ba ngày sau Yến gặp 

Hoàng Thị Hương tại chợ Hà Giang. Yến rủ Hương sang làm nghề cắt tóc và bán dâm 

tại quán của Sến, Hương đồng ý. Hôm sau, Hương đến nhà Yến chơi và gặp Sến tại 

nhà Yến. Sến nói với Yến nếu tìm được phụ nữ Việt Nam trẻ đẹp khoảng 16 đến 17 
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tuổi đưa đến nhà Sến sẽ trả 1.000.000 đồng một người và nhờ Hương tìm giúp 2 

người. Hương thống nhất với Yến nếu tìm được sẽ chia cho Yến một nửa tiền. 

Tối ngày 01-3-2003, Yến và Hương đã rủ cháu Phàn Thị Duyên và Phàn Thị 

Vân là hàng xóm của Hương nói là đi làm thuê ở thị xã Hà Giang, tiền công mỗi ngày 

được 15.000 đồng, nên Vân và Duyên đồng ý đi. Yến gọi điện cho Trường nhờ đưa 

người đi. Sáng hôm sau Yến, Hương đưa Vân và Duyên đến thị xã Hà Giang thì gặp 

Trường, Trường gọi thêm một xe ôm và cùng đi lên cửa khẩu Thanh Thuỷ. Trường 

nhờ Lương Văn Phòng đưa Hương, Vân và Duyên sang Trung Quốc với tiền công là 

300.000 đồng. Đến 19 giờ cùng ngày, Phòng đưa Hương, Vân và Duyên sang Trung 

Quốc qua đường rừng đến nhà Sến rồi Phòng quay về Việt Nam. Hôm sau Yến cùng 

với Trường và Phòng sang nhà Sến để lấy tiền. Sến đã trả cho Yến 1.500.000 đồng và 

trả cho Hương 1.000.000 đồng, nhưng mới ứng trước cho Hương 500.000 đồng để 

mua quần áo, còn lại Sến giữ hộ. Sau đó, Sến đã tổ chức cho Duyên và Vân hành nghề 

mại dâm, còn Hương làm phục vụ tại nhà Sến. Đến ngày 01-4-2003, Sến đồng ý cho 

Hương và Duyên trở về Việt Nam. Khi về đến Việt Nam, Duyên đã tố cáo hành vi 

mua bán phụ nữ của Sến, Yến và Hương. Phàn Thị Vân ở lại tiếp tục bán dâm đến 

ngày 06-7-2003 cũng trở về Việt Nam. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 105/HSST ngày 21-11-2003, Toà án nhân dân tỉnh 

Hà Giang áp dụng các điểm a và d khoản 2 Điều 119; các điểm đ và g khoản 2 Điều 

120; điểm p khoản 1 Điều 46 đối với Đinh Thị Hải Yến và Hoàng Thị Hương và Điều 

50 Bộ luật hình sự, xử phạt: Phùng Thị Sến 06 năm tù về tội mua bán phụ nữ, 12 năm 

tù về tội mua bán trẻ em, tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội là 18 năm tù; Đinh 

Thị Hải Yến 06 năm tù về tội mua bán phụ nữ, 11 năm tù về tội mua bán trẻ em, tổng 

hợp hình phạt chung cho cả hai tội là 17 năm tù; Hoàng Thị Hương 05 năm tù về tội 

mua bán phụ nữ, 10 năm tù về tội mua bán trẻ em, tổng hợp hình phạt chung cho cả 

hai tội là 15 năm tù. 

Ngoài ra, Toà án cấp sơ thẩm còn xử phạt Hoàng Tuấn Trường và Lương Văn 

Phòng về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép nhưng cho hưởng án 

treo. 

Ngày 24-11-2003 Phùng Thị Sến kháng cáo kêu oan. Ngày 29-11-2003, Sến có 

đơn kháng cáo kêu oan về tội mua bán trẻ em và xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại bản án hình sự phúc thẩm số 419/HSPT ngày 23-3-2004, Toà phúc thẩm Toà 

án nhân dân tối cao tại Hà Nội giữ nguyên các quyết định của bản án hình sự sơ thẩm 

đối với Phùng Thị Sến. 
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Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 17/2005/HS-TK ngày 29-8-2005, 

Chánh án Toà án nhân dân tối cao đề nghị Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối 

cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm huỷ bản án hình sự phúc thẩm nêu trên; giao hồ 

sơ vụ án cho Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội để xét xử phúc thẩm 

lại theo đúng pháp luật. 

Tại phiên toà giám đốc thẩm đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhất trí với 

kháng nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao. 

XÉT THẤY 

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ và kết quả thẩm vấn tại phiên toà sơ thẩm 

và phiên toà phúc thẩm có căn cứ kết luận các bị cáo Phùng Thị Sến, Đinh Thị Hải 

Yến và Hoàng Thị Hương phạm các tội “mua bán phụ nữ” và “mua bán trẻ em”. 

Tuy nhiên, xem xét mức độ, tính  chất hành vi phạm tội và hậu quả thấy rằng bị 

cáo Phùng Thị Sến là người có quốc tịch Trung Quốc, ý thức của bị cáo là tìm phụ nữ 

Việt Nam sang giúp việc và làm nghề mại dâm ngay tại quán ở khu vực cửa khẩu. Sau 

một thời gian ngắn   bị cáo cũng đã cho những người bị hại trở về Việt Nam nên hậu 

quả được hạn chế; do đó, cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm a khoản 1 

Điều 46 Bộ luật hình sự đối với Sến. 

Đối với Đinh Thị Hải Yến và Hoàng Thị Hương, do bị Phùng Thị Sến lôi kéo, 

phạm tội do hám lợi, chưa có tiền án tiền sự. Trong quá trình điều tra và tại phiên toà 

sơ thẩm các bị cáo đều khai báo thành khẩn. Ngoài việc được áp dụng điểm p khoản 1 

Điều 46 Bộ luật hình sự các bị cáo cũng được áp dụng điểm a khoản 1 Điều 46 Bộ 

luật hình sự như đối với Phùng Thị Sến. 

Do các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 

46 Bộ luật hình sự, nhưng Toà án cấp sơ thẩm và Toà án cấp phúc thẩm chưa xem xét 

cho các bị cáo và do đó hình phạt mà Toà án cấp sơ thẩm và Toà án cấp phúc thẩm xử 

phạt các bị cáo Phùng Thị Sến, Đinh Thị Hải Yến và Hoàng Thị Hương là quá nghiêm 

khắc. Cần huỷ bản án hình sự phúc thẩm để xét xử phúc thẩm lại. Căn cứ vào kết quả 

xét hỏi tại phiên toà phúc thẩm khi xét kháng cáo của Phùng Thị Sến để áp dụng đúng 

các tình tiết giảm nhẹ và xử phạt bị cáo Phùng Thị Sến đúng pháp luật, đồng thời xem 

xét lại hình phạt đối với Đinh Thị Hải Yến và Hoàng Thị Hương theo hướng giảm nhẹ 

hình phạt cho các bị cáo. 

Vì các lẽ trên và căn cứ vào Điều 285 và Điều 287 Bộ luật tố tụng hình sự; 

QUYẾT ĐỊNH 
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1. Huỷ bản án hình sự phúc thẩm số 419/HSPT ngày 23-3-2004 của Toà phúc

thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã xét xử đối với Phùng Thị Sến; giao hồ sơ 

vụ án cho Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội để xét xử phúc thẩm lại 

vụ án theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Tiếp tục tạm giam Phùng Thị Sến cho đến khi Toà phúc thẩm Toà án nhân

dân tối cao tại Hà Nội thụ lý lại vụ án. 

- Lý do huỷ bản án phúc thẩm:

Toà án cấp sơ thẩm và Toà án cấp phúc thẩm chưa xem xét các tình tiết giảm 

nhẹ đối với các bị cáo; do đó hình phạt mà Toà án cấp sơ thẩm và Toà án cấp phúc 

thẩm áp dụng đối với các bị cáo là quá nghiêm khắc. 

- Nguyên nhân dẫn đến việc huỷ bản án phúc thẩm:

Thiếu sót trong việc cân nhắc và áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự đối với các bị cáo. 
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 TOÀ ÁN NHÂN DÂN  
QUẬN LÊ CHÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Số: 42/2017/HNGĐ - ST 
Ngày 28 - 6 - 2017 

V/v tranh chấp ly hôn, nuôi con 
chung 

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

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN LÊ CHÂN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

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

Chủ toạ phiên toà: Ông Đặng Minh Hạnh-Thẩm phán 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Phạm Thị Bích Ngọc

2. Bà Phạm Thị Thanh Hiên

Thư ký phiên toà: Bà  Lê Thị Hải Yến– Thư ký Toà án nhân dân quận Lê

Chân. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận Lê Chân tham gia phiên tòa: Bà 

Đoàn Thị Hồng Ngọc -Kiểm sát viên 

Ngày 28 tháng 6 năm 2017 tại trụ sở Toà án nhân dân quận Lê Chân, thành 

phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 63/2017/TLST-HNGĐ 

ngày 15 tháng 2 năm 2017 về việc tranh chấp ly hôn,  nuôi con chung theo quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số 59/2017/QĐXXST-HNGĐ ngày 01 tháng 6 năm 2017 

giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Chị Vũ Thị Thanh H, sinh năm 198X; đăng ký thường trú:

Số 20 A 48 khu tập thể X.M, phường L.S, quận L.C, TP. Hải Phòng; hiện trú 

tại: Số 2 P P T, phường  H.L, quận H.B, thành phố Hải Phòng; có mặt. 

2. Bị đơn: Anh Phan Thành D, sinh năm 198Y; đăng ký thường trú và chỗ

ở: đăng ký thường trú: Số 20 A 48 khu tập thể X.M, phường L.S, quận L.C, TP. 

Hải Phòng; vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Trong đơn xin ly hôn đề ngày 15/02/2017, bản tự khai ngày 22/ 02/2017 và

tại phiên tòa nguyên đơn chị Vũ Thị Thanh H trình bày: 

Chị và anh Phan Thành D xây dựng gia đình với nhau trên cơ sở tự nguyện, 

có đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân phường L.S, Quận L.C, thành phố Hải 

Phòng ngày 11/11/2005, đến  nay đã có một con chung. Trong quá trình chung 
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sống vợ chồng hòa thuận, hạnh phúc được mấy năm sau đó phát sinh mâu thuẫn do 

anh D hay cờ bạc phá tán tài sản, rồi lại bạo hành, đánh chửi chị khi không có tiền. 

Chị đã cố gắng chịu đựng, nhưng không có kết quả, anh D không thay đổi chỉ , 

không chăm lo cho cuộc sống của gia đình, gia đình anh D cũng thường xuyên 

khuyên giải nhưng anh D không nghe còn định đánh cả bố mẹ. Chị đã bỏ đi ra 

ngoài thuê nhà ở từ năm 2015 và nộp đơn ly hôn ra Tòa nhưng rồi phải rút lại vì 

anh D không buông tha, tìm đến nhà trọ gây sự chửi đánh nên chị phải bỏ về quê ở 

H N sống một thời gian. Cuối năm 2016 chị về Hải Phòng thuê nhà trọ ở để tiếp 

tục làm việc tại trường mẫu mầm non thì anh D tìm đến nơi chị làm việc để đe dọa, 

chửi bới. Nay chị xác định tình cảm vợ chồng không còn, chị không thể tiếp tục 

chung sống với người chồng như vậy nên đề nghị Tòa án nhân dân Quận Lê Chân 

giải quyết cho chị được ly hôn. 

Về con chung: Vợ chồng có 01 con chung là cháu Phan Vũ Ngọc H sinh 

ngày 10/7/200Z, nay ly hôn chị nhận nuôi con, không yêu cầu anh D cấp dưỡng 

nuôi con. 

Về tài sản chung: Không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

- Trong quá trình giải quyết vụ án bị đơn anh Phan Thành D không có mặt 

theo giấy triệu tập, không gửi văn bản trình bày ý kiến về yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn mặc dù đã được tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng. 

- Tại phiên tòa Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Lê Chân phát biểu ý 

kiến: Qua kiểm sát việc giải quyết vụ án từ khi thụ lý đến thời điểm này thấy rằng, 

thẩm phán và Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân 

sự. Nguyên đơn đã chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật; bị đơn đã không chấp 

hành quy định của pháp luật. Về nội dung vụ án; căn cứ vào lời khai của đương sự 

và các tài liệu Tòa án đã thu thập thể hiện mâu thuẫn vợ chồng trầm trọng, cuộc 

sống vợ chồng không tồn tại nên đề nghị HĐXX chấp nhận yêu cầu xin ly hôn và 

nuôi con chung của nguyên đơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra 

tại phiên toà, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1]. Về thủ tục tố tụng: Bị đơn là anh Phan Thành D vắng mặt tại phiên tòa lần 

thứ hai không có lý do mặc dù đã được triệu tập hợp lệ. Căn cứ khoản 2 Điều 227 

Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn. 

[2]. Về hôn nhân: 

Anh Phan Thành D và chị Vũ Thị Thanh H xây dựng gia đình với nhau trên 

cơ sở tự nguyện;  đăng ký kết hôn ngày 11/11/2005 của Ủy ban nhân dân phường 
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L.S, Quận L.C, thành phố Hải Phòng theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số 

101, quyển số 01 (BL số 08) nên được coi là hôn nhân hợp pháp. 

Chị Lê Thị Thanh H khai: Mâu thuẫn phát sinh do anh D hay hay chơi cờ 

bạc, không chăm lo cho cuộc sống của gia đình và hay bạo hành, đánh chửi chị. 

Chị đã cố gắng khuyên giải và nhờ gia đình anh D giúp đỡ nhưng đều bất lực, nên 

chị phải ra ngoài thuê nhà ở để ly thân với anh D từ tháng 10/2016 đến nay. Đầu 

năm 2016 chị nộp đơn ly hôn ra Tòa xin ly hôn thì anh D tìm chị đe dọa, chửi bới, 

vì sợ anh D hành hung nên chị phải rút đơn lại và chuyển lên H.N ở tạm lánh một 

thời gian. Đến nay, biết chị tiếp tục xin ly hôn, anh D đã nhắn tin chửi bới đe dọa 

chị và lãnh đạo trường mầm non nơi chị công tác. Lời khai của chị H phù hợp nội 

dung biên bản xác minh tại trường mầm non M.B cùng với các tài liệu chứng cứ 

khác có trong hồ sơ vụ án đã được xem xét công khai tại phiên tòa.  

Xét chị H và anh D tồn tại quan hệ hôn nhân hợp pháp; nay chị H có đơn xin 

ly hôn, anh D có biết vì đã được Toà án tống đạt thông báo thụ lý cùng các văn bản 

tố tụng hợp lệ nhưng vẫn vắng mặt không có lý do, là tự tước bỏ quyền lợi của 

mình trước tòa, đồng thời thể hiện anh D không có thiện chí hoà giải để vợ chồng 

đoàn tụ. Việc vợ chồng có mâu thuẫn và đã sống ly thân gần một năm nhưng tình 

cảm không hề cải thiện chứng tỏ tình trạng hôn nhân giữa họ đã trầm trọng, anh D 

vẫn tiếp tục có hành vi bạo hành với chị H nên đời sống chung không thể kéo dài 

do mục đích của hôn nhân không đạt được. Vì vậy cần chấp nhận yêu cầu xin ly 

hôn của chị H để bảo vệ phụ nữ là phù hợp với các qui định tại các Điều 51 và 56 

Luật Hôn nhân gia đình năm 2014. 

[3]. Về con chung: Cháu Phan Vũ Ngọc H sinh ngày 10/7/200Z đang ở với 

anh D cùng ông bà nội và có đơn xin được ở với mẹ. Anh D không có mặt theo 

giấy triệu tập là tự tước bỏ quyền lợi của mình trước tòa nên cần căn cứ khoản 2 

Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình; khoản 4 Điều 91 Bộ luật tố tụng dân sự; cần 

giao thì cháu Phan Vũ Ngọc H cho chị H nuôi dưỡng là phù hợp, bảo đảm quyền 

lợi của phụ nữ và con chung. 

Việc cấpdưỡng nuôi con: Chị H không yêu cầu nên không đặt ra. 

[4]. Về tài sản chung: Các đương sự không yêu cầu nên HĐXX không xét. 

[5]. Về án phí: Chị H phải nộp án phí ly hôn sơ thẩm theo luật định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ các Điều 51, 56, 81,82 và 83 Luật hôn nhân và gia đình; khoản 4 

Điều 91, khoản 4 Điều 147 và khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 
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Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp quản lý và sử dụng án phí và 

lệ phí tòa án, tuyên xử: 

- Về hôn nhân: Chị Vũ Thị Thanh H được ly hôn với anh Phan Thành D. 

- Về con chung: Giao con Phan Vũ Ngọc H sinh ngày 10/7/200Z cho chị Vũ 

Thị Thanh H nuôi dưỡng cho đến khi con đủ 18 tuổi hoặc có sự thay đổi khác theo 

quy định của pháp luật. Việc cấp dưỡng nuôi con không đặt ra. 

 Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm 

nom con mà không ai được cản trở. 

- Về án phí: Chị Vũ Thị Thanh H phải nộp 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) án 

phí ly hôn sơ thẩm nhưng được tính trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp tại Chi 

cục thi hành án dân sự quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng theo biên lai thu tiền số 

0014643 ngày 15 tháng 02 năm 2017. Chị H đã nộp đủ tiền án phí  

- Về quyền kháng cáo: Chị Vũ Thị Thanh H có quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. Anh Phan Thành D có quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc từ ngày bản án được niêm yết. 

Về quyền yêu cầu thi hành án:  Trưêng hîp b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh ®ưîc thi hµnh 

theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 LuËt thi hµnh ¸n d©n sù th× ngưêi ®ược thi hµnh ¸n d©n sù, 

ngưêi ph¶i thi hµnh ¸n d©n sù cã quyÒn tho¶ thuËn thi hµnh ¸n, quyÒn yªu cÇu thi 

hµnh ¸n, tù nguyÖn thi hµnh ¸n hoÆc cưìng chÕ thi hµnh ¸n theo quy ®Þnh t¹i c¸c 

ĐiÒu 6, 7, 7a vµ 9 LuËt thi hµnh ¸n d©n sù; thêi hiÖu thi hµnh ¸n ®ưîc thùc hiÖn 

theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 30 LuËt thi hµnh ¸n d©n sù”. 

 
Nơi nhận: 
- Các đương sự; 
- TAND TP Hải Phòng; 
- VKSND quận Lê Chân; 
- VKSND thành phố Hải Phòng; 
- Chi Cục THADS quận Lê Chân; 
- UBDND phường H N, Q.Lê Chân 
- Lưu: VT, HS. 

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

 
 
 
 

Đặng Minh Hạnh 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 81/2017/HSST 

Ngày: 14/9/2017 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Vũ Thị Mai Hương 

Các hội thẩm:  Ông Vũ Viết Thiệu 

Bà Trần Thị Hồng 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà:  Bà Nguyễn Lan Anh 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên toà: 

Ông Nguyễn Chí Công - Kiểm sát viên 

Ngày 14 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở, Toà án nhân dân tỉnh Nam Định xét xử 

sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 63/2017/HSST ngày 14/8/2017, đối với các bị cáo:  

Ngô Quốc V - Sinh năm 1993. 

Tên gọi khác: Q 

ĐKNKTT: Đội 2 thôn G - xã T- huyện T - tỉnh Hải Dương. 

Nghề nghiệp: Tự do;                     Trình độ văn hoá: 09/12; 

Bố đẻ: Ngô Quốc Tr, sinh năm 1970;  Mẹ đẻ: Lưu Thị N, sinh năm 1974. 

Tiền án, tiền sự: Không có. 

Nhân thân: Bản án số 38/2017/HSST ngày 11/4/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng 

Ninh xử phạt 13 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 06/4/2016, về tội “ Mua bán 

người”. 

Bị cáo đang bị tạm giam theo bản án số 38 ngày 11/4/2017 của TAND tỉnh Quảng 

Ninh.  

2. Vũ Mạnh V - Sinh năm 1993.

ĐKNKTT: thôn A - xã T - huyện T - tỉnh Hải Dương. 

Nghề nghiệp: Tự do;                     Trình độ văn hoá: 08/12; 

Bố đẻ: Vũ Văn Ph, sinh năm 1958;  Mẹ đẻ: Phạm Thị Đ, sinh năm 1962. 

Tiền án, tiền sự: Không có. 

Nhân thân: 
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- Năm 2009, Tòa án nhân dân huyện Thanh Miện - Hải Dương xử phạt 06 tháng 

tù cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 12 tháng tính từ ngày tuyên án 

14/8/2009 về tội “Trộm cắp tài sản” (bản án số 16/HSST ngày 14/8/2009). 

- Năm 2010, Tòa án nhân dân huyện Thanh Miện - Hải Dương xử phạt 08 tháng 

tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, cộng với 06 tháng tù treo của bản án trước 

chuyển thành 06 tháng tù giam, tổng hợp hình phạt chung của hai bản án là 14 

tháng tù tính từ ngày 17/8/2010 (đến ngày 17/10/2011 thi hành án phạt tù xong). 

- Ngày 14/7/2016, Tòa án nhân dân huyện Thanh Miện - tỉnh Hải Dương xử 

phạt 10 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản” (theo bản án số 20/2016/HSST). 

- Bản án số 38/2017/HSST ngày 11/4/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh 

xử phạt 06 năm tù về tội “ Mua bán người”. Tổng hợp với 10 tháng tù tại Bản án 

số 20/2016/HSST ngày 14/7/2016 của Tòa án nhân dân huyện Thanh Miện - 

tỉnh Hải Dương, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 6 năm 10 tháng 

tù, thời hạn tính từ ngày 6/4/2016 (bản án đã có hiệu lực pháp luật). 

Bị cáo đang bị tạm giam theo bản án số 38 ngày 11/4/2017 của TAND tỉnh Quảng 

Ninh.  

*Người bị hại: Chị Vũ Thị O, sinh năm 1982 

ĐKHKTT: Đội 1 Đ - xã Đ1 - huyện Đ2 - tỉnh Thanh Hóa 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

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

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Vũ Mạnh V biết Nguyễn Văn T sinh năm 1982 là người cùng quê ở thôn 

A - xã T - huyện T - tỉnh Hải Dương có đường dây buôn bán người sang Trung 

Quốc, nên đã rủ Ngô Quốc V (tức Q) tìm các phụ nữ để lừa bán sang Trung 

Quốc qua đường dây của T. Từ cuối năm 2014 Vũ Mạnh V, Ngô Quốc V đã 

nhiều lần đưa phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc bán cho T và một người phụ 

nữ tên H khoảng 40 tuổi đang sinh sống ở Trung Quốc. Trong những lần đó có 

lần Ngô Quốc V, Vũ Mạnh V lừa bán chị Vũ Thị O, cụ thể như sau: 

Khoảng tháng 8/2015, Ngô Quốc V lấy tên là Q để làm quen với chị O. 

Viện nói dối là mình có chị gái sống ở bên Trung Quốc, nếu chị O sang Trung 

Quốc làm giúp việc cho gia đình chị gái của Ngô Quốc V thì sẽ được trả công 

với mức lương là 10 triệu đồng/1 tháng. Chị O nghe Ngô Quốc V nói thế thì tin 

tưởng và đồng ý. Ngay trong ngày hôm đó, Ngô Quốc V bảo chị O thu xếp hành 

lý rồi đi luôn với mình nhưng chị O nói sẽ về Thanh Hóa thăm con cái, ngày 

hôm sau đó sẽ tự mình đi xe khách ra thành phố Móng Cái - tỉnh Quảng Ninh. 
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Ngô Quốc V và chị O trao đổi số điện thoại di động cho nhau để liên lạc khi cần. 

Sau khi chị O đồng ý, Ngô Quốc V gọi điện thoại báo cho H biết đã tìm được 

người đưa sang bán và thỏa thuận giá bán là 1 vạn nhân dân tệ (tiền Trung 

Quốc). H đồng ý, hướng dẫn Ngô Quốc V cứ đưa người ra Móng Cái rồi sẽ có 

người đón. Để có tiền đi xe, tiêu sài dọc đường Ngô Quốc V yêu cầu H chuyển 

trước khoảng 5.000.000 đồng (tiền Việt Nam). Ngay trong ngày hôm đó, H đã 

gửi ô tô chuyển số tiền 6.000.000 đồng cho Vũ Mạnh V nhờ chuyển lại cho Ngô 

Quốc V. Ngày hôm sau, Ngô Quốc V đi xe khách từ Hà Nội về Hải Dương gặp 

Vũ Mạnh V để nhận số tiền trên rồi rủ Vũ Mạnh V cùng đi bán chị O với mình. 

Vũ Mạnh V đồng ý nên Ngô Quốc V đã gọi điện bảo chị O đi xe khách ra Móng 

Cái, sau đó Ngô Quốc V và Vũ Mạnh V cùng đi xe khách ra thành phố Móng 

Cái - tỉnh Quảng Ninh để đón chị O. Chị O đã tự đi xe khách từ Thanh Hóa ra 

thành phố Móng Cái. Đến khoảng 23h cùng ngày, Ngô Quốc V và Vũ Mạnh V 

đón được O ở bến xe thành phố Móng Cái, rồi đưa chị O đi thuê nhà nghỉ nghỉ 

qua đêm. Đến khoảng 5h sáng hôm sau cả hai dẫn chị O ra ngã tư gần bến xe 

thành phố Móng Cái gặp đối tượng lái xe ôm là người của H và được người này 

chở đến khu vực bến đò ở gần cửa khẩu thành phố Móng Cái rồi bắt đò cho Ngô 

Quốc V, Vũ Mạnh V và chị O sang Trung Quốc. Khi sang đến Trung Quốc thì 

có người lái xe ôm đón cả ba rồi đi tiếp khoảng 2-3 km vào sâu vào lãnh thổ 

Trung Quốc thì có xe ô tô 4 chỗ đón và đi tiếp đến tỉnh Quảng Đông- Trung 

Quốc. Khi đến tỉnh Quảng Đông thì người lái xe ô tô thuê nhà nghỉ cho cả 3 để 

chờ H đến đón. Khoảng 2 ngày sau thì H cùng với Nguyễn Văn T đến nhà nghỉ 

gặp Ngô Quốc V, Vũ Mạnh V và chị O. Tại nhà nghỉ H đã gọi Ngô Quốc V ra 

gặp riêng để thanh toán tiền còn T ở lại trông coi O. H trả cho Ngô Quốc V 1 

vạn tệ tiền bán chị O. Ngô Quốc V đã đưa lại cho H 2000 tệ (tương đương 

khoảng 6 triệu đồng mà H đã ứng trước tiền đi lại cho Ngô Quốc V), số tiền còn 

lại Ngô Quốc V đưa cho Vũ Mạnh V cầm. Sau khi thanh toán đầy đủ số tiền cho 

Ngô Quốc V và Vũ Mạnh V thì H lấy lý do không có xe bảo Ngô Quốc V và Vũ 

Mạnh V về nhà H trước (thực chất là về Việt Nam) còn O ở lại. Ngô Quốc V và 

Vũ Mạnh V về đến thành phố Móng Cái đổi 8.000 tệ sang tiền Việt Nam được 

khoảng 29 triệu đồng. Ngô Quốc V chia cho Vũ Mạnh V 10 triệu, số tiền còn lại 

Ngô Quốc V đã sử dụng ăn tiêu hết. H, T đưa chị O về nhà H ở Giang Tây - 

Trung Quốc. Chị O bị H, T ép đi lấy chồng người Trung Quốc nhưng chị O 

không đồng ý nhiều lần tự tử nên H và T giam lỏng ở nhà H. Sau đó chị O được 

công an Trung Quốc giải cứu rồi đưa về biên giới để tự về nước. Sau khi về 

nước, ngày 18/2/2017 chị O đã đến cơ quan công an tỉnh Nam Định trình báo 

toàn bộ nội dung vụ việc. 
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Thời điểm chị O đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định trình báo thì 

hai đối tượng Ngô Quốc V, Vũ Mạnh V đang bị tạm giam tại Trại tạm giam 

Công an tỉnh Quảng Ninh để chờ Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh xét xử về tội 

“Mua bán người” quy định tại Điều 119 BLHS.  

Trên cơ sở tài liệu điều tra thu được, ngày 04/5/2017, cơ quan CSĐT công 

an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Ngô Quốc 

V, Vũ Mạnh V về hành vi “ Mua bán người” theo quy định tại điều 119 BLHS 

để tiến hành điều tra. Tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nam Định Ngô 

Quốc V, Vũ Mạnh V đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như trên.  

Ngoài ra Ngô Quốc V và Vũ Mạnh V còn khai nhận, ngoài lần bán chị O 

sang Trung Quốc thì cả hai còn đưa 07 phụ nữ khác sang Trung Quốc bán cho 

H, T. Tuy nhiên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã tiến hành 

xác minh, thu thập tài liệu nhưng chưa xác định hiện nay họ ở đâu, làm gì, hiện 

chỉ có lời khai của bị cáo nên chưa đủ tài liệu chứng cứ kết luận Ngô Quốc V, 

Vũ Mạnh V có hành vi mua bán người trong những vụ việc này. Cơ quan CSĐT 

Công an tỉnh Nam Định đã tách phần tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra, xác 

minh khi có đủ tài liệu, chứng cứ sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

Sau khi vụ việc xảy ra Nguyễn Văn T đã bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Bộ 

Công an đã ra lệnh truy nã đối với T về hành vi “Mua bán người”. Trong vụ án 

này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định tách phần tài liệu liên quan đến 

Nguyễn Văn T và có công văn trao đổi với Cơ quan CSĐT Bộ Công an về việc 

cung cấp thông tin ngay sau khi bắt được đối tượng truy nã T để Cơ quan CSĐT 

Công an tỉnh phối hợp điều tra. 

Đối với người phụ nữ tên H là người Việt Nam đang sinh sống tại Trung 

Quốc, đối tượng trực tiếp mua những phụ nữ người Việt Nam do Ngô Quốc V, 

Vũ Mạnh V lừa đưa từ Việt Nam sang Trung Quốc bán. Cơ quan CSĐT Công 

an tỉnh Nam Định chưa xác định được nhân thân lai lịch và địa chỉ nơi ở của H 

tại Việt Nam vì vậy cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định tách ra tiếp tục điều 

tra, xác minh, xử lý. 

Về bồi thường dân sự : Chị Vũ Thị O yêu cầu Ngô Quốc V và Vũ Mạnh 

V liên đới bồi thường cho mình các khoản tiền do sức khỏe, nhân phẩm, danh 

dự, tổn thất về mặt tinh thần bị xâm phạm theo quy định của pháp luật. Ngô 

Quốc V và Vũ Mạnh V chấp nhận đối với yêu cầu này của chị O tuy nhiên hiện 

tại cả hai đều không có điều kiện về kinh tế để bồi thường nên sẽ thực hiện việc 

bồi thường sau khi chấp hành xong hình phạt tù. 
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Cáo trạng số 63/QĐ-KSĐT ngày 10/8/2017 của Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Nam Định đã truy tố Ngô Quốc V, Vũ Mạnh V về tội “Mua bán người” 

theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 119 BLHS 

Tại phiên tòa sơ thẩm: 

*Các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của bản thân như nội dung bản 

cáo trạng, và đều xác nhận đã bị VKSND tỉnh Nam Định truy tố về tội “Mua 

bán người” là đúng tội, không oan. 

*Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định luận tội: Giữ nguyên 

nội dung cáo trạng và quyết định đã truy tố. Sau khi xem xét vị trí vai trò, đánh 

giá tính chất mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định đề nghị áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 119; 

điểm p khoản 1 Điều 46 BLHS. Xử phạt: 

- Bị cáo Ngô Quốc V từ 08 năm đến 09 năm tù, tổng hợp hình phạt với 

bản án số 38/2017/HSST ngày 11/4/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh. 

- Bị cáo Vũ Mạnh V từ 07 năm đến 08 năm tù, tổng hợp hình phạt với bản 

án số 38/2017/HSST ngày 11/4/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh. 

Về trách nhiệm dân sự: Buộc các bị cáo phải bồi thường cho người bị hại 

theo quy định của pháp luật. 

Truy thu sung quỹ Nhà nước số tiền các bị cáo đã chiếm hưởng do hành 

vi phạm tội mà có. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu trong hồ 

sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nam 

Định, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định, 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. 

Vê hành vi phạm tội của các bị cáo đã được chứng minh bằng lời khai của 

bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay; bằng lời khai của người bị 

hại; người làm chứng; bằng các tài liệu chứng cứ khác đã được thu giữ trong quá 

trình điều tra, thấy có đủ cơ sở kết luận:  

Vũ Mạnh V quen biết đối tượng Nguyễn Văn T (sinh năm 1982 là người 

cùng quê ở thôn A - xã T - huyện T - tỉnh Hải Dương), biết T có đường dây 

buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc, nên từ cuối năm 2014 Vũ Mạnh V, Ngô 

Quốc V đã nhiều lần lừa đưa phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc bán cho T và 
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một người phụ nữ tên H (khoảng 40 tuổi đang sinh sống ở Trung Quốc) để lấy 

tiền tiêu xài. Khoảng tháng 8/2015, Ngô Quốc V và Vũ Mạnh V đã lừa đưa chị 

Vũ Thị O sang Trung Quốc bán cho Nguyễn Văn T và đối tượng tên H để lấy số 

tiền khoảng 35 triệu đồng chi tiêu cá nhân. 

Hành vi của Ngô Quốc V và Vũ Mạnh V đã đủ yếu tố cấu thành tội “Mua 

bán người” với tình tiết định khung “để đưa ra nước ngoài” theo quy định tại 

điểm đ khoản 2 Điều 119 BLHS 

Quan điểm truy tố và luận tội của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định 

là có căn cứ pháp lý. 

Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự, 

quyền tự do của người phụ nữ. Các bị cáo đều là người có đủ năng lực hành vi, 

đều nhận thức và biết việc làm của mình là vi phạm pháp luật, nhưng do tư lợi 

hám lời, mà các bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội, đã coi người phụ nữ 

là một loại hàng hoá để mua bán kiếm lợi nhuận. 

Hiện nay tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em để đưa ra nước ngoài đang 

là vấn nạn mà Đảng và Nhà nước đang tìm mọi biện pháp ngăn chặn phòng 

ngừa, nhằm bảo vệ nhân quyền của của người phụ nữ và trẻ em. Hành vi của bị 

cáo đã làm mất trật tự trị an trong xã hội, gây dư luận bất bình trong quần chúng 

nhân dân. 

Vì vậy hành vi phạm tội của các bị cáo cần phải được xử lý nghiêm minh 

nhằm răn đe giáo dục, phòng ngừa các hành vi phạm tội tương tự, đáp ứng công 

cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm về buôn bán người mà Đảng và Nhà nước 

đã đề ra. 

Xếp vị trí vai trò các bị cáo trong vụ án:  

- Ngô Quốc V là người chủ động làm quen với chị O, chủ động liên lạc 

với đối tượng tên H (sống ở trung Quốc) thỏa thuận kế hoạch đưa chị O từ Việt 

Nam sang Trung Quốc bán, chiếm hưởng nhiều tiền nhất từ việc bán người bị 

hại, nên Ngô Quốc V giữ vai trò chính trong vụ án. 

- Vũ Mạnh V giữ vai trò phạm giúp sức. 

Về tình tiết tăng nặng, các bị cáo đều không phải chịu tình tiết tăng nặng 

theo quy định tại Điều 48 BLHS. 

Về tình tiết giảm nhẹ, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội 

của bản thân nên đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm p khoản 1 

Điều 46 BLHS. 

Khi lượng hình, trên cơ sở xem xét tính chất mức độ hành vi phạm tội, vị 

trí vai trò, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, nhân thân các bị cáo đã từng có 
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nhiều tiền án và đã từng bị xét xử về cùng loại tội “Mua bán người”; đối chiếu 

với các quy định của pháp luật hiện hành thấy cần ấn định cho các bị cáo mức 

hình phạt trong khung đã truy tố và cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời 

gian. 

Tuy nhiên căn cứ vào Nghị quyết số 41/2017/QH14, khoản 3 Điều 7 

BLHS năm 2015, theo nguyên tắc có lợi cho bị cáo - khi ấn định hình phạt Hội 

đồng xét xử sẽ áp dụng tinh thần của khoản 2 Điều 150 BLHS năm 2015 (có 

mức hình phạt nhẹ hơn so với Điều 119 BLHS năm 2009); Như vậy mới tương 

xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, đáp ứng được công cuộc 

đấu tranh phòng chống tội phạm về vấn nạn mua bán người mà Đảng và Nhà 

nước đã đề ra. 

Hình phạt bổ sung: Các bị cáo Ngô Quốc V, Vũ Mạnh V thực hiện hành 

vi phạm tội nhằm mục đích vụ lợi, nên cần áp dụng phạt tiền bổ sung để tăng 

cường áp lực của việc ngăn chặn phòng ngừa, đẩy lùi tệ nạn mua bán người 

trong xã hội.  

Về trách nhiệm dân sự:  

- Số tiền các bị cáo Ngô Quốc V, Vũ Mạnh V đã chiếm hưởng từ việc mua 

bán người, xác định là tiền do phạm tội mà có, cần truy thu sung quỹ Nhà nước. 

Qua điều tra xác minh và tại phiên tòa hôm nay đã xác định số tiền các bị 

cáo đã chiếm hưởng là: Ngô Quốc V 25 triệu đồng, Vũ Mạnh V 10 triệu đồng. 

- Quá trình điều tra, bị hại Vũ Thị O có đơn yêu cầu các bị cáo phải có 

trách nhiệm bồi thường khoản tiền bù đắp về tinh thần do danh dự nhân phẩm bị 

xâm hại. Căn cứ vào các quy định của pháp luật và trên cơ sở xem xét tính chất 

mức độ hành vi, vị trí vai trò thì Hội đồng xét xử buộc các bị cáo phải bồi 

thường cho bị hại Vũ Thị O khoản tiền bù đắp về tinh thần do danh dự nhân 

phẩm bị xâm hại là 10 tháng lương tối thiểu, quy đổi tương đương 13.000.000 đồng, 

chia phần bồi thường như sau: Ngô Quốc V 09 triệu đồng, Vũ Mạnh V 04 triệu 

đồng.  

Căn cứ Điều 99 BLTTHS và Pháp lệnh về án phí lệ phí: Các bị cáo phải 

nộp án phí hình sự và dân sự theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố các bị cáo Ngô Quốc V (tức Q), Vũ Mạnh V phạm tội “Mua 

bán người”  
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2.1. Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 119; điểm p khoản 1 Điều 46 BLHS; 

Nghị quyết số 41/2017/QH14, khoản 3 Điều 7, khoản 2 Điều 150 BLHS năm 

2015. Xử phạt: 

- Bị cáo Ngô Quốc V (tức Q) 08 năm 06 tháng tù. 

Căn cứ Điều 51 BLHS: Tổng hợp hình phạt với bản án số 38/2017/HSST 

ngày 11/4/2017 của TAND  tỉnh Quảng Ninh đã phạt bị cáo Ngô Quốc V 13 năm 

tù về tội “Mua bán người”, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai 

bản án là 21 năm 06 tháng tù (hai mươi mốt năm sáu tháng tù). Thời hạn tù tính từ 

ngày 14/9/2017 (được trừ đi thời gian bị cáo đã thi hành hình phạt tù trong bản án 

trước từ ngày 06/4/2016 đến ngày 14/9/2017) 

- Bị cáo Vũ Mạnh V 07 năm tù. 

Căn cứ Điều 51 BLHS: Tổng hợp hình phạt với bản án số 38/2017/HSST 

ngày 11/4/2017 của TAND  tỉnh Quảng Ninh đã phạt bị cáo Vũ Mạnh V 06 năm 10 

tháng tù về tội “Mua bán người”, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho 

cả hai bản án là 13 năm 10 tháng tù (mười ba năm mười tháng tù). Thời hạn tù tính 

từ ngày 14/9/2017 (được trừ đi thời gian bị cáo đã thi hành hình phạt tù trong bản 

án trước từ ngày 06/4/2016 đến ngày 14/9/2017) 

2.2. Hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 3 Điều 119 BLHS 

Phạt tiền các bị cáo Ngô Quốc V 10 triệu đồng, Vũ Mạnh V 10 triệu 

đồng, đều để sung quỹ Nhà nước. 

3. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 41, Điều 42 BLHS:  

+ Buộc các bị cáo Ngô Quốc V, Vũ Mạnh V phải liên đới bồi thường cho 

bị hại Vũ Thị O tiền bù đắp tổn thất tinh thần là 10 tháng lương tối thiểu tương 

đương 13 triệu đồng, chia phần cụ thể như sau: Bị cáo Ngô Quốc V 09 triệu 

đồng, Vũ Mạnh V 04 triệu đồng. 

+ Truy thu của bị cáo Ngô Quốc V 25 triệu đồng; Vũ Mạnh V 10 triệu 

đồng, đều để sung quỹ Nhà nước. 

4. Án phí:  

- Án phí hình sự sơ thẩm: Ngô Quốc V, Vũ Mạnh V, mỗi bị cáo đều phải 

nộp 200.000 đồng. 

- Án phí dân sự: Bị cáo Ngô Quốc V phải nộp 450.000 đồng, bị cáo Vũ 

Mạnh V phải nộp 200.000 đồng. 

Báo các bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án sơ thẩm. 
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Người bị hại vắng mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày nhận được bản án. 

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. 

 
 Nơi nhận: 
- TAND tối cao; CA - VKS tỉnh NĐ 

- Cục THA dân sự tỉnh Nam Định 

- Trại giam Đại An - Bị cáo 

- Bị hại 

- Lưu HS, tòa HS 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Đã ký 

Vũ Thị Mai Hương 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN 

BẢN ÁN 82/2017/HSST NGÀY 15/11/2017 VỀ TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH 

Trong ngày 15 tháng 11 năm 2017 tại Hội trường trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nghi 
Lộc mở phiên tòa công khai để xét xử sơ thẩm vụ án Hình sự thụ lý số 79/2017/HSST 
ngày 10 tháng 10 năm 2017 đối với bị cáo: 

1. Họ tên: Lê Văn T. Tên gọi khác: Không. Giới tính : Nam; Sinh ngày 19 tháng 8
năm 1977 tại xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Nơi ĐKHKTT: Xóm 1A, xã N, huyện N,
tỉnh Nghệ An. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh;
Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 4/12; Con ông: Lê Văn Đ (chết) và con bà:
Hoàng Thị D; Vợ: Đào Thị Th- sinh năm: 1983. Bị cáo có 3 con. Con lớn sinh năm
2004, con nhỏ sinh năm 2012.

Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/09/2017 cho đến nay 
tại Trại tạm giam thuộc Công an tỉnh Nghệ An. Có mặt. 

+ Người bị hại: Đào Thị Th - Sinh năm: 1983.

Trú tại xóm 1A, N, huyện N, Nghệ An. Vắng mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

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

Lúc 12 giờ trưa ngày 14 tháng 9 năm 2017 sau khi ăn cơm xong tại nhà riêng ở xóm 
1A, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An thì Lê Văn T và vợ là chị Đào Thị Th cãi nhau. Chị 
Th bỏ đi thì Tt đuổi theo giữ lại. Giữa Lê Văn T và chị Đào Thị Th giằng co nhau; T 
dùng tay trái ôm giữ chị Th, tay phải lấy chiếc cuốc dùng để cạo nhựa thông  đang để 
trên sạp gỗ ở ngoài sân đánh mạnh nhiều lần phần lưỡi cuốc vào vùng mặt và trán của 
chị Th. Sau đó, Lê Văn T buông chị Th ra và ra sân ngồi hút thuốc lào. Chị Th kêu la, 
chửi bới nên Lê Văn T tiếp tục dùng chiếc điếu cày đang hút thuốc chạy lại đánh vào 
chân, đầu chị Th; Lúc này người xung quanh đến can ngăn nên Lê Văn T bỏ đi. 

Đến hơn 14 giờ cùng ngày, Lê Văn T nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp 
luật nên đã đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc đầu thú về hành vi 
phạm tội của mình. 

Hậu quả: Chị Đào Thị Th bị tổn thương ở vùng đầu và vùng mặt, phải điều trị ở trạm 
y tế xã N từ ngày 14/9/2017 đến 16/9/2017. 

Tại kết luận giám định pháp y về thương tích số 242/TTPY ngày 18/9/2017của Trung 
tâm pháp y tỉnh Nghệ An kết luận: Tổn hại sức khỏe của chị Đào Thị Th do thương 
tích gây nên tại thời điểm giám định là 16% (Mười sáu phần trăm). (BL 31- 32). 
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Tại cơ quan điều tra Lê Văn T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nêu trên. (BL 
18- 25, 34- 56)

Về trách nhiệm dân sự: chị Đào Thị Th  không có yêu cầu gì về mặt đền bù dân sự. 

Theo Cáo trạng số 90/VKS-HS ngày 10.10.2017 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện 
Nghi Lộc thì bị cáo Lê Văn Th bị truy tố về tội danh " Cố ý gây thương tích" theo 
khoản 2 điều 104 Bộ luật Hình sự 1999. 

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện Kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm như Cáo 
trạng truy tố; Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 104; điểm b, p khoản 1, 
khoản 2 Điều 46 bộ luật Hình sự 1999; điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 
2015 xử phạt bị cáo mức án từ 24 đến 27 tháng tù. Tiếp tục giam bị cáo để đảm bảo 
thi hành án. 

Về vật chứng: Đối với 01(một) chiếc cuốc loại dùng để cạo nhựa thông cán bằng gỗ, 
lưỡi bằng kim loại, cán dài 32cm, đường kính 3cm. Lưỡi cuốc dài 21cm, rộng 6,5cm 
(tình trạng cũ đã qua sử dụng) và 01 (một) chiếc điếu cày làm bằng tre, màu vàng dài 
50cm (tình trạng cũ đã qua sử dụng). Hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân 
sự huyện Nghi Lộc đề nghị tịch thu tiêu hủy. 

Bị cáo nói lời sau cùng, xin Hội đồng xem xét giảm nhẹ hình phạt để về chăm lo gia 
đình do vợ đã bỏ đi mà bị cáo có 3 con nhỏ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

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

1.Về hành vi tố tụng của cơ quan điều tra công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An và 
Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An và Kiểm sát viên 
trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 
định tại Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, những người tham 
gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi của cơ quan tiến hành tố tụng 
và người tiến hành tố tụng. Do đó, khẳng định các hành vi, quyết định tố tụng của cơ 
quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều đúng pháp luật.

2.Về cấu thành tội phạm: Tại phiên tòa hôm nay, lời khai của bị cáo phù hợp với lời 
khai những người tham gia tố tụng; phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ 
cũng như nội dung quy kết của bản Cáo trạng : Vào khoảng 12 giờ trưa ngày 14.9.2017 
tại xóm 1 A, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An; Do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng 
nên Lê Văn T đã dùng chiếc cuốc dùng để cạo nhựa thông và điếu cày đánh vào vùng 
đầu, mặt, chân của vợ là Đào Thị Th gây thương tích 16% ( Mười sáu phần trăm).
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Hành vi dùng lưỡi cuốc sắt, điếu cày là hung khí nguy hiểm gây hậu quả tổn hại sức 
khỏe cho người khác của bị cáo Tiết đủ yếu tố cấu thành tội " Cố ý gây thương tích" 
được quy định tại khoản 2 Điều 104 bộ luật Hình sự năm 1999. 

3.Xét tính chất vụ án, nhân thân, tính chất hành vi phạm tội của bị cáo: Hành vi của bị
cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại trực tiếp đến quyền bất khả xâm phạm về
thân thể của người khác; làm mất trật tự trị an nơi thôn xóm. Từ việc ghen tuông vô
căn cứ mà bị cáo hành hung vợ, thể hiện bản chất xấu, bạo hành phụ nữ gây thương
tích đến 16% sức khỏe. Hành vi đó cần xử lý nghiêm và lên mức án tương xứng để
giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

- Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng nào.

- Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra, tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành
khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Thừa nhận do tin vợ có quan hệ ngoại tình, ghen tuông,
bức xúc nên đã hành hung gây thương tích cho vợ mình. Sau khi phạm tội nhận thức
được sai phạm nên đã ra đầu thú; Bản thân từ khi bị bắt tạm giam đến nay thì vợ cũng
mang 1 con  bỏ đi, 2 con nhỏ còn lại phải sống cùng  nhau không người chăm sóc. Gia
đình bị cáo đã bồi thường cho chị Đào Thị Th số tiền 5.000.000đ trong giấy giao nhận
không đề ngày tháng nộp ngày 14.11.2017; Bố đẻ bị cáo có thành tích trong kháng
chiến được Nhà nước tặng thưởng huân chương. Vì vậy, cần xem xét các tình tiết quy
định tại điểm b, p khoản 1 và khoản 2  Điều 46 bộ luật Hình sự 1999 và điểm x khoản
1 Điều 51 bộ luật Hình sự năm 2015, giảm nhẹ cho bị cáo một phần nào trong khi
lượng hình để thể hiện tính khoan hồng của pháp luật Xã hội chủ nghĩa. Ngoài ra, theo
tinh thần hướng dẫn của Tòa án nhân dân Tối cao, bị cáo được áp dụng quy định tại
điều khoản tương ứng trong bộ luật Hình sự năm 2015. Do khung hình phạt trong bộ
luật Hình sự năm 2015 tại khoản 2, Điều 134 mức án chỉ từ 2 năm đến 5 năm tù nên
cần xem xét thêm về hướng có lợi khi lượng hình cho bị cáo.

4.Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại vắng mặt, đã nhận 5 triệu đồng và cũng không
yêu cầu đền bù thêm về mặt dân sự nên Hội đồng xét xử không xét đến.

5.Về vật chứng: Đối với 01 chiếc cuốc loại dùng để cạo nhựa thông và 01 chiếc điếu
cày làm bằng tre, hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Nghi Lộc
không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy

6.Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo theo quy
định của pháp luật.

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

1.Tuyên bố bị cáo Lê Văn T phạm tội " Cố ý gây thương tích".

2. Áp dụng khoản 2 Điều 104; các điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 bộ luật Hình
sự năm 1999; điểm x khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 134 bộ luật Hình sự năm 2015¸
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3. Xử phạt bị cáo Lê Văn T 2 ( hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm
giữ, tạm giam là ngày 14/9/2017.

4. Về vật chứng: Áp dụng điều 41 bộ luật Hình sự, tịch thu tiêu hủy 01 (một) chiếc
cuốc loại dùng để cạo nhựa thông và 01 (một) chiếc điếu cày làm bằng tre, hiện đang
tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Nghi Lộc theo biên bản giao nhận ngày
16.10.2017.

5. Về án phí: Bị cáo Lê Văn T phải chịu 200.000đ án phí Hình sự sơ thẩm. Bị cáo có
quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Người bị hại có quyền kháng
cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt hợp lệ bản án.
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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Thu Trang. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Bùi Văn Chí;

2. Ông Nguyễn Văn Hẩn.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Trúc Linh, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh

Tây Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: Ông

Nguyễn Minh Tâm - Kiểm sát viên. 

Ngày 19 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã P, huyện B1, tỉnh 

Tây Ninh xét xử sơ thẩm lưu động công khai vụ án hình sự thụ lý số: 44/2017/HSST 

ngày 13 tháng 10 năm 2017; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

58/2017/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 12 năm 2017 đối với các bị cáo: 

1. Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1977, tại tỉnh Đồng Tháp; địa chỉ ĐKHKTT: Tổ 17,

Ấp 1, xã T, huyện H, tỉnh Đồng Tháp; địa chỉ nơi cư trú hiện nay: Khu phố B, phường 

H1, thị xã T1, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 8/12; dân 

tộc: Kinh; con ông Nguyễn Văn T2 và bà Phạm Thị G; chồng tên Đặng Văn L, sinh 

năm 1973; con có 03 người, lớn nhất sinh năm 1996, nhỏ nhất sinh năm 2013; tiền án, 

tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 27-4-2017 cho đến nay, có mặt. 

2. Phạm Thị Kim C, sinh năm 1959, tại tỉnh Vĩnh Long; địa chỉ cư trú: Tổ 1, ấp

M, xã P, huyện B1, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: biết đọc, 

biết viết; dân tộc: Kinh; con ông Phạm Văn Q (đã chết) và bà Huỳnh Thị Kim V (đã 

chết); chồng tên Nguyễn Ngọc T3, sinh năm 1958; con có 06 người, lớn nhất sinh 

năm 1979, nhỏ nhất sinh năm 1994; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giam từ 

ngày 27-4-2017 cho đến nay, có mặt. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH TÂY NINH 

 Bản án số: 46/2017/HS-ST 

 Ngày: 19-12-2017 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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3. Đặng Thị G1, sinh năm 1950, tại Campuchia; địa chỉ cư trú: Tổ 1, ấp M, xã 

P, huyện B1, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: Làm mướn; trình độ học vấn: Không biết 

chữ; dân tộc: Kinh; con ông Đặng Văn A (đã chết) và bà Đỗ Thị Đ1; chồng tên Mai 

Hữu T4, sinh năm 1952; con có 01 người sinh năm 1975; tiền án, tiền sự: Không; bị 

cáo bị bắt tạm giam từ ngày 27-4-2017 cho đến nay, có mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Đ: Bà Nguyễn Thị Kim D, Luật sư 

Văn phòng luật sư Nguyễn Thị Kim D thuộc Đoàn luật sư tỉnh Tây Ninh, có mặt.  

- Người bào chữa cho bị cáo Phạm Thị Kim C: Ông Nguyễn Thanh H2, Luật sư 

Văn phòng luật sư Nguyễn Thanh H2 thuộc Đoàn luật sư tỉnh Tây Ninh, có mặt.  

- Người bào chữa cho bị cáo Đặng Thị G1: Bà Huỳnh Kim N, Luật sư Văn 

phòng luật sư Vân Nam Luật thuộc Đoàn luật sư tỉnh Tây Ninh, có mặt.  

- Bị hại:  

1. Võ Thị L1, sinh năm 1986; địa chỉ cư trú: Ấp X, xã C1, huyện B1, tỉnh Tây 

Ninh, có mặt. 

2. Phạm Thị L2, sinh năm 1978; địa chỉ cư trú: Khu phố 1, phường B2, quận 

B3, Thành phố Hồ Chí Minh, có mặt. 

3. Nguyễn Thị Ánh N1, sinh năm 1997; địa chỉ cư trú: Ấp Đ2, xã H3, huyện 

C2, tỉnh Tây Ninh, vắng mặt. 

4. Nguyễn Thị Hoa N2, sinh năm 1986; địa chỉ cư trú: Ấp H4, xã V1, huyện 

B1, tỉnh Tây Ninh, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. 

5. Đào Thị Mỹ L3, sinh năm 1985; địa chỉ cư trú: Ấp S, xã Đ3, huyện B4, tỉnh 

Tây Ninh, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Phạm Văn L4, sinh năm 1980 - chồng của bị hại Võ Thị L1; có đơn đề nghị 

xét xử vắng mặt. 

2. Nguyễn Hoàng H5, sinh năm 1985; địa chỉ cư trú: Tổ 425, ấp 5A, xã B5, 

huyện C3, Thành phố Hồ Chí Minh, có mặt. 

3. Nguyễn Ngọc T5, sinh năm 1987; địa chỉ cư trú: Ấp M, xã P, huyện B1, tỉnh 

Tây Ninh, có mặt. 

4. Đào Thị Hà L5, sinh năm 1990; địa chỉ cư trú: Khu 8, T6, phường D1, thành 

phố M1, tỉnh Quảng Ninh, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. 

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

được tóm tắt như sau:  

Khoảng tháng 5 năm 2015, Nguyễn Thị Đ câu kết với các đối tượng có tên Sen, 

Nhiên đang sinh sống tại Trung Quốc để tuyển chọn và chuyển giao các phụ nữ Việt 

Nam bán cho đàn ông Trung Quốc; cứ mỗi một phụ nữ đàn ông Trung Quốc mua thì 

Đ sẽ nhận được số tiền từ 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng, còn gia đình các phụ 

nữ sẽ nhận được 30.000.000 đồng. Từ thỏa thuận trên, Đ câu kết với Phạm Thị Kim C 

tìm kiếm phụ nữ giới thiệu cho Đ để đưa sang Trung Quốc, bán được 01 phụ nữ Đ trả 

cho C 2.000.000 đồng. Để dễ dàng dụ dỗ các phụ nữ, C tiếp tục câu kết với Đặng Thị 

G1 (làm nghề xem bói) để khi các phụ nữ đến xem bói thì G1 dùng lời nói hướng cho 

lấy chồng Trung Quốc sẽ được đổi đời, có cuộc sống sung túc, giàu sang, có điều kiện 

để phụ giúp gia đình và mỗi 01 phụ nữ G1 giới thiệu cho C sẽ nhận được 500.000 

đồng. Khi đưa các phụ nữ sang Trung Quốc, Đ đã liên hệ Đào Thị Hà L5, Nguyễn 

Hoàng H5 và đối tượng có tên Bé Ba làm hộ chiếu, sổ thông hành, đặt mua vé máy 

bay, vé xe ô tô cho các phụ nữ đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến tỉnh Quảng Ninh để 

xuất cảnh sang Trung Quốc. 

Với thủ đoạn trên, khoảng tháng 02 năm 2016, Đ cùng C và G1 đã tuyển chọn, 

chuyển giao 02 phụ nữ gồm: Phạm Thị L2 (Diễm) và Võ Thị L1 bán cho đàn ông 

Trung Quốc. Biết bị lừa dối, gia đình chị L1 phải giao cho Đ 18.000.000 đồng để 

chuộc và đưa chị L1 về nhà; còn chị L2 bị bệnh, không bán được nên phải đi làm 

thuê, đến tháng 9 năm 2016 tự giải thoát quay về Việt Nam. 

Đến ngày 27-4-2017, Đ đang làm thủ tục cho 03 phụ nữ ra sân bay Tân Sơn 

Nhất để ra miền Bắc xuất cảnh sang Trung Quốc, gồm: Nguyễn Thị Hoa N2, Đào Thị 

Mỹ L3, Nguyễn Thị Ánh N1 thì bị phát hiện bắt giữ. 

Ngoài ra, vào khoảng tháng 5 năm 2015, Đ cùng đồng phạm còn tuyển chọn 

các phụ nữ có tên Nguyễn Thị Cẩm T7, Võ Thị Ngọc N3, Lê Thị P1 và Nguyễn Thị 

H6 chuyển giao cho Sen bán cho đàn ông Trung Quốc. Hiện các chị T7, N3, P1, H6 

đang sinh sống tại Trung Quốc, không làm việc được nên không đủ căn cứ chứng 

minh Đ cùng đồng phạm đã thực hiện hành vi phạm tội đối với 04 phụ nữ này. 

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Đ hưởng lợi 10.000.000 đồng, C hưởng 

lợi 1.500.000 đồng, G1 hưởng lợi 500.000 đồng. 

Các đối tượng Sen, Nhiên, Bé Ba không làm việc được nên chưa có căn cứ xử 

lý. 

Hành vi của Đào Thị Hà L5, Nguyễn Hoàng H5 và Nguyễn Ngọc T5 không cấu 

thành tội phạm. 
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* Vật chứng trong vụ án: Có bảng thống kê kèm theo. 

* Về kê biên tài sản: Các bị cáo không có tài sản nên không tiến hành kê biên. 

* Về trách nhiệm dân sự: Các bị hại không yêu cầu bồi thường. Người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Phạm Văn L4 yêu cầu bị cáo Đ bồi thường 

18.000.000 đồng, là số tiền anh L4 giao cho Đ để chuộc và đưa bị hại Võ Thị L1 về 

Việt Nam. 

Tại Bản Cáo trạng số 26/QĐ/KSĐT-P2 ngày 11 tháng 10 năm 2017 của Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh đã truy tố các bị cáo Nguyễn Thị Đ, Phạm Thị Kim 

C, Đặng Thị G1 về tội “Mua bán người” theo quy định tại các điểm b, đ, e, g khoản 2 

Điều 119 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Trong phần tranh luận đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh giữ 

nguyên cáo trạng truy tố đối với ba bị cáo và đề nghị: 

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị Đ, Phạm Thị Kim C và Đặng Thị G1 phạm tội 

“Mua bán người”. 

Áp dụng điểm b, đ, e, g khoản 2 Điều 119, điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 

của Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Đ từ 08 năm đến 09 năm tù. 

Áp dụng điểm b, đ, e, g khoản 2 Điều 119, điểm p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật 

Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Phạm Thị Kim C từ 07 năm đến 08 năm tù. 

Áp dụng điểm b, đ, e, g khoản 2 Điều 119, điểm p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật 

Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Đặng Thị G1 từ 05 năm đến 06 năm tù. 

Về biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 41, Điều 42 của Bộ luật Hình sự, Điều 76 

của Bộ luật Tố tụng Hình sự, Điều 592 của Bộ luật Dân sự, buộc các bị cáo nộp tiền 

thu lợi bất chính sung quỹ Nhà nước, buộc bị cáo Đ bồi thường cho anh L4 số tiền 

18.000.000 đồng, miễn hình phạt bổ sung cho các bị cáo và xử lý vật chứng theo quy 

định của pháp luật. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo Đ trình bày: Thống nhất về tội danh mà Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh đã truy tố đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử xem 

xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo: Thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải, phạm tội do thiếu hiểu biết pháp luật, gia đình bị cáo có người tham gia 

Cách mạng, hoàn cảnh gia đình bị cáo hiện nay rất khó khăn, chồng bị cáo bị tai nạn 
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giao thông, con bị cáo còn nhỏ để bị cáo được hưởng mức án khởi điểm theo đề xuất 

của vị đại diện Viện kiểm sát.  

Luật sư bào chữa cho bị cáo C trình bày: Thống nhất về tội danh, mức hình 

phạt cũng như các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà Viện kiểm sát đã nêu. 

Trong vụ án này bị cáo đóng vai trò thứ yếu, chỉ là người giúp sức, thu lợi bất chính 

không đáng kể (1.500.000 đồng), bị cáo cũng không dùng vũ lực hay đe dọa dùng vũ 

lực đối với các bị hại. Ngoài ra, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét bị cáo đã tự nguyện 

nộp lại thu lợi bất chính, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo lớn tuổi, đau bệnh để áp 

dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại các điểm b, g, p 

khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ luật Hình sự đưa ra một mức án thấp nhất tạo điều 

kiện cho bị cáo có cơ hội sửa chữa bản thân, sớm về với gia đình. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo G1 trình bày: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây 

Ninh truy tố bị cáo về tội “Mua bán người” là có cơ sở. Tuy nhiên, hành vi của bị cáo 

G1 không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 119 “Phạm tội có tổ 

chức” vì bị cáo không quen biết bị cáo Đ, không thỏa thuận với bị cáo C. Trong suốt 

quá trình giải quyết vụ án bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải, đã nộp 

lại số tiền thu lợi bất chính, bị cáo lớn tuổi, trình độ văn hóa thấp, lạc hậu, không hiểu 

biết pháp luật nên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự được quy định tại các điểm p, k khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 47 của Bộ 

luật Hình sự xử phạt bị cáo 03 năm tù. 

Lời nói sau cùng của các bị cáo: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 

hình phạt cho các bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

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

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

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

quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra 

và tại phiên tòa, bị cáo, luật sư bào chữa cho các bị cáo, bị hại không có ý kiến hay 

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

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

tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

 [2] Về hành vi của các bị cáo thể hiện: Bị cáo Đ đã câu kết và thỏa thuận với 

các đối tượng có tên Sen, Nhiên đang sinh sống tại Trung Quốc để tuyển chọn, 

chuyển giao các phụ nữ Việt Nam bán cho đàn ông Trung Quốc làm vợ, cứ mỗi một 
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phụ nữ được đàn ông Trung Quốc mua Đ sẽ nhận được số tiền từ 5.000.000 đồng đến 

6.000.000 đồng. Để dễ dàng dụ dỗ các phụ nữ, Đ câu kết với C, C tiếp tục câu kết với 

G1 để tìm kiếm, tuyển chọn các cô gái Việt Nam lấy chồng Trung Quốc, hứa hẹn sẽ 

được đổi đời, có cuộc sống sung túc, giàu sang, có điều kiện để phụ giúp gia đình; bán 

được 01 phụ nữ Đ trả cho C 2.000.000 đồng, C trả cho G1 500.000 đồng. Trong quá 

trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đều thừa nhận từ tháng 5-

2016 đến ngày 27-4-2017 đã thực hiện hành vi phạm tội cụ thể như sau:  

Bị cáo Đ đã trực tiếp thực hiện 03 lần tuyển chọn 09 phụ nữ Việt Nam và câu 

kết với các đối tượng L5, Sen, Nhiên đưa các phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc gả 

bán, gồm có: Nguyễn Thị Cẩm T7, Võ Thị Ngọc N3, Lê Thị P1, Nguyễn Thị H6, 

Phạm Thị L2, Võ Thị L1, Nguyễn Thị Hoa N2, Đào Thị Mỹ L3, Nguyễn Thị Ánh N1; 

trong đó đưa trót lọt sang Trung Quốc được 06 phụ nữ, gả bán cho đàn ông Trung 

Quốc được 03 phụ nữ; còn lại 03 cô gái đang ở nhà nghỉ nhận vé máy bay để chờ đi ra 

sân bay làm thủ tục lên máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất thì bị kiểm tra phát hiện, 

bắt giữ. Bị cáo Đ thu lợi 10.000.000 đồng.  

Bị cáo C trực tiếp thực hiện 03 lần tuyển chọn 09 phụ nữ Việt Nam nêu trên 

giao cho Đ để đưa sang Trung Quốc gả bán. Bị cáo C thu lợi 1.500.000 đồng. 

Bị cáo G1 trực tiếp giới thiệu cho bị cáo C 06 phụ nữ Việt Nam trong 09 phụ 

nữ nêu trên giao cho Đ để đưa sang Trung Quốc gả bán, gồm: H6, L2, Lý, N2, L3, 

N1. Bị cáo G1 thu lợi 500.000 đồng. 

Quá trình điều tra cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án chỉ xác định 

được 05 bị hại gồm: Phạm Thị L2, Võ Thị L1, Nguyễn Thị Hoa N2, Đào Thị Mỹ L3, 

Nguyễn Thị Ánh N1. Còn các chị T7, N3, P1, H6 hiện đang sinh sống tại Trung 

Quốc, không làm việc được nên không đủ căn cứ chứng minh Đ cùng đồng phạm đã 

thực hiện hành vi phạm tội đối với 04 phụ nữ này.  

Từ hành vi nêu trên đủ cơ sở kết luận các bị cáo Nguyễn Thị Đ, Phạm Thị Kim 

C, Đặng Thị G1 phạm tội “Mua bán người” tội phạm và hình phạt được quy định tại 

Điều 119 của Bộ luật Hình sự. 

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

phạm đến danh dự, nhân phẩm, quyền tự do của người phụ nữ được pháp luật bảo vệ; 

xem phụ nữ như món hàng để mua bán, trao đổi lấy tiền, ảnh hưởng đến chính sách 

ngoại giao của Việt Nam, gây mất trật tự an toàn xã hội. 

Vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội của các bị cáo 

gây nguy hại lớn cho xã hội, các bị cáo nhận thức rõ hành vi đưa phụ nữ ra nước 

ngoài gả bán để hưởng lợi là sai trái nhưng vẫn cố ý thực hiện vì mục đích, động cơ tư 
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lợi cá nhân, đi ngược lại với lợi ích của cộng đồng, xã hội. Cần xử lý nghiêm các bị 

cáo để đảm bảo tính răn đe giáo dục và phòng ngừa chung. 

Thấy rằng, khi thực hiện hành vi phạm tội giữa các bị cáo có sự thỏa thuận 

thống nhất, câu kết chặt chẽ trong việc tuyển chọn, tiếp nhận và chuyển giao các cô 

gái Việt Nam sang Trung Quốc. Tất cả 05 bị hại đều được tuyển chọn với mục đích 

đưa sang Trung Quốc gả bán để các bị cáo hưởng lợi, các bị cáo đã tổ chức đưa 02 

lần, trong đó một lần đưa trót lọt 02 cô gái sang Trung Quốc, một lần đang làm thủ 

tục cho 03 cô gái thì bị phát hiện bắt giữ. Do đó, có căn cứ xác định các bị cáo phạm 

tội có tổ chức, mục đích để đưa ra nước ngoài, phạm tội đối với nhiều người và phạm 

tội nhiều lần theo các tình tiết định khung quy định tại các điểm b, đ, e, g khoản 2 

Điều 119 của Bộ luật Hình sự.  

Như vậy, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh truy tố các bị 

cáo Đ, C, G1 về tội “Mua bán người” theo các điểm b, đ, e, g khoản 2 Điều 119 của 

Bộ luật Hình sự là có căn cứ. 

[3] Xét tính chất, mức độ phạm tội của từng bị cáo: 

Đối với bị cáo Đ: Bị cáo giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp thỏa thuận với các đối 

tượng có liên quan và tổ chức đưa phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc để gả bán cho 

đàn ông Trung Quốc nhằm hưởng lợi. Vì trục lợi bị cáo đã móc nối với bị cáo C tạo 

thành đường dây dụ dỗ, tuyển chọn phụ nữ Việt Nam đưa sang Trung Quốc, hứa hẹn 

sẽ có cuộc sống giàu sang, sẽ được đổi đời. Trong vụ án này, bị cáo giữ vai trò chính, 

chịu mức án cao nhất trong đồng phạm. 

Đối với bị cáo C: Bị cáo vì hám lợi nên đã đồng ý câu kết với bị cáo Đ tìm phụ 

nữ Việt Nam giao cho Đ đưa sang Trung Quốc, mỗi phụ nữ bán được bị cáo C sẽ 

nhận được 2.000.000 đồng từ bị cáo Đ. Đồng thời, bị cáo còn móc nối với bị cáo G1 

(làm nghề xem bói) để dễ dàng tìm kiếm được phụ nữ Việt Nam hướng cho lấy chồng 

Trung Quốc. Bị cáo là người thực hành tích cực trong vụ án nên phải chịu mức án sau 

bị cáo Đ. 

Đối với bị cáo G1: Bị cáo cũng vì hám lợi nên đã đồng ý câu kết với bị cáo C 

dụ dỗ phụ nữ Việt Nam lấy chồng Trung Quốc, bị cáo đã trực tiếp giới thiệu cho C 05 

phụ nữ Việt Nam. Trong vụ án này, bị cáo cũng là người thực hành tích cực nên phải 

chịu mức án sau bị cáo C. 

[4] Khi quyết định hình phạt có xem xét đến các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự cho các bị cáo: 

- Tình tiết tăng nặng: Các bị cáo phạm tội không có tình tiết tăng nặng. 
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- Tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, các bị cáo Đ, C, 

G1 tự nguyện khai báo các khoản thu lợi từ hành vi trái pháp luật và tác động gia đình 

nộp lại các khoản thu lợi này đã thể hiện thái độ thành khẩn khai báo, thật sự ăn năn 

hối cải về hành vi phạm tội của mình nên có cơ sở áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự được quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật Hình sự.  

Riêng đối với bị cáo Đ: Trong quá trình điều tra bị cáo cung cấp đơn đề ngày 

26-6-2017 có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã T với nội dung ông Nguyễn Văn Tâm 

– cha ruột của bị cáo thuộc đối tượng có công cách mạng; nên có căn cứ áp dụng tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 2 Điều 46 của Bộ luật 

Hình sự. 

Đối với lời trình bày của luật sư bào chữa cho bị cáo C đề nghị Hội đồng xét xử 

xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm g 

khoản 1 Điều 46 của Bộ luật Hình sự “Phạm tội nhưng gây thiệt hại không lớn” vì bị 

cáo chỉ thu lợi bất chính số tiền 1.500.000 đồng nhưng xét thấy hành vi của bị cáo 

không chỉ gây thiệt hại về vật chất mà còn gây thiệt hại về tinh thần, danh dự, nhân 

phẩm của các bị hại nên lời đề nghị của luật sư là không có căn cứ. Đồng thời, các 

luật sư cho rằng các bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, lớn tuổi, đau bệnh để áp 

dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại khoản 2 Điều 46 của Bộ luật hình sự 

là không phù hợp với quy định tại Nghị quyết 01/2000/NQ-HĐTP ngày 04-8-2000 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao nên không có cơ sở chấp nhận. 

[5]  Các đối tượng Sen, Nhiên, Bé Ba không làm việc được nên chưa có căn cứ 

xử lý.  

Đối với Đào Thị Hà L5 hiện chỉ thừa nhận làm môi giới trong việc đặt mua vé 

máy bay, làm giấy thông hành để hưởng lợi, không thừa nhận có việc thỏa thuận với 

bị cáo Đ nhận phụ nữ Việt Nam đưa sang Trung Quốc, tiền hưởng lợi của bị cáo Đ 

cũng do đối tượng từ bên Trung Quốc chuyển về. Nguyễn Hoàng H5 có hành vi nhận 

hộ chiếu của các phụ nữ để chuyển giao theo yêu cầu của bị cáo Đ; thấy rằng, H5 làm 

nghề chạy xe ôm chở khách lấy tiền, bản thân H5 không biết và không được bị cáo Đ 

cho biết việc tổ chức đưa phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc để gả bán. Nguyễn 

Ngọc T5 là con ruột của bị cáo C, đã giúp bị cáo C chụp ảnh, hộ chiếu của 03 cô gái 

N2, N1, L3 gửi cho Đ; đồng thời, T5 đã dẫn các cô gái đi gặp bị cáo Đ khi được yêu 

cầu do bị cáo C bị đau chân; xét thấy, về nhận thức do trước đây T5 cũng được người 

khác đưa đi lấy chồng Trung Quốc nên nghĩ việc làm của bị cáo C là không vi phạm 

pháp luật, việc làm của T5 chỉ đơn thuần là giúp đỡ mẹ của mình. Từ những nhận 
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định trên cho thấy hành vi của Đào Thị Hà L5, Nguyễn Hoàng H5, Nguyễn Ngọc T5 

không đủ cơ sở để xử lý. 

[6] Đối với số tiền mà các bị cáo đã nhận từ hành vi trái pháp luật, cụ thể bị cáo 

Đ 10.000.000 đồng, bị cáo C 1.500.000 đồng, bị cáo G1 500.000 đồng, mặc dù số tiền 

này không phải là thu lợi bất chính từ các bị hại trong vụ án này nhưng tại phiên tòa 

hôm nay các bị cáo tự nguyện nộp lại số tiền trên nên Hội đồng xét xử ghi nhận. 

[7] Các bị cáo Đ, C, G1 không có tài sản và không có khả năng thi hành nên 

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

[8] Về trách nhiệm dân sự:  

Ghi nhận các bị hại L1, N1, L3, N2 không yêu cầu các bị cáo bồi thường thiệt 

hại.  

Tại phiên tòa, bị hại L2 yêu cầu bị cáo Đ bồi thường khoản tiền mất thu nhập 

nhưng chưa xác định cụ thể số tiền bồi thường cũng chưa cung cấp được chứng cứ 

chứng minh nên Hội đồng xét xử chưa có căn cứ xem xét, sẽ giải quyết trong vụ án 

khác khi bị hại L2 có yêu cầu. 

Đối với yêu cầu của anh Phạm Văn L4 về việc bị cáo Đ phải có nghĩa vụ bồi 

thường số tiền 18.000.000 đồng là chi phí anh L4 đã giao trực tiếp cho bị cáo Đ theo 

biên nhận ngày 20-3-2016 để chuộc và đưa bị hại Võ Thị L1 về Việt Nam; tại phiên 

tòa, bị cáo Đ thừa nhận và đồng ý bồi thường theo yêu cầu của anh L4 nên ghi nhận. 

[9] Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 41 của Bộ luật Hình sự và Điều 76 

của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước điện thoại di động của các bị cáo Đ, C, G1 dùng 

vào việc phạm tội và tiền thu lợi bất chính của các bị cáo; 

- Tịch thu tiêu hủy các giấy tờ không có giá trị sử dụng; 

- Lưu hồ sơ các giấy tờ, tài liệu có liên quan để làm căn cứ giải quyết vụ án; 

- Hoàn trả cho các bị cáo các giấy tờ, tài liệu hợp pháp không liên quan đến tội 

phạm. 

Những đồ vật nêu trên hiện Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh đang quản 

lý. 

[10] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và bị cáo Đ phải 

chịu án phí dân sự sơ thẩm về bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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1. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị Đ, Phạm Thị Kim C, Đặng Thị G1 phạm tội 

“Mua bán người”. 

- Áp dụng các điểm b, đ, e, g khoản 2 Điều 119; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 

46 của Bộ luật Hình sự; 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Đ 08 (tám) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày 27-4-2017. 

- Áp dụng các điểm b, đ, e, g khoản 2 Điều 119; điểm p khoản 1 Điều 46 của 

Bộ luật Hình sự; 

Xử phạt bị cáo Phạm Thị Kim C 07 (bảy) năm tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày 27-4-2017. 

Xử phạt bị cáo Đặng Thị G1 05 (năm) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày 27-4-2017.  

2. Về hình phạt bổ sung: Miễn cho các bị cáo.  

3. Về bồi thường thiệt hại: Áp dụng Điều 42 của Bộ luật Hình sự.  

Ghi nhận 04 bị hại L1, N1, N2, L3 không yêu cầu bồi thường thiệt hại. 

Ghi nhận bị cáo Nguyễn Thị Đ đồng ý bồi thường cho anh Phạm Văn L4 số 

tiền 18.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng). 

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu người phải 

thi hành án chưa thi hành xong số tiền nêu trên, thì còn phải chịu tiền lãi phát sinh 

đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả theo mức lãi suất quy định 

tại Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

4. Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 41 của Bộ luật Hình sự và Điều 76 của Bộ 

luật Tố tụng hình sự.  

Tịch thu sung quỹ: 

- Tiền thu lợi bất chính của các bị cáo, cụ thể: 

+ Ghi nhận bị cáo Đ tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính 10.000.000 

đồng (Mười triệu đồng), gia đình bị cáo Đ đã nộp xong theo biên lai thu số 0008359 

ngày 14-12-2017 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh; 

+ Ghi nhận bị cáo C tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính 1.500.000 đồng 

(Một triệu năm trăm nghìn đồng), gia đình bị cáo C đã giao nộp xong vào ngày 19-8-

2017 tại Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh hiện Chi cục Thi hành án dân sự 

tỉnh Tây Ninh đang giữ. 
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+ Ghi nhận bị cáo G1 tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính 500.000 đồng 

(Năm trăm nghìn đồng), gia đình bị cáo G1 đã nộp xong theo biên lai thu số 0008360 

ngày 14-12-2017 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh. 

- 01 (một) điện thoại di động đã qua sử dụng nhãn hiệu Nokia X1, màu đen, số 

Imei 1: 354602/05884846/1 kèm theo 01 sim điện thoại, đã qua sử dụng; 

- 01 (một) điện thoại di động Samsung màu trắng hiệu G360H/DS, số Imei 1: 

357932/06/103736/5, số Imei 2: 357935/06/103736/3, đã qua sử dụng; 

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Lv mobile màu đỏ đen, số Imei 

840000940221959, đã qua sử dụng 

Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) Chứng minh nhân dân bản photo số 291018115 

mang tên Phạm Thị Kim C. 

Hoàn trả cho bị cáo Đ:  

- 01 (một) hộ chiếu số B4174560 và 01 (một) giấy thông hành số 0365153 cùng 

mang tên Nguyễn Thị Đ; 

- Tiền Việt Nam 1.000.000 đồng (một triệu đồng) không kiểm tra thật giả, 

nhưng tạm giữ để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. 

Hoàn trả cho bị cáo C: 01 (một) hộ chiếu số B8518014 và 01 (một) hộ chiếu số 

C1042783 cùng mang tên Phạm Thị Kim C;  

Hoàn trả cho bị hại Nguyễn Thị Hoa N2:  01 (một) hộ chiếu số C0465646 và 

01 (một) hộ chiếu số C3245757 cùng mang tên Nguyễn Thị Hoa N2. 

Lưu vào hồ sơ vụ án: 

- 06 (sáu) tấm hình thẻ 4 x 6 được đánh số thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6; 

5. Án phí: Áp dụng các Điều 98, 99 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23, 29 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội. 

 - Án phí hình sự sơ thẩm: Các bị cáo Đ, C, G1 mỗi bị cáo phải chịu 200.000 

đồng (Hai trăm ngàn đồng). 

- Án phí dân sự sơ thẩm: Bị cáo Đ phải chịu 900.000 đồng (Chín trăm nghìn 

đồng). 

6. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, báo cho bị cáo và những người 

tham gia tố tụng biết được quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân Cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh. Riêng những người vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 
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ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết tại chính quyền địa 

phương nơi cư trú. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 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; thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.  

 
Nơi nhận:                                                        
- TANDCC; 

- VKSNDCC; 

- VKSND tỉnh TN; 

- VP CQCSĐT CA tỉnh; 

- Phòng PV27 CA Tây Ninh; 

- Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh; 

- CụcTHADS tỉnh Tây Ninh; 

- Trại tạm giam; 

- Công an cấp xã nơi bị cáo cư trú; 

- Bị cáo; 

- Những người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu hồ sơ;                                                                                       

- Lưu tập án. 
 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Lê Thị Thu Trang 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN N H, TỈNH Q N 

BẢN ÁN 15/2017/HNGĐ-ST NGÀY 25/12/2017 VỀ LY HÔN, TRANH CHẤP 
NUÔI CON KHI LY HÔN 

Ngày 25 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện N H tỉnh Q N xét xử sơ 
thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 89/2017/TLST-HNGĐ ngày 10 tháng 10 năm 
2017, về tranh chấp “Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn” theo quyết định đưa 
vụ án ra xét xử số: 05/2017/QĐXX - ST ngày 12 tháng 12 năm 2017, giữa các đương 
sự: 

Nguyên đơn: Chị Lê Thị Thu T; sinh năm: 1991. 

Địa chỉ: Tổ 21, Phường T P, thành phố Q N, tỉnh Q N. 

Tạm trú: thôn N1, xã H Đ, huyện N H, tỉnh Q N 

Bị đơn: Anh Trương Thanh C, sinh năm: 1992. 

Địa chỉ: Tổ 21, Phường T P, thành phố Q N, tỉnh Q N. 

Tạm trú: thôn N1, xã H Đ, huyện N H, tỉnh Q N. 

Các đương sự đều có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

* Theo đơn khởi kiện, bản tự khai, phiên hòa giải và tại phiên tòa nguyên đơn chị Lê
Thị Thu T, trình bày:

Về quan hệ hôn nhân: Chị T và anh C kết hôn vào tháng 5/2012, có đăng ký kết hôn 
tại Ủy ban nhân dân Phường T P, thành phố Q N. Sau khi kết hôn vợ chồng sống hạnh 
phúc đến tháng 01 năm 2015 thì vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân mâu thuẫn 
là do tính cách vợ chồng không hợp nhau, bất đồng quan điểm trong cách nuôi dạy 
con dẫn đến vợ chồng thường xuyên cải vã nhau, anh C có lúc đánh đập chị T. Sự 
việc cũng đã được hai bên gia đình khuyên giải nhưng không có kết quả. Từ tháng 
8/2017 vợ chồng đã sống ly thân. 

Nay chị T cảm thấy tình cảm vợ chồng không còn, cuộc sống không hạnh phúc, 
không thể nào quay lại với nhau. Chị T yêu cầu Tòa án giải quyết cho chị được ly hôn 
với anh C 

Về con chung: Vợ chồng có 01 con chung tên Trương Hoàng M , sinh ngày 07 tháng 
02 năm 2013 hiện nay con đang sống với chị T. Khi ly hôn chị T yêu cầu được trực 
tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con và yêu cầu anh C cấp dưỡng nuôi con hàng 
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tháng mỗi tháng là 2.000.000 đồng cho đến khi con đủ 18 tuổi. Thời điểm cấp dưỡng 
từ tháng 12/2017. 

Về tài sản chung: Không có, không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Về nợ chung: Vợ chồng anh, chị không có nợ ai và cũng không ai nợ vợ chồng. 

* Tại bản tự khai, phiên hòa giải và tại phiên tòa bị đơn anh Trương Thanh C trình 
bày: 

Về hôn nhân: Anh thống nhất như lời trình bày của chị T về quan hệ hôn nhân cũng 
như mâu thuẫn vợ chồng. Vợ chồng đã sống ly thân từ tháng 7/2017 đến nay. 

Nay chị T yêu cầu ly hôn thì anh C cũng đồng ý ly hôn. 

Về con chung: Anh C không đồng ý giao con cho chị T nuôi, anh yêu cầu được nuôi 
con và không yêu cầu chị T phải cấp dưỡng nuôi con. 

Lý do anh C yêu cầu được nuôi con: Vì chị T hiện nay đang làm hợp đồng, thu nhập 
4.000.000/tháng và đang thuê nhà trọ nên không đủ điều kiện để nuôi con. Gia đình 
anh có điều kiện hơn có ông bà nội chăm sóc giúp cháu. 

Về tài sản chung, nợ chung: Anh C thống nhất như lời trình bày của chị T. 

Không có yêu cầu Tòa án giải quyết. 

* Trong quá trình giải quyết vụ án Tòa án đã tiến hành thu thập chứng cứ xác minh tại 
Hội phụ nữ xã H Đ là nơi chị T, anh C sinh sống. Chị Nguyễn Thị L cung cấp thông 
tin: Nguyên nhân mâu thuẫn do tính cách vợ chồng không hợp nhau dẫn đến vợ chồng 
thường xuyên cải vã nhau, anh C có lúc đánh đập chị T. Sự việc cũng đã được hai bên 
gia đình khuyên giải nhưng không có kết quả và hiện nay anh C, chị T đang sống ly 
thân nhau. 

Ngoài ra chị T còn cung cấp Bảng thanh toán tiền lương tháng 12/2017 

*Tại phiên tòa, Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu: Về việc tuân thủ và chấp 
hành pháp luật: Thẩm phán, Thư ký, Hội đồng xét xử, các đương sự: Chấp hành và 
tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Về quan điểm giải quyết vụ án: Đề nghị 

Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: ghi nhận sự tự nguyện 
ly hôn giữa chị T và anh C; giao con cho chị T nuôi dưỡng; Buộc anh C phải cấp 
dưỡng nuôi con 2.000.000 đồng/ tháng để đảm bảo quyền lợi của phụ nữ và trẻ em. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
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Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và 
căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử thấy rằng: 

[1]. Về tố tụng: Tòa án nhan dân huyện N H thụ lý, giải quyết yêu cầu Ly hôn, tranh 
chấp về nuôi con khi ly hôn là đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 28 điểm a Khoản 
1 Điều 35, điểm c Khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

[2]. Về quan hệ hôn nhân: Chị T và anh C tự nguyệt kết hôn và có đăng ký kết hôn tại 
Ủy ban nhân dân Phường T P, thành phố Q N vào năm 2012. Do vậy hôn nhân giữa 
chị T và anh C là hợp pháp. 

Về yêu cầu xin ly hôn của chị T: Chị T và anh C kết hôn năm 2012, sống hạnh phúc 
đến năm 2015 thì xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân mâu thuẫn là do do tính cách vợ 
chồng không hợp nhau, bất đồng quan điểm trong cách nuôi dạy con dẫn đến vợ 
chồng thường xuyên cải vã nhau, anh C có lúc đánh đập chị T. Sự việc cứ lặp đi lặp 
lại nhiều lần. Mâu thuẫn của vợ chồng anh, chị đã được được đôi bên gia đình khuyên 
giải nhưng không hàn gắn được tình cảm của anh chị. Chị T, anh C đã sống ly thân từ 
tháng 7/2017 cho đén nay, phần ai nấy sống không ai quan tâm đến ai. Trong quá 
trình giải quyết Tòa án đã tiến hành hòa giải để vợ chồng quay về chung sống nhưng 
chj T anh C không thể hòa giaair để đoàn tụ. Tại phiên hòa giải anh chị đồng ý ly hôn 
nhưng không thỏa thuận được việc giao con cho ai nuôi và tiền cấp dưỡng nuôi con 
chung. Tại phiên tòa chị T, anh C nhất trí tự nguyện ly hôn nhưng cũng chưa thống 
nhất được về việc nuôi con. 

Xét thấy việc tự nguyện ly hôn của chị T và anh C là hoàn toàn tự nguyện và không 
trái pháp luật. Hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện ly hôn giữa chị T và anh C. 

[2] Về con chung là cháu Trương Hoàng M , sinh ngày 07 tháng 02 năm 2013 hiện 
nay con đang sống với chị T. 

Xét yêu cầu nuôi con của chị T: Từ khi hai vợ chồng sống ly thân đến nay cháu M 
sống cùng với chị T. Chị T là phụ nữ, hiện là nhân viên của cơ quan Bảo hiểm Xã hội 
huyện N H do đó về thu thập của chị T ổn định. Tuy thu nhập của chị T chỉ hơn 4 
triệu đồng /tháng nhưng đó là thu nhập ổn định. Nguyện vọng của chị T là được trực 
tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Do đó để đảm bảo quyền lợi của con chưa 
thành niên, bảo vệ phụ nữ và trẻ em khi ly hôn và phù hợp với quy định của pháp luật 
nên Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu được trực tiếp nuôi con của chị T. 

Xét yêu cầu được nuôi con của anh C: Anh C hiện đang làm tại dịch vu mai táng cùng 
với gia đình. Do đặc thù của công việc nên giờ giấc không ổn định. Do vậy về thời 
gian để chăm sóc cho con là chưa đảm bảo. Do vậy nên giao con cho chị T trực tiếp 
chăm sóc, nuôi dưỡng; Anh C cấp dưỡng tiền để nuôi con chung là phù hợp. Anh C 
có quyền và nghĩa vụ thăm nom con chung không ai được cản trở. 
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Về yêu cầu cấp dưỡng: Chị T yêu cầu anh C cấp dưỡng nuôi con 2.000.000 đồng / 
tháng cho đến khi con đủ 18 tuổi. 

Xét chị T là người trực tiếp nuôi con mà nhu cầu hiện nay để đảm bảo cho việc học 
hành, sinh hoạt của con là rất cao và rất cần thiết. Do vậy yêu cầu cấp dưỡng nuôi con 
là phù hợp theo quy định tại Điều 82 của Luật Hôn nhân và gia đình. Thu nhập của 
anh C hiện nay theo lời anh khai là 10.000.000đ, nên yêu cầu của chị T được xem xét 
chấp nhận. Hơn nữa tại phiên tòa anh C trình bày nếu Hội đồng xét xử giao con cho 
vợ nuôi thì mức cấp dưỡng mà chị T yêu cầu 2.000.000 đ/ tháng là anh chấp nhận cấp 
dưỡng. Do đó Hội đồng xét xử buộc anh C phải có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con với 
mức là 2.000.000 đồng/1tháng cho đên khi con đủ 18 tuổi là phù hợp theo quy định 
của pháp luật. 

[3] Về tài sản chung, nợ chung: Chị T, anh C không yêu cầu Tòa án giải quyết nên 
Hội đồng xét xử không xem xét. 

[4] Từ những phân tích và nhận định trên đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên 
toà là phù hợp với tài liệu chứng cứ cũng như phân tích, đánh giá của Hội đồng xét xử 
nên được chấp nhận. 

[5] Về án phí: Nguyên đơn tự nguyện chịu án phí thuận tình ly hôn, bị đơn phải chịu 
án phí về cấp dưỡng nuôi con theo quy định tại khoản 4 Điều 147 của Bộ luật tố tụng 
dân sự; khoản 5, khoản 6 Điều 27 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 
ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội về án phí, lệ phí. 

Vì các lẽ trên 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ: Khoản 1 Điều 28, điểm a Khoản 1 Điều 35, điểm c Khoản 1 Điều 39, Điều 
147, Điều 266, Điều 273 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; Khoản 5, khoản 6 Điều 
27 Nghị quyết 326/2016/UBTV của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về án phí, lệ phí Tòa 
án. 

Áp dụng: Điều 55, 81, 82, 83 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. 

Tuyên xử: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

1.Về quan hệ hôn nhân: Ghi nhận sự tự nguyện ly hôn giữa chị Lê Thị Thu T và anh 
Trương Thanh C. Chị T được ly hôn với anh C. 

2.Về con chung: Giao cháu Trương Hoàng M , sinh ngày 07 tháng 02 năm 2013 cho 
chị Lê Thị Thu T trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục. 
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Anh Trương Thanh C có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con hàng tháng, mỗi tháng là 
2.000.000đ (Hai triệu đồng) cho đến khi cháu M đủ 18 tuổi. Thời điểm cấp dưỡng kể 
từ tháng 01 năm 2018. 

Anh C có quyền và nghĩa vụ thăm nom con chung không ai được cản trở. 

3. Tài sản chung, nợ chung: Chị T, anh C không yêu cầu Tòa án giải quyết nên Hội 
đồng xét xử không xem xét. 

4. Về án phí: Chị Lê Thị Thu T tựu nguyện chịu 300.000 đồng án phí thuận tình ly 
hôn. Được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí 300.000 đồng chị T đã nộp theo biên 
lai thu tiền tạm ứng án phí lệ phí Tòa án số 000383 ngày 10 tháng 10 năm 2017 của 
Chi cục Thi hành án dân sự huyện N H. 

Anh Trương Thanh C phải chịu 300.000 đồng án phí cấp dưỡng nuôi con theo định 
kỳ. 

Trường hợp quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 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, Điều 7 và Điều 9 Luật thi 
hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 
Thi hành án dân sự. 

Nguyên đơn, bị đơn có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 
ngày kể từ ngày tuyên án. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HỒNG BÀNG 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
 

Bản án số:
 
19/2017/HNGĐ-ST 

Ngày 01-8-2017 
V/v tranh chấp

 
ly hôn, nuôi con 

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 QUẬN HỒNG BÀNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Trung Dũng 

Các Hội thẩm nhân dân: 

. 

- Thư ký phiên tòa - Thư ký Tòa án nhân dân quận

Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

tham gia phiên toà: Bà Đỗ Thị Bích Huyền - Kiểm sát viên. 

Ngày 01 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng, thành 

phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 30/2017/TLST-HNGĐ ngày 

29 tháng 3 năm 2017 về tranh chấp ly hôn, nuôi con theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 16/2017/QĐXX-ST ngày 06 tháng 7 năm 2017 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: : Đường C

PBC HB, . 

- Bị đơn: , sinh năm 1978; địa chỉ: Đường C PBC

HB ; vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo Đơn khởi kiện đề ngày 22 tháng 3 năm 2016 và được bổ sung bằng lời khai 

tại Bản tự khai ngày 28 tháng 3 năm 2017, ng  trình bày:  

Chị (Nguyễn Thị A) và anh Phạm Văn Đ kết hôn từ năm 2012, do hai bên tự 

nguyện, có đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân phường Phan Bội Châu, quận Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng. Quá trình chung sống vợ chồng ngay từ đầu đã phát sinh 

nhiều mâu thuẫn và không có hạnh phúc. Nguyên nhân chính do phía anh Đ mắc nhiều 
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tệ nạn, không tu chí làm ăn, không quan tâm gia đình vợ con. Chị A luôn sống trong 

bạo lực gia đình và thường xuyên bị hành hung. Mặc dù đã được gia đình nhiều lần 

động viên hòa giải và bản thân chị A cũng đã cố chịu đựng để mong anh Đ thay đổi 

nhưng không có kết quả. Nay nhận thấy tình cảm vợ chồng không còn, mâu thuẫn 

không thể hàn gắn được, nên chị A yêu cầu Tòa án giải quyết cho chị được ly hôn anh 

Đ theo quy định của pháp luật. 

Về con chung: Chị A và anh Đ có 01 con chung là Nguyễn Diệu A, sinh ngày 01 

tháng 02 năm 2013. Ly hôn, chị A có nguyện vọng được trực tiếp nuôi dưỡng con 

chung cho đến khi con trưởng thành, đủ 18 tuổi và không yêu cầu anh Đ đóng góp tiền 

cấp dưỡng nuôi con chung. 

Về tài sản chung: Chị A đề nghị Tòa án để hai bên tự thỏa thuận phân chia, 

không yêu cầu Tòa án giải quyết.  

Tại bản tự khai ngày 19 tháng 4 năm 2017, bị đơn là anh Phạm Văn Đ trình bày: 

Anh (Phạm Văn Đ) và chị A kết hôn từ năm 2012, do hai bên tự nguyện, có 

đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, thành 

phố Hải Phòng. Thời gian đầu, vợ chồng chung sống bình thường, hòa thuận, nhưng 

hai năm trở lại đây, giữa hai bên nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Nguyên nhân chủ yếu là do 

anh không tu chí làm ăn, tụ tập chơi bời, thiếu quan tâm tới gia đình, vợ con. Bản thân 

chị A thì không khéo léo và luôn cáu gắt với anh nên nhiều khi anh không giữ được 

bình tĩnh mới xảy ra va chạm. Mặc dù đã được gia đình nhiều lần động viên, hòa giải 

nhưng tình trạng mâu thuẫn không được cải thiện. Tuy nhiên, anh Đ vẫn mong muốn 

vợ chồng hàn gắn, tạo điều kiện cho anh sửa chữa sai lầm để vợ chồng được đoàn tụ, 

hạnh phúc cùng nhau nuôi dưỡng con chung trưởng thành. 

Về con chung: Anh Đ xác nhận hai bên có 01 con chung là Nguyễn Diệu A

, anh Đ có nguyện vọng được 

trực tiếp nuôi dưỡng con chung cho đến khi con trưởng thành, đủ 18 tuổi. Việc đóng 

góp tiền cấp dưỡng nuôi con chung sẽ do hai bên tự thỏa thuận và thực hiện với nhau, 

không yêu cầu Tòa án giải quyết.  

không có gì đáng kể nên anh Đ đề 

nghị Tòa án để hai bên tự thỏa thuận, không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Kiểm sát viên đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Hồng Bàng, thành phố Hải 

Phòng phát biểu ý kiến về việc tuân theo Pháp luật Tố tụng của Thẩm phán và Hội 

đồng xét xử, Thư ký tòa án và của các đương sự trong quá trình giải quyết vụ án như 

sau: 

Thẩm phán, Hội đồng xét xử và Thư ký Tòa án đã thực hiện đúng quy định của 

Bộ luật Tố tụng dân sự về: Thẩm quyền giải quyết vụ án, xác định quan hệ pháp luật 

tranh chấp, tư cách của những người tham gia tố tụng, thu thập chứng cứ, chuyển hồ sơ 
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cho Viện kiểm sát nghiên cứu; các đương sự chấp hành yêu cầu của Tòa án về việc giao 

nộp chứng cứ.  

Nguyên đơn vắng mặt nhưng có đơn và có lý do chính đáng; bị đơn vắng mặt tại 

phiên tòa không có lý do. 

Về việc giải

; về con chung: Giao con chung là Nguyễn Diệu A, sinh 

năm 2013 cho chị A trực tiếp nuôi dưỡng cho đến khi con trưởng thành, đủ 18 tuổi. 

Việc đóng góp tiền cấp dưỡng nuôi con chung: Chị A không yêu cầu nên không đặt ra 

để giải quyết; về tài sản chung: Hai bên đều đề nghị được tự thỏa thuận, không yêu cầu 

Tòa án giải quyết nên không đặ : Chị A

. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra, xem xét tại 

phiên toà, căn cứ vào kết quả thảo luận, Hội đồng xét xử nhận định: 

: Tòa án đã tống đạt hợp lệ cho các đương sự Quyết định 

đưa vụ án ra xét xử, Quyết định hoãn phiên tòa, Giấy triệu tập đến phiên tòa. Tại phiên 

tòa, mặt. Bị 

đơn là anh Phạm Văn Đ vắng mặt không có lý do. Anh Đ không có yêu cầu phản tố và 

đã có bản tự khai trình bày 

hợp với quy định tại Điều 227, Điều 228 và Điều 238 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[2] Về quan : Chị Nguyễn Thị A kết hôn với anh Phạm Văn Đ vào 

năm 2012, trên cơ sở tự nguyện, có đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân phường Phan 

Bội Châu nên quan hệ hôn nhân giữa chị A và anh Đ là hợp pháp.  

[3] Về căn cứ cho ly hôn: Quá trình chung sống vợ chồng ngay thời gian đầu đã 

phát sinh nhiều mâu thuẫn và không có hạnh phúc. Từ tháng 06 năm 2016 chị A phải 

bỏ về nhà bố mẹ đẻ sống, vợ chồng ly thân nhau, không ai quan tâm tới ai.  

Bản thân anh Đ cũng xác nhận mâu thuẫn vợ chồng trầm trọng từ hai năm trở lại 

đây. Tuy nhiên, anh Đ vẫn mong muốn vợ chồng hàn gắn, tạo điều kiện cho anh tự sửa 

chữa sai lầm để vợ chồng được đoàn tụ, hạnh phúc. Hội đồng xét xử xét thấy anh Đ đã 

nhiều lần có hành vi bạo lực gia đình làm cho hôn nhân lâm vào trầm trọng, mâu thuẫn 

vợ chồng không thể giải quyết, khả năng đoàn tụ không còn, mục đích của hôn nhân 

không đạt được, đời sống chung không thể kéo dài. Việc chị A yêu cầu được ly hôn với 
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anh Đ là có căn cứ, phù hợp thực tế và phù hợp với quy định tại Điều 56 Luật Hôn nhân 

và Gia đình năm 2014 nên cần được chấp nhận. 

[4] Về con chung: Chị A và anh Đ có 01 con chung là Nguyễn Diệu A, sinh 

ngày 01 tháng 02 năm 2013. Ly hôn, chị A và anh Đ đều cùng yêu cầu được trực 

tiếp nuôi dưỡng con chung cho đến khi con trưởng thành, đủ 18 tuổi. Hội đồng xét 

xử nhận thấy yêu cầu đó là hoàn toàn chính đáng, phù hợp với đạo lý và đúng quy 

định của pháp luật.  

Tuy nhiên, xét hoàn cảnh thực tế thì chị A có nhiều điều kiện thuận lợi hơn anh 

Đ trong việc nuôi dạy con chung. Chị A có nơi ở, có việc làm và thu nhập ổn định. Mặt 

khác, con chung là cháu Nguyễn Diệu A mới 04 tuổi, bản thân là đứa trẻ chậm phát 

triển trí tuệ, thường xuyên phải đi bệnh viện và phẫu thuật nhưng đến nay vẫn không 

thể nói được. Cháu còn phải tiếp tục điều trị nên rất cần có tình thương và sự chăm sóc 

của người mẹ để đảm bảo cho con chung có đời sống tinh thần, tình cảm, điều kiện vật 

chất cũng như đảm bảo quyền lợi và sự phát triển toàn diện cho cháu một cách tốt nhất. 

Hội đồng xét xử cần chấp nhận yêu cầu của Nguyên đơn, giao con chung cho mẹ cháu 

là chị A trực tiếp nuôi dưỡng là phù hợp với hoàn cảnh thực tế và phù hợp với quy định 

tại Điều 81 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014.  

Anh Đ có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở; tuy nhiên 

nếu anh Đ lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông 

nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì chị A có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế 

quyền thăm nom của anh Đ theo Điều 82 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 . 

[5] : Chị A đề nghị để các bên tự thỏa thuận giải quyết, không 

yêu cầu Tòa án giải quyết; anh Đ không có yêu cầu gì về phân chia tài sản chung nên Hội 

đồng xét xử không xem xét giải quyết. Các bên sẽ tự giải quyết với nhau, nếu có tranh 

chấp thì có quyền khởi kiện đến Tòa án để giải quyết theo quy định của pháp luật. 

: Chị A phải nộp 300.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm, nhưng được trừ vào số 

tiền tạm ứng án phí đã nộp là 300.000 đồng, theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 

0009579, ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng. Chị A đã nộp đủ án phí dân sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

; 
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Xử: 

1. Về quan hệ hôn nhân: Chị Nguyễn Thị A được ly hôn anh Phạm Văn Đ. 

2. Về con chung: Giao con chung là Nguyễn Diệu A, sinh ngày 01 tháng 02 năm 

2013 cho chị Nguyễn Thị A trực tiếp nuôi dưỡng cho đến khi con trưởng thành, đủ 18 

tuổi hoặc có sự thay đổi khác theo quy định của pháp luật. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai 

được cản trở. Chị A có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom của anh Đ nếu 

anh Đ lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, 

chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chung. 

3. Về án phí: Chị Nguyễn Thị A phải nộp 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) án 

phí dân sự sơ thẩm, nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 300.000 đồng 

theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0009579, ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Chi 

cục Thi hành án dân sự quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Chị A đã nộp đủ án phí 

dân sự sơ thẩm. 

Trong hạn 15 ngày kể từ nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm 

yết đối với nguyên đơn và bị đơn đều có quyền kháng cáo.  

 
Nơi nhận: 

- TAND TP.Hải Phòng; 

- VKSND quận Hồng Bàng; 

- Chi cục THADS quận Hồng Bàng;  

- UBND phường Phan Bội Châu; 

- ; 

- Lưu: VT, hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

Phạm Trung Dũng 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 28/2018/HS-ST 

Ngày: 16-3-2018 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Vũ Thị Mai Hương 

Thẩm phán:  Bà Mai Thị Minh Hồng 

Các hội thẩm nhân dân:   Ông Lê Văn Thắng 

Ông Trần Trọng Đại 

Bà Trần Thị Hồng 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thảo 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên toà:

Ông Vũ Văn Nam - Kiểm sát viên 

Ngày 16 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Nam Định xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 110/2017/TLST-HS ngày 

01/12/2017, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 140/2018/QĐXXST-HS 

ngày 02/3/2018, đối với các bị cáo:  

1. Chu Văn Q - Sinh năm 1990;

Đăng ký HKTT: Xóm 4 - xã T - huyện T - tỉnh Nam Định 

Chỗ ở: Hiện đang cải tạo tại trại giam Nam Hà - Bộ Công an. 

Nghề nghiệp: Không                  Trình độ văn hóa: 09/12 

Bố đẻ: Chu Văn Q, sinh năm 1957; Mẹ đẻ: Đỗ Thị H, sinh năm 1959.  

Tiền sự: Không có. 

Tiền án: Bản án sơ thẩm số 70/HSST ngày 27/12/2011 Tòa án nhân dân huyện 

Hải Hậu - tỉnh Nam Định xử phạt Chu Văn Q 12 tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo thời gian thử thách 20 tháng 22 ngày về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Nhân thân: Bản án sơ thẩm số 20/2013/HSST ngày 26/9/2013 Tòa án nhân dân 

tỉnh Nam Định xử phạt Chu Văn Q 13 năm tù về tội “Mua bán người” tổng hợp 

hình phạt với bản án số 70 ngày 27/12/2011 của Tòa án nhân dân huyện Hải Hậu 
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buộc bị cáo Q phải chấp hành hình phạt tù chung cho cả hai bản án là 14 năm tù, 

thời hạn tù tính từ ngày 18/8/2012.  

Bị cáo đang chấp hành hình phạt tù của bản án số 20/2013/HSST ngày 26/9/2013 

của Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định. 

2. Phạm Văn P - Sinh năm 1983. 

Nơi cư trú: Xóm 13 - xã T - huyện T - tỉnh Nam Định 

Nghề nghiệp: Không                  Trình độ văn hóa: 08/12 

Bố đẻ: Phạm Văn T, sinh năm 1957; Mẹ đẻ: Nguyễn Thị V, sinh năm 1957.  

Tiền án, Tiền sự: Không có. 

Nhân thân: 

- Bản án số 99/2012/HSST ngày 27/09/2012 Tòa án nhân dân huyện Giao Thủy - 

tỉnh Nam Định xử phạt bị cáo 15 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 

- Bản án số 24/2012/HSST ngày 27/11/2012 Tòa án nhân dân huyện Trực Ninh 

xử phạt bị cáo 36 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tổng hợp 

hình phạt với bản số 99 của Tòa án nhân dân huyện Giao Thủy buộc bị cáo phải 

chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là 51 tháng tù giam. 

Bị bắt tạm giam từ ngày 05/8/2017.  

*Người bào chữa cho các bị cáo theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 76 

BLTTHS 2015. 

+ Luật sư Nguyễn Thị T T – bào chữa cho bị cáo Chu Văn Q 

+ Luật sư Khương Ngọc Q – bào chữa cho bị cáo Phạm Văn P 

(Các Luật sư đều thuộc Đoàn luật sư tỉnh Nam Định) 

*Người bị hại: 

1. Chị Phạm Thị H, sinh năm 1995 

Trú tại: Đội 14, xã P, huyện H, tỉnh Nam Định. 

2. Chị Trương Thị Mỹ Th, sinh ngày 10/02/1997 

Trú tại: Xóm 13, xã T, huyện T, tỉnh Nam Định. 

3. Chị Nguyễn Thị H, sinh ngày 10/3/1997 

Trú tại: Đội 4, xã P, huyện H, tỉnh Nam Định. 

4. Chị Nguyễn Thị D (tên gọi khác L), sinh ngày 21/7/1995 

Trú tại: Thôn B, xã M, huyện M, tỉnh Nam Định. 

5. Chị Đặng Thị L1, sinh năm 1993 

Trú tại: Xóm 1, xã H, huyện H, tỉnh Nam Định. 
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*Người làm chứng: 

1. Chị Nguyễn Thị Th, sinh năm 1991 

2. Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1995 

3. Trần Văn Tr, sinh năm 1987 

4. Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1991. 

5. Anh Đỗ Văn H, sinh năm 1993 

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 cuối năm 2011 thông qua Đỗ Văn S (sinh năm 1979, trú tại xóm 10 

xã T - huyện T - tỉnh Nam Định) Chu Văn Q có quen và có số điện thoại của đối 

tượng tên là L2 và vợ tên là T (hiện không xác định được lai lịch và địa chỉ) đang 

ở thị xã Bằng Tường - Trung Quốc. L2 chủ động trao đổi với Q về việc tìm phụ nữ 

Việt Nam lừa đưa sang Trung Quốc bán cho vợ chồng L2 làm gái mại dâm, Q 

đồng ý. Khoảng tháng 3/2012, Q bàn bạc với Phạm Văn P tìm và lừa phụ nữ và trẻ 

em Việt Nam đưa sang Trung Quốc bán lấy tiền ăn tiêu, P đồng ý. Trong năm 

2012, Q và P đã nhiều lần đưa phụ nữ và trẻ em sang Trung Quốc để bán cho vợ 

chồng L2 - T để làm gái mại dâm.  

Cụ thể như sau: 

Lần thứ nhất: Thông qua các mối quan hệ xã hội Chu Văn Q có quen biết 

với Phạm Thị H (sinh năm 1995, trú tại đội 14 - xã H - huyện H - tỉnh Nam Định), 

Q có rủ và bàn bạc với Phạm Văn P lừa đưa H sang Trung Quốc để bán cho vợ 

chồng L2 - T. Vào một ngày trong tháng 5/2015 Q gọi điện rủ H đi chơi, H đồng 

ý, đến chiều tối cùng ngày Q và P đi hai xe máy đến xã Hải Phú đón H đi chơi. 

Sau khi đón được H, Q gọi điện thoại cho hai người bạn là Trần Văn Tr (sinh năm 

1987, trú tại xóm 2B xã H - huyện H - tỉnh Nam Định) và Nguyễn Văn T (sinh 

năm 1991, trú tại xóm 2C - xã H - huyện H - tỉnh Nam Định) rủ đi sử dụng ma túy 

đá. Sau đó P, Tr và H đi hai xe máy đến nhà nghỉ “Sao Mai” ở tổ dân phố số 3 - 

thị trấn Yên Định - huyện Hải Hậu  thuê phòng nghỉ để sử dụng ma túy đá. Còn Q 

và T đến thị trấn Liễu Đề - huyện Nghĩa Hưng để mua ma túy đá. Trên đường đi 

từ thị trấn Liễu Đề về thị trấn Yên Định, Q và T có gặp Trương Thị Mỹ Th (sinh 

ngày 10/02/1997, có hộ khẩu thường trú tại phường T - thành phố H, hiện đang 

sinh sống cùng với mẹ đẻ tại xóm 13 - xã T - huyện T - tỉnh Nam Định) và hai 

nam thanh niên là bạn của Th bị ngã xe máy tại khu vực xóm 7 - xã Trực Thắng - 
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huyện Trực Ninh. Quá trình giúp đỡ đưa xe máy của Th vào quán sửa xe, qua nói 

chuyện Th giới thiệu với Q mình tên là H (không nói tên thật là Th) nhà ở xã T–

huyện T, tiếp xúc thấy Th dễ làm quen, nên Q đã rủ Th và hai người bạn của Th về 

nhà nghỉ “Sao Mai” chơi, Th và hai người bạn đồng ý. Khi đến nhà nghỉ “Sao 

Mai”, hai người bạn Th thuê một phòng để nghỉ, Th thuê một phòng, Q ra hiệu 

thuốc mua băng gạc và thuốc kháng sinh cho Th để rửa vết thương ở chân. Đến 

khoảng 01 giờ sáng, Q xuống phòng rủ Th lên tầng 3 để sử dụng ma túy đá cùng 

với Q. Th có hỏi chơi đá như thế nào thì Q nói chơi bình thường, cứ chơi thì biết. 

Sau đó Q dẫn Th lên phòng để sử dụng ma túy đá cùng với P, Tr, T và H. Đến 

chiều ngày hôm sau, khi ngủ dậy thì T và Tr cùng hai người bạn của Th đã ra về 

từ lúc nào không biết, còn lại Q, P đã rủ H và Th đi Hà Nội chơi, H và Th đồng ý. 

Sau đó Q và P bắt xe taxi đưa H và Th ra cầu Lạc Quần đón xe đi lên bến xe Mỹ 

Đình, sau đó tiếp tục bắt taxi từ bến xe Mỹ Đình lên cửa khẩu Đồng Đăng - tỉnh 

Lạng Sơn. Trong quá trình đi Q và P đã gọi điện báo cho L2 biết là đang đưa 

người sang bán và hẹn đón ở bên Trung Quốc. Khi đi đến cửa khẩu Đồng Đăng - 

tỉnh Lạng Sơn thì Q, P đưa H và Th đi bộ qua đường tiểu ngạch sang Trung Quốc. 

Khi sang đến nơi được vợ chồng L2 - T đón đưa đi thuê nhà nghỉ để nghỉ qua 

đêm. Đến khoảng nửa đêm L2 gọi P dậy bảo đưa H cùng đi với vợ chồng L2 - T 

đi bán trước, còn để Th ở lại với Q. Đến khoảng chiều hôm sau P và L2 quay lại 

nhà nghỉ, L2 bảo Th đi cùng với một người phụ nữ tên là Q1, còn L2 đưa Q và P 

ra biên giới Việt - Trung. Q và P đi bộ về tỉnh Lạng Sơn. Khi về đến Lạng Sơn, Q 

gọi vào số máy mà L2 đã cho từ trước, một lúc sau có một người đàn ông ra đưa 

cho Q và P số tiền 56 triệu đồng là tiền bán H và Th. P cầm tiền và chia cho Q 23 

triệu đồng, P giữ 33 triệu (vì toàn bộ số tiền chi phí đi lại, sử dụng ma túy, thuê 

nhà nghỉ đều do P bỏ tiền ra). H và Th đã bị vợ chồng L2 - T bán cho các chủ nhà 

nghỉ ở Trung Quốc và bị ép làm gái mại dâm.  

Đến khoảng cuối năm 2013, Th trốn được về Việt Nam. Đến năm 2014, thì 

H trốn được về Việt Nam. Ngày 23/7/2017 và ngày 26/7/2017 Phạm Thị H và 

Trương Mỹ Th đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định trình báo tố giác hành 

vi bị Q và P lừa bán sang Trung Quốc. 

Lần thứ hai: Thông qua mối quan hệ xã hội Chu Văn Q có quen biết 

Nguyễn Thị H (sinh ngày 10/3/1997, trú tại Đội 4 - xã H - huyện H - tỉnh Nam 

Định). Khoảng tháng 4/2012, Q bàn bạc với Phạm Văn P lừa đưa H sang Trung 

Quốc bán lấy tiền ăn tiêu. Một ngày trong tháng 4/2012 (không xác định được cụ 

thể ngày) Q gọi điện rủ H đi chơi, H đồng ý, đến buổi chiều tối P và Q đi xe máy 

47



đến cổng trường cấp 3B Hải Hậu để đón H. Sau đó P và Q đưa H đến nhà nghỉ 

“Mạnh Cường 1” ở xóm 8 - xã Hải P - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định thuê 

phòng nghỉ để sử dụng ma túy đá. Khi đến nhà nghỉ Q có gọi điện cho hai người 

bạn là Trần Văn Tr (sinh năm 1987, trú tại xóm 2B xã H - huyện H - tỉnh Nam 

Định) và Đỗ Văn H (sinh năm 1993, trú tại xóm 4 - xã T - huyện T - tỉnh Nam 

Định) đến nhà nghỉ để cùng sử dụng ma túy đá. Cả nhóm sử dụng ma túy đá đến 

sáng hôm sau thì Tr và H ra về. Còn P và Q rủ H đi chơi (mục đích lừa H đưa sang 

Trung Quốc để bán), H đồng ý. P, Q đón xe khách đưa H từ thị trấn Yên Định đến 

bến xe Mỹ Đình, sau đó thuê xe taxi đi đến cửa khẩu Đồng Đăng tỉnh Lạng Sơn. 

Quá trình đưa H đi Q đã thông báo cho L2 đưa người sang Trung Quốc để bán, 

hẹn L2 đón. Khi đi đến cửa khẩu Đồng Đăng thì P, Q đưa H đi bộ qua đường tiểu 

ngạch sang Trung Quốc và được vợ chồng L2 - T đón, sau đó đưa về Bằng Tường 

nghỉ qua đêm. Đến sáng Q nói với H ở đây chơi với chị T còn Q và P đi chơi tí rồi 

về, thực chất Q lừa H ở lại, còn Q và P được L2 đưa ra cửa khẩu về Việt Nam. Q 

và P đi bộ qua đường tiểu ngạch về đến Lạng Sơn gọi điện theo số điện thoại được 

L2 cho từ trước, có một người đàn ông ra đưa cho P và Q số tiền 28.000.000đ. Sau 

khi nhận tiền Q đưa điện thoại cho P nói chuyện với L2, L2 nói lại còn nợ lại 

2.000.000đ, lần sau đưa người sang sẽ trả (tức là số tiền bán H được 30 triệu đồng, 

L2 nợ lại 02 triệu). Sau khi trừ tiền chi phí đi lại, ăn tiêu dọc đường P chia cho Q 

11 triệu đồng, tiền chi phí dọc đường do P bỏ ra, do vậy P lấy 17 triệu đồng. H ở 

lại Trung Quốc đã bị vợ chồng L2 - T ép đi bán dâm, sau đó bị vợ chồng L2 - T 

bán lại cho các nhà hàng khác ở Trung Quốc để làm gái mại dâm.  

Năm 2014, H trốn được về Việt Nam. Đến ngày 04/8/2017 Nguyễn Thị H 

đã đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định trình báo toàn bộ nội dung bị hai 

hai đối tượng P và Q lừa bán sang Trung Quốc như đã nêu trên. 

Quá trình điều tra, ngoài những lần cùng với Phạm Văn P lừa bán phụ nữ và 

trẻ em nêu trên, Cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định Chu Văn Q hai lần lừa đưa 

phụ nữ sang Trung Quốc bán cho L2 cụ thể như sau: 

Lần thứ nhất: Khoảng tháng 9/2011, Chu Văn Q làm quen và có tình cảm 

yêu đương với Nguyễn Thị D (tên gọi khác L, sinh năm 21/7/1995, trú tại thôn B - 

xã M - huyện M - tỉnh Nam Định). Đến khoảng tháng 01/2012 Q đến khu trọ của 

D ở thành phố Nam Định chơi. Do có mục đích lừa D để đưa sang Trung Quốc 

bán cho vợ chồng L2 - T, nên Q rủ D đi lên nhà bác ở Lạng Sơn chơi, D đồng ý. 

Sau đó Q và D thuê phòng nghỉ tại nhà nghỉ Linh Hoa trên đường 38B thành phố 

Nam Định để ngủ qua đêm, đến khoảng 09 giờ sáng ngày hôm sau, Q và D ra Cầu 
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Đá - thành phố Nam Định bắt xe lên bến xe Mỹ Đình, rồi tiếp tục bắt xe khách đi 

lên bến xe Tân Thanh - tỉnh Lạng Sơn. Trong quá trình đưa D đi thì Q đã điện cho 

L2 báo trước là đang đưa người sang bán và hẹn đón ở bên Trung Quốc. Khi lên 

đến bến xe Tân Thanh, Q bắt xe ôm cùng D đi đến khu vực chân đồi giáp biên 

giới Việt – Trung, sau đó Q dẫn D đi bộ theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc. 

Khi sang đến nơi thì vợ chồng L2 - T đón cả hai đưa về nhà. Đến tối ngày hôm 

sau, L2 bảo D đi cùng T đi lấy hàng trước, còn L2 và Q sẽ đi sau, thực chất T đưa 

D đi Quảng Châu - Trung Quốc bán lại cho một người phụ nữ tên là P để làm gái 

mại dâm, còn Q được L2 đưa ra khu vực biên giới để đi bộ về Việt Nam theo 

đường tiểu ngạch. Khi về đến Lạng Sơn, Q gọi điện theo số điện thoại mà L2 đã 

cho từ trước thì có một người đàn ông (không rõ tên tuổi địa chỉ) đến và đưa cho 

Q số tiền 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) thanh toán tiền mua D. D sau khi 

bị bán cho bà P đã bị ép làm gái mại dâm ở khu Bắc Phố - tỉnh Quảng Đông - 

Trung Quốc. Đến khoảng tháng 10/2015 thì trốn được về Việt Nam. Đến ngày 

10/11/2017 Nguyễn Thị D đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định trình báo 

tố giác Q đã lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm.  

Lần thứ hai: Chu Văn Q và Đặng Thị L1(sinh năm 1993, trú tại xóm 1 - xã 

Hải L - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định) là bạn bè chơi với nhau được khoảng 2- 

3 năm. Đến khoảng tháng 02/2012 (không xác định được ngày) với mục đích 

đưa L1 sang Trung Quốc bán, nên Q đã rủ L1 đi Lạng S chơi, L1 đồng ý. 

Khoảng 05 giờ sáng Q bắt xe đưa L1 đi từ thị trấn Liễu Đề - huyện Nghĩa Hưng 

lên bến xe Mỹ Đình sau đó tiếp tục bắt xe khách đến khu vực cửa khẩu Tân 

Thanh - tỉnh Lạng Sơn. Trên đường đi Q đã gọi điện cho vợ chồng L2 - T là 

đang đưa người sang bán. Khi đi đến khu vực cửa khẩu Tân Thanh thì có một 

người đàn ông (không rõ tên tuổi địa chỉ) là người của L2 đón, dẫn Q và L1 đi 

đường bộ sang Trung Quốc. Khi sang đến Trung Quốc thì L2 đi ô tô cùng với hai 

người đàn ông đón Q và L1 đưa về Bằng Tường ăn uống, khi đang ăn thì có 

người phụ nữ tên là N (hiện chưa xác định được tên tuổi, địa chỉ) và hai người 

đàn ông đến ăn cùng. Sau khi ăn uống xong L2 và hai người đàn ông lên xe ô tô 

đưa Q về biên giới Việt - Trung, Q đi bộ theo đường tiểu ngạch về đến Lạng Sơn 

gọi điện theo số điện thoại L2 cho trước thì có một người đàn ông là người của 

L2 đến đưa cho Q 30.000.000đồng trả tiền mua L1. Còn L1 bị N và hai người 

đàn ông ép lên xe ô tô khóa cửa lại và chở đến khu Hai Khổ - Lệ Châu - Trung 

Quốc bị ép làm gái mại dâm. Đầu năm 2014, L1 trốn về được Việt Nam. Đến 
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ngày 11/11/2017, Đặng Thị L1 đã đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định 

trình báo toàn bộ sự việc bị Q lừa bán sang Trung Quốc như đã nêu trên. 

Tại cơ quan điều tra Chu Văn Q và Phạm Văn P đã khai nhận toàn bộ hành 

vi phạm tội như đã nêu trên.  

Ngoài ra trong quá trình điều tra Chu Văn Q và Phạm Văn P còn khai 

nhận: Khoảng tháng 5/2012 P và Q xuống bãi biển Thịnh Long - huyện Hải Hậu 

có quen biết hai nhân viên tên là L3sinh vào khoảng năm 2004 và D1 sinh vào 

khoảng năm 2003 làm ở nhà hàng Minh Quân thị trấn Thịnh Long - huyện Hải 

Hậu. Q, P bàn bạc với nhau lừa đưa L3 và D1 sang Trung Quốc bán, sau đó Q đã 

chủ động gọi điện rủ L3 đi chơi ma túy đá, L3 đồng ý. P, Q đã chở L3 về nhà 

nghỉ Sao Mai ở thị trấn Yên Định - huyện Hải Hậu chơi, Q lại tiếp tục gọi điện 

cho D1, lúc này D1đang về quê và hẹn đón ở thị trấn Liễu Đề. Đến chiều tôi 

cùng ngày Q, P đưa L3 sang thị trấn Liễu Đề để đón D1, rồi vào nhà nghỉ ở thị 

trấn Liễu Đề nghỉ. Đến sáng ngày hôm sau P, Q rủ L3 và D1 đi Hà Nội. L3, D1 

đồng ý, Q, P bắt xe taxi đưa L3 và D1 lên thành phố Nam Định bắt xe lên bến xe 

Mỹ Đình, tiếp tục bắt taxi đi lên cửa khẩu Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. Trên 

đường đi P, Q đã điện thoại cho vợ chồng L2 - T đang đưa người sang bán. Khi 

lên đến cửa khẩu thì P, Q dẫn L3 và D1 đi theo đường tiểu ngạch sang Trung 

Quốc, được vợ chồng L2 - T đón và đưa sâu vào Trung Quốc để nghỉ. Đến đêm 

thì L2 gọi điện cho Q, P dậy đưa ra biên giới Việt Trung để về Việt Nam, về đến 

tỉnh Lạng Sơn, Q gọi vào số máy L2 cho từ trước thì có người đàn ông đến và 

đưa cho Q và P số tiền 58 triệu đồng, cả hai chia nhau ăn tiêu hết. Đối với các bị 

hại trên hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định chưa xác định được tên, 

tuổi, địa chỉ, nhân thân của hai người phụ nữ có tên là L3 và D1 nêu trên. Do vậy 

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định tách tài liệu tiếp tục xác minh làm rõ xử 

lý sau. 

Đối với Đỗ Văn S (sinh năm 1979, trú tại xóm 10 - xã T - huyện T - tỉnh 

Nam Định) là người đã giới thiệu cho Q quen biết với vợ chồng L2 - T, đồng thời 

cùng với Q trong thời gian từ khoảng tháng 12/2011 đến tháng 6/2012 đã thực hiện 

04 vụ lừa 05 người phụ nữ Việt Nam đem sang Trung Quốc bán cho vợ chồng L2 – 

T. Hành vi này của S và Q đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định đưa xét xử vào 

ngày 26/9/2013. 

Đối với các đối tượng L2, T là người Việt Nam hiện đang sinh sống ở 

Trung Quốc, một số đối tượng người Việt Nam tại Trung Quốc và một số đối 

tượng ở tỉnh Lạng Sơncùng có hành vi mua bán người và giúp sức cho việc mua 
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bán người. Hiện nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định chưa xác minh được 

tên tuổi, địa chỉ của vợ chồng L2, T và các đối tượng có liên quan. Cơ quan CSĐT 

Công an tỉnh Nam Định tách ra tiếp tục xác minh làm rõ xử lý sau. 

Cáo trạng số 108/QĐ-KSĐT ngày 30/11/2017 của Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Nam Định đã truy tố Chu Văn Q, Phạm Văn P về tội “Mua bán người” và 

“Mua bán trẻ em” 

- Đối với Chu Văn Q theo quy định tại điểm a, đ, g khoản 2 Điều 119 và 

điểm e, h khoản 2 Điều 120 BLHS 1999 

- Đối với Phạm Văn P theo quy định tại điểm a, đ khoản 2 Điều 119 và 

điểm e, h khoản 2 Điều 120 BLHS 1999 

Tại phiên tòa sơ thẩm: 

*Các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của bản thân như nội dung bản 

cáo trạng, và đều xác nhận đã bị VKSND tỉnh Nam Định truy tố về tội “Mua bán 

người” và “Mua bán trẻ em” là đúng tội, không oan. 

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định giữ quyền công tố tại 

phiên tòa trình bày quan điểm luận tội: Giữ nguyên nội dung cáo trạng và quyết 

định đã truy tố. Sau khi xem xét vị trí vai trò, đánh giá tính chất mức độ hành vi 

phạm tội, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam 

Định đề nghị xử phạt: 

- Bị cáo Chu Văn Q từ 07 năm đến 08 năm tù về tội “Mua bán người” và 

từ 11 năm đến 12 năm về tội “Mua bán trẻ em”. Tổng hợp hình phạt cho cả hai 

tội là từ 18 năm đến 20 năm tù 

Tổng hợp hình phạt với bản án số 20/2013/HSST ngày 26/9/2013 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Nam Định, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả 

hai bản án là 30 năm tù.  

- Bị cáo Phạm Văn P từ 05 năm đến 06 năm tù về tội “Mua bán người” và 

từ 11 năm đến 12 năm về tội “Mua bán trẻ em”. Tổng hợp hình phạt cho cả hai 

tội là từ 16 năm đến 18 năm tù. 

Về trách nhiệm dân sự: Buộc các bị cáo phải bồi thường cho người bị hại 

theo quy định của pháp luật. 

Truy thu sung quỹ Nhà nước số tiền các bị cáo đã chiếm hưởng do hành vi 

phạm tội mà có. 

*Luật sư bào chữa cho các bị cáo trình bày quan điểm bào chữa: Đều nhất 

trí về tội danh và Điều luật mà VKSND tỉnh Nam Định đã truy tố đối với các bị 

cáo. Các Luật sư đều đề nghị HĐXX xem xét các bị cáo đã ăn năn hối cải thành 
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khẩn khai nhận toàn bộ hành vi của bản thân để xem xét cho các bị cáo mức hình 

phạt thấp nhất. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ và 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 tỉnh Nam 

Định, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định, 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. 

[2] Về hành vi phạm tội của các bị cáo đã được chứng minh bằng lời khai 

của bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay; bằng lời khai của người 

bị hại; người làm chứng; bằng các tài liệu chứng cứ khác đã được thu giữ trong 

quá trình điều tra, thấy có đủ cơ sở kết luận:  

Chu Văn Q có quen biết với vợ chồng L2 - T (hiện không xác định được 

lai lịch và địa chỉ) ở tại thị xã Bằng Tường - Trung Quốc. L2 đã trao đổi với Q về 

việc tìm phụ nữ Việt Nam đưa sang Trung Quốc để bán cho vợ chồng L2 - T làm 

gái mại dâm, Q đồng ý. Sau đó Q đã bàn bạc với Phạm Văn P cùng tìm và lừa 

đưa phụ nữ, trẻ em Việt Nam sang Trung Quốc bán lấy tiền ăn tiêu, P đồng ý. 

Trong năm 2012, Q và P đã nhiều lần lừa đưa phụ nữ, trẻ em Việt Nam sang 

Trung Quốc bán cho vợ chồng L2- T để làm gái mại dâm. Cụ thể như sau: 

Trong khoảng thời gian tháng 01/2012 và tháng 02/2012 Chu Văn Q đã 

lừa đưa Nguyễn Thị D (tên gọi khác là L, sinh năm 1995) và Đặng Thị L1 (sinh 

năm 1993) sang Trung Quốc bán cho vợ chồng đối tượng tên L2 - T làm gái mại 

dâm, để lấy 60 triệu đồng chi tiêu cá nhân.  

Trong khoảng thời gian tháng 4/2012 và tháng 5/2012, Chu Văn Q và 

Phạm Văn P đã lừa đưa Nguyễn Thị H (sinh ngày 10/3/1997, thời điểm bị bán H 

mới được 15 tuổi 01 tháng tuổi), Phạm Thị H (sinh năm 1995), Trương Thị Mỹ 

Th (sinh ngày 10/02/1997, thời điểm bị bán Th mới được 15 tuổi 02 tháng tuổi) 

sang Trung Quốc bán cho vợ chồng đối tượng L2 - T làm gái mại dâm, để lấy 

tổng số tiền là 84 triệu đồng chia nhau chi tiêu cá nhân. 

Như vậy, hành vi của Chu Văn Q lừa đưa chị Nguyễn Thị D, Đặng Thị L1 

sang Trung Quốc bán làm gái mại dâm và hành vi của Chu Văn Q cùng Phạm 

Văn P lừa đưa chị Phạm Thị H sang Trung Quốc bán làm gái mại dâm, đều đã đủ 

yếu tố cấu thành tội “Mua bán người” với các tình tiết định khung “vì mục đích 

mại dâm”, “để đưa ra nước ngoài” theo quy định tại điểm a, đ khoản 2 Điều 119 
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BLHS 1999. Riêng bị cáo Chu Văn Q còn phải chịu thêm tình tiết định khung 

“phạm tội nhiều lần” theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 119 BLHS 1999. 

Hành vi của Chu Văn Q cùng Phạm Văn P lừa đưa các cháu Nguyễn Thị 

H (sinh ngày 10/3/1997, thời điểm bị bán H mới được 15 tuổi 01 tháng tuổi) và 

Trương Thị Mỹ Th (sinh ngày 10/02/1997, thời điểm bị bán Th mới được 15 tuổi 

02 tháng tuổi) sang Trung Quốc bán làm gái mại dâm đã đủ yếu tố cấu thành tội 

“Mua bán trẻ em” với các tình tiết định khung “để đưa ra nước ngoài”, “để sử 

dụng vào mục đích mại dâm” theo quy định tại điểm e, h khoản 2 Điều 120 

BLHS 1999. 

Quan điểm truy tố và luận tội của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định 

là có căn cứ pháp lý. 

Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm đến nhân phẩm, danh 

dự,quyền tự do của người phụ nữ và trẻ em.Các bị cáo đều là người có đủ năng 

lực hành vi, đều nhận thức và biết việc làm của mình là vi phạm pháp luật, 

nhưng do tư lợi hám lời, mà các bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội, đã coi 

người phụ nữ, trẻ em là một loại hàng hoá để mua bán trái phép kiếm lợi nhuận. 

Hiện nay tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ emđể đưa ra nước ngoài đang 

là vấn nạn mà Đảng và Nhà nước đang tìm mọi biện pháp ngăn chặn phòng 

ngừa, nhằm bảo vệ nhân quyền của của người phụ nữ và trẻ em. Hành vi của bị 

cáo đã làm mất trật tự trị an trong xã hội, gây dư luận bất bình trong quần chúng 

nhân dân. 

Vì vậy hành vi phạm tội của các bị cáo cần phải được xử lý nghiêm minh 

nhằm răn đe giáo dục, phòng ngừa các hành vi phạm tội tương tự, đáp ứng công 

cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm về buôn bán người mà Đảng và Nhà nước 

đã đề ra. 

[3] Xếp vị trí vai trò các bị cáo trong vụ án, các tình tiết tăng nặng giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự:  

- Bị cáo Chu Văn Q là người trực tiếp trao đổi với vợ chồng L2 - T (sống 

ở trung Quốc) thỏa thuận kế hoạch đưa người từ Việt Nam sang Trung Quốc 

bán, thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần, chiếm hưởng số tiền nhiều, giữ vai trò 

chính trong vụ án. 

- Bị cáo Phạm Văn P giữ vai trò đồng phạm giúp sức. 

Về tình tiết tăng nặng, nhân thân bị cáo Chu Văn Q đang có tiền án nên 

lần phạm tội này thuộc trường hợp “tái phạm” theo quy định tại điểm g khoản 1 

Điều 48 BLHS 1999. 
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Bị cáo Chu Văn Q, Phạm Văn P đều đã thực hiện hành vi phạm tội nhiều 

lần nên đều phải chịu tình tiết tăng nặng “Phạm tội nhiều lần” quy định tại điểm 

g khoản 1 Điều 48 BLHS 1999. 

Về tình tiết giảm nhẹ, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội 

của bản thân nên đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm p khoản 1 

Điều 46 BLHS 1999. 

Hội đồng xét xử nhận thấy, đối với tội “Mua bán người” và “Mua bán trẻ 

em”, thì khoản 2 Điều 119 và khoản 2 Điều 120 BLHS 1999 có khung hình phạt 

nặng hơn so với khoản 2 Điều 150 và khoản 2 Điều 151 BLHS 2015, căn cứ theo 

NQ41/QH và khoản 3 Điều 7 BLHS 2015, theo nguyên tắc có lợi cho bị cáo - 

khi lượng hình Hội đồng xét xử sẽ vận dụng tinh thần của khoản 2 Điều 150 và 

khoản 2 Điều 151 BLHS 2015 để xem xét hình phạt cho các bị cáo. 

[4] Trên cơ sở xem xét tính chất mức độ hành vi phạm tội, vị trí vai trò, 

các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, nhân thân các bị cáo; đối chiếu với các văn bản 

hướng dẫn thực thi Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, Hội đồng xét xử thấy cần ấn định cho các bị cáo mức hình phạt trong 

khung đã truy tố và cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian; Như vậy mới 

tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, đáp ứng được 

công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm về vấn nạn mua bán người mà Đảng 

và Nhà nước đã đề ra. 

[5] Hình phạt bổ sung: Các bị cáo Chu Văn Q, Phạm Văn P thực hiện hành 

vi phạm tội nhằm mục đích vụ lợi, nên cần áp dụng phạt tiền bổ sung để tăng 

cường áp lực của việc ngăn chặn phòng ngừa, đẩy lùi tệ nạn mua bán người 

trong xã hội.  

[6] Về trách nhiệm dân sự:  

- Số tiền các bị cáo Chu Văn Q, Phạm Văn P đã chiếm hưởng từ hành vi mua 

bán người và mua bán trẻ em, xác định là tiền do phạm tội mà có, cần truy thu sung 

quỹ Nhà nước. 

Qua điều tra xác minh và tranh tụng tại phiên tòa, xác định số tiền các bị 

cáo đã chiếm hưởng là: Chu Văn Q 94 triệu đồng, Phạm Văn P 50 triệu đồng. 

Đối với bị cáo Chu Văn Q tại bản án số 20/2013/HSST ngày 26/9/2013 

của Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định đã bị truy thu sung quỹ Nhà nước 64 triệu 

đồng của những lần phạm tội trong vụ án này, nên HĐXX sẽ khấu trừ đi và bị 

cáo Q chỉ còn bị truy thu 30 triệu đồng. 

- Quá trình điều tra, những người bị hại Phạm Thị H, Trương Thị Mỹ Th, 

Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị D, Đặng Thị L1 đều có yêu cầu buộc các bị cáo phải 
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có trách nhiệm bồi thường khoản tiền bù đắp về tinh thần do danh dự nhân phẩm 

bị xâm hại. Căn cứ vào các quy định của pháp luật thì Hội đồng xét xử buộc các 

bị cáo phải bồi thường cho những người bị hại khoản tiền bù đắp về tinh thần do 

danh dự nhân phẩm bị xâm hại là 10 tháng lương tối thiểu/01 người bị hại - quy đổi 

tương đương 13.000.000 đồng. Trên cơ sở xem xét tính chất mức độ hành vi, vị trí 

vai trò, số tiền đã chiếm hưởng, Hội đồng xét xử buộc các bị cáo phải liên đới bồi 

thường cho những người bị hại chia phần như sau: 

- Bồi thường cho người bị hại Phạm Thị H 13 triệu đồng, chia phần bị cáo Chu 

Văn Q 6.500.000 đồng, bị cáo Phạm Văn P 6.500.000 đồng. 

- Bồi thường cho người bị hại Trương Thị Mỹ Th 13 triệu đồng, chia phần bị 

cáo Chu Văn Q 6.500.000 đồng, bị cáo Phạm Văn P 6.500.000 đồng. 

- Bồi thường cho người bị hại Nguyễn Thị H 13 triệu đồng, chia phần bị cáo 

Chu Văn Q 6.500.000 đồng, bị cáo Phạm Văn P 6.500.000 đồng. 

- Bị cáo Chu Văn Q phải bồi thường cho người bị hại Nguyễn Thị D 13 trệu 

đồng;  

- Bị cáo Chu Văn Q phải bồi thường cho người bị hại Đặng Thị L1 13 triệu 

đồng. 

Căn cứ Điều 136 BLTTHS và Pháp lệnh về án phí lệ phí: Các bị cáo phải 

nộp án phí hình sự và dân sự theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ điểm a, đ, g khoản 2 Điều 119; điểm e, h khoản 2 Điều 120; 

điểm g khoản 1 Điều 48; điểm p khoản 1 Điều 46 BLHS 1999; NQ 41/QH, 

khoản 3 Điều 7, khoản 2 Điều 150, khoản 2 Điều 151 BLHS 2015 (đối với bị cáo 

Chu Văn Q). 

Căn cứ điểm a, đ khoản 2 Điều 119; điểm e, h khoản 2 Điều 120; điểm g 

khoản 1 Điều 48; điểm p khoản 1 Điều 46 BLHS 1999; NQ 41/QH, khoản 3 

Điều 7, khoản 2 Điều 150, khoản 2 Điều 151 BLHS 2015 (đối với bị cáo Phạm 

Văn P). 

2. Tuyên bố các bị cáo Chu Văn Q, Phạm Văn P phạm tội “Mua bán người” 

và “Mua bán trẻ em” 

2.1. Xử phạt: 

- Bị cáo Chu Văn Q 09 (chín) năm tù về tội “Mua bán người” và 13 (mười 

ba) năm tù về tội “Mua bán trẻ em”. 
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Căn cứ Điều 50 BLHS 1999, buộc bị cáo Chu Văn Q phải chấp hành hình 

phạt chung cho cả hai tội là 22 (hai mươi hai) năm tù. 

Căn cứ Điều 51 BLHS 1999, tổng hợp hình phạt với bản án số 

50/2013/HS-ST ngày 29/6/2013 của TAND tỉnh Nam Định đã xử phạt bị cáo Q 

14 năm tù, buộc bị cáo Q phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là 30 

(ba mươi) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 16/3/2018 (được trừ đi thời gian bị cáo 

đã thi hành hình phạt tù trong bản án trước từ ngày 16/8/2012 đến ngày 16/3/2018) 

- Bị cáo Phạm Văn P 07 (bẩy) năm tù về tội “Mua bán người” và 12 (mười 

hai) năm tù về tội “Mua bán trẻ em”. 

Căn cứ Điều 50 BLHS 1999, buộc bị cáo Phạm Văn P phải chấp hành 

hình phạt chung cho cả hai tội là 19 (mười chín) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

05/8/2017. 

2.2. Hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 3 Điều 119; khoản 3 Điều 120 BLHS 1999 

Phạt tiền các bị cáo Chu Văn Q 10 triệu đồng, Phạm Văn P 10 triệu đồng, 

đều để sung quỹ Nhà nước. 

3. Về trách nhiệm dân sự:Áp dụng Điều 41, Điều 42 BLHS 1999; Điều 

584, Điều 587, Điều 592 BLDS 2015. 

+ Truy thu của bị cáo Chu Văn Q 30 (ba mươi) triệu đồng; Phạm Văn P 50 

(năm mươi) triệu đồng, đều để sung quỹ Nhà nước. 

+ Buộc các bị cáo phải bồi thường cho những người bị hại như sau: 

- Bồi thường cho người bị hại Phạm Thị H 13 triệu đồng, chia phần bị cáo Chu 

Văn Q 6.500.000 đồng, bị cáo Phạm Văn P 6.500.000 đồng. 

- Bồi thường cho người bị hại Trương Thị Mỹ Th 13 triệu đồng, chia phần bị 

cáo Chu Văn Q 6.500.000 đồng, bị cáo Phạm Văn P 6.500.000 đồng. 

- Bồi thường cho người bị hại Nguyễn Thị H 13 triệu đồng, chia phần bị cáo 

Chu Văn Q 6.500.000 đồng, bị cáo Phạm Văn P 6.500.000 đồng. 

- Bị cáo Chu Văn Q phải bồi thường cho người bị hại Nguyễn Thị D 13 trệu 

đồng;  

- Bị cáo Chu Văn Q phải bồi thường cho người bị hại Đặng Thị L1 13 triệu 

đồng. 

Tổng số tiền bị cáo Chu Văn Q phải bồi thường cho những người bị hại là 

45.500.000 (bốn mươi lăm triệu năm trăm nghìn) đồng. 

Tổng số tiền bị cáo Phạm Văn P phải bồi thường cho những người bị hại là 

19.500.000 (mười chín triệu năm trăm nghìn) đồng. 
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Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được bồi thường có đơn 

yêu cầu, nếu người phải bồi thường không thi hành những khoản tiền này, thì 

hàng tháng còn phải trả lãi đối với số tiền chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân 

hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán. 

4. Án phí:

- Án phí hình sự sơ thẩm: Chu Văn Q, Phạm Văn P, mỗi bị cáo đều phải

nộp 200.000 đồng. 

- Án phí dân sự: Bị cáo Chu Văn Q phải nộp 2.275.000 đồng; Bị cáo Phạm 
Văn P phải nộp 975.000 đồng. 

Báo các bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án sơ thẩm. 

Người bị hại vắng mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được bản án. 

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 quyềnthỏa thuận thi hành án,quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 

Luật Thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

Nơi nhận: 
- TAND tối cao; CA - VKS tỉnh NĐ

- Cục THA dân sự tỉnh Nam Định

- Trại giam Đại An - Bị cáo

- Bị hại

- Lưu HS, tòa HS

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Đã ký 

Vũ Thị Mai Hương 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH BÌNH 

Bản án số: 06/2018/HS-PT 

Ngày: 07-3-2018 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH 

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Mai Xuân Thành 

Các Thẩm phán:  Ông Tô Văn Thịnh 

 Bà Nguyễn Thị Thắm 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Minh Hồng - Thư ký Toà án nhân dân

tỉnh Ninh Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tham gia phiên toà: Ông

Đặng Cao Sơn - Kiểm sát viên. 

Ngày 07 tháng 3 năm 2018 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Ninh Bình xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 03/2018/TLPT-HS ngày 16 

tháng 01 năm 2018 đối với bị cáo Đặng Minh T do có kháng cáo của bị cáo đối với 

Bản án hình sự sơ thẩm số 152/2017/HSST ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Tòa án 

nhân dân thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.  

Bị cáo có kháng cáo: 

Đặng Minh T, sinh năm 1994 tại xã V, huyện Â, tỉnh Hưng Yên; Nơi cư trú: 

thôn Đ, xã V, huyện Â, tỉnh Hưng Yên; nghề nghiệp lao động tự do; trình độ văn 

hóa 11/12; dân tộc Kinh; giới tính: nam; tôn giáo không; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Đặng Quang C và bà Nguyễn Thị L; chung sống như vợ chồng với chị Nguyễn 

Thị Ngọc T, có 01 con; không có tiền án, tiền sự; bị bắt khẩn cấp ngày 24/6/2017, 

tạm giữ từ ngày 25/6/2017 đến ngày 30/6/2017 chuyển tạm giam tại Trại tạm giam 

Công an tỉnh Ninh Bình đến nay (Có mặt). 

Người bị hại không có kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị (Tòa 

án không triệu tập): 

- Chị Cao Thị H, sinh năm 1994, Nơi cư trú: thôn B, xã L, huyện L, tỉnh Lâm

Đồng. 
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- Anh Trần Hữu B, sinh năm 1989, Nơi cư trú: ấp A, xã B, huyện T, tỉnh 

Đồng Nai. 
 

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 12/2015, Đặng Minh T vào thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng chơi 

và quen biết chị Cao Thị H. Chị H đã có gia đình, có chồng là Trần Hữu B và một 

con trai là Trần Gia B, sinh ngày 05/01/2014 nhưng hiện đang sống ly thân. T và chị 

H nảy sinh tình cảm và chung sống với nhau như vợ chồng, chị H đang mang thai 06 

tháng với Đặng Minh T. 

Ngày 15/6/2017, T vào thành phố Đà Lạt thăm chị H; do hết tiền và vì mâu 

thuẫn với anh B từ trước nên T nảy sinh ý định bắt cóc cháu Trần Gia B để yêu cầu 

anh B chuyển tiền cho T. Thấy T không có tiền lại không đi làm nên chị H nói với T 

là đưa chị H cùng cháu B đi đâu đó để T xin việc làm. Do có ý định bắt cóc cháu B 

nên T nói dối chị H là ở Ninh Bình T có anh, chị và có nhiều người quen nên ra là 

xin việc làm ngay. Chị H đồng ý. Ngày 22/6/2017, T, chị H và cháu B đi xe khách ra 

thành phố Ninh Bình. T gọi điện cho anh Vũ Thành Đ là bạn đang thuê trọ ở số nhà 

43 đường Đ, thành phố N, bảo Đ nấu cơm để T đưa chị H và cháu B đến ăn cơm. 

Sau đó T, chị H, cháu B nghỉ ở nhà nghỉ Anh Khoa gần nơi Đ trọ. Khoảng 13 giờ 30 

phút ngày 23/6/2017, T nói với chị H đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình khám 

thai và nhờ Đạt chở T, chị H và cháu B đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình. Chị 

H vào khám, vì không được mang theo cháu B nên T nói để T trông giúp. Chị H tin 

tưởng nên giao cháu B cho T. Chị H vào phòng khám thì T ở ngoài đưa cháu B ra 

cổng bệnh viện thuê xe ôm ra khu vực ngã tư Big C Ninh Phúc rồi bắt xe khách đi 

lên Hà Nội. T gọi cho anh Lê Đức T ở xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 

(là anh họ của T) hỏi mượn 1.000.000 đồng và nhờ anh Trị chở T và cháu B ra bến 

xe Gia Lâm đi xe khách lên thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Chị H khám thai 

xong ra không thấy T và cháu B đâu nên gọi điện nhưng T không nghe máy, chị H 

nhắn tin thì T nói dối là đưa cháu B về, gọi điện, nhắn tin T không trả lời nên chị H 

nói với T nếu không đưa cháu B về sẽ đến Công an trình báo sự việc. Đến khoảng 

19 giờ 30 phút cùng ngày T nhắn tin, gọi điện thông báo cho chị H là đã bắt cháu B 

và nói dối đang ở biên giới Lạng Sơn để đánh lạc hướng chị H và Công an vì T lo sợ 

chị H báo công an. T yêu cầu chị H gọi điện cho anh Trần Hữu Bình chuẩn bị 

100.000.000 đồng trước 12 giờ trưa ngày 24/6/2017 thì gửi cho T để chuộc cháu B 

nếu không T sẽ bán sang Trung Quốc. Nếu báo công an thì để tiền lại làm ma không 
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xác con. T đưa cháu B lên thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để trốn và ngủ lại 

trên xe để tránh bị phát hiện. Sáng ngày 24/6/2017, T đưa cháu B về thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh. T gọi điện cho Bình không được, nên đã nhắn tin đe dọa chị 

H và yêu cầu chị H gửi trước 9.000.000 đồng để T có tiền ở lại để tiếp tục đòi tiền 

chuộc 100.000.000 đồng của anh B. Chị H lo sợ T làm hại cháu B nên gửi trước cho 

T 1.000.000 đồng. Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 24/6/2017, Đặng Minh T đang chờ 

rút tiền tại cửa hàng Viettel số 104, Kênh Liêm, tổ 13, phường C, thành phố H thì bị 

cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình kết hợp với Công an 

phường C, thành phố H bắt giữ T cùng với cháu Trần Gia B về trụ sở Công an 

phường C làm việc và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đặng Minh T. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 152/2017/HSST ngày 05/12/2017 của Toà án 

nhân dân thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đã quyết định:  

Tuyên bố bị cáo Đặng Minh T phạm tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.         

Áp dụng điểm đ, h khoản 2 Điều 134; điểm e khoản 1 Điều 48, điểm p khoản 1 

Điều 46 của Bộ luật Hình sự năm 1999, xử phạt bị cáo Đặng Minh T 8 (tám) năm tù; 

thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ ngày 24/6/2017. 

 Ngoài ra bản án còn tuyên về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí hình 

sự sơ thẩm, quyền kháng cáo cho bị cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 14/12/2017, bị cáo Đặng Minh T có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt tù. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tại phiên tòa phúc thẩm sau 

khi đánh giá tính chất, hành vi phạm tội của bị cáo, nhân thân và các tình tiết tăng 

nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã đề nghị Hội đồng xét xử; Áp dụng điểm a 

khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự; không chấp nhận kháng cáo của bị cáo 

Đặng Minh T, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 152/2017/HSST ngày 

05/12/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đặng Minh T giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và 

khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản án sơ thẩm đã 

nêu. Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố đẻ bị 

bệnh nhiều năm không có tiền chạy chữa do suy nghĩ không đúng nên bị cáo đã 

phạm tội mục đích lấy tiền giúp bố, mẹ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
 

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

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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[1] Về hình thức đơn kháng cáo của bị cáo Đặng Minh T làm trong hạn luật 

định phù hợp với quy định của pháp luật nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm.  

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Đặng Minh T nhận tội và khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội của mình phù hợp với nội dung bản án sơ thẩm. Lời khai nhận tội 

của bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp 

với lời khai của những người bị hại, người làm chứng, biên bản sự việc lập ngày 

24/6/2017, vật chứng là chiếc điện thoại di động Nokia 1280 có lưu giữ các tin nhắn 

bị cáo đe dọa, bắt người bị hại đưa tiền chuộc đã được thu giữ và các tài liệu, chứng 

cứ khác trong hồ sơ vụ án đã được xem xét tại phiên tòa. Đã có đủ cơ sở để xác định 

bị cáo Đặng Minh T do không có tiền chi tiêu cá nhân đã bắt giữ cháu Trần Gia B 

sinh ngày 05/01/2014 là con của chị Cao Thị H và anh Trần Hữu B nhằm mục đích 

bắt anh B và chị H phải chuyển cho Đặng Minh T 100.000.000 (một trăm triệu) 

đồng T mới trả lại cháu B. Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 24/6/2017, khi bị cáo Đặng 

Minh T đang chờ rút tiền do chị H chuyển theo yêu cầu của T tại cửa hàng Viettel 

số 104, Kênh Liêm, tổ 13, phường C, thành phố H thì bị cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an thành phố Ninh Bình bắt giữ. Hành vi của bị cáo Đặng Minh T đã phạm tội 

"Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản" được quy định tại điểm đ, h khoản 2 Điều 134 

Bộ luật hình sự năm 1999 như bản án sơ thẩm đã xét xử đối với bị cáo là có căn cứ, 

đúng pháp luật. 

[3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đặng Minh T thì thấy bị 

cáo T bị truy tố xét xử theo điểm đ, h khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 1999 là 

tội rất nghiêm trọng với hai tình tiết tặng nặng định khung hình phạt là phạm tội đối 

với trẻ em và Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng đến đưới hai trăm triệu 

đồng. Cháu Trần Gia B khi bị T bắt cóc còn rất nhỏ, T lại luôn nhắn tin đe dọa nếu 

không gửi tiền chuộc sẽ bán cháu B sang Trung Quốc, nếu báo công an thì để tiền 

lại làm ma không xác con, thể hiện ý thức và quyết tâm phạm tội đến cùng của bị 

cáo, bất chấp sự van xin của chị H mẹ cháu B và chị H là người đang mang thai 

tháng thứ sáu với bị cáo. Bản án sơ thẩm đã xem xét đánh giá tính chất vụ án, mức 

độ nguy hiểm cho xã hội do hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra, áp dụng các tình tiết 

tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để xử phạt bị cáo Đặng Minh T 08 (Tám) 

năm tù. Xem xét toàn diện vụ án thì thấy ngoài các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự mà bản án sơ thẩm đã áp dụng đối với bị cáo như đã nêu trên, 

các tài liệu trong hồ sơ còn thể hiện bị cáo T phạm tội đối với chị Cao Thị H khi chị 

đang mang thai là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "Phạm tội đối với phụ nữ 

có thai" quy định tại điểm h khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự; mục đích bị cáo phạm 
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tội nhằm chiếm đoạt 100 triệu đồng của những người bị hại, nhưng bị cáo chưa thực 

hiện được việc chiếm đoạt đến cùng vì bị chị H tố cáo và cơ quan điều tra phát hiện 

bắt giữ do đó bị cáo phạm tội thuộc trường hợp "Phạm tội chưa đạt" quy định tại 

Điều 18 Bộ luật hình sự. Bản án sơ thẩm không áp dụng các tình tiết tăng nặng, 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nói trên đối với bị cáo là thiếu sót cấp phúc thẩm cần 

áp dụng bổ sung. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo T kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt nhưng không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới, mặc dù áp dụng thêm các 

tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ mới nhưng mức hình phạt 08 năm tù mà bản án sơ 

thẩm xử phạt đối với bị cáo là phù hợp không nặng; vì vậy yêu cầu kháng cáo của bị 

cáo không có căn cứ để xem xét giảm nhẹ, cần giữ nguyên bản án sơ thẩm số 

152/2017/HSST ngày 05/12/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình, tỉnh 

Ninh Bình về quyết định hình phạt đối với bị cáo T.  

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm về phần trách nhiệm dân sự, xử lý 

vật chứng, án phí hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp 

luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[5] Do yêu cầu kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo Đặng Minh T 

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 136 của Bộ luật 

tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.] 
 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

 Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đặng Minh T; giữ nguyên bản án 

Hình sự sơ thẩm số 152/2017/HSST ngày 05/12/2017 của Tòa án nhân dân thành 

phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. 

Áp dụng điểm đ, h khoản 2 Điều 134; điểm e, h khoản 1 Điều 48, điểm p 

khoản 1 Điều 46; Điều 18; khoản 3 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 1999; xử phạt bị 

cáo Đặng Minh T 8 (tám) năm tù về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”; thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 24/6/2017. 

2. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị 

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

về án phí, lệ phí Tòa án; bị cáo Đặng Minh T phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm 

nghìn đồng) án phí hình sự phúc thẩm. 
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3. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm về phần trách nhiệm dân sự, xử lý 

vật chứng, án phí hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp 

luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 07/3/2018./. 

Nơi nhận:                                                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- TAND tối cao: 01 bản;                                     THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

- VKSND tỉnh: 02 bản; 

- Phòng KTNV-THA: 02 bản; 

- Phòng HSNVCA tỉnh: 01 bản; 

- TAND TP Ninh Bình: 03 bản; 

- Chi cục THADS TP Ninh Bình: 01 bản; 

- Công an TP Ninh Bình: 01 bản;  

- Bị cáo: 01 bản;         Mai Xuân Thành 
- Sở Tư pháp: 01 bản;                                                          

- Lưu hồ sơ: 02 bản;                                                                                 

- Lưu toà HS: 01 bản;    

- Lưu HCTP: 01 bản;                                                               

(Thông báo cho chính quyền                                 

địa phương nơi bị cáo cư trú). 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH ĐẮK LẮK           Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 

Bản án số: 121/2018/HS-PT 

Ngày 04 – 4 – 2018. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Văn Công Dần.

Các Thẩm phán: 1. Ông Trần Duy Tuấn.

2. Ông Trương Công Bình.

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Mai Loan, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh

Đắk Lắk. 

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Bà Lê

Thị Bích Thủy - Kiểm sát viên. 

Ngày 04 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 67/2018/TLPT-HS ngày 23/02/2018 

đối với các bị cáo Hoàng Văn H, Hà Văn H1 về tội “Hiếp dâm” và tội “Cướp tài 

sản”. Do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 

06/2018/HS-ST ngày 17/01/2018 của Tòa án nhân dân huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. 

Các bị cáo có kháng cáo: 

1. Họ và tên: Hoàng Văn H, sinh năm 1995, tại huyện J, tỉnh Đắk Nông; nơi

đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn P, xã C, huyện N, tỉnh Bắc Kạn; chỗ ở trước khi 

phạm tội: Không có nơi ở ổn định; nghề nghiệp: Không có nghề nghiệp ổn định; 

trình độ học vấn: Lớp 8/12; dân tộc: Tày; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Hoàng Văn T và bà Lường Thị T1; tiền án, tiền sự: Không.  

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 01/7/2017, hiện đang giam – Có mặt 

tại phiên tòa. 

2. Họ và tên: Hà Văn H1, sinh năm 1995, tại huyện N, tỉnh Bắc Kạn; nơi

đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn P, xã C, huyện N, tỉnh Bắc Kạn; chỗ ở trước khi 

phạm tội: Không có nơi ở ổn định; nghề nghiệp: Không có nghề nghiệp ổn định; 

trình độ học vấn: Lớp 9/12; dân tộc: Tày; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Hà Văn B và bà Hứa Thị P; tiền án, tiền sự: Không.  

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 01/7/2017, hiện đang giam – Có mặt 

tại phiên tòa.  

Những người tham gia tố tụng khác: 
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- Bị hại: Bà Ngô Thị H2, sinh năm 1965; trú tại: Buôn E, xã S, huyện K, tỉnh 

Đắk Lắk; Vắng mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo Hoàng Văn H: Ông Nguyễn Hữu H3 - Trợ giúp 

viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Lắk; Có mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo Hà Văn H1: Bà Nguyễn Thị X - Trợ giúp viên 

pháp lý Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Lắk; Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

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

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 16 giờ ngày 03/4/2017, Hoàng Văn H và Hà Văn H1 ở nhà bà Hứa 

Thị P (mẹ của H1) tại thôn A, xã S, huyện K, lúc này H1 nói tìm cách kiếm tiền tiêu 

xài thì H nói “Chỉ có cách đi cướp thôi”, sau đó H hỏi về quán tạp hoá của bà Ngô 

Thị H2, tại buôn E, xã S, huyện K và nói “Tao thấy bà đó ở một mình, chỗ đó vắng 

có thể cướp được”, thì H1 đồng ý. H1 cầm theo 01 con dao bấm rồi cả hai cùng đi 

bộ đến nhà bà H2, trên đường đi H1 đưa con dao cho H cầm để làm hung khí cướp 

tài sản. Khi đến cách nhà bà H2 khoảng 100m, H và H1 thấy có nhiều người khách 

đang mua hàng, nên H và H1 đi vòng ra bãi mía đối diện nhà bà H2 đứng chờ. Đến 

khoảng 19 giờ 10 phút cùng ngày, H và H1 đi đến ngã ba đứng một lúc rồi đi bộ đến 

nhà bà H2, khi đi đến gần đống đá ở phía trước bên phải nhà bà H2 thì dừng lại. H1 

lưỡng lự sợ bà H2 nhận ra mình nên H nói “Mày không vào thì để tao vào, mày ở 

ngoài canh người”. H đi đến nhà bà H2, còn H1 đi xuống sát vườn tiêu để cảnh 

giới. H đi đến gần nhà bà H2 thì thấy nhà bà H2 có bóng điện sáng phía trước và bà 

H2 ở trong nhà. H đi quan sát một vòng sau nhà, rồi đi lên đường nhựa và đi đến 

nhà bà H2 thì nghe tiếng ti vi, H gọi “Cô ơi cô, bán cho cháu gói thuốc”, bà H2 hỏi 

“Ai đấy”, H nói “Cháu” thì bà H2 hỏi “Cháu là ai”, H trả lời “Cháu mà, cháu 

xuống chơi với bạn dưới này”, bà H2 liền đi ra gần cửa và nói “Thế mày lui ra cho 

cô nhìn mặt cái nào”, H lùi lại sau một tý và nói “Bán cho cháu gói thuốc không 

được sao”, thì bà H2 mở cửa. Sau khi mở cửa, bà H2 quay người chuẩn bị đi vào 

thì H đi vào trong nhà, đứng trước mặt bà H2 rồi thò tay trái vào túi quần lấy con 

dao bấm. Bà H2 thấy H cầm dao thì la lên “Trời, cướp, cướp” rồi chạy về hướng 

cầu thang thì H đuổi theo dùng tay phải vòng từ phía sau qua bên phải đầu và bịt 

miệng bà H2 lại. Bà H2 cắn vào tay H rồi bà H2 ngất xỉu. H thấy bà H2 khuỵu chân 

nằm xuống nền nhà thì nghĩ là bà H2 giả vờ. Lúc này H gập dao lại và cầm ở tay 

trái, tay phải xốc ngang nách và kéo bà H2 xuống cầu thang, đến trước phòng ngủ 

thì bà H2 tỉnh lại. H nhìn thấy chân trái bà H2 bị trầy xước và chảy máu, lúc này bà 

H2 nói “Cháu xem, ngày mai cô còn đi ăn cưới nữa” thì H dùng tay lau máu trên 

đùi bà H2, rồi dùng tay phải quàng vào cổ và đứng sau bà H2 nói “Tiền”, bà H2 nói 

“Cháu cứ bình tĩnh, cô còn hai con”, H nói tiếp “Tiền”, thì bà H2 nói “Con chỉ 

bằng tuổi con, tuổi cháu của cô, con cứ bình tĩnh, con muốn gì, cô có gì thì cô cho 
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cái nấy”. Lúc này H nói “Tôi chỉ muốn tiền”, bà H2 nói “Con cần bao nhiêu thì 

đủ”, H liền nói “Tôi chỉ cần một triệu tám đủ để ba thằng tôi về”, H nói như vậy để 

uy hiếp bà H2. Bà H2 nói “Tiền cô để ở trên, để cô đi lấy cho”, bà H2 đi lên quầy 

tạp hoá, H đi theo. Bà H2 lấy túi xách màu đen từ trong tủ ra và nói “Đây, tiền ở 

đây, con cứ cất dao đi, con muốn bao nhiêu cô cho”. H bảo bà H2 đi xuống dưới 

nhà, bà H2 đi trước cầm túi tiền, H đi sau, lúc đi đến trước phòng ngủ thì bà H2 kéo 

khoá mở túi tiền và đưa cho H. H đổ tiền ra thì thấy có nhiều loại tiền 20.000 đồng, 

10.000 đồng, 5.000 đồng, 2.000 đồng và 1.000 đồng, H nhặt hết loại tiền 20.000 

đồng và 10.000 đồng bỏ vào túi quần. Lúc này H hỏi bà H2 “Tiền chẵn cô để đâu”, 

bà H2 nói “Cô chỉ có từng ấy tiền thôi”, H nói “Tôi không tin, tiền chẵn để đâu, tôi 

không lấy hết đâu, tôi chỉ lấy đủ tiền về thôi”. Bà H2 nói “Cô không có thật” thì H 

dùng dao dí vào sát cổ bà H2 và nói “Thế bà có đưa không”, bà H2 sợ, liền nói 

“Tiền ở trong túi ấy”, H nói “Đâu, bà mở ra coi”, bà H2 cầm túi mở ngăn nhỏ ra, 

H nhìn thấy tiền liền lấy ra rồi rải xuống nền nhà. Lúc này bà H2 chắp tay xin “Cô 

bán hàng cũng chẳng lời được bao nhiêu, còn nuôi hai con ăn học nữa”. Nghe bà 

H2 nói vậy nên H chỉ lấy 04 tờ tiền loại 200.000 đồng và nói “Đây, tôi không lấy 

hết đâu”. 

Sau khi lấy tiền chẵn, H sợ bà H2 đi báo cơ quan chức năng nên H dùng dao 

cắt dây đeo túi xách để trói tay bà H2 nhưng bà H2 giấu tay nên H không trói được. 

Lúc này H đẩy bà H2 vào phòng và đẩy ngã ngửa xuống giường, hai chân để dưới 

đất thì bà H2 nói “Con muốn gì thì cô cho con cái nấy, con cất dao đi”, sau đó bà 

H2 chui vào góc giường thì H nắm chân bà H2 kéo ra, tay trái H vẫn cầm dao để 

dọa. H kéo được bà H2 ra rồi nằm đè lên bà H2, lúc này bà H2 nằm ngửa, H nằm 

sấp, bà H2 nói “Con cất dao đi, con cứ bình tĩnh, con muốn gì thì cô cho con cái 

nấy”. Nghe bà H2 nói vậy thì H đứng dậy cởi quần dài và quần lót của mình ra với 

mục đích giao cấu với bà H2. H dùng tay sờ mó vào vùng kín của mình và của bà 

H2, sau một lúc sờ mó nhưng H không giao cấu được với bà H2 nên đứng dậy mặc 

quần thì bà H2 cũng ngồi dậy. H và bà H2 nói chuyện, H nói với bà H2 không được 

báo Công an, bà H2 dặn H đừng kể với ai. Sau đó, H và bà H2 đi lên quầy tạp hoá, 

H bảo bà H2 lấy cho 03 chai nước ngọt nhãn hiệu Number 1, 03 gói thuốc lá ngựa 

đen, 02 quẹt ga, bà H2 lấy túi ni lon bỏ vào và đưa cho H. H sợ bà H2 gọi điện thoại 

báo Công an nên hỏi bà H2 điện thoại để tháo sim ra nhưng bà H2 nói không có 

điện thoại, H không tin nên tìm kiếm nhưng không có. H đi ra khỏi nhà bà H2 rồi 

gọi H1, cả hai cùng đi men theo vườn để tránh sự phát hiện, trên đường đi H vứt 

con dao. H đưa tiền cho H1 đếm được 1.200.000 đồng, sau đó H và H1 đi chơi và 

tiêu xài hết 900.000 đồng, số còn lại H1 giữ. Đến khoảng 2 giờ ngày 04/4/2017, H 

và H1 về nhà H1, sau đó H1 đi tắm còn H xếp quần áo rồi cùng đi bộ ra Km 61 đón 

xe đi Đắk Nông. Đến ngày 08/4/2017, H và H1 đón xe về Cao Bằng. Đến ngày 

01/7/2017, H, H1 bị bắt khẩn cấp để điều tra. 
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Vật chứng thu giữ được: 01 túi xách bằng vải màu đen, có 04 ngăn, kích 

thước 27cm x 19,5cm, đã qua sử dụng và bị cắt rời dây đeo. 

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 21/KL-ĐGTS ngày 06/7/2017 của Hội 

đồng định giá tài sản huyện K, kết luận: 03 chai nước ngọt nhãn hiệu Number 1, 03 

gói thuốc lá ngựa đen, 02 quẹt ga, có giá trị 46.200 đồng. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 06/2018/HS-ST ngày 17/01/2018 của Tòa án 

nhân dân huyện Ea Kar đã quyết định:  

- Tuyên bố: Bị cáo Hoàng Văn H phạm tội “Hiếp dâm” và tội “Cướp tài sản”. 

Căn cứ khoản 1 Điều 111, điểm d khoản 2 Điều 133; các điểm b, p khoản 1, khoản 

2 Điều 46 của Bộ luật hình sự năm 1999 đối với tội “Cướp tài sản”; điểm p khoản 1, 

khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 đối với tội “Hiếp dâm”; Điều 50 của Bộ 

luật hình sự năm 1999. 

Xử phạt bị cáo Hoàng Văn H 02 năm tù về tội “Hiếp dâm” và 07 năm 06 

tháng tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung của hai tội là 09 năm 06 

tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam, ngày 

01/7/2017. 

- Tuyên bố: Bị cáo Hà Văn H1 phạm tội “Cướp tài sản”. Căn cứ điểm d 

khoản 2 Điều 133; các điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ luật hình sự 

1999.  

Xử phạt bị cáo Hà Văn H1 07 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam, ngày 01/7/2017. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, xử lý vật 

chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 23 và ngày 24 tháng 01 năm 2018, bị cáo Hoàng Văn H, Hà Văn H1 có 

đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên toà phúc thẩm, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình 

đúng như nội dung bản cáo trạng và bản án hình sự sơ thẩm.  

Quá trình tranh luận, Đại diện Viện kiểm sát đã phân tích, đánh giá tính chất, 

mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo và cho rằng bản án sơ thẩm của Tòa án 

nhân dân huyện Ea Kar đã tuyên xử bị cáo Hoàng Văn H về tội “Hiếp dâm và tội 

“Cướp tài sản” theo khoản 1 Điều 111, điểm d khoản 2 Điều 133 của Bộ luật hình 

sự và tuyên xử bị cáo Hà Văn H1 về tội “Cướp tài sản” theo điểm d khoản 2 Điều 

133 của Bộ luật hình sự là đúng pháp luật. Mức hình phạt 09 năm 06 tháng tù  về 

hai tội đối với bị cáo H và 07 năm tù đối với bị cáo H1 mà bản án sơ thẩm đã xử 

phạt các bị cáo là tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi phạm 

tội do các bị cáo gây ra. Cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự cho các bị cáo và tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo không cung cấp 

được tình tiết giảm nhẹ nào mới. Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ điểm a 
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khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng 

cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm về 

hình phạt. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng 

cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 

Người bào chữa cho bị cáo H là ông Nguyễn Hữu H3 trình bày: Việc truy tố 

và xét xử bị cáo Hoàng Văn H về tội “Hiếp dâm” theo khoản 1 Điều 111 và tội 

“Cướp tài sản” theo tại điểm d khoản 2 Điều 133 Bộ luật hình sự năm 1999 là có 

căn cứ và đúng pháp luật. Tuy nhiên Tòa án cấp sơ thẩm không áp dụng Điều 47 

BLHS và xử phạt bị cáo H 02 năm tù về tội” Hiếp dâm” , 07 năm 06 tháng tù về tội 

“ Cướp tài sản “ là nghiêm khắc. Bởi lẽ, bị cáo có nhân thân tốt, sau khi phạm tội đã 

thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối cải và đã tác động gia đình bồi thường 

thiệt hại cho bị hại, bị cáo là người dân tộc thiểu số nên nhận thức pháp luật có phần 

hạn chế, gia đình bị cáo là gia đình có công với cách mạng. Do vậy, đề nghị Hội 

đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo H. 

Người bào chữa cho bị cáo H1 là bà Nguyễn Thị X trình bày: Việc truy tố và 

xét xử bị cáo Hà Văn H1 về tội “Cướp tài sản” theo điểm d khoản 2 Điều 133 Bộ 

luật hình sự năm 1999 là có căn cứ, đúng pháp luật. Tuy nhiên, bị cáo là người có 

nhân thân tốt, sau khi phạm tội bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo 

là người dân tộc thiếu số nên nhận thức pháp luật có phần hạn chế và đã tác động 

gia đình bồi thường thiệt hại cho bị hại. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các tình 

tiết giảm nhẹ quy định tại b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54 Bộ luật hình sự 

năm 2015, để xử phạt bị cáo H1 mức án thấp hơn mức án mà bản án sơ thẩm đã xử 

phạt bị cáo. 

Các bị cáo không tranh luận, bào chữa gì, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem 

xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

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

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

[1] Lời khai nhận tội của các bị cáo Hoàng Văn H, Hà Văn H1 tại phiên toà 

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

sơ thẩm và phù hợp với các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án.  

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây tác động xấu 

đến thuần phong mỹ tục và gây nên sự phẫn nộ, bất bình trong quần chúng nhân 

dân; đồng thời gây mất trật tự trị an tại địa phương. Các bị cáo có đủ năng lực hành 

vi để nhận thức được danh dự, nhân phẩm và quyền bất khả xâm phạm về tình dục 

của phụ nữ và quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân được pháp luật bảo vệ , 

mọi hành vi xâm phạm bất hợp pháp đều bị pháp luật nghiêm trị. Song xuất phát từ 
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động cơ tham lam, vụ lợi, lười lao động lại muốn có tiền tiêu xài cá nhân và để thỏa 

mãn dục vọng của bản thân, nên vào ngày 03/4/2017 các bị cáo Hoàng Văn H và Hà 

Văn H1 đã cùng nhau thực hiện hành vi công khai cướp tài sản của bà H2, tại quán 

tạp hóa của bà H2, riêng bị cáo H còn dùng vũ lực để nhằm quan hệ tình dục trái với 

ý muốn của bà H2. Bị cáo H dùng 01 con dao bấm để đe dọa dùng vũ lực ngay tức 

khắc, làm bà H2 không thể chống cự được để cướp của bà H2 tổng số tài sản trị giá 

1.246.200 đồng và còn nhằm mục đích thực hiện hành vi hiếp dâm bà H2, bị cáo H 

chưa thực hiện được hành vi giao cấu với bà H2 là do nguyên nhân ngoài ý muốn 

của bị cáo; còn bị cáo H1 đứng ngoài cảnh giới để H thực hiện cướp tài sản của bà 

H2. Do đó, bản án sơ thẩm số 06/2018/HS-ST ngày 17/01/2018 của Tòa án nhân 

dân huyện Ea Kar đã xét xử bị cáo Hoàng Văn H về tội “Hiếp dâm” và “Cướp tài 

sản” theo khoản 1 Điều 111, điểm d khoản 2 Điều 133 Bộ luật hình sự và xét xử bị 

cáo Hà Văn H1 về tội “Cướp tài sản” theo điểm d khoản 2 Điều 133 là có căn cứ, 

đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[2] Xét kháng cáo của các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt, Hội đồng xét xử xét 

thấy mức hình phạt bản án sơ thẩm đã xử phạt đối với bị cáo H là 09 năm 06 tháng 

tù đối với 02 tội “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm”; 07 năm tù đối với bị cáo H1 về tội 

“Cướp tài sản” là tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội 

của các bị cáo gây ra. Khi quyết định hình phạt, bản án sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ 

các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà các bị cáo được hưởng. Sau khi xét 

xử sơ thẩm và tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo không cung cấp thêm tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự nào mới. Vì vậy, HĐXX không chấp nhận kháng cáo xin 

giảm nhẹ của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm về phần hình phạt. 

 [3] Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên các bị cáo phải chịu 

án phí hình sự phúc thẩm. Tuy nhiên các bị cáo là người dân tộc thiểu số sinh sống 

ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, là người thuộc hộ nghèo, cận nghèo nên miễn án 

phí hình sự phúc thẩm cho các bị cáo theo quy định. 

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1] Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật tố tụng hình 

sự năm 2015; 

Không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Hoàng Văn H 

và Hà Văn H1 – Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 06/2018/HS-ST ngày 

17/01/2018 của Tòa án nhân dân huyện Ea Kar. 

[2] Điều luật áp dụng và mức hình phạt:  
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- Áp dụng khoản 1 Điều 111, điểm d khoản 2 Điều 133; các điểm b, p khoản 

1, khoản 2 Điều 46; Điều 50 của Bộ luật hình sự năm 1999;  

Xử phạt bị cáo Hoàng Văn H 02 (Hai) năm tù về tội “Hiếp dâm”, 07 (Bảy) 

năm 06 (Sáu) tháng tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải 

chấp hành hình phạt chung của hai tội là 09 (Chín) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam, ngày 01/7/2017. 

- Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 133; các điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 

của Bộ luật hình sự năm 1999;  

Xử phạt bị cáo Hà Văn H1 07 (Bảy) năm tù về tội “Cướp tài sản”. Thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam, ngày 01/7/2017. 

[3] Về án phí: Miễn án phí hình sự phúc thẩm cho các bị cáo. 

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị. 

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

Nơi nhận:                                         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- TANDTC                                                        THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- TAND Cấp cao tại Đà Nẵng;                     

- VKSND tỉnh Đắk Lắk (02 bản); 

- Phòng HSNV Công an tỉnh Đắk Lắk; 

- Văn phòng CQCSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk;                                    (Đã ký)                          

- Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk;   

- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk;   

- TAND huyện Ea Kar;                                                         Văn Công Dần 

- VKSND huyện Ea Kar;                                                   

- Công an huyện Ea Kar;   

- Chi cục THADS huyện K;   

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

Bản án số: 28/2018/HS - ST 

Ngày 13 - 6 - 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 TỈNH LÀO CAI 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Minh Quán;

Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Lương;

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Sần Quang Sơn; ông Nguyễn Xuân Lập; bà

Nguyễn Thị Kim.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Thư ký Tòa án nhân dân

tỉnh Lào Cai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai tham gia phiên tòa: Ông

Nguyễn Văn Dương - Kiểm sát viên. 

Ngày 13 tháng 6  năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở 

phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 18/2018/TLST-HS 

ngày 09/5/2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 31/2018/QĐXXST-HS 

ngày 29/5/2018 đối với: 

Bị cáo: Sùng Seo T - Sinh ngày 16/8/1997. 

ĐKHKTT: Thôn L, xã D, huyện M, tỉnh Lào Cai;  

Dân tộc: Mông; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không. 

Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ học vấn: Lớp 8/12; 

Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không.  

Con ông Sùng Seo P và bà Thào Seo S; 

Vợ: Sủng Seo C; bị cáo có 02 con, con lớn sinh năm 2015, con nhỏ sinh 

năm 2016. 

Bị cáo bị bắt ngày 07/02/2018. Hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam - 

Lào Cai. (Có mặt). 

* Người bào chữa cho bị cáo Sùng Seo T: Bà Đỗ Thị Lan O - Trợ giúp viên

pháp lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lào Cai. 

* Bị hại:
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1. Châu Thị C - Sinh ngày 02/5/2001. Trú tại: Thôn C 1, xã T, huyện S, 

tỉnh Lào Cai. (Vắng mặt). 

* Người đại diện hợp pháp của bị hại Châu Thị C: Ông Châu A S  (Bố 

đẻ bị hại). Trú tại: Thôn C 1, xã T, huyện S, tỉnh Lào Cai. (Có mặt).  

2. Châu Thị D - Sinh ngày 06/3/2002. Trú tại: Thôn C 1, xã T, huyện S, 

tỉnh Lào Cai. (Vắng mặt). 

* Người đại diện hợp pháp của bị hại Châu Thị D: Ông Châu A X (Bố 

đẻ bị hại).Trú tại: Thôn C 1, xã T, huyện S, tỉnh Lào Cai. (Có mặt).  

* Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại Châu Thị C: Ông 

Nguyễn Xuân Tuyền - Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà 

nước tỉnh Lào Cai. (Vắng mặt, có gửi bản bảo vệ). 

* Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại Châu Thị D: Ông 

Tạ Ngọc V - Luật sư, Văn phòng luật sư Tạ Vân và cộng sự thuộc Đoàn luật sư 

thành phố Hà Nội (Có mặt). 

Ông Nguyễn Xuân T - Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý 

nhà nước tỉnh Lào Cai (Vắng mặt, có gửi bản bảo vệ). 

 

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 8/2017, Sùng Seo T quen một người thanh niên tên Liêng, 

Liêng bảo T tìm con gái đưa sang Trung Quốc bán cho Liêng. Sau đó T làm quen 

với Châu Thị C (Sinh ngày 02/5/2001, Trú tại: thôn  C 1, xã T, huyện S). T 

thường xuyên gọi điện cho C tán tỉnh, yêu đương và nói muốn lấy C làm vợ. 

Khoảng 2 tuần sau, T gọi điện cho C rủ đi Thác Bạc, S chơi, C đồng ý và rủ em 

họ là Châu Thị D - Sinh ngày 06/3/2002 đi chơi cùng. T đưa cả hai đi chơi và 

gọi điện cho Liêng lên S gặp mặt C và D. 

Khoảng cuối tháng 10/2017, T gọi điện rủ C lên nhà T chơi, C đồng ý nên 

T gọi điện cho Liêng biết. Chiều ngày 31/10/2017, T và Liêng mỗi người đi một 

xe máy lên xã T, S đón C và D đi ra thành phố Lào Cai, sau đó đi đến thôn Cốc 

Phương, xã Bản Lầu, huyện M. T và Liêng đưa C và D lội suối sang Trung Quốc, 

sau đó Liêng quay lại Việt Nam. T đưa C và D đi sâu vào nội địa Trung Quốc. 

Đi được một đoạn thì gặp hai người Trung Quốc ra đón rồi đưa ba người vào một 

ngôi nhà. Tại đây, T giới thiệu với C và D đây là nhà của anh chị T, tối đó cả ba 

người đã nghỉ tại đây. Sg ngày 01/11/2017, khi ngủ dậy T được người đàn ông 

Trung Quốc đưa cho 6.000 CNY nói là tiền mua C và D. T cầm tiền quay về Việt 

Nam và mang số tiền trên ra chợ M đổi được 21.000.000 VNĐ. T đã chi tiêu hết. 
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Các bị hại Châu Thị C, Châu Thị D sau khi bị bán sang Trung Quốc, lợi 

dụng sơ hở đã bỏ trốn và được Công an Trung Quốc giải cứu. Ngày 07/2/2018 

Châu Thị C, Châu Thị D được trao trả về Việt Nam và tố cáo hành vi phạm tội 

của Sùng Seo T.   

Cáo trạng số 16/CT - VKST-P2 ngày 07/5/2018 của Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Lào Cai đã truy tố bị cáo Sùng Seo T về tội: “Mua bán người” và tội “Mua 

bán trẻ em” theo Điều 119 khoản 2  điểm đ và Điều 120 khoản 2 điểm e Bộ luật 

hình sự năm 1999. 

         * Tại phiên tòa: 

Bị cáo Sùng Seo T khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung vụ 

án đã tóm tắt ở trên và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Những người đại diện bị hại: Xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai trình bày lời luận tội và 

tranh luận: Giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo Sùng Seo T. Đề nghị 

Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Sùng Seo T phạm tội “Mua bán người” và tội 

“Mua bán trẻ em”. Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 119, điểm e khoản 2 Điều 120, 

các điểm b, p khoản 1 và khoản 2 Điều 46, Điều 50 Bộ luật Hình sự năm 1999. 

Xử phạt bị cáo Sùng Seo T từ 05 - 07 năm tù về tội “Mua bán người”; từ 10 - 12 

năm tù về tội “Mua bán trẻ em”. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung 

cho cả hai tội là 15 - 19 năm tù. Giải quyết trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, 

án phí theo quy định. 

Ý kiến của người bào chữa cho bị cáo Sùng Seo T: Nhất trí với quan điểm 

của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai về tội danh truy tố và điều luật 

áp dụng đối với bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo Sùng Seo T 04 

năm tù về tội “Mua bán người” và 09 năm tù về tội “Mua bán trẻ em”, buộc bị 

cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 13 năm tù. Xử lý vật chứng, 

án phí theo quy định. 

Ý kiến của Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người bị 

hại: Ông Nguyễn Xuân Tuyền (Theo bản bảo vệ): Nhất trí với quan điểm của 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai về tội danh, điều luật mà Viện Kiểm sát đã 

truy tố đối với bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt Sùng Seo T 07 năm tù 

về tội “Mua bán người” và 12 năm tù về tội “Mua bán trẻ em”. 

Ông Tạ Ngọc Vân: Nhất trí với quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Lào Cai về tội danh, điều luật áp dụng và hình phạt đối với bị cáo. 

Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo Sùng 

Seo T theo quy định của pháp luật.  
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

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

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng 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, người bào chữa cho bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về 

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

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

tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Ngày 31/10/2017, bị cáo Sùng Seo T đã 

lừa đưa Châu Thị C (Sinh ngày 02/5/2001) và Châu Thị D (Sinh ngày 06/3/2002) 

sang Trung Quốc bán lấy tiền tiêu sài, khi bị bán Châu Thị C 16 tuổi 5 tháng 

29 ngày và Châu Thị D 15 tuổi 7 tháng 14 ngày. Vì vậy hành vi bán hai người 

bị hại của bị cáo đã cấu thành hai tội “Mua bán người” và tội “Mua bán trẻ em” 

với tình tiết định khung của cả hai tội là “Để đưa ra nước ngoài”. Vì vậy, Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai truy tố bị cáo Sùng Seo T về tội “Mua bán người” 

và “Mua bán trẻ em” theo điểm đ khoản 2 Điều 119 và điểm e khoản 2 Điều 120 

Bộ luật hình sự năm 1999 là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

Hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp 

xâm phạm đến tự do thân thể, nhân phẩm, danh dự của phụ nữ và trẻ em. Hành vi 

đó gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, gây mất trật tự trị an ở địa 

phương. Do đó phải xử lý bị cáo nghiêm minh trước pháp luật, cách ly bị cáo ra 

khỏi đời sống xã hội một thời gian nhằm giáo dục, cải tạo đối với bị cáo và răn 

đe, phòng ngừa tội phạm chung. 

Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình 

tiết tăng nặng; Trước khi phạm tội, bị cáo Sùng Seo T có nhân thân tốt; không có 

tiền án, tiền sự. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải; bị cáo đã tác động gia đình bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bị 

hại và gia đình bị hại; người bị hại và đại diện người bị hại đều xin giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo, đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm 

b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 BLHS, cần áp dụng để giảm nhẹ một phần hình phạt 

cho bị cáo thể hiện sự khoan hồng của pháp luật xã hội chủ nghĩa. 

[3] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo không có điều kiện kinh tế nên không 

cần thiết phải phạt bổ sung đối với bị cáo. 

[4] Về trách nhiệm dân sự: Không có yêu cầu nên HĐXX không giải quyết. 
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[5] Về xử lý vật chứng: Quá trình điều tra, cơ quan điều tra có thu giữ của bị 

cáo: 01 điện thoại di động hiệu HUAWEI màu vàng nhạt viền màu hồng phấn; 

01 điện thoại di động hiệu Nokia M510 màu vàng nhạt viền màu đỏ; 01 chiếc xe 

máy nhãn hiệu YAMAHA EXCITER biển kiểm soát 24V1 - 111.68 ; 01 đăng 

ký xe máy số 002713 mang tên Dương Thị Khoa, đây là tài sản của bị cáo nên 

tạm giữ để thi hành án.  

01 chứng minh thư nhân dân mang tên Sùng Seo T là giấy tờ tùy thân của 

bị cáo nên cần trả lại cho bị cáo. 

Đối với khoản tiền 21.000.000 đồng do phạm tội mà có, bị cáo đã chi tiêu 

hết nên cần truy thu để sung quỹ nhà nước. 

[6] Về án phí: Bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo 

quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Sùng Seo T phạm tội: “Mua bán người” và tội “Mua bán 

trẻ em”.  

Căn cứ vào điểm đ khoản 2 Điều 119, điểm e khoản 2 Điều 120, điểm b, 

p khoản 1 và khoản 2 Điều 46, Điều 50 của Bộ luật Hình sự năm 1999: Xử phạt 

bị cáo Sùng Seo T 05 năm tù về tội “Mua bán người” và 10 năm tù về tội “Mua 

bán trẻ em”.  

Buộc bị cáo Sùng Seo T phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 

15 năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 07/02/2018. 

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 106  Bộ luật Tố tụng hình sự: 

- Truy thu của bị cáo Sùng Seo T số tiền 21.000.000 đồng để sung quỹ nhà 

nước.  

- Tạm giữ của bị cáo: 01 điện thoại di động hiệu HUAWEI màu vàng nhạt 

viền màu hồng phấn; 01 điện thoại di động hiệu Nokia M510 màu vàng nhạt viền 

màu đỏ, màn hình vỡ; 01 chiếc xe máy nhãn hiệu YAMAHA EXCITER biển 

kiểm soát 24V1 - 111.68; 01 đăng ký xe máy số 002713 mang tên Dương Thị 

Khoa để đảm bảo thi hành án. 

- Trả lại cho bị cáo Sùng Seo T 01 chứng minh thư nhân dân mang tên 

Sùng Seo T. 

(Vật chứng thể hiện theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 07/5/2018). 

Về án phí: Áp dụng điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về án 

phí, lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Sùng Seo T phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn 

đồng) tiền án phí Hình sự sơ thẩm. 
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Bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị hại, người bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của bị hại có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày 

kể từ ngày tuyên án; người bị hại, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị 

hại vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 

được bản án.  

“Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 

Luật Thi hành án dân sự ”. 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân cấp cao;  

- VKSND cấp cao; 

- VKSND tỉnh; 

- CQCSĐT + THAHS Công an tỉnh; 

- Sở tư pháp tỉnh; 

- Trại giam Lào Cai;  

- Bị cáo; Bị hại (2); 

- Đại diện bị hại (2); 

- Người bào chữa; 

- Người bảo vệ quyền lợi bị hại (2) 

- THA Tòa án (4); 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Vũ Minh Quán 
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 TOÀ ÁN NHÂN DÂN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      THỊ XÃ DĨ AN                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Bản án số: 06/2018/LĐST 

Ngày: 27/6/2018. 

Tranh chấp về xử lý kỷ luật theo hình thức  

sa thải, chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thai  

sản và trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ DĨ AN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Lê Thị Mỹ Hạnh. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1/ Bà Phạm Tú Nhi – Cử nhân Luật, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Dĩ An. 

2/ Bà Nguyễn Thị Bửu Huệ. 

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Quyết, Thư ký Toà án nhân dân thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương. 

  i di n  i n ki m  át nhân dân th         n  t nh   nh  ư n  tham  ia 

phiên tòa: Ông Phan Văn Tuân,  iểm sát viên. 

Trong ngày 27 tháng 6 năm 2018, tại Toà án nhân dân thị xã Dĩ An tỉnh Bình 

Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 07/2018/TLST – LĐ ngày 17 tháng 4 

năm 2018 về việc “Tranh chấp về xử lý kỷ luật theo hình thức sa thải, chế độ bảo hiểm 

xã hội, trợ cấp thai sản và trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động” theo Quyết định 

đưa vụ án ra xét xử số 06/2018/QĐXXST-LĐ ngày 08 tháng 6 năm 2018 giữa các 

đương sự: 

N uyên đ n: Bà Đoàn Thị Hồng V, sinh năm 1987. 

Thường trú: Số 182 đường V, khu phố T, phường Đ, thị xã D, tỉnh Bình 

Dương. 

N ười đ i di n theo ủy quyền: Ông Đoàn Văn M, sinh năm 1990; địa chỉ: Số 

19/32 đường N, khu phố Đ, phường D, thị xã D, tỉnh Bình Dương. (Theo giấy ủy 

quyền ngày 21/3/2018). 

   đ n: Công ty TNHH công nghiệp M. 

Trụ sở: Đường B, khu 9, khu phố B, phường A, thị xã D, tỉnh Bình Dương. 

N ười đ i di n theo ủy quyền:  

1/ Ông T – Chức vụ Phó tổng giám đốc. (Theo giấy ủy quyền ngày 

15/6/2018). 
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Địa chỉ: Công ty TNHH công nghiệp M, đường B, khu 9, khu phố B, phường 

A, thị xã D, tỉnh Bình Dương.  

2/ Bà Lê Thị Yến T, sinh năm 1986, chức vụ  ế toán. (Theo giấy ủy quyền 

ngày 15/6/2018).  

N ười tham  ia tố tụn  khác:  

Người phiên dịch: Bà Lê Thị Yến T, sinh năm 1986.  

Địa chỉ: kế toán công ty TNHH công nghiệp M, đường B, khu 9, khu phố B, 

phường A, thị xã D, tỉnh Bình Dương.  

Ông Đoàn Văn M, ông T và bà Lê Thị Yến T có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Trong đơn khởi kiện ngày 22 tháng 3 năm 2018, đơn khởi kiện bổ sung ngày 

08/5/2018 và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa sơ 

thẩm, đại diện nguyên đơn là ông Đoàn Văn M trình bày:  

Bà Đoàn Thị Hồng V vào làm việc tại Công ty TNHH công nghiệp M( sau đây 

gọi tắt là Công ty) và được Công ty ký hợp đồng lao động với thời hạn 03 năm từ ngày 

24/11/2008 đến ngày 01/4/2011 với công việc là nhân viên trợ lý kinh doanh cho Giám 

đốc. Hết thời hạn hợp đồng lao động nêu trên, Công ty tiếp tục ký kết hợp đồng lao 

động không xác định thời hạn với nguyên đơn kể từ tháng 01/2015 với công việc là 

nhân viên kinh doanh mức lương tính đến thời điểm nghỉ việc là 5.729.000 

đồng/tháng. Ngày 07/8/2017 do nguyên đơn bị đau đầu và đau bụng khi mang thai nên 

nguyên đơn không đi làm được và phải đi khám bệnh thì được bác sĩ chẩn đoán thai bị 

ra huyết, động thai và phải ở nhà dưỡng thai, phải tái khám hằng ngày nên nguyên đơn 

phải nghỉ việc vài ngày. Đến ngày 11/8/2017, nguyên đơn đi khám thai thêm một lần 

nữa theo chỉ định của bác sĩ thì lại tiếp tục được bác sĩ chỉ định dưỡng thai nên nguyên 

đơn tiếp tục nghỉ việc ngày 11/8/2017. Sáng ngày 14/8/2017, nguyên đơn đi làm lại 

bình thường thì nhân viên Công ty không cho vào làm việc và soạn sẵn đơn xin nghỉ, 

yêu cầu nguyên đơn ký tên nhưng nguyên đơn không ký. Nguyên đơn hỏi lý do tại sao 

thì nhân viên Công ty không trả lời và nói Công ty đã cho nguyên đơn nghỉ việc từ 

ngày 14/8/2017 với lý do nghỉ việc dài ngày không xin phép. Nguyên đơn đã trình bày 

là bị động thai không thể đi làm được theo chỉ định của bác sĩ và có trình sổ khám 

bệnh nhưng không được Công ty đồng ý. Ngay sau đó Giám đốc chỉ đạo nhân viên 

phòng nhân sự làm quyết định thôi việc và cho nguyên đơn nghỉ việc kể từ ngày 

15/8/2017. 

Cho rằng Công ty tự ý đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, không thông 

báo trước là vi phạm pháp luật nên nguyên đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết 

buộc bị đơn phải bồi thường các khoản tiền sau:  

 1/ Hủy quyết định cho nghỉ việc ngày 14/8/2017. Nguyên đơn không muốn 

trở lại Công ty làm việc. 

2/ Bồi thường về chế độ thai sản, trợ cấp một lần khi sinh con, bảo hiểm xã 

hội. Cụ thể:  

+ Về chế độ thai sản: Trợ cấp khi sinh con: 5.729.000 đồng x 6 tháng lương = 

34.374.000 đồng.  

+ Trợ cấp một lần khi sinh con: 2 tháng x 1.300.000 đồng = 2.600.000 đồng. 
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+ Chế độ bảo hiểm: Công ty chấm dứt hợp đồng lao động với nguyên đơn từ 

ngày 14/8/2017 là trái luật nên Công ty có trách nhiệm xác nhận quá trình tham gia 

bảo hiểm xã hội cho nguyên đơn trong thời gian cho nghỉ việc trái pháp luật.  

3/ Bồi thường tiền lương trong những ngày nguyên đơn không được làm việc 

từ ngày 14/8/2017 đến thời điểm mở phiên tòa xét xử sơ thẩm (ngày 27/6/2018) là 10 

tháng 12 ngày là: 5.729.000 đồng x 10 tháng 12 ngày = 59.199.666 đồng.  

4/ Bồi thường 02 tháng tiền lương do đơn phương trái pháp luật: 5.729.000 

đồng X 02 tháng = 11.458.000 đồng. 

5/ Bồi thường tiền do Công ty vi phạm thời hạn báo trước là: 5.729.000 đồng 

X 45 ngày = 8.593.000 đồng. 

6/ Bồi thường trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động: từ 

ngày 24/11/2008 đến tháng 01/2014 là: 5.729.000 đồng x 4 tháng = 22.916.000 đồng. 

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện nguyên đơn rút yêu cầu bồi thường về tổn thất 

tinh thần là 20 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định: 3.500.000 đồng x 20 tháng 

= 70.000.000 đồng.  

Tổng số tiền nguyên đơn yêu cầu bị đơn phải bồi thường tính đến ngày 

27/6/2018 là: 139.140.666 đồng. 

Quá trình tố tụng ông L và tại phiên tòa sơ thẩm ông T và bà Lê Thị Yến T là 

người đại diện theo ủy quyền của bị đơn thống nhất trình bày: Thống nhất với trình 

bày của nguyên đơn về thời gian làm việc, công việc phải làm. Mức lương của nguyên 

đơn trước khi nghỉ việc là 5.235.000 đồng/tháng, phụ cấp tiền cơm là 494.000 

đồng/tháng. Ngày 14/8/2017, Công ty ra quyết định cho nguyên đơn nghỉ việc là do 

nguyên đơn nghỉ việc nhiều ngày không xin phép. Trước yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn buộc bị đơn bồi thường số tiền 139.140.666 đồng, bị đơn không đồng ý vì 

nguyên đơn không đi làm sau khi Công ty có biên bản xác nhận sự việc ngày 

14/8/2017 và Công ty cũng không biết nguyên đơn đang mang thai vào thời điểm ngày 

14/8/2017, đồng trước khi nghỉ việc nguyên đơn có hành động xóa bỏ các file dữ liệu 

của Công ty trên máy tính làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Công ty.  

  i di n  i n ki m  át nhân dân th       tham  ia phiên tòa phát bi u ý kiến: 

Quá trình giải quyết vụ án từ khi thụ lý cho đến tại phiên tòa, Thẩm phán, Hội đồng 

xét xử, Thư ký phiên tòa, nguyên đơn và bị đơn đã tuân theo và thực hiện đầy đủ, đúng 

pháp luật về tố tụng dân sự.  

Về nội dung vụ án: hợp đồng lao động giữa nguyên đơn và bị đơn là hợp đồng 

không xác định thời hạn. Từ ngày 07/8/2017 đến ngày 12/8/2017 nguyên đơn nghỉ 

việc để đi khám thai và điều dưỡng sức khỏe thai nhi. Đến ngày 14/8/2017, nguyên 

đơn trở lại làm việc thì bị đơn lập biên bản về việc nguyên đơn nghỉ nhiều ngày không 

xin phép và ban hành quyết định cho nghỉ việc số 10/QĐNV-MTP – 2017 ngày 

14/8/2017. Nguyên đơn nghỉ việc không xin phép là có thật nhưng lý do nghỉ là để đến 

bệnh viện để khám thai và điều dưỡng thai nhi, như vậy việc bị đơn sa thải nguyên đơn 

là trái luật.  hi ban hành quyết định sa thải, bị đơn đã không thực hiện đúng trình tự 

thủ tục, áp dụng không đúng đối tượng, trái nguyên tắc về trình tự xử lý kỷ luật theo 

quy định của Bộ luật Lao động. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần yêu cầu 

khởi kiện của nguyên đơn. Cụ thể:  

- Hủy Quyết định nghỉ việc số 10/QĐNV-MTP – 2017 ngày 15/8/2017; 
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- Thanh toán tiền lương, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho nguyên đơn 

trong những ngày không được làm việc đến thời điểm nguyên đơn sinh con. 

- Thanh toán chế độ thai sản và trợ cấp khi sinh con; 

- Bồi thường 02 tháng tiền lương theo mức quy định trong hợp đồng; 

- Bồi thường trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật; 

Những phần khác không chấp nhận, ghi nhận việc rút yêu cầu bồi thường tổn 

thất tinh thần của nguyên đơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa, ý kiến của đại diện Viện  iểm sát tham gia phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:  

[1] Về điều kiện thụ lý vụ án: Căn cứ vào đơn khởi kiện và đơn khởi kiện bổ 

sung của nguyên đơn thì đây là vụ án Tranh chấp về xử lý kỷ luật theo hình thức sa 

thải, chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thai sản và trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao 

động quy định tại a, b, d  hoản 1 Điều 201 Bộ luật lao động 2012; Điểm a, b, d  hoản 

1 Điều 32 Bộ luật Tố tụng Dân sự. Bị đơn có trụ sở tại đường B, khu 9, khu phố B, 

phường A, thị xã D, tỉnh Bình Dương nên Tòa án nhân dân thị xã D thụ lý giải quyết 

theo quy định tại  hoản 1 Điều 35, Điểm a  hoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự. 

 [2] Xem xét việc chấm dứt hợp đồng lao động: Nguyên đơn vào làm việc tại 

Công ty từ ngày 24/11/2008 với công việc là nhân viên trợ lý kinh doanh cho Giám 

đốc. Giữa nguyên đơn và bị đơn có ký kết hợp đồng lao động. Từ tháng 01/2015 

nguyên đơn và bị đơn xác lập hợp đồng không xác định thời hạn với công việc là nhân 

viên kinh doanh mức lương bình quân 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc theo hợp 

đồng và mức tham gia bảo hiểm xã hội là 5.729.000 đồng/tháng. Ngày 14/8/2017 

Công ty ban hành Quyết định số 10/QĐNV –MTP-2017 cho nguyên đơn nghỉ việc kể 

từ ngày 15/8/2017 với lý do vi phạm nội quy công ty là nghỉ việc dài ngày không xin 

phép. Cho rằng Công ty tự ý ban hành quyết định cho nguyên đơn nghỉ việc là trái luật 

nên nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn bồi thường tổng số tiền 139.140.666 đồng. 

Đại diện bị đơn thừa nhận có việc ban hành Quyết định cho nghỉ việc số 10/QĐNV –

MTP-2017 ngày 14/8/2017, như vậy đây là hình thức xử lý kỷ luật lao động bằng hình 

thức sa thải được Công ty áp dụng đối với nguyên đơn vì cho rằng nguyên đơn vi 

phạm nội quy Công ty về thời gian làm việc. Căn cứ vào phiếu xét nghiệm ngày 

11/8/2017 của Phòng xét nghiệm y khoa BCM (bút lục 36) có cơ sở xác định vào thời 

điểm ngày 11/8/2017 nguyên đơn đang mang thai khoảng 11 tuần 05 ngày tuổi. 

Nguyên đơn thừa nhận đã không đi  làm từ ngày 07/8/2017 đến 12/8/2017, tuy nhiên 

theo quy định tại Điểm d  hoản 4 Điều 123,  hoản 4 Điều 155 Bộ Luật lao động, bị 

đơn không được xử lý kỷ luật lao động nguyên đơn trong thời gian nguyên đơn có thai. 

Mặt khác, bị đơn đã vi phạm trình tự xử lý kỷ luật lao động là không tiến hành họp xét 

kỷ luật sa thải nguyên đơn, không có sự tham gia của Tổ chức đại diện tập thể lao 

động tại cơ sở được quy định tại Điều 123 Bộ luật lao động. Bị đơn cho rằng không 

biết nguyên đơn đang mang thai vào thời điểm nghỉ việc là không phù hợp. Bởi lẽ 

trước khi ban hành Quyết định cho nghỉ việc, bị đơn đã không để cho nguyên đơn 

được giải trình lý do nghỉ việc theo quy định tại Điểm c  hoản 1 Điều 126 Bộ luật Lao 

động. Căn cứ vào Điều 126 Bộ luật lao động thì việc sa thải nguyên đơn là trái luật,  

nguyên đơn khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định cho nghỉ việc số 10/QĐNV –MTP-2017 

ngày 14/8/2017 là có cơ sở nên chấp nhận. 
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 [3] Việc xác định thời gian lao động phải bồi thường: Nguyên đơn khởi kiện 

yêu cầu bồi thường theo thời gian không làm việc từ ngày 14/8/2017 đến ngày xét xử 

sơ thẩm (ngày 27/6/2018) là không phù hợp, bởi lẽ, căn cứ trích lục khai sinh do 

nguyên đơn cung cấp thể hiện: ngày 06/02/2018 nguyên đơn sinh con và bắt đầu 

hưởng thời gian thai sản 06 tháng theo quy định tại Điều 157 Bộ Luật lao động và 

Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội. Tính đến ngày 27/6/2018, nguyên đơn vẫn trong thời 

gian hưởng chế độ bảo hiểm xã hội về thai sản và Công ty không có trách nhiệm trả 

tiền lương cho nguyên đơn trong thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại  hoản 2 

Điều 186 Bộ Luật Lao động. Do đó chỉ có căn cứ xác định thời gian không được làm 

việc của nguyên đơn là từ ngày 14/8/2017 đến ngày 05/02/2018.   

Theo quy định tại Điều 42 Bộ luật lao động 2012, Điều 33 Nghị định 

05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số 

nội dung Bộ Luật lao động thì bị đơn phải có trách nhiệm bồi thường cho nguyên đơn 

thiệt hại do sa thải trái pháp luật bao gồm: 

Tiền lương và phụ cấp lương trong những ngày không được làm việc từ ngày 

14/8/2017 đến ngày 05/02/2018 là 32.831.600 đồng tương đương 5 tháng 19 ngày, 

mức lương làm căn cứ bồi thường là 5.729.000 đồng/tháng. 

Bồi thường 02 tháng lương do sa thải trái pháp luật: 5.729.000 đồng/tháng x 2 

tháng = 11.458.000 đồng. 

Ghi nhận việc nguyên đơn không yêu cầu nhận trở lại làm việc. 

 [4] Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện nguyên đơn thay đổi yêu cầu khởi kiện 

không yêu cầu bồi thường chế độ bảo hiểm số tiền 4.583.000 đồng mà chỉ yêu cầu bị 

đơn xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội trong thời gian cho nghỉ trái pháp 

luật thấy rằng: theo quy định tại Điều 42 Bộ Luật lao động, Điều 19 và  hoản 2 Điều 

21 Luật bảo hiểm xã hội thì việc tham gia Bảo hiểm xã hội cho người lao động là 

nghĩa vụ chung của người lao động và người sử dụng lao động. Việc chi trả các chế độ 

bảo hiểm xã hội là trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội có thẩm quyền theo quy 

định tại  hoản 5 Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội. Do đó có cơ sở buộc bị đơn xác nhận 

quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của nguyên đơn từ ngày 14/8/2017 đến ngày 

05/02/2018 theo quy định tại  hoản 5 Điều 21 Luật bảo hiểm xã hội. Đối với thời gian 

nghỉ thai sản, nguyên đơn thuộc trường hợp đương nhiên vẫn tham gia bảo hiểm xã hội 

theo quy định tại  hoản 2 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội nên trong thời gian nghỉ thai 

sản từ ngày 06/02/2018 đến ngày 27/6/2018 bị đơn không có trách nhiệm tham gia bảo 

hiểm xã hội cho nguyên đơn. 

 [5] Đối với yêu cầu bồi thường trợ cấp thôi việc số tiền 22.916.000 đồng thấy 

rằng: Nguyên đơn vào làm việc tại Công ty từ ngày 24/11/2008, như vậy thời gian làm 

việc thực tế của nguyên đơn tại Công ty được xác định từ ngày 24/11/2008 đến ngày 

xét xử sơ thẩm (27/6/2018). Đại diện nguyên đơn thay đổi chỉ yêu cầu bồi thường trợ 

cấp thôi việc trong thời gian từ ngày 24/11/2008 đến tháng 01/2014 thấy rằng: Căn cứ 

theo Điều 48 Bộ Luật lao động, Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP có cơ sở xác định 

thời gian được hưởng trợ cấp thôi việc của nguyên đơn là 01 tháng 08 ngày sau khi trừ 

thời gian nguyên đơn tham gia đóng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 140 

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006. Căn cứ vào Điểm c  hoản 3 Điều 14 Nghị định 

05/2015/NĐ-CP của Chính phủ có cơ sở xác định số tiền trợ cấp thôi việc bị đơn có 

trách nhiệm thanh toán cho nguyên đơn là 5.729.000 đồng x ¼ tháng lương = 

1.432.300 đồng (01 tháng 8 ngày được tính bằng ½ năm làm việc). 
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 [6] Đối với yêu cầu bồi thường tiền vi phạm thời gian báo trước thấy rằng: Bị 

đơn chấm dứt hợp đồng lao động với nguyên đơn vì cho rằng nguyên đơn đã vi phạm 

nghỉ nhiều ngày không xin phép, đây là hành vi xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức 

sa thải không phải là hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, căn cứ theo 

 hoản 3 Điều 33 Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ thì 

không có căn cứ buộc bị đơn bồi thường tiền do vi phạm thời gian báo trước số tiền 

8.593.000 đồng. 

 [7] Đối với yêu cầu bồi thường tiền thai sản và trợ cấp một lần khi sinh con 

thấy rằng: nguyên đơn sinh con vào ngày 06/02/2018, nguyên đơn có thời gian làm 

việc tại Công ty từ ngày 24/11/2008 đến ngày 14/8/2017 thì bị sa thải trái luật. Vào 

thời điểm ngày 14/8/2017, nguyên đơn đang mang thai. Theo quy định tại Điều 157 

Bộ luật lao động, Điều 30, Điểm b  hỏan 1,  hoản 2 và  hoản 4 Điều 31,  hoản 1 

Điều 34, Điều 38 và Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội, nguyên đơn thuộc đối tượng được 

hưởng chế độ thai sản và trợ cấp một lần khi sinh con nên nguyên đơn khởi kiện buộc 

Công ty thanh toán tiền chế độ thai sản và trợ cấp một lần khi sinh con là có cơ sở để 

chấp nhận. Mức lương bình quân 6 tháng liền kề của nguyên đơn trước khi bị sa thải là 

5.729.000 đồng/tháng nên số tiền trợ cấp thai sản nguyên đơn được hưởng tương 

đương 100% của 6 tháng lương là 34.374.000 đồng, số tiền hưởng trợ cấp một lần khi 

sinh con tương đương 2 tháng lương là 2.600.000 đồng theo mức lương cơ sở được 

quy định tại Nghị định 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ. Bị đơn có 

trách nhiệm thanh toán cho nguyên đơn số tiền trợ cấp thai sản, trợ cấp một lần khi 

sinh con số tiền 36.974.000 đồng. Bị đơn có trách nhiệm liên hệ với cơ quan Bảo hiểm 

xã hội có thẩm quyền để quyết toán và nhận lại số tiền 36.974.000 đồng theo quy định 

tại Điều 101 và Điều 102 Luật bảo hiểm xã hội 2014. 

Tại phiên tòa sơ thẩm đại diện nguyên đơn rút yêu cầu bồi thường thiệt hại tổn 

thất tinh thần số tiền tương đương 20 tháng lương là 70.000.000 đồng. Xét thấy việc 

rút yêu cầu khởi kiện của đại diện nguyên đơn là hoàn toàn tự nguyện nên Hội đồng 

xét xử đình chỉ giải quyết yêu cầu trên. 

[8] Từ những phân tích trên, có căn cứ chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn và chấp nhận đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã D, 

tỉnh Bình Dương. 

[9] Về án phí lao động sơ thẩm: Nguyên đơn không phải chịu, bị đơn phải chịu 

theo quy định của pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Căn cứ các Điều 144,  hoản 1 Điều 147, Điều 271 và Điều 273 Bộ luật Tố 

tụng Dân sự; Các Điều 42, 48, 123, 126, 155 và Điều 157 Bộ Luật Lao động 2012; 

Các Điều 19,  hoản 2 và  hoản 5 Điều 21,  hoản 5 Điều 23; Điều 31, 34, 38, 39, 

101, 102 và  hoản 2 Điều 186 Luật bảo hiểm xã hội 2014; Nghị định 47/2017/NĐ-CP 

ngày 24/4/2017 của Chính phủ; Điều 14 và Điều 33 Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 

12/01/2015 của Chính phủ; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 

năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.   

I. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Đoàn Thị Hồng V đối với 

Công ty TNHH công nghiệp M về việc sa thải trái pháp luật. 
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1. Hủy quyết định nghỉ việc số 10/QĐNV –MTP-2017 ngày 14/8/2017 của 

Công ty TNHH công nghiệp M. 

2. Buộc Công ty TNHH công nghiệp M có trách nhiệm bồi thường cho bà 

Đoàn Thị Hồng V tổng số tiền 82.695.900 đồng do sa thải trái pháp luật, trong đó bao 

gồm: 

- Tiền bồi thường do sa thải trái pháp luật: 11.458.000 đồng. 

- Tiền lương trong những ngày không được làm việc (từ ngày 14/8/2017 đến 

05/02/2018): 32.831.600 đồng; 

- Tiền trợ cấp thôi việc: 1.432.300 đồng; 

- Tiền chế độ thai sản và trợ cấp một lần khi sinh con: 36.974.000 đồng.   

3. Công ty TNHH công nghiệp M có trách nhiệm truy đóng bảo hiểm xã hội 

cho bà Đoàn Thị Hồng V trong thời gian cho nghỉ việc trái pháp luật từ ngày 

14/8/2017 đến ngày 05/02/2018, chốt sổ bảo hiểm xã hội và trả sổ bảo hiểm xã hội cho 

bà Đoàn Thị Hồng V theo quy định của pháp luật. 

4. Ghi nhận sự tự nguyện của bà Đoàn Thị Hồng V về việc không yêu cầu 

Công ty TNHH công nghiệp M nhận trở lại làm việc. 

5. Công ty TNHH công nghiệp M được quyền liên hệ với Bảo hiểm xã hội có 
thẩm quyền để quyết toán và nhận lại số tiền 36.974.000 đồng trợ cấp thai sản và trợ 

cấp một lần khi sinh con của bà Đoàn Thị Hồng V theo quy định của pháp luật. 

 ể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn yêu 

cầu thi hành án, người phải thi hành án không thi hành thì còn phải chịu lãi suất theo 

mức lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào thời 

điểm trả tiền. 

6. Đình chỉ yêu cầu khởi kiện của bà Đoàn Thị Hồng V về việc buộc Công ty 

TNHH công nghiệp M bồi thường thiệt hại tổn thất tinh thần số tiền tương đương 20 
tháng lương là 70.000.000 đồng.  

II.  hông chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Đoàn Thị Hồng V về việc buộc 

Công ty TNHH công nghiệp M bồi thường số tiền 56.444.766 đồng. Trong đó bao 

gồm: 

1/ Tiền vi phạm thời gian báo trước 8.593.000 đồng;  

2/ Tiền trợ cấp thôi việc: 21.483.700 đồng; 

3/ Tiền lương trong những ngày không được làm việc: 26.368.066 đồng; 

III. Về án phí lao động sơ thẩm: Bà Đoàn Thị Hồng V không phải chịu. Công 

ty TNHH công nghiệp M phải chịu 3.873.500 đồng án phí lao động sơ thẩm. 

IV. Án xử công khai, tuyên án có mặt các đương sự. 

V. Nguyên đơn, bị đơn có mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án.  

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 dân sự, người phải thi hành dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 
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cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời 

hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

 

 Nơi nhận:     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND TX D;                                      Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

- Thi hành án TX D; 

- TAND tỉnh Bình Dương; 

- Đương sự; 

- Lưu VT; Hsva. 

                                                                         Lê Thị Mỹ Hạnh 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN DẦU TIẾNG 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Bản án số: 27/2018/HNGĐ-ST 

Ngày: 11-7-2018 

V/v tranh chấp ly hôn, quyền 

nuôi con và cấp dưỡng nuôi con 

chung 

CỘNG HOÀ 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 DẦU TIẾNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Minh Đồng. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Vương Thị Vui;

2. Bà Lê Thị Phương Dương.

- Thư ký phiên tòa: Ông Ngô Nguyễn Minh Sơn – Thư ký Tòa án nhân dân

huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Quang Thịnh – Kiểm sát viên. 

Ngày 11 tháng 7 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Dầu Tiếng, 

tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hôn nhân gia 

đình thụ lý số: 263/2018/TLST-HNGĐ ngày 04 tháng 5 năm 2018 về việc: tranh 

chấp ly hôn, quyền nuôi con và cấp dưỡng nuôi con chung, theo Quyết định đưa 

vụ án ra xét xử số 28/2018/QĐXXST-HNGĐ ngày 06 tháng 6 năm 2018 giữa 

các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Bùi Thị P, sinh năm 1979; HKTT: Tổ 3, ấp X, xã T,

huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. 

2. Bị đơn: Ông Hồ Đình H, sinh năm 1979; HKTT: Tổ 3, ấp X, xã T, huyện

Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. 

Nguyên đơn bà P có mặt tại phiên tòa. Bị đơn ông H đã được triệu tập đến 

lần thứ hai H vắng mặt không lý do. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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* Theo đơn xin ly hôn ngày 02/5/2018, bản tự khai, biên bản làm việc, 

biên bản kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và biên bản hòa 

giải cũng như tại phiên tòa nguyên đơn bà Bùi Thị P trình bày: 

- Về quan hệ hôn nhân: Bà P và ông H chung sống với nhau từ năm 1999. 

Hôn nhân tự nguyện, có tổ chức lễ cưới, có đăng ký kết hôn tại UBND xã Q, 

huyện Q1, tỉnh Nghệ An vào ngày 21/01/1999. Trong quá trình chung sống, vợ 

chồng thường xuyên phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân là do ông H có tính côn 

đồ, thường xuyên uống rượu, chửi mắng, sỉ nhục bà P với những lời rất thô tục, 

thường dùng bạo lực đánh bà P và các con gây thương tích. Ngoài ra, ông H còn 

có người phụ nữ khác bên ngoài. Bà P biết được và có khuyên ngăn H ông H 

không thay đổi mà còn đe dọa bà P. Hiện nay, bà P thấy tình trạng hôn nhân đã 

ở mức trầm trọng, mục đích hôn nhân không đạt được nên yêu cầu được ly hôn 

với ông H. 

- Về con chung: Quá trình chung sống, bà P với ông H có 03 con chung 

tên Hồ Thị P1, sinh năm 1999; Hồ Thị A, sinh ngày 16/8/2001 và Hồ Thị Quỳnh 

D, sinh ngày 17/12/2012. Khi ly hôn, bà P yêu cầu được trực tiếp nuôi dưỡng 02 

con chung Hồ Thị A và Hồ Thị Quỳnh D. Theo đơn xin ly hôn, bà P yêu cầu 

ông H cấp dưỡng nuôi 02 con mỗi tháng 8.000.000 đồng (mỗi con 4.000.000 

đồng/tháng) cho đến khi con chung đủ 18 tuổi. Tại phiên tòa, bà P xác định chỉ 

yêu cầu ông H cấp dưỡng nuôi con chung tên Hồ Thị Quỳnh D mỗi tháng 

700.000 đồng cho đến khi con chung trưởng thành đủ 18 tuổi, không yêu cầu 

ông H cấp dưỡng đối với con chung Hồ Thị A. Đối với con chung Hồ Thị P1 đã 

đủ tuổi trưởng thành nên không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Bà P xác định hiện nay bà P đang làm công nhân cho Công ty GREAT 

PROCESS(VN) có địa chỉ tại đường 3/2, xã A, thị xã B, tỉnh Bình Dương với 

mức lương khoảng 6.500.000 đồng/tháng. 

- Về tài sản chung, nợ chung: Không tranh chấp, không yêu cầu Tòa án 

giải quyết. 

Chứng cứ nguyên đơn bà P cung cấp: Đơn khởi kiện ngày 02/5/2018 của 

bà P; bản sao giấy CMND và Sổ hô ̣khẩu  của bà P; bản chính giấy chứng nhận 

đăng ký kết hôn; bản sao giấy khai sinh của Hồ Thị A, sinh ngày 16/8/2001 và 

Hồ Thị Quỳnh D, sinh ngày 17/12/2012, bản tự khai ngày 11/5/2018 bà P. 

Ngoài ra, bà P không cung cấp chứng cứ hay ý kiến gì khác. 

* Tại bản tự khai ngày 11/5/2018, biên bản làm việc, biên bản kiểm tra 

việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và biên bản hòa giải bị đơn ông 

Hồ Đình H trình bày: 

- Về quan hệ hôn nhân: Ông H thống nhất ý kiến với bà P về quá trình 

chung sống với nhau từ năm 1999. Hôn nhân tự nguyện, có tổ chức lễ cưới, có 

đăng ký kết hôn tại UBND xã Q, huyện Q1, tỉnh Nghệ An vào ngày 20/01/1999. 

Trong quá trình chung sống, vợ chồng không có mâu thuẫn gì. Ông H vẫn còn 

thương yêu vợ thương con, sợ ly hôn sau này con cái sẽ khổ nên không đồng ý 

ly hôn. 
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- Về con chung: Ông H thống nhất với bà P về quá trình chung sống, ông 

H với bà P có 03 con chung tên Hồ Thị P, sinh năm 1999; Hồ Thị A, sinh ngày 

16/8/2001 và Hồ Thị Quỳnh D, sinh ngày 17/12/2012. Trương hợp Tòa án giải 

quyết cho vợ chồng ly hôn thì ông H yêu cầu được trực tiếp nuôi dưỡng 02 con 

tên Hồ Thị A, Hồ Thị Quỳnh D và không yêu cầu bà P cấp dưỡng nuôi con. 

Hiện nay, ông H đang làm thợ hồ với mức thu nhập khoảng 6.300.000 

đồng/tháng. 

- Về tài sản chung, nợ chung: Không tranh chấp, nên không yêu cầu Tòa 

án giải quyết. 

Chứng cứ bị đơn ông H cung cấp: Bản tự khai ngày 11/5/2018. Ngoài ra, 

ông H không cung cấp chứng cứ hay ý kiến gì khác. 

* Tại bản tự khai, biên bản kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai 

chứng cứ và biên bản hòa giải cũng như tại phiên tòa con chung Hồ Thị A 

trình bày:  

Trường hợp ông H và bà P ly hôn thì cháu An có nguyện vọng được sống 

cùng với mẹ là bà Bùi Thị P.  

* Xác minh và làm việc của Tòa án: 

TAND huyêṇ Dầu Tiếng đa ̃tiến hành xác minh nơi cư trú về sư ̣mâu 

thuâñ vợ chồng giữa bà P với ông H, đã xác định được: Trong cuộc sống vợ 

chồng, ông H là người không chung thủy, ông H có người phụ nữ khác, bà P vì 

muốn giữ hạnh phúc gia đình nên cố níu kéo ông H không được. Ngoài ra, ông 

H còn có hành vi bạo lực gia đình, ngược đãi bà P và các con. Hiện, bà P và các 

con chung đã không còn ở chung với ông H.   

* Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Dầu Tiếng (ông 

Thịnh) có ý kiến: 

Quá trình tố tụng cũng như diễn biến tại phiên tòa, Thẩm phán và Hội 

đồng xét xử đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, đã thực 

hiện đầy đủ việc tống đạt các văn bản tố tụng cho các bên đương sự. Tại phiên 

tòa, đã có mặt nguyên đơn bà P và con chung Hồ Thị A. Bị đơn ông H được Tòa 

án triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai H cố tình vắng măṭ không lý do . Việc vắng 

mặt của bị đơn ông H là cố tình nên đề nghị xét xử vắng mặt đương sự theo các 

Điều 227, 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Không kiến nghị khắc 

phục, bổ sung các thủ tục tố tụng . Quan hê ̣pháp luâṭ tranh chấp là ly hôn, nuôi 

con và cấp dưỡng nuôi con chung. Đề nghi,̣ Hội đồng xét xử chấp nhâṇ yêu cầu 

khởi kiêṇ của nguyên đơn về l y hôn, giao 02 con cung tên Hồ Thị A và Hồ Thị 

Quỳnh D cho bà P trực tiếp nuôi dưỡng và buộc ông H cấp dưỡng nuôi con 

chung tên Hồ Thị Quỳnh D mức 700.000 đồng/tháng cho đến khi con chung đủ 

18 tuổi. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Từ những tài liệu chứng cứ đã thu thập có trong hồ sơ. Sau khi nghe lời 

trình bày của các đương sự tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, 

[1] Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, nguyên đơn bà P có mặt, bị đơn ông H 

đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai H vắng mặt không lý do. Quá trình tiến 

hành tố tụng, Tòa án đã thực hiện đầy đủ các thủ tục tố tụng đối với bị đơn ông 

H để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia giải quyết vụ án . 

Việc vắng mặt của bi ̣ đơn ông H tại phiên tòa là cố tình nên Hội đồng xét xử tiến 

hành xét xử vắng mặt theo quy định tại Điều 227, 228 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự năm 2015. 

[2] Nguyên đơn bà P khởi kiện bị đơn ông H về việc ly hôn và yêu cầu 

được trực tiếp nuôi dưỡng 02 con chung Hồ Thị A, sinh ngày 16/8/2001 và Hồ 

Thị Quỳnh D, sinh ngày 17/12/2012, đồng thời yêu cầu ông H cấp dưỡng nuôi 

cháu Hồ Thị Quỳnh D mỗi tháng 700.000 đồng cho đến khi con chung trưởng 

thành đủ 18 tuổi. Bị đơn ông H có hộ khẩu thường trú tại ấp X, xã T, huyện Dầu 

Tiếng, tỉnh Bình Dương nên vụ án thuộc thẩm quyền thụ lý, giải quyết của 

TAND huyện Dầu Tiếng theo quy định tại các Điều 28, 35, 39 của Bộ luật Tố 

tụng dân sự năm 2015 và quan hệ pháp luật tranh chấp là ly hôn, tranh chấp về 

nuôi con và cấp dưỡng nuôi con.  

[3] Theo đơn khởi kiện ly hôn ngày 02/5/2018, bà P yêu cầu được trực 

tiếp nuôi dưỡng 02 con chung Hồ Thị A và Hồ Thị Quỳnh D, đồng thời yêu cầu 

ông H cấp dưỡng nuôi 02 con mỗi tháng 8.000.000 đồng (mỗi con 4.000.000 

đồng/tháng) cho đến khi con chung đủ 18 tuổi. Tại phiên tòa, bà P xác định chỉ 

yêu cầu ông H cấp dưỡng nuôi con chung tên Hồ Thị Quỳnh D mỗi tháng 

700.000 đồng cho đến khi con chung trưởng thành đủ 18 tuổi, không yêu cầu 

ông H cấp dưỡng đối với con chung Hồ Thị A. Việc thay đổi một phần yêu cầu 

khởi kiện về cấp dưỡng nuôi con chung là tự nguyện và phù hợp pháp luật nên 

Hội đồng xét xử ghi nhận ý kiến của bà P. 

[4] Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà P: 

[4.1] Về quan hệ hôn nhân: Bà P với ông H chung sống với nhau từ năm 

1999. Hôn nhân tự nguyện, có tổ chức lễ cưới, có đăng ký kết hôn tại UBND xã 

Q, huyện Q1, tỉnh Nghệ An vào ngày 21/01/1999. Hôn nhân giữa bà P và ông H 

là sự tự nguyện giữa hai bên và thực hiện đúng thủ tục quy định nên đươc̣ pháp 

luâṭ thừa nhâṇ là vợ chồng . Quá trình chung sống, bà P và ông H thường xảy ra 

mâu thuẫn nguyên nhân do ông H có người phụ nữ khác, ông H có hành vi 

ngược đãi, bạo hành gia đình. Bà P xác định vợ chồng đã có quá nhiều mâu 

thuẫn nên không còn tình cảm vợ chồng, không thể chung sống với nhau được 

nữa và yêu cầu ly hôn để không làm khổ cho cả hai. Ngược lại, ông H xác định 

vợ chồng không có mâu thuẫn gì nên không đồng ý ly hôn. Kết quả xác minh, 

thu thập chứng cứ xác định lời trình bày của bà P là phù hợp. Theo quy định tại 

Điều 19 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì vợ chồng có nghĩa vụ 

thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng 

nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình. Hội đồng xét xử thấy mâu 
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thuẫn vợ chồng giữa bà P với ông H đã trầm trọng, mục đích hôn nhân không 

đạt được, nếu kéo dài tình trạng hôn nhân thì không có lợi gì cho cả hai. Do đó, 

cần áp dụng các quy định tại Điều 56 của Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 để 

giải quyết việc xin ly hôn của bà P với ông H là phù hợp quy định pháp luật. 

[4.2] Về nuôi con chung: Quá trình chung sống, giữa bà P với ông H có 03 

con chung tên Hồ Thị P1, sinh năm 1999; Hồ Thị A, sinh ngày 16/8/2001 và Hồ 

Thị Quỳnh D, sinh ngày 17/12/2012. Bà P yêu cầu được trực tiếp nuôi dưỡng 02 

con chung tên Hồ Thị A và Hồ Thị Quỳnh D, đồng thời yêu cầu ông H cấp 

dưỡng nuôi con chung tên Hồ Thị Quỳnh D với số tiền 700.000 đồng/tháng cho 

đến khi con chung trưởng thành đủ 18 tuổi. Tại bản tự khai, ông H có ý kiến 

trường hợp Tòa án giải quyết ly hôn thì ông H yêu cầu được nuôi dưỡng 02 con 

chung tên Hồ Thị A và Hồ Thị Quỳnh D và không yêu cầu bà P cấp dưỡng nuôi 

con chung. Ông H yêu cầu được nuôi con chung H theo kết quả xác minh thu 

thập chứng cứ thì ông H thường có hành vi bạo lực đối với các con. Mặc khác 

cháu Hồ Thị A đã trên 7 tuổi và có nguyên vọng ở với mẹ là bà P. Đối với con 

chung là Hồ Thị Quỳnh D, hiện cháu chỉ 06 tuổi, là con gái nên mẹ sẽ dễ dàng 

chăm sóc cho con hơn cha. Theo quy định tại Điều 81, 82, 82 của Luật Hôn 

nhân và gia đình năm 2014 thì việc nuôi con sau khi ly hôn là trách nhiệm, nghĩa 

vụ của cha mẹ đối với con chưa thành niên. Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận 

yêu cầu khởi kiện của bà P, bà P được trực tiếp nuôi dưỡng 02 con chung. 

[4.3] Về cấp dưỡng nuôi con: Bà P yêu cầu ông H phải cấp dưỡng nuôi 

con chung Hồ Thị Quỳnh D, sinh ngày 17/12/2012 mỗi tháng 700.000 đồng cho 

đến khi con chung đủ 18 tuổi. Quá trình giải quyết vụ án, ông H thừa nhận bản 

thân làm thợ hồ với thu nhập mỗi tháng 6.300.000 đồng. Theo quy định tại các 

Điều 82, 107, 110, 116, 117 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì ông H 

phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chung. Với mức thu nhập như ông H thừa 

nhận thì mức yêu cầu cấp dưỡng nuôi con của bà P đưa ra là phù hợp nên được 

chấp nhận.  

[4.4] Về tài sản chung, nợ chung: Bà P không tranh chấp về tài sản chung, 

nợ chung nên Hôị đồng xét xử không xem xét giải quyết.  

[5] Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát về qu á trình tiến hành tố tụng , diêñ 

biến taị phiên tòa cũng như đề xuất hướng giải quyết đối với vụ án là có căn cứ, 

phù hợp quy định của pháp luật. 

[6] Bà P phải chịu án phí hôn nhân gia đình sơ thẩm, ông H phải chịu án 

phí cấp dưỡng sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

- Căn cứ vào các Điều 5, 28, 35, 39, 71, 147, 227, 228, 266, 271, 273 của 

Bộ luật Tố tụng dân năm 2015; 
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- Căn cứ vào các Điều 9, 19, 53, 56, 81, 82, 83, 84, 107, 110, 116, 117 của 

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; 

- Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội Khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

I. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện về việc ly hôn, tranh chấp về nuôi con và 

cấp dưỡng nuôi con của bà Bùi Thị P đối với ông Hồ Đình H, xử lý cụ thể như 

sau: 

1. Về quan hệ hôn nhân: Bà Bùi Thị P được ly hôn đối với ông Hồ Đình 

H. 

2. Về con chung: Bà Bùi Thị P được quyền trực tiếp nuôi dưỡng, chăm 

sóc 02 con chung tên Hồ Thị A, sinh ngày 16/8/2001 và Hồ Thị Quỳnh D, sinh 

ngày 17/12/2012. Ông Hồ Đình H có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con chung tên Hồ 

Thị Quỳnh D với số tiền 700.000 đồng (bảy trăm đồng)/tháng cho đến khi con 

chung trưởng thành đủ 18 tuổi.  

Hai bên được quyền thăm nom, chăm sóc, giáo dục con chung theo quy 

định pháp luật. Người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom 

con mà không ai được cản trở. Trường hợp người không trực tiếp nuôi con lạm 

dụng việc thăm nom con để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, 

chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu 

cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó. Vì lợi ích của con, Tòa 

án có thể quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi 

con khi có đơn yêu cầu.  

Sau khi án có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày bà P có đơn yêu cầu thi hành 

án, nếu ông H không thực hiện việc cấp dưỡng nêu trên, thì hàng tháng ông H 

còn phải chịu tiền lãi theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự 

năm 2015 tương ứng với thời gian chưa thi hành án. 

3. Về tài sản chung và nợ chung: Bà P không tranh chấp, không yêu cầu 

giải quyết nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

II. Về án phí:  

1. Bà Bùi Thị P phải chịu số tiền 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) tiền 

án phí hôn nhân gia đình sơ thẩm, được khấu trừ vào số tiền 300.000 đồng (ba 

trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí hôn nhân gia đình sơ thẩm đã nộp theo 

biên lai thu số AA/2016/0011757 ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.  

2. Ông Hồ Đình H phải chịu số tiền 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) 

tiền án phí cấp dưỡng sơ thẩm. 

Nguyên đơn có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo Bản án trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án (ngày 11.7.2018). 
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Bị đơn vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày Bản án được tống đạt hợp lệ theo quy định. 

Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự , người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án , yêu cầu cơ quan thi hành án , tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và Điều 9 của 

Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu khởi kiện thi hành án được thực hiện theo 

quy định tại Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự./. 

 

Nơi nhận:                                                   
- TAND tỉnh Bình Dương;                                     
- VKSND tỉnh Bình Dương; 

- VKSND huyện Dầu Tiếng; 

- CC THA DS huyện Dầu Tiếng; 

- UBND xã Q, huyện Q1, tỉnh Nghệ An; 

- Các đương sự;                                                                      

- Lưu: Hồ sơ, VT.                                                                                              

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Phạm Minh Đồng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM 

TỈNH NINH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản số: 74/2018/HSST; 

Ngày: 28/9/2018;   

NHÂN DANH  

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM 

TỈNH NINH THUẬN 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Trần Thị Anh Nga. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1/. Ông Trịnh Thế Cường -  Giám đốc công ty cổ phần Gia Việt, thành phố Phan 

Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

2/. Bà Nguyễn Thị Hồng Lam  – Hiệu trưởng trường tiểu học Tấn Tài 1, thành 

phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

Thư ký Toà án: Ông Nguyễn Đăng Cốc - Cán bộ Toà án nhân dân thành phố 

Phan Rang- Tháp Chàm. 

Kiểm sát viên tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Đào Nhã Tưởng - Kiểm sát viên 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm  

Ngày 28 tháng 9 năm 2018, tại Hội trường TAND  thành phố Phan Rang - Tháp 

Chàm, mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 84/2018/HSST, ngày 12 

tháng  9 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 77/2018/QĐXXST-HS 

ngày 17 tháng 9 năm 2018 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Tấn D; Tên gọi khác: Không; Sinh năm: 1976 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu phố 3, phường Ph, TP. Phan Rang – Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận; 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; 

Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ học vấn: Không 

Con ông: Nguyễn Ch; Sinh năm: 1929 (đã chết) và bà: Nguyễn Thị Th; Sinh 

năm: 1943. Có 01 người con, sinh năm: 1999. 

Tiền án , tiền sự: Không 

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 05/7/2018, hiện đang tạm giam tại Nhà tạm giữ 

Công an thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

 (Bị cáo có mặt tại phiên tòa). 
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*Ngƣời bị hại: Chị Nguyễn Thị Ph, sinh năm: 1976  (vắng mặt – yêu cầu xét xử 

vắng mặt).  

Địa chỉ: Số 297/27 đường C, phường 8, Q. Gò V, TP. Hồ Chí Minh. 

 

  

                                               NỘI DUNG VỤ ÁN 

 

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

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 14 giờ ngày 19/11/1995, chị Nguyễn Thị Ph đi giặt quần áo ở khu vực 

sông D  tại khu phố 3, phường Ph. Khi giặt quần áo được khoảng 20 phút, chị Ph 

nhìn thấy Nguyễn Tấn D đem theo một bộ chích cá đi ra sông. Lúc này, D nhìn thấy 

chị Ph mặc quần áo mỏng, đoạn sông nơi chị Ph giặt đồ vắng người nên D nảy sinh 

ý định giao cấu với chị Ph. Khi chị Ph bê thau đồ đi lên, D đi theo chị Ph, khi đi 

ngang chị Ph, D ôm chị Ph, vật xuống, chị Ph vùng vẫy, giằng co làm cả hai cùng té 

xuống ngay mép sông. Trong lúc giằng co D cởi được quần dài và quần lót của chị 

Ph ra. Sau đó, D tự cởi quần của mình ra rồi đưa dương vật vào âm hộ của chị Ph để 

thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với chị Ph. Trong lúc đang thực hiện hành vi 

giao cấu thì chị Ph la lớn kêu cứu, một số người dân ở bờ sông D phía thôn Thuận 

H, xã Phước Th, huyện Ninh Phước nghe tiếng kêu cứu của chị Ph lội sông chạy 

sang. Thấy vậy, D bỏ chạy lên bờ, rồi bỏ trốn. Chị Ph được người dân sơ cứu, sau 

khi tỉnh lại, chị Ph đã trình báo cơ quan công an. 

Tại Biên bản giám định pháp y sinh dục số 158/GĐPY ngày 20/11/1995 của Tổ 

chức Giám định pháp y Tỉnh Ninh Thuận thể hiện tình trạng tổn thương của chị 

Nguyễn Thị Ph như sau: 

- Phía ngoài màng trinh ở vị trí 6 giờ và 9 giờ xây xát tụ máu đỏ. Màng trinh 

hình khế rách hoàn toàn ở vị trí 6 giờ và 9 giờ. Vết rách còn đang rỉ máu, chạm nhẹ 

gây đau. Vết rách sâu xuống chân màng trinh.  

- Các dấu vết trên thân thể: niêm mạc môi trên và môi dưới bầm tụ máu gần 

như toàn bộ. Trán phải ngay đầu trên cung lông mày có vết bầm ĐK 0,5 cm. Đầu 

trong cung lông mày phải và sống mũi bầm tụ máu. Xét nghiệm dịch âm đạo: BC 

(Một cộng) Tế bào âm đạo (Hai cộng) không thấy tinh trùng và các loại vi trùng, 

nấm gây bệnh. Kết luận: Nạn nhân bị rách màng trinh mới, hoàn toàn ở vị trí 6 giờ 

và 9 giờ. Trên thân thể có dấu vết của bạo lực kèm theo. 

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Tấn D đã bỏ trốn khỏi địa phương , 

nên Đội điều tra thị xã Phan Rang-Tháp Chàm đã ra Quyết định truy nã số 23 ngày 

20/11/1995 đối với D. Đến ngày 05/7/2018, thì bắt được D theo Quyết định truy nã.  

Tại Cơ quan điều tra, D đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng không 

thừa nhận đã giao cấu được với chị Ph. 
Cáo trạng số: 85/QĐ – KSĐT, ngày 10/9/2018 của của Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Phan Rang - Tháp Chàm truy tố bị cáo Nguyễn Tấn D về tội: “Hiếp dâm” 

theo khoản 1 Điều 112 Bộ luật hình sự năm 1985.   
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Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát TP. Phan Rang – Tháp Chàm giữ nguyên 

quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng cho bị cáo Nguyễn Tấn D: 

khoản 1 Điều 112; Điểm h khoản 1 điều 38 Bộ luật hình sự năm 1985. Đề nghị xử 

phạt bị cáo Nguyễn Tấn D  từ  18– 24 tháng tù. 

Bị cáo không tranh luận. 

Bị cáo nói lời sau cùng: Xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

  

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
 

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

đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau. 

[1] Xét về hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra công an TP. Phan Rang – 

Tháp Chàm, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân TP. Phan Rang – Tháp Chàm, 

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

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 gì về hành vi, Quyết định của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 

[2] Đối với bị cáo: Qua thẩm vấn công khai tại phiên toà sơ thẩm, bị cáo thừa 

nhận có nảy sinh ý định giao cấu với chị Nguyễn Thị Ph, bị cáo có sử dụng vũ lực 

ôm, vật và cởi quần của chị Ph, nhưng không thừa nhận đã thực hiện được hành vi 

giao cấu với chị Ph là không có cơ sở; Bởi lẽ theo kết luận tại Biên bản giám định 

pháp y sinh dục số 158/GĐPY ngày 20/11/1995 của Tổ chức Giám định pháp y Tỉnh 

Ninh Thuận thể hiện tình trạng tổn thương của chị Nguyễn Thị Ph: Phía ngoài màng 

trinh ở vị trí 6 giờ và 9 giờ xây xát tụ máu đỏ. Màng trinh hình khế rách hoàn toàn ở 

vị trí 6 giờ và 9 giờ. Vết rách còn đang rỉ máu, chạm nhẹ gây đau. Vết rách sâu 

xuống chân màng trinh. Các dấu vết trên thân thể: niêm mạc môi trên và môi dưới 

bầm tụ máu gần như toàn bộ. Chứng cứ giám định pháp y sinh dục phù hợp với lời 

khai của chị Ph, tại thời điểm bị cáo phạm tội thì chị Ph mới 19 tuổi chưa lập gia 

đình và chưa có người yêu. Chứng tỏ, từ khi nảy sinh việc giao cấu trái ý muốn của 

chị Ph, đến khi bị phát hiện bị cáo bỏ trốn thì hành vi phạm tội của bị cáo đã hoàn 

thành. 

Hành vi phạm tội của bị cáo thể hiện, Cụ thể: Khoảng 14 giờ ngày 19/11/1995, 

bị cáo Nguyễn Tấn D đem theo một bộ chích cá đi ra sông D tại thuộc Dân phố 9, 

phường Ph, thị xã Phan Rang – Tháp Chàm (nay là khu phố 3, phường Ph, thành phố 

Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận). Bị cáo D nhìn thấy chị Ph mặc quần áo 

mỏng, đoạn sông nơi chị Ph giặt đồ vắng người nên bị cáo nảy sinh ý định giao cấu 

với chị Ph. Khi chị Ph bê thau đồ đi lên, đi ngang qua thì bị cáo ôm chị Ph, vật xuống, 

chị Ph vùng vẫy, giằng co làm cả hai cùng té xuống ngay mép sông. Trong lúc giằng 

co bị cáo cởi được quần dài và quần lót của chị Ph ra. Sau đó, bị cáo tự cởi quần của 

mình ra rồi đưa dương vật vào âm hộ của chị Ph để thực hiện hành vi giao cấu trái ý 

muốn với chị Ph. Trong lúc đang thực hiện hành vi giao cấu thì chị Ph la lớn kêu cứu, 
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một số người dân ở bờ sông D phía thôn Thuận H, xã Phước Th, huyện Ninh Phước 

nghe tiếng kêu cứu của chị Ph lội sông chạy sang. Thấy vậy, bị cáo bỏ chạy lên bờ, rồi 

bỏ trốn. 

Nghị quyết số 32/1999/NQ-QH10 ngày 21/12/21999 về việc thi hành Bộ luật 

hình sự năm 1999 bị cáo thực hiện hành vi phạm tội trước ngày Bộ luật hình sự năm 

1999 có hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2000). Vì vậy, Viện kiểm sát TP. Phan Rang – 

Tháp Chàm truy tố bị cáo D về tội “Hiếp dâm” quy định khoản 1 điều 112 Bộ luật 

hình sự năm 1985 theo nguyên tắc có lợi cho bị cáo là có căn cứ. 

 [3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã  xâm phạm đến 

quyền bất khả xâm phạm về tình dục, danh dự, nhân phẩm, sức khỏe của người phụ nữ 

được pháp luật bảo vệ, mà còn gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa 

phương, sau khi phạm tội bỏ trốn một thời gian dài 23 năm gây khó khăn cho Cơ quan 

điều tra từ năm 1995 đến ngày 05/7/2018 mới bị bắt theo Lệnh truy nã, nên cần thiết 

phải xử phạt bị cáo mức án thật nghiêm khắc để có tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo và 

phòng ngừa chung. 

Tuy nhiên, khi lượng hình cần xem xét tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo được hưởng 

là thành khẩn khai báo. Đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm h khoản 1 điều 38 

Bộ luật hình sự năm 1985. 

 [4] Xét quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân TP. Phan Rang – Tháp Chàm về 

việc định tội và định khung hình phạt đối với bị cáo, tình tiết giảm nhẹ hình sự và 

nhân thân của bị cáo, là hoàn toàn tướng xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội 

của bị cáo,  là có căn cứ và đúng pháp luật, nên chấp nhận. 

Tuy nhiên, Viện kiểm sát tính bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 06/7/2018 theo Quyết 

định tạm giữ là không chính xác, theo nguyên tắc có lợi cho bị cáo tính tạm giữ từ 

ngày 05/7/2018  bắt người đang bị truy nã (theo biên bản bắt người đang bị truy nã tại 

Công an xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, TP. Bà Rịa – Vũng Tàu). 

  [5]Về trách nhiệm dân sự: Chị Nguyễn Thị Ph không yêu cầu bị cáo bồi thường, 

nên Hội đồng xét xử không xem xét đến. 

[6] Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ Nghị quyết số: 326/UBTVQH14, ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội khóa 14 quy định án phí và lệ phí Tòa án; 

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên. 

 
 

                                            QUYẾT ĐỊNH 

 

Căn cứ vào: khoản 1 điều 112, điểm h khoản 1 điều 38  Bộ luật hình sự năm 

1985. 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Tấn D  phạm tội “Hiếp dâm”. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Tấn D  24 (hai mươi bốn) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày bắt người đang bị truy nã (ngày 05/7/2018). 
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Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng chẵn) án phí 

hình sự sơ thẩm. 

Án xử công khai sơ thẩm, có mặt bị cáo. Quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án. Riêng người bị hại vắng mặt. Quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày nhận được bản sao án văn. 

 

 Nơi nhận:                                                                                         TM. HỘI  ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Bị cáo;                                                                                                                                                     Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà 

- TAND tỉnh NT; 
- VKSND TP.PRTC; 
- Công an TP. PR-TC ;                                                          

- Lưu HS+ án; 

                                                                                 Trần Thị Anh Nga 
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- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

  Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông: Hoàng Ngọc Sơn.   

  Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Hữu Hãn; Ông Nguyễn Thế Sách.

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Quốc Huy- Thư ký Tòa án nhân dân huyện Quế Võ.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ tham gia phiên toà:

  Ông Đặng Thanh Minh - Kiểm sát viên. 

  Ngày 20 tháng 9 năm 2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quế Võ xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 156/2018/TLST- HNGĐ
 
ngày 26 tháng 3 

năm 2018 về tranh chấp hôn nhân gia đình, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 24/2018/QĐXXST- HNGĐ ngày 26 tháng 7 năm 2018
 
giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Anh Trần Văn D, sinh năm 1983. Có mặt.

  HKTT, chỗ ở: Hiền Lương, Phù Lương, Quế Võ, Bắc Ninh. 

- Bị đơn: Chị Nguyễn Thị H. sinh n¨m 1985. Có mặt.

HKTT: Hiền Lương, Phù Lương, Quế Võ, Bắc Ninh.

Tạm trú: Thôn 10, Xóm Tự, Hương Mạc, Lạng Giang, Bắc Giang.

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo nguyên đơn là anh Trần Văn D tr×nh bµy t¹i biên bản lấy lời khai vµ 

t¹i phiªn tßa: T«i kÕt h«n víi chị H từ 28/11/2006, trªn c¬ së tù nguyÖn, tu©n thñ 

c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt, ®¨ng ký kÕt h«n ë UBND x· Phù Lương, Quế Võ, 

Bắc Ninh. Sau khi cưới vî chång thuê nhà ở trọ ở trên TP. Bắc Ninh sống và 

làm ăn trên đó. Đến khoảng năm 2012 thì vợ chồng về chung sống trên đất của 

gia đình nhà tôi ở Hiền Lương, Phù Lương, Quế Võ, nhưng vợ chồng làm ăn 

kinh tế riêng. Vợ chồng chung sống với nhau đến tháng 11 năm 2016 thì mâu 

thuẫn. Nguyên nhân mâu thuẫn do chị H tham gia vào hội thánh đức chúa trời, 

gia đình nhà tôi không nhất trí, nên bố tôi đã đuổi chị H đi. Từ tháng 11/2016 

đến nay vợ chồng ly thân, khoảng 2 đến 3 tháng đầu vợ chồng tôi thỉnh thoảng 

vẫn gặp nhau, sau đó không gặp nhau nữa. Từ đó hai bên không có biện pháp 

nào để đoàn tụ nữa. Nay tôi xác định vợ chồng không còn tình cảm, không thể 

đoàn tụ được nữa, nên giữ nguyên yêu cầu ly hôn.   

VÒ con chung: Vợ chồng tôi có 02 con là: Trần Văn Quyết, sinh ngày 

13/11/2007 và Trần Văn Thắng, sinh ngày 07/3/2011. Hiện hai cháu đang ở với 

tôi. Ly hôn tôi yêu cầu được nuôi cả hai con, và không yêu cầu chị H phải cấp 

dưỡng nuôi con, còn tùy chị H. Hiện tôi vẫn đang làm việc tại Công ty TNHH 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 
HUYỆN QUẾ VÕ 
TỈNH BẮC NINH 

Bản án số: 23/2018/HNGĐ 

Ngày: 20/9/2018 
( V/V: Anh D xin ly hôn 

chị H.  

 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  QUẾ  VÕ TỈNH  BẮC  NINH 
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cơ khí Như Nguyệt ở KCN Võ Cường, TP. Bắc Ninh. Thu nhập bình quân hơn 

8.000.000đ/ tháng, nên có đủ điều kiện để nuôi hai con.   

VÒ tµi s¶n chung, công nợ và c«ng søc vợ chồng tôi tự thỏa thuận, không 

yêu cầu Tòa án giải quyết.  

Ngoµi ra t«i kh«ng tr×nh bµy vµ yªu cÇu g× kh¸c.  

Theo bị đơn là chị H tr×nh bµy t¹i biên bản lấy lời khai vµ t¹i phiªn tßa:  

T«i kÕt h«n víi anh D từ ngày 28/11/2006, trªn c¬ së tù nguyÖn, tu©n thñ 

c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt, ®¨ng ký kÕt h«n ë UBND x· Phù Lương, Quế Võ, 

Bắc Ninh. Sau khi cưới vî chång thuê nhà ở trọ tại Bồ Sơn, Võ Cường, TP. Bắc 

Ninh. Sau gần một năm thì lại thuê trọ tại chợ Yên, Yên Mẫn, Kinh Bắc, Bắc 

Ninh. Đến khoảng năm 2012 thì vợ chồng về chung sống trên đất của gia đình 

nhà chồng ở Hiền Lương, Phù Lương, nhưng vợ chồng ăn riêng. Vợ chồng 

chung sống với nhau đến tháng 11 năm 2016 thì mâu thuẫn. Nguyên nhân mâu 

thuẫn do tôi tham gia vào hội thánh đức chúa trời, gia đình nhà chồng không 

nhất trí, nên bố chồng tôi đã đuổi tôi đi. Từ đó ( tháng 11/2016 ) đến nay vợ 

chồng ly thân, khoảng 2 đến 3 tháng đầu vợ chồng tôi thỉnh thoảng vẫn gặp 

nhau, sau đó không gặp nhau nữa, tôi gọi điện, nhắn tin chồng tôi cũng không 

nghe, không trả lời. Từ đó hai bên không có biện pháp nào để đoàn tụ nữa. Nay 

chồng tôi làm đơn xin ly hôn tôi, quan điểm của tôi là vẫn mong muốn vợ chồng 

về đoàn tụ. Nhưng sau khi tôi về biết anh D đã có quan hệ với người phụ nữ 

khác được khoảng một năm nay, nên tôi cũng nhất trí đề nghị Tòa án huyện Quế 

Võ giải quyết ly hôn cho chúng tôi, vì xác định vợ chồng không còn tình cảm, 

không thể đoàn tụ được nữa.  

VÒ con chung: Vợ chồng tôi có 02 con là: Trần Văn Quyết, sinh ngày 

13/11/2007 và Trần Văn Thắng, sinh ngày 07/3/2011. Hiện hai con tôi đang ở 

với bố là anh D. Ly hôn tôi yêu cầu được nuôi cả hai con và không yêu cầu anh 

D cấp dưỡng nuôi con. Còn nếu được nuôi một con thì tôi xin nuôi cháu Thắng. 

Về cấp dưỡng nuôi con tôi không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Hiện tôi không theo Hội thánh đức chúa trời nữa. Tôi đã đăng ký tạm trú 

ở nhà bố mẹ đẻ tôi tại Thôn 10, Xóm Tự, Hương Mạc, Lạng Giang, Bắc Giang. 

Tôi đang làm việc tại Công ty TNHH XNK TM Kim Trung ở A4BT1A Bùi 

Xuân Phái, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Thu nhập bình quân hơn 

5.000.000đ/ tháng, nên có đủ điều kiện nuôi con. Sau khi ly hôn và tôi được 

nuôi con, tôi sẽ chuyển về làm ở gần nhà để có điều kiện chăm sóc con tốt hơn.  

VÒ tµi s¶n chung, công nợ và c«ng søc vợ chồng tôi tự thỏa thuận, không 

yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Ngoµi ra t«i kh«ng tr×nh bµy vµ yªu cÇu g× kh¸c.  

T¹i phiªn toµ, ®¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn QuÕ Vâ ph¸t biÓu ý 
kiÕn vÒ viÖc tu©n theo ph¸p luËt tè tông dân sự trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô ¸n 

cña ThÈm ph¸n, thư ký và Hội ®ång xÐt xö. ViÖc chÊp hµnh ph¸p luËt cña những 
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ng êi tham gia tè tông, kÓ tõ khi thô lý vô ¸n cho ®Õn trước khi Héi ®ång xÐt xö 

vào nghị ¸n. TÊt c¶ ®Òu ®· ®¶m b¶o tu©n thñ ®óng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt tố 

tụng dân sự. Về quan điểm giải quyết vụ án: Kiểm sát viên đề nghị HĐXX xem 

xét, quyết định công nhận thuận tình ly hôn giữa anh D và chị H. Giao hai con 

chung là cháu Trần Văn Quyết, sinh ngày 13/11/2007, và cháu Trần Văn Thắng, 

sinh ngày 07/3/2011cho anh D trực tiếp nuôi. Về cấp dưỡng nuôi con các đương 

sự không yêu cầu nên không đề cập giải quyết. Chị H có quyền, nghĩa vụ thăm 

nom con sau ly hôn mà không ai được cản trở. 

Về án phí: Anh D phải chịu theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiªn cøu c¸c tµi liÖu cã trong hå s¬ vô ¸n ®îc thÈm tra t¹i 

phiªn toµ, c¨n cø vµo kÕt qu¶ tranh luËn t¹i phiªn toµ, Héi ®ång xÐt xö nhËn 
®Þnh: 

Anh D kết h«n víi chị H ngày 28/11/2006, trªn c¬ së tự nguyện, tu©n thñ 

c¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt, ®¨ng ký kÕt h«n ë UBND xã Phù Lương, Quế Võ, 

B¾c Ninh. Nªn x¸c ®Þnh ®©y lµ h«n nh©n hîp ph¸p. Sau khi cưới vợ chồng thuê 

nhà ở riêng tại TP. Bắc Ninh, đến năm 2012 thì về chung sống cùng gia đình 

nhà anh D ở Phù Lương. Theo anh D và chị H thì vợ chồng chung sống hạnh 

phúc đến tháng 11/2016 thì phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân do chị H tham 

gia vào hội thánh đức chúa trời, gia đình nhà anh D không nhất trí, nên bố anh D 

đã đuổi chị H đi. Từ tháng 11/2016 đến nay vợ chồng ly thân, khoảng 2 đến 3 

tháng đầu vợ chồng thỉnh thoảng vẫn gặp nhau, sau đó không gặp nhau nữa. Chị 

H có gọi điện, nhắn tin cho anh D, nhưng anh D không nghe, không trả lời. Từ 

đó hai bên cắt đứt mọi quan hệ, và đều không có biện pháp nào để đoàn tụ nữa. 

Nay anh D làm đơn xin ly hôn, mới đầu quan điểm của chị H là vẫn mong muốn 

vợ chồng về đoàn tụ. Nhưng sau khi chị H biết anh D đã có quan hệ với người 

phụ nữ khác được khoảng một năm nay, nên chị H cũng nhất trí, đề nghị Tòa án 

huyện Quế Võ giải quyết ly hôn cho vợ chồng, vì xác định vợ chồng không còn 

tình cảm, không thể đoàn tụ được nữa. Xét sự thuận tình ly hôn này là hoàn toàn 

tự nguyện, phù hợp với pháp luật và thực tế, nên được chấp nhận.  

 VÒ con chung: Vợ chồng có 02 con là: Trần Văn Quyết, sinh ngày 

13/11/2007 và Trần Văn Thắng, sinh ngày 07/3/2011. Hiện hai cháu đang ở với 

bố là anh D. Ly hôn anh D yêu cầu được nuôi cả hai con, và không yêu cầu chị 

H phải cấp dưỡng nuôi con theo quy định của pháp luật.  

Chị H cũng yêu cầu được nuôi cả hai con, không yêu cầu anh D cấp 

dưỡng nuôi con. Nếu anh D không nhất trí thì chị xin được nuôi một con là cháu 

nhỏ Trần Văn Thắng. Còn cháu lớn Trần Văn Quyết để cho anh D nuôi. Về cấp 

dưỡng nuôi con chị H không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án có hỏi ý kiến của các con anh D, chị H 

để xem xét nguyện vọng của các cháu khi bố mẹ ly hôn thì muốn ở với ai. Các 

con anh D, chị H đều có nguyện vọng nếu bố mẹ ly hôn thì các cháu muốn ở với 

bố.    
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Héi ®ång xÐt xö xÐt thÊy viÖc nu«i con sau ly h«n lµ quyền và nghĩa vô 

cña bè mÑ. Anh D và chị H đều cã nguyÖn väng nu«i con, đều có đủ điều kiện 

nuôi con. Anh D hiện sống cùng bố mẹ ở Phù Lương, Hiền Lương, Quế Võ, Bắc 

Ninh. Hiện anh D đang làm việc tại Công ty TNHH cơ khí Như Nguyệt ở KCN 

Võ Cường, TP. Bắc Ninh. Thu nhập bình quân hơn 8.000.000đ/tháng. Chị H sau 

khi vợ chồng ly thân nay đã về nhà bố mẹ chị ở thôn 10, xóm Tự, Hương Lạc, 

Lạng Giang, Bắc Giang. Chị H có đăng ký tạm trú ở đó. Hiện chị H đang làm 

việc tại Công ty TNHH XNK TM Kim Trung ở A4BT1A Bùi Xuân Phái, Mỹ 

Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Thu nhập bình quân hơn 5.000.000đ/ tháng.  

HĐXX xét thấy cả anh D và chị H đều có đủ điều kiện nuôi con. Ngoài ra 

áp dụng đường lối ưu tiên bảo vệ phụ nữ và trẻ em trong quá trình giải quyết vụ 

án. Nên cần chấp nhận yêu cầu của chị H, giao cháu Trần Văn Thắng cho chị H 

trực tiếp nuôi. Giao cháu Trần Văn Quyết cho anh D trực tiếp nuôi. Về cấp 

dưỡng nuôi con các đương sự không yêu cầu, nên HĐXX không đề cập giải 

quyết. Anh D, chị H cã quyÒn, nghĩa vụ th¨m nom con chung sau ly h«n mà 

không ai được cản trở. 

Về ¸n phÝ LHST: Anh D ph¶i chÞu theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. 

 Vì các lẽ trên, 

quyÕt ®Þnh 

Áp dụng các Điều 55, 58, 81, 82, 83 - Luật Hôn nhân và gia đình; Điều 

235, 147- Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết số 326 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án. 

Xử: Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa anh Trần Văn D và chị Nguyễn 

Thị H. Giao con chung là cháu Trần Văn Quyết, sinh ngày 13/11/2007 cho anh 

D trực tiếp nuôi. Giao con chung là cháu Trần Văn Thắng, sinh ngày 07/3/2011 

cho chị H trực tiếp nuôi, kể từ tháng 10 năm 2018 đến khi con tròn 18 tuổi. Về 

cấp dưỡng nuôi con các đương sự không yêu cầu. Anh D, chị H cã quyÒn, nghĩa 

vụ th¨m nom con chung sau ly h«n mà không ai được cản trở.  

VÒ ¸n phÝ: Anh D ph¶i chÞu 300.000® ¸n phÝ ly h«n s¬ thÈm. Xác nhận 

anh D ®· nép 300.000đ t¹m øng ¸n phÝ LHST t¹i biªn lai sè: 02587 ngµy 

26/3/2018 cña Chi côc Thi hµnh ¸n d©n sù huyÖn QuÕ Vâ, tØnh B¾c Ninh.  
        Các đương sự cã quyÒn kh¸ng c¸o trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n./.   
  N¬i nhËn: 
- TAND tØnh.

- VKSND huyÖn, tỉnh.

- T.H.A huyÖn, UBND xã Phù Lương.

- Các đương sự.

- Lu HS, VP.

T/M HéI §ång xÐt xö 

ThÈm ph¸n - chñ to¹ phiªn toµ 

 Hoµng Ngäc S¬n 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN   CỘNG H XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH THANH HÓA    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 24/2018/HSST        

      Ngày 19/3/2019  

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

       Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

       Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Hà Huy Hùng. 

    Thẩm phán:  Bà Hoàng Lan Phương. 

   Các Hội thẩm nhân dân:   Ông Hoàng Mạnh Cường. 

  Ông Nguyễn Danh Lơi. 

  Ông Lê Minh Trực. 

Thƣ ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Đỗ Kim Oanh – 

      Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa tham gia phiên tòa:     

  Ông Nguyễn Văn Nguyên -  Kiểm sát viên.

 Ngày 19 tháng 3 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 12/HSST ngày 17/01/2019, 

theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 24/2019/QĐXXST-HS ngày 04/3/2019 

đối với bị cáo: 

  Họ và tên: Cầm Bá H – S ngày 03/4/1990 tại huyện T.X. Nơi ĐKHKTT và 

nơi ở: Thôn T.L, xã T.T, huyện T.X, tỉnh Thanh Hóa; Quốc tịch: Việt Nam; Dân 

tộc: Thái; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam; Trình độ học vấn: 3/12; Nghề 

nghiệp: Lao động tự do; Con ông Cầm Bá Th (Đã chết) và bà Hà Thị G, S năm: 

1967; Gia đình có 03 anh chị em, bị cáo là con đầu; Vợ: Lang Thị Th, S năm 

1984 (đã ly hôn); Có 2 con, lớn S năm 2010, nhỏ S năm 2013; Tiền án, tiền sự: 

Không; Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/11/2018 đến nay. Có mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo: Bà Bùi Thị H – Luật sư Công ty luật hợp

danh H.G - Đoàn luật sư tỉnh Thanh Hóa. Có mặt. 

- Người bị hại: Chị Lang Thị Th – S năm 1984. Có mặt.

Trú quán: Thôn T.L, xã T.T, huyện T.X, tỉnh Thanh Hóa. 

- Người làm chứng :

1. Bà Hà Thị G – S năm 1967. Có mặt.

2. Chị Lê Thị S – S năm 1984. Có mặt.

3. Cháu Vương Ngọc A – S năm 2004. Vắng mặt.

Trú quán: Thôn T.L, xã T.T, huyện T.X, tỉnh Thanh Hóa 

4. Ông Hoàng Quốc H – S năm 1965. Có mặt.
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Trú quán: Thôn Ch, xã L.K, huyện T.X, tỉnh Thanh Hóa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

vụ án được tóm tắt như sau: 

  Vào năm 2007, Cầm Bá H và chị Lang Thị Th tổ chức đám cưới, sau đó 

về S sống tại thôn T.L, xã T.T, huyện T.X, tỉnh Thanh Hóa và vợ chồng chị Th 

đã có với nhau 02 người con. Sau này vợ chồng thường xuyên phát S mâu Thẫn 

nên chị Lang Thị Th viết đơn gửi Tòa án nhân dân huyện T.X, tỉnh Thanh Hóa 

xin được ly hôn. Sáng ngày 06/11/2018 chị Lang Thị Th và Cầm Bá H đến Tòa 

án nhân dân huyện T.X để giải quyết việc ly hôn. Sau khi Tòa án xét xử cho chị 

Th được ly hôn thì Cầm Bá H và chị Th về nhà anh Hoàng Quốc H, S năm 1965 

trú tại thôn Ch, xã L.K, huyện T.X là anh họ của chị Th ăn cơm. Tại đây, H nói 

với chị Th “Thôi nhiều người chia tay rồi cũng quay lại, mình suy nghĩ lại đi”, 

chị Th nói lại: “Không, không được, có gì thì nói hết trên Tòa rồi bây giờ không 

có gì nói nữa”. Sau đó, chị Th xin H được về nhà đón hai con nhỏ về nhà ngoại 

chơi mấy hôm, H bảo chị Th nếu về thì hãy ở lại nhà luôn nhưng chị Th không 

đồng ý. Chị Th mượn xe máy của anh H đi về nhà H để đón các con thì H vẫn ở 

nhà anh H ăn cơm uống rượu, khoảng 30 phút sau Cầm Bá H đi xe máy một 

mình về nhà. 

Khi về đến nhà Cầm Bá H, chị Th gặp mẹ chồng là bà Hà Thị G, S năm 

1967 và thím chồng là bà Lê Thị S, S năm 1984, lúc này bà G và bà S Thyết 

phục, khuyên nhủ chị Th quay lại ở với H nhưng chị Th kiên quyết từ chối. 

Khoảng 12h cùng ngày, H về đến nhà thì gặp chị Th đang ngồi cạnh bà S ở 

giường ngủ của hai vợ chồng, bà G đang ngồi ở ghế trong phòng khách. Thấy 

vậy, H tiếp tục năn nỉ, Thyết phục chị Th để hai vợ chồng quay lại với nhau 

cùng nuôi con nhưng chị Th không đồng ý. Cầm Bá H tức giận lấy 01 bì đựng 

quần áo của chị Th đưa ra trước mặt mọi người trong nhà rồi đe dọa sẽ đốt bì 

quần áo đồng thời lấy tấm ảnh cưới của hai vợ chồng mang ra ngoài sân đập vỡ 

và lấy xe máy đi mua 01 chai xăng khoảng 650ml (không có nút) ở nhà bà Thiều 

Thị Loan, S năm 1984 ở cùng thôn. Khi quay về, H thấy chị Th và bà S vẫn 

đang ngồi ở giường, bà G đang đứng ở cửa ra vào. Cầm Bá H cầm chai xăng đến 

gần vị trí của chị Th rồi bất ngờ dùng tay phải hắt khoảng ⅓ chai xăng vào 

người Th và ga trải giường, đồng thời tay trái dùng bật lửa ga, bật châm lửa vào 

vị trí cạnh vai giường gần sát với người chị Th làm lửa bùng cháy khắp người 

chị Th, tay phải của H cũng bị lửa cháy gây bỏng nhẹ ở phần cẳng tay. Chị Th 

được mọi người hỗ trợ dập lửa và sau đó Cầm Bá H và bà G đưa chị Th đến 

Trạm y tế xã T.T, Bệnh viện đa khoa huyện T.X để sơ cứu, băng bó vết thương 

và Thê xe chở chị Th đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp tục cấp cứu, 

điều trị từ ngày 06/11/2018 đến ngày 16/11/2018 ra viện. 

Đến 19h30’ ngày 06/11/2018, Cầm Bá H đến Cơ quan CSĐT Công an 

tỉnh Thanh Hóa xin đầu thú và khai báo hành vi phạm tội của bản thân, phù hợp 

với các chứng cứ, tài liệu đã Th thập được. 
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Kết quả khám nghiệm hiện trường thể hiện: 

 Hiện trường nơi xảy ra vụ án được xác định tại gia đình bà Hà Thị G, S 

năm 1967 trú tại thôn T.L, xã T.T, huyện T.X, tỉnh Thanh Hóa. Ngôi nhà cấp 4 

gồm có 3 gian, quay hướng Đông, trước nhà có thềm hè và sân gạch. Nhà lợp 

ngói, nền nhà và hè láng xi măng. Từ nhà bà G nhìn ra xung quanh thấy: phía 

Tây, phía Nam, phía Bắc tiếp giáp đất đồi; phía Đông hướng ra mặt đường liên 

xã 519B, từ đường lên nhà là lối mòn đi trên đất. Nhà có hai cửa ra vào ở gian 

giữa và gian phía Nam, đều là cửa gỗ hai cA, hiện tại cả hai cửa đều mở. Bên 

trong nhà 3 gian thông với nhau trong đó: gian giữa để bàn ghế uống nước; gian 

phía Bắc có 02 giường ngủ, có dây phơi treo quần áo; gian phía Nam đặt giường 

ngủ sát tường phía Tây, sát tường phía Nam đặt tủ tường (trong tủ có Ti vi, loa 

thùng và các đồ đạc), tủ lạnh đặt ở vách sát với gian giữa nG sau cửa ra vào. 

Tiến hành khám nghiệm từ ngoài vào trong (từ Đông sang Tây) phát hiện: 

- Ngay trước cửa phía Bắc gian giữa, trên thềm hè có một chăn cũ lẫn

quần áo cũ bám bẩn và cháy nham nhở một phần, có mùi hăng nồng của xăng 

dầu.   
- Ngay sát cửa phía Nam gian giữa, trên thềm hè có 01 bật lửa ga không

nhãn hiệu màu tím than KT (8,5 x 2,5)cm, bên trong bật lửa đang còn ga, hiện 

tại bật lửa vẫn hoạt động bình thường, có mùi hăng nồng của xăng dầu.  

- Trên nền nhà vị trí giáp ranh gian giữa và gian phía Bắc, cách cửa ra vào

1m có chiếc 02 dép nhựa (01 chiếc màu xanh bên trái và 01 chiếc màu trắng bên 

phải) bị cháy dở, xung quanh hai chiếc dép có đám muội than màu đen, KT (60 

x 40)cm, đám muội than và hai chiếc dép có mùi hăng nồng của xăng dầu. 

- Trên nền nhà, tại gian giữa, ngay giữa lối đi giữa ghế dài và bàn uống

nước có 01 chai thủy tinh màu xanh lá cây loại chai 650ml dựng đứng, bên trong 

có khoảng 2/3 thể tích dung dịch có mùi hăng nồng của xăng dầu. 

- Trên giường gian phía Nam có trải chiếu nhựa phía dưới, phía trên trải

ga vải. Hiện tại mặt phía Đông của thành giường, phần phía Đông và mặt chiếu, 

phần phía Đông của ga vải và mặt dưới màn mắc phía trên giường bị cháy nham 

nhở, chiều hướng thể hiện mạnh ở phía Đông, giảm dần về phía Tây, toàn bộ có 

mùi hăng nồng của xăng dầu. Trên nền nhà tương ứng vị trí phía Đông thành 

giường có các đám muội than màu đen rải rác, muội than có mùi hăng nồng của 

xăng dầu. Tiến hành mở rộng hiện trường ra xung quanh không phát hiện gì 

thêm. 

Kết quả giám định thương tích của chị Lang Thị Th: 

Tại biên bản xem xét dấu vết trên thân thể được lập vào hồi 17h45’ ngày 

06/11/2018 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, xác định: 

Bỏng vùng cằm, bàn tay hai bên, vùng bụng, đùi hai bên độ 1, 2, 3; diện 

tích khoảng 20%. Ngoài ra không còn dấu vết nào khác. 
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Tại bản kết luận giám định số 728/2018/TTPY ngày 27/11/2018 của 

Trung tâm pháp y tỉnh Thanh Hóa, kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể của chị 

Lang Thị Th là 31% (Ba mươi mốt phần trăm).  

 Kết quả giám định chất cháy: 

Ngày 07/11/2018 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định 

trưng cầu giám định số 1241/PC02 để giám định xăng, dầu đối với dung dịch 

chất lỏng trong chai thủy tinh, chiếc quần soóc, chiếc bật lửa và các mẫu muội 

than màu đen. Tại bản kết luận giám định số 2315/KLGĐ-PC09 ngày 

16/11/2018 của Phòng kỹ Thật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, kết luận:  

- Lượng chất 400ml (bốn trăm mililít) ghi Th khoảng 2/3 thể tích của chai

thủy tinh màu xanh lá cây (loại chai 650ml) có ký hiệu M1 trong vụ trên gửi đến 

giám định có dấu vết xăng; 

- Các mẫu muội than màu đen Th trên nền nhà gian phía Nam và gian giữa

gia đình nhà bà Hà Thị G được ký hiệu M2 và 01 (một) quần soóc màu đỏ mận 

(loại quần phụ nữ) dài 69cm, đã bị rách 2/3 trên ống phải ký hiệu M4 trong vụ 

trên gửi giám định có dấu vết xăng; 

- 01 (một) bật lửa ga màu tím than KT(8,5x2,5)cm, bên trong bật lửa còn ga,

bật lửa hoạt động bình thường, không có nhãn hiệu được ký hiệu M3 trong vụ trên 

được gửi giám định không có dấu vết của xăng, dầu. 

Cơ quan điều tra Th giữ vật chứng của vụ án:  

- 01 (một) chai thủy tinh màu xanh lá cây (loại chai 650ml) bên trong không

còn chất lỏng (xăng) do mẫu vật đã sử dụng hết trong quá trình giám định. 

- 01 (một) bật lửa ga màu tím than KT(8,5x2,5)cm;

- Các mẫu muội than màu đen;

- 01 (một) quần soóc màu nâu đỏ (loại quần phụ nữ) dài 69cm, đã bị cắt

rách 2/3 trên ống chân phải đã bị cháy xém. 

Bị hại chị Lang Thị Th báo cáo chi phí cấp cứu, điều trị hết số tiền là 

4.699.000 đồng. Trong đó: Chi phí cấp cứu, điều trị hết số tiền là: 2.199.000 

đồng; tiền chi phí ăn uống, S hoạt của chị Th và người nhà chăm sóc trong quá 

trình cấp cứu, điều trị hết số tiền là: 2.500.000đ. Gia đình bị can và bị can Cầm 

Bá H đã tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường cho chị Th số tiền 

10.000.000đ. Chị Lang Thị Th có đơn đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự đến mức thấp nhất đối với Cầm Bá H và không có yêu cầu bồi thường gì 

thêm về dân sự. 

* Tại bản cáo trạng số 08/CTr- VKS- P2, ngày 15/01/2019 của Viện kiểm

sát nhân dân tỉnh Thanh Hoá truy tố Cầm Bá H về tội: “Giết người” theo điểm n 

Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự. 

* Tại phiên tòa:
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- Bị cáo Cầm Bá H đã khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của Viện

kiểm sát truy tố là đúng. 

- Luật sư không có ý kiến gì về hành vi phạm tội của bị cáo.

- Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, Luật sư không có ý kiến hay

khiếu nại gì về kết quả giám định, khám nghiệm hiện trường và thân thể. 

- Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Thanh Hóa đối với bị cáo về tội “Giết người” theo điểm n khoản 1 Điều 

123 BLHS 2015. Đề nghị HĐXX căn cứ vào tính chất mức độ hành vi phạm tội, 

các tình tiết giảm nhẹ hình phạt, nhân thân và điều kiện hoàn cảnh gia đình bị 

cáo; áp dụng điểm n Khoản 1 Điều 123; điểm b,s khoản 1,2 Điều 51; Điều 57 

BLHS; Xử phạt bị cáo Cầm Bá H hình phạt từ 12 đến 13 năm tù. Trách nhiệm 

Dân sự: Người bị hại đã thỏa Thận xong phần bồi thường không yêu cầu nên 

được chấp nhận và không xét. Tang vật. Tịch thu tiêu hủy tang vật thu được 

trong vụ án đang nhập kho vật chứng theo Biên bản giao nhận vật chứng số 

32/2019/TV-CTHADS ngày 15/01/2019. 

- Luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng. Bị cáo có nhân thân tốt, chưa tiền

án, tiền sự, người bị hại có có một phần lỗi gây bức xúc việc gia đình cho bị cáo 

nên bị cáo không làm chủ được bản thân dẫn đến phạm tội. Sau khi gây ra bị cáo 

đã kịp thời hạn chế hậu quả xảy ra, đã cùng với gia đình kịp thời đưa người bị 

hại đi cứu chữa và đến cơ quan công an đầu thú. Bản thân bị cáo là người dân 

tộc thiểu số, không biết chữ hiểu biết pháp luật còn nhiều hạn chế, hiện 02 con 

nhỏ đang ở với mẹ bị cáo gia đình Thộc hộ nghèo nên không có điều kiện đi 

học. Người bị hại đề nghị xin giảm nhẹ cho bị cáo để bị cáo sớm trở về cùng 

nuôi con. Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo điểm a, b, s khoản 1, 2 Điều 

51 BLHS nên đề nghị xử bị cáo mức hình phạt thấp nhất  của điều luật để bị cáo 

sớm trở về với gia đình nuôi dưỡng và chăm sóc con nhỏ. 

- Người bị hại đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để sớm trở về chăm

sóc 02 con cùng với bị hại 

- Lời nói sau cùng, bị cáo xin được hưởng lượng khoan hồng của pháp

luật, cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất. 

   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: 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 [1]. Về thủ tục tố tụng: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Luật sư bào 

chữa cho bị cáo và bị cáo không có khiếu nại gì về hành vi, về quyết định của 

Cơ quan tiến hành tố tụng và của người tiến hành tố tụng. Các hành vi tố tụng, 

quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã 

thực hiện đúng quy định của pháp luật.  

 [2]. Về hành vi phạm tội của bị cáo: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù 

hợp với lời khai trong quá trình điều tra, phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác 
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thu thập được trong quá trình điều tra, phù hợp với lời khai của những người 

làm chứng, đủ căn cứ và cơ sở để kết luận:   

Do mâu Thẫn gia đình nên ngày 06/11/2018, chị Lang Thị Th và Cầm 

Bá H được Tòa án nhân dân huyện T.X xét xử cho ly hôn, sau đó Cầm Bá H đã 

nhiều lần thuyết phục chị Th quay trở lại ở với mình để nuôi con nhưng chị Th 

không đồng ý. Đến khoảng 12h cùng ngày, chị Th về nhà bà Hà Thị G (là mẹ 

chồng) ở thôn T.L, xã T.T, huyện T.X, tỉnh Thanh Hóa để đón con. Tại đây, do 

bực tức chị Th không chịu quay lại nên Cầm Bá H đã đi mua một chai xăng 

(65ml) về nhà, hắt vào người chị Th rồi bật lửa đốt, làm chị Th bị bỏng ở vùng 

cằm, bàn tay hai bên, vùng bụng và đùi hai bên mức độ bỏng 1,2,3 diện tích 

khoảng 20%. Kết quả giám định chị Lang Thị Th bị tổn thương trên cơ thể là 

31%. 

Hành vi của Cầm Bá H sử dụng xăng là chất cháy đổ vào người chị Lang 

Thị Th và châm lửa đốt là hành vi nguy hiểm đến tình mạng, mang tính  côn 

đồ, chị Th không chết là nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo.  

Vì vậy, hành vi của bị cáo Cầm Bá H đã phạm vào tội “Giết người” quy 

định tại Điểm n khoản 1 Điều 123 BLHS như Cáo trạng của Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Thanh Hóa truy tố là đúng pháp luật.  

[3] Tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, mục đích tước đi quyền được

sống của người khác mà người đó chính là người vợ của mình, người mẹ của 

những đứa con của bị cáo, gây đau thương cho người bị hại và gia đình, gây dư 

luận xấu và làm mất trật tự trị an ở địa phương. Vì vậy cần phải xử phạt nghiêm 

đối với bị cáo là cần thiết để làm bài học giáo dục răn đe và phòng ngừa chung. 

         [4]. Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị 

cáo: Trước khi phạm tội bị cáo nhân thân tốt chưa tiền án, tiền sự, là người lao 

động lương thiện. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đều thành khẩn khai 

báo về hành vi phạm tội, nguyên nhân dẫn đến việc bị cáo phạm tội là người bị 

hại đã có những việc làm gây ức chế cho bị cáo. Sau khi phạm tội, bị cáo cùng 

với gia đình đã kịp thời dập lửa làm giảm bớt tác hại và đưa nạn nhân đi cấp 

cứu, hạn chế hậu quả xảy ra, sau đó đến Cơ quan Công an đầu thú. Quá trình bị 

tạm giam nhưng bị cáo đã tác động với gia đình bồi thường 10.000.000đ cho 

người bị hại. Người bị hại có đơn và tại phiên tòa đều xin giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo với mức thấp nhất để sớm trở về nuôi dạy con cái. Mặt khác bị cáo là 

người dân tộc thiểu số, không biết chữ, sống ở vùng sâu, vùng đặc biệt khó 

khăn, trình độ hiểu biết pháp luật có nhiều hạn chế. Điều kiện hoàn cảnh gia 

đình rất khó khăn Thộc hộ nghèo, 02 con nhỏ (8 tuổi và 4 tuổi) hiện đang ở với 

mẹ bị cáo già yếu không có điều kiện và khả năng cho các cháu đi học, được địa 

phương xác nhận và đề nghị xem xét. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự. Xét thấy bị cáo có nhiều các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự theo điểm a, b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 và khoản 3 Điều 57 BLHS nên 

giảm nhẹ hình phạt xử mức án dưới khung liền kề của điều luật là phù hợp. 
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        [5]. Trách nhiệm dân sự: Do hai bên đã thỏa thuận bồi thường dân sự nên 

người bị hại không có yêu cầu gì thêm. Xét thấy đây là sự tự nguyện phù hợp 

với pháp luật và điều kiện hoàn cảnh gia đình nên được chấp nhận và không 

xem xét. 

        [6]. Tang vật: Các tang vật chứng trong vụ án thu được đang được lưu giữ 

tại Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa xét thấy không có giá trị nên 

tịch thu tiêu hủy theo quy định tại Điều 47 BLHS. 

        [7]. Án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định tại Điều 136 BLTTHS 

2015 và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 về án phí, lệ phí Tòa án. 

 Vì các lẽ trên, 

 QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố: Bị cáo Cầm Bá H phạm tội “Giết người”.

2. Áp dụng: Điểm n Khoản 1 Điều 123; điểm a,b,s khoản 1,2 Điều 51;

khoản 3 Điều 57; Điều 54; Điều 38; điểm a khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm c 

khoản 2 Điều 106; Điều 136; Điều 331 và 333 Bộ luật tố tụng hình; điểm a 

khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Quốc Hội về án phí, lệ 

phí Tòa án. 

3. Xử phạt: Bị cáo Cầm Bá H 07 (bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt

giam 06/11/2018. 

4. Trách nhiệm dân sự: Người bị hại không có yêu cầu nên được chấp nhận

và không xét. 

5. Vật chứng: Tịch thu tiêu hủy các tang vật chứng trong vụ án đang lưu

giữ tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa theo Biên bản giao nhận vật 

chứng số 32/2019/TV-CTHADS ngày 15/01/2019. 

6. Về án phí: Bị cáo Cầm Bá H phải nộp 200.000đ án phí HSST.

7. Quyền kháng cáo: Bị cáo và người bị hại có mặt tại phiên tòa được quyền

kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./. 

     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM    

Nơi nhận: Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà
-TAND Cấp cao tại HN;

-VKSND tỉnh Thanh Hoá;

-Công an tỉnh Thanh Hoá

-Thi hành án tỉnh Thanh Hoá;

-Bị cáo, Luật sư;

-Người bị hại;

-Lưu hồ sơ vụ án;

       Hà Huy Hùng 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

Bản án số: 24/2019/HS-ST 
Ngày 01-7-2019 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Lộc Sơn Thái; 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Phương Ngọc Thuyên; 

Ông Lộc Minh Hiệp. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Đặng Cao Cường - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh

Lạng Sơn. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tham gia phiên tòa:

Ông Phạm Duy Lý - Kiểm sát viên. 

Ngày 01 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 21/2019/TLST-HS ngày 

09 tháng 5 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

28/2019/QĐXXST-HS ngày 18 tháng 6 năm 2019, đối với bị cáo: 

 Lê Thị H, sinh ngày 08 tháng 4 năm 1982 tại huyện C, tỉnh Lạng Sơn; 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Tổ 5, khối 5, xã H, huyện C, tỉnh 

Lạng Sơn; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: 03/12; dân tộc: Kinh; giới 

tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Không biết tên; con bà 

Lê Thị T (đã chết); có chồng là Đỗ Viết N (đã chết) và có 01 con sinh năm 

2005; tiền án: Có 01 tiền án. Tại Bản án số 16/2018/HS-ST ngày 05/3/2018, Tòa 

án nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn xử phạt 07 (bẩy) năm tù giam 

về tội Mua bán trái phép chất ma túy; tiền sự: Không; bị cáo đang chấp hành 

hình phạt tù của Bản án số 16/2018/HS-ST ngày 05/3/2018 của Tòa án nhân dân 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn tại trại giam Ngọc Lý – Bộ Công an; từ 

ngày 14/11/2018 đến nay bị cáo bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh 

Lạng Sơn; có mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo: Ông Nguyễn Văn H – Luật sư Văn phòng

Luật sư V – thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội; vắng mặt. 

- Bị hại: Chị Nông Thanh H, sinh năm 1999; nơi cư trú: Khối H, phường

C, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn; vắng mặt. 

- Người đại diện hợp pháp của bị hại đồng thời là người có quyền lợi

nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Ông Nông Văn T, sinh năm 1964; nơi cư trú: 

Khối H, phường C, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn; có mặt. 
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- Người làm chứng:

1. Anh Nông Duy H; vắng mặt.

2. Anh Vũ Mạnh C; vắng mặt.

3. Anh Lê Xuân T; vắng mặt.

4. Anh Ngô Duy K; vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

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

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng cuối năm 2013, Lê Thị H sang tỉnh Q, Trung Quốc làm nghề 

massage, gội đầu và làm quen với một người đàn ông Trung Quốc khoảng 30 

tuổi tên H, thường gọi là G. Sau khi nhận lời với H về việc đưa phụ nữ sang 

Trung Quốc làm vợ sẽ được H trả tiền và cho ma túy để sử dụng, sau đó Lê Thị 

H về Việt Nam. Do trước  đây, Nông Thanh H đi chơi cùng Lê Xuân T và được 

Lê Xuân T đưa lên nhà cậu là Vũ Mạnh C chơi nên có gặp và quen biết với Lê 

Thị H. Khoảng tháng 01/2014, khi Nông Thanh H đến nhà Vũ Mạnh C chơi, Lê 

Thị H nói dối với Nông Thanh H rằng Vũ Mạnh C bị gãy chân trong một vụ tai 

nạn giao thông bên Trung Quốc và rủ Nông Thanh H cùng sang đón Vũ Mạnh C 

về. Do tin lời nói của Lê Thị H là thật, nên Nông Thanh H đã đi cùng với Lê Thị 

H sang Trung Quốc. Lê Thị H sau đó đón xe khách đưa Nông Thanh H qua cửa 

khẩu M, tỉnh Quảng Ninh sang Trung Quốc, đến nơi được H đón đưa về nhà và 

thấy Vũ Mạnh C không bị tai nạn giao thông như Lê Thị H nói, Nông Thanh H 

đòi về Việt Nam nhưng Lê Thị H không cho. Lê Thị H ở nhà H khoảng 01 tuần 

rồi về Việt Nam. Sau đó khoảng 01 tuần, Lê Thị H đưa bạn trai là Nông Duy H 

sang nhà H, tại đây, Lê Thị H được H đưa cho 1.700 nhân dân tệ (NDT) và ma 

túy tổng hợp để sử dụng. Ngoài ra Lê Thị H còn được H cho tiền để ăn uống và 

sinh hoạt. Bị Lê Thị H lừa sang Trung Quốc, Nông Thanh H buộc phải làm vợ 

H, hàng ngày phải theo H đi bán lẻ ma túy. Nông Thanh H sống với H khoảng 

02 tháng thì H chết, Lê Thị H đưa Nông Thanh H đến quán cơm của người phụ 

nữ Việt Nam khoảng 50 tuổi tên là T làm nhân viên phục vụ, trong thời gian 

phục vụ ở quán cơm, Nông Thanh H liên lạc với dì ruột là Hoàng Thị T. Sau đó 

ông Nông Văn T là bố đẻ của Nông Thanh H và anh Đào Văn C là chồng chị 

Hoàng Thị T đã sang Trung Quốc giải cứu đưa Nông Thanh H về Việt Nam vào 

ngày 18/4/2014. Ngày 06/11/2018, Nông Thanh H làm đơn tố cáo Lê Thị H gửi 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn.  

 Với nội dung vụ án như trên, tại bản Cáo trạng số 32/CT-VKS-P1 ngày 

09/5/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã truy tố bị cáo Lê Thị H về 

tội Mua bán người dưới 16 tuổi theo điểm đ khoản 2 Điều 151 của Bộ luật Hình 

sự 2015. 

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Thị H thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản 

thân như Cáo trạng đã truy tố và xin Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa bị cáo Lê Thị H và người đại diện hợp pháp của bị hại  đồng 

thời là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án ông Nông Văn T thỏa 
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thuận được với nhau về việc bồi thường thiệt hại; ông Nông Văn T đề nghị xử 

phạt bị cáo theo quy định của pháp luật. 

Ý kiến của Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa: Giữ nguyên nội dung Cáo 

trạng đã truy tố. Sau khi phân tích tính chất mức độ của hành vi phạm tội và đề 

cập nhân thân, vai trò, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị 

cáo trong vụ án, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm đ 

khoản 2 Điều 151; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự; xử phạt 

bị cáo Lê Thị H 12 – 13 năm tù về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi". Tổng hợp 

hình phạt với bản án số 16/2018/HS-ST ngày 05/3/2018 của Tòa án nhân dân 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Về trách nhiệm bồi thường dân sự: Công 

nhận sự thỏa thuận của bị cáo và đại diện hợp pháp của bị hại đồng thời là người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án về việc bồi thường trách nhiệm dân 

sự. Truy thu số tiền 1.700 NDT do bị cáo phạm tội mà có. Không áp dụng hình 

phạt bổ sung đối với bị cáo. 

Tại bản luận cứ của Luật sư trình bày: Nhất trí với tội danh và Điều luật 

mà đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã truy tố đối với bị cáo. 

Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét bị cáo đã ăn năn hối cải, thành khẩn 

khai nhận toàn bộ hành vi của bản thân để xem xét cho bị cáo mức hình phạt 

thấp nhất. 

Tại lời nói sau cùng,  bị cáo đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình 

là vi phạm pháp luật, do bản thân hám lời nên đã phạm tội, mong 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 tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Quá trình điều tra, truy tố và xét xử, các hành vi, quyết định tố tụng

của những người tiến hành tố tụng phù hợp với quy định của pháp luật tố tụng 

hình sự, các văn bản tố tụng được tống đạt hợp lệ và đầy đủ. Không có người 

nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ 

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

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Lê Thị H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội

của bản thân. Lời khai nhận tội của bị cáo Lê Thị H tại phiên tòa phù hợp với lời 

khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra. Ngoài ra còn phù hợp với các tài liệu, 

chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó, có đủ cơ sở kết luận: “Khoảng  giữa 

tháng 01/2014, bị cáo Lê Thị H đã lừa gạt đưa Nông Thanh H sang Trung Quốc 

chuyển giao cho một người đàn ông Trung Quốc tên HT (tức G) để nhận 1.700 

nhân dân tệ, thời điểm đó bị hại Nông Thanh H, sinh ngày 15/10/1999 chưa đủ 

16 tuổi”. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã truy tố bị cáo Lê Thị H về tội Mua bán 

người dưới 16 tuổi theo điểm đ khoản 2 Điều 151 của Bộ luật Hình sự 2015 là 

có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và không oan. 
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 [3] Tội phạm và hình phạt đối với bị cáo Lê Thị H được quy định tại điểm

đ khoản 2 Điều 151 Bộ luật Hình sự: “2. Phạm tội thuộc một trong các trường 

hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: đ. Đưa nạn nhân ra khỏi biên 

giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 

 [4] Đánh giá tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi phạm tội

của bị cáo đã xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự, quyền tự do của người phụ nữ 

và trẻ em. Bị cáo là người có đủ năng lực hành vi, nhận thức và biết việc làm 

của mình là vi phạm pháp luật, nhưng do tư lợi hám lời, mà bị cáo đã cố ý thực 

hiện hành vi phạm tội, đã coi người phụ nữ, trẻ em là một loại hàng hoá để mua 

bán trái phép kiếm lợi nhuận. Hiện nay tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em để 

đưa ra nước ngoài đang là vấn nạn mà Đảng và Nhà nước đang tìm mọi biện 

pháp ngăn chặn phòng ngừa, nhằm bảo vệ nhân quyền của người phụ nữ và trẻ 

em. Hành vi của bị cáo đã làm mất trật tự trị an trong xã hội, gây dư luận bất 

bình trong quần chúng nhân dân.Vì vậy, hành vi phạm tội của bị cáo cần phải 

được xử lý nghiêm minh nhằm răn đe giáo dục, phòng ngừa các hành vi phạm 

tội tương tự, đáp ứng công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm về buôn bán 

người mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. 

[5] Để có mức án thỏa đáng đối với bị cáo cần xem xét đến nhân thân

cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo 

như sau: 

[6] Về nhân thân: Bị cáo Lê Thị H không có tiền sự, có 01 tiền án, cụ thể:

Tại Bản án số 16/2018/HS-ST ngày 05/3/2018, Tòa án nhân dân thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn xử phạt 07 (bẩy) năm tù giam về tội Mua bán trái phép chất 

ma túy. 

 [7] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Ngoài tình tiết định khung

hình phạt, bị cáo không có tình tiết tăng nặng. 

[8] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại Cơ quan điều tra và tại

phiên tòa hôm nay, bị cáo Lê Thị H đều thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải 

nên bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 

Bộ luật Hình sự 2015. Ngoài ra, bị cáo không còn tình tiết giảm nhẹ nào khác để 

xem xét. 

[9] Về trách nhiệm bồi thường dân sự: Tại phiên tòa bị cáo và người đại

diện hợp pháp của bị hại là ông Nông Văn T đồng thời là người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan đến vụ án đã thỏa thuận được về việc bồi thường số tiền danh 

dự, nhân phẩm cho bị hại Nông Thanh H số tiền là 50.000.000 đồng; bồi thường 

chi phí đi lại tìm con của ông Nông Văn T số tiền là 60.000.000 đồng. Thấy 

rằng, thỏa thuận này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc, không 

trái đạo đức xã hội, không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người 

thứ ba nên cần chấp nhận. 

[10] Về hình phạt bổ sung: Qua kết quả xác minh tài sản thấy rằng bị cáo

không có tài sản để đảm bảo điều kiện thi hành án nên không áp dụng hình phạt 

bổ sung là phạt tiền đối với  bị cáo. 
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[11] Bị cáo được hưởng 1.700 Nhân dân tệ (NDT) do đây là số tiền bị cáo

phạm tội mà có, bị cáo đã chi tiêu cá nhân hết nên cần truy thu. Số tiền Nhân 

dân tệ được quy đổi ra tiền Việt Nam đồng (VND) tại thời điểm xét xử ngày 

01/7/2019 theo tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là 1 NDT = 3.389,9 

VND. Do đó, buộc bị cáo Lê Thị H phải nộp lại số tiền 1.700 x 3.389,9 = 

5.762.830 (năm triệu bảy trăm sáu mươi hai nghìn tám trăm ba mươi) đồng để 

sung quỹ Nhà nước. 

[12] Ý kiến của Đại diện Viện Kiểm sát phù hợp với nhận định của Hội

đồng xét xử nên cần chấp nhận; ý kiến của Người bào chữa cho bị cáo sẽ được 

Hội đồng xét xử xem xét. 

[13] Đối với một số đối tượng như: H (tức G) – người Trung Quốc, là

người đặt vấn đề với Lê Thị H về Việt Nam tìm phụ nữ để đưa sang Trung Quốc 

làm vợ và là người tiếp nhận Nông Thanh H. Do yếu tố nước ngoài và đối tượng 

H (tức G) đã chết nên Hội đồng xét xử không xem xét đề cập xử lý; đối với Vũ 

Mạnh C, Nông Duy H, Lê Xuân T, Hồ Minh T không biết mục đích của Lê Thị 

H nên không phạm tội. 

[14] Đối với người phụ nữ tên T làm nghề bán cơm bên Trung Quốc, do

bị cáo không khai rõ họ tên, địa chỉ nên Cơ quan điều tra không có cơ sở xác 

minh, điều tra nên Hội đồng xét xử không để cập đến đối tượng trên trong Bản 

án này. 

[15] Bị cáo Lê Thị H bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và

phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại điểm a, c  khoản 1 Điều 23 

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

Quốc hội;  

[16] Bị cáo, bị hại, người đại diện hợp pháp của bị hại đồng thời là người

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo Bản án theo quy 

định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

  QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm đ khoản 2 Điều 151; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 1 

Điều 56; Điều 38 của Bộ luật Hình sự 2015. 

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Lê Thị H phạm tội "Mua bán người dưới

16 tuổi". 

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Lê Thị H 13 (mười ba) năm tù. Tổng hợp

hình phạt với Bản án số 16/2018/HS-ST ngày 05/3/2018 của Tòa án nhân dân 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã xử phạt bị cáo Lê Thị H 07 (bẩy) năm tù, 

buộc bị cáo Lê Thị H phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là 20 

(hai mười) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 01/7/2019 (được trừ đi thời gian bị 

cáo đã thi hành hình phạt tù trong bản án trước từ ngày 18/9/2017 đến ngày 

01/7/2019). 

3. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Lê Thị H.
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4. Xử truy thu số tiền 5.762.830 (năm triệu bảy trăm sáu mươi hai nghìn

tám trăm ba mươi) đối với bị cáo Lê Thị H để sung ngân sách Nhà nước. 

5. Về trách nhiệm bồi thường dân sự: Công nhận sự thỏa thuận giữa bị cáo

và người đại diện hợp pháp của bị hại đồng thời là người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan đến vụ án, cụ thể: Bị cáo Lê Thị H phải bồi thường số tiền cho bị hại 

Nông Thanh H số tiền 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng và phải bồi thường số 

tiền 60.000.000 (sáu mươi triệu) đồng cho người đại diện hợp pháp của bị hại 

đồng thời là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án là ông Nông Văn 

T. 

Khi bản án có hiệu lực pháp luật, bên được thi hành án có đơn yêu cầu thi 

hành, nếu bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì phải trả lãi đối với số tiền chậm trả 

theo mức lãi suất quy định tại Điều 357 của Bộ luật dân sự năm 2015 tương ứng 

với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán.  

6. Về án phí: Căn cứ Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự

2015; điểm a, c khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-

12-2016 về án phí, lệ phí Tòa án.

Bị cáo Lê Thị H phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm và 2.750.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm để sung quỹ Nhà 

nước. 

Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo và người đại diện hợp pháp của bị 

hại đồng thời là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Báo cho bị 

cáo, người đại diện hợp pháp của bị hại đồng thời là người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan đến vụ án biết có quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 ngày, kể 

từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

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

Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

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 dân sự được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:    
- VKSND cấp cao tại Hà Nội;

- TAND cấp cao tại Hà Nội;

- VKSND tỉnh Lạng Sơn;

- Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn;

- PV 06 CA tỉnh Lạng Sơn;

- Cục THADS tỉnh Lạng Sơn;

- Trại tạm giam;

- Bị cáo (qua Trại tạm giam);

- Người tham gia tố tụng khác;

- Người bào chữa;

- Lưu: Hồ sơ vụ án; Tòa Hình sự;

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

   Lộc Sơn Thái 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 11 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
–––––––––––––––

     Bản án số: 100/2019/HS-ST

     Ngày 25/10/2019 

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 QUẬN 11 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vương Vĩ Bửu.

 Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Trần Thị Thanh Hương;

2. Bà Quách Thị Bích Ngà.

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Quyên – Thư ký Tòa án

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 tham gia phiên tòa:

  Ông Lê Hữu Đức  - Kiểm sát viên. 

  Ngày 25 tháng 10 năm 2019, tại Phòng xử án A, trụ sở Tòa án nhân dân Quận 

11, Thành phố Hồ Chí Minh  xét xử sơ thẩm công khai Vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

80/2019/TLST-HS ngày 29 tháng 8 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

93/2019/QĐXXST-HS ngày 30 tháng 9 năm 2019 đối với các bị cáo:

1. Trần Ngọc V; giới tính: Nam; sinh ngày xx tháng yy năm 19xx; nơi sinh:

Thành phố Hồ Chí Minh; hộ khẩu thường trú: xx đường yy, Phường 8, Quận 11, 

Thành phố Hồ Chí Minh; chổ ở: xx đường yy, phường Bình Trị Đông, quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; 

nghề nghiệp: Làm công; trình độ học vấn: 6/12; con ông Trần Văn T và bà Mai Kim 

N; bị cáo chưa có vợ con; tiền sự: không; tiền án: Bị Tòa án nhân dân Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh xử phạt 03 năm tù về tội “Cướp giật tài sản” theo Bản án số 

166/2014/HSST ngày 15/8/2014; bị Tòa án nhân dân Quận 11, Thành phố Hồ Chí 

Minh xử phạt 02 năm 06 tháng tù, tổng hợp 03 năm tù của Bản án số 166/2014/HSST 

ngày 15/8/2014 của Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, buộc bị cáo 

chấp hành chung hai bản án là 05 năm 06 tháng tù theo Bản án số 126/2014/HSST 

ngày 09/12/2014, bị cáo chấp hành án đến ngày 29/10/2018 hết án tha; nhân thân: Bị 

Tòa án nhân dân Quận 11, Thành phố Hồ Chí minh xử phạt 01 năm 09 tháng tù về tội 

“Cướp giật tài sản” theo Bản án số 89/2012/HSST ngày 10/8/2012, chấp hành án đến 

ngày 21/6/2013 hết án tha. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/02/2019 tại Nhà 

tạm giữ Công an Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt). 

2. Liên Thanh H; giới tính: Nam; sinh ngày xx tháng yy năm 19xx; nơi sinh:

Thành phố Hồ Chí Minh; hộ khẩu thường trú: xx đường yy, Phường 2, Quận 11, 

Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: xx đường yy, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ 

Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Làm 

công; trình độ học vấn: 7/12, con ông (không rõ) và bà Liên Mỹ N; bị can chưa có vợ 114
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con; Tiền sự: Ngày 23/01/2017, bị Tòa án nhân dân Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời hạn 

21 tháng theo Quyết định số 07/QĐ-TA; tiền án: Không; nhân thân: Bị Tòa án nhân 

dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 02 năm 03 tháng tù về tội 

“Cướp giật tài sản” theo Bản án số 173/2014/HSST ngày 20/6/2014, chấp hành án 

đến ngày 17/3/2016 hết án tha, bị cáo6 chấp hành xong việc đóng án phí ngày 

12/7/2016; ngày 07/11/2016, bị Công an Phường 4, Quận 6 xử phạt hành chính với 

mức phạt 750.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy theo Quyết định số 

41608/QĐ-XPHC. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/02/2019 tại Nhà tạm giữ 

Công an Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt). 

 Bị hại: Chị Đoàn Xuân N, sinh năm 1992; địa chỉ: xx  đường yy, Phường 7, 

Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh (có đơn yêu cầu vắng mặt). 

    NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

được tóm tắt Nsau: 

     Vào khoảng 15 giờ ngày 10/02/2019, bị cáo Trần Ngọc V gọi điện thoại cho bị 

cáo Liên Thanh H rủ đi cướp giật tài sản, H đồng ý. H điều khiển xe môtô hiệu 

Winner biển số 59M2-316.35 đến đường Trương Phước Phan đón V. Cả hai chạy xe 

lòng vòng qua các tuyến đường thuộc Quận 11 tìm người có tài sản sơ hở để chiếm 

đoạt. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, khi đến ngã tư đường Tân Khai - Tạ Uyên thì V 

phát hiện chị Đoàn Xuân N đang điều khiển xe môtô phía trước cùng chiều. Chị Ncó 

đeo túi xách hiệu Gucci, V chỉ cho bị can H thấy và kêu H ép xe vào xe của chị N để 

V giật túi xách của chị N. H liền điều khiển xe chạy theo chị Như, khi đến trước nhà 

số 140 đường Tân Khai, Phường 4, Quận 11 thì H chạy xe từ phía sau lên áp sát phía 

bên phải xe chị N để cho V dùng tay trái giật đứt túi xách của chị Như, làm chị Nté 

ngã xuống đường. Giật xong túi xách, H điều khiển xe tăng ga bỏ chạy. Đến trước số 

124/59 đường Xóm Đất, Phường 8, Quận 11 thì dừng lại, V mở túi xách thấy có 

nhiều tiền, đếm được 25.000.000 đồng và một bằng lái xe B2, một chứng minh nhân 

dân, một thẻ bảo hiểm của chị Đoàn Xuân N. H lấy tiền bỏ vào túi, còn túi xách và 

giấy tờ tùy thân bị cáo V ném vào sọt rác trước số nhà trên. Cơ quan điều tra đã dẫn 

H, V đi chỉ điểm nơi bỏ túi xách tại trước số 124/59 đường Xóm Đất, Phường 8, 

Quận 11 nhưng không thu hồi được. Sau khi có tiền, hai bị cáo đã tiêu xài cá nhân 

hết. 

Chị Đoàn Xuân N đang mang thai giai đoạn 3 tháng giữa thai kỳ với thai nhi 

khoảng 16 tuần 06 ngày. Sau khi bị giật túi xách té ngã xuống đường, chị Nchỉ bị xây 

xát da trên tay, thâm bầm hông phải, trầy xước đầu gối chân phải và tụ máu bầm 2 mí 

mắt. Chị Ncó khám thai, siêu âm thai nhưng không phát hiện bất thường. 

Tại bản Kết luận định giá tài sản số 20/KLĐGTS ngày 11/3/2019 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự Quận 11 xác định,  trị giá túi xách hiệu Gucci đã 

qua sử dụng, tại thời điểm ngày 10/02/2019 là 18.000.000 đồng. 
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Ngày 16/02/2019, Phòng cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh 

kiểm tra hành chính, phát hiện Trần Ngọc V và Liên Thanh H có biểu hiện nghi vấn 

cướp giật nên đưa về trụ sở làm rõ. Tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo V 

và bị cáo H đã khai nhận thực hiện hành vi cướp giật tài sản trên địa bàn Quận 11 nên 

Phòng cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh bàn giao Trần Ngọc V, 

Liên Thanh H cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 11 tiếp tục điều tra xử lý. 

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 11, bị cáo V và bị cáo H đã thừa nhận 

hành vi phạm tội của mình và khai báo Ntrên. 

Ngoài ra hai bị cáo H, V còn khai nhận: Với thủ đoạn tương tự, Liên Thanh H 

là người điều khiển xe môtô Winner biển số 59M2-316.35 chở Trần Ngọc V ngồi sau 

để V cướp giật, đã thực hiện được 07 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn Quận 11, 

Thành phố Hồ Chí Minh Nsau: 

Vụ thứ 1: Ngày 08/02/2019, cướp giật giỏ xách bên trong có 700.000 đồng của 

người phụ nữ trên đường Minh Phụng, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Vụ thứ 2: Ngày 09/02/2019, cướp giật giỏ xách bên trong không có tài sản của 

người phụ nữ đi xe Honda Air Blade trên đường Lê Đại Hành, Quận 11, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Vụ thứ 3: Ngày 09/02/2019, cướp giật giỏ xách bên trong có 10.000 đồng của 

người phụ nữ trên đường Nguyễn Thị Nhỏ, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Vụ thứ 4: Ngày 10/02/2019, cướp giật điện thoại di động Iphone 6 (bán được 

1.000.000 đồng) của người phụ nữ chạy xe Honda Vision trên đường Minh Phụng, 

Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Vụ thứ 5: Ngày 12/02/2019, cướp giật giỏ xách bên trong có 350.000 đồng của người 

phụ nữ chạy xe Yamaha Nouvo trên đường Phú Thọ, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Vụ thứ 6: Ngày 12/02/2019, cướp giật giỏ xách bên trong có 2.500.000 đồng 

của người phụ nữ chạy xe Elizabeth trên đường Tôn Thất Hiệp, Quận 11, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Vụ thứ 7: Ngày 13/02/2019, cướp giật giỏ xách bên trong có 800.000 đồng và 

điện thoại di động hiệu Samsung, bán được 2.000.000 đồng của người phụ nữ chạy xe 

máy trên đường Bình Thới, Phường 11, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bị cáo H và bị cáo V khai các máy điện thoại bán ở các cửa hàng trên đường 

Ba Tháng Hai, đường Trương Phước Phan nhưng không nhớ chỗ bán. Còn túi xách 

ném bỏ trên đường tẩu thoát, không nhớ chỗ ném. Số tiền có được từ trong các vụ 

cướp giật tài sản nêu trên cả hai bị cáo đã tiêu xài hết. 

  Cơ quan điều tra đã cho các bị cáo đi chỉ điểm nơi thực hiện các vụ cướp giật 

trên và xác minh tại Công an các phường nơi hai bị cáo khai nhận đã thực hiện hành 

vi chiếm đoạt tài sản thì không có bị hại nào đến trình báo sự việc bị cướp giật. Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 11 đã có văn bản đề nghị báo Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh đăng tin tìm bị hại trong các vụ cướp giật nêu trên nhưng đến nay 

vẫn chưa có ai đến liên hệ làm việc. 

116



4 

Vật chứng vụ án: 

- Một xe môtô hiệu Winner biển số 59M2-316.35, số máy: KC26E1236696, số

khung: RLHKC2609GY390675 là phương tiện dùng vào việc phạm tội. Qua xác 

minh thuộc sở hữu của bị cáo Liên Thanh H, bị cáo H đã dùng để sử đi cướp giật tài 

sản; 

- Một điện thoại di động Oppo F9 của bị cáo H, dùng để liên lạc với bị cáo V

đi cướp giật tài sản; 

- Một điện thoại di động Nokia TA-1034 của bị cáo V, dùng để liên lạc với bị

cáo H đi cướp giật tài sản; 

- Một điện thoại di động Oppo F1S của bị cáo V sử dụng chơi điện tử, không

liên quan đến việc đi cướp giật tài sản; 

- Một áo sơ mi tay dài màu đen thu giữ khi khám xét nhà bị cáo V. Đây là

trang phục bị cáo V sử dụng đi cướp giật tài sản; 

- Một bóp da màu xanh nữ bị đứt quai thu giữ khi khám xét nhà bị cáo H. Bị

cáo H khai bóp da trên là tài sản cướp giật được, nhưng bị cáo H không nhớ trong vụ 

cướp giật nào. 

Về dân sự: Chị Đoàn Xuân Nyêu cầu các bị cáo bồi thường tiền và giá trị chiếc 

giỏ xách Gucci bị cướp giật với tổng số tiền là 60.000.000 đồng, còn giấy tờ tùy thân 

và thương tích không đáng kể nên chị Nkhông yêu cầu bồi thường. 

 Tại bản Cáo trạng số 81/CT-VKSQ11 ngày 27 tháng 8 năm 2019, Viện kiểm 

sát nhân dân Quận 11 truy tố bị cáo bị cáo Trần Ngọc V đã phạm tội “Cướp giật tài 

sản” thuộc trường hợp: “Dùng thủ đoạn nguy hiểm”, “Phạm tội đối với phụ nữ có 

thai” và “Tái phạm nguy hiểm”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm d, g, i 

khoản 2 Điều 171 của Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). Truy 

tố bị cáo Liên Thanh H đã phạm tội “Cướp giật tài sản” thuộc trường hợp: “Dùng thủ 

đoạn nguy hiểm”, “Phạm tội đối với phụ nữ có thai”, tội phạm và hình phạt được quy 

định tại điểm d, g khoản 2 Điều 171 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung 

năm 2017). 

 Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo V và bị cáo H  thừa nhận hành vi phạm tội, có 

lời khai phù hợp với các lời khai tại Cơ quan điều tra và những chứng cứ có trong hồ 

sơ vụ án. Đồng thời, cả hai bị cáo chấp nhận bồi thường cho bị hại là chị Đoàn Xuân 

Ntiền và giá trị chiếc túi xách Gucci bị cướp giật với tổng số tiền là 60.000.000 đồng 

theo đúng yêu cầu của chị Như, bị cáo V chấp nhận bồi thường cho chị N30.000.000 

đồng và bị cáo H chấp nhận bồi thường cho chị N30.000.000 đồng.  

 Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 trình bày lời luận tội, 

đề nghị mức hình phạt đối với bị cáo Trần Ngọc V  từ 05 (năm) năm đến 06 (sáu) 

năm tù; đề nghị mức hình phạt đối với bị cáo Liên Thanh H  từ 04 (bốn) năm đến 04 

(bốn) năm 06 (sáu) tháng tù.  

Đồng thời, đề nghị hướng xử lý vật chứng và trách nhiệm dân sự Nsau: 
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- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước xe môtô hiệu Winner biển số 59M2-316.35,

số máy: KC26E1236696, số khung: RLHKC2609GY390675 của bị cáo H; 

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động Oppo F9 của bị cáo H;

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động Nokia TA-1034 của

bị cáo V; 

- Tịch thu và tiêu hủy 01 áo sơ mi tay dài màu đen thu giữ của bị cáo V;

- Tịch thu và tiêu hủy 01 bóp da màu xanh nữ bị đứt quai của bị cáo H;

- Trả lại cho bị cáo V một điện thoại di động Oppo F1S.

Về dân sự: Các bị cáo đã chấp nhận bồi thường cho chị Đoàn Xuân N tiền và giá 

trị chiếc túi xách Gucci bị cướp giật với tổng số tiền là 60.000.000 đồng nên đề nghị 

Hội đồng xét xử ghi nhận và buộc các bị cáo bồi thường cho chị Nsố tiền trên. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

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

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định Nsau:  

[1] Về chứng cứ xác định có tội:

Vào khoảng 16 giờ ngày 10/02/2019, tại trước nhà số 140 đường Tân Khai, 

Phường 4, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo Liên Thanh H sử dụng xe môtô 

làm phương tiện chở bị cáo Trần Ngọc V ngồi sau giật túi xách hiệu Gucci trị giá 

18.000.000 đồng, trong túi xách có 25.000.000 đồng và một số giấy tờ tùy thân của 

chị Đoàn Xuân N rồi nhanh chóng tẩu thoát. Tổng giá trị tài sản chiếm đoạt là 

43.000.000 đồng. Chị Nđang mang thai tháng thứ 4 bị ngã xe nhưng không ảnh 

hưởng đến thai nhi.  

Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với các lời khai tại cơ 

quan điều tra, những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và những tang vật thu giữ được. 

Các bị cáo bằng thủ đoạn công khai, nhanh chóng, bất ngờ chiếm đoạt tài sản của người 

khác rồi tẩu thoát. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp 

pháp của người khác được pháp luật bảo vệ. 

 Hành vi của bị cáo Trần Ngọc V và bị cáo Liên Thanh H đã đủ các yếu tố cấu 

thành tội “Cướp giật tài sản”, tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 171 Bộ 

luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Đồng thời, theo quy định của 

pháp luật thì hành vi dùng mô tô, xe máy để thực hiện việc cướp giật tài sản là tình 

tiết “Dùng thủ đoạn nguy hiểm” được quy định tại điểm d khoản 2 Điều 171 Bộ luật 

hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Khi các bị cáo thực hiện hành vi 

phạm tội với chị Nthì chị Nđang mang thai, do đó hành vi của các bị cáo V và H 

thuộc trường hợp “Phạm tội đối với phụ nữ có thai” được quy định tại điểm g khoản 

2 Điều 171 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Riêng bị cáo V 

đã tái phạm một lần về tội “Cướp giật tài sản”, hiện nay đang có tiền án nên lần 

phạm tội này thuộc trường hợp “Tái phạm nguy hiểm” quy định tại điểm i khoản 2 

Điều 171 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Do đó, Hội đồng 
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xét xử xét thấy cần phải có hình phạt nghiêm khắc để trừng trị và giáo dục các bị cáo, 

đồng thời cũng nhằm mục đích răn đe và phòng ngừa chung.  

Đối với 07 vụ cướp giật tài sản mà hai bị cáo V, H khai đã thực hiện trên địa 

bàn Quận 11, Thành Hồ Chí Minh thì ngoài lời khai nhận của các bị cáo, hiện chưa 

có tài liệu, chứng cứ nào khác chứng minh, chưa xác định được bị hại và vật chứng 

nên Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ xử lý sau. 

Về hình phạt bổ sung: Xét thấy các bị cáo V, H có hoàn cảnh khăn, đồng thời 

các bị cáo đã chấp nhận bồi thường cho chị Đoàn Xuân Ntiền và giá trị chiếc túi xách 

Gucci bị cướp giật với tổng số tiền là 60.000.000 đồng theo đúng yêu cầu của chị 

Nnên không cần thiết phạt tiền đối với các bị cáo.  

Về tình tiết tăng nặng: Không có. 

Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s 

khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

 Về xử lý vật chứng: 

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước xe môtô hiệu Winner biển số 59M2-

316.35, số máy: KC26E1236696, số khung: RLHKC2609GY390675 của bị cáo Liên 

Thanh H, là phương tiện thực hiện hành vi phạm tội;  

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động Oppo F9 của bị cáo

H, là phương tiện dùng để liên lạc đi cướp giật tài sản; 

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động Nokia TA-1034 của

bị cáo V, là phương tiện dùng để liên lạc đi cướp giật tài sản; 

- Tịch thu và tiêu hủy 01 áo sơ mi tay dài màu đen của bị cáo V do không còn

giá trị sử dụng; 

- Tịch thu và tiêu hủy 01 bóp da màu xanh nữ bị đứt quai của bị cáo H do

không còn giá trị sử dụng; 

- Trả lại cho bị cáo V 01 điện thoại di động Oppo F1S do không liên quan đến

việc đi cướp giật tài sản. 

Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo V và bị cáo H đã tự 

nguyện chấp nhận bồi thường cho chị Đoàn Xuân N tiền và giá trị chiếc túi xách 

Gucci bị cướp giật với tổng số tiền là 60.000.000 đồng theo đúng yêu cầu của chị 

Như, bị cáo V chấp nhận bồi thường cho chị N30.000.000 đồng và bị cáo H chấp 

nhận bồi thường cho chị N 30.000.000 đồng. Do đó, Hội đồng xét xử ghi nhận sự tự 

nguyện của các bị cáo và buộc các bị cáo, mỗi người phải có trách nhiệm bồi thường 

cho chị Nsố tiền 30.000.000 đồng. 

[2] Về tính hợp pháp của hành vi, quyết định tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử:

     Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an Quận 11, Điều tra 

viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 11, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố 

đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

119



7 

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo, bị hại không có người nào có ý 

kiến hoặc kH 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. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào Điều 50; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm d, g, i khoản 2 Điều 171; 

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

Tuyên bố bị cáo  Trần Ngọc V phạm tội “Cướp giật tài sản”. 

Xử phạt bị cáo Trần Ngọc V 05 (năm) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 

16/02/2019. 

Căn cứ vào Điều 50; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm d, g khoản 2 Điều 171 của 

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

Tuyên bố bị cáo Liên Thanh H phạm tội “Cướp giật tài sản”. 

Xử phạt bị cáo Liên Thanh H 04 (bốn) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 

16/02/2019. 

Căn cứ vào Điều 48 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 

2017; Điều 357 của Bộ luật Dân sự năm 2015; 

Về trách nhiệm dân sự: 

Bị cáo Trần Ngọc V có trách nhiệm bồi thường cho chị Đoàn Xuân Nsố tiền 

30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng). 

Bị cáo Liên Thanh H có trách nhiệm bồi thường cho chị Đoàn Xuân Nsố tiền 

30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng). 

 Căn cứ vào Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; 

 Xử lý vật chứng: 

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước xe môtô hiệu Winner biển số 59M2-316.35, số

máy: KC26E1236696, số khung: RLHKC2609GY390675 của bị cáo Liên Thanh H; 

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động Oppo F9 của bị cáo

Liên Thanh H; 

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động Nokia TA-1034 của

bị cáo Trần Ngọc V; 

- Tịch thu và tiêu hủy 01 áo sơ mi tay dài màu đen;

- Tịch thu và tiêu hủy 01 bóp da màu xanh nữ bị đứt quai;

- Trả lại cho bị cáo Trần Ngọc V một điện thoại di động Oppo F1S.

(Theo Lệnh nhập kho vật chứng số 27/LNK- HS ngày 27/02/2019 của Cơ quan 

cảnh sát điều tra Công an Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh). 

120



8 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; điểm a 

khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

  Về án phí: 

  Bị cáo Trần Ngọc V chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng (hai trăm 

nghìn đồng). 

  Bị cáo Liên Thanh H chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng (hai trăm 

nghìn đồng). 

  Bị cáo Trần Ngọc V chịu án phí dân sự sơ thẩm là 1.500.000 đồng (một triệu 

năm trăm nghìn đồng). 

  Bị cáo Liên Thanh H chịu án phí dân sự sơ thẩm là 1.500.000 đồng (một triệu 

năm trăm nghìn đồng). 

 Căn cứ vào Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, 

    Các bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị 

hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản 

án hoặc bản án được niêm yết. 

Nơi nhận:   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM   

- TAND - VKSND TPHCM;    Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- Sở Tư pháp TPHCM;

- CA TPHCM;

- VKSND Q.11;

- Công an Q.11;

- Chi cục THADS  Q.11;

- Những người tham gia tố tụng;

- Lưu hồ sơ vụ án.    Vương Vĩ Bửu  
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ GIANG

  Bản án số: 64/2019/HS-ST 

Ngày 31/12/2019 

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 TỈNH HÀ GIANG 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Vương Thị Thu Hà. 

Các Hội thẩm nhân dân:  Bà Nguyễn Thị Phượng; 

   Ông Trần Quyết Tiến. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thanh Huyền - Thư ký viên Tòa án nhân dân

tỉnh Hà Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang tham gia phiên tòa: Ông

Phùng Bá Thuận - Kiểm sát viên. 

Ngày 31 tháng 12 năm 2019 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang, xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 67/2019/TLST- HS ngày 

22/11/2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 94/2019/QĐXXST-HS ngày 

18/12/2019 đối với bị cáo: 

Giàng Seo S (tên gọi khác: Giàng A S), sinh năm 1989 tại huyện S1, tỉnh 

Lào Cai. Nơi cư trú: Bản X, xã N, huyện N1, tỉnh Điện Biên; nghề nghiệp: Làm 

nương; trình độ văn hoá: Không biết chữ; dân tộc: Mông; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Giàng Seo S2 và bà Ly Thị D (đã chết); có 

vợ: Vàng Thị S3 và 02 con; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt ngày 16/5/2019, theo 

Quyết định truy nã số 04 ngày 11/02/2009 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà 

Giang. 

* Người bào chữa cho bị cáo: Ông Nguyễn Xuân G - Trợ giúp viên pháp lý

của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà Nước tỉnh Hà Giang; (có mặt) 

- Bị hại: Cháng Thị H, sinh năm 1986; (vắng mặt).

Người đại diện theo ủy quyền của bị hại: Anh Cháng Seo C, sinh năm: 1997; 

(có mặt). 

Cùng địa chỉ: Thôn N2, xã N3, huyện X1, tỉnh Hà Giang. 

- Người làm chứng:  Anh Giàng Seo V, sinh năm: 1989 (có mặt).
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Nơi ĐKHKTT: S4, thị trấn C1, huyện X1, tỉnh Hà Giang; tạm trú tại: Thôn 

K, xã Đ, huyện B, tỉnh Hà Giang; (có mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

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

án được tóm tắt như sau:  

Khoảng tháng 4/2007, Cháng Thị H, sinh năm 1986; trú tại thôn N2, xã N3, 

huyện X1, tỉnh Hà Giang quen biết rồi có tình cảm yêu đương với Giàng Seo D1, 

sinh năm 1986; trú tại xã L, huyện B1, tỉnh Lào Cai. Đến cuối năm 2007, H vẫn 

chưa thấy D1 nói gì đến chuyện cưới H làm vợ nên đầu năm 2008, H quen biết và 

yêu Giàng Seo S; sinh năm 1989, trú tại xã L1, huyện B1, tỉnh Lào Cai (S bạn của 

D1). Đến giữa tháng 5/2008, Giàng Seo V, sinh năm 1989; trú tại thôn S4, thị trấn 

C1, huyện X1, tỉnh Hà Giang, sang nhà Giàng Seo D1 chơi và giúp gia đình D1 

làm nương (V là cháu họ của D1). Khi đó, V có gặp và quen Giàng Seo S là bạn 

của D1 cũng đến chơi. Ngày 24/5/2008, D1 rủ V sang xã N3, huyện X1 chơi, sau 

đó D1 gọi Cháng Thị H là người yêu cũ ra ngoài đường liên thôn ngồi trò chuyện 

cùng D1 và V. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, D1 và V về nhà D1, D1 nói với V 

“tao và mày tìm con gái để lừa bán đi ?” V trả lời “Ừ ! Vậy mày tìm đi”. Đến đầu 

tháng 6/2008, V đi chơi chợ xã L1, huyện B1, tỉnh Lào Cai thì gặp S. Khi gặp nhau 

S nói với V “tao với mày và D1 tìm con gái lừa đưa sang Trung Quốc bán đi, được 

tiền chúng mình chia nhau”, V trả lời “Ừ ! đi thì đi”.  

Ngày 18/6/2008, S sang nhà D1 chơi, lúc này D1 rủ V và S đi tán gái, sau khi ăn 

cơm tối xong khoảng 18 giờ, D1 sang nhà anh trai của D1 là Giàng Seo T mượn xe máy 

Honda nhãn hiệu Win 100 màu sơn đen (không nhớ biển kiểm soát) D1 chở S đi trước, 

V điều khiển xe máy Honda nhãn hiệu Dream II (xe của ông Giàng Seo D2 bố đẻ của 

V) sơn màu mận chín (không nhớ biển kiểm soát) đi từ nhà D1 hướng đến xã N3, huyện

X1, tỉnh Hà Giang. Khi đến ngã ba đường liên xã giáp danh giữa xã N3, huyện X1 và xã

L, huyện B1, tỉnh Lào Cai tất cả dừng xe ven đường, lúc này khoảng 19 giờ cùng ngày,

S nói với V “mày đợi ở đây”, V đồng ý không nói gì ngồi lại trông hai xe máy. D1 và S

đi bộ xuống gần đến nhà Cháng Thị H ở thôn N2, xã N3, huyện X1, D1 huýt sáo, H đi

ra gặp D1 và S, khi đó S đến gần H nói “em đi theo anh về nhà anh làm vợ anh đi”, H

trả lời “không đi đâu” S nói “em gái của em đi lấy chồng rồi, tại sao em không đi lấy

chồng ?”, H im lặng không nói gì. Ngay lúc đó S cầm tay H kéo đi, D1 đi sau đẩy lưng

H theo S, D1 nói “em cứ đi đi, lấy nhau rồi sau này kinh tế khá thì đừng quên anh đấy”,

H không nói gì và tin nên đi theo, S cầm tay kéo H ra đến chỗ V đợi, thấy V nên H hỏi

“anh có phải ở S4, C1 không ?” V trả lời “không phải”, rồi V lấy trong túi áo ra một

viên thuốc đưa cho H cùng chai nước và nói “em uống thuốc đi, thuốc chống say xe

mà”. H cầm thuốc uống nhưng không thấy có gì khác lạ, sau đó D1 ngồi lên xe nổ máy

đi trước, V quay đầu xe nổ máy, V chở H và S. V điều khiển xe đi theo chỉ dẫn của S về

hướng thành phố L2. Đến thành phố L2 khoảng 24 giờ cùng ngày, tất cả vào quán ăn
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phở (quán phở có kinh doanh cả nhà nghỉ) rồi D1 lên thuê 02 phòng nghỉ, D1 và V vào 

nghỉ một phòng, S và H vào nghỉ một phòng, do tin tưởng S lấy về làm vợ nên H cho S 

quan hệ tình dục.  

Đến khoảng 02 giờ sáng ngày 19/6/2008, S dậy sang gọi D1 ra ngoài nói 

“mày ở lại còn V đi cùng tao”, D1 đồng ý, còn S về phòng nghỉ gọi H và nói “em 

dậy đi, rồi còn về nhà cho kịp”. H dậy đi theo S ra ngoài, V ra trước dắt xe máy 

đợi, S và H ngồi lên sau xe của V điều khiển đi về hướng bờ sông khu vực biên 

giới Việt Nam - Trung Quốc. Khoảng 04 giờ sáng cùng ngày đến bờ sông, V dừng 

xe rồi cõng H lội nước đi bộ qua sông, S đi theo sau. Khi sang đến bờ sông bên 

kia V quay lại lấy xe máy đi thẳng về nhà ở thôn S4, thị trấn C1, huyện X1, tỉnh 

Hà Giang trả xe máy cho bố đẻ, sau đó V đi ra xã C2, huyện X1 rồi tắt theo đường 

mòn sang T1, M, V1, Trung Quốc làm thuê. Còn S và H tiếp tục đi bộ một đoạn 

thì gặp một người đàn ông người Trung Quốc đi xe máy đến đón (D1 đã gọi điện 

thoại hẹn trước đó) đưa đi đến chợ H1 - Trung Quốc. S đưa H vào ăn phở, tại 

quán có 02 người phụ nữ người dân tộc Mông Trung Quốc đợi sẵn. Khi đang ăn 

phở hai phụ nữ đó đến gặp S và hỏi về D1, ăn phở xong S đứng dậy đi theo một 

người phụ nữ ra biên giới để về Việt Nam, còn H không thấy S nên hỏi người phụ 

nữ ngồi cạnh, người phụ nữ đó nói “Nó đã bán mày cho tao rồi, bây giờ muốn về 

được nhà thì mày phải đi theo tao”. H đi theo người phụ nữ đó vào sâu nội địa và 

bị người phụ nữ này bán cho một gia đình người dân tộc Hán Trung Quốc mua về 

làm vợ với giá 2.600 nhân dân tệ. 

Giữa tháng 7 năm 2008, S gặp D1 đã được D1 chia cho 2.000.000đ, 

nói“đây là tiền bán H”, S nhận tiền rồi đi về nhà sau đó sang Trung Quốc làm 

thuê để trốn tránh sợ bị lộ. Còn D1 biết V đi Trung Quốc làm thuê nên đã sang 

Trung Quốc gặp V và đưa cho V 1.000.000đ nói “đây là phần của mày, tiền bán 

con H”, V cầm tiền đếm nhưng chỉ nhận 600.000đ, còn 400.000đ V đưa lại cho 

D1. D1 dặn V “nếu bị công an bắt, mày phải khai là đưa con H đi bộ theo 

đường mòn qua mốc 5 xã C2, X1 và không được khai ra tao đấy”, V đồng ý. D1 

đi về nhà rồi bỏ trốn, V ở lại Trung Quốc làm thuê, đến ngày 31/10/2008 V về 

nhà thì bị Công an huyện X1 bắt, khởi tố và tạm giam để điều tra. Đối với Cháng 

Thị H sau khi bị các đối tượng lừa sang Trung Quốc bán, đến ngày 24/9/2008 

được công an Trung Quốc giải cứu và trao trả về Việt Nam.   

Cáo trạng số 47/CT-VKS-P2 ngày 21/11/2019 của VKSND tỉnh Hà Giang truy 

tố Giàng Seo S về tội "Mua bán phụ nữ" theo điểm d khoản 2 Điều 119 Bộ luật Hình 

sự năm 1999. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang giữ nguyên nội 

dung truy tố bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố: Bị cáo Giàng Seo S phạm 

tội “Mua bán phụ nữ”. Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 119, điểm p khoản 1, khoản 

2 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999. Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 

của Quốc hội. Khoản 3 Điều 7, khoản 2 Điều 150 Bộ luật Hình sự năm 2015, xử 
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phạt bị cáo Giàng Seo S từ 06 (sáu) đến 07 (bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

bị cáo bị bắt tạm giam (ngày 16/5/2019).  

Về trách nhiệm dân sự: Đã được giải quyết trong Bản án hình sự sơ thẩm số 

19/2009/HSST ngày 26/4/2009 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang, do đó không 

đề nghị xem xét. 

Về vật chứng: Áp dụng Điều 41 Bộ luật Hình sự năm 1999, truy thu số tiền 

2.000.000đ (hai triệu đồng) do bị cáo phạm tội mà có. 

- Người bào chữa cho bị cáo trình bày: Nhất trí với quan điểm của đại diện

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang về tội danh, khung hình phạt đã truy tố đối 

với bị cáo Giàng Seo S. Tuy nhiên, căn cứ vào nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo ở mức thấp nhất Kiểm 

sát viên đã đề nghị, để bị cáo sớm được trở về địa phương, hòa nhập cộng đồng. Về 

án phí: Bị cáo là dân tộc thiểu số, sinh sống ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn nên đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị 

quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 để miễn án phí cho bị cáo. 

Trong phần tranh luận bị cáo nhất trí với nội dung bào chữa của Trợ giúp 

viên pháp lý, không bổ sung ý kiến gì. 

- Ý kiến của người đại diện theo ủy quyền của bị hại: Về phần hình phạt và

bồi thường thiệt hại cho người bị hại đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, giải quyết 

theo quy định của pháp luật. 

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 tỉnh Hà 

Giang, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân tỉnh Hà Giang, Kiểm sát viên trong quá 

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

của bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý 

kiến hoặc khiếu nại về hành vi 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 hợp pháp. 

* Về hành vi phạm tội của bị cáo:

[2]. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Giàng Seo S đều thừa nhận 

hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà 

Giang đã truy tố. 

[3]. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu, chứng 

cứ khác có trong hồ sơ vụ án như: Lời khai người làm chứng Giàng Seo V đã trực 

tiếp tham gia phạm tội cùng bị cáo; lời khai bị hại Cháng Thị H (bút lục 138 đến 
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141); lời khai ông Cháng Seo Cháng là bố đẻ bị hại (bút lục 143, 144); biên bản và 

bản ảnh bị cáo Giàng Seo S nhận dạng được Giàng Seo V (bút lục 82 đến 87); biên 

bản và bản ảnh Giàng Seo V nhận dạng được bị cáo là người đã cùng V đưa chị H 

sang Trung Quốc bán (bút lục 88 đến 91)… 

[4]. Như vậy, có đủ cơ sở khẳng định: Sau khi bàn bạc thống nhất, khoảng 18 

giờ ngày 18/6/2008, Giàng Seo S, Giàng Seo D1, Giàng Seo V đi xe mô tô từ nhà D1 

hướng đến xã N3, huyện X1, tỉnh Hà Giang để gặp chị Cháng Thị H.  

[5]. Lợi dụng tình cảm là người yêu của chị H và phong tục tập quán “bắt 

vợ” của người dân tộc Mông, S đã lừa gạt đưa chị H về nhà làm vợ, ban đầu chị H 

không nhất trí đi theo nhưng Giàng Seo D1 là người yêu cũ của chị H động viên nên chị 

H nhận lời đi theo S và D1, sau đó S, D1, V cùng nhau đưa chị H đi về hướng thành phố 

L2. 

[6]. Khoảng 02 giờ sáng ngày 19/6/2008, S và D1 thống nhất D1 ở lại Việt 

Nam nhưng có trách nhiệm liên lạc qua điện thoại với người mua ở Trung Quốc 

đón, còn V đi cùng S trực tiếp đưa H sang bán. 

[7]. Khi đến bờ sông giáp ranh biên giới Việt Nam - Trung Quốc, V dừng 

xe cõng H lội nước đi bộ qua sông, S một mình đi theo sau.  

[8]. Sang đến bờ sông bên kia, V quay lại trở về Việt Nam trước, còn S đưa 

H đi sâu vào nội địa giao chị H cho 02 người phụ nữ dân tộc mông tại quán phở 

trong chợ H1 - Trung Quốc, rồi một mình quay về Việt Nam. 

[9]. Số tiền bán chị H, D1 chia cho S 2.000.000đ (hai triệu đồng); chia cho 

V 1.000.000đ (một triệu đồng) nhưng V nhận 600.000đ và trả lại cho D1 

400.000đ (bốn trăm nghìn đồng). 

[10]. Bị hại Cháng Thị H sau khi bị các đối tượng lừa sang Trung Quốc 

bán, đến ngày 24/9/2008 đã được Công an Trung Quốc giải cứu và trao trả về 

Việt Nam.   

[11]. Hành vi phạm tội của bị cáo Giàng Seo S đã cấu thành tội "Mua bán 

phụ nữ" được quy định tại điểm d khoản 2 Điều 119 của Bộ luật Hình sự năm 1999. 

[12]. Đối với Giàng Seo D1 và Giàng Seo V sau khi bị chị H cùng gia đình 

làm đơn tố cáo cũng đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang xét xử về tội “Mua bán 

phụ nữ” tại các Bản án hình sự khác, nay D1 và V đều chấp hành xong hình phạt tù 

trở về địa phương. 

* Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo

[13]. Về tình tiết tăng nặng: Không có 

[14]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, 

ăn năn hối cải; bị cáo là người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế đặc biệt 
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khó khăn - Là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm p 

khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999. 

[15]. Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy 

rằng: Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, vì mục đích vụ lợi bị 

cáo đã lợi dụng hoàn cảnh của chị Cháng Thị H để tìm hiểu yêu đương nhưng thực 

chất là cùng đồng phạm lừa gạt để đưa chị H sang Trung Quốc bán lấy tiền chi tiêu. 

[16]. Hành vi của bị cáo là rất nghiêm trọng, xâm hại trực tiếp đến danh dự, 

nhân phẩm của bị hại là khách thể được pháp luật hình sự Việt Nam bảo vệ, gây 

mất trật tự trị an tại địa phương, gây hoang mang cho nhân dân, đặc biệt là đồng 

bào dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng sâu, vùng xa, vùng giáp biên giới Việt Nam 

- Trung Quốc.

[17]. Những năm gần đây tình hình tội phạm “Mua bán phụ nữ” và “Mua 

bán người” tại các huyện vùng cao phía bắc của tỉnh Hà Giang ngày một gia tăng, 

vì vậy cần xử lý bị cáo với mức án thật nghiêm khắc, có như vậy mới đủ thời gian 

để giáo dục, cải tạo bị cáo, đồng thời góp phần đấu tranh phòng chống loại tội 

phạm này tại địa phương.  

[18]. Từ những phân tích, đánh giá trên, Hội đồng xét xử nhất trí với đề nghị 

của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang về tội danh, điều luật áp dụng, 

mức hình phạt, xử lý vật chứng và nguyên tắc xử lý theo hướng có lợi cho người 

phạm tội được quy định tại Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc 

hội; khoản 3 Điều 7, khoản 2 Điều 150 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với bị cáo. 

[19]. Về hình phạt bổ sung: Bị cáo là người dân tộc thiểu số, sinh sống ở 

vùng kinh tế đặc biệt khó khăn nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ 

sung đối với bị cáo. 

[20] Về phần bồi thường thiệt hại: Đã được giải quyết tại Bản án hình sự sơ

thẩm số 49/2009/HSST ngày 18/09/2009 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang nên 

Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết. 

[21]. Về vật chứng: Số tiền 2.000.0000đ (hai triệu đồng) bị cáo được Giàng 

Seo D1 chia từ hành vi bán chị H sang Trung Quốc là tiền do phạm tội mà có, vì bị 

cáo đã chi tiêu cá nhân hết nên cần truy thu sung quỹ Nhà nước. 

[22]. Về án phí: Bị cáo thuộc trường hợp người dân tộc thiểu số sinh sống ở 

xã N, huyện N1, tỉnh Điện Biên có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; căn 

cứ vào điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội; đề nghị của Trợ giúp viên pháp lý và 

bị cáo tại phiên tòa, miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo theo quy định của pháp 

luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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- Căn cứ vào điểm d khoản 2 điều 119; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46;

Điều 41 Bộ luật Hình sự năm 1999; Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 

của Quốc hội; khoản 3 Điều 7, khoản 2 Điều 150 Bộ luật Hình sự năm 2015;  

- Căn cứ vào điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội. 

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Giàng Seo S (tên gọi khác: Giàng A S) phạm

tội “Mua bán phụ nữ”. 

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Giàng Seo S 06 (sáu) năm 06 (sáu) tháng tù,

thời hạn tù tính từ ngày bị bắt (ngày 16/5/2019). 

Hình phạt bổ sung: Không. 

3. Về vật chứng: Truy thu số tiền 2.000.000đ (hai triệu đồng) do bị cáo phạm

tội mà có. 

4. Về án phí: Bị cáo Giàng Seo S được miễn án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo, người đại

diện theo ủy quyền của bị hại. Báo cho họ biết có quyền kháng cáo bản án trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 
- VKSND Cấp cao tại Hà Nội;

- VKSND tỉnh Hà Giang;

- PC 01, PC 45, PV 06 Công an tỉnh;

- Trại tạm giam Công an tỉnh;

- Cục THA dân sự tỉnh;

- Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang;

- Người tham gia tố tụng;

- Lưu hồ sơ.

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

Vương Thị Thu Hà 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH ĐẮK LẮK       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 06/2020/LĐ-PT 

Ngày 03 – 6 – 2020  

“V/v: Tranh chấp hợp đồng lao động” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Duy Tuấn 

Các Thẩm phán: Ông Văn Công Dần, bà Trần Thị Phượng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Linh Chi - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đắk

Lắk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắktham gia phiên tòa: Ông Đào

Anh Thái - Kiểm sát viên. 

Ngày 03 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án lao động thụ lý số: 04/2019/TLPT-LĐ ngày 20 tháng 

12 năm 2019 về việc “Tranh chấp hợp đồng lao động”. 

Do bản án lao động sơ thẩm số: 04/2019/LĐ-ST ngày 29/10/2019 của Tòa 

án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 04/2020/QĐ-PT ngày 

20 tháng 2 năm 2020, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Ngô Thị Kim H, có mặt.

Địa chỉ: 169/13/6 N, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. 

2. Bị đơn: Đài truyền thanh – Truyền hình thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

Người đại diện theo pháp luật của bị đơn: Ông Trương Đình D – C/v: Phó 

trưởng Đài, có mặt. 

Địa chỉ trụ sở: 53 X, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. 

3. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Ủy ban nhân dân thành phố B.

Người đại diện tham gia tố tụng theo ủy quyền: Ông Hồ Trung K; C/v: Phó 

trưởng phòng nội vụ, vắng mặt. 

4. Người kháng cáo: Nguyên đơn bà Ngô Thị Kim H
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong bản tự khai, biên bản hòa giải và tại phiên tòa sơ thẩm nguyên 

đơn, bà Ngô Thị Kim H trình bày:  

Đầu năm 2011 tôi được nhận vào làm việc ở bộ phận phóng viên phát thanh, 

làm việc không lương, hưởng nhuận bút theo sản phẩm, đến ngày 01/01/2013 

được Đài truyền thanh – Truyền hình thành phố B (Đài thành phố) ký hợp đồng 

lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn. Ngày 29/5/2015, tôi xin nghỉ sinh theo 

chế độ và được trưởng Đài đồng ý. Khoảng 20 ngày sau khi sinh thì bà Trương 

Thị Ánh H1 – Kế toán Đài gọi điện thoại thông báo mang HĐLĐ của tôi và quyết 

định nâng lương số 3122 ngày 10/6/2015, sau đó lấy luôn không trả lại cho tôi. 

Sau này tôi có đòi thì bà H1 nói là do HĐLĐ có vấn đề, tôi bị đuổi việc nên không 

trả lại. Hết thời gian nghỉ sinh, tôi được bà H1 gọi lên hướng dẫn viết đơn xin nghỉ 

không lương tháng 4/2016. Hết tháng 4/2016, tôi lên gặp Trưởng đài là ông Lưu 

Anh T xin đi làm việc lại, ông T nói là HĐLĐ ký sai, Phòng nội vụ và phòng Tài 

chính không có tiền trả lương, Đài không còn cần người nữa, tôi bị đuổi việc. Tôi 

có viết đơn trình bày nguyện vọng tiếp tục được làm việc vì tôi được ký HĐLĐ 

không xác định thời hạn, quá trình công tác tôi luôn hoàn thành nhiệm vụ được 

giao, không sai phạm trong mọi việc nhưng ông T nhận đơn mà không đưa ra cơ 

quan để làm việc, không chấp nhận cho tôi đi làm lại, tôi đề nghị đưa quyết định 

thôi việc cho tôi nhưng ông T không đưa. Không đồng ý với việc bị cho thôi việc 

bằng miệng khi đang nuôi con nhỏ, tôi đã nhiều lần viết đơn gửi các Ban ngành 

liên quan nhưng không được giải quyết dứt điểm cho tôi. Sau khi bị cho thôi việc 

1 năm, đến tháng 5/2017 tôi được gọi điện thoại đi làm lại với lý do đang nuôi 

con nhỏ được hưởng lương (không được hưởng nhuận bút, không được đóng bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các khoản phụ cấp khác). Tôi 

vẫn tiếp tục đi làm và khiếu nại, cầu cứu các cơ quan chức năng để giải quyết 

trường hợp của tôi. Tháng 3/2018 bà H1 mới đóng bảo hiểm cho tôi. 

Ngày 24/12/2018, tôi được Đài thành phố mời họp để thanh lý HĐLĐ từ 

ngày 01/01/2019, tôi không đồng ý vì Đài thành phố đưa ra các lý do HĐLĐ ký 

không đúng thẩm quyền và thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) 

thành phố B, lý do này là trái với Luật Viên chức và Luật lao động hiện hành. 

Ngày 02/01/2019 tôi được Đài thành phố gọi lên giao nhận biên bản thanh lý hợp 

đồng từ ngày 01/01/2019 tôi không được đi làm tại Đài thành phố nữa. 

Vì vậy tôi khởi kiện đề nghị Tòa án giải quyết: 

- Buộc Đài truyền thanh - truyền hình thành phố B phải nhận người lao

động trở lại làm việc theo quy định tại HĐLĐ làm việc không xác định thời hạn 

số 15 và quyết định nâng lương số 3122/QĐ-UBND ngày 10/5/2015 
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- Trả tiền lương tương ứng với 02 tháng tiền lương do đơn phương chấm

dứt HĐLĐ trái pháp luật là 5.402.000 đồng. 

- Trả số tiền vi phạm thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ

không xác định thời hạn 45 ngày (1,5 tháng x 2.701.000 đồng) = 4.051.500 đồng. 

Tổng cộng là 9.453.500 đồng. 

- Trả cho tôi tiền lương và đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm

thất nghiệp từ thời điểm đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật từ ngày 

01/01/2019 đến khi được nhận lại làm việc (cụ thể là 01 tháng lương là 

2.701.000đ). 

Trong bản tự khai, biên bản hòa giải và tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện 

Đài truyền thanh- truyền hình thành phố B trình bày:  

Đài thành phố là đơn vị trực thuộc UBND thành phố B, được UBND thành 

phố phân bổ biên chế theo quy định. Cán bộ công chức, người lao động đài thành 

phố hưởng lương và kinh phí hoạt động 100% từ ngân sách Nhà nước; UBND 

thành phố là chủ sử dụng lao động. HĐLĐ tại các đơn vị trực thuộc UBND thành 

phố phải được sự đồng ý và ủy quyền của UBND thành phố. HĐLĐ không xác 

định thời hạn số 15/HĐLĐ ngày 28/12/2013 của đài thành phố với bà Ngô Thị 

Kim H chưa có ý kiến của UBND thành phố (chủ sử dụng lao động) nên đã bị vô 

hiệu. Vì vậy việc nhận bà H trở lại làm việc theo HĐLĐ nêu trên không thuộc 

thẩm quyền của đài thành phố. 

Do vậy đài thành phố không có trách nhiệm bồi hoàn các khoản tiền theo 

yêu cầu của bà H vì giữa đài và bà H đã thanh lý hợp đồng đúng theo quy định 

của pháp luật đối với các HĐLĐ ký không đúng thẩm quyền trên cơ sở chỉ đạo 

của chủ sử dụng lao động và thời gian báo trước cho người lao động cũng đúng 

theo quy định của pháp luật. Ngày 04/3/2019 bà H đã nhận lại sổ Bảo hiểm xã 

hội. 

Trong bản tự khai, biên bản hòa giải và tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện 

Ủy ban nhân dân thành phố B trình bày: 

Ngày 28 tháng 12 năm 2013, Trưởng Đài thành phố ký HĐLĐ số 15 với bà 

Ngô Thị Kim H, loại HĐLĐ không xác định thời hạn, có hiệu lực từ ngày 

01/01/2013 với chức danh chuyên môn là phóng viên với mức lương bậc 1/12, hệ 

số 1,86. Căn cứ công văn số 916/UBND-NV ngày 07/01/2017 của UBND thành 

phố thì việc Đài thành phố tự ký HĐLĐ với người lao động mà không có chủ 

trương của cấp có thẩm quyền là không đúng quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 

50 của Bộ luật lao động và khoản 3 Điều 26 Luật viên chức. Do đó yêu cầu Đài 

thành phố có trách nhiệm thanh lý hợp đồng và giải quyết các chế độ chính sách 

liên quan đến người lao động theo quy định hiện hành. Do Đài thành phố tự ký 

131



4 

hợp đồng lao động với bà H mà không có chủ trương của UBND thành phố B nên 

đây là tranh chấp HĐLĐ giữa người sử dụng lao động và người lao động. Tuy 

nhiên để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho bà H, UBND thành phố B ban 

hành công văn số 4461 ngày 20/12/2018, trong đó yêu cầu Trưởng Đài thành phố 

thanh lý hợp đồng và giải quyết chế độ cho bà H từ tháng 5/2016 đến tháng 4/2017 

gồm: Tiền lương, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp từ nguồn 

kinh phí được giao cho Đài thành phố năm 2018. 

Về quyết định nâng lương số 3122/QĐ-UBND ngày 10/6/2015 nâng bậc 

lương nhân viên hợp đồng đối với bà Ngô Thị Kim H do không đúng đối tượng 

nên đã đề nghị thu hồi và hủy bỏ quyết định tại biên bản làm việc ngày 12/9/2018 

với thành phần là lãnh đạo các Phòng nội vụ, Đài thành phố, Bảo hiểm xã hội và 

Phòng Tư pháp thành phố B. 

Đối với yêu cầu khởi kiện của bà Ngô Thị Kim H về việc yêu cầu Đài thành 

phố phải nhận bà vào làm việc lại tại bộ phận phát thanh thuộc Đài thành phố theo 

hợp đồng thì Ủy ban không chấp nhận vì UBND thành phố B không có chủ trương 

tuyển dụng. Đối với quyền lợi về tiền lương, tiền vi phạm thời hạn báo trước khi 

đơn phương chấm dứt hợp đồng, tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp thì xử lý theo quy định của Bộ luật lao động. 

Tại Bản án số 04/2019/LĐ-ST ngày 29/10/2019 của Tòa án nhân dân 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã quyết định:  

Căn cứ Điều 32, Điều 35, Điều 147, Điều 266, Điều 271, Điều 273 Bộ luật 

Tố tụng dân sự năm 2015;  

Áp dụng Điều 5, Điều 7, Điều 16, Điều 22, Điều 38, Điều 42, Điều 43, Điều 

196 Bộ luật lao động.  

Áp dụng Điều 280, Điều 357 Bộ luật dân sự năm 2015; 

Áp dụng Nghị quyết số 326/2017/UBTVQH12 ngày 13/01/2017 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Ngô Thị Kim H đối với Đài

truyền thanh, truyền hình thành phố B: Buộc Đài truyền thanh, truyền hình thành 

phố B phải thanh toán cho bà H với số tiền là 9.453.000 đồng. 

 Kể từ ngày bà Ngô Thị Kim H có đơn yêu cầu thi hành án, nếu Đài truyền 

thanh, truyền hình thành phố B không thanh toán số tiền nêu trên thì còn phải trả lãi 

đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán. 

 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 
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của Bộ luật dân sự năm 2015, nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định 

tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015.  

2. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Ngô Thị Kim H đối với Đài

truyền thanh, truyền hình thành phố B về việc buộc Đài truyền thanh, truyền hình 

thành phố B phải nhận trở lại làm việc và trả tiền lương, đóng Bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ thời điểm đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động trái pháp luật, từ ngày 01/01/2019 đến khi được nhận lại làm việc. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về án phí, quyền yêu cầu thi hành 

án và quyền kháng cáo cho các đương sự theo quy định của pháp luật.  

Ngày 11/11/2019, bà Ngô Thị Kim H kháng cáo toàn bộ Bản án lao động 

sơ thẩm số 04/2019/LĐ-ST ngày 29/10/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Buôn 

Ma Thuột. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn giữ nguyên nội dung đơn khởi kiện 

và nội dung đơn kháng cáo. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk phát biểu quan điểm: 

Về tố tụng: Trong quá trình thụ lý giải quyết vụ án Thẩm phán, Hội đồng 

xét xử, các đương sự đã chấp hành đúng quy định của của pháp luật tố tụng dân 

sự. 

Về nội dung: Hợp đồng lao động HĐLĐ số 15 ngày 01/01/2013 giữa Đài 

truyền thanh - truyền hình thành phố B với bà Ngô Thị Kim H bị vô hiệu toàn bộ 

do người sử dụng lao động ký không đúng thẩm quyền nhưng cấp sơ thẩm không 

áp dụng Điều 52 Bộ luật lao động; khoản 1 Điều 11 Nghị định số 44/2013/NĐ-

CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ 

luật lao động về hợp đồng lao động; Điều 16 thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH 

ngày 25/10/2013 của Bộ lao động thương binh và xã hội hướng dẫn thi hành một số 

điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ để xử lý đối 

với Hợp đồng lao động vô hiệu là không đúng quy định của pháp luật. Xét thấy, 

kháng cáo của bà Ngô Thị Kim H là có căn cứ, đề nghị HĐXX áp dụng khoản 2 

Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự sửa Bản án lao động sơ thẩm số 04/2019/LĐ-

ST ngày 29/10/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các tài  liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đã được thẩm tra tại 

phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ các tài 

liệu chứng cứ, lời trình bày của các đương sự, ý kiến của Kiểm sát viên, HĐXX nhận 

định như sau: 

[1] Xét đơn kháng cáo của bà Ngô Thị Kim H nộp trong thời hạn luật định

nên vụ án được giải quyết theo thủ tục phúc thẩm là phù hợp. 
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[2] Xét yêu cầu khởi kiện và yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn bà Ngô

Thị Kim H, Hội đồng xét xử thấy rằng: 

[2.1] Quá trình tham gia tố tụng tại cấp sơ thẩm cũng như tại phiên tòa phúc 

thẩm hôm nay, các bên đương sự đều xác nhận ngày 01/01/2013, Đài truyền thanh 

- truyền hình thành phố B do Giám đốc Đài là ông Nguyễn Văn D đại diện đã ký

với bà Ngô Thị Kim H HĐLĐ số 15, với công việc Phóng viên. Hợp đồng được

xác lập trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, là loại Hợp đồng không xác định thời

hạn. Nội dung và hình thức của Hợp đồng hoàn toàn phù hợp với quy định tại các

Điều 16, 17 và Điều 22 của Bộ luật lao động.

[2.2] Về thẩm quyền ký kết Hợp đồng: Đài thành phố là đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc UBND thành phố B, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy, 

UBND thành phố B. Tại Điều 24 Luật viên chức năm 2010 quy định về tổ chức 

thực hiện tuyển dụng viên chức: “Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được 

giao quyền tự chủ, cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực 

hiện việc tuyển dụng viên chức hoặc phân cấp cho người đứng đầu đơn vị sự 

nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng” và khoản 3 Điều 26 Luật viên chức 

năm 2010 quy định: “Đối với các chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp 

luật do cấp trên của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập bổ nhiệm thì trước 

khi ký kết hợp đồng làm việc phải được sự đồng ý của cấp đó”. UBND thành phố 

B cho rằng tại thời điểm trước và sau khi ký kết hợp đồng lao động với bà H, 

UBND thành phố B không có bất kỳ chủ trương nào về việc tuyển dụng người lao 

động. Vì vậy, việc Trưởng Đài thành phố ký HĐLĐ đối với người lao động là 

không đúng thẩm quyền, nên HĐLĐ số 15 ngày 01/01/2013 giữa Đài thành phố 

với bà Ngô Thị Kim H bị vô hiệu toàn bộ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 

50 Bộ luật lao động. Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 52 Bộ luật lao động quy 

định về xử lý hợp đồng lao động vô hiệu; Điều 11 Nghị định số 44/2013/NĐ-CP 

ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật 

lao động về hợp đồng lao động thì UBND thành phố B phải có trách nhiệm ký lại 

HĐLĐ theo đúng thẩm quyền hoặc ủy quyền cho Đài thành phố ký lại HĐLĐ và 

nhận bà Ngô Thị Kim H trở lại làm việc. Việc UBND thành phố B và Đài thành 

phố cho rằng HĐLĐ giữa Đài thành phố và bà H vô hiệu do ký sai thẩm quyền 

nên thanh lý hợp đồng với bà H là không đúng quy định của pháp luật. 

 [2.3] Tại Công văn số 4461/UBND-NV ngày 20/12/2018 của Ủy ban nhân 

dân thành phố B (BL 45) thì Đài thành phố giải quyết các chế độ có liên quan cho 

bà H từ tháng 5/2016 đến tháng 4/2017 gồm tiền lương, BHXH, BHYT và BHTN 

là thời gian Đài thành phố cho bà H nghỉ thôi việc trái pháp luật khi đang nuôi 

con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, không phải là thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ. Mặt khác, 

tại biên bản họp thanh lý hợp đồng ngày 24/12/2018 giữa Đài thành phố với bà 
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Ngô Thị Kim H (BL46-47) thể hiện bà H không đồng ý với việc thanh lý Hợp 

đồng. Do đó, cấp sơ thẩm nhận định số tiền này bà H đã nhận đầy đủ và không 

có ý kiến gì là đồng ý thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động là không có căn 

cứ. 

[2.4] Như đã phân tích ở phần trên thì HĐLĐ số 15 ngày 01/01/2013 giữa 

Đài thành phố và bà Ngô Thị Kim H bị vô hiệu do ký sai thẩm quyền nên buộc 

các bên phải có trách nhiệm ký lại HĐLĐ theo đúng thẩm quyền. Do đó, cần chấp 

nhận yêu cầu khởi kiện của bà H về việc buộc Đài thành phố phải trả tiền lương 

cho bà H trong những ngày không được làm việc tính từ ngày 01/01/2019 đến khi 

ký lại HĐLĐ mới theo điểm b khoản 2 Điều 52 Bộ luật lao động. 

[2.5] Hợp đồng lao động vô hiệu nên không thuộc trường hợp đơn phương 

chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật, không phát sinh nghĩa vụ bồi thường thiệt hại của 

Đài thành phố đối với người lao động khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ. Do đó, 

không chấp nhận đối với yêu cầu khởi kiện của bà Ngô Thị Kim H về việc buộc 

Đài thành phố phải bồi thường do đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật 

với tổng số tiền 9.453.000 đồng (Bao gồm 2 tháng tiền lương do đơn phương chấm 

dứt hợp đồng trái pháp luật và tiền vi phạm thời hạn báo trước 45 ngày khi đơn 

phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật).  

[2.6] Đối với yêu cầu buộc Đài thành phố phải đóng Bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho bà Ngô Thị Kim H trong những ngày không 

được làm việc tính từ ngày 01/01/2019 đến khi ký lại HĐLĐ mới. Xét thấy: Tại 

khoản 1 Điều 186 Bộ luật lao động quy định “người sử dụng lao động, người lao 

động phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất 

nghiệp và được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội 

và pháp luật về bảo hiểm y tế…”. Do đó, yêu cầu khởi kiện của bà Ngô Thị Kim 

H buộc Đài thành phố phải đóng bảo hiểm cho bà trong những ngày không được 

làm việc (Tính từ ngày 01/01/2019 đến khi ký lại hợp đồng lao động mới) là phù 

hợp với quy định của pháp luật. 

Từ những nhận định và phân tích trên, cần chấp nhận một phần kháng cáo của 

nguyên đơn, sửa Bản án Lao động số 04/2019/LĐ-ST ngày 29/10/2019 của Tòa án 

nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột như đã phân tích trên. 

[3] Về án phí:

- Án phí sơ thẩm: Do sửa Bản án sơ thẩm nên cần tính lại án phí cho phù

hợp. Bà Ngô Thị Kim H được miễn án phí lao động sơ thẩm theo quy định theo 

điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án.  
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Đài truyền thanh – Truyền hình thành phố B phải chịu án phí lao động sơ 

thẩm. 

- Án phí phúc thẩm: Do được chấp nhận kháng cáo nên bà Ngô Thị Kim H

không phải chịu án phí lao động phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1] Căn cứ khoản 2 Điều 308; khoản 2 Điều 309 của Bộ luật tố tụng Dân sự.

Chấp nhận một phần đơn kháng cáo của bà Ngô Thị Kim H. Sửa bản án 

Lao động sơ thẩm số: 04/2019/LĐ-ST ngày 29/10/2019 của Tòa án nhân dân 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk. 

Áp dụng các Điều 15,16,17 và Điều 22, điểm b khoản 1 Điều 50, Điều 51, 

khoản 2 Điều 52, khoản 1 Điều 186 của Bộ luật lao động; Khoản 1 Điều 11 Nghị 

định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động; Điều 14, Điều 16 thông 

tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2013 của Bộ lao động thương binh và xã 

hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 

của Chính phủ; các Điều 12, 24, 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: Chấp nhận một phần đơn khởi kiện của bà Ngô Thị Kim H: 

Buộc Ủy ban nhân dân thành phố B phải có trách nhiệm ký lại Hợp đồng lao 

động theo đúng thẩm quyền và nhận bà Ngô Thị Kim H trở lại làm việc. 

Buộc Đài truyền thanh - truyền hình thành phố B trả tiền lương cho bà Ngô 

Thị Kim H trong những ngày không được làm việc tính từ ngày 01/01/2019 đến 

khi ký lại hợp đồng lao động mới. Đồng thời, Đài truyền thanh truyền hình thành 

phố B phải thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất 

nghiệp cho bà Ngô Thị Kim H từ ngày 01/01/2019 đến khi ký lại hợp đồng lao 

động mới. 

Bác một phần yêu cầu khởi kiện của bà Ngô Thị Kim H về việc buộc Đài 

truyền thanh - truyền hình thành phố B phải bồi thường do đơn phương chấm dứt 

hợp đồng lao động trái pháp luật với tổng số tiền 9.453.000 (Chín triệu bốn trăm 

năm mươi ba nghìn) đồng. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi suất của 

số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của 

Bộ luật Dân sự năm 2015. 

[2] Về án phí :
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Bà Ngô Thị Kim H không phải chịu án phí lao động sơ thẩm và án phí lao 

động phúc thẩm.  

Buộc Đài truyền thanh truyền hình thành phố B phải chịu 300.000 (Ba trăm 

ngàn) đồng tiền án phí lao động sơ thẩm. 

[3] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị

kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị. 

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

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Đắk Lắk;

- TAND Tp. Buôn Ma Thuột;

- Chi cục THADSTp.B;

- Đương sự;

- Cổng thông tin điện tử Tòa án;

- Lưu hồ sơ.

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN–CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

   (Đã ký) 

      Trần Duy Tuấn 
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