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Bản án số 04/2020/HS-PTNCTN ngày 13/3/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh
Thái Nguyên
Về tội “Hành hạ con”
Nội dung vụ án: H kết hôn với anh B năm 2018, trước khi kết hôn, anh B có con
riêng là cháu P. Trong quá trình cháu P sống cùng vợ chồng H, H lấy lý do cháu
P không ngoan đã nhiều lần đánh, chửi mắng cháu P. Bà N hàng xóm biết nên đã
trình báo với công an. Khi công an đang tiến hành điều tra xác minh thì chiều
10/4/2019, cháu P đi học về, trong lúc giao tiếp, H nổi nóng quát mắng cháu P và
dùng hai tay cấu vào vùng ngực, hai cánh tay của cháu P khiến toàn bộ vùng ngực,
hai cánh tay cháu P bị sây sát và bầm tím.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: xử phạt bị cáo H 30 tháng tù về tội “hành
hạ con”. Sau đó, bị cáo H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, chị T là người đại
diện hợp pháp của cháu P kháng cáo đề nghị tăng hình phạt và bồi thường cho
con.
1.

Nhận định của Tòa án cấp phúc thẩm:
Qua lời khai của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với lời khai tại cơ quan
điều tra, phù hợp với các tài liệu khác đã thu thập được trong quá trình điều tra vụ
án: Lời khai của người bị hại, người làm chứng, kết luận giám định pháp y cùng
nhiều tại liệu khác. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm
phạm vào sự phát triển bình thường về thể chất và tâm lý của người chưa thành
niên, danh dự nhân phẩm của con người, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa
phương. Bị cáo có nhân thân xấu, đã hai lần bị Tòa án xử phạt tù về tội Mua bán
trái phép chất ma túy. Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, hành vi
phạm tội của bị cáo và áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
và xử phạt bị cáo H mức án 30 tháng tù về tội “Hành hạ con” là có căn cứ đúng
quy định.
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Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo H 30 tháng tù về tội
“hành hạ con”. Sau đó, bị cáo H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, chị T là người
đại diện hợp pháp của cháu P kháng cáo đề nghị tăng hình phạt và bồi thường cho
con. Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo H
và chị T, giữ nguyên bản án sơ thẩm đã tuyên.

2.

Bản án số 86/2019/HS-ST ngày 28/8/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng
Ninh
Về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”
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Nội dung vụ án: Năm 2015, Nguyễn Thị Bích Y sang Trung Quốc và chung sống
với Chen Hai Xiao tại Trung quốc. Khoảng cuối năm 2017, trên đường về thăm
gia đình, Y quen biết với một người phụ nữ tên Thảo (chưa rõ lai lịch ở Trung
Quốc), Thảo đặt vấn đề với Y khi về Việt Nam tìm mua trẻ sơ sinh mang sang
Trung Quốc để Thảo bán cho người khác, đồng thời dặn Y là xin để làm con nuôi,
để xin giấy chứng sinh, Thảo thỏa thuận trả cho Y từ 30.000 NDT đến 40.000
NDT/01 trẻ sơ sinh (tương đương từ 100.000.000 đồng đến 130.000.000 đồng).
Sáng ngày 01/02/2019, Trang điện thoại cho Y thông báo có Huỳnh Nguyễn Kiều
Nh đồng ý cho một bé gái sơ sinh, Y đồng ý. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Nh gặp
và giao con gái mới sinh cho Y cùng 01 giấy chứng sinh, Y đưa cho Nh 32.000.000
đồng. Ngày 02/02/2019, Trang tiếp tục gọi điện thoại cho Y nói Lê Thị Thanh Ng
có 01 bé trai, nếu đồng ý mua với giá 35.000.000 đồng thì Trang sẽ bảo Ng liên
lạc, Y đồng ý. Tối ngày 12/02/2019, Y gọi điện thoại cho em gái là Nguyễn Thị
Bích Ph nói chuyện Y sẽ đưa hai chái bé sang Trung Quốc và nhờ Ph bế cháu trai
ra thành phố Móng Cái rồi mang sang Trung Quốc giao cho người khác. Khoảng
8 giờ ngày 13/02/2019, Ph về tỉnh Đồng Nai, do Y chưa tìm được giấy chứng sinh
của cháu gái nên Y đã đưa giấy chứng sinh của cháu trai và số tiền 2.000.000 đồng
cho Ph để Ph đưa cháu ra thành phố Móng Cái trước chờ vợ chồng Y ra sau, rồi
cùng đưa hai cháu bé sang Trung Quốc. Sáng ngày 14/02/2019, Y và Tiêu đưa
cháu bé gái từ tỉnh Đồng Nai ra thành phố Móng cái để đưa sang Trung Quốc.
Khoảng 6 giờ ngày 16/02/2019, Y và Tiêu ra đến nhà nghỉ đóng Phương rồi cả ba
đưa hai cháu bé ra khu vực biên giới để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.
Nhận định của Tòa án cấp sơ thẩm:
Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Bích Y và Nguyễn
Thị Bích Ph thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình có nội dung
phù hợp với nhau. Hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm
đến quyền được cha mẹ chăm sóc, yêu thương của trẻ em được pháp luật bảo vệ.
Các bị cáo là những người trưởng thành, nhận thức được mức độ nguy hiểm của
hành vi nhưng do hám lời, vẫn bất chấp pháp luật coi trẻ em như một món hàng
hóa mua đi bán lại nhằm hưởng lợi. Hành vi của các bị cáo gây hoang mang, lo
lắng trong quần chúng nhân dân. Do đó, cần phải xét xử nghiêm khắc với mức án
tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, mới có tác
dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội
phạm hiện nay. Các bị cáo phạm tội có tính chất đồng phạm. Y là người trực tiếp
thỏa thuận với Thảo về giá bán các cháu bé, chủ động liên lạc và nhờ người môi
giới thực việc mua bán hai cháu bé sơ sinh, chủ động gọi điện nhờ Ph bế giúp
cháu bé trai để xuất cảnh sang Trung Quốc bán vì vậy Y có vai trò đầu, tiếp sau
là Ph tham gia với vai trò đồng phạm giúp sức. Để đảm bảo sự ổn định cuộc sống
của 02 cháu bé, cần tiếp tục giao 02 cháu bé cho Cơ sở Bảo trợ chăm sóc trẻ em
có hoàn cảnh đặc biệt, thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng
Ninh, tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Các bị cáo Nguyễn Thị Bích Y, Nguyễn
Thị Bích Ph phạm tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Xử phạt bị cáo Y 11 năm

tù, bị cáo Ph 7 năm tù. Giao cho Cơ sở Bảo trợ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc
biệt, thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh, tiếp tục chăm
sóc, nuôi dưỡng bé trai Bảo A và bé gái Ngọc A.
Bản án số 50/2019/HS-ST ngày 10/07/2019 của Tòa án nhân dân thành phố L
tỉnh An Giang
Về tội “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ
đủ 13 đến dưới 16 tuổi”
Nội dung vụ án: Khoảng tháng 7/2017, Trương Thanh Tr quen biết em Phạm
Thùy T sinh ngày 17/9/2003. Đến khoảng tháng 02/2018, Tr đưa em T về nhà
chung sống như vợ chồng. Tr đã giao cấu với T nhiều lần. Đến khoảng giữa tháng
02/2018, bà Nguyễn Thị M (mẹ đẻ T) kêu T, Tr về nhà bà M tại khu dân cư H,
phường M chung sống. Tr đã nhiều lần giao cấu với T. Sau đó, bà M không đồng
ý cho Tr chung sống cùng nhà nên T bỏ trốn theo Tr. Đến ngày 08/3/2018, bà M
đến Công an phường M tố giác sự việc, lúc này Tr đã đến tỉnh Bình Dương làm
thuê. Đến đầu tháng 5/2018, T tìm đến chỗ Tr đang ở trọ sống chung và Tr nhiều
lần giao cấu với T. Bản kết luận giám định pháp y về thương tích ghi nhận Phạm
Thùy T, sinh năm 2003 như sau: màng trinh rách cũ vị trí 03 giờ, 06 giờ. Tỷ lệ tổn
thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 00%.
Nhận định của Tòa án cấp sơ thẩm:
3.

Trẻ em có vai trò quan trọng đối với gia đình và xã hội, là nơi gửi gắm những ước
mơ, niềm tin và sự hãnh diện của cha mẹ. Vì vậy, những quy định bằng pháp luật
để bảo vệ trẻ em; nhân dân cũng tự hình thành các quan hệ đạo đức nhằm bảo vệ,
chăm sóc và giáo dục trẻ em. Bị cáo là người thành niên, khoẻ mạnh, nhận thức
được hành vi của bản thân. Bị cáo biết rõ em T còn trong độ tuổi trẻ nên đã lợi
dụng sự chưa chín chắn trong nhận thức về tình yêu, tình dục, sự quản lý không
nghiêm khắc của gia đình, đã cố ý thực hiện hành vi giao cấu với em T nhiều lần,
mặc dù em T tự nguyện, không bị cưỡng ép nhưng vì để thỏa mãn dục vọng bản
năng, bị cáo đã xâm phạm trực tiếp đến quyền về nhân thân cũng như quyền trẻ
em được pháp luật bảo vệ. Hành vi phạm tội của bị cáo là rất nghiêm trọng, làm
ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển bình thường về thể chất, tinh thần của bị
hại, tạo dư luận xấu tại địa phương, ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của bị hại
và gia đình người bị hại. Do đó, cần xử phạt nghiêm, cách ly bị cáo khỏi đời sống
xã hội để giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành công dân biết tôn trọng pháp luật, đồng
thời răn đe phòng ngừa chung.
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Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Bị cáo Trương Thanh Tr phạm tội “Giao
cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16
tuổi”. Xử phạt bị cáo 5 năm tù

4.

Bản án số 95/2019/HS-ST ngày 21/6/2019 của Tòa án nhân dân huyện Trảng
Bom, tỉnh Đồng Nai
Về tội “Giết con mới đẻ”
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Nội dung vụ án: Khoảng tháng 9/2018, X phát hiện mình có thai nhưng X không
nói cho gia đình biết. Vào khoảng 15 giờ 15 phút ngày 11/3/2019, trong lúc X
đang làm việc tại công ty thì X thấy đau vùng thắt lưng, X đi vào nhà vệ sinh và
ngồi được khoảng 10 phút thì sinh được một bé trai nặng khoảng 2,9 kg, cháu bé
còn sống. Lúc này X thấy mình sinh con đột ngột, tâm trạng bối rối, nghĩ hoàn
cảnh kinh tế gia đình khó khăn không nuôi được con và sợ ảnh hưởng đến việc
làm tại Công ty nên X nảy sinh ý định từ bỏ đứa con vừa sinh. X nhặt 01 sợi dây
vải thun màu trắng dài 47 cm có sẵn trong thùng rác nhà vệ sinh quấn vào cổ cháu
bé 02 vòng xiết rồi buộc lại. Sau đó, X bỏ cháu bé vào bịch nylong trong thùng
rác và buộc túm lại rồi quay lại làm việc bình thường. Đến khoảng 16 giờ 25 phút
cùng ngày, chị Nguyễn Thị L là công nhân tạp vụ trong công ty thấy bịch nylon
trong thùng rác cột túm lại nên mở ra xem thì phát hiện cháu bé, lúc này cháu bé
đã chết.
Nhận định của Tòa án cấp sơ thẩm:
Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tính mạng, quyền
được sống, quyền được bảo hộ về tính mạng của con người, đồng thời xâm phạm
nghiêm trọng đạo đức xã hội, đó là tình “mẫu tử”, xâm phạm quyền sống của trẻ
em tại Điều 12 của Luật trẻ em 2017; Vì vậy, cần có một mức án tương xứng với
tính chất và mức độ do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra, nhằm giáo dục, răn
đe bị cáo và phòng ngừa chung.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Bị cáo Điểu Thị Ánh X phạm tội: “Giết
con mới đẻ”, xử phạt: Bị cáo Điểu Thị Ánh X 01 (một) năm tù nhưng cho hưởng
án treo, thời gian thử thách là 02 (hai) năm, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.
Bản án số 29/2019/HNGĐ-ST ngày 21/6/2019 của Tòa án nhân dân huyện
Ngọc Hiền tỉnh Cà Mau
Về việc “Tranh chấp yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn”
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Nội dung vụ án: Sau khi ly hôn chị H đồng ý giao con tên Đào Thị N, sinh năm
2005 cho anh Đào Thanh Thanh T nuôi dưỡng, chị H không cấp dưỡng nuôi con.
Tuy nhiên cháu N sống với anh T được một thời gian thì anh T có hành vi ngược
đãi con. Nhiều lần anh T đánh đập con và còn dùng dao kề vào cổ nên cháu N
không chịu nổi, không thể sống chung với anh T. Nhiều lần cháu N đến tìm chị H
nói là không thể sống chung cùng anh T nữa. Nay chị H cảm thấy không thể tiếp
tục giao con tên Đào Thị N cho anh T tiếp tục nuôi dưỡng được nữa nên chị H
yêu cầu được thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn. Chị H yêu cầu được
quyền nuôi con tên Đào Thị N, sinh năm 2005, không yêu cầu cấp dưỡng nuôi
con.
Nhận định của Tòa án cấp sơ thẩm:
Về yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con của chị Võ Thị H: Căn cứ
và các tài liệu, chứng cư có trong hồ sơ vụ án xác định chị Võ Thị H và anh Đào
Thanh T kết hôn với nhau năm 2004 có đăng ký kết hôn theo quy định của pháp
luật. Xét thấy anh Đào Thanh T không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom,
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chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nên yêu cầu của chị H là có cơ sở. Cháu Đào
Thị N sinh ngày 09/02/2005 hiện nay đã trên bảy tuổi, để đảm bảo sự phát triểm
bình thường về mọi mặt của cháu N do đó cần thay đổi người trực tiếp nuôi cháu
N là cần thiết, phù hợp theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 84 Luật Hôn nhân
và gia đình.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu thay đổi người trực
tiếp nuôi con sau khi ly hôn của chị Võ Thị H đối với anh Đào Thanh T. Anh Đào
Thanh T không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc và
giáo dục con không ai được cản trở nhưng không được lạm dụng quyền
thăm con để gây ảnh hưởng đến việc nuôi con của chị Võ Thị H.
Bản án số 06/2019/HS-ST ngày 29/01/2019 của Tòa án nhân dân thị xã Phổ
Yên, tỉnh Thái Nguyên
Về tội “Giết con mới đẻ”

6.

Nội dung vụ án: Khoảng tháng 4 năm 2018, Hoàng Thị Kim L thấy bụng mình
to hơn bình thường, người hay mệt mỏi và có biểu hiện bất thường nên L đã dùng
que thử kiểm tra thì phát hiện đã có thai. Khi L đang mang thai thì chồng L đi theo
người phụ nữ khác, không quan tâm và gửi tiền về nuôi vợ con, L đã khuyên bảo
chồng nhưng không được nên nảy sinh chán nản. Đồng thời do sợ Công ty SEVT
phát hiện mình có thai sẽ không được làm tăng ca và bị công ty cho nghỉ làm ở
nhà hưởng ½ lương, không đủ tiền nuôi con nên L đã giấu không cho ai biết việc
mình có thai. Ngày 20/8/2018, L sinh con tại nhà vệ sinh ở Công ty, do sợ cháu
bé khóc thì mọi người phát hiện, L đã xé giấy vệ sinh và vo lại rồi cho từng ít một
giấy vệ sinh vào miệng cháu bé, sau đó L đặt cháu bé xuống bồn cầu. Khi cháu bé
không còn cử động nữa, L ngồi dậy và bỏ cháu bé vào túi ni lông mầu đen trong
thùng rác, buộc miệng túi ni lông lại rồi lau chùi phòng vệ sinh và đi ra ngoài làm
việc như bình thường. Nhân viên vệ sinh tòa nhà phát hiện đã báo cho bảo vệ công
ty. Anh Ân xé túi ni lông ra thì phát hiện trong túi có một cháu bé sơ sinh nằm bất
động, miệng mũi tím tái, miệng bị nhét nhiều giấy vệ sinh. Anh Ân đã bỏ giấy vệ
sinh từ miệng cháu bé ra và kiểm tra không thấy cháu bé thở nên đã báo bộ phận
y tế của Công ty SEVT. Sau khi kiểm tra, bộ phận y tế của công ty xác nhật cháu
bé đã chết.
Nhận định của tòa án cấp sơ thẩm:
Hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sống của trẻ sơ sinh, lại là
con đẻ của chính bị cáo. Chỉ vì do hạn chế về nhận thức, lo sợ bị Công ty chuyển
chỗ làm việc, không được tăng ca hoặc cho nghỉ ở nhà chỉ được hưởng một nửa
lương, chồng không quan tâm đến gia đình và đứa con sắp sinh ra, nếu sinh ra thì
cuộc sống sẽ khổ cực, không đủ điều kiện kinh tế để nuôi con nên dẫn đến hành
vi giết con mình mới sinh ra. Do ®ã cần có hình phạt tương xứng với tính chất và
hành vi phạm tội của bị cáo.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt Hoàng Thị Kim L 09 (chín) tháng
tù nhưng cho hưởng án treo.Thời gian thử thách là 18 (mười tám) tháng, kể từ
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ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bÞ c¸o Hoàng Thị Kim L cho Ủy ban nhân dân x· N,
huyện Đ, tỉnh T quản lý, giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.Trường hợp
thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành
án hình sự.
Bản án số 302/2018/HS-PT ngày 28/11/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại
Đà Nẵng
Về tội “Giết người, cướp tài sản, hiếp dâm trẻ em”

7.

Nội dung vụ án: Ngày 04/4/2016, Nông Văn T chở vợ là Hứa Thị S đi từ nhà đến
nhà mẹ chị S. Khi đến nơi, chị S ở lại, còn T đến nhà Nông Văn P (là em con chú
ruột của T) uống rượu cùng P và bạn bè trong thôn. Sau đó đến quán của ông Lưu
Văn T và quán nhà ông Lưu Văn S uống bia, rồi đi hát karaoke tại nhà ông Hứa
Văn B. Đến khoảng 17 giờ 40 phút cùng ngày, T rủ P về nhà T chơi. Trên đường
đi, T chở P vào quán nhà ông Lưu Văn S mua thuốc lá, tại đây T lấy một khúc cây
gỗ để trên gác baga xe máy. Sau khi P vào mua thuốc xong thì T điều khiển xe
mô tô tiếp tục chở P ngồi sau đi đến đoạn đường dốc gần khu vực rẫy cà phê thì
gặp cháu Nguyễn Thị T1 (sinh ngày 09/10/2003) đang đi ngược chiều. Lúc này,
T và P đã uống nhiều rượu bia nên T điều khiển xe chạy nhanh và va quẹt vào xe
đạp của cháu T1, làm cháu bị chao đảo nhưng không té ngã. Sau khi chạy vượt
qua cháu T1 được khoảng 30m thì giấu xe vào rẫy cà phê. Tại đây, T lấy đoạn cây
gỗ đã lấy từ nhà ông S giấu sau lưng đi ra chặn đường cháu T1. Do đường xấu
nên cháu T1 phải xuống xe đạp dắt bộ, thì T đi ngang qua bất ngờ dùng tay phải
cầm khúc gỗ đánh vào sau đầu cháu T1 làm cháu ngã té xuống đường. Lúc này,
T thấy cháu T1 thân hình đã lớn nên nảy sinh ý định giao cấu với cháu T1. Đến
ngày 06/6/2016, thì Nông Văn t và Nông Văn P bị cơ quan CSĐT bắt giữ.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Bị cáo Nông Văn T phạm tội “Giết người”
và “Cướp tài sản”; bị cáo Nông Văn P phạm tội “Giết người”. Xử phạt bị cáo T
tù chung thân về tội “Giết người” và 03 năm tù về tội “Cướp tài sản”; xử phạt bị
cáo P 11 năm 06 tháng tù.
Sau đó, người đại diện hợp pháp của bị hại kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối
với các bị cáo, xem xét lại mức bồi thường và hành vi phạm tội “Hiếp dâm trẻ
em” đối với các bị cáo.
Nhận định của tòa án cấp sơ thẩm:
Các lời khai ban đầu của các bị cáo và lời khai của các nhân chứng nêu trên đã
cho thấy mục đích của bị cáo T khi quay xe là để thực hiện hành vi hiếp dâm cháu
T1; việc bị cáo T không thực hiện được đến cùng là do cháu T1 chống cự, kêu la
và nằm ngoài ý muốn của bị cáo. Tuy nhiên, cơ quan điều tra khi tiến hành điều
tra đã không điều tra làm rõ, không tiến hành đối chất các mâu thuẫn giữa các lời
khai và giữa lời khai của các bị cáo với các nhân chứng cũng như lời khai của bà
Vi Thị L (mẹ đẻ Nông Văn P) và ông Vi Nhật Đ (cậu ruột của Nông Văn P). Tòa
án cấp sơ thẩm cũng không làm rõ sự mâu thuẫn trên tại phiên tòa mà tin vào lời
khai của bị cáo T để cho rằng bị cáo T chỉ nảy sinh ý định hiếp dâm cháu T1 khi
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thấy cháu T1 đã lớn khi nằm trong lô cà phê nên không đủ yếu tố cấu thành tội
“Hiếp dâm trẻ em” là không phù hợp với thực tế khách quan của vụ án.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm tuyên: Hủy bản án hình sự sơ thẩm mà cấp sơ
thẩm đã tuyên, chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk để
điều tra lại theo thủ tục chung.
Bản án số 46/2018/HNGĐ-ST ngày 11/9/2018 của Tòa án nân dân huyện
Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Nguyên
Về việc “Tranh chấp Ly hôn và nuôi con chung giữa anh Đ và chị H”
Nội dung vụ án: Anh Đ và chị Phạm Thị H tự nguyện tìm hiểu, đăng ký kết hôn
tại Ủy ban nhân dân xã E, huyện F, tỉnh G vào ngày 15/02/2008. Quá trình vợ
chồng chung sống xảy ra nhiều mâu thuẫn, nguyên nhân do việc làm ăn kinh tế
của vợ chồng gặp khó khăn và bất đồng quan điểm sống, đến cuối năm 2009 chị
H đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở xã B, huyện C, tỉnh D sinh sống cho đến nay. Thời
gian đầu chị H mới bỏ về anh đã nhiều lần tìm chị H để vợ chồng đoàn tụ nhưng
không gặp chị H, theo anh, chị H và gia đình chị H không muốn vợ chồng đoàn
tụ nên không cho anh gặp. Nay anh thấy vợ chồng sống xa cách thời gian đã lâu,
không còn quan tâm đến nhau, tình cảm vợ chồng thực sự không còn, anh Đ xin
được ly hôn chị H. Vợ chồng có 01 con chung là Nguyễn Dư M sinh ngày
31/05/2009, hiện đang ở với chị H, anh Đ xin được nuôi dưỡng con chung và
không yêu cầu chị H cấp dưỡng cho con, nhưng nếu chị H cũng xin nuôi con, anh
đề nghị hỏi ý kiến con chung, anh tôn trọng quyền lựa chọn của con, việc cấp
dưỡng cho con anh đề nghị giải quyết theo quy định của pháp luật.
8.

Nhận định của tòa án cấp sơ thẩm:
Xét thấy, ngay từ sau khi sinh con anh chị đã không chung sống cùng nhau, con
chung được chị H nuôi dưỡng cho đến nay. Kết quả xác M cho thấy, hiện tại chị
H đi làm ăn xa nhưng vẫn đi về thăm con và gửi tiền để bố mẹ chị H đóng học
cũng như chi phí sinh hoạt cho cháu M, cháu M được ông bà ngoại nuôi dưỡng ăn
học chu đáo, phát triển bình thường; bản thân cháu M có nguyện vọng xin được ở
với mẹ và ông bà ngoại; mặt khác, sau khi biết quan điểm của chị H xin nuôi con
chung và cháu M xin được ở với mẹ anh nhất trí. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi
cũng như tránh sáo trộn cuộc sống của con chung, cần chấp nhận yêu cầu của chị
H, giao con chung cho chị H trực tiếp nuôi dưỡng, việc cấp dưỡng cho con do chị
H không yêu cầu nên không đặt ra giải quyết là phù hợp với quy định tại các điều
81, 82 và Điều 83 của Luật Hôn nhân và gia đình.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Xử cho anh Nguyễn Văn Đ được ly hôn
chị Phạm Thị H. Giao cho chị Phạm Thị H trực tiếp nuôi dưỡng con chung Nguyễn
Dư M sinh ngày 31/5/2009 cho đến khi con chung đủ 18 tuổi hoặc có sự thay đổi
theo quy định của pháp luật. Chị Phạm Thị H không yêu cầu anh Nguyễn Văn Đ
cấp dưỡng cho con nên không giải quyết. Anh Nguyễn Văn Đ có quyền, nghĩa vụ
thăm nom con chung.
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Bản án số 59/2018/HS-ST ngày 14/8/2018 của Tòa án nhân dân thành phố
Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Về tội “Hành hạ con”
Nội dung vụ án: Đ và C kết hôn năm 2006, có một con chung là cháu Võ Hiếu
N. Năm 2011, Đ và C ly hôn, cháu N được Đ trực tiếp nuôi dưỡng. Từ đầu tháng
8/2017 đến giữa tháng 9/2017, chị Đ không cho N đi học vì cho rằng N hiếu động,
nghịch phá. Đ dùng roi bằng tre dài 66cm, đường kính nơi nhỏ nhất là 0,8cm, nơi
lớn nhất là 01cm để đánh cháu N nhiều lần; trong đó có khoảng 5 - 6 lần đánh vào
nhiều bộ phận trên người cháu N, mỗi bộ phận đánh nhiều cái. Các lần Đ đánh
cháu N gây ra nhiều vết thương hở, chảy máu, sau khi vết thương lành để lại sẹo
và bị tím bầm thì Đ tiếp tục đánh. Anh Hồ Hữu Thanh T phát hiện trình báo Công
an. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi của mình với con.
Nhận định của tòa án cấp sơ thẩm:
9.

hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, tội phạm ít nghiêm trọng,
trực tiếp xâm phạm đến quan hệ gia đình, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ có tính
đạo lý giữa mẹ ruột, con ruột, xâm hại sức khỏe cháu N. Bị cáo có trình độ văn
hóa lớp 12/12, trình độ học vấn là đại học tin học, được kết nạp đảng viên Đảng
Cộng sản Việt Nam ngày 09/9/2013, sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Trường Mầm non
S, Đảng bộ xã T, thành phố V. Cách dạy con của bị cáo Đ không mang tính khoa
học, không phù hợp tâm lý trẻ nhỏ, không phù hợp đạo đức xã hội, gây hậu quả
nghiêm trọng, làm tổn hại sức khỏe cháu N, qua kết luận giám định tỷ lệ 13%.
Điều này không những tạo sự đau đớn về thân thể mà còn gây ra sự giày vò về
tình cảm, sự đau khổ về tinh thần đối với cháu Võ Hiếu N. Hành vi phạm tội của
bị cáo với lỗi cố ý, nhận thức rõ đây là hành vi bạo lực với con.
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Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Xuân Đ phạm
“Tội hành hạ con”. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Xuân Đ 09 (chín) tháng tù nhưng
cho hưởng án treo.
Bản án số 56/2018/HS-PT ngày 28/8/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm
Đồng
Về tội “Chiếm đoạt trẻ em”

10.

Nội dung vụ án: Khi biết vợ chồng anh Dơng Gur Ha Ng, chị Pang Tas H’R có
con chung tên Pang Tas Y Kh (sinh ngày 17/9/2017), nay có bất đồng trong cuộc
sống; K’M nảy sinh ý định chiếm đoạt cháu Y Kh bằng thủ đoạt tự giới thiệu là
cô họ của anh Ha Ng, để tiếp cận cháu Y Kh, tạo ra hoàn cảnh rủ chị H’R bế con
đi ra huyện Lâm Hà để thăm họ hàng, sau đó nói chị H’R đến Trung tâm y tế
huyện Lâm H để chuyền nước nhằm tách khỏi sự quản lý, chăm sóc của chị H’R
đối với cháu Y Kh. Đến ngày 18/10/2017, K’M bế cháu Y Kh giao cho cho anh
K’Th, anh K’Th đưa về nhà K’M, sau đó tiếp tục nói dối rằng “Cháu Y Kh đã
được người nhà anh Ha Ng bắt đưa về huyện Đức Trọng”. Sau khi bị anh Ha Ng
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và chị H’R tố cáo sự việc; Cơ quan Côn an xác minh đến nhà K’M lập biên bản,
giao cháu Y Kh cho vợ chồng anh Ha Ng và chị H’R chăm sóc nuôi dưỡng.
Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo L’M 02 năm tù.
Nhận định của tòa án cấp phúc thẩm:
Hành vi của bị cáo thực hiện là nguy hiểm cho xã hội và thuộc trường hợp nghiêm
trọng, đã xâm hại sự quản lý chăm sóc nuôi dưỡng đối với con của họ, trong khi
đó cháu Y Kh mới 01 tháng 03 ngày tuổi cần sự chăm sóc nuôi dưỡng của người
mẹ. Tòa án cấp sơ thẩm đánh giá toàn diện chứng cứ, áp dụng đầy đủ các tình tiết
giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như bị cáo hành khẩn khai báo, đã bồi thường thiệt
hại và được bị hại đề nghị giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo kháng cáo đề nghị giảm nhẹ
hình phạt, được hưởng án treo nhưng không có tình tiết nào mới, trong khi đó tình
hình tội phạm xâm hại trẻ em hiện nay đang nổi cộm, nên việc bị cáo đề nghị được
hưởng án treo sẽ ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không bảo
đảm công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hiện nay. Do vậy, không chấp nhận
kháng cáo của bị cáo, cần giữ nguyên bản án sơ thẩm là phù hợp.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo
K’M, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm. Tuyên bố bị cáo K’M phạm tội “Chiếm
đoạt trẻ em”, xử phạt bị cáo 02 năm tù.
Bản án số 28/2018/HS-ST ngày 13/6/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai
Về tội “Mua bán người và mua bán trẻ em”

11.

Nội dung vụ án: 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). T thường xuyên gọi điện cho
C tán tỉnh, yêu đương và muốn lấy C làm vợ. Khoảng 2 tuần sau, T gọi điện cho
C 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.
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 đến thôn Cốc Phương và Liêng đưa C và D
lội suối sang Trung Quốc. Đi được một đoạn thì gặp hai người Trung Quốc ra
đóng rồi đưa ba người vào một ngôi nhà. Sáng ngày 01/11/2017, khi ngủ dậy T
được người đàn ông Trung Quốc đưa cho 6.000 CNY nói là 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. Các bị hại C và D sau khi bị bán, đã lợi dung sở hở để bỏ trốn
và được Công an Trung Quốc giải cứu, được trả về Việt Nam và đã tố cáo hành
vi phạm tội của T.
Nhận định của tòa án cấp sơ thẩm:
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
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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 nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: bị cáo Sùng Seo T phạm tội: “Mua bán
người” và tội “Mua bán trẻ em”. Xử phạt bị cáo 05 năm tù về tội “mua bán
người” và 10 năm tù về tội “mua bán trẻ em”.
Bản án số 23/2018/HSST ngày 09/5/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang
Về tội “Mua bán người và mua bán trẻ em”

12.

Nội dung bản án: Khoảng đầu tháng 8/2011 bị cáo Lù Thị S đi chợ cửa khẩu m
5, xã Xín M, huyện Xín M, Hà Giang, có gặp vợ chồng Sú S và Cứ Thị D, trú tại
Thào Chả Ván – Tu Lung – Mã Quan - Trung Quốc (bà D là dì ruột của chồng bị
cáo S) khi gặp nhau bà D và S có bàn bạc về việc lừa phụ nữ Việt Nam đưa sang
Trung Quốc cho bà D đem bán, mỗi người phụ nữ bà D sẽ trả cho S 1000 NDT,
S đồng ý. S đã chủ động gặp Lù Thị Ph, SN 1996 và Sùng Thị S, SN 1994, cùng
trú tại thôn Nấm L, xã Nấm D, huyện xín M, rủ đi chơi tỉnh Sơn La và lừa là đi
qua đường Trung Quốc gần và dễ đi hơn nên Ph và Săm đồng ý. Sáng ngày
13/8/2011 Lù Thị S đã đưa Lù Thị Ph và Sùng Thị S đi qua đường tiểu ngạch
thuộc chợ cửa khẩu M 5, xã Xín M, huyện Xín M, tỉnh Hà Giang, sang Trung
Quốc cho bà D, sau đó bà D đưa Ph và S vào sâu trong nội địa Trung Quốc để
bán, thì được anh Thào Văn Ng và một số người ở Chế L, Xín M, Hà Giang đang
làm thuê ở Trung Quốc giải cứu đưa về Việt Nam.
Nhận định của tòa án cấp sơ thẩm:
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Bị cáo Lù Thị S là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, bị cáo nhận thức rõ
hành vi đưa người sang Trung Quốc bán là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích
lợi nhuận muốn có tiền tiêu sài, bị cáo đã cố ý lừa dối Ph và S để đưa sang Trung
Quốc cho bà D bán lấy tiền. Thời điểm bị cáo thực hiện hành vi phạm tội (ngày
13/8/2011) bị hại Lù Thị Ph được 15 tuổi 5 tháng 5 ngày; bị hại Sùng Thị S được
16 tuổi 11 tháng 20 ngày. Hành vi phạm tội của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến
quyền tự do thân thể, danh dự, nhân phẩm của người bị hại và quyền quản lý,
chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Do đó cần xử buộc bị cáo phải chịu trách
nhiệm hình sự về hành vi phạm tội của mình, có như vậy mới có tác dụng cải tạo
giáo dục bị cáo, đồng thời góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán
người, mua bán trẻ em đang diễn ra rất phức tạp trong giai đoạn hiện nay.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Bị cáo Lù Thị S phạm hai tội: Tội Mua
bán người và tội Mua bán trẻ em. Xử phạt 04 năm tù về tội Mua bán người, 07
năm tù về tội Mua bán trẻ em.

13.

Bản án số 129/2018/HS-PT ngày 20/3/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại
thành phố Hồ Chí Minh.
Về tội “Hiếp dâm trẻ em” và tội “Dâm ô đối với trẻ em”
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Nội dung bản án: Lang Thanh D là nhân viên làm nhiệm vụ bảo vệ Trường Tiểu
học Ng thuộc xã E, huyện C, tỉnh Đắk Nông từ năm 1996. Lợi dụng sự thiếu hiểu
biết của các cháu học sinh, Lang Thanh D đã 04 lần dụ dỗ cháu Lý Thị H (sinh
ngày 23/9/2006) vào nhà vệ sinh trường để thực hiện hành vi giao cấu, tính thời
điểm giao cấu lần đầu (ngày đầu của năm học 2014 – 2015) thì cháu Lý Thị H
trên dưới mới 8 tuổi. Không dừng lại ở hành vi hiếp dâm cháu H, cũng trong
khoảng thời gian từ năm 2014 đến tháng 04/2017, bị cáo D đã nhiều lần thực hiện
hành vi như sờ vào ngực, mông và bộ phận sinh dục của các cháu Lý Thị Mai L,
Vũ Thúy H2, Lê Thị Ph, Tạ Thị Huyền Tr 1.
Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Bị cáo Lang Thanh D phạm tội “Hiếp dâm trẻ em”
và tội “Dâm ô đối với trẻ em”. Xử phạt bị cáo Lang Thanh D 16 (Mười sáu) năm
tù về tội “Hiếm dâm trẻ em” và 4 năm tù về tội “Dâm ô đối với trẻ em”.
Nhận định của tòa án cấp phúc thẩm:
Với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của bị cáo là rất nguy hiểm
cho xã hội, đã xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm và sự phát triển bình thường 5
của các cháu. Toà án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 16 năm tù về tội“Hiếp dâm trẻ
em” và 04 năm tù về tội “Dâm ô đối với trẻ em” là nhẹ, chưa tương xứng với tính
chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo gây ra, mức án trên không đủ để giáo
dục bị cáo, răn đe phòng ngừa chung. Đại diện hợp pháp bị hại kháng cáo tăng
hình phạt cũng như Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao kháng nghị tăng
hình phạt đối với bị cáo là có căn cứ nên chấp nhận.
Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Lang Thanh D 20 (hai mươi) năm
tù về tội; 05 (năm) năm tù về tội.Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Lang Thanh D
phải chấp hành hình phạt chung của hai tội với mức án là 25 (hai mươi lăm) năm
tù, thời hạn tù tính từ ngày 25/5/2017. Tiếp tục tạm giam bị cáo để bảo đảm thi
hành án.
Bản án số 18/2017/HNGĐ-ST ngày 16/8/2017 của Tòa án nhân dân huyện
Tam Nông tỉnh Đồng Tháp.
Về việc “Tranh chấp về việc cấp dưỡng nuôi con”

14.

Chị Nguyễn Thúy K và anh Huỳnh trung C kết hôn với nhau vào năm 2013, có
đăng ký kết hôn theo luật định. Sau khi cưới, thời gian đầu họ sống rất hạnh phúc,
khi chị K mang thai được năm tháng thì họ luôn có mâu thuẩn, năm 2014 họ cùng
đến Tòa thuận tình ly hôn. Vì chị K đang mang thai nên không yêu cầu Tòa án
giải quyết về việc cấp dưỡng nuôi con. Ngày 05/9/2014 Chị K sinh bé Q, sau khi
sinh con anh C không lần nào tới thăm con, cũng không cấp dưỡng nuôi con. Nay
chị K yêu cầu Tòa án giải quyết buộc anh Huỳnh Trung C có nghĩa vụ cấp dưỡng
nuôi con chung, theo mức cấp dưỡng do pháp luật quy định.
Nhận định của tòa án cấp sơ thẩm:
Chấp nhận yêu cầu về việc cấp dưỡng nuôi con của chị Nguyễn Thúy K đối với
anh Huỳnh Trung C vì: Trong thời gian sống chung anh chị có với nhau một đứa
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con là cháu Tú Q. Vào năm 2014 anh chị thuận tình ly hôn, lúc này chị K mang
thai cháu được năm tháng nên khi thuận tình ly hôn không giải quyết về con chung.
Tại buổi hòa giải, anh Huỳnh Trung C thừa nhận khi anh chị thuận tình ly hôn,
chị K đang mang thai được năm tháng, anh thừa nhận cháu Nguyễn Ngọc Tú Q là
con của anh và chị K. Anh Q không đồng ý về việc cấp dưỡng với lý do: Trong
lúc hai người thuận tình ly hôn, hai người cùng thỏa thuận, chị K được giử toàn
bộ tài sản chung của vợ chồng và anh không cấp dưỡng nuôi con hàng tháng. Việc
trình bày của anh, chị K không thừa nhận và anh không có chứng cứ chứng minh
việc thỏa thuận trên. Tòa án nhân dân huyện Tam Nông có yêu cầu anh cung cấp
chứng cứ (Thông báo ngày 13/6/2017) nhưng anh không cung cấp được theo yêu
cầu.
Tòa án cấp sơ thẩm tuyên:
+ Chấp nhận yêu cầu về việc cấp dưỡng nuôi con chung của chị Nguyễn Thúy K
đối với anh Huỳnh Trung C.
+ Anh Huỳnh Trung C có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con chung là cháu Nguyễn
Ngọc Tú Q theo mức cấp dưỡng do pháp luật quy định. Bằng ½ tháng lương cơ
sở do Nhà nước quy định (hiện mức lương cơ sở là 1.300.000đ/tháng) tại thời
điểm thi hành án, đến khi cháu trưởng thành đủ 18 tuổi. Thời gian cấp dưỡng tính
từ tháng 8/2017.
Bản án số 74/2017/HNGĐ-ST ngày 18/7/2017 của Tòa án nhân dân huyện U
Minh tỉnh Cà Mau.
Về việc “Tranh chấp về việc cấp dưỡng cho con”

15.

Chị Lê Huyền U và anh Lâm Thanh T là vợ chồng, ngày 31 – 3 – 2017 được Tòa
án nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau ra Quyết định công nhận thuận tình
ly hôn; con chung tên Lâm Tâm N sinh năm 2016 giao chị U trực tiếp chăm sóc
nuôi dưỡng. Chị U yêu cầu anh T cấp dưỡng cho con, anh T đồng ý, nhưng mức
cấp dưỡng anh T và chị U không thỏa thuận được, Chị U yêu cầu mức cấp dưỡng
mỗi tháng 02 triệu đồng, còn anh T chỉ chấp nhận bằng ½ mức lương cơ sở đối
với các bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang hiện nay.
Nhận định tòa án cấp sơ thẩm:
Tòa án thấy rằng: Hiện tại chị U là y sỹ, cán bộ Trạm y tế mỗi tháng thu nhập
khoảng 3.500.000 đồng; còn anh T là cán Công an huyện, cấp bậc trung úy mỗi
tháng thu nhập khoảng 6.000.000 đồng. Như vậy, về kinh tế anh T và chị U chỉ
thu nhập từ tiền lương; Mức thu nhập lương trung bình mỗi tháng anh T có phần
nhiều hơn chị U. Mức cấp dưỡng mà chị U yêu cầu có phần cao so với khả năng
điều kiện kinh tế hiện tại của anh T; còn mức cấp dưỡng mà anh T chấp nhận thì
thấp hơn so với mức trung bình mỗi tháng của một đứa trẻ sống tại địa phương.
Do đó, Tòa án xác định mức cấp dưỡng cho con mỗi tháng anh T phải cấp dưỡng
1.300.000đ là phù hợp.
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Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Anh T có nghĩa vụ cấp dưỡng cho Lâm Tâm N sinh
năm 2016 mỗi tháng 1.300.000đ; Thời hạn cấp dưỡng kể từ ngày 18 – 7 – 2017
cho đến khi Lâm Tâm N đủ 18 tuổi; Phương thức cấp dưỡng hàng tháng.
Bản án số 61/2017/HS-PT ngày 6/9/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre
về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tội “Trộm cắp tài sản” và tội “Giao cấu
với trẻ em”.
Vụ án thứ nhất: Khoảng 14 giờ ngày 31-10-2016, Nguyễn Văn D đến tiệm
internet N chơi game. Tại đây, D gặp Nguyễn Hữu T (sinh ngày 18-12-2003) đang
truy cập internet, D làm quen và tự xưng là bạn của M đồng thời hỏi T khi nào về
cho D đi nhờ xe về nhà, T đồng ý. Trên đường về, do có ý định muốn chiếm đoạt
xe của T, D đưa ra các thông tin không đúng sự thật như: Thấy có 01 ngôi nhà,
máy lợp tôn, D dừng xe lại và nói đó là nhà của bạn D và kêu T đứng đợi, D mượn
xe đi rước bạn sau đó trở lại rước T để T tin và giao xe cho bị cáo để bị cáo chiếm
đoạt mà không trả xe cho T. Xe trị giá 1.200.000 đồng.

16.

Vụ án thứ ba: Khoảng 13 giờ ngày 15-11-2016, Đặng Thị Cẩm S (sinh ngày 0611-2002) cùng Nguyễn Thị Thủy T1, Trần Khánh Đ, Trương Thị Lam K, Phạm
Thị Ngọc P, Nguyễn Thị Kim N và Nguyễn Thị Cẩm T đến Đền thờ liệt sỹ xã H
chơi. Tại đây, T1 và P rủ tổ chức uống rượu, riêng Cẩm S chỉ ngồi chơi không
uống. Một lát sau, T1 và K tiếp tục rủ Cẩm S cùng uống rượu, Cẩm S cầm chai
rượu uống một hơi hết ½ chai (loại chai nước suối nhỏ). Sau đó, mọi người đi đến
quán K tiếp tục uống rượu, tại đây 06 người uống hết 01 chai rượu chuối hột thể
tích 750ml. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, D chở Cẩm S về nhà trọ 666. D vào
đăng ký phòng và cùng Cẩm S vào phòng nghỉ. Tại đây, Cẩm S đồng ý cho D giao
cấu 01 lần. Đến sáng ngày 16-11-2016, Cẩm S tiếp tục đồng ý cho D giao cấu 01
lần nữa. Sau đó, D chở Cẩm S đi ăn rồi về nhà. Đến ngày 21-11-2016, mẹ của
Cẩm S đến Công an xã H tố giác.
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Nhận định của tòa án cấp phúc thẩm:
Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị
cáo: bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội nhưng gây thiệt hại
không lớn, bị cáo có ông nội là ông Nguyễn Văn X tham gia cách mạng bị bắt tù
đày, người bị hại có đơn bãi nại cho bị cáo; bị cáo phạm vào tình tiết tăng nặng là
“Phạm tội đối với trẻ em”.
Tòa án sơ thẩm và phúc thẩm tuyên: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn D phạm các
tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xử phạt 1 năm 6 tháng tù; “Trộm cắp tài sản”,
xử phạt 1 năm tù và “Giao cấu với trẻ em”, xử phạt 3 năm tù. buộc bị cáo Nguyễn
Văn D phải chấp hành chung cho cả ba tội là 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù.

17.

Bản án số 22/2017/HS-ST ngày 15/8/2017 của Tòa án nhân dân thị xã An Khê,
tỉnh Gia Lai
100 – 105
Về tội “Trộm cắp tài sản”.

Nội dung vụ án: Khoảng 23 giờ ngày 09/4/2017, Nguyễn Phi P điều khiển xe mô
tô 81N2-08xx đến thị xã An Khê nhằm mục đích trộm cắp tài sản. Đến khoảng 01
giờ 30 phút ngày 10/4/2017, Nguyễn Phi P đi đến Trạm Y tế phường AT thuộc
phường AT, thị xã An Khê đột nhập vào trong chiếm đoạt được 01 chiếc điện
thoại di động hiệu Iphone 6 và 01 chiếc điện thoại di động hiệu Oppo Neo 7 của
hai cháu N và G. Khi bị hai cháu N và G tỉnh giấc phát hiện được, bị cáo không
bỏ chạy mà tiếp tục hăm dọa yêu cầu các cháu cung cấp mật khẩu để mở khóa
màn hình hai chiếc điện thoại.
Nhận định của tòa án cấp sơ thẩm::
Bị cáo đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của hai cháu N và G trong đêm
khuya vắng, Trạm Y tế lúc này không có người lớn, khi các cháu khóc thì bị cáo
bảo phải im không được khóc. Bản thân bị cáo tay cầm đao, đầu đội mũ bảo hiểm,
đeo khẩu trang bịt mặt. Hành vi này của bị cáo Nguyễn Phi P đã làm tê liệt hoàn
toàn ý chí chống cự của hai cháu N và G buộc các cháu phải cung cấp mật khẩu
để chiếm đoạt hai chiếc điện thoại. Bị cáo có cầm theo cây đao (bằng gỗ) mục
đích ban đầu là để cạy cửa trộm cắp tài sản, nhưng khi bị phát hiện bị cáo không
sử dụng nó để đe dọa người bị hại. Do đó, hành vi của bị cáo Nguyễn Phi P đã
phạm vào tội “Cướp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Bộ luật Hình
sự. Bị cáo còn phạm tội đối với trẻ em đây là các tình tiết tăng nặng trách nhiệm
hình sự được quy định tại điểm g, h khoản 1 Điều 48 của Bộ luật Hình sự. Tuy
nhiên cũng cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo vì trong quá trình
điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo là tình tiết giảm nhẹ trách
nhiệm hình sự theo quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật Hình sự cần
được xem xét khi quyết định hình phạt đối với bị cáo.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Phi P phạm tội
“Cướp tài sản”, Xử phạt bị cáo Nguyễn Phi P 04 (Bốn) năm tù.
Quyết định giám đốc thẩm số 34/2017/HS-GĐT ngày 02/8/2017 của Tòa án
nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng
Về tội “Hiếm dâm trẻ em”.
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Nội dung vụ án: Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 01-02-2016, sau khi uống rượu về,
Phan Văn H thấy cháu Nguyễn Thị Mỹ L (sinh ngày 09-12-2011) cùng với cháu
Phạm Văn T, (là con trai H) và cháu Đoàn Ngô Thanh P đang chơi bên hông nhà
mình. H đi vào nhà lấy gối nằm nghỉ dưới nền nhà tại phòng khách, rồi nói “L vô 106 - 109
bác B nói cái này”. Khi cháu L vào nhà, thì H bế cháu L đặt nằm ngửa trên gối.
Sau đó, H dùng hai tay tuột quần cháu L rồi để lộ âm hộ, H quỳ xuống vén một
bên ống quần sót của mình, dùng tay cầm dương vật của mình tiếp xúc với âm hộ
cháu L, H định giao cấu với cháu L, nhưng do dương vật không cương cứng nên
chỉ cọ xát qua lại âm hộ cháu L. Khi phát hiện cháu T và cháu P nhìn thấy thì H
dừng lại, cháu L tự mặc quần rồi đi chơi tiếp.

Đến 17 giờ cùng ngày, khi tắm cho cháu L, bà Nguyễn Thị S (là mẹ cháu L), thấy
âm hộ cháu L bị sưng đỏ, cháu L kể lại toàn bộ sự việc. Tại thời điểm bị xâm hại,
cháu Nguyễn Thị Mỹ L mới được 04 tuổi 01 tháng 22 ngày.
Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm tuyên:
Xử phạt Phan Văn H 02 năm tù về tội “Dâm ô đối với trẻ em”.
Nhận định của Tòa án cấp Giám đốc thẩm:
Phan Văn H có ý định giao cấu với cháu L, nhưng do dương vật không cương
cứng nên H không thể hoàn thành hành vi giao cấu của mình.
Do đó, hành vi của Phan Văn H có đủ yếu tố cấu thành tội “Hiếp dâm trẻ
em” được quy định tại Điều 112 Bộ luật Hình sự. Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án
cấp phúc thẩm kết án bị cáo về tội “Dâm ô đối với trẻ em” theo Điều 116 của Bộ
luật Hình sự là không đúng diễn biến của vụ án, không phản ánh đúng hành vi
khách quan, cũng như ý chí chủ quan của bị cáo. Do đó, để xử lý đúng hành vi
phạm tội của bị cáo, cần phải hủy cả hai bản án để điều tra lại theo đúng quy định
của pháp luật.
Giám đốc thẩm quyết định:
Hủy toàn bộ Bản án hình sự phúc thẩm và hủy toàn bộ Bản án hình sự sơ thẩm để
điều tra, truy tố lại theo đúng quy định của pháp luật.
Bản án số 68/2017/HS-ST ngày 18/7/2017 của Tòa án nhân dân thành phố
Hải Phòng.
Về tội “Chiếm đoạt trẻ em”
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Nội dung vụ án: Từ khoảng tháng 4/2016, Hoàng Thị T có quan hệ yêu đương
nam nữ và sống chung như vợ chồng với anh Trịnh Văn H1. Quá trình chung
sống, hàng ngày T nhận trách nhiệm trông nom, chăm sóc, đưa đón cháu Trịnh
Hoàng Gia H (là con riêng của anh H1) đi học tại trường mầm non. Sau đó, giữa
T và anh H1 nảy sinh mâu thuẫn, anh H1 đề nghị chia tay. Do vẫn còn tình cảm
với anh H1 và muốn hàn gắn quan hệ yêu đương của hai người, T đã nảy sinh ý
định sử dụng cháu H để ép buộc anh H1 quay lại chung sống với mình. Khoảng
15 giờ 30 phút ngày 20/12/2016, T thuê ông Bùi Văn N chở xe ôm đến trường học 110 – 116
của cháu H, sau đó vào lớp học của cháu gặp chị Nguyễn Thị V, là giáo viên chủ
nhiệm xin phép đón cháu H về sớm. Do không biết việc T và anh H1 đã chia tay
nên chị V đã đồng ý giao cháu H cho T. Trong thời gian ở nhà bà N1, T liên tục
sử dụng chiếc điện thoại di động, nhãn hiệu Nokia 1202 của mình nhắn tin cho
anh H1 với nội dung thể hiện sự chán nản vì bị anh H1 lừa dối tình cảm. T còn
nói dối anh H1 về việc đang mang thai con của anh H1 và đe dọa sẽ cùng chết với
cháu H... Đến ngày 21/12/2016, Công an huyện C tìm được cháu H, sau đó bàn
giao cho gia đình anh H1, đồng thời tiến hành bắt khẩn cấp đối với Hoàng Thị T
về hành vi “Chiếm đoạt trẻ em”.
Nhận định tòa án cấp sơ thẩm::

Bị cáo đã lợi dụng sơ hở của gia đình cháu H trong việc đưa đón cháu đi học tại
trường Mẫu giáo; bị cáo T đã tự ý đến trường học đón và tách cháu H khỏi sự
kiểm soát của cha, mẹ và ông bà nội cháu H mà không được sự đồng ý của họ từ
ngày 20/12/2016 đến ngày 21/12/2016. Do đó, có đủ căn cứ kết luận Hoàng Thị
T phạm tội “Chiếm đoạt trẻ em” theo Điều 120 Bộ luật Hình sự là có căn cứ đúng
người, đúng tội, đúng pháp luật.
Đối chiếu với các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, khoản
2 Điều 153 Bộ luật Hình sự 2015 không có tình tiết định khung “Phạm tội vì động
cơ đê hèn” nên hành vi của bị cáo Hoàng Thị T chỉ phạm tội “Chiếm đoạt người
dưới 16 tuổi” theo khoản 1 Điều 153 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 03
năm đến 07 năm tù. Căn cứ vào Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017,
theo hướng có lợi cho bị cáo, cần xét xử bị cáo về tội “Chiếm đoạt trẻ em” theo
điểm c khoản 2 Điều 120 BLHS năm 1999 nhưng áp dụng tinh thần, đường lối
theo Bộ luật Hình sự năm 2015 chỉ xử phạt bị cáo ở trong khung hình phạt tương
ứng với khoản 1 Điều 153 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: bị cáo Hoàng Thị T phạm tội “Chiếm đoạt trẻ em”,
xử phạt 5 (Năm) năm tù. Thời hạn tù tính ngày 22/12/2016.
Bản án số 01/2015/HNGĐ-PT ngày 29/12/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Lai
Châu.
Về việc “Tranh chấp cấp dưỡng nuôi con và thay đổi người nuôi con sau ly
hôn”.

20.

Nội dung vụ án: Chị và anh Trần Ngọc T ly hôn theo Quyết định công nhận thuận
tình ly hôn. Theo quyết định, chị N là người trực tiếp trông nom, chăm sóc, giáo
dục, nuôi dưỡng con chung là cháu Trần Vũ Minh Q, cho đến khi thành niên và
anh T không phải cấp dưỡng nuôi con chung. Qua một thời gian trông nom, chăm
sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con chung chị thấy cháu Q cần thiết phải được đầu tư
hơn nữa về học tập, tham gia tập luyện, vui chơi giải trí, nhưng với tổng thu nhập
bình quân hàng tháng của chị gần 6.200.000 đồng thì việc đáp ứng nhu cầu ăn và
học cho cháu. Vì vậy, chị yêu cầu anh Trần Ngọc T cấp dưỡng hàng tháng nuôi 117 - 120
con chung với số tiền là 4.000.000 đồng/ tháng cho đến khi cháu Q đủ tuổi thành
niên. Anh Trần Ngọc T yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi chung, anh nhận
nuôi cháu Trần Vũ Minh Q cho đến khi đủ tuổi thành niên và yêu cầu chị N cấp
dưỡng tiền nuôi con chung là 2.000.000 đồng/ tháng. Về nguyện vọng của cháu
Trần Vũ Minh Q muốn ở ở với mẹ.
Nhận định tòa án cấp sơ thẩm::
Cấp phúc thẩm thấy rằng cả chị N và anh T đều có đủ điều kiện đảm bảo cho việc
phát triển thể chất tinh thần cũng như đảm bảo việc chăm sóc giáo dục, điều kiện
vật chất để nuôi dưỡng cháu Q cho đến tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, xét điều
kiện hiện nay, về thu nhập của chị N và anh T đều là công chức hưởng lương từ
Ngân sách Nhà nước. Lương của chị N thấp hơn anh T xong xét một các toàn diện
thì từ khi anh chị ly hôn tới nay, cháu Q vấn ở với chị N và được chị N nuôi dưỡng

chăm sóc, cháu vẫn phát triển về mọi mặt, đặc biệt kết quả học tập của cháu được
Nhà trường ghi nhận và được tặng giấy khen, tới nay chị N vẫn có nguyện vọng
nuôi con và yêu cầu anh T đóng góp phí tổn nuôi con chung, cấp sơ thẩm xem xét
và quyết định mỗi tháng anh T phải cấp dưỡng nuôi con chung là 3.000.000đ một
tháng là phù hợp với thu nhập của anh T và giao cho chị N tiếp tục nuôi dưỡng
cháu Q là hoàn toàn có căn cứ.
Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm tuyên:
+ Không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn anh Trần Ngọc T về thay đổi người
trực tiếp nuôi con sau ly hôn và cấp dưỡng nuôi con chung sau ly hôn.
+ Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn là chị Vũ Thị N, buộc bị
đơn anh Trần Ngọc Toản phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con chung là
Trần Vũ Minh Q, với mức cấp dưỡng là 3.000.000 đồng/ tháng cho đến khi con
chung đủ tuổi thành niên.
________________
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NHÂN DANH

- Th
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Hồn Phươn
Các thẩm phán:
Ôn ằn Côn Hiệp
uyễn Thị Thủy
- T ư ký
ê òa:
Trần Thị Thanh Thúy – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh
thái Nguyên.
- Đạ d ệ V ệ k ể sá
â dâ ỉ Thái Nguyên tham gia phiên tòa:
Ông uyễn
Sơn - Kiểm s t viên.
Ngày 13 tháng 3 năm 2020, tại Tòa n nhân dân tỉnh Th i
uyên, xét xử
phúc thẩm công khai vụ n hình sự phúc thẩm thụ lý s 13/2019/TLPTHSNCTN ngày 20 tháng 12 năm 2019 đ i với bị c o H do có kh n c o của bị
cáo H và bà T l n ười đại diện hợp ph p của bị hại đ i với b n n hình sự sơ
thẩm s 548/2019/HS-ST ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Tòa n nhân dân
th nh ph X, tỉnh Thái Nguyên.
- B cá có hán cáo:
H; giới tính: ữ; tên ọi khác: Không; sinh ngày 22 tháng 12 năm 1988;
nơi đăn ký HKTT: Xóm GB, phườn Đ , thành ph X, tỉnh Thái Nguyên;
qu c tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; văn hóa: 12/12;
hề
n hiệp: Không; con ông M (đã chết) và bà N (tên ọi kh c l L); có chồn l B;
có 01 con chung; tiền n, tiền sự: Không; Nhân thân: 02.
B n n s 65/2009/HSST ngày 16/5/2009 Tòa n nhân dân th nh ph X
xử phạt 30 th n tù về tội "Mua b n tr i phép chất ma túy";
B n n s 242/2011/HSST ngày 30/6/2011 Tòa n nhân dân th nh ph X
xử phạt 54 th n tù về tội "Mua b n tr i phép chất ma túy";
ị c o hiện tại n oại (khôn bị tạm iữ, tạm giam); Có mặt tại phiên tòa.
ười b o chữa cho bị c o (do bị c o mời): Ôn
uyễn C.G; Luật sư
thuộc Văn phòn luật sư DTG v cộn sự, đo n luật sư tỉnh Th i
uyên. Có
mặt.
- Bị

i: Cháu P, sinh ngày 05/12/2010.

Trú tại: Xóm GB, phườn Đ , TP X, tỉnh Th i
- N ườ

ạ dệ

ợ

uyên. Vắn mặt.

á bị ạ có kháng cáo:
1

1. Bà T, sinh năm 1989 (mẹ đẻ của bị hại),
Địa chỉ: Thôn N, xã MH, huyện ML, tỉnh Đ. Có đơn xin xử vắn mặt.
N ườ

ạ dệ

ợ

á ủa bị ạ không kháng cáo:

Ông B, sinh năm: 1987 (b đẻ của bị hại);
Địa chỉ: Xóm GB, phườn Đ , Th nh ph X, tỉnh Th i

uyên. Vắn

mặt.
- N ười bả vệ quyền và lợi ích hợp pháp ch b hại P:
Bà uyễn Thị T.N, Luật sư thuộc Văn phòn Luật sư T.N do Trung tâm
trợ iúp ph p lý h nước tỉnh Th i uyên cử. Có mặt.
- N ười làm chứn :
1. Bà I, sinh năm 1958; Vắn mặt
Địa chỉ: xóm GB, phườn Đ , TP X.
2. Bà N, sinh năm 1955; Vắn mặt
Địa chỉ: xóm GB, phườn Đ , TP X.
3. Chị M , sinh năm 1982; Vắn mặt
Địa chỉ: xóm HV, xã LS, ĐH, Tỉnh Th i

uyên

- Đại diện Trườn Tiểu học ĐB, thành phố X.
Bà K, Hiệu trưởn ; Vắn mặt.
Ụ

Theo c c t i liệu có tron hồ sơ vụ n v diễn biến tại phiên tòa, nội dun
vụ n được tóm tắt như sau:
H kết hôn với anh B năm 2018, trước khi kết hôn với H, anh B đã có con
riêng là cháu P, sinh ngày 05/12/2010. Cháu P s n cùn vợ chồn A tại nh
riên của A tại xóm GB, phườn DB, th nh ph X. Trong quá trình cháu P s n
cùn vợ chồn H, H lấy lý do ch u P không ngoan đã nhiều lần đ nh, chửi
mắn ch u P, cụ thể như sau:
Vào sáng ngày 14/11/2018, khi H dạy ch u P học b i v yêu cầu ch u P tập
viết, đến buổi chiều khi kiểm tra, H ph t hiện ch u P chưa viết nên đã nổi nón ,
bắt ch u P nằm sấp xu n nền bếp rồi dùng 01 đoạn dây điện vụt nhiều c i v o
mông cháu P dẫn đến ch u P bị sưn phù nề vùn mông. Ngày 15/11/2018 khi
cháu P đi học thì chị M là nhân viên y tế trườn tiểu học Đ ph t hiện nhữn
thương tích trên người ch u P đã chụp nh lại.
Chiều t i n y 19/12/2018, H ph t hiện khi đi học ở trường, cháu P ọi
điện cho mẹ ruột l T để nói H độc c nên H bực tức và dùng tay và dép đ nh
liên tiếp v o mặt của ch u tại phòn bếp của ia đình, khiến cháu P bị bầm tím
02 h c mắt và gò má trái. Ngày 21/12/2018, bà N sinh năm 1958 là hàng xóm
với ia đình H ph t hiện cháu P bị thương tích đã trình báo Công an phườn
Đ , th nh ph X.
2

Khi cơ quan Công an đan tiến h nh x c minh l m rõ h nh vi đ nh cháu P,
thì chiều n y 10/4/2019, khi cháu P đi học về H hỏi cháu P đã giặt quần o
đồn phục chưa, cháu P tr lời đã iặt rồi. H biết cháu P nói d i nên hỏi tiếp thì
cháu P vẫn nói l iặt rồi. H nổi nón qu t mắn cháu P v dùn hai tay cấu vào
vùn n ực, hai c nh tay của cháu P khiến to n bộ vùn n ực, hai c nh tay cháu
P bị sây s t v bầm tím.
o i nhữn lần đ nh nêu trên, mỗi khi cháu P mắc lỗi thì H đều chửi
mắn v dùn tay đ nh v o mặt v dùn chân đ vào người cháu P nhưng
không để lại thương tích gì.
Hậu qu :
- Về thương tích ngày 15/11/2018, cháu P bị bầm, tím vùng mông, do vết
thương đã lành không để dấu vết ì nên khôn có căn cứ i m định.
- Về thương tích ngày 19/12/2018, cháu P bị thươn tích: 02 h c mắt, ò
má trái sưn , phù nề bầm tím. Kết qu chụp CT x c định theo dõi rạn xương và
xuất huyết dưới nhện. Tại b n kết luận i m định s 84/T T n y 20/2/2019
của trun tâm Ph p y tỉnh Th i uyên x c định tổn hại sức khỏe của cháu P là
0%
- Về thương tích ngày 10/4/2019, cháu P bị nhiều vết bầm tím, sây s t tại
vùn c nh tay ph i kích thước 5x6cm; vùn c nh tay trái có kích thước 6x7cm;
vùn n ực có kích thước 12x17cm.Tại b n kết luận i m định s 186/T T n y
11/4/2019 của trun tâm Ph p y tỉnh Th i
uyên x c định tổn hại sức khỏe
của cháu P là 7%.
Tại b n n s 548/2019/HSST, ngày 22/10/2019 của Tòa án nhân dân
th nh ph X, tỉnh Th i uyên đã quyết định:
Căn cứ v o: điểm a kho n 2 Điều 185, điểm s kho n 1, kho n 2 Điều 51,
Điều 38 Bộ luật hình sự;
Xử phạt H 30 ( ba mươi) th n tù về tội “H nh hạ con”. Thời hạn tù tính từ
n y chấp h nh b n n.
Ngo i ra b n n sơ thẩm còn buộc bị c o chịu n phí v thôn b o quyền
kh n c o theo luật định.
Ngày 25/10/2019 bị c o H kháng cáo xin i m nhẹ hình phạt v xin chấp
h nh n phạt tù tại địa phươn .
Ngày 09/12/2019 chị T l n ười đại diện hợp ph p cho bị hại P kháng cáo
đề n hị tăn hình phạt đ i với bị c o H v yêu cầu bị c o H ph i bồi thườn dân
sự cho con chị.
Tại phiên tòa hôm nay bị c o H iữ n uyên nội dun kh n c o, bị c o
thừa nhận Tòa n cấp sơ thẩm xét xử bị c o về tội “H nh hạ con” l đún
n ười, đún tội, bị c o rất ân hận về h nh vi phạm tội của mình.
N ười đại diện hợp ph p cho bị hại (có đơn xin xử vắn mặt) iữ n uyên
nội dun kh n c o.
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Phần kết luận vụ n, đại diện Viện kiểm s t nhân dân tỉnh Th i uyên sau
khi phân tích tính chất vụ n cho rằn : Việc điều tra, truy t , xét xử v p dụn
ph p luật của Tòa n cấp sơ thẩm đ i với bị c o H, phạm tội “H nh hạ con”,
điểm a kho n 2 Điều 185 ộ luật hình sự xử phạt: H 30 tháng tù l đún n ười,
đún tội, đún với tính chất, h nh vi phạm tội của bị c o. Kh n c o của bị c o
xin i m nhẹ hình phạt v kh n c o của n ười đại diện hợp ph p cho bị hại đề
n hị tăn hình phạt v bồi thườn dân sự l khôn có căn cứ chấp nhận. Đề
n hị Hội đồn xét xử p dụn điểm a kho n 1 Điều 355 v Điều 356 ộ luật t
tụn hình sự. Khôn chấp nhận kh n c o của bị c o v kh n c o của n ười
đại diện hợp ph p cho bị hại. Giữ n uyên b n n sơ thẩm s 548/2019/HS-ST
ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Tòa n nhân dân th nh ph X, tỉnh Th i
Nguyên.
ười b o chữa cho bị c o bị c o trình b y quan điểm b o chữa: Đề n hị
Hội đồn xét xử xem xét lại tội danh đ i với bị c o vì khôn có căn cứ n o x c
định Tội h nh hạ con riên của chồn , có thể xét xử bị c o về tội “H nh hạ
n ười kh c” theo Điều 140 ộ luật hình sự. ị c o th nh khẩn khai b o, n ười
đại diện hợp ph p cho bị hại anh B có đơn xin i m nhẹ hình phạt cho bị c o, bị
c o được hưởn c c tình tiết i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự quy định tại điểm s
kho n 1 v kho n 2 Điều 51 ộ luật hình sự. Đề n hị Hội đồn xét xử chấp
nhận kh n c o của bị c o, cho bị c o được hưởn mức n từ 18 th n tù đến
24 tháng tù.
ị c o tranh luận, thừa nhận h nh vi phạm tội của mình đún như nội dun
b n n sơ thẩm. ị c o xin i m nhẹ hình phạt.
ười b o vệ quyền v lợi ích hợp ph p cho bị hại, luật sư
uyễn Thị
T.N tranh luận, trình b y quan điểm b o vệ: ị c o H phạm tội “H nh hạ con”
l có căn cứ được quy định tại Điều 185 ộ luật hình sự, bị c o l n ười có
nhân thân xấu, h nh vi phạm tội của bị c o đã h nh hạ, đ nh đập cháu P nhiều
lần v rất t n c. Đề n hị Hội đồn xét xử, sửa b n n sơ thẩm, tăn hình phạt
đ i với bị c o. Về bồi thườn dân sự, đề n hị Hội đồn xét xử xem xét, i i
quyết theo quy định.
Đại diện Viện kiểm s t nhân dân tỉnh Th i N uyên sau khi tranh luận, đ i
đ p c c ý kiến bị c o, n ười đại diện hợp ph p cho bị hại, n ười b o vệ quyền
v lợi ích hợp ph p của bị hại. Viện kiểm s t iữ n uyên kết luận tại tòa.
Lời nói sau cùn bị c o đề n hị Hội đồn xét xử xem xét i m nhẹ hình
phạt cho bị c o.
Ậ

Ị

Trên cơ sở nội dun vụ n, căn cứ v o c c t i liệu tron hồ sơ vụ n đã
được tranh tụn tại phiên tòa, Hội đồn xét xử nhận định như sau:
[1] Đơn kh n c o của bị c o H và kh n c o của n ười đại diện hợp ph p
cho bị hại l m tron hạn luật định được đưa ra xét xử theo trình tự phúc thẩm.
[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị c o iữ n uyên nội dun kh n c o và khai
nhận to n bộ h nh vi của mình đún như b n n sơ thẩm. Lời khai của bị c o tại
phiên tòa phúc thẩm phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với c c
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t i liệu kh c đã thu thập được tron qu trình điều tra vụ n như: Lời khai của
n ười bị hại, n ười l m chứn , kết luận i m định ph p y cùn nhiều t i liệu
khác. Hội đồn xét xử có đủ căn cứ ph p luật x c định:
Tron kho n thời ian từ đầu th n 11 đến cu i th n 12/2018, v n y
10/4/2019, bị c o H đã nhiều lần dùn dây điện, chân tay, đ nh, t t v o mặt, v o
n ười cháu P, sinh ngày 05/12/2010 l con riên của chồn bị c o ở cùn nh
với bị cáo, gây tổn hại sức khỏe của cháu P là 7%.
Với hành vi nêu trên, Tòa án nhân dân th nh ph X, tỉnh Thái Nguyên đã
xét xử bị c o H về tội “H nh hạ con” theo quy định tại điểm a kho n 2 Điều 185
của ộ luật hình sự l có căn cứ, đún n ười, đún tội, đún quy định của ph p
luật.
[3] Xét kháng cáo xin i m nhẹ hình phạt v xin c i tạo tại địa phươn của
bị c o H, Hội đồn xét xử thấy: H nh vi phạm tội của bị c o l n uy hiểm
cho xã hội, xâm phạm v o sự ph t triển bình thườn về thể chất v tâm lý
của n ười chưa th nh niên, danh dự nhân phẩm của con n ười, nh hưởn
xấu đến an ninh trật tự địa phươn . Bị c o có nhân thân xấu, đã hai lần bị Tòa
n xử phạt tù về tội Mua b n tr i phép chất ma túy. Tòa n cấp sơ thẩm đã đ nh
i đún tính chất, h nh vi phạm tội của bị c o v p dụn đầy đủ c c tình tiết
i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự v xử phạt bị c o H mức n 30 th n tù về tội
“H nh hạ con” l có căn cứ đún quy định. Kh n c o xin i m nhẹ hình phạt
của bị c o H khôn có căn cứ chấp nhận.
Về nội dun kh n c o của b T l n ười đại diện hợp ph p cho bị hại đề
tăn hình phạt đ i với c c bị c o H, Hội đồn xét xử thấy: Tòa n cấp sơ thẩm
đã xem xét to n diện vụ n, p dụn đầy đủ c c tình tiết i m nhẹ tr ch nhiệm
hình sự để xử phạt bị c o H với mức n 30 th n tù l có căn cứ, tươn xứn
với h nh vi phạm tội của bị c o đồn thời đủ t c dụn i o dục, răn đe và phòng
n ừa chun . Kh n c o của bà T đề n hị tăn hình phạt đ i với bị c o H không
có căn cứ chấp nhận.
Đ i với nội dun kh n c o của n ười đại diện hợp ph p cho bị hại yêu
cầu bị c o ph i bồi thườn dân sự cho ch u P. Hội đồn xét xử thấy rằn : Tại
cấp sơ thẩm, n ười đại diện hợp ph p cho bị hại khôn yêu cầu bị c o ph i bồi
thườn thiệt hại sức khỏe v tổn thất về tinh thần, Tòa n cấp sơ thẩm khôn
xem xét i i quyết. Do vậy, cấp phúc thẩm khôn có căn cứ xem xét kháng cáo
nội dun n y.
Từ nhữn phân tích trên, Hội đồn xét xử có căn cứ chấp nhận đề n hị của
Viện kiểm s t nhân dân tỉnh Th i
uyên tại phiên tòa. Đề n hị của n ười bào
chữa cho bị c o v đề n hị của n ười b o vệ quyền v lợi ích hợp ph p cho bị
hại tại phiên tòa l khôn có căn cứ chấp nhận.
[4] C c quyết định kh c của b n n sơ thẩm khôn có kháng cáo, kháng
n hị, Hội đồn xét xử khôn xem xét.
Vì c c lẽ trên,
Ị
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Căn cứ điểm b kho n 1 Điều 355; Điều 356 của ộ luật t tụn hình sự
năm 2015. Khôn chấp nhận kh n c o của bị c o H v kh n c o của n ười
đại diện hợp ph p cho bị hại bà T.
Căn cứ v o điểm a kho n 2 Điều 185; điểm s kho n 1, kho n 2 Điều 51,
Điều 38 Bộ luật hình sự;
1. Xử phạt: ị c o H 30 (ba mươi) th n tù về tội “H nh hạ con”. Thời hạn
tù tính từ n y chấp h nh b n n.
2. Án phí: Áp dụn kho n 2 Điều 136 ộ luật t tụn hình sự năm 2015
hị quyết s 326 n y 30/12/2016 của U TVQH 14 quy định về n phí, lệ phí
Tòa án. uộc bị c o H ph i chịu 200.000đ n phí hình sự phúc thẩm
C c quyết định kh c của b n n sơ thẩm khôn có kh n c o, kh n n hị
đã có hiệu lực ph p luật kể từ n y hết thời hạn kh n c o, kh n n hị.
n n hình sự phúc thẩm có hiệu lực ph p luật kể từ n y tuyên n./.
N
- VKS D tỉnh T , Sở TP;
- TAND TP X
- VKSND TP X;
- Công an TP X;
- THADS TP X;
- TH hình sự;
- ị c o, ĐD bị hại;
- Lưu Hồ sơ.

–

Lê

ị

ồ g

ươ g
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TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 86/2019/HS-ST
Ngày: 28/8/2019
NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:
- Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Văn Vương
Ông Vũ Xuân Kiều
Ông Đặng Đình Thúy

Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh
Quảng Ninh.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tham gia phiên toà: Ông
Nguyễn Văn Thành - Kiểm sát viên.
Ngày 28 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh xét xử
sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 90/2019/TLST-HS ngày 15/7/2019 theo
Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 92/2019/QĐXXST-HS ngày 12/8/2019 đối với
các bị cáo:
1/ Nguyễn Thị Bích Y - tên gọi khác: Không; Sinh ngày 15 tháng 6 năm 1984
tại tỉnh Bình Thuận; Nơi ĐKNKTT: Khu phố 2, phường Xuân An, thành phố Phan
Thiết, tỉnh Bình Thuận; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 9/12; Dân
tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn
Văn Sáu và bà Nguyễn Thị Bích Thảo; Có chồng là Đinh Anh Tuấn (đã ly hôn); có
03 con, con lớn sinh năm 2003, nhỏ sinh năm 2013;
- Tiền án: Ngày 4/7/2013 bị Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh
Bình Thuận xử phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”, thời gian thử
thách 23 tháng; phạt sung quỹ Nhà nước 5.000.000 đồng. Ngày 4/7/2014 thi hành
xong phần án phí sơ thẩm, chưa thi hành khoản tiền phạt. Tại phiên tòa, gia đình bị
cáo Yến xuất trình tài liệu thể hiện ngày 26/8/2019 gia đình bị cáo Yến đã nộp thay
bị cáo Yến khoản tiền phạt 5.000.000 đồng thể hiện tại biên lai thu tiền số 0000458
của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận.
- Tiền sự: Không;
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- Nhân thân: Ngày 26/6/2017, bị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận xử phạt
20.000.000 đồng về hành vi “giúp đỡ, tạo điều kiện cho người khác đi lại biên giới
quốc gia trái phép”. Đã chấp hành xong ngày 29/7/2017.
Bị bắt ngày 17/02/2019. Hiện tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng
Ninh, có mặt.
2/ Nguyễn Thị Bích Ph - tên gọi khác: Không; Sinh ngày 20 tháng 6 năm
1988 tại tỉnh Bình Thuận; Nơi ĐKNKTT: Ấp Đông Minh, xã Lang Minh, huyện
Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 6/12;
Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông
Nguyễn Văn Sáu và bà Nguyễn Thị Bích Thảo; Chưa có chồng; có 01 con sinh năm
2017; Tiền án, tiền sự: Chưa; Bị bắt ngày 17/02/2019. Hiện tạm giam tại Trại tạm
giam Công an tỉnh Quảng Ninh, có mặt.
- Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Bích Y: Luật sư Dương Xuân Tích–
Văn phòng luật sư Quảng Đức – Đoàn luật sư tỉnh Quảng Ninh. Có mặt.
- Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Bích Ph: Luật sư Vũ Hoàng Long –
Văn phòng luật sư Quảng Đức – Đoàn luật sư tỉnh Quảng Ninh.
- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:
+ Huỳnh Nguyễn Kiều Nh – 1996
Nơi ĐKNKTT: Thôn 8, xã Liên Đầm, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, vắng mặt.
+ Lê Thị Thanh Ng – 1981
Nơi ĐKNKTT: Tổ 4, ấp 3A, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước,
vắng mặt.
+ Cơ sở Bảo trợ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, thuộc Sở Lao động
- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh;
Địa chỉ: phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Người đại diện: Bà Hoàng Thị Quyên - Phó giám đốc, có mặt tại phiên tòa.
- Người làm chứng:
+ Nguyễn Thị Bích Th – sinh 1963
Nơi ĐKNKTT: Ấp Đông Minh, xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng
Nai, có mặt tại phiên tòa.
+Tô Thị V – sinh 1989
Nơi ĐKNKTT: Thôn Tân Hà, xã Tân Bình, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh,
vắng mặt.
+ Nguyễn Hoàng N – sinh 1993
Nơi ĐKNKTT: Khu 5, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng
Ninh, vắng mặt.
+ Đỗ Ngọc Kh – sinh 1973
Nơi ĐKNKTT: Khu 7, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng
Ninh, vắng mặt.
+ Nguyễn Thị Ch – sinh 1970
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Nơi ĐKNKTT: Khu 5, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng
Ninh, 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:
Năm 2015, Nguyễn Thị Bích Y sang Trung Quốc và chung sống với Chen Hai
Xiao (còn gọi là Trần Hải Tiêu, quốc tịch Trung Quốc) tại huyện Hà Nam, tỉnh Sơn
Đông, Trung Quốc. Khoảng cuối năm 2017, trên đường về thăm gia đình, Y quen
biết với một người phụ nữ tên Thảo (chưa rõ lai lịch ở Trung Quốc), Thảo đặt vấn
đề với Y khi về Việt Nam tìm mua trẻ sơ sinh mang sang Trung Quốc để Thảo bán
cho người khác, đồng thời dặn Y phải nói là xin để làm con nuôi, để xin giấy chứng
sinh, Thảo thỏa thuận trả cho Y từ 30.000 NDT đến 40.000 NDT/01 trẻ sơ sinh
(tương đương từ 100.000.000 đồng đến 130.000.000 đồng).
Cuối tháng 11/2018, Y từ Trung Quốc về nhà mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Bích
Th ở Xuân Lộc, Đồng Nai để ăn tết Nguyên đán. Đến khoảng đầu tháng 12/2018,
Trần Hải Tiêu cũng về Việt Nam ở cùng Y tại nhà bà Thảo. Trong thời gian này Y
quen đối tượng tên Trang (chưa rõ lai lịch, địa chỉ). Y thỏa thuận với Trang tìm
người cho con thì Y sẽ trả công cho Trang.
Sáng ngày 01/02/2019, Trang điện thoại cho Y thông báo có Huỳnh Nguyễn
Kiều Nh đồng ý cho một bé gái sơ sinh, Y đồng ý. Chiều cùng ngày, khi Nh liên hệ,
Y nói xin bé về làm con nuôi và hẹn gặp Y tại ngã ba Suối Cát, huyện Xuân Lộc,
Đồng Nai để giao con. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Nh gặp và giao con gái mới sinh
ngày 27/01/2019 cho Y cùng 01 giấy chứng sinh, Y đưa cho Nh 32.000.000 đồng.
Sau khi nhận cháu bé, Y đưa về nhà mẹ đẻ tại Xuân Lộc, Đồng Nai để chăm sóc.
Ngày 02/02/2019, Trang tiếp tục gọi điện thoại cho Y nói Lê Thị Thanh Ng
có 01 bé trai, nếu đồng ý mua với giá 35.000.000 đồng thì Trang sẽ bảo Ng liên lạc,
Y đồng ý. Trang nói với chị Ng sẽ liên lạc với Y. Ngay sau đó, Ng gọi điện thoại, Y
nói là xin con về để nuôi, Ng đồng ý và hẹn gặp Y tại ga Sài Gòn để giao cháu bé.
Sau khi mua được hai cháu bé, Y mang hai cháu bé sơ sinh về nhà mẹ đẻ chăm sóc
và liên lạc với Thảo hẹn giao các cháu bé tại bến xe HanDan thuộc Hà Bắc, Trung
Quốc và đưa tiền cho Y.
Tối ngày 12/02/2019, Y gọi điện thoại cho em gái là Nguyễn Thị Bích Ph nói
chuyện Y sẽ đưa hai cháu bé sang Trung Quốc và nhờ Ph bế cháu trai ra thành phố
Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh rồi mang sang Trung Quốc giao cho người khác, Y cho
Ph một khoản tiền, Ph đồng ý. Khoảng 8 giờ ngày 13/02/2019, Ph về tỉnh Đồng Nai,
do Y chưa tìm được giấy chứng sinh của cháu gái nên Y đã đưa giấy chứng sinh của
cháu trai và số tiền 2.000.000 đồng cho Ph để Ph đưa cháu trai ra thành phố Móng
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Cái trước chờ vợ chồng Y ra sau, rồi cùng đưa hai cháu bé sang Trung Quốc. Y dặn
Ph trên đường đi, nếu có ai hỏi thì nói tên là Lê Thị Thanh Ng, là mẹ của cháu bé.
Do không tìm thấy giấy chứng sinh của cháu gái nên Y gọi cho Trang mang một
giấy chứng sinh ghi mẹ là Phạm Thị Mỹ Linh để Y mang đi đường. Nhưng sau đó,
Y tìm được giấy chứng sinh của cháu bé gái con chị Nh.
Sáng ngày 14/02/2019, Y và Tiêu đưa cháu bé gái từ tỉnh Đồng Nai ra thành
phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để đưa sang Trung Quốc bán. Ngày 15/02/2019, Ph
cùng bé trai đến thành phố Móng Cái và thuê nhà nghỉ Dũng Nam tại khu 5, phường
Ka Long, thành phố Móng Cái để đợi Y, Tiêu. Khoảng 6 giờ ngày 16/02/2019, Y,
Tiêu ra đến nhà nghỉ Dũng Nam đón Phương rồi cả ba đưa hai cháu bé ra khu vực
biên giới để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Khi đi đến khu vực cây xăng
thuộc phường Hải Yên thì bị lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện, đưa Y và Ph về
trụ sở làm việc, còn Tiêu cầm theo giấy chứng sinh của bé gái bỏ chạy thoát.
Quá trình điều tra xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố
Móng Cái đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Y và Ph, đồng
thời đưa hai cháu bé đến trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh chăm sóc, quản
lý theo quy định. Thu giữ của Y 01 điện thoại OPPO A5 màu xanh. Thu giữ của Ph
số tiền 330.000 đồng, 03 điện thoại di động gồm 01 điện thoại OPPO A5 màu hồng,
01 điện thoại Nokia màu đen, 01 điện thoại Nokia 1110i màu trắng; 01 giấy chứng
sinh kèm giấy ra viện mang tên Phạm Thị Mỹ L; 01 giấy chứng sinh, 01 giấy ra viện
mang tên Lê Thị Thanh Ng và một số giấy tờ, card visit và đồ dùng cá nhân khác.
Tại bản kết luận giám định số 68 ngày 15/6/2019 của Phòng kỹ thuật hình sự
công an tỉnh Quảng Ninh xác định chị Huỳnh Nguyễn Kiều Nh là mẹ đẻ của cháu
bé gái.
Quá trình điều tra, Y và Ph khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên. Ngoài
ra, Y còn khai toàn bộ chi phí mua các cháu bé và chi phí đi lại là tiền của Y. Việc
Y đưa tiền cho chị Nh và chị Ng là để bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe sau sinh. Y đã
trả cho Trang số tiền 3.000.000 đồng và 14.500.000 đồng tiền công giới thiệu cho Y
mua được các cháu bé sơ sinh nêu trên.
Bản cáo trạng số: 97/VKSQN ngày 12/7/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
Quảng Ninh đã truy tố các bị cáo Nguyễn Thị Bích Y, Nguyễn Thị Bích Ph về
tội:“Mua bán người dưới 16 tuổi”, theo quy định tại điểm c, đ khoản 2 Điều 151 Bộ
luật hình sự.
Tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Thị Bích Y, Nguyễn Thị Bích Ph có lời khai
tương tự quá trình điều tra thừa nhận bị truy tố đúng người, đúng tội, chỉ xin được
giảm nhẹ mức hình phạt vì phạm tội do thiếu hiểu biết, hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Đại diện Cơ sở Bảo trợ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, thuộc Sở Lao
động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh, bà Hoàng Thị Quyên – phó giám
đốc cho biết: hai cháu bé nêu trên trong vụ án hiện đang được nuôi dưỡng, chăm sóc
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tại Cơ sở, các cháu khỏe mạnh, phát triển bình thường. Nếu trong thời hạn 02 (hai)
tháng, tính từ ngày mở phiên tòa hôm nay, nếu Mẹ các cháu bé có nhu cầu nhận lại
con thì Cơ sở sẽ thực hiện trao trả; nếu quá thời hạn này mà chưa đến nhận lại thì
Cơ sở sẽ giải quyết theo qui định pháp luật, như có thể chuyển cho người khác nuôi
dưỡng, chăm sóc theo qui định.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh giữ nguyên quan điểm truy
tố đối với các bị cáo, phân tích tính chất, mức độ hành vi phạm tội, vai trò, nhân thân
của các bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, điều luật áp
dụng và đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Y từ 10 -11 năm tù; Nguyễn Thị
Bích Ph từ 8 - 9 năm tù; Đồng thời, đề nghị giao 02 cháu bé cho Cơ sở Bảo trợ chăm
sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh tiếp tục nuôi dưỡng, chăm sóc;
Đề nghị xử lý vật chứng và án phí theo luật định.
Luật sư Dương Xuân Tích - người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Bích Y có
quan điểm: nhất trí về tội danh truy tố, nhưng cho rằng bị cáo Y có hoàn cảnh gia
đình đặc biệt khó khăn, một mình nuôi 03 con nhỏ, không có công ăn việc làm; Sau
khi phạm tội có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, chưa được hưởng lợi gì,
chưa gây hậu quả; phạm tội thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt, nên đề nghị cho bị
cáo được hưởng mức án thấp hơn so với mức án Viện kiểm sát đã đề nghị.
Luật sư Vũ Hoàng Long - người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Bích Ph cho
rằng, chưa làm rõ động cơ, mục đích phạm tội của bị cáo Ph; Bị cáo Ph chỉ được bị
cáo Y – là chị gái nhờ bế 01 cháu bé để đưa sang Trung Quốc làm con nuôi, nên
chưa đủ căn cứ kết tội.
Trong phần tranh luận, Đại diện Viện kiểm sát đưa ra các căn cứ đối đáp, công
bố lời khai của bị cáo Ph trong quá trình điều tra, khẳng định từ đầu tháng 02/2019
bị cáo Ph đã biết rõ bị cáo Y đưa 02 cháu nhỏ về nhà mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Bích
Th, để đưa sang Trung Quốc giao cho người khác; Ngày 09/02/2019 Ph mới đi Phan
Thiết – Bình Thuận, đến ngày 12/02/2019 Y gọi điện nhờ Ph về giúp bế 01 cháu bé
mang ra Móng Cái để đưa sang Trung Quốc và Y hứa khi nào người bên Trung Quốc
nhận được các cháu bé này và cho tiền, thì Y sẽ cho Ph 1 khoản tiền và mua quần áo
cho Ph (bút lục 294,295, 299, 300); Do đó, giữ nguyên đề nghị về tội danh và mức
hình phạt đã đề nghị xử phạt đối với các bị cáo Nguyễn Thị Bích Y, Nguyễn Thị
Bích Ph.
Các Luật sư bảo vệ cho 02 bị cáo vẫn giữ nguyên quan điểm đã trình bày.
Các bị cáo Nguyễn Thị Bích Y và Nguyễn Thị Bích Ph không tranh luận;
Trong lời nói sau cùng các bị cáo chỉ xin giảm nhẹ mức hình phạt, vì hoàn cảnh gia
đình quá khó khăn.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1]Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh
Quảng Ninh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Kiểm sát viên
trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục của
Luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hay
khiếu nại gì về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó, các hành
vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã
thực hiện đều hợp pháp.
[2] Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Bích Y và Nguyễn
Thị Bích Ph thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình có nội dung
phù hợp với nhau và phù hợp nội dung bản cáo trạng số 97 ngày 12/7/2019 của Viện
kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã truy tố đối với các bị cáo.
Đối với chị Huỳnh Nguyễn Kiều Nh có lời khai thể hiện ngày 27/01/2019 chị
đã sinh một bé gái, ngày 01/2/2019 Như đã giao cho Nguyễn Thị Bích Y bé gái để
làm con nuôi và nhận của Y 32.000.000 đồng. Chị Lê Thị Thanh Ng khai báo: ngày
21/01/2019 chị sinh một bé trai nhưng do không có điều kiện nuôi con nên ngày
02/02/2019 chị đã giao con cho Y để làm con nuôi và nhận từ Y 20.500.000 đồng.
Như vậy, căn cứ vào lời khai nhận tội của các bị cáo, kết hợp với các tài liệu
chứng cứ có trong hồ sơ vụ án như lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên
quan, người làm chứng, kết luận giám định, kết quả nhận dạng qua ảnh và các tài
liệu khác đã được thẩm tra tại phiên tòa đã có đủ cơ sở để xác định: Từ ngày
01/02/2019 đến ngày 02/02/2019, tại tỉnh Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh,
Nguyễn Thị Bích Y đã có hành vi nhận 01 cháu bé gái, sinh ngày 27/01/2019 là con
của chị Huỳnh Nguyễn Kiều Nh và 01 cháu bé trai, sinh ngày 21/01/2019 con của
chị Lê Thị Thanh Ng, mục đích đưa sang Trung Quốc bán. Sau đó, Y cùng Nguyễn
Thị Bích Ph đang bế hai cháu trên xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc thì bị phát
hiện, bắt giữ.
Hành vi của Nguyễn Thị Bích Y, Nguyễn Thị Bích Ph đã cấu thành tội “Mua
bán người dưới 16 tuổi” quy định tại điểm c, đ khoản 2 Điều 151 Bộ luật Hình sự.
[3] Hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền
được cha mẹ chăm sóc, yêu thương của trẻ em được pháp luật bảo vệ. Các bị cáo là
những người trưởng thành, nhận thức được mức độ nguy hiểm của hành vi nhưng
do hám lời, vẫn bất chấp pháp luật coi trẻ em như một món hàng hóa mua đi bán lại
nhằm hưởng lợi. Hành vi của các bị cáo gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng
nhân dân. Do đó, cần phải xét xử nghiêm khắc với mức án tương xứng với tính chất,
mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng
ngừa chung trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm hiện nay.
[4] Xét vai trò của các bị cáo trong vụ án: Các bị cáo phạm tội có tính chất
đồng phạm. Y là người trực tiếp thỏa thuận với Thảo về giá bán các cháu bé, chủ
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động liên lạc và nhờ người môi giới thực việc mua bán hai cháu bé sơ sinh, chủ động
gọi điện nhờ Ph bế giúp cháu bé trai để xuất cảnh sang Trung Quốc bán vì vậy Y có
vai trò đầu, tiếp sau là Ph tham gia với vai trò đồng phạm giúp sức.
[5] Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:
+ Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo Y có tiền án chưa được xóa án tích nên phải
chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ
luật hình sự.
+ Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo Y, Ph
thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nên hai bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ
quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; các bị cáo phạm tội chưa đạt;
bị cáo Ph nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, hoàn cảnh gia đình khó khăn, con
nhỏ; bị cáo Ph phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức. Do đó, cho các bị cáo được
hưởng mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, thể hiện sự khoan hồng của
pháp luật, tạo cơ hội để cải tạo, sớm hòa nhập với gia đình và xã hội.
[6] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy các bị cáo là lao động tự do, không có thu nhập
ổn định, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, nên không áp dụng hình phạt bổ sung là
phạt tiền đối với bị cáo.
[7] Về trách nhiệm dân sự:
Chị Lê Thị Thanh Ng không có yêu cầu về phần dân sự và do hoàn cảnh khó khăn
nên từ chối nhận lại con. Chị Huỳnh Nguyễn Kiều Nh không có yêu cầu về phần dân sự,
chị đề nghị nhận lại con, nhưng vắng mặt tại phiên tòa; Do đó, để đảm bảo sự ổn định
cuộc sống của 02 cháu bé, cần tiếp tục giao 02 cháu bé cho Cơ sở Bảo trợ chăm sóc trẻ
em có hoàn cảnh đặc biệt, thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng
Ninh, tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng theo qui định của pháp luật.
Đối tượng Trần Hải Tiêu và Thảo (người Trung Quốc), cơ quan điều tra đã
thực hiện tương trợ tư pháp nhưng chưa có kết quả; Trang là người giúp Y mua các
cháu bé chưa làm rõ được lai lịch, địa chỉ; đối với Lê Thị Thanh Ng và Huỳnh Nguyễn
Kiều Nh là người cho con và nhận của Y một khoản tiền bồi dưỡng sức khỏe, nhưng
do Y nói dối là xin nhận con làm con nuôi, do đó chưa đủ căn cứ xử lý nên Hội đồng
xét xử không đề cập giải quyết.
[8] Về xử lý vật chứng:
Toàn bộ vật chứng thu giữ (theo Biên bản giao nhận vật chứng số 112, ngày
22/7/2019, giữa Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an tỉnh Quảng Ninh và Cục Thi
hành án Dân sự tỉnh Quảng Ninh), xử lý như sau:
- 01 điện thoại di động OPPO A5 màu xanh thu giữ của Bị cáo Nguyễn Thị
Bích Y – là công cụ dùng giao dịch trong việc phạm tội, nên cần tịch thu, sung ngân
sách Nhà nước.
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- 03 điện thoại di động thu giữ Bị cáo Nguyễn Thị Bích Ph, trong đó điện
thoại OPPO A5 màu hồng - là công cụ dùng giao dịch trong việc phạm tội, nên cần
tịch thu, sung ngân sách Nhà nước; 02 chiếc còn lại trả cho bị cáo.
- 01 phong bì đựng 15 thẻ Card visit không còn giá trị sử dụng; 03 sim điện
thoại (trong đó có 02 sim trong điện thoại di động OPPO A5 màu xanh thu giữ của
Bị cáo Nguyễn Thị Bích Y, 01 sim trong điện thoại OPPO A5 màu hồng thu giữ của
Nguyễn Thị Bích Ph), cần tịch thu, tiêu hủy.
- Số tiền 330.000 đồng thu giữ Bị cáo Nguyễn Thị Bích Ph, trả lại cho bị cáo
nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.
[9] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH
Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Thị Bích Y, Nguyễn Thị Bích Ph phạm tội
“Mua bán người dưới 16 tuổi”.
1. Về hình phạt:
- Áp dụng: điểm c, đ khoản 2 Điều 151; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản
1 Điều 52; Điều 15; khoản 3 điều 57; Điều 58 - Bộ luật Hình sự;
Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Y 11 (mười một) năm tù; thời hạn tù tính
từ ngày bị bắt 17/02/2019.
- Áp dụng: điểm c, đ khoản 2 Điều 151; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 54;
Điều 15; khoản 3 điều 57; Điều 58 - Bộ luật Hình sự;
Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Ph 07 (bẩy) năm tù; thời hạn tù tính từ ngày
bị bắt 17/02/2019.
- Giao cho Cơ sở Bảo trợ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, thuộc Sở
Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh, tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng
bé trai Trần Bảo A - là con của chị Lê Thị Thanh Ng, cháu gái Nguyễn Thị Ngọc A
- là con của chị Huỳnh Nguyễn Kiều Nh theo qui định của pháp luật.
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(Hai cháu bé trên được bàn giao cho Cơ sở Bảo trợ chăm sóc trẻ em có hoàn
cảnh đặc biệt – theo Biên bản giao nhận trẻ bị bán qua biên giới giữa Công an thành
phố Móng Cái – Phòng Lao động – TB & XH thành phố Móng Cái và Cơ sở Bảo
trợ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, ngày 16/02/2019).
2. Về xử lý vật chứng:
Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự;
Toàn bộ vật chứng thu giữ (theo Biên bản giao nhận vật chứng số 112, ngày
22/7/2019, giữa Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an tỉnh Quảng Ninh và Cục Thi
hành án Dân sự tỉnh Quảng Ninh), xử lý như sau:
- Tịch thu, sung ngân sách Nhà nước 01điện thoại di động OPPO A5 màu
xanh thu giữ của Bị cáo Nguyễn Thị Bích Y.
- Tịch thu, sung ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động OPPO A5 màu
hồng thu giữ Bị cáo Nguyễn Thị Bích Ph; Trả lại 02 điện thoại di động hiệu NOKIA
kèm sim cho bị cáo Ph.
- Tịch thu, tiêu hủy 01 phong bì đựng 15 thẻ Card visit không còn giá trị sử
dụng; 03 sim điện thoại (trong đó có 02 sim trong điện thoại di động OPPO A5 màu
xanh thu giữ của Bị cáo Nguyễn Thị Bích Y, 01 sim trong điện thoại OPPO A5 màu
hồng thu giữ của Nguyễn Thị Bích Ph).
- Trả lại số tiền 330.000đồng, thu giữ của Bị cáo Nguyễn Thị Bích Ph nhưng
tạm giữ để đảm bảo thi hành án.
3. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số
326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 quy định về án phí, lệ phí Tòa án:
Buộc các bị cáo Nguyễn Thị Bích Y, Nguyễn Thị Bích Ph mỗi bị cáo phải
chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.
4. Về quyền kháng cáo: án xử sơ thẩm công khai, có mặt các bị cáo, báo cho
biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án. Vắng
mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, báo cho biết có quyền kháng cáo trong
hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm
yết theo qui định của pháp luật.
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Nơi nhận:

- VKS, CA; TTG tỉnh Q.Ninh;
- Các bị cáo, Người liên quan,
THA;
- Lưu.

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

(đã ký)
Nguyễn Văn Vương
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TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ L
TỈNH AN GIANG

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

Bản án số: 50/2019/HSST
Ngày: 10-7-2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ L -TỈNH AN GIANG
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Quốc Nam
Các Hội thẩm nhân dân:
1. Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ thành phố L
2. Ông Nguyễn Tấn Hậu
Hiệu trưởng Trường tiểu học Mạc Đỉnh Chi – thành phố L
- Thư ký phiên tòa: Ông Huỳnh Trung Hiếu – Thư ký Tòa án nhân dân
thành phố L.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố L, tỉnh An Giang tham
gia phiên tòa: Ông Trần Anh Khoa - Kiểm sát viên.
Ngày 10 tháng 7 năm 2019, tại Tòa án nhân dân thành phố L xét xử sơ
thẩm kín vụ án hình sự thụ lý số 63/2019/TLST-HS ngày 11/6/2019 theo Quyết
định đưa vụ án ra xét xử số 60/2019/QĐXXST-HS ngày 25/6/2019 đối với bị
cáo:
Trương Thanh Tr, sinh năm 1993 tại thành phố L, tỉnh An Giang. Nơi
đăng ký hộ khẩu thường trú: số 5/22, khóm T, phường M, thành phố L, tỉnh An
Giang; Nghề nghiệp: làm thuê; trình độ văn hóa: 6/12; Dân tộc: kinh; giới tính:
Nam; Tôn giáo: đạo Phật; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Trương Văn C (chết)
và bà Nguyễn Thị M; Bị cáo chưa có vợ con; Tiền án: Ngày 04/5/2013, bị Tòa
án nhân dân thành phố L, tỉnh An Giang xử phạt 02 năm 06 tháng tù về tội
“Hiếp dâm”. Ngày 23/4/2015 chấp hành xong hình phạt và án phí hình sự sơ
thẩm, chưa chấp hành án phí dân sự sơ thẩm; Tiền sự: không. Bị cáo bị bắt tạm
giam từ ngày 07/6/2019 đến nay và bị cáo có mặt tại phiên tòa.
* Bị hại: Em Phạm Thùy T, sinh ngày 17/9/2003.
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Đại diện hợp pháp của bị hại: Bà Nguyễn Thị M, sinh năm 1970.
Cùng địa chỉ: L1/10, khóm H, phường M, thành phố L, tỉnh An Giang.
* Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại: Ông Hà Quang Vân
– Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh An Giang.
* Người làm chứng: Bà Nguyễn Thị M, sinh năm 1953. Địa chỉ: số 5/22,
khóm T, phường M, thành phố L, tỉnh An Giang
(Bị hại, đại diện hợp pháp bị hại, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
cho bị hại, người làm chứng 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 7/2017, Trương Thanh Tr quen biết em Phạm Thùy T sinh
ngày 17/9/2003. Đến khoảng tháng 02/2018, Tr đưa em T về nhà tại số 5/22,
khóm T, phường M, thành phố L chung sống như vợ chồng, Tr đã giao cấu với
T nhiều lần. Đến khoảng giữa tháng 02/2018, bà Nguyễn Thị M (mẹ đẻ T) kêu
T, Tr về nhà bà M tại khu dân cư H, phường M chung sống, Tr đã nhiều lần giao
cấu với T. Sau đó, bà M không đồng ý cho Tr chung sống cùng nhà nên T bỏ
trốn theo Tr. Đến ngày 08/3/2018, bà M đến Công an phường M tố giác sự việc,
lúc này Tr đã đến tỉnh Bình Dương làm thuê. Đến đầu tháng 5/2018, T tìm đến
chỗ Tr đang ở trọ thuộc phường T, thị xã B, tỉnh Bình Dương sống chung và Tr
đã nhiều lần giao cấu với T.
Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 136/19/TgT ngày
30/5/2019 của Trung tâm pháp y tỉnh An Giang, ghi nhận Phạm Thùy T, sinh
năm 2003 như sau: màng trinh rách cũ vị trí 03 giờ, 06 giờ. Tỷ lệ tổn thương cơ
thể do thương tích gây nên hiện tại là 00%.
Kết quả xét nghiệm HIV ngày 24/5/2019 và ngày 07/6/2019 của Trung
tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh An Giang ghi nhận Phạm Thùy T và Trương
Thanh Tr âm tính với HIV.
Cáo trạng số: 66/CT-VKS ngày 11/6/2019 của Viện kiểm sát nhân dân
thành phố L, truy tố Trương Thanh Tr về tội “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi
quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi” theo điểm a khoản 2
Điều 145 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Tại phiên toà sơ thẩm:
* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố L vẫn giữ nguyên quyết
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định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:
Về trách nhiệm hình sự: áp dụng điểm a khoản 2 Điều 145; điểm s khoản
1, khoản 2 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015
được sửa đổi bổ sung năm 2017, đề nghị xử phạt bị cáo Trương Thanh Tr từ 04
năm đến 05 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự: Tại Cơ quan điều tra, đại diện hợp pháp bị hại bà
Nguyễn Thị M yêu cầu bị cáo bồi thường 13.900.000đ nhưng tại phiên tòa, bị
hại và bà M không yêu cầu bồi thường về dân sự nên đề nghị Hội đồng xét xử
không xét đến.
* Bị cáo Trương Thanh Tr khai nhận: Khoảng tháng 7/2017, Tr quen biết
và nảy sinh tình cảm yêu thương với em Phạm Thùy T. Khi quen nhau, T có cho
bị cáo biết T 17 tuổi. Đến tháng 02/2018, bị cáo có đưa T về nhà của Tr sinh
sống và thực hiện hành vi giao cấu với T nhiều lần. Tiếp đó, bà Nguyễn Thị M
(mẹ đẻ T) kêu cả hai về nhà bà M, tại đây bị cáo đã giao cấu nhiều lần với T.
Sau đó, bà M không cho bị cáo ở cùng nhà nên bị cáo bỏ đi đến tỉnh Bình
Dương làm thuê. Đến tháng 5/2018 thì T cũng tìm đến nơi bị cáo ở trọ, tại đây
bị cáo cũng nhiều lần giao cấu T. Đến tháng 11/2018 thì cả hai cùng về An
Giang, bị cáo bị bắt đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm giáo dục, chữa bệnh
tỉnh An Giang. Đến ngày 07/6/2019 thì bị bắt giữ như nội dung Cáo trạng đã
truy tố.
Qua sự việc này, bị cáo xin lỗi bị hại và gia đình bị hại. Đối với phần luận
tội của đại diện Viện kiểm sát về tội danh, khung hình phạt, bị cáo không có ý
kiến tranh luận, yêu cầu Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt, bị cáo đã
ăn năn hối cải về hành vi phạm tội vừa qua.
* Bị hại Phạm Thùy T trình bày: T và bị cáo Tr quen biết và yêu nhau. Bị
cáo Tr đã nhiều lần quan hệ tình dục với T tại nhà của Tr, nhà của T và tại nhà
trọ nơi Tr thuê thuộc tỉnh Bình Dương. Trong những lần quan hệ tình dục thì Tr
không cưỡng ép để giao cấu với T, do T tự nguyện nên không yêu cầu Tr bồi
thường thiệt hại về dân sự, yêu cầu Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị
cáo.
Đại diện gia đình bị hại bà Nguyễn Thị M (mẹ đẻ T) trình bày: Bà biết T
và Tr quen nhau nên có ngăn cản, vì T còn nhỏ tuổi, còn Tr thì ăn chơi, không
có việc làm ổn định nhưng cả hai vẫn lén lút qua lại với nhau. Khoảng tháng
02/2018, Tr dẫn T về nhà của Tr sinh sống thì bà có kêu cả hai về nhà bà ở với
mục đích xem mặt Tr. Sau đó, do không hợp nên bà không đồng ý để Tr sống
chung nhà nên Tr bỏ đi, lúc này Tr nhiều lần bỏ trốn theo cùng, bà phát hiện
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ngăn cản và đến Công an phường M trình báo sự việc. Đến tháng 05/2018,
Trang bỏ nhà theo Tr đến Bình Dương chung sống đến tháng 11/2018 thì cả hai
về An Giang và Tr bị bắt đi cai nghiện về hành vi sử dụng ma túy. Qua sự việc
này, bà không yêu cầu bị cáo bồi thường tổn thất tinh thần cho con bà là Phạm
Thùy Tr, yêu cầu giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, vì gia đình bà cũng có phần lỗi
khi không quan tâm con cái.
* Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại trình bày quan điểm:
Thống nhất với nội dung Cáo trạng và bản luận tội của Viện kiểm sát về tội danh
và khung hình phạt. Trong vụ án này, hậu quả là bị hại bị xâm hại khi còn rất
nhỏ, độ tuổi này cần được sự quan tâm, chăm sóc của gia đình và xã hội. Bị cáo
Tr đã trưởng thành, thừa khả năng biết em T còn trong độ tuổi trẻ em, hiện tại
cũng vậy và biết giao cấu với trẻ em là vi phạm pháp luật nhưng không kiềm chế
được dục vọng nên đã thực hiện hành vi phạm tội và phải trả giá cho hành vi
này. Ngoài phần lỗi của bị cáo còn có phần lỗi của gia đình bị hại trong việc
giáo dục, quản lý con cái nên đã xảy ra sự việc này. Về trách nhiệm dân sự, đại
diện hợp pháp gia đình bị hại rút lại yêu cầu bị cáo bồi thường là hoàn toàn tự
nguyện. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 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 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; Viện kiểm sát,
Điều tra viên và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng
về thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình
điều tra và tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, không kêu oan,
không khiếu nại.
[2] Về thủ tục tố tụng
Quá trình điều tra và tại phiên tòa, có sự tham gia của đại diện hợp pháp
bị hại, Trợ giúp viên pháp lý Nhà nước với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp cho bị hại được quy định tại Điều 62, Điều 84 Bộ luật tố tụng hình
sự năm 2015.
Quá trình điều tra, khởi tố xác định Nguyễn Thị M (mẹ đẻ bị cáo) là
người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Tuy nhiên, bà Mạnh không
biết bị cáo đã giao cấu với bị hại (bà có khuyên bị cáo không nên sống chung
với bị hại, vì thấy còn nhỏ tuổi), bà M cũng không giúp sức cho bị cáo thực hiện
hành vi phạm tội. Do đó, Hội đồng xét xử xác định bà Nguyễn Thị M tham gia
với tư cách là người làm chứng, biết được những tình tiết liên quan đến tội phạm
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theo quy định tại Điều 66 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.
[3] Về trách nhiệm hình sự
Từ ngày tháng 02/2018 đến ngày 11/2018, bị cáo Trương Thanh Tr biết rõ
em Phạm Thùy T (sinh ngày 17/9/2003) còn trong độ tuổi trẻ em, bị cáo lợi
dụng sự thiếu hiểu biết trong nhận thức về tình yêu, tình dục của em T để cố ý
thực hiện hành vi giao cấu với T nhiều lần. Lời khai nhận của bị cáo tại phiên
tòa hôm nay phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với
lời khai của người bị hại, đại diện hợp pháp bị hại, phù hợp với Bản kết luận
giám định pháp y về thương tích số 136/TgT ngày 30/5 của Trung tâm pháp y
tỉnh An Giang ghi nhận tình trạng thương tích của bị hại Phạm Thùy T; Biên
bản khám nghiệm hiện trường và bản ảnh hiện trường cùng các chứng cứ khác
được thu thập trong quá trình điều tra vụ án.
Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và
đề nghị xử phạt bị cáo Trương Thanh Tr từ 04 năm đến 05 năm tù. Xét đề nghị
của đại diện Viện kiểm sát về tội danh, khung hình phạt là có căn cứ nên được
Hội đồng xét xử xem xét, chấp nhận. Như vậy, hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố
cấu thành tội “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người
từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”, tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 145
Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.
[5] Về tính chất mức độ của hành vi phạm tội
Trẻ em có vai trò quan trọng đối với gia đình và xã hội, là nơi gửi gắm
những ước mơ, niềm tin và sự hãnh diện của cha mẹ. Vì vậy, những quy định
bằng pháp luật để bảo vệ trẻ em; nhân dân cũng tự hình thành các quan hệ đạo
đức nhằm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
Bị cáo là người thành niên, khoẻ mạnh, nhận thức được hành vi của bản
thân. Bị cáo biết rõ em T còn trong độ tuổi trẻ nên đã lợi dụng sự chưa chín chắn
trong nhận thức về tình yêu, tình dục, sự quản lý không nghiêm khắc của gia
đình, đã cố ý thực hiện hành vi giao cấu với em T nhiều lần, mặc dù em T tự
nguyện, không bị cưỡng ép nhưng vì để thỏa mãn dục vọng bản năng, bị cáo đã
xâm phạm trực tiếp đến quyền về nhân thân cũng như quyền trẻ em được pháp
luật bảo vệ. Hành vi phạm tội của bị cáo là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến
sức khỏe và sự phát triển bình thường về thể chất, tinh thần của bị hại, tạo dư
luận xấu tại địa phương, ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của bị hại và gia
đình người bị hại. Do đó, cần xử phạt nghiêm, cách ly bị cáo khỏi đời sống xã
hội để giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành công dân biết tôn trọng pháp luật, đồng
thời răn đe phòng ngừa chung.
Trong vụ án này, cần giáo dục vai trò, trách nhiệm làm mẹ của bà Nguyễn
Thị M (mẹ đẻ em T) trong việc quản lý, giáo dục con cái. Tuy biết con mình
chưa trưởng thành nhưng mặc nhiên để cho bị cáo Tr và em T sống chung như
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vợ chồng và bị bị cáo Tr xâm hại tình dục nhiều lần khi T chưa phát triển toàn
diện về thể chất, tinh thần, ảnh hưởng đến tâm sinh lý, sức khỏe sinh sản của em
T. Điều này thể hiện sự vô tâm, thiếu trách nhiệm của người mẹ trong việc trông
nom, chăm sóc, giáo dục con cái.
[5] Về nhân thân
Ngày 29/01/2019, bị Tòa án nhân dân thành phố L, tỉnh An Giang quyết
định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 12
tháng, bị cáo đang chấp hành quyết định nhưng bị bắt tạm giam trong vụ án này.
[6] Về tiền án
Ngày 04/5/2013, bị cáo bị Tòa án nhân dân thành phố L, tỉnh An Giang
xử phạt 02 năm 06 tháng tù về tội “Hiếp dâm”. Ngày 23/4/2015 chấp hành xong
hình phạt và án phí hình sự sơ thẩm, chưa chấp hành án phí dân sự sơ thẩm. Như
vậy lần phạm tội này của bị cáo thuộc trường hợp tái phạm, là tình tiết tăng nặng
trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự
năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.
[7] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự
Bị cáo đã thực hiện hành vi giao cấu với em Phạm Thùy T nhiều lần từ
tháng 02/2018 đến tháng 11/2018 tại nhà của bị cáo, nhà của em T và tại tỉnh
Bình Dương nơi bị cáo thuê trọ. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng điểm a
khoản 2 Điều 145 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017,
thuộc trường hợp bị cáo phạm tội nhiều lần là có căn cứ, phù hợp với quy định
pháp luật nên được Hội đồng xét xử xem xét, chấp nhận.
[8] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
Đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51
Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 thuộc trường hợp thành
khẩn khai báo, ăn năn hối cải là có căn cứ, phù hợp với quy định pháp luật
Ngoài ra, tại phiên tòa bị hại và đại diện hợp pháp bị hại yêu cầu giảm nhẹ hình
phạt cho bị cáo nên được Hội đồng xét xử xem xét.
[9] Về trách nhiệm dân sự
Tại phiên tòa, bị hại Phạm Thùy T, đại diện hợp pháp bị hại bà Nguyễn
Thị M không yêu cầu bồi thường về dân sự là hoàn toàn tự nguyện nên Hội
đồng xét xử không xét đến.
[10] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn
đồng) án phí hình sự sơ thẩm.
Vì các lẽ trên,
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QUYẾT ĐỊNH
Tuyên bố: Bị cáo Trương Thanh Tr phạm tội “Giao cấu hoặc thực hiện
hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”.
Căn cứ vào: điểm a khoản 2 Điều 145; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51,
điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ
sung năm 2017
Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy
ban thường vụ Quốc Hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng
án phí và án phí Tòa án.
Tuyên xử:
[1] Xử phạt: Bị cáo Trương Thanh Tr

05 (năm) năm tù

Thời hạn tù tính từ ngày 07/6/2019.
[2] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng (hai trăm
nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.
[3] Về quyền kháng cáo:
Bị cáo; Bị hại; Đại diện hợp pháp bị hại; Người bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp cho bị hại được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên
án.
Nơi nhận:
- Bị cáo;
- NCQL và NVLQ;
- Chi cục T.H.A TP.L;
- Nhà Tạm Giữ CA.TP.L;
- Sở tư pháp tỉnh An Giang;
- Phòng KTNV - TAND tỉnh An Giang;
- VKSND tỉnh An Giang;
- Lưu hồ sơ + VP.

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

Nguyễn Quốc Nam
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TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN TRẢNG BOM
TỈNH ĐỒNG NAI

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

Bản án số: 95/2019/HSST
Ngày: 21/6/2019

NHÂN DANH
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM – TỈNH ĐỒNG NAI
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hương.
Các Hội thẩm nhân dân: Bà Đỗ Thị Hồng Nhung.
Ông Nguyễn Phi Hổ.
Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Tiến Trung.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom tham gia phiên
tòa: Bà Phạm Thị Kiều Diễm - Kiểm sát viên.
Ngày 21 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom
xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 87/2019/TLST-HS ngày
23/5/2019 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 74/2019/QĐXXST-HS ngày
05/6/2019 đối với bị cáo:
Họ và tên: Điểu Thị Ánh X, sinh năm: 1990 tại Đồng Nai.
Hộ khẩu thường trú: Ấp S, xã T, huyện Đ, tỉnh Đồng Nai.
Quốc tịch: Việt Nam;
- Dân tộc: Châu Ro
- Tôn giáo: Thiên chúa
Trình độ học vấn: 10/12
- Nghề nghiệp: Công nhân.
Tiền án, tiền sự: Không
Con ông Điểu N, sinh năm: 1970, bà Điểu Thị D, sinh năm: 1972. Có
chồng là Hoàng Linh S, sinh năm: 1983 và 03 con nhỏ, con lớn nhất sinh năm
2009, con nhỏ nhất sinh năm 2017.
Bị cáo tại ngoại.
Bị hại: Là con của bị cáo, sinh ngày 11/3/2019, chưa đặt tên và chết cùng
ngày.
Đại diện hợp pháp của bị hại: Anh Hoàng Linh S, sinh năm: 1983.
Địa chỉ: Tổ 5, ấp S, xã T, huyện Đ, tỉnh Đồng Nai.
Ngƣời làm chứng: Chị Nguyễn Thị L, sinh năm: 1970.
Địa chỉ: Ấp 3, xã T, huyện Đ, tỉnh Đồng Nai
(bị cáo và đại diện của bị hại có mặt, người làm chứng 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:
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Điểu Thị Ánh X, sinh năm: 1990 là người dân tộc Châu Ro, X có chồng và
03 con gái. X hiện đang làm công nhân tại Công ty TNHH H, địa chỉ: Khu Công
nghiệp B, xã S, huyện T, tỉnh Đồng Nai. Khoảng tháng 9/2018, X phát hiện
mình có thai nhưng X không nói cho gia đình biết. Vào khoảng 15 giờ 15 phút
ngày 11/3/2019, trong lúc X đang làm việc tại công ty thì X thấy đau vùng thắt
lưng, X đi vào nhà vệ sinh và ngồi được khoảng 10 phút thì sinh được một bé
trai nặng khoảng 2,9 kg, cháu bé còn sống. Lúc này X thấy mình sinh con đột
ngột, tậm trạng bối rối, nghĩ hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn không nuôi
được con và sợ ảnh hưởng đến việc làm tại Công ty nên X nảy sinh ý định từ bỏ
đứa con vừa sinh. X nhặt 01 sợi dây vải thun màu trắng dài 47 cm có sẵn trong
thùng rác nhà vệ sinh quấn vào cổ cháu bé 02 vòng xiết rồi buộc lại. Sau đó, X
bỏ cháu bé vào bịch nylong trong thùng rác và buộc túm lại rồi quay lại làm việc
bình thường.
Đến khoảng 16 giờ 25 phút cùng ngày, chị Nguyễn Thị L là công nhân tạp
vụ trong công ty thấy bịch nylon trong thùng rác cột túm lại nên mở ra xem thì
phát hiện cháu bé, lúc này cháu bé đã chết.
Tại bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 156/PC54-KLGĐPY ngày
13/3/2019 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai kết luận:
+ Dấu hiệu chính: Tụ máu dưới cơ vùng cổ, niêm mạc màn hầu xuất huyết,
tim phổi xuất huyết.
+ Nguyên nhân tử vong: Ngạt do siết cổ.
+ Độ tuổi: Thai nhi đủ tháng.
Theo bản kết luận giám định số 1740/C09B ngày 09/4/2019 của Phân viện
khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Viện khoa học hình sự kết
luận: Điểu Thị Ánh X là mẹ ruột của cháu bé sơ sinh đã chết.
Tại bản cáo trạng số 106/CT-VKS-HS ngày 22/5/2019 của Viện kiểm sát
nhân dân huyện Trảng Bom truy tố bị cáo Điểu Thị Ánh X về tội “Giết con mới
đẻ” theo khoản 1 Điều 124 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Xử lý vật chứng: Đối với 01 sợi dây vải thun màu trắng dài 47cm là công
cụ Điểu Thị Ánh X sử dụng vào việc phạm tội đề nghị Tòa tuyên tịch thu tiêu
hủy.
Về dân sự: Đại diện gia đình nạn nhân không yêu cầu nên không đề cập.
Tại phiên tòa:
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom vẫn giữ nguyên quyết
định truy tố như cáo trạng và đề nghị xử phạt bị cáo Điểu Thị Ánh X từ 06 tháng
09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách từ 12 tháng đến 18
tháng.
- Bị cáo Điểu Thị Ánh X không tranh luận với bản luận tội của Kiểm sát
viên và đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung tại Cáo trạng đã nêu
và bị cáo nói lời nói sau cùng xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã
được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
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[1] Về tố tụng:
[1.1] Các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong
quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của
Bộ luật tố tụng hình sự.
[1.2] Về sự vắng mặt của người làm chứng:
Chị Nguyễn Thị Loan đã có lời khai trong quá trình điều tra và không ảnh
hưởng đến việc xét xử nên căn cứ khoản 1 Điều 293 Bộ luật tố tụng hình sự tiến
hành xét xử vắng mặt người làm chứng.
[2] Về trách nhiệm hình sự:
Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo khai nhận vào ngày
11/3/2019 tại Công ty TNHH H, địa chỉ: Khu công nghiệp B, xã S, huyện T, tỉnh
Đồng Nai, trong lúc đang làm việc tại công ty thì Điểu Thị Ánh X sinh con. Do
sinh con đột ngột, tâm trạng bối rối, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn sợ
không nuôi được con và sợ ảnh hưởng đến làm việc tại công ty, X đã dùng sợi
dây vải thun siết cổ con do mình mới sinh ra dẫn đến hậu quả cháu bé chết.
Như vậy, đã có đủ căn cứ để xác định hành vi của bị cáo Điểu Thị Ánh X
đã phạm tội “Giết con mới đẻ” theo quy định tại khoản 1 Điều 124 Bộ luật hình
sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
[3] Về tính chất mức độ của hành vi phạm tội và tình tiết tăng nặng, giảm
nhẹ trách nhiệm hình sự:
Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tính mạng, quyền
được sống, quyền được bảo hộ về tính mạng của con người, đồng thời xâm phạm
nghiêm trọng đạo đức xã hội, đó là tình “mẫu tử”, xâm phạm quyền sống của trẻ
em tại Điều 12 của Luật trẻ em 2017; Vì vậy, cần có một mức án tương xứng với
tính chất và mức độ do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra, nhằm giáo dục, răn
đe bị cáo và phòng ngừa chung.
Tình tiết tăng nặng: Không.
Tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội
lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, hiện nay gia đình có hoàn cảnh
kinh tế khó khăn, chồng bị cáo làm rẫy thuê, bị cáo đang nghỉ chế độ thai sản và
đang nuôi 03 con nhỏ là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm i, s khoản 1,
khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, đồng thời bị cáo không có tình tiết
tăng nặng, nhân thân tốt và có nơi cư trú ổn định để xem xét cho bị cáo chấp
hành hình phạt tù có điều kiện theo quy định tại Điều 65 Bộ luật hình sự và
Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/05/2018 của Hội đồng thẩm phán
Tòa án nhân dân Tối cao.
[4] Về biện pháp tư pháp:
Tịch thu tiêu hủy 01 sợi dây vải thun màu trắng dài 47cm là công cụ Điểu
Thị Ánh X sử dụng vào việc phạm tội.
Về trách nhiệm dân sự: Đại diện hợp pháp bị hại không yêu cầu bồi thường.
Nên Hội đồng xét xử không xem xét.
[5] Về án phí sơ thẩm: Bị cáo Điểu Thị Ánh X phải chịu án phí hình sự sơ
thẩm theo quy định.
Vì các lẽ trên,
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QUYẾT ĐỊNH:
1. Áp dụng khoản 1 Điều 124; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 65 Bộ
luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP
ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao.
Tuyên bố bị cáo Điểu Thị Ánh X phạm tội: “Giết con mới đẻ”.
Xử phạt: Bị cáo Điểu Thị Ánh X 01 (một) năm tù nhưng cho hưởng án treo,
thời gian thử thách là 02 (hai) năm, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.
Giao bị cáo Điểu Thị Ánh X cho Ủy ban nhân dân xã T, huyện Đ, tỉnh
Đồng Nai nơi bị cáo cư trú để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.
Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì Ủy ban nhân
dân xã T, huyện Đ, tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thi
hành án hình sự để làm thủ tục chuyển giao hồ sơ thi hành án treo cho UBND
cấp xã nơi người được hưởng án treo đến cư trú để giám sát, giáo dục.
Trong thời gian thử thách người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ
02 (hai) lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo
phải chấp hành hình phạt tù của bán án đã cho hưởng án treo.
2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự,
Tịch thu tiêu hủy 01 sợi dây vải thun màu trắng dài 47cm theo biên bản
giao nhận vật chứng ngày 06/6/2019 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Trảng
Bom.
3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị
quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc
hội về án phí, lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Điểu Thị Ánh X phải chịu 200.000
đồng án phí hình sự sơ thẩm.
4. Bị cáo, đại diện hợp pháp cho bị hại được quyền kháng cáo bản án trong
thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.
Nơi nhận:
-

VKSND huyện, VKSND tỉnh;
Công an huyện;
Chi cục thi hành án huyện;
Bị cáo, bị hại;
Nhà tạm giữ CA huyện;
- Lưu hồ sơ, văn phòng.

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

Nguyễn Thị Hƣơng
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TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN NGỌC HIỂN
TỈNH CÀ MAU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————

Bản án số: 29/2019/HNGĐ - ST
Ngày 21 - 6 - 2019
V/v tranh chấp yêu cầu thay đổi
người trực tiếp nuôi con sau khi ly
hôn

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGỌC HIỂN, TỈNH CÀ MAU
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Hoàng Tỷ.
Các Hội thẩm nhân dân:
Ông Trần Minh Trí.
Ông Hồng Chí Tín.
- Thư ký phiên toà: Ông Huỳnh Văn Lợi là Thư ký Toà án nhân dân huyện
Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
- Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Ngọc Hiển tham gia phiên tòa:
Ông Hồng Quang P – Kiểm sát viên.
Ngày 21 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Ngọc Hiển xét xử
sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 45/2019/TLST- HNGĐ ngày 26 tháng 02 năm
2019 về tranh chấp yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn theo
Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 24/2019/QĐXXST - HNGĐ ngày 04 tháng 5 năm
2019 và Quyết định hoãn phiên tòa số 16/2019/QĐST – HNGĐ ngày 29/5/2019 giữa
các đương sự:
- Nguyên đơn: Chị Võ Thị H, sinh năm 1987; cư trú tại: Ấp K, xã Đ, huyện N,
tỉnh Cà Mau (có mặt).
- Bị đơn: Anh Đào Thanh T (Đào Tuấn T), sinh năm 1979; cư trú tại: Ấp K, xã
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Đ, huyện N, tỉnh Cà Mau (vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo đơn khởi kiện và bản tự khai ngày 26 tháng 02 năm 2019 chị Võ Thị H
trình bày: Chị và anh Đào Thanh T đã được Tòa án nhân dân huyện Ngọc Hiển giải
quyết ly hôn. Sau khi ly hôn tôi đồng ý giao con tên Đào Thị N, sinh năm 2005 cho
anh Đào Thanh Thanh T nuôi dưỡng, chị không cấp dưỡng nuôi con. Tuy nhiên cháu
N sống với anh T được một thời gian thì anh T có hành vi ngược đãi con. Nhiều lần
anh T đánh đập con và còn dùng dao kề vào cổ nên cháu N không chịu nổi, không thể
sống chung với anh T. Nhiều lần cháu N đến tìm tôi nói là không thể sống chung cùng
anh T nữa. Nay tôi cảm thấy không thể tiếp tục giao con tên Đào Thị N cho anh T tiếp
tục nuôi dưỡng được nữa nên tôi yêu cầu được thay đổi người trực tiếp nuôi con sau
khi ly hôn. Chị yêu cầu được quyền nuôi con tên Đào Thị N, sinh năm 2005, không
yêu cầu cấp dưỡng nuôi con.
Đối với anh Đào Thanh T Tòa án đã tống đạt hợp lệ các văn bản Tố tụng của
Tòa án cho anh Đào Thanh T và đã triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhưng T vẫn vắng mặt
không có lý do và không có ý kiến, yêu cầu gì khác.
Tại đơn nguyện vọng ngày 26 tháng 02 năm 2019 và biên bản làm việc về hỏi ý
kiến của cháu Đào Thị N thì cháu Đào Thị N trình bày: Hiện nay cháu N đã nghỉ học,
thời gian trước đây cháu ở với cha nhưng thời gian gần đây cháu ở với mẹ lý do là cha
đi nhậu về hâm dọa con, đòi cắt cổ con, đòi chém giết con nên con lo sợ nên không
dám ở với cha nên con về sống với mẹ. Nay con có nguyện vọng được sống cùng mẹ
con tên Võ Thị H.
Tại phiên tòa ngày hôm nay: Chị Võ Thị H có mặt vẫn bảo lưu quan điểm.
Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ngọc Hiển tham gia phiên
tòa: Vụ án được Tòa án nhân dân huyện Ngọc Hiển thụ lý, giải quyết là đúng thẩm
quyền, việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và
những người tham gia Tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án được thực hiện đúng
pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi
con sau khi ly hôn đối với yêu cầu của chị Võ Thị H. Giao cháu Đào Thị N, sinh năm
2005 hiện nay đang sống cùng chị H cho chị H tiếp tục nuôi dưỡng. Anh Đào Thanh
T không phải cấp dưỡng nuôi con. Anh Đào Thanh T được thăm nom, chăm sóc con
theo luật định.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
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[1] Vụ án tranh chấp yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn
giữa nguyen đơn chị Võ Thị H và bị đơn anh Đào Thanh T Tòa án nhân dân huyện
Ngọc Hiển thụ lý giải quyết là đúng theo thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 28,
điểm a khoản 1 Điều 35; Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự.
[2] Anh Đào Thanh T đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai tuy nhiên anh
Đào Thanh T vẫn vắng mặt không có lý do, căn cứ điểm b khoản 2 Điều 227 của Bộ
luật Tố tụng dân sự xét xử vắng mặt anh Đào Thanh T tại phiên tòa.
[3] Xét về yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con của chị Võ Thị H: Căn cứ
và các tài liệu, chứng cư có trong hồ sơ vụ án xác định chị Võ Thị H và anh Đào
Thanh T kết hôn với nhau năm 2004 có đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật.
Tại bản án số 102/2018/HNGĐ – ST ngày 18/10/2018 của Tòa án nhân dân huyện N
đã có hiệu lực pháp luật Quyết định chấp nhận yêu cầu ly hôn của chị Võ Thị H với
anh Đào Thanh T. Giao con tên Đào Thị N, sinh năm 2005 cho anh Đào Thanh T tiếp
tục nuôi dưỡng, chị H không phải cấp dưỡng nuôi con. Theo nội dung đơn yêu cầu chị
H trình bày anh T là người trực tiếp nuôi cháu N, tuy nhiên trong quá trình nuôi con
anh T có hành vi dùng bạo lực, ngược đãi cháu N. Tại biên bản làm việc và đơn
nguyện vọng ngày 26 tháng 02 năm 2019 của cháu N trình bày trong thời gian sống
chung với anh Đào Thanh T thì anh Tuấn thường hay đi nhậu về hâm dọa con, đòi cắt
cổ, đòi chém giết con nên con lo sợ không dám sống chung với cha nửa nên thời gian
gần đây con về sống cùng với mẹ và có nguyện vọng được sống cùng với mẹ là chị
Võ Thị H. Xét thấy anh Đào Thanh T không còn đủ điều kiện trực tiếp trong nom,
chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nên yêu cầu của chị H là có cơ sở. Cháu Đào Thị
N sinh ngày 09/02/2005 hiện nay đã trên bảy tuổi, để đảm bảo sự phát triểm bình
thường về mọi mặt của cháu N do đó cần thay đổi người trực tiếp nuôi cháu N là cần
thiết, phù hợp theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình.
Từ những nhận định nêu trên xét thấy có đủ cơ sở nên yêu cầu thay đổi người trực
tiếp nuôi con của chị Võ Thị H được chấp nhận. Anh Đào Thanh T không phải cấp
dưỡng nuôi con và có quyền năm nom, chăm sóc con theo luật định.
[4] Về án phí: Do chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn nên bị đơn phải
chịu án phí theo khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng
12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu,
nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.
[5] Các đương sự có quyền kháng cáo theo luật định.
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Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 227 của Bộ luật Tố tụng dân sự xét xử vắng mặt
anh Đào Thanh T (Đào Tuấn T) tại phiên tòa. Căn cứ khoản 3 Điều 28, điểm a khoản
1 Điều 35; Điều 39; Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân sự.
Áp dụng Điều 81; Điều 82; Điều 83; Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình 2014;
khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý
và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án tuyên xử:
Chấp nhận yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn của chị Võ
Thị H đối với anh Đào Thanh T.
Giao 01 người con tên Đào Thị N, sinh ngày 09/02/2005 hiện nay đnag sống
cùng chị H cho chị H tiếp tục nuôi dưỡng. Anh Đào Thanh T không phải cấp dưỡng
nuôi con.
Anh Đào Thanh T không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ trông nom,
chăm sóc và giáo dục con không ai được cản trở nhưng không được lạm dụng quyền
thăm con để gây ảnh hưởng đến việc nuôi con của chị Võ Thị H.
Án phí hôn nhân và gia đình sơ thẩm không có giá ngạch anh Đào Thanh T
phải chịu 300.000 đồng.
Chị Võ Thị H đã dự nộp tạm ứng án phí số tiền 300.000 đồng theo biên lai thu
số 0005599 ngày 26/02/2019 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngọc Hiển chị Võ
Thi H được nhận lại.
“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”.
Đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn
15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn
15 ngày kể từ ngày tống đạt hợp lệ.
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Nơi nhận:
- Đương sự;
- VKSND huyện Ngọc Hiển;
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện N;
- Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau;
- UBND xã Đ, huyện N;
- Lưu: VT, hồ sơ vụ án.

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

Trần Hoàng Tỷ
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ PHỔ YÊN
TỈNH THÁI NGUYÊN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 06/2019/HS-ST
Ngày: 29-01-2019.

NHÂN DANH
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ PHỔ YÊN- TỈNH THÁI NGUYÊN

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Kim Ngọc
Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Hồng Hải
2. Bà Vũ Thị Luyến
- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Tạ Thị Dung-Thư ký Tòa án nhân dân thị
xã Phổ Yên.
- Đại diện viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên tham gia phiên tòa: Ông Vũ Xuân
Hữu- Kiểm sát viên.
Ngày 29 tháng 01 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Phổ Yên, tỉnh
Thái Nguyên, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số:
148/2018/TLST-HS ngày 26/12/2018; theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số:
02/QĐXXST-HS ngày 11/01/2019 đối với bị cáo:
Hoàng Thị Kim L, sinh ngày: 10/8/1996.
Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Xóm T, xã N, huyện Đ, tỉnh T.Quốc tịch: Việt Nam;
Dân tộc: Nùng; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Công nhân; Trình độ
học vấn 12/12; Đảng đoàn thể: Không; Con ông: Hoàng Văn X (sinh năm 1971). Con
bà: Hoàng Thị B (sinh năm 1971). Hiện trú tại xóm C, xã V, huyện Đ, tỉnh T.
Gia đình có 03 anh em ruột. Bị cáo là con thứ hai, có chồng là Đặng Văn B (sinh
năm 1989) vợ chồng có 02 con chung, con lớn sinh năm 2014, con nhỏ sinh năm
2016.
Tiền án, tiền sự : Không.
Bị cáo không bị giam giữ, được áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư
trú và Tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật.
Có mặt tại phiên tòa.
Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
Đặng Văn B, sinh năm 1989
Nơi cư trú: Xóm T, xã N, huyện Đ, tỉnh T.
Ngƣời làm chứng :
1- Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1975
Nơi cư trú : Xóm G, xã T, thị xã P, tỉnh T.
2 - Bà Dương Thị T, sinh năm 1974
Nơi cư trú : Xóm H, xã H, thị xã P, tỉnh T.
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3 - Anh Phạm Văn Â, xinh năm 1983
Nơi cư trú: TDP P, phường L, TP. S, tỉnh T.
4 - Anh Lê Tùng B, sinh năm 1979
Nơi cư trú: phường C, Quận B, thành phố H.
NỘI DUNG VỤ ÁN
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án
được tóm tắt như sau:
Hoàng Thị Kim L là công nhân bộ phận SUB G tòa nhà linh kiện 4, Công ty
Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (gọi tắt Công ty SEVT) thuộc địa phận
phường Đ, thị xã P, tỉnh T. L đã có chồng là Đặng Văn B, sinh năm 1989 và hai con
(con trai Đặng Quốc Đ, sinh ngày 08/9/2014 và con gái Đặng Thị Hải Y, sinh ngày
17/12/2016). Khoảng tháng 4 năm 2018, L thấy bụng mình to hơn bình thường, người
hay mệt mỏi và có biểu hiện bất thường nên L đã dùng que thử kiểm tra thì phát hiện
đã có thai. Theo L nhận định thì L có thai với chồng. Tuy nhiên khi L đang mang thai
thì chồng L đi theo người phụ nữ khác, không quan tâm và gửi tiền về nuôi vợ con, L
đã khuyên bảo chồng nhưng không được nên nảy sinh chán nản. Đồng thời do sợ
Công ty SEVT phát hiện mình có thai sẽ không được làm tăng ca và bị công ty cho
nghỉ làm ở nhà hưởng ½ lương, không đủ tiền nuôi con nên L đã giấu không cho ai
biết việc mình có thai.
Ngày 20/8/2018, L đi làm ca đêm tại tầng 2 tòa nhà linh kiện 4, Công ty SEVT
theo lịch làm việc. Khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, đến giờ ăn ca L thấy đau lưng
và buồn đi vệ sinh nên không đi ăn cùng mọi người mà đưa thẻ nhờ người lấy sữa và
bánh về cho L. Quá trình ở lại nơi làm việc, L vào nhà vệ sinh nữ tầng 2 tòa nhà linh
kiện 4 nhiều lần. Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 21/8/2018, khi mọi người cùng bộ
phận của L đi ăn chưa về, L lại thấy đau bụng và tiếp tục vào khu vực nhà vệ sinh.
Lúc này L thấy phòng vệ sinh số 5 đang mở cửa, L đi vào và ngồi lên bồn cầu thì bắt
đầu lên cơn co thắt, L rặn một đến hai lần thi sinh ra một bé gái. Khi cháu bé mới sinh
ra, L thấy chân tay cháu bé cử động, nhưng không khóc. Do sợ cháu bé khóc thì mọi
người phát hiện, L đã xé giấy vệ sinh và vo lại rồi cho từng ít một giấy vệ sinh vào
miệng cháu bé, sau đó L đặt cháu bé xuống bồn cầu. Khi cháu bé không còn cử động
nữa, L ngồi dậy và bỏ cháu bé vào túi ni lông mầu đen trong thùng rác, buộc miệng
túi ni lông lại rồi lau chùi phòng vệ sinh và đi ra ngoài làm việc như bình thường.
Khoảng 02 giờ ngày 21/8/2018, chị Nguyễn Thị H (sinh năm 1975; trú tại xóm
G, xã T, thị xã P, tỉnh T) là nhân viên vệ sinh tại tầng 2 tòa nhà linh kiện 4 Công ty
SEVT phát hiện tại phòng vệ sinh nữ số 5 có máu tại bồn cầu và mùi tanh nên đã vệ
sinh sạch sẽ. Tuy nhiên, khi chị Hợp xách túi ni lông màu đen trong thùng rác của
phòng vệ sinh nữ 5 lên thì thấy túi nặng, nhìn vào bên trong túi rác thấy có giấy vệ
sinh dính máu nên chị Hợp đã báo lên ban quản lý và cùng chị Dương Thị Tiện (sinh
năm 1974; trú tại xóm Hắng, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) cùng
là nhân viện dọn vệ sinh đến để kiểm tra. Khi chị Tiện xé túi ni lông màu đen thì lộ ra
bàn chân và cẳng chân trẻ sơ sinh, chị Tiện liền chạy ra ngoài báo với bảo vệ hành
lang. Sau khi nhận được thông tin, anh Phạm Văn Ân (sinh năm 1983, trú tại TDP
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Pha, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) là bảo vệ công ty
SEVT đã vào nhà vệ sinh nhấc bọc ni lông ra giữa nhà vệ sinh để kiểm tra, anh Ân
tiếp tục xé túi ni lông ra thì phát hiện trong túi có một cháu bé sơ sinh nằm bất động,
miệng mũi tím tái, miệng bị nhét nhiều giấy vệ sinh. Anh Ân đã bỏ giấy vệ sinh từ
miệng cháu bé ra và kiểm tra không thấy cháu bé thở nên đã báo bộ phận y tế của
Công ty SEVT. Sau khi kiểm tra, bộ phận y tế của công ty xác nhật cháu bé đã chết.
Quá trình Cơ quan điều tra khám nghiệm tử thi trẻ sơ sinh xác định: Chiều dài tử
thi 50cm, thể trạng bình thường, tình trạng tử thi khô lạnh; Cân toàn bộ tử thi, bánh
nhau và dây rốn nặng 3,7kg; Cân riêng tử thi nặng 3,2kg; Tóc đen, dài trung bình 23cm; Tai, mũi bình thường, môi miệng tím tái; Có đầy đủ chân tay, các ngón chân,
ngón tay; Hệ thống xương khớp bình thường không bị sai, gãy; Toàn bộ bên ngoài tử
thi không phát hiện dấu vết do ngoại lực tác động. Tổ chức dưới da vùng đầu không
bị tổn thương; Xương hộp sọ bình thường; Các khớp sọ, thóp trước, thóp sau bình
thường, Các cơ vùng cổ không bị tổn thương; Khí phế quản không bị bẹp, dập; Trong
lòng khí quản không có dị vật; Trong lòng phế quản có ít dịch bọt; Hai phổi căng,
màng phổi có các chấm xuất huyết rải rác; Trong nhu mô phổi có ít dịch bọt màu đỏ;
Tim có kích thước 4,5cm x 4cm x 2cm; Cơ tim, van tim bình thường; Hệ mạch vành,
quai động mạnh bình thường; Cắt toàn bộ 02 lá phổi và tim thả vào chậu nước đầy
thây tim và phổi nổi lên mặt nước; Gan mầu sẫm, xung huyết, nhu mô gan mềm;
Trong dạ dày có ít dịch trong; Các quai ruột bình thường; Trong đại tràng có phân;
Lách kích thước bình thường; Hai thận bình thường.
Tại bản kết luận số 1094/KL- PC09 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh
Thái Nguyên kết luận: Trẻ sơ sinh chưa rõ tung tích, sau khi sinh ra còn sống, bị bịt
mũi, miệng gây suy hô hấp cấp dẫn đến chết.
Bản kết luận giám định Pháp y về AND số 158/18/TC- AND ngày 06/9/2018 của
Viện Pháp y Quốc gia kết luận: Hoàng Thị Kim L (M) có quan hệ huyết thống mẹ con với tử thi sơ sinh có mẫu gửi giám định (M1) độ tin cậy 99,99999%.
Tại Cơ quan điều tra Hoàng Thị Kim L đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình
như nêu trên, lời khai của L phù hợp với vật chứng thu giữ, kết luận giám định, lời
khai của những người làm chứng cùng tài liệu, chứng cứ đã thu thập được có trong hồ
sơ vụ án.
Bản cáo trạng số 02/CT-VKSPYngày 21/12/2018 củaViện kiểm sát nhân dân thị
xã Phổ Yên truy tố Hoàng Thị Kim L về tội: “Giết con mới đẻ” theo khoản 1 Điều
124Bộ luật hình sự.
Tại phiên tòa hôm nay, trong phần luận tội, sau khi đánh giá tính chất, mức độ
hành vi phạm tội của bị cáo. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên giữ
nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Hoàng Thị Kim
L phạm tội “Giết con mới đẻ”.
Đề nghị áp dụngkhoản 1 Điều 124; điểm i, s khoản 1Điều 51; Điều 65 Bộ luật
hình sự. Đề nghị xử phạt Hoàng Thị Kim L từ 09 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng
án treo và ấn định thời gian thử thách đối với bị cáo. Đề nghị cho bị cáo được miễn án
phí hình sự sơ thẩm, vì bị cáo hiện nay đang sinh sống tại xã có điều kiện kinh tế - xã
hội đặc biệt khó khăn.
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Người bào chữa cho bị cáo trình bày lời bào chữa: Nhất trí với tội danh và các
tình tiết giảm nhẹ mà Viện kiểm sát đề nghị đối với bị cáo. Tuy nhiên, đề nghị HĐXX
xem xét cho bị cáo được hưởng thêm một tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm g
khoản 1 Điều 51 BLHS, đề nghị miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo vì bị cáo
đang sinh sống trong vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, hiện tại không có việc
làm và thu nhập ổn định. Đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo mức án từ 03 đến 06
tháng tù nhưng cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách đối với bị cáo.
Phần tranh luận, bị cáo thừa nhận việc truy tố, xét xử là đúng tội, không oan, xin
được hưởng mức án thấp nhất và không có tranh luận gì.
Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ được thẩm tra tại phiên tòa; Căn cứ vào kết quả
tranh luận tại phiên tòa trên có sở xem xét, đánh giá đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý
kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, người tham gia tố tụng khác.
NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được
thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy:
[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng trong điều tra, truy tố,
xét xử: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã Phổ Yên, của
Điều tra viên, của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên, của 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 cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo,
những người tham gia tố tụng khác không người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành
vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các
hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã
được thực hiện đều hợp pháp.
[2]Về chứng cứ xác định hành vi phạm tội: Tại phiên tòa hôm nay Hoàng Thị
Kim L thừa nhận bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái
Nguyên truy tố đối với bị cáo là đúng tội, không oan. Bị cáo khai nhận toàn bộ hành
vi phạm tội của mình, lời khai nhận tội của bị cáo là khách quan, phù hợp với lời khai
tại cơ quan điều tra, lời khai củangười làm chứng và các chứng cứ, tài liệu khác có
trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử đủ căn cứ xác định: Hồi 00 giờ 30 phút ngày
21/8/2018, tại khu vực nhà vệ sinh nữ tầng 2 tòa nhà linh kiện 4 Công ty SEVT thuộc
phường Đ, thị xã Ph, tỉnh T, Hoàng Thị Kim L đã sinh hạ 01 trẻ sơ sinh (bé gái nặng
3,2kg) nhưng do không muốn bị phát hiện, cuộc sống gia đình, công việc trước, trong
và sau khi sinh đẻ gặp nhiều khó khăn, nên L đã có hành vi dùng giấy vệ sinh đút vào
miệng con mới đẻ của mình rồi cho vào túi ni lông làm cháu bé tử vong.
Hành vi nêu trên của bị cáo đã phạm vào tội “Giết con mới đẻ”. Tội phạm và
hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 124 Bộ luật hình sự, nội dung điều luật quy định
như sau: “1. Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong
hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi, thì bị
phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”.
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Do vậy bị cáo phải chịu hình phạt mà điều luật đã quy định.
[3]Đánh giá tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội thấy: Hµnh vi
của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sống của trẻ sơ sinh, lại là con đẻ của
chính bị cáo. Chỉ vì do hạn chế về nhận thức, lo sợ bị Công ty chuyển chỗ làm việc,
không được tăng ca hoặc cho nghỉ ở nhà chỉ được hưởng một nửa lương, chồng không
quan tâm đến gia đình và đứa con sắp sinh ra, nếu sinh ra thì cuộc sống sẽ khổ cực,
không đủ điều kiện kinh tế để nuôi con nên dẫn đến hành vi giết con mình mới sinh
ra. Do ®ã cần có hình phạt tương xứng với tính chất và hành vi phạm tội của bị cáo.
[4]Xét nhân thân và các các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với
bị cáo thấy: Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, trong quá
tình điều tra và tại phiên tòa ngày hôm nay đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về
hành vi phạm tội của mình. Bị cáo là người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế
đặc biệt khó khăn còn lạc hậu về nhận thức, phải chịu sức ép về tình cảm, kinh tế,
việc làm. Nên cho bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy
định tại các điểm i,s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không phải chịu tình tiết
tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. Xét thấy, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có
căn cứ áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự. Xét không cần thiết xử phạt tù giam mà cho
bị cáo được cải tạo dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương cũng đủ
điều kiện cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành người công dân có ích cho xã hội, thể hiện
chính sách khoan hồng của Nhà nước ta. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng
trách nhiệm hình sự nào.
[5] Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo đang sinh sống tại xóm T, xã N, huyện
Đ, tỉnh T là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Căn cứ điểm đ khoản 1
Điều 12 Nghị quyết số 326/2016 UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức
thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban
thường vụ Quốc hộị, miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo. Bị cáo có quyền kháng
cáo theo quy định của pháp luật.
Căn cứ vào phân tích trên, Hội đồng xét xử thấy mức hình phạt và các đề nghị
khác mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị tại phiên tòa là có căn cứ nên chấp nhận. Xét
lời đề nghị của người bào chữa Hội đồng xét xử chấp nhận một phần là miễn án phí
hình sự sơ thẩm cho bị cáo.
Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:
Tuyên bố: Bị cáo Hoàng Thị Kim L phạm tội"Giết con mới đẻ".
1/- Áp dụng khoản 1 Điều 124; điểm i,s khoản 1Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình
sự.
Xử phạt Hoàng Thị Kim L 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo.Thời gian thử
thách là 18 (mười tám) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.
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Giao bÞ c¸o Hoàng Thị Kim L cho Ủy ban nhân dân x· N, huyện Đ, tỉnh T quản
lý, gi¸m s¸t, gi¸o dôc trong thêi gian thử thách.Trường hợp thay đổi nơi cư trú thì
thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.
Hậu quả của việc vi phạm nghĩa vụ trong thời gian thử thách: Trong thời gian
thử thách, người được hưởng án treo (Hoàng Thị Kim L) cố ý vi phạm nghĩa vụ 02
lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp
hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.
2/- Về án phí và quyền kháng cáo: Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết
số 326/2016 UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu
nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban thường vụ Quốc hộị,
miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo.
Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo, có mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ
liên quan. Căn cứ Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự, báo cho biết có quyền
kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.
Nơi nhận:

-TAND Tỉnh Thái Nguyên;
- VKSND, Tỉnh, thị xã;
- Công an thị xã Phổ Yên;
- Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên;
- Cổng thông tin điện tử TAND
- UBND xã Nam Hòa, H.Đồng Hỷ;
- Bị cáo;
- THA phạt tù;
- Người TGTT khác;
- Lưu HS vụ án.

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Kim Ngọc
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO
TẠI ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 302/2018/HS-PT
Ngày: 28/11/2018
NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG
Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:
Các Thẩm phán:

Ông Lê Phước Thanh
Ông Phạm Việt Cường
Ông Nguyễn Tấn Trường

Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Minh Hoàng- Thư ký Tòa án nhân dân cấp
cao tại Đà Nẵng.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tham gia phiên tòa: Ông Lê Ra Kiểm sát viên.
Vào ngày 28 tháng 11 năm 2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk
xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 294/TLPT-HS ngày 05 tháng 9 năm 2018
đối với bị cáo: Nông Văn T và Nông Văn P về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Do có kháng cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 19/2018/HS-ST ngày
24/7/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
* Bị cáo kháng cáo:
1. Nông Văn T (tên gọi khác: T) - Sinh năm: 1995 tại tỉnh Lạng Sơn; Nơi cư
trú: xã C, huyện 2, tỉnh Đắk Lắk; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: 6/12;
dân tộc: Nùng; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông
Nông Văn V và bà Triệu Thị D; bị cáo có vợ là Hứa Thị S, chưa có con; tiền sự,
tiền án: Không; về nhân thân: Ngày 15/3/2012 bị Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh
Đắk Nông xử phạt 03 năm 06 tháng tù về tội: “ Cướp tài sản”, chấp hành xong hình
phạt ngày 13/3/2014 (đã được xóa án tích); bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày
06/6/2016- Có mặt.
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2. Nông Văn P (tên gọi khác: P) - Sinh ngày: 07/12/1998 tại tỉnh Đắk Lắk.
Nơi cư trú: tỉnh Đắk Lắk; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: 7/12; dân tộc:
Nùng; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nông Văn Đ
và bà Vy Thị L; bị cáo chưa có vợ, con; tiền sự, tiền án: không có; bị cáo bị bắt tạm
giam từ ngày 06/6/2016- Có mặt.
*Người bào chữa cho các bị cáo Nông Văn T và Nông Văn P theo yêu cầu
của Tòa án. Luật sư Đinh Xuân T - Văn phòng Luật sư A, Đoàn Luật sư tỉnh Đắk
Lắk - Có mặt.
*Người bị hại: Cháu Nguyễn Thị T1, sinh ngày 09/10/2003 (đã chết);
Người đại diện hợp pháp cùa bị hại: Ông Nguyễn Văn C, sinh năm 1980 và
bà Tô Thị Q, sinh năm 1985 (là bố, mẹ ruột của người bị hại); nơi cư trú: Thôn 6B,
xã E, thị xã B, tỉnh Đắk Lắk- Có mặt.
- Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho người đại diện hợp pháp của
người bị hại: Luật sư Lê Xuân Anh P và Luật sư Nguyễn Đức D - Luật sư thuộc
Chi nhánh công ty Luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên T, Đoàn Luật sư thành
phố Hồ Chí Minh; địa chỉ: tỉnh Đắk Lắk- Có mặt.
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
1. Ông Nông Văn V và bà Triệu Thị D (là bố mẹ bị cáo T); nơi cư trú: xã C,
huyện 2, tỉnh Đắk Lắk- Có mặt.
2. Ông Nông Văn Đ và bà Vy Thị L (là bố mẹ bị cáo P); nơi cư trú: Thôn
6A, xã E, thị xã B, tỉnh Đắk Lắk- Có mặt.
- Người làm chứng:
1. Anh Triệu Văn S, sinh năm 2004.
Người đại diện hợp pháp của anh Triệu Văn S: Ông Triệu Văn T (bố của anh
S); nơi cư trú tại: Thôn 6B, xã E, thị xã B, tỉnh Đắk Lắk;
2. Anh Lương Văn M, sinh năm 2004; nơi cư trú: Thôn 6B, xã E, thị xã B,
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tỉnh Đắk Lắk và người đại diện họp pháp của anh M;
3. Anh Long Văn H, sinh năm 2004 và người đại diện hợp pháp là anh
Long Văn H1 (là anh ruột của anh H); nơi cư trú: Thôn 6B, xã E, thị xã B,
tỉnh Đắk Lắk
4. Anh Lý Văn T2, sinh năm 2004 và người đại diện hợp pháp là ông Lộc
Văn B (cậu ruột của anh T2); nơi cư trú: Thôn 6B, xã E, thị xã B, tỉnh Đắk Lắk;
5. Anh Nông Văn H, sinh năm 1994; nơi cư trú: Thôn 6A, xã E, thị xã B, tỉnh
Đắk Lắk;
6. Ông Hứa Văn B1, sinh năm 1965; nơi cư trú: Thôn 6B, xã E, thị xã B, tỉnh
Đắk Lắk;
7. Anh Lưu Văn T3, Sinh năm 1988; nơi cư trú: Thôn 6A, xã E, thị
xã B, tỉnh Đắk Lắk.
Tất cả các nhân chứng đều vắng mặt
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ
án được tóm tắt như sau:
Ngày 04/4/2016, Nông Văn T chở vợ là Hứa Thị S đi từ nhà tại xã C, huyện
2, tỉnh Đắk Lắk đến nhà mẹ chị S ở thôn 1B, xã E, thị xã B, tỉnh Đắk Lắk. Khi đến
nơi chị S ở lại, còn T đến nhà Nông Văn P (là em con chú ruột của T) ở thôn 6A, xã
E, thị xã B, tỉnh Đắk Lắk uống rượu cùng P và bạn bè trong thôn. Sau đó đến quán
của ông Lưu Văn T và quán nhà ông Lưu Văn S uống bia, rồi đi hát karaoke tại nhà
ông Hứa Văn B. Đến khoảng 17 giờ 40 phút ngày 04/4/2016, T rủ P về nhà T ở xã
C, huyện E, tỉnh Đắk Lắk chơi. Trên đường đi, T chở P vào quán nhà ông Lưu Văn
S thuộc thôn 6A, xã E, thị xã B, tỉnh Đắk Lắk mua thuốc lá, tại đây T lấy một khúc
cây gỗ để trên gác baga xe máy. Sau khi P vào mua thuốc xong thì T điều khiển xe
mô tô biển số 47M1-080.49 tiếp tục chở P ngồi sau đi đến đoạn đường dốc gần khu
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vực rẫy cà phê của ông Lăng Văn T thuộc thôn E, xã K, huyện K thì gặp cháu
Nguyễn Thị T1 (sinh ngày 09/10/2003) đang đi ngược chiều. Lúc này, T và P đã
uống nhiều rượu bia tại xã E, thị xã B nên T điều khiển xe chạy nhanh và va quẹt
vào xe đạp của cháu T1, làm cháu Trang bị chao đảo nhưng không té ngã và cháu
T1 có nói “mày mù à”, T tiếp tục chạy xe đi qua được khoảng 15 đến 20m thì nói
với P “Con bé này xinh đấy tao với mày quay lại chọc nó đi”, P không nói gì thì T
liền quay xe lại và chạy vượt qua cháu T1 được khoảng 30m thì giấu xe vào rẫy cà
phê của ông Linh Văn L. Tại đây, T lấy đoạn cây gỗ đã lấy từ nhà ông S giấu sau
lưng đi ra chặn đường cháu T1. Do đường xấu nên cháu T1 phải xuống xe đạp dắt
bộ, thì T đi ngang qua bất ngờ dùng tay phải cầm khúc cây gỗ đánh vào sau đầu
cháu T1 01 cái làm cháu T1 té ngã xuống đường, lập tức T xông đến dùng hai tay
xốc nách cháu T1 để kéo vào lô cà phê của ông Lăng Văn T sát đó, trong lúc xốc
nách và kéo cháu T1, T phát hiện trong túi áo cháu T1 có 01 điện thoại di động thì
T liền lấy và cất vào túi quần. Do cây cỏ ở lề đường rậm rạp, bờ đất giữa lô cà phê
và đường liên thôn cao T không thể khiêng cháu T1 vào trong lô cà phê được nên
gọi P tới để phụ giúp khiêng cháu T1 vào lô cà phê. P chạy đến cầm hai chân của
cháu T1, còn T cầm hai tay đưa cháu T1 vào trong lô cà phê. Khiêng vào được 04
đến 05 cây cà phê, thì cả hai đặt cháu T1 nằm xuống, bất ngờ cháu T1 giơ hai tay
lên trời và la lên câu gì đó, thì T tiếp tục dùng tay phải cầm khúc gỗ đánh tiếp phát
thứ hai, hướng từ trên xuống trúng đầu cháu T1 làm cháu T1 té ngã, P ở lại còn T
chạy ra đường lấy cặp sách, giày dép, xe đạp của cháu T1 vứt vào bụi cỏ ven đường
và quay lại chỗ cháu T1, thì P đi ra đứng cách đó 03 đến 04 cây cà phê. Lúc này, T
thấy cháu T1 thân hình đã lớn nên nảy sinh ý định giao cấu với cháu T1, T dùng hai
tay kéo quần dài của cháu T1 xuống, khi T kéo quần cháu T1 xuống khoảng 10 đến
15cm, thì thấy hai mắt của cháu T1 mở to nhìn T, đầu tóc bù xù dính máu, nên
không thực hiện hành vi giao cấu nữa. T nghĩ, cháu T1 nếu sống sẽ tố cáo hành vi
phạm tội của mình nên phải giết chết cháu T1 để bịt đầu mối. Lúc này cháu T1 la
lên “Ba ơi, mẹ ơi” thì T tiếp tục dùng tay phải cầm khúc gỗ đánh tiếp phát thứ 03
vào đầu cháu T1 theo hướng từ trên xuống thì cháu T1 nằm im, T dùng tay đưa lên
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mũi cháu T1 kiểm tra, phát hiện không còn thở. P đứng cách đó khoảng 03 đến 04
cây cà phê, khi nghe tiếng hét lớn thì P quay lại nhìn thấy T đánh cháu T1 nhát thứ
3, P đi tới thì T nói với P là cháu bé đã chết nên khiêng xác đi phi tang, P đồng ý và
cùng T khiêng cháu T1 ra ngoài đường, bỏ lên gác baga xe máy và chở xác cháu T1
đi xuống cầu T thuộc thôn 6B, xã E, cách đó khoảng 02 km để vứt. Tại đây, T dừng
xe sát cầu và hất xác của cháu T1 xuống bên trái, do nước suối cạn nên xác cháu T1
không trôi được thì T tiếp tục lội xuống để đưa xác cháu T1 lên. T đỡ phần chân,
còn P ở trên cầu nắm giữ hai tay cháu T1 để kéo lên, khi P kéo thì áo của cháu T1
bị tuột khỏi người nên P cầm lấy áo, cả hai để cháu T1 nằm trên cầu rồi T nổ máy
xe chở P chạy về phía ngã ba thôn 6B và thôn E. Dọc đường đi, P ngồi sau vứt áo
khoác của cháu T1 vào lề đường ở khu vực rẫy cà phê nhà ông Vi Thanh H, còn T
dặn P “Từ nay tao với mày ít liên lạc với nhau bằng điện thoại và cũng nên ít gặp
nhau, không được nói cho ai biết chuyện này”. P đồng ý thì T chở P về đến gần nhà
và cho P xuống, còn T chạy xe về nhà ở xã C, huyện 2. Khi về đến nhà, T sợ sử
dụng điện thoại di động của cháu T1 sẽ bị lộ nên đã tháo thẻ sim bẻ gãy và bẻ cong
điện thoại, sau đó cho vào túi nilon đem đến cầu Suối 2 tại thôn 18, xã K, huyện K
để vứt. Đến ngày 06/6/2016 thì Nông Văn T và Nông Văn P bị cơ quan Cảnh sát
điều tra công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.
Kết quả Khám nghiệm hiện trường thể hiện: Hiện trường nơi tiến hành khám
nghiệm là đoạn đường liên xã qua rẫy cà phê nhà ông Lăng Văn T thuộc thôn E, xã
K, huyện K, tỉnh Đắk Lắk. Lấy khu vực phát hiện xe đạp và các đồ vật của nạn
nhân làm trung tâm, thấy: Hướng Đông Bắc tiếp giáp rẫy cà phê nhà ông Lăng Văn
T; hướng Tây Nam cách 06m là rẫy cà phê nhà ông Hà Văn M; hướng Tây Bắc
cách 60m là nhà ông Lăng Văn S; hướng Tây Nam cách 26m là nhà ông Lý Văn T.
Đoạn đường liên xã qua rây cà phê nhà ông Lăng Văn T có kết cấu bê tông nhựa,
lòng đường rộng 3,7m không có hệ thống chiếu sáng, hai bên cây cỏ cao trung bình
1,1m. Trên mặt đường hướng Đông Bắc cách nhà ông Lăng Văn S 60m phát hiện
đám máu trên diện (0,3 X 1,1 )m. Cách đám máu này ở hướng Đông Bắc l,3m phát
hiện 1 chiếc dép trái màu đen, cách chiếc dép này về hướng Tây Bắc l,3m phát hiện
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đám máu nhỏ giọt trên diện tích 35 X 60cm, cách đám máu này về hướng Bắc 26m
phát hiện 01 xe đạp hiệu Matin 107, trên yên sau có buộc 01 túi nilon bên trong
đựng quần áo thể dục, trên tay lái, khung xe và yên xe có máu dạng quệt, cạnh
chiếc xe đạp phát hiện một chiếc mũ vải màu vàng, 1 đôi dày vải màu trắng, 01
chiếc dép nhựa màu đen, 1 ba lô vải màu xanh đen, bên trong ba lô đựng sách vở
dán nhãn Nguyễn Thị T1 lớp 7A6 trường THCS N. Cây cỏ xung quanh các đồ vật
trên phát hiện dính nhiều vét máu dạng quệt nhỏ giọt trên diện 1,2 X 2m, cách ba lô
về phía Đông Bắc 4,5m phát hiện một đám cỏ khô xới cày lên cuộn về hướng Đông
Bắc, cách đám cỏ khô này 7m về hướng Bắc phát hiện vết máu nhỏ giọt bám dính
trên đám cỏ khô và máu nhỏ giọt dính trên nền đất trên diện (30 X 60)cm, cách đám
máu trên về hướng Đông Bắc l,5m phát hiện 01 băng vệ sinh màu trắng dính nhiều
máu, cách đám máu về hướng Đông Bắc 1,2m phát hiện đoạn gỗ tròn dài 56 cm,
hai đầu có đường kính lần lượt là 6 cm và 7 cm hai đầu có dính máu, vỏ ở đầu lớn
vỡ bung ra, trên thân đoạn gỗ có dính máu. Mở rộng hiện trường về hướng Tây
Bắc, đoạn đường liên xã qua rẫy cà phê ông Vi Thanh H thuộc thôn 6B xã E: Tại vị
trí cách vết máu đầu tiên 500m và cách lề đường 2,5m phát hiện 01 áo khoác nữ
màu hồng ẩm ướt, 02 tay lộn ngược vào trong; cách áo khoác 1.500m về hướng
Tây là cầu Tràn thôn 6B, cầu có kết cấu bê tông xi măng, lòng cầu rộng 3,5m
không có thành cầu, không có hệ thống chiếu sáng, cầu bắc qua con suối có mực
nước 0,5m, cách cầu về hướng Tây Nam 5m dưới lòng suối có nhiều đá nhô khỏi
mặt nước. Khu vực giữa trên mặt cầu ra mép cầu hướng Tây Nam phát hiện đám
máu nhỏ giọt trên diện (30x80)cm. Cách đám máu này về hướng Tây 8,3m phát
hiện tử thi Nguyễn Thị T1 nằm ngửa, đầu quay hướng Đông Bắc chân quay hướng
Tây Nam hai chân giang ngang, hai tay duỗi thẳng theo thân người. Khu vực đầu tử
thi có vết máu loãng chảy dài khoảng 70cm. Mở rộng hiện trường ra xung quanh
không phát hiện thêm dấu vết gì khác (Bút lục 65-69).
Tại Bản kết luận pháp y tử thi số: 517/GĐPY ngày 06/8/2016 của Phòng kỹ
thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, kết luận nguyên nhân tử vong của cháu
Nguyễn Thị T1 là: Nhiều thương tích đầu, mặt, lưng, bụng, tứ chi gây nên tổn
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thương nứt, vỡ, lún, xương tại nhiều vị trí trên xương vòm sọ, gò má, tụ máu nội sọ,
phù nề dẫn đến choáng chấn thương sọ não rất nặng không hồi phục. Tác nhân: Do
vật cứng, tày tác động trực tiếp tới vùng đỉnh chẩm phải, thái dương trái, giữa trán,
gò má phải, trái nạn nhân. Vật cứng có cạnh không sắc tác động trực tiếp tới vùng
đỉnh phải nạn nhân.
Bản cáo trạng số 05/CT-VKS-P2 ngày 26/3/2018 của Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Đắk Lắk đã truy tố bị cáo Nông Văn T về tội “Giết người” và tội “ Cướp tài
sản” theo quy định tại điểm c, e, n khoản 1 Điều 93 và khoản 1 Điều 133 của Bộ
luật hình sự năm 1999; truy tố bị cáo Nông Văn P về tội “Giết người” theo quy
định tại điếm c, n khoản 1 Điều 93 của Bộ luật hình sự năm 1999.
Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình người bị hại trình bày
ý kiến tranh luận cho rằng: Bản cáo trạng truy tố các bị cáo Nông Văn T về tội
“Giết người” theo điểm c, e, n khoản 1 Điều 93 và tội “Cưóp tài sản” theo khoản 1
Điều 133 Bộ luật hình sự 1999 và bị cáo Nông Văn P về tội “Giết người” theo điểm
c, n khoản 1 Điều 93 Bộ luật hình sự 1999 là có căn cứ. Tuy nhiên, ngoài hành vi
giết cháu T1, các bị cáo còn có hành vi hiếp dâm. Bản cáo trạng không truy tố hành
vi này là không đúng và bỏ lọt tội phạm. Diễn biến của sự việc theo như nội dung
cáo trạng không đúng như sự thật khách quan của vụ án và hồ sơ có nhiều điểm
mâu thuẫn chưa được làm rõ, việc bị cáo T dừng thực hiện hành vi hiếp dâm cháu
T1 là do cháu T1 vùng vẫy và lo sợ bị tố cáo nên hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố
cấu thành tội “Hiếp dâm trẻ em”. Đồng thời mức hình phạt đại diện Viện kiểm sát
đề nghị là tù chung thân đối với bị cáo T và mức án từ 12 năm đến 13 năm tù đối
với bị cáo P là quá nhẹ.
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 19/2018/HS-ST ngày 24/7/2018 của Tòa án
nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã quyết định:
Tuyên bố: Bị cáo Nông Văn T (tên gọi khác: T) phạm các tội “Giết người”
và “Cướp tài sản”; bị cáo Nông Văn P (tên gọi khác: P) phạm tội “Giết người”.
[1] Áp dụng: Các điểm c, e, n khoản 1 Điều 93; khoản 1 Điều 133; điểm b, p
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khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm n khoản 1 Điều 48 đối với tội “Giết người”; Điều
50 của Bộ luật hình sự năm 1999.
Xử phạt: Bị cáo Nông Văn T tù chung thân về tội “Giết người” và 03 (ba)
năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Nông Văn T phải
chấp hành hình phạt chung của hai tội là tù chung thân, thời hạn chấp hành hình
phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giam, ngày 06/6/2016.
[2] Áp dụng: Các điểm c, n khoản 1 Điều 93; điểm b, p khoản 1, khoản 2
Điều 46; Điều 47; Điều 69; khoản 1 Điều 74 của Bộ luật hình sự năm 1999.
Xử phạt: Bị cáo Nông Văn P 11 (mười một) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn
chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giam, ngày 06/6/2016.
Ngoài ra, bản án còn tuyên quyết định về phần trách nhiệm dân sự; xử lý vật
chứng; án phí; quyền kháng cáo, theo quy định của pháp luật.
Ngày 06/8/2018 người đại diện hợp pháp của bị hại kháng cáo đề nghị tăng
hình phạt đối với các bị cáo; xem xét lại mức bồi thường và hành vi phạm tội
“Hiếp dâm trẻ em” đối với các bị cáo.
Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện hợp pháp của bị hại rút kháng cáo về phần
bồi thường và giữ nguyên kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt; đề nghị xem xét hành
vi phạm tội “Hiếp dâm trẻ em” đối với các bị cáo.
ểu quan điểm về giải quyết vụ
của bị cáo Nông Văn T đã phạm vào các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”; bị
cáo Nông Văn P đã phạm vào tội “Giết người”; với tính chất vụ án, mức độ của
hành vi phạm tội nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt các bị cáo với mức hình
phạt nêu trên là nhẹ và không xử lý hành vi “Hiếp dâm trẻ em” là có căn cứ. Do
đó, đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo và sửa bản án sơ
thẩm, tăng hình phạt đối với hai bị cáo.
Quan điểm của Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình người
bị hại cho rằng đối với các bị cáo Nông Văn T, Nông Văn P ngoài hành vi giết chết
cháu T1; hành vi cướp điện thoại di động thì các bị cáo còn thực hiện hành vi hiếp
dâm trẻ em nên đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng hủy bản án sơ thẩm
để điều tra lại.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã
được tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Tại lời khai của bị cáo Nông Văn P:
- Tại bản tự khai ngày 04/6/2016 P khai: “Thấy một em đi xe đạp... T xuống
xe và chạy xuống ôm cô bé vào lô cà phê rồi hiếp, tôi ngồi ngoài nghe thấy tiếng
hét vang lên. Tôi chạy vào thấy T đang ôm cháu bé ra...” (BL 126).
- Lời khai lập hồi 9h30’ ngày 04/6/2016 P khai: “T chở tôi đến đoạn đường
dốc...gặp một cháu gái đang đạp xe ngược chiều ...T nói với tôi: “có con kia rồi
quay lại”, T quay đầu xe lại đến lô cà phê gần ngã ba. Tôi ngồi trên xe, T đi xuống
dưới cách chỗ tôi khoảng 5m đứng đợi. Khi cháu bé vừa đi đến thì T dùng tay kẹp
cổ cháu bé và bế vào trong lô cà phê. Tôi đứng ngoài xe một lúc thì nghe phía
trong lô cà phê có tiếng cháu bé la to là “A” và im luôn. Nghe vậy tôi đẩy xe vào
để ở góc cà phê ngã ba đường lộ và đi thẳng vào hướng tiếng la của cháu bé. Tại
đây tôi thấy T đang bé cháu bé trên tay, cháu bé đã bị ngất xỉu” (BL129) và “T
dùng tay kẹp cổ cháu bé lôi vào trong lô cà phê, đồng thời đạp xe đạp ngã xuống
mương. T lôi cháu bé vào trong thực hiện hành vi hiếp dâm...”
- Lời khai lập hồi 13h50’ ngày 04.6.2016 và lời khai ngày 05.6.2016, P khai:
“T bước xuống xe chạy đến chỗ bé gái đang lom khom đứng dậy, T dùng tay trái
bịt miệng, tay phải của T sờ soạn từ ngực xuống dưới bụng bé gái, T ôm bé gái từ
phía sau lưng...tôi thấy bé gái đó dùng hai tay chống cự, vùng vẫy nhưng không
được, hai người giằng co đến sát bờ mương của rẫy cà phê, bờ mương đó cao
khoảng 50-60cm, T bước chân lên bờ mương dùng hai tay nắm tay trái của bé gái
kéo lên bờ mương vào phía trong rẫy cà phê... nghe tiếng bé gái hét lên, tôi cầm
đoạn cây đi lại gần chỗ T và bé gái thì thấy T đang nằm đè lên người bé gái đang
nằm ngửa dưới đất, tay trái của T bịt mồm, tay phải của T sờ soạn, bé gái nằm
dưới chống cự dùng hai tay hai chân đẩy T ra, tôi cầm đoạn cây đứng gần tay phải
của T thì T giật cây của tôi và T cầm đoạn cây tay phải đứng lên khom người
xuống đập liên tiếp hai cái trúng vào đầu bé gái”(BL 134, 135).
- Lời khai ngày 07.6.2016, P khai: “Có một bé gái đạp xe đi ngược chiều, thì
T nói: Có con kia rồi quay lại và T quay xe lại ...vượt lên phía trước, T cho xe vào
gốc cà phê và đi xuống... lúc này gặp bé gái đang đạp xe lên thì T ôm vào bụng,
ngực cô bé sờ mó, cô bé bị ngã và xe đạp đổ ra đường, tiếp đó T ôm cô bé kéo vào
trong nhưng cô bé vùng vẫy nên T không kéo qua mương được thì T nhảy lên bờ
mương, tôi đứng dưới mương, T cầm hai tay kéo, tôi cầm hai chân đẩy được lên
trên thì T ôm cô bé bê vào phía trong mấy hàng cà phê. Tôi cầm cây leo lên bờ
mương và đi vào sau thì thấy T đang ngồi trên bụng cô bé một tay bịt mồm còn tay
kia sờ mó vào ngực cô bé. Lúc này cô bé vùng vẫy được la lên thì T dùng tay phải
giật cây từ tay của tôi đang đứng gần sát đó đánh mạnh vào đầu cô bé hai phát thì
thấy cô bé nằm im...” (BL 143).
Các lời khai trên của bị cáo Nông Văn P đều được bị cáo P xác nhận những
lời khai đó tại các bản cung là sự thật, tự khai báo; bản cung lúc 9h30’ ngày
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04/6/2016 có ông Vi Nhật Đ (cậu ruột của Nông Văn P) tham gia chứng kiến; bản
cung lúc 13h50 ngày ngày 04/6/2016 có bà Vi Thị L (mẹ đẻ Nông Văn P) và ông
Vi Nhật Đ (cậu ruột của Nông Văn P) tham gia chứng kiến và bản cung ngày
07/6/2016 có sự tham gia của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Lăk
và tại lời khai ngày 01/9/2016, có sự tham gia của Luật sư Đinh Xuân T (người
bào chữa cho bị cáo) và tại lời khai ngày 03/01/2018 (sau khi Bản án hình sự sơ
thẩm số 26/2017/HSST ngày 13/7/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lăk bị hủy
để điều tra, xét xử lại) bị cáo P cũng xác nhận bị cáo đã khai đúng sự thật tại các
bản hỏi cung và bản tự khai khi làm việc với cơ quan điều tra trước đây.
- Lời khai ngày 29.8.2016, T khai: “Thực tế tôi không có ý định giết cháu T1
nhưng khi đánh cháu T1 ngoài đường xong và khiêng cháu vào trong lô cà phê để
tôi thực hiện hành vi giao cấu với cháu T1 thì bị cháu T1 chống cự và la lên... nên
tôi dùng cây đánh vào đầu cháu T1 tiếp hai phát nữa để cháu T1 khỏi la lên...”
(BL102)
Bên cạnh đó, lời khai của nhân chứng Tô Mạnh C cũng khai: “Quá trình ở
cùng phòng thì T kể cho tôi biết hành vi phạm tội của T như sau: ...Trên đường đi
T gặp một bé gái đi xe đạp ngược chiều- T cho xe gần tông vào bé gái thì bị bé gái
chửi nên T quay xe lại để chọc...T cất xe, lấy cây ra đường chặn đánh bé gái và lôi
vào trong lô cà phê gần đó định hiếp dâm thì bé gái la lên...”; lời khai của nhân
chứng Lê Văn H: “Thời gian tôi và P ở chung phòng, tôi hỏi P tại sao bị bắt vào
đây thì phóng kể cho tôi biết: Sau khi uống nhiều rượu bia thì T dùng xe máy chở
P về, trên đường đi T gặp một bé gái đi xe đạp ngược chiều- T có chọc ghẹo bé gái
thì bị bé gái chửi nên T lái xe quay lại chọc, tới nơi T xô bé gái té ngã và lôi vào
trong lô cà phê định hiếp dâm thì bị bé gái chống cự nên T dùng khúc cây đánh bé
gái đến chết...”. Lời khai của các bị cáo Nông Văn T, bị cáo Nông Văn P và các
nhân chứng nêu trên phù hợp với ý định quay xe lại của bị cáo T: “Có con kia rồi
quay lại”, “con bé này xinh đấy tao với mày quay lại chọc nó đi”, “Con này ngon
đấy” (Lời khai của Nông Văn P BL 137) và phù hợp với việc bị cáo T lôi kéo cháu
T1 vào trong lô cà phê.
Các lời khai ban đầu của các bị cáo và lời khai của các nhân chứng nêu trên
đã cho thấy mục đích của bị cáo T khi quay xe lại là để thực hiện hành vi hiếp dâm
cháu T1; việc bị cáo T không thực hiện được đến cùng là do cháu T1 chống cự,
kêu la và nằm ngoài ý muốn của bị cáo. Tuy nhiên, cơ quan điều tra khi tiến hành
điều tra đã không điều tra làm rõ, không tiến hành đối chất các mâu thuẫn giữa các
lời khai và giữa lời khai của các bị cáo với các nhân chứng cũng như lời khai của
bà Vi Thị L (mẹ đẻ Nông Văn P) và ông Vi Nhật Đ (cậu ruột của Nông Văn P).
Tòa án cấp sơ thẩm cũng không làm rõ sự mâu thuẫn trên tại phiên tòa mà tin vào
lời khai của bị cáo T để cho rằng bị cáo T chỉ nảy sinh ý định hiếp dâm cháu T1
khi thấy cháu T1 đã lớn khi nằm trong lô cà phê nên không đủ yếu tố cấu thành tội
“Hiếp dâm trẻ em” là không phù hợp với thực tế khách quan của vụ án.
Mặt khác, kết quả khám nghiệm hiện trường ngày 05/4/2016 và thực nghiệm
điều tra ngày 06/06/2016 theo lời khai của bị cáo T thể hiện khi Nông Văn T dùng
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đoạn cây gỗ keo đánh vào vùng đầu trúng vào chiếc mũ vải của bị hại Nguyễn Thị
T1 đang đội trên đầu; cơ quan điều tra đã thu giữ chiếc mũ vải này nhưng không
tiến hành giám định các vết tích trên chiếc mũ vãi để làm căn cứ xác định lời khai
của bị cáo Nông Văn T hay lời khai của bị cáo Nông Văn P nêu trên là đúng; vì
theo lời khai của bị cáo P thì bị cáo T chỉ kẹp cổ và lôi bị hại vào lô cà phê để thực
hiện hành vi hiếp dâm chứ không có dùng cây đánh.
[2] Ngoài ra, theo nội dung của kết luận điều tra; Bản cáo trạng và bản án sơ
thẩm đã cho thấy: Bị cáo Nông Văn T đã nảy sinh ý định hiếp dâm cháu T1 và đã
thực hiện hành vi cởi quần cháu T1 nhưng do cháu T1 phản kháng, kêu la (Lời
khai của bị cáo T tại BL 79, 80, 83, 86, 89 và 97: Tôi dùng hai tay kéo quần của bé
gái xuống khoảng 20 cm tôi thấy bé gái dùng hai tay che bộ phận sinh dục thì tôi
dùng tay phải của tôi nắm lấy tay phải của bé gái bóp lại, bẻ ngược lên và hất ra,
bé gái tiếp tục dơ hai tay lên nói gì đó tôi không nghe rõ ...bé gái nói hụt hơi là ba
ơi, má ơi...) và do sự phản kháng và kêu la của cháu T1 đã làm cho bị cáo T lo sợ
mọi người nghe thấy và sự việc bại lộ nên đã giết cháu T1: “tôi sợ ngoài đường
nghe thấy nên dùng cây đánh tiếp cháu T1 để cháu T1 khỏi la...” và “tôi nghĩ cháu
T1 sẽ tố cáo tôi nên tôi dùng khúc cây đánh chết cháu T1”. Vì vậy, việc bị cáo T
không giao cấu được với cháu T1 là do cháu T1 chống cự và sợ hãi, là nguyên
nhân ngoài ý muốn của bị cáo nên trường hợp phạm tội của bị cáo T thuộc trường
hợp phạm tội “Hiếp dâm trẻ em” chưa đạt và phải chịu trách nhiệm hình sự
theo Điều 15 Bộ luật hình sự về phạm tội chưa đạt.
Từ các phân tích trên, Hội đồng xét xử Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận
kháng cáo của đại diện hợp pháp của bị hại và chấp nhận quan điểm của người bảo
vệ quyền lợi của đại diện hợp pháp của bị hại; hủy toàn bộ Bản án hình sự sơ thẩm
số 19/2018/HSST ngày 24/7/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk và chuyển hồ
sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk để điều tra lại theo thủ tục
chung.
Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ điểm c, khoản 1 Điều 355 và điểm a, khoản 1 Điều 358 Bộ luật tố
tụng hình sự;
Chấp nhận kháng cáo của đại diện hợp pháp của người bị hại.
1. Huỷ bản án hình sự sơ thẩm số 19/2018/HSST ngày 24/7/2018 của Tòa án
nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
2. Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk để điều tra
lại theo thủ tục chung.
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3. Án phí hình sự phúc thẩm: Ông Nguyễn Văn C và bà Tô Thị Q không
phải chịu.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.
Nơi nhận:
- Vụ Giám đốc kiểm tra I, TAND tối cao;
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Đắk Lắk;
- VKSND tỉnh Đắk Lắk;
- Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Đắk Lắk;
- Phòng HSNV - Công an tỉnh Đắk Lắk;
- Cơ quan CSTHAHS - Công an tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk;
- Cục THADS tỉnh Đắk Lắk;
- Trại tạm giam CA tỉnh Đắk Lắk;
- Bị cáo; Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu HSVA, LT.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa
(Đã ký)

Lê Phước Thanh
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TÒA ÁN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN QUỲNH PHỤ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỈNH THÁI BÌNH
Bản án số: 46/2018/HNGĐ-ST
Ngày 11-9-2018

“V/v tranh chấp Ly hôn và nuôi con
chung giữa anh Đ và chị H”
NHÂN DANH
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲNH PHỤ, TỈNH THÁI BÌNH
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hương Liên
Các Hội thẩm nhân dân:
1. Bà Phạm Hải Yến
2. Ông Nguyễn Công Tụ
- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Đăng Hạnh-Thư ký Tòa án nhân dân huyện
Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình tham
gia phiên toà: Ông Trần Viết Quyết-Kiểm sát viên.
Ngày 11 tháng 9 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ,
tỉnh Thái Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 184/2018/TLST-HNGĐ
ngày 27 tháng 7 năm 2018 về tranh chấp ly hôn và nuôi con chung, theo quyết định
đưa vụ án ra xét xử số 47/2018/QĐXXST-HNGĐ ngày 20 tháng 8 năm 2018 và
quyết định hoãn phiên tòa số 19/2018/QĐST-HNGĐ ngày 05 tháng 9 năm 2018
giữa các đương sự:
1. Nguyên đơn: Anh Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1984
Địa chỉ: Thôn I, xã E, huyện F, tỉnh G
2. Bị đơn: Chị Phạm Thị H, sinh năm 1982
Địa chỉ: Thôn A, xã B, huyện C, tỉnh D
(Tại phiên tòa có mặt anh Đ, chị H vắng mặt không có lý do)
NỘI DUNG VỤ ÁN:
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Tại đơn khởi kiện đề ngày 26/7/2018 và trong quá trình xét xử, nguyên đơn
là anh Nguyễn Văn Đ trình bày: Anh và chị Phạm Thị H tự nguyện tìm hiểu, đăng
ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã E, huyện F, tỉnh G vào ngày 15/02/2008. Quá trình
vợ chồng chung sống xảy ra nhiều mâu thuẫn, nguyên nhân do việc làm ăn kinh tế của vợ
chồng gặp khó khăn và bất đồng quan điểm sống, đến cuối năm 2009 chị H đã bỏ về nhà
bố mẹ đẻ ở xã B, huyện C, tỉnh D sinh sống cho đến nay. Thời gian đầu chị H mới bỏ về
anh đã nhiều lần tìm chị H để vợ chồng đoàn tụ nhưng không gặp chị H, theo anh, chị H
và gia đình chị H không muốn vợ chồng đoàn tụ nên không cho anh gặp. Nay anh thấy
vợ chồng sống xa cách thời gian đã lâu, không còn quan tâm đến nhau, tình cảm vợ
chồng thực sự không còn, anh xin được ly hôn chị H.
Vợ chồng có 01 con chung là Nguyễn Dư M sinh ngày 31/05/2009, hiện
đang ở với chị H, anh xin được nuôi dưỡng con chung và không yêu cầu chị H cấp
dưỡng cho con, nhưng nếu chị H cũng xin nuôi con, anh đề nghị hỏi ý kiến con
chung, anh tôn trọng quyền lựa chọn của con, việc cấp dưỡng cho con anh đề nghị
giải quyết theo quy định của pháp luật.
Vợ chồng không có tài sản và nợ chung, anh không yêu cầu Tòa án giải
quyết.
Đối với bị đơn là chị Phạm Thị H: Tòa án đã triệu tập nhưng chị H vắng mặt
không có lý do, Tòa án đã giao Thông báo về việc thụ lý vụ án; Thông báo về phiên họp
kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải cho gia đình chị H,
nhưng chị H vẫn không có mặt tại Tòa án để tham gia tố tụng. Kết quả xác M với gia
đình chị H, được gia đình chị H cung cấp: Về thời gian, điều kiện, hoàn cảnh kết hôn,
quá trình vợ chồng chung sống và con chung như anh Nguyễn Văn Đ trình bày là đúng.
Về nguyên nhân mâu thuẫn giữa anh Đ và chị H gia đình chị H không nắm được, sau
khi kết hôn anh chị đi làm ăn, đến khi chị H chuẩn bị sinh con thì anh chị về thị trấn K,
huyện C, tỉnh D thuê nhà ở cho đến khi chị H sinh con xong được mấy ngày thì anh Đ
bỏ đi, chị H đã đưa con về chung sống cùng gia đình bố mẹ đẻ cho đến nay. Khi con
anh chị được 4 tuổi anh Đ có về thăm con hai lần, từ đó đến nay anh Đ không về lần nào
nữa. Thời gian gần đây chị H đi làm ăn, không nói cho gia đình biết địa chỉ, thi thoảng
có về thăm bố mẹ và con và thường xuyên liên lạc với gia đình bằng điện thoại, chị H
vẫn gửi tiền để gia đình nuôi cháu Nguyễn Dư M ăn học. Sau khi nhận được các văn
bản tố tụng của Tòa án, gia đình đã thông báo cho chị H biết, chị H có nhờ gia đình đề
nghị Tòa án như sau: Chị nhất trí yêu cầu xin ly hôn của anh Đ; chị xin được tiếp tục
nuôi dưỡng con chung vì từ khi chị sinh con anh Đ không quan tâm, thăm hỏi, không có
trách nhiệm với con, chị không yêu cầu anh Đ cấp dưỡng cho con; vợ chồng không có
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tài sản chung, chị không yêu cầu Tòa án giải quyết; vì lý do công việc, chị không thể về
Tòa án để tham gia tố tụng tại phiên họp, phiên hòa giải và phiên tòa xét xử, đề nghị
Tòa án giải quyết vụ án vắng mặt chị.
Kết quả xác M với chính quyền địa phương xã B, huyện C cho thấy: Sau khi kết
hôn, vợ chồng anh Đ, chị H không sinh sống ở địa phương nên địa phương không nắm
được mâu thuẫn vợ chồng, sau khi chị H sinh con, chị H cùng con về sinh sống tại gia
đình bố mẹ đẻ ở xã B, huyện C, tỉnh D cho đến nay. Chị H có hộ khẩu thường trú ở
Thôn A, xã B, huyện C, tỉnh D nhưng hiện tại chị H đi làm ăn ở đâu địa phương không
nắm được, chị H gửi con cho bố mẹ đẻ chị H nuôi, thi thoảng có về thăm con và gia
đình. Con trai chị H được ông bà ngoại chăm sóc ăn học phát triển bình thường, hiện
nay cháu đang học lớp 4D trường Tiểu học B, huyện C, tỉnh D.
Ý kiến của cháu Nguyễn Dư M: Từ nhỏ cháu ở với mẹ và ông bà ngoại, cháu
được mẹ và ông bà chăm sóc, thương yêu, nguyện vọng của cháu muốn được tiếp
tục ở với mẹ.
Ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
về giải quyết vụ án:
Về tố tụng: Quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký
phiên tòa và việc chấp hành pháp luật của nguyên đơn đều tuân thủ đúng quy định của
Bộ luật Tố tụng dân sự. Đối với bị đơn vắng mặt, do đó Viện kiểm sát không đưa ra
quan điểm chấp hành pháp luật của bị đơn tại phiên tòa.
Về nội dung: Đề nghị HĐXX căn cứ vào các điều 51, 56, 81, 82 và Điều 83 của
Luật Hôn nhân và gia đình, xử cho anh Nguyễn Văn Đ được ly hôn chị Phạm Thị H;
giao con chung Nguyễn Dư M sinh ngày 31/5/2009 cho chị H trực tiếp nuôi dưỡng,
chị H không yêu cầu anh Đ cấp dưỡng cho con nên không đặt ra giải quyết, anh Đ có
quyền, nghĩa vụ thăm nom con chung; anh Đ khai vợ chồng không có tài sản chung, chị
H vắng mặt nên không xét; anh Đ phải chịu án phí ly hôn sơ thẩm theo quy định của
pháp luật.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét, kiểm tra tại phiên tòa và
kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định.
[1] Về tố tụng: Anh Nguyễn Văn Đ ở huyện F, tỉnh G làm đơn xin ly hôn chị
Phạm Thị H có địa chỉ thường trú tại xã B, huyện C, tỉnh D, căn cứ vào Điều 28 và
Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự, thẩm quyền giải quyết vụ án thuộc Tòa án nhân dân
huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Bị đơn là chị Phạm Thị H đã được Tòa án triệu
tập hợp lệ lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt, căn cứ vào khoản 2 Điều 227 của Bộ
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luật Tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình tiến hành
xét xử vụ án.
[2] Về nội dung vụ án:
Về hôn nhân: Quan hệ hôn nhân giữa anh Nguyễn Văn Đ và chị Phạm Thị H
xây dựng trên cơ sở tự nguyện, được Ủy ban nhân dân xã E, huyện F, tỉnh G cấp
đăng ký kết hôn số 07 ngày 15/02/2008 là hôn nhân hợp pháp. Xét thấy, cuộc sống
chung của anh chị chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, trong hơn một năm chung sống
đã phát sinh mâu thuẫn dẫn đến việc anh chị không còn chung sống cùng nhau từ
cuối năm 2009 cho đến nay, chị H đưa con về ở với bố mẹ đẻ, anh Đ đi làm ăn, vợ
chồng không còn quan tâm đến nhau. Nay anh Đ xin ly hôn, Tòa án đã triệu tập chị
H để tiến hành các thủ tục tố tụng và hòa giải nhưng chị H không có mặt để tham
gia tố tụng, thông qua gia đình, chị bày tỏ quan điểm nhất trí yêu cầu xin ly hôn của
anh Đ và xin vắng mặt trong suốt quá trình tố tụng, điều đó cho thấy mục đích cuộc
hôn nhân của anh chị không đạt được, quan hệ hôn nhân của anh chị thực tế trong
gần chín năm qua chỉ còn tồn tại về mặt hình thức, vì vậy cần xử chấp nhận yêu cầu
xin ly hôn của anh Đ, xử cho anh Đ được ly hôn chị H là phù hợp với quy định tại
Điều 56 của Luật Hôn nhân và gia đình.
Về nuôi con chung: Anh Nguyễn Văn Đ và chị Phạm Thị H có một con
chung là cháu Nguyễn Dư M sinh ngày 31/5/2009, nguyện vọng của anh Đ và chị
H đều xin được nuôi dưỡng con chung là chính đáng, nhưng xét thấy, ngay từ sau
khi sinh con anh chị đã không chung sống cùng nhau, con chung được chị H nuôi
dưỡng cho đến nay. Kết quả xác M cho thấy, hiện tại chị H đi làm ăn xa nhưng vẫn
đi về thăm con và gửi tiền để bố mẹ chị H đóng học cũng như chi phí sinh hoạt cho
cháu M, cháu M được ông bà ngoại nuôi dưỡng ăn học chu đáo, phát triển bình
thường; bản thân cháu M có nguyện vọng xin được ở với mẹ và ông bà ngoại; mặt
khác, sau khi biết quan điểm của chị H xin nuôi con chung và cháu M xin được ở
với mẹ anh nhất trí. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi cũng như tránh sáo trộn cuộc
sống của con chung, cần chấp nhận yêu cầu của chị H, giao con chung cho chị H
trực tiếp nuôi dưỡng, việc cấp dưỡng cho con do chị H không yêu cầu nên không
đặt ra giải quyết là phù hợp với quy định tại các điều 81, 82 và Điều 83 của Luật
Hôn nhân và gia đình.
Về chia tài sản chung: Anh Nguyễn Văn Đ khai vợ chồng không có tài sản
chung, quá trình giải quyết vụ án chị H vắng mặt, Tòa án không lấy được lời khai
của chị H nên Hội đồng xét xử không xét.
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[3] Về án phí: Anh Nguyễn Văn Đ phải chịu án phí ly hôn sơ thẩm theo quy
định tại Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân sự và Điều 27 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.
[4] Về quyền kháng cáo: Anh Nguyễn Văn Đ và chị Phạm Thị H có quyền
kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ vào các điều 56, 81, 82 và Điều 83 của Luật Hôn nhân và gia đình;
Khoản 2 Điều 227, Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự và Điều 27 Nghị quyết số
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định
về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.
1. Về hôn nhân: Xử cho anh Nguyễn Văn Đ được ly hôn chị Phạm Thị H.
2. Về nuôi con chung: Giao cho chị Phạm Thị H trực tiếp nuôi dưỡng con
chung Nguyễn Dư M sinh ngày 31/5/2009 cho đến khi con chung đủ 18 tuổi hoặc
có sự thay đổi theo quy định của pháp luật.
Về cấp dưỡng cho con: Chị Phạm Thị H không yêu cầu anh Nguyễn Văn Đ
cấp dưỡng cho con nên không giải quyết.
Anh Nguyễn Văn Đ có quyền, nghĩa vụ thăm nom con chung.
3.Về án phí: Anh Nguyễn Văn Đ phải chịu 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng)
án phí ly hôn sơ thẩm. Chuyển số tiền 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) anh Đ đã
nộp tạm ứng án phí theo biên lai thu số 0003713 ngày 27 tháng 7 năm 2018 tại Chi
cục Thi hành án dân sự huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình thành tiền án phí ly hôn
sơ thẩm.
4. Về quyền kháng cáo: Anh Nguyễn Văn Đ có quyền kháng cáo trong hạn 15
ngày kể từ ngày tuyên án; chị Phạm Thị H có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ
ngày nhận tống đạt hoặc niêm yết hợp lệ bản án.
Nơi nhận:
- Các đương sự;
- VKSND huyện Quỳnh Phụ;
- Chi cục THADS huyện Quỳnh Phụ;
-UBND xã E, huyện.F, tỉnh.G;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Nguyễn Thị Hƣơng Liên
(Đã ký)
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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH LONG
TỈNH VĨNH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 59/2018/HS-ST
Ngày 14 - 8 - 2018

NHÂN DANH
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH LONG - TỈNH VĨNH LONG

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Vân
Các Hội thẩm nhân dân:
Ông Phạm Văn Tư
Bà Huỳnh Thị Thu Vân
- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Ngọc Trà My - Thư ký Tòa án nhân
dân thành phố Vĩnh Long
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Long tham gia
phiên tòa: Ông Võ Hoài Phương - Kiểm sát viên
Ngày 14 tháng 8 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh
Long xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 47/2018/TLST-HS
ngày 29 tháng 6 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:
49/2018/QĐXXST-HS ngày 19 tháng 7 năm 2018 đối với:
- Bị cáo: Nguyễn Thị Xuân Đ, sinh năm 1984, tại tỉnh Vĩnh Long
Nơi cư trú: ấp L, xã T, huyện L, tỉnh Vĩnh Long; nghề nghiệp: buôn
bán; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không;
quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1963 (chết) và bà
Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1964; anh chị em ruột có 02 người, lớn nhất là bị
cáo, nhỏ nhất sinh năm 1987; bị cáo có chồng tên Võ Hùng C, sinh năm
1984, đã ly hôn năm 2011 và con tên Võ Hiếu N sinh năm 2008; tiền án, tiền
sự: không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị
cáo có mặt tại phiên tòa.
- Bị hại: Võ Hiếu N, sinh ngày 06/01/2008 (vắng mặt)
Nơi cư trú: ấp P, xã T, huyện L, tỉnh Vĩnh Long
Người đại diện hợp pháp của bị hại: Ông Võ Hùng C, sinh năm 1984,
là cha ruột (vắng mặt)
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Nơi cư trú: ấp P, xã T, huyện L, tỉnh Vĩnh Long
- Người làm chứng:
1. Bà Nguyễn Thị Kim N, sinh năm 1983
Nơi cư trú: đường T, phường N, thành phố V, tỉnh Vĩnh Long
2. Ông Hồ Hữu Thanh T, sinh năm 1974 (vắng mặt)
Nơi cư trú: đường M, khóm B, phường B, thành phố V, tỉnh
Vĩnh Long
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội
dung vụ án được tóm tắt như sau:
Bị cáo Nguyễn Thị Xuân Đ và ông Võ Hùng C kết hôn năm 2006, có
một con chung là cháu Võ Hiếu N, sinh ngày 06/01/2008. Năm 2011, bị cáo
Đ và ông C ly hôn với nhau. Cháu Võ Hiếu N do Đ trực tiếp nuôi dưỡng,
chăm sóc và sinh sống tại địa chỉ: ấp L, xã T, huyện L, tỉnh Vĩnh Long. Đầu
tháng 8/2017, bị cáo Đ, cháu Võ Hiếu N thuê trọ tại địa chỉ đường P, phường
T, thành phố V. Cư trú cùng phòng trọ với bị cáo Đ, cháu N là Nguyễn Thị
Kim N, là cháu họ của bị cáo Đ. Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 8/2017
đến ngày 15/9/2017, cho rằng cháu Võ Hiếu N hiếu động, nghịch phá, không
nghe lời chỉ dạy, bị cáo Đ không cho cháu N đi học, để cháu N ở nhà. Đ
dùng roi bằng tre dài 66cm, đường kính nơi nhỏ nhất là 0,8cm, nơi lớn nhất
là 01cm để đánh cháu N nhiều lần; trong đó có khoảng 5 - 6 lần đánh vào
nhiều bộ phận trên người cháu N, mỗi bộ phận đánh nhiều cái. Các lần Đ
đánh cháu N gây ra nhiều vết thương hở, chảy máu, sau khi vết thương lành
để lại sẹo và bị tím bầm thì Đ tiếp tục đánh. Đến khoảng 08 giờ ngày
16/9/2017, Nguyễn Thị Xuân Đ tiếp tục dùng cây roi bằng tre đánh nhiều cái
vào người cháu N thì bị anh Hồ Hữu Thanh T phát hiện trình báo Công an
phường 4, thành phố Vĩnh Long để giải quyết. Qua kiểm tra thân thể, cơ
quan Công an xác định trên người cháu N có rất nhiều vết bầm và nhiều vết
sẹo. Qua làm việc của cơ quan Công an, Nguyễn Thị Xuân Đ thừa nhận các
vết thương trên người cháu Võ Hiếu N do Đ gây ra trong khoảng thời gian
hơn 30 ngày.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Long trưng cầu
giám định về tỷ lệ thương tích đối với cháu Võ Hiếu N. Tại Bản kết luận
giám định pháp y về thương tích số 139/2017/TgT của Trung tâm pháp y
tỉnh Vĩnh Long kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra của Võ
Hiếu N gồm các vết thương:
- Vết sẹo mờ sóng mũi kích thước 0,5cm x 0,1cm.
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- Vết sẹo mờ má trái kích thước 0,5cm x 0,5cm và 0,5cm x 0,4cm.
- Vết sẹo mờ cổ phải kích thước 0,5cm x 0,5cm.
- Vết sẹo mờ vùng ngực kích thước 02cm x 0,3cm, 0,4cm x 0,3cm
và 0,7cm x 0,3cm.
- Vết sẹo mờ vùng bụng phải kích thước 03cm x 0,5cm, 01cm x 05cm,
0,5cm x 0,3cm, 0,3cm x 0,3cm, 0,4cm x 0,3cm, 01cm x 0,1cm, 0,5cm x
0,1cm, 0,3cm x 0,1cm và 0,2cm x 0,2cm.
- Vết sẹo vùng lưng kích thước 01cm x 0,3cm, 0,3cm x 0,3cm, 0,3cm
x 0,1cm và 0,2cm x 0,1cm
- Vết trầy xước mờ cánh tay trái kích thước 04cm x 0,1cm, 06cm x
0,1cm, 05 x 0,1cm và 03cm x 0,5 cm.
- Sẹo mờ khuỷu tay trái kích thước 01cm x 0,5cm.
- Sẹo mờ khuỷu tay trái kích thước 1,5cm x 0,5cm.
- Sẹo mờ đùi phải kích thước 01cm x 0,2cm.
Tổng tỷ lệ thương tích chung là 13%.
Vật chứng: Cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ 01 cây roi bằng tre có
đặc điểm dài 66 cm, đường kính nơi nhỏ nhất là 0,8 cm, nơi lớn nhất
là 01 cm.
Trách nhiệm dân sự: Sau sự việc xảy ra, cháu Võ Hiếu N được cha
ruột là ông Võ Hùng C nuôi dưỡng, là người đại diện hợp pháp của cháu N.
Ông C đề nghị miễn trách nhiệm hình sự bị cáo Đ, không yêu cầu trách
nhiệm dân sự với bị cáo.
Nguyễn Thị Kim N trong thời gian sống chung phòng trọ với Đ đã
chứng kiến nhiều lần bị cáo Đ đánh cháu N bằng cây roi tre. Nguyễn Thị
Kim N có thực hiện ngăn cản việc Đ đánh cháu N. Kết quả điều tra xác định
Nguyễn Thị Kim N không tham gia cùng Đ đánh N nên Cơ quan cảnh sát
điều tra không xử lý đối với Nguyễn Thị Kim N.
Tại bản Cáo trạng số 47/CT-VKSND-TPVL ngày 26/6/2018, Viện
kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Long truy tố bị cáo Nguyễn Thị Xuân Đ
về “Tội hành hạ con” quy định tại Điều 151 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa
đổi, bổ sung năm 2009).
Tại phiên tòa sơ thẩm:
Bị cáo Nguyễn Thị Xuân Đ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như
Cáo trạng đã nêu và đồng ý với tội danh mà bị cáo bị truy tố. Ông Võ Hùng
C có đơn đề nghị xét xử vắng mặt, bảo lưu ý kiến đã trình bày tại Cơ quan
cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Long.
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Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Long tham gia xét xử
đã trình bày luận tội:
Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào Điều 151; điểm h, p khoản 1 Điều
46; Điều 60 Bộ luật Hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009);
Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017); Nghị
quyết 41/2017/QH14, ngày 20/6/2017 của Quốc hội; Điều 23 Nghị quyết
326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 đối với bị cáo Nguyễn Thị Xuân Đ.
Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Xuân Đ phạm
“Tội hành hạ con”; đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Xuân Đ mức án từ 09
tháng - 01 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 01 năm
06 tháng đến 02 năm. Xử lý vật chứng: đề nghị Hội đồng xét xử tuyên tịch
thu, tiêu hủy 01 (một) đoạn cây gỗ có chiều dài 66cm, đường kính thân đoạn
nhỏ nhất là 0,8cm, đoạn lớn nhất là 1cm. Án phí: Buộc bị cáo Đ nộp
200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.
Bị cáo không tham gia tranh luận, không ý kiến đối đáp; trong phần
nói sau cùng, bị cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã
được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an
thành phố Vĩnh Long, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh
Long, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về
thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm
2015. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu
nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến
hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành
tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều phù hợp quy định
pháp luật.
[2] Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Xuân Đ đã khai hành vi
phạm tội là hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan cảnh sát
điều tra, lời trình bày của bị hại và người làm chứng; phù hợp với các tài
liệu, chứng cứ khác do Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu thập có trong hồ sơ
vụ án, nên đã có đủ cơ sở kết luận bị cáo Nguyễn Thị Xuân Đ phạm “Tội
hành hạ con” quy định tại Điều 151 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ
sung năm 2009).
[3] Xét hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, tội phạm
ít nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến quan hệ gia đình, vi phạm nghiêm
trọng nghĩa vụ có tính đạo lý giữa mẹ ruột, con ruột, xâm hại sức khỏe cháu
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N. Bị cáo có trình độ văn hóa lớp 12/12, trình độ học vấn là đại học tin học,
được kết nạp đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 09/9/2013, sinh hoạt
Đảng tại Chi bộ Trường Mầm non S, Đảng bộ xã T, thành phố V. Quá trình
học tập, làm việc, bị cáo được đơn vị nơi học tập, làm việc; tổ chức cơ sở
đảng nơi làm việc rèn luyện, hiểu rõ mối quan hệ đạo lý người thân trong gia
đình, phương pháp giáo dục con của người mẹ. Bị cáo vì sự tức giận, sự bế
tắt trong cách dạy con, do cho rằng cháu N có sự bướng bỉnh, có những suy
nghĩ và hành động vượt quá độ tuổi, đã dùng cây roi bằng tre dài 66cm,
đường kính nơi nhỏ nhất là 0,8cm, nơi lớn nhất là 01cm đánh cháu N nhiều
lần trong khoảng thời gian liên tục hơn 30 ngày. Cách dạy con của bị cáo Đ
không mang tính khoa học, không phù hợp tâm lý trẻ nhỏ, không phù hợp
đạo đức xã hội, gây hậu quả nghiêm trọng, làm tổn hại sức khỏe cháu N, qua
kết luận giám định tỷ lệ 13%. Điều này không những tạo sự đau đớn về thân
thể mà còn gây ra sự giày vò về tình cảm, sự đau khổ về tinh thần đối với
cháu Võ Hiếu N. Hành vi phạm tội của bị cáo với lỗi cố ý, nhận thức rõ đây
là hành vi bạo lực với con.
[4] Tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự: Trong suốt quá
trình điều tra vụ án cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo đã thành khẩn khai
báo, ăn năn hối cải. Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm
trọng. Người đại diện hợp pháp bị hại có ý kiến xin miễn trách nhiệm hình
sự bị cáo Đ. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại
điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999 (được sửa
đổi, bổ sung năm 2009). Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.
[5] Từ những cơ sở trên, Hội đồng xét xử nhận thấy, bị cáo Đ phải
chịu trách nhiệm hình sự cho hành vi vi phạm pháp luật của mình, cần thiết
phạt bị cáo một hình phạt nghiêm, tương xứng với hành vi phạm tội bị cáo,
đảm bảo được sự răn đe, giúp bị cáo cải tạo bản thân và cũng góp phần
phòng ngừa chung cho xã hội. Tuy nhiên, bị cáo có nhân thân tốt; có 02 tình
tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình
sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009); có nơi cư trú rõ ràng, có khả
năng tự cải tạo, việc không bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù không gây
nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu tình hình an ninh, trật tự, an
toàn xã hội. Hội đồng xét xử quyết định áp dụng Điều 60 Bộ luật Hình sự
năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009), miễn chấp hành hình phạt tù có
điều kiện, cho bị cáo hưởng án treo.
[6] Trách nhiệm dân sự: Ông Võ Hùng C là người đại diện hợp pháp
cháu N, không yêu cầu trách nhiệm dân sự với bị cáo Đ, nên không đặt ra
xem xét, giải quyết.
[7] Xử lý vật chứng: 01 (một) đoạn cây gỗ có chiều dài 66cm, đường
kính thân đoạn nhỏ nhất là 0,8cm, đoạn lớn nhất là 1cm là vật không giá trị
nên tịch thu, tiêu hủy.
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[8] Án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Thị Xuân Đ nộp 200.000đ án phí hình
sự sơ thẩm.
Xét ý kiến đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố
Vĩnh Long có căn cứ để chấp nhận.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ vào Điều 151; điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 60;
Điều 41 Bộ luật Hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009); Điều
7 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017); Nghị quyết
41/2017/QH14, ngày 20/6/2017 của Quốc hội; Điều 135 Bộ luật Tố tụng
hình sự năm 2015; khoản 7 Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-BTP-BCATANDTC-VKSNDTC, ngày 25/9/2001 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa
án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; điểm a khoản 1 Điều 23
Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ
Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí
Tòa án đối với bị cáo Nguyễn Thị Xuân Đ.
1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Xuân Đ phạm “Tội hành hạ con”.
Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Xuân Đ 09 (chín) tháng tù nhưng cho
hưởng án treo.
Thời gian thử thách là 18 (mười tám) tháng. Thời hạn thử thách của bị
cáo được tính từ ngày tuyên án 14/8/2018.
Giao bị cáo Nguyễn Thị Xuân Đ cho Ủy ban nhân dân xã T, huyện L,
tỉnh Vĩnh Long giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường
hợp bị cáo Nguyễn Thị Xuân Đ thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy
định của pháp luật về thi hành án hình sự.
Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm
nghĩa vụ 02 (hai) lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được
hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.
2. Xử lý vật chứng:
Các vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày
28/6/2018 giữa Công an thành phố Vĩnh Long và Chi cục Thi hành án dân sự
thành phố Vĩnh Long được xử lý như sau:
Tịch thu, tiêu hủy 01 (một) đoạn cây gỗ có chiều dài 66cm, đường
kính thân đoạn nhỏ nhất là 0,8cm, đoạn lớn nhất là 1cm.
3. Án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Thị Xuân Đ nộp 200.000đ (hai trăm
ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.
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Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2
Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi
hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án,
tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các
Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện
theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.
Bị cáo có mặt được quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15
ngày kể từ ngày tuyên án. Cháu Võ Hiếu N, ông Võ Hùng C vắng mặt tại
phiên tòa được quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ
ngày nhận bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định pháp luật.
Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tỉnh: 1;
- Viện kiểm sát cùng cấp: 1;
- Viện kiểm sát tỉnh: 1;
- Ủy ban kiểm tra Thành ủy VL: 1;
- Trại giam: 1;
- Công an: 1;
- Chi cục Thi hành án: 1;
- Sở Tư pháp: 1;
- Bị cáo: 1;
- Đương sự khác: 1;
- Lưu: 5.

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

(Đã ký tên và đóng dấu)

Nguyễn Thị Thu Vân
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n n s : 56/2018/HS-PT
N : 28-8-2018
NHÂN DANH

TÒA ÁN NHÂN DÂN T

NG

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:
Ông Nguyễn Kim Đồng
Các Thẩm phán:
Ông Nguyễn Hữu Hồng
Ông Huỳnh Văn Hiệp
- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Qu c Huy; Thư ký Tòa n nhân dân tỉnh
Lâm Đồng.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa:
Bà Trần Thị Đ o; Kiểm sát viên.
Ngày 28 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét
xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý s : 80/2018/HS-PT ngày 12/7/2018 đ i với bị
cáo K’M do kháng cáo của bị cáo đ i với B n án hình sự sơ thẩm s
39/2018/HS-ST ngày 08-6-2018 của Tòa án nhân dân huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm
Đồng.
* Bị cáo kháng cáo:
Họ và tên: K’ , sinh năm 1968 tại Lâm Đồn ; Nơi cư trú: Thôn DG, xã
PL, huyện ĐR, tỉnh Lâm Đồng; Nghề nghiệp: L m nôn ; Trình độ văn hóa: Lớp
6/12; Dân tộc: K’Ho; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Thiên chúa; Qu c tịch: Việt
Nam; con ôn (khôn rõ), con b K’J, sinh năm 1935; chồng là K’T (đã chết);
Có 02 con; con lớn sinh 1992; con nhỏ sinh 1995; Tiền án, tiền sự: Không; Bị
cáo tại ngoại. Có mặt.
Trong vụ án này, đại diện hợp pháp bị hại vợ chồng anh Dơng Gur Ha Ng,
chị Pang Tas H’ R không kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị.
U

Ụ

:

Theo c c t i liệu có tron hồ sơ vụ n v diễn biến tại phiên tòa, nội dun
vụ n được tóm tắt như sau:
Vợ chồng anh Dơn Gur Ha N , chị Pan Tas H’R cư trú tại thôn 4, xã
ĐR, huyện ĐR, tỉnh Lâm Đồng; có 01 con tên Pang Tas Y Kh, sinh ngày 17-92017. Vào sáng ngày 16-10-2017, anh Ha Ng đến nhà bị c o K’M u n rượu,
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trong khi u n rượu, anh Ha Ng tâm sự “Bị vợ đuổi đi”, bị c o K’M n he như
vậy, nên n sinh ý định chiếm đoạt con của vợ chồng anh Ha Ng về nuôi.
Kho ng 16 giờ cùng ngày, bị c o K’M đến nhà chị H’R và tự giới thiệu là
cô họ của anh Ha Ngh ở Lâm H đến chơi v thăm ch u. Đến sáng ngày 17-102017, bị c o K’M rủ chị H’R bế con đi ra hu ện Lâm H để thăm họ hàng nên
chị H’R đồn ý. Khi đến thị trấn Đinh Văn, hu ện Lâm Hà, bị c o K’M thuê
phòng tại nhà nghỉ Minh Huệ để nghỉ; đến sáng ngày 18-10-2017, bị c o K’M
nói với chị H’R đến Trung tâm y tế huyện Lâm H để chuyền nước còn cháu Y
Kh cho u ng sữa ngoài. Sau đó, bị c o K’M bế cháu nhỏ đi ra khỏi nhà nghỉ
Minh Huệ; điện thoại cho con trai anh K’T, anh K’Th nói “Đã sinh em bé rồi”,
đi ra ệnh viện Lâm H đón về.
Đến kho ng 12 giờ ngày 18-10-2017, anh K’T anh K’Th đi xe mô tô ra
huyện Lâm H đưa ch u Y Kh về nhà trước tại thôn DL, xã PL, huyện Đam
Rông; bị cáo K’M về nhà nghỉ Minh Huệ nói d i với chị H’R là cháu Y Kh đã
được n ười nhà anh Ha Ng bắt đưa về huyện Đức Trọng, nên chị H’R khóc đi
tìm con nhưn khôn thấ , sau đó bị cáo K’M đón xe cho chị H’R về nhà tại
thôn 4, xã ĐR, huyện Đam Rôn . Đến ngày 20-10-2017, anh Ha Ng và chị H’R
đến Công an huyện Đam Rôn t cáo sự việc. Sau khi x c minh, Cơ quan Công
an đến nhà bị cáo K’M lập biên b n, giao cháu Y Kh cho vợ chồng anh Ha Ngh
và chị H’R chăm sóc nuôi dưỡng.
Về bồi thường thiệt hại: Bị c o đã bồi thườn 6.000.000đ cho bị hại và
được bị hại bãi nại.
Đ i với các anh Ng, anh K’T, anh K’Th không biết mục đích của bị cáo
K’M chiếm đoạt trẻ em nên khôn đề cập trách nhiệm hình sự.
B n án s 39/2018/HS-ST ngày 08-6-2018 của Tòa án nhân dân huyện
Lâm Hà đã tuyên b bị c o K’M phạm tội “Chiếm đoạt trẻ em”. Áp dụng kho n
1 Điều 120 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sun năm 2009 (sau đâ
gọi chung Bộ luật Hình sự năm 1999); kho n 2 Điều 7 Bộ luật Hình sự năm
2015, sửa đổi bổ sun năm 2017 (sau đâ ọi chung Bộ luật Hình sự năm 2015);
Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20-6-2017 của Qu c hội để áp dụng kho n 1
Điều 153; điểm b, s kho n 1, kho n 2 Điều 51; Điều 54; Điều 38 của Bộ luật
Hình sự năm 2015.
Xử phạt bị c o K’M 02 năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ
ngày bắt thi hành án.
Ngoài ra, B n án còn gi i quyết về án phí; quyền kh n c o theo qu định
pháp luật.
Ngày 18-6-2018 bị cáo K’M kháng cáo xin gi m nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa phúc thẩm; bị cáo K’M bổ sun kh n c o, đề nghị Tòa án
xem xét gi m nhẹ hình phạt v được hưởng án treo.
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Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồn đề nghị căn cứ điểm a
kho n 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật t tụng hình sự; không chấp nhận
kháng cáo của bị cáo; giữ nguyên B n n sơ thẩm.
NHẬ

ỊNH C A TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ n, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ n đã
được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Khi biết vợ chồn anh Dơn Gur Ha N , chị Pan Tas H’R có con
chung tên Pang Tas Y Kh, sinh ngày 17-9-2017, nay có bất đồng trong cuộc
s ng; bị cáo n y sinh ý định chiếm đoạt cháu Y Kh bằng thủ đoạt tự giới thiệu là
cô họ của anh Ha Ng, để tiếp cận cháu Y Kh, tạo ra hoàn c nh rủ chị H’R bế con
đi ra hu ện Lâm H để thăm họ h n , sau đó nói chị H’R đến Trung tâm y tế
huyện Lâm H để chuyền nước nhằm tách khỏi sự qu n lý, chăm sóc của chị
H’R đ i với cháu Y Kh. Đến ngày 18-10-2017, bị cáo bế cháu Y Kh giao cho
cho anh K’T, anh K’Th đưa về nhà bị c o, sau đó tiếp tục nói d i rằn “Cháu Y
Kh đã được người nhà anh Ha Ng bắt đưa về huyện Đức Trọng”. Sau khi bị anh
Ha Ng và chị H’R t cáo sự việc; Cơ quan Côn an xác minh đến nhà bị cáo
K’M lập biên b n, giao cháu Y Kh cho vợ chồng anh Ha Ng và chị H’R chăm
sóc nuôi dưỡng. Đ i chiếu lời khai của bị cáo, lời khai của anh Ha Ng và chị
H’R, lời khai anh K’T, anh K’Th; biên b n sự việc ngày 21-10-2017 Tòa án cấp
sơ thẩm đ nh i to n diện chứng cứ, tuyên b bị cáo phạm tội “Chiếm đoạt trẻ
em” theo qu định kho n 1 Điều 120 của Bộ luật Hình sự năm 1999 l có căn
cứ.
[2] Xét hành vi của bị cáo thực hiện là nguy hiểm cho xã hội và thuộc
trường hợp nghiêm trọn , đã xâm hại sự qu n lý chăm sóc nuôi dưỡn đ i với
con của họ, tron khi đó ch u Y Kh mới 01 tháng 03 ngày tuổi cần sự chăm sóc
nuôi dưỡng của n ười mẹ. Tòa án cấp sơ thẩm đ nh i to n diện chứng cứ, áp
dụn đầ đủ các tình tiết gi m nhẹ trách nhiệm hình sự như bị cáo hành khẩn
khai b o, đã bồi thường thiệt hại v được bị hại đề nghị gi m nhẹ hình phạt quy
định điểm b, s kho n 1, kho n 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015. N o i
ra, theo kho n 1 Điều 120 của Bộ luật hình sự năm 1999 qu định khung hình
phạt từ 3 năm tù đến 10 năm tù; tron khi đó, kho n 1 Điều 153 của Bộ luật hình
sự năm 2015 qu định khung hình phạt từ 3 năm tù đến 7 năm tù là thuộc trường
hợp có lợi cho bị cáo. Cấp sơ thẩm cũn đã căn cứ Nghị quyết 41/2017/QH14
ngày 20-6-2017 của Qu c hội về thi hành Bộ luật hình sự năm 2015 để áp dụng
kho n 1 Điều 153 của Bộ luật hình sự năm 2015 để quyết định hình phạt là có
căn cứ. Ngoài ra, bị cáo không bị áp dụng tình tiết tăn nặn , được hưởng hai
tình tiết gi m nhẹ qu định kho n 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015, Tòa
án cấp sơ thẩm cũn đã p dụn Điều 54 của Bộ luật hình sự năm 2015 để quyết
định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng là thỏa
đ n .
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Tại phiên tòa phúc thẩm; Bị c o kh n c o đề nghị gi m nhẹ hình phạt,
được hưởng án treo nhưn khôn có tình tiết nào mới, tron khi đó tình hình tội
phạm xâm hại trẻ em hiện na đan nổi cộm, nên việc bị c o đề nghị được
hưởng án treo sẽ nh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không b o
đ m côn t c đấu tranh phòng ch ng tội phạm hiện nay. Do vậy, không chấp
nhận kháng cáo của bị cáo, cần giữ nguyên b n n sơ thẩm là phù hợp.
[3] Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo ph i chịu
án phí hình sự phúc thẩm theo qu định.
Vì các lẽ trên,
ỊNH:

QUYẾ

Căn cứ điểm a kho n 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật t tụng hình sự;
1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo K’ M; giữ nguyên b n n sơ
thẩm; Xử:
Tuyên b bị c o K’M phạm tội “Chiếm đoạt trẻ em”. Áp dụng kho n 1
Điều 120 của Bộ luật hình sự năm 1999; N hị quyết 41/2017/QH14 ngày 20-62017 của Qu c hội để áp dụng kho n 1 Điều 153; điểm b, s kho n 1, kho n 2
Điều 51; Điều 54; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015.
Xử phạt Bị c o K’M 02 năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ
ngày bắt thi hành án.
2. Về án phí: Căn cứ Điều 135; Điều 136; Điều 23 Nghị quyết s
326/2016/UBTVQH14 của Ủ ban thường vụ Qu c hội. Buộc bị cáo K’ M ph i
200.000đ n phí hình sự phúc thẩm.
3. Các quyết định khác của b n n sơ thẩm không có kháng cáo, kháng
nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.
B n án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
Nơi nhận:
- Vụ GĐKT(I) – TANDTC;
- VKSND tỉnh Lâm Đồng;
- Sở tư ph p tỉnh Lâm Đồng;
- TAND, VKSND cấp sơ thẩm;
- Chi cục THADS Lâm Hà;
- Cơ quan THAHS Lâm Hà;
- Cơ quan CSĐT Lâm Hà;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ, Án văn.

TM. H
NG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CH TỌA PHIÊN TÒA

( ã ký)

Nguyễ Kim ồng

4

66

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 28/2018/HS - ST
Ngày 13 - 6 - 2018
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.

69

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
TỈNH HÀ GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 23/2018/HSST
Ngày 09/5/2018

NHÂN DANH
NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Hoàng Văn Tiến.
Thẩm phán: Ông Mai Văn Hùng.
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hoàng Đại Lâm
Bà Phùng Thị Thương
Bà Lương Anh Thiết
Thư ký phiên tòa: ông Vũ Văn Thuận – Thẩm tra viên.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang tham gia phiên tòa: Bà
Nguyễn Thị Thu Hà , Kiểm sát viên.
Ngày 09/5/2018, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Hà Giang xét xử sơ
thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 02/2018/ TLST-HS ngµy 24 th¸ng 01
n¨m 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 23/2018/QĐXXST-HS ngày
30/3/2018 đối với bị cáo:
LÙ THỊ S sinh ngày 23 tháng 9 năm 1993 tại huyện XM, tỉnh Hà Giang.
Nơi cư trú: Thôn Thèn V, xã Pà Vầy S, huyện XM, tỉnh Hà Giang; trình độ học
vấn: Lớp 6/12; nghề nghiệp: Làm nương, ruộng; Dân tộc: Nùng; giới tính: Nữ;
tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lù Văn Th sinh năm 1964 và bà
Ly Thị V sinh năm 1971; chồng Hầu Seo S sinh năm 1988, có 2 con, lớn sinh
năm 2011, nhỏ sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị bắt giam từ
ngày 16/6/2017, hiện đang bị tạm giam tại trại giam thuộc Công an tỉnh Hà
Giang. Có mặt.
Người bào chữa cho bị cáo: Ông Vƣơng Lỷ, Luật sư Văn phòng Luật sư
Minh Giang thuộc đoàn Luật sư tỉnh Hà Giang, có mặt.
Bị hại:
1/ Lù Thị Ph sinh ngày 08/3/1996. N¬i cư trú: thôn Nấm L, xã Nấm D,
huyện XM, tỉnh Hà Giang, có mặt.
2/ Sùng Thị S (Sùng Thị Ch) sinh năm 1994; Nơi cư trú: thôn Nấm L, xã
Nấm D, huyện XM, tỉnh Hà Giang. Có mặt.
Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:
1/ Ông Lù Sào D sinh năm 1957; Nơi cư trú: thôn Nấm L, xã Nấm D,
huyện XM, tỉnh Hà Giang, có mặt.
2/ Ông Sùng Văn Kinh sinh năm 1972; Nơi cư trú: thôn Nấm L, xã Nấm
D, huyện XM, tỉnh Hà Giang, có mặt.
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3/ Ông Hầu Seo Sà sinh năm 1988. Nơi cư trú: thôn Thèn V, xã Pà Vầy
S, huyện XM, tỉnh Hà Giang, có mặt.
Người làm chứng: Lù Thị V, Lù Thị T, Hò Văn Ngh. vắng mặt; Cháng
Thị Chỉnh 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 đầu tháng 8/2011 Lù Thị S, sinh năm: 1993, trú tại thôn Thèn V, xã
Pà Vầy S, huyện Xín M, Hà Giang, đi chợ cửa khẩu mốc 5, thuộc xã Xín M, huyện
Xín M, Hà Giang, có gặp vợ chồng bà Cứ Thị D và ông Sú S, trú tại Thào Chả Ván
– Tu Lung – Mã Quan - Trung Quốc (bà Dợ là dì ruột của chồng Seo), qua nói
chuyện, bà D có bàn bạc với Se là về nhà xem có người phụ nữ nào muốn sang
Trung Quốc lấy chồng thì đưa sang cho bà D, mỗi người phụ nữ bà D sẽ trả cho S
1000 NDT (Một nghìn nhân dân tệ tiền Trung Quốc), S đồng ý và nói với bà D là có
hai người phụ nữ đang có ý định bỏ nhà đi Sơn La làm thuê, bà D nói với S là về lừa
hai người phụ nữ đó đi Sơn La qua đường Trung Quốc nhanh và gần hơn rồi đưa
sang cho bà D, S đồng ý. Sau khi về nhà khoảng 2 đến 3 ngày sau, Seo đến thôn
Nấm L, xã Nấm D, huyện Xín M để làm ruộng thì gặp Lù Thị Ph, sinh ngày 08
tháng 3 năm 1996 và Sùng Thị S (tức Ch), sinh năm 1994, S nói với Ph và S là sắp
tới sẽ đi Sơn La chơi và hỏi Ph và S có muốn đi cùng không, Ph và S đồng ý đi
nhưng do chưa có tiền nên chưa đi được và hẹn S khi nào có đủ tiền sẽ gọi điện cho
S.
Khoảng 2 đến 3 ngày sau, Lù Thị Ph gọi điện thoại cho S hỏi hôm nào đi Sơn
La được, S hẹn đến thứ 6 ngày 12/8/2011 thì đi, và hẹn gặp nhau ở ngã ba đường
quốc lộ rẽ vào xã Chế L, huyện Xín M. Hôm sau S tiếp tục gọi điện cho Ph và hẹn
gặp ở đầu cầu Cốc P, đầu đường rẽ đi Pà Vầy S, Phui có nói với S là ngày thường thì
không đi được và hẹn S là đến thứ 7 ngày 13/8/2011 là ngày chợ xã Nấm D sẽ đi
sớm, quá trình nói chuyện điện thoại với S, Phui có mở loa ngoài cho Sùng Thị S và
Cháng Thị Ch, sinh năm: 1994 (cùng xã Nấm D, Xín M, Hà Giang) cùng nghe.
Đến sáng 13/8/2011 Lù Thị Ph đi chợ xã Nấm D, trên đường đi có gặp Sùng
Thị S và cùng nhau đi thẳng ra đầu cầu Cốc P đợi S; đến khoảng 11 giờ cùng ngày S
bế con, mang theo túi quần áo và 01 điện thoại bàn (loại điện thoại không dây) ra
đến thị trấn Cốc P gặp S và Ph rồi cùng nhau đi theo đường tắt đi xã Thèn Ph, Xín
M, Hà Giang. Quá trình đi S chủ động gọi điện thoại cho Cư Thị D hỏi D đón như
thế nào, đón ở đâu, D nói với S là cứ đi đến ngã ba UBND xã Thèn Ph thì điện cho
D để D gọi xe ôm đến đón.
Khoảng 13 giờ cùng ngày thì S cùng Ph và S đến ngã ba UBND xã Th Phàng
và đợi khoảng 20 phút thì có 02 xe máy (loại xe win) do hai người đàn ông (không rõ
tên, tuổi, địa chỉ) điều khiển xe Mô tô đến đón, S cùng con ngồi lên 01 xe, còn S và
Ph lên 01 xe đi thẳng đến chợ cửa khẩu Mốc 5, xã Xín M, huyện Xín M và đi đến
điểm hẹn tại một quán sửa máy nổ ở chợ, một lúc sau D đến đón S, Ph và S đi chơi
74

chợ Mốc 5 và đi theo đường mòn tiểu ngạch qua biên giới Việt Nam đến nhà D, trú
tại Thào Chả V – Tu L – Mã Quan - Trung Quốc (cách cửa khẩu M 5 xã Xín M,
huyện Xín M, tỉnh Hà Giang khoảng 10 Km).
Ngày 15/8/2011 Hầu Seo S (là chồng Seo) gọi điện thoại cho bà D hỏi S có
đến đó không, vì khi S đã mang theo quần áo và con gái đi, không nói cho ông S biết
là đi đâu, bà D trả lời S đang ở nhà bà D, S đã yêu cầu bà D bảo S về nhà nếu không
sẽ đến bắt S về, bà D đã nói cho S biết và bảo S về nhà, sáng 16/8/2011 bà D đã thuê
xe ôm đưa S về nhà trước, khi về D có đưa cho Seo 50.000 đồng (năm mươi nghìn
đồng) để chi tiêu trên đường về nhà. Sau đó bà D đã đưa Ph và S vào sâu trong nội
địa Trung Quốc rồi nghỉ trọ tại một nhà nghỉ không rõ địa chỉ.
Sáng ngày 17/8/2011 bà Cứ Thị D đã thuê xe ô tô đưa Ph và S tiếp tục đi sâu
vào trong nội địa Trung Quốc, khi xe ô tô đến cây xăng thuộc Châu Văn Sơn, tỉnh
Vân Nam, Trung Quốc, thì dừng bơm xăng, trong lúc bơm xăng thì gặp xe ô tô chở
anh Thào Văn Ng cùng với một số người ở xã Chế L, Xín M, tỉnh Hà Giang đi làm
thuê bên Trung Quốc cũng dừng xe để bơm xăng, lúc này anh Thào Văn Ng nhìn
thấy Lù Thị Ph và Sùng Thị S đang ngồi trên xe ô tô cùng bà Cứ Thị D đưa đi đâu
không rõ, do nghi ngờ Ph và S bị lừa đưa đi bán nên anh Ng có gọi Ph và S lại nói
chuyện và biết Ph và S bị lừa đem bán, anh Nguyễn bảo Ph và S chuyển sang đi
cùng xe ô tô chở anh Ng và mọi người đi làm thuê, Ph và S đồng ý chuyển sang xe ô
tô chở đoàn đi làm thuê thì bà D có kéo Ph và S xuống xe nhưng không được, khi xe
ô tô chở đoàn đi làm thuê chuyển bánh, thì xe ô tô của bà D có đuổi theo một đoạn,
nhưng do thấy công nhân trên xe đông, nên xe ô tô chở bà D không đuổi theo nữa.
Đến ngày 25/8/2011 anh Thào Văn Ng và anh Hò Văn Ng, cư trú tại thôn Cốc
Đ, xã Chế L huyện Xín M, tỉnh Hà Giang, đã đưa Ph và S về cửa khẩu M 5, xã Xín
M, huyện Xín M, tỉnh Hà Giang và điện cho người nhà của Ph, S đến đón, đồng thời
gia đình đã đưa Ph và S đến cơ quan chức năng trình báo và đề nghị giải quyết theo
quy định của pháp luật.
Tính đến ngày 13/8/2011 bị cáo Lù Thị S đưa các bị hại sang Trung quốc bán,
bị hại Lù Thị Phmới được 15 tuổi 5 tháng 05 ngày; Sùng Thị S được 16 tuổi 11
tháng 20 ngày.
Quá trình điều tra, do bị cáo Lù Thị S đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên
cơ quan Công an áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Seo, khoảng giữa
tháng 9/2011 bị cáo Lù Thị S đã không chấp hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tự ý
trốn khỏi địa phương. Đến ngày 16/6/2017 bị cáo Lù Thị S đã bị bắt theo quyết định
truy nã số 12/PC45 ngày 24/7/2012 của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang.
Cáo trạng số 02 /KSĐT ngày 23/01/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
Hà Giang đã truy tố bị cáo Lù Thị S về các tội:
- Mua bán người, theo điểm đ khoản 2 Điều 119 Bộ luật Hình sự 1999
- Mua bán trẻ em, theo điểm e khoản 2 Điều 120 Bộ luật hình sự 1999.
Tại phiên tòa, sau khi phân tích đánh giá các chứng cứ, Kiểm sát viên đại
diện Viên kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang đề nghị Hội đồng xét xử:
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- Tuyên bố: Bị cáo Lù Thị S phạm tội Mua bán người và tội Mua bán trẻ
em
- Về hình phạt: Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 119; điểm e khoản 2
Điều 120, điểm b,p khoản 1 và khoản 2 Điều 46, Điều 50; Điều 69, Điều 74 Bộ
luật hình sự 1999; Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội,
vận dụng khoản 3 Điều 7; điểm d khoản 2 Điều 150 và điểm đ khoản 2 Điều 151
Bộ luật hình sự 2015.
Xử phạt bị cáo Lù Thị S từ 8 (tám) đến 9 (chín) năm tù về tội Mua bán trẻ
em; từ 3 đến 4 năm tù về tội Mua bán người. Tổng hợp hình phạt chung của hai
tội buộc bị cáo phải chấp hành từ 11(Mười một) đến 13 (Mười ba) năm tù. Thời
hạn tù tính từ ngày bị bắt tạm giam 16/6/2017.
- Về dân sự: Áp dụng Điều 42 Bộ luật Hình sự, Điều 584;585 và Điều 592
Bộ luật dân sự buộc bị cáo Lù Thị S bồi thường tiền công đi tìm cho các gia
đình bị hại và bồi thường danh dự nhân phẩm cho các bị hại, theo số tiền các gia
đình bị hại và bị hại đã yêu cầu.
Trong quá trình Điều tra Hầu Seo S là chồng của bị cáo đã tự nguyện bồi
thường cho mỗi người bị hại 2.000.000đ, đề nghị Hội đồng xét xử khấu trừ cho
bị cáo.
- Về án phí, áp dụng khoản 2 Điều 136 của BLTTHS năm 2015 và Nghị
quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016, buộc bị cáo Lù Thị S phải
chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự có giá ngạch theo quy định.
Người bào chữa cho bị cáo trình bày:
Về tội danh: Nhất trí với ý kiến của đại diện Viện kiểm sát đã truy tố bị
cáo về tội Mua bán người và tội Mua bán trẻ em theo điểm đ khoản 2 Điều 119;
điểm e khoản 2 Điều 120 Bộ luật hình sự 1999; vận dụng điểm d khoản 2 Điều
150 và điểm đ khoản 2 Điều 151 Bộ luật hình sự 2015 để xét xử theo hướng có
lợi cho bị cáo
Về hình phạt: Bị cáo là người dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu, vùng xa
nhận thức pháp luật còn hạn chế, khi phạm tội bị cáo mới được 17 tuổi 10 tháng
20 ngày là người chưa thành niên do bị rủ rê lôi kéo phạm tội, trong quá trình
điều tra và tại phiên tòa bị cáo thật thà khai báo, ăn năn hối cải, gia đình bị cáo
đặc biệt khó khăn, con của bị cáo còn nhỏ, các bị hại đã trở về với gia đình ngay
nên hậu quả xảy ra không lớn, chồng của bị cáo là Hầu Seo S đã tự nguyện bồi
thường cho mỗi người bị hại là 2.000.000đ. Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm
nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng điểm b,p
khoản 1 và khoản 2 Điều 46, Điều 47, Điều 69, Điều 74 Bộ luật hình sự 1999 để
xử bị cáo mức hình phạt thấp nhất để bị cáo sớm được trở về tiếp tục lao động
sản xuất khắc phục khó khăn cho gia đình, chăm sóc, nuôi dạy các con trở thành
người có ích cho gia đình và giảm bớt gánh nặng cho xã hội.
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Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ vào khả năng kinh tế thì gia đình bị cáo
đặc biệt khó khăn, bị cáo không có công ăn việc làm ổn định các con của bị cáo
còn nhỏ, hơn nữa người bị hại cũng có lỗi vì muốn bỏ nhà đi để lấy chồng, các
bị hại đã trở về với gia đình nên hành vi phạm tội của bị cáo gây thiệt hại không
lớn. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét về tiền bồi thường danh dự nhân phẩm
cho các bị hại và tiền công đi tìm người bị hại theo quy định của pháp luật.
Bị cáo Lù Thị S trình bày: bị cáo bị rủ rê lôi kéo nên đã nhất thời phạm
tội, vì khi phạm tội tuổi đời của bị cáo còn trẻ nhận thức pháp luật còn hạn chế,
gia đình bị cáo đặc biệt khó khăn nên bị cáo không ý thức được hành vi trái pháp
luật của mình, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và trách nhiệm
bồi thường dân sự cho người bị hại như Luật sư đã bào chữa cho bị cáo.
Bị hại Lù Thị Ph trình bày: Vì tin tưởng bị cáo Seo có quan hệ anh em
trong họ nên đã cùng Seo đi đến nhà chồng của Seo ở tỉnh Sơn La chơi một thời
gian để không phải lấy chồng do bố mẹ ép buộc, lợi dụng hoàn cảnh của tôi, S
đã lừa đưa tôi và S sang Trung Quốc cho bà D để bà D mang chúng tôi đi bán
như một thứ hàng hóa để lấy tiền, việc tôi được giải cứu trở về với gia đình là
ngoài ý muốn của S. Vì vậy, Đề nghị Hội đồng xét xử, xử phạt bị cáo mức án
theo quy định của pháp luật.
Về dân sự đề nghị Hội đồng xét xử buộc bị cáo Lù Thị S phải bồi thường
cho tôi tiền danh dự, nhân phẩm bị xâm hại theo qui định của pháp luật.
Ông Lù Sào D trình bày: Khi biết con gái là Lù Thị Ph bị lừa đưa đi
Trung Quốc, gia đình tôi đã tổ chức thuê người đi tìm Phui, tổng chi phí là
25.000.000đ, đề nghị Hội đồng xét xử buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình
tôi.
Ông Hầu Seo S trình bày: Khi phạm tội bị cáo S tuổi đời còn trẻ nhận
thức pháp luật còn hạn chế, gia đình tôi hiện đang rất khó khăn các con còn nhỏ,
tôi đã tự nguyện thay vợ để bồi thường cho mỗi người bị hại 2.000.000đ, hiện
tại tôi không có công ăn việc làm, không có ai thay vợ tôi chăm sóc, nuôi các
con, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để vợ tôi sớm trở về cùng
tôi lao động sản xuất khắc phục khó khăn cho gia đình và nuôi dạy các con
trưởng thành.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã
được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1]. Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các hành vi, quyết định tố tụng
của Điều tra viên, Kiểm sát viên, người bào chữa đều thực hiện đúng trình tự,
thủ tục và đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật và không có khiếu nại
tố cáo nên đều hợp pháp.
[2]. Người làm chứng, bị hại và có quyền lợi nghĩa vụ có người liên quan
vắng mặt tại phiên tòa. Hội đồng xét xử thảo luận xét thấy bị hại S và những
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người có quyền lợi nghĩa vụ có liên quan, người làm chứng đã được triệu tập
hợp lệ lần thứ hai Căn cứ vào Điều 292; 293 của BLTTHS quyết định tiến hành
xét xử vắng mặt.
[3]. Tại phiên tòa bị cáo Lù Thị S khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng
của Viện kiểm sát đã truy tố bị cáo. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời
khai của bị hại, người có quyền lợi liên quan, người làm chứng; phù hợp với các
tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ đã được thẩm tra tại phiên tòa như: Biên
bản đối chất giữa bị cáo S và người bị hại Lù Thị Ph, Sùng Thị S, tài liệu chứng
minh độ tuổi của bị cáo, các bị hại, đã có đủ căn cứ kết luận:
Khoảng đầu tháng 8/2011 bị cáo Lù Thị S đi chợ cửa khẩu m 5, xã Xín M, huyện
Xín M, Hà Giang, có gặp vợ chồng Sú S và Cứ Thị D, trú tại Thào Chả Ván – Tu Lung
– Mã Quan - Trung Quốc (bà D là dì ruột của chồng bị cáo S) khi gặp nhau bà D và S
có bàn bạc về việc lừa phụ nữ Việt Nam đưa sang Trung Quốc cho bà D đem bán, mỗi
người phụ nữ bà D sẽ trả cho S 1000 NDT, S đồng ý. S đã chủ động gặp Lù Thị Ph,
SN 1996 và Sùng Thị S, SN 1994, cùng trú tại thôn Nấm L, xã Nấm D, huyện xín
M, rủ đi chơi tỉnh Sơn La và lừa là đi qua đường Trung Quốc gần và dễ đi hơn nên
Ph và Săm đồng ý.
Sáng ngày 13/8/2011 Lù Thị S đã đưa Lù Thị Ph và Sùng Thị S đi qua đường
tiểu ngạch thuộc chợ cửa khẩu M 5, xã Xín M, huyện Xín M, tỉnh Hà Giang, sang
Trung Quốc cho bà D, sau đó bà D đưa Ph và S vào sâu trong nội địa Trung Quốc để
bán, thì được anh Thào Văn Ng và một số người ở Chế L, Xín M, Hà Giang đang
làm thuê ở Trung Quốc giải cứu đưa về Việt Nam.
Bị cáo Lù Thị S là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, bị cáo nhận
thức rõ hành vi đưa người sang Trung Quốc bán là vi phạm pháp luật nhưng vì
mục đích lợi nhuận muốn có tiền tiêu sài, bị cáo đã cố ý lừa dối Lù Thị Ph, sinh
năm 1996 và Sùng Thị S, sinh năm 1994 để đưa sang Trung Quốc cho bà D bán
lấy tiền, Trong quá trình bà D đưa các bị hại đi bán thì được giải cứu trở về Việt
Nam là ngoài ý muốn của bị cáo. Thời điểm bị cáo thực hiện hành vi phạm tội
(ngày 13/8/2011) bị hại Lù Thị Ph được 15 tuổi 5 tháng 5 ngày; bị hại Sùng Thị S
được 16 tuổi 11 tháng 20 ngày. Do vậy, hành vi của bị cáo có có đủ yếu tố cấu
thành tội Mua bán người và tội Mua bán trẻ em, theo điểm đ khoản 2 Điều 119,
điểm e khoản 2 Điều 120 Bộ luật hình sự 1999. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà
Giang truy tố bị cáo về hành vi phạm tội nêu trên là có căn cứ đúng người, đúng
tội.
Hành vi phạm tội của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến quyền tự do thân
thể, danh dự, nhân phẩm của người bị hại và quyền quản lý, chăm sóc, giáo dục
và bảo vệ trẻ em đối với bị hại Lù Thị Ph, gây mất trật tự trị an tại địa phương,
do đó cần xử buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội của
mình, có như vậy mới có tác dụng cải tạo giáo dục bị cáo, đồng thời góp phần
đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người, mua bán trẻ em đang diễn ra
rất phức tạp trong giai đoạn hiện nay.
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Tuy nhiên khung hình phạt về tội Mua bán người, Mua bán trẻ em quy
định tại điểm đ khoản 2 Điều 119 và điểm e khoản 2 Điều 120 Bộ luật hình sự
năm 1999 có mức hình phạt cao hơn so với khung hình phạt về tội Mua bán
người và tội mua bán người dưới 16 tuổi, quy định tại điểm d khoản 2 Điều 150
và điểm đ khoản 2 Điều 151 Bộ luật hình sự năm 2015, nên khi xem xét, đánh
giá tính chất mức độ của hành vi phạm tội của bị cáo Lù Thị S, để đảm bảo
nguyên tắc có lợi cho bị cáo. Hội đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 1 Điều 2
Nghị Quyết số: 41/2017/QH14 của Quốc Hội; khoản 3, Điều 7 Bộ luật hình sự
năm 2015, vận dụng tội mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi, quy định
tại điểm d khoản 2 Điều 150 và điểm đ khoản 2 Điều 151 Bộ luật hình sự năm
2015 để quyết định hình phạt đối với bị cáo.
Xét về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy lời bào chữa cho bị cáo của luật sư tại phiên
tòa là có căn cứ. Vì bị cáo là người dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu, vùng xa
nhận thức pháp luật còn hạn chế, khi phạm tội bị cáo mới được 17 tuổi 10 tháng
20 ngày là người chưa thành niên do bị rủ rê lôi kéo phạm tội, thời điểm phạm
tội bị cáo đang nuôi con nhỏ nên được cơ quan Điều tra áp dụng biện pháp ngăn
chặn cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng vì điều kiện kinh tế khó khăn và sợ không có
người chăm sóc con nhỏ nên bị cáo đã bỏ trốn sang Trung Quốc làm thuê kiếm
tiền để trang trải cuộc sống gia đình, sau một thời gian trở về nhà thì bị bắt lại,
trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thật thà khai báo, ăn năn hối cải,
gia đình bị cáo đặc biệt khó khăn, con của bị cáo còn nhỏ, các bị hại đã trở về
với gia đình ngay nên hậu quả xảy ra không lớn, chồng của bị cáo là Hầu Seo S
đã tự nguyện bồi thường cho mỗi người bị hại là 2.000.000đ. Hơn nữa theo Điều
74 BLHS 1999 và Điều 91 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định nguyên tắc xử lý
người dưới 18 tuổi phạm tội phải bảo đảm lợi ích tốt nhất của người dưới 18 tuổi
và chủ yếu nhằm mục đích giúp họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở
thành công dân có ích cho xã hội. Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách
nhiệm hình sự, nên Hội đồng xét xử áp dụng điểm b,p khoản 1 và khoản 2 Điều
46, Điều 69, Điều 74 Bộ luật hình sự 1999 để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để
bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Bị cáo phạm hai tội Mua bán người và tội Mua bán trẻ em nên áp dụng
khoản 2 Điều 50 Bộ luật hình sự năm 1999 tổng hợp hình phạt chung cho cả hai
tội buộc bị cáo phải thi hành .
Đối với hành vi xuất cảnh trái phép của bị cáo Lù Thị S, xét thấy chưa
đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, cơ quan Điều tra đã ra quyết định
xử phạt hành chính bằng hình thức: Cảnh cáo là thỏa đáng, Hội đồng xét xử
không xem xét.
Trong vụ án còn có vợ chồng Cứ Thị D, Sú S (là người có quốc tịch Trung
Quốc) Cơ quan điều tra đã tách ra để phối hợp với Công an Trung Quốc lập hồ
sơ quản lý và điều tra xác minh làm rõ, nếu có đủ căn cứ để chứng minh hành vi
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phạm tội của Cứ Thị D và Sú S sẽ xử lý sau. Nên Hội đồng xét xử không có cơ
sở để xem xét trong cùng vụ án này.
[4]. Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa bị hại, người có quyền lợi liên
quan yêu cầu bị cáo Lù Thị S phải bồi thường các khoản tiền như sau:
- Bị hại Lù Thị Ph tiền danh dự, nhân phẩm bị xâm hại theo qui định của
pháp luật.
- Ông Lù Sào D, (bố đẻ của Lù Thị Phui) tiền công đi tìm bị hại Lù Thị
Ph là 25 triệu đồng.
Trong quá trình điều tra. Bị hai Sùng thị S có đề nghị buộc bị cáo Seo
phải bồi thường tiền danh dự, nhân phẩm bị xâm hại là 10.000.000đ.
- Ông Sùng Văn K (bố đẻ của Sùng Thị S) tiền công đi tìm bị hại Sùng Thị S
là 35 triệu đồng.
Trong quá trình Điều tra Hầu Seo S (là chồng của bị cáo S) đã tự nguyện
bồi thường cho mỗi người bị hại 2.000.000đ, đề nghị Hội đồng xét xử khấu trừ
cho bị cáo.
Tại phiên tòa bị cáo S không nhất với yêu cầu của các bị hại và người có
quyền lợi liên quan, đề nghị Hội đồng xem xét giải quyết theo quy định của
pháp luật.
Hội đồng xét xử, xét thấy cần chấp nhận một phần yêu cầu của Bị hại và
người có quyền lợi nghĩa vụ có liên quan những chi phí thực tế, căn cứ vào quy
định tại Điều 585 và Điều 592 của BLDS, buộc bị cáo phải bồi thường thiệt hại
cho các bị hại và người có quyền lợi liên quan các khoản tiền như sau:
- Bồi thường tiên công đi tìm bị hại cho ông Lò Seo D số tiền 5 triệu đồng
và ông Sùng Văn K số tiền 5 triệu đồng và khấu trừ số tiền ông Hầu Seo S đã
bồi thường cho ông Diu 2.000.000đ và ông Kinh 2.000.000đ. Bị cáo còn phải
chịu bồi thường cho ông D và ông K mỗi người là 3.000.000đ (ba triệu đồng).
- Bồi thường tiền danh dự nhân phẩm cho bị haị Lò thị Phvà Sùng Thị S
mỗi người với tiền là 6.500.000đ
[5]. Về án phí, do bị cáo bị kết tội và phải bồi thường thiệt hại cho người
bị hại, nên bị cáo phải chịu án phí theo quy định tại Điều 136 của BLTTHS năm
2015 và Điều 23 và Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày
30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm,
thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.
Vì các lẽ trên.
QUYẾT ĐỊNH:
- Tuyên bố bị cáo Lù Thị S phạm hai tội: Tội Mua bán người và tội Mua
bán trẻ em.
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- Về hình phạt: Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 119; điểm e khoản 2
Điều 120, điểm b,p khoản 1 và khoản 2 Điều 46, Điều 50; Điều 69, Điều 74 Bộ
luật hình sự 1999; Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội,
vận dụng khoản 3 Điều 7; Điều 91; điểm d khoản 2 Điều 150 và điểm đ khoản 2
Điều 151; Điều 101 Bộ luật hình sự 2015.
Xử phạt bị cáo Lù Thị S 04 (Bốn) năm tù về tội Mua bán người; 07 (Bảy)
năm tù về tội Mua bán trẻ em. Tổng hợp hình phạt chung của hai tội buộc bị cáo
phải chấp hành 11 (Mười một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt tạm giam
16/6/2017
- Về dân sự: Áp dụng Điều 42 của BLHS năm 1999, Điều 585 và Điều
592 BLDS buộc bị cáo Lù Thị S phải bồi thường như sau:
- Bồi thường tiền chi phí đi tìm bị hại, cho ông Lò Seo D, SN 1957; trú tại
Thôn Nấm L, xã Nấm D, huyện Xín M tỉnh Hà Giang số tiền 05 (Năm) triệu
đồng và ông Sùng Văn K SN 1972; trú tại Thôn Nấm L, xã Nấm D, huyện Xín
M tỉnh Hà Giang số tiền 05 (Năm) triệu đồng và được khấu trừ số tiền ông Hầu
Seo S đã bồi thường cho ông D 2.000.000đ (Hai triệu đồng) và ông K
2.000.000đ (Hai triệu đồng). Bị cáo S còn phải bồi thường cho ông Lù Seo D số
tiền 3.000.000đ (Ba triệu đồng) và ông Sùng Văn K số tiền là 3.000.000đ (Ba
triệu đồng).
- Bồi thường tiền danh dự nhân phẩm cho bị haị Lò thị Ph SN 1996 và
Sùng Thị S (Tức: Ch) SN 1994, cùng trú taị: Thôn Nấm L, xã Nấm D, huyện
Xín M tỉnh Hà Giang, mỗi người với tiền là 6.500.000đ (Sáu triệu năm trăm
nghìn đồng).
Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối
với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án
xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu
khoản tiền lãi của số tiền phải thi hành án theo quy định tại Điều 357 của Bộ
luật dân sự.
- Về án phí: Áp dụng Điều 136 của BLTTHS năm 2015, Điều 23 và Điều
26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016, buộc bị cáo Lù
Thị Seo phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm và
950.000 ( Chín trăm năm mươi nghìn) đồng án phí dân sự có giá ngạch.
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.
Báo cho bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan biết có
quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Báo cho bị hại và
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người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa biết có quyền
kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ nhận được bản án hoặc niêm yết bản án.
Nơi nhận:
- VKSND tỉnh Hà giang;
- PV27; PC45; PC 44 Công an tỉnh;
- TTTGPL tỉnh Hà Giang;
- Trại tạm giam Công an tỉnh;
- Sở tư pháp;
- Cục THA tỉnh;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu.

T.M.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán, Chủ toạ phiên toà

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 129/2018/HS-PT
Ngày 20 – 3 – 2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Thành Văn
Các thẩm phán:

Ông Phan Văn Yên
Ông Đỗ Đình Thanh

- Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Tấn Duy Minh - Thư ký Tòa án nhân
dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh
tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Minh Sơn - Kiểm sát viên.
Ngày 20 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông,
Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công
khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 679/2017/TLPT-HS ngày 22/12/2017
đối với bị cáo Lang Thanh D do có kháng cáo của đại diện người bị hại và
kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ
Chí Minh đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 54/2017/HSST ngày 8/11/2017
của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông;
- Bị cáo bị kháng cáo, kháng nghị:
Lang Thanh D, sinh năm 1959, tại tỉnh Thanh Hóa; nơi ĐKHKTT: Thôn
N, xã E, huyện C, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: Bảo vệ Trường Tiểu học Ng, xã
E; trình độ học vấn: 7/10; con ông Lang Văn M và bà Lương Thị Kh (đều đã
chết); có vợ là Vi Thị L và 03 con; bị bắt tạm giam từ ngày 25-5-2017 (có mặt).
Người bào chữa cho bị cáo Lang Văn D: Ông Phan Văn C - Luật sư của
Văn phòng luật sư Phan Anh C, thuộc Đoàn luật sư tỉnh Đăk Nông (có mặt).
- Người bị hại: Cháu Lý Thị H, sinh ngày 23-9-2006.
Người đại diện hợp pháp của bị hại: Anh Lý Văn Th; địa chỉ: thị trấn E1,
huyện C, tỉnh Đăk Nông (vắng mặt).
Ngoài ra, trong vụ án này còn có những người bị hại khác không có kháng
cáo, không liên quan đến kháng cáo của đại diện bị hại ông Lý Văn Th và kháng
nghị Viện trưởng Viện kiểm sát của nên tòa án không triệu tập.
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NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung
vụ án được tóm tắt như sau:
Lang Thanh D làm nhân viên bảo vệ tại Trường Tiểu học Ng, xã E, huyện
C, tỉnh Đắk Nông từ năm 1996. Vào khoảng đầu tháng 4 năm 2017, khi thấy
cháu H đứng một mình trong nhà vệ sinh nữ, D đóng cửa nhà vệ sinh lại, đưa
cho cháu H 20.000
, mông của cháu H, khi đang thực
hiện hành vi trên thì nghe thấy tiếng gõ cửa, D sợ bị phát hiện nên trèo qua nhà
vệ sinh nam đi ra ngoài. Lúc này, một số học sinh phát hiện thấy cháu H được D
cho tiền nên báo cho chị Nguyễn Thị H1 là giáo viên Trường Tiểu học Ng biết.
Ngày 11-5-2017, anh Lý Văn Th là bố đẻ của cháu Lý Thị H đã làm đơn tố cáo
hành vi của Lang Thanh D. Kết quả điều tra: Trong khoảng thời gian từ năm
2015 đến năm 2017, D đã 04 lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu Lý Thị H, là
học sinh của trường tiểu học Ng, cụ thể như sau:
Lần thứ nhất: Khoảng 09 giờ, của ngày đầu học kỳ II năm học 2014 - 2015,
khi đi kiểm tra khu nhà vệ sinh, D thấy cháu H đi vào nhà vệ sinh nữ của trường.
Lúc này, D đi vào trong nhà vệ sinh nữ đóng cửa lại, đưa cho cháu H
và nói cho bác sờ tí, cháu H cầm tiền nhưng không nói gì. Sau đó, D dùng tay sờ
ngực và âm hộ của cháu H một lúc rồi đè cháu H nằm ngửa trên nền nhà vệ sinh,
kéo quần cháu H xuống rồi thực hiện hành vi giao cấu, do âm hộ của cháu H còn
nhỏ nên D cọ xát dương vật ở bên ngoài một lúc thì xuất tinh lên đùi và bên
ngoài âm hộ của cháu H
, D dặn cháu H
không được kể cho ai nghe.
Lần thứ hai: Sau lần thứ nhất khoảng 01 tháng, vào khoảng hơn 12 giờ,
cháu H đang chơi cùng các bạn thì D vẫy cháu H đi theo vào nhà vệ sinh nữ và
kéo cháu H vào bên trong nhà vệ sinh (phòng đại tiện), để cháu H đứng trên bục
cao, D đứng ở dưới nền nhà, đưa cho cháu H
cháu
H xuống, dùng tay sờ ngực và đưa ngón tay vào bên trong âm hộ của cháu H
một lúc thì thực hiện hành vi giao cấu như lần trước.
Lần
cháu H đang chơi cùng các bạn thì D vẫy cháu H đi
theo vào nhà vệ sinh nữ, D đóng cửa, kéo cháu H lại khoảng trống giữa nhà vệ
sinh, đưa cho cháu H
cháu H
, do sợ bị người khác phát hiện nên D
trèo tường qua khu nhà vệ sinh nam để đi ra ngoài.
Lần thứ tư: Khoảng 13 giờ, một ngày trong tháng 10 năm 2016, cháu H
đang ngồi trong lớp thì thấy D đứng ở ngoài vẫy tay nên đi theo D vào nhà vệ
sinh nữ. Sau đó, D kéo cháu H vào bên trong rồi khép cửa chính nhà vệ sinh
lại, đưa cho cháu H 20.000
ấu.
Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2014 đến tháng 4 năm 2017,
khi thấy các cháu học sinh đến gửi xe, đi vệ sinh trong lúc không có ai, D đã
thực hiện hành vi sờ ngực, mông của các cháu Lý Thị H 04 lần: Lần 1, tháng 4
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năm 2014, lần 2 cách lần một ba ngày, lần 3 cách lần hai năm ngày và lần 4 cách
lần ba 05 ngày; cháu Hoàng Thị Thu Tr 01 lần vào học kỳ I lớp 4, năm học 2015
- 2016; cháu Tạ Thị Huyền Tr1 02 lần năm học lớp 3; cháu Lê Thị Ph 02 lần:
Lần 1 năm học lớp 3, lần 2 năm học lớp 5; cháu Vũ Thúy H2 03 lần gồm: Lần 1
năm học lớp 3, lần 2 cách lần một 03 ngày, lần 3 cách lần hai 05 ngày; cháu Lý
Thị Mai L 01 lần vào buổi chiều năm học lớp 3.
Bản kết luận pháp y sinh dục số: 684/PY-SD, ngày 25-5-2017 của Trung
tâm pháp y, Sở y tế tỉnh Đăk Lăk kết luận cháu Lý Thị H bị rách màng trinh đã
hóa sẹo.
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 54/2017/HSST ngày 8/11/2017 của Tòa án
nhân dân tỉnh Đắk Nông, đã quyết định:
Tuyên bố: Bị cáo Lang Thanh D phạm tội
.
112; các điểm
46;
1999; Nghị quyết 41/2017/QH14
ngày 20-6-2017 của Quốc hội; khoản 3 Điều 7, điểm x khoản 1 Điều 51 của
Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Lang Thanh D 16 (Mười sáu) năm
tù về tội
;
a, b khoản 2 Điều 116; điểm
1999; Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20-62017 của Quốc hội; khoản 3 Điều 7, điểm x khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình
sự năm 2015, xử phạt bị cáo Lang Thanh D 04 (Bốn) năm tù về tội
;
1.3. Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 50 của Bộ luật Hình sự năm 1999, tổng
hợp hình phạt của hai tội buộc bị cáo Lang Thanh D phải chấp hành hình phạt
chung là 20 (Hai mươi) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị
bắt tạm giam là ngày 25-5-2017.
Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về phần trách nhiệm dân sự, án phí và
quyền kháng cáo theo luật định.
Ngày 25/11/2017, đại diện người bị hại ông Lý Văn Th (cha ruột của cháu
Lý Thị H) làm đơn kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo D.
Ngày 7/12/2017, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành
phố Hồ Chí Minh có quyết định số 01/QĐ-VC3-V1 kháng nghị bản án hình sự
số 54/2017/HSST ngày 8/11/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông, đề nghị
Toà án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử tăng hình phạt đối
với bị cáo Lang Thanh D về hai tội
em”.
Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, đại diện hợp pháp của người bị hại giữ
nguyên yêu cầu kháng cáo, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao giữ nguyên
yêu cầu kháng nghị.
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- Quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao: Tại phiên toà hôm nay,
bị cáo Lan Thanh D thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, bị cáo đã
nhiều lần giao cấu với cháu H và dâm ô với nhiều cháu trong trường. Với tính
chất nguy hiểm của hành vi, bị cáo không những xâm hại đến danh dự, nhân
phẩm mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của các cháu. Do vậy,
mức án sơ thẩm xử đối với bị cáo là nhẹ, đề nghị Hội đồng xét tăng hình phạt
đối với bị cáo xử phạt tội “Hiếp dâm trẻ em” là 20 năm tù và tội “Dâm ô đối với
trẻ em” là 05 năm tù.
- Luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng với hành vi của bị cáo D, Toà sơ
thẩm xử phạt bị cáo 20 năm tù cho cả hai tội là đã rất nghiêm khắc, đề nghị Hội
đồng xét xử không chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân
dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đề nghị của luật sư, Hội đồng xét xử
sẽ xem xét trong quá trình lượng hình.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Căn cứ vào các chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên toà, trên cơ sở xem
xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, luật sư và lời trình
bày nhận tội của bị cáo cho thấy.
[1] Về tố tụng: Tại phiên toà phúc thẩm hôm nay, đại diện hợp pháp bị hại
kháng cáo nhưng vắng mặt không rõ lý do. Tuy nhiên, xét thấy kháng cáo tăng
hình phạt đối với bị cáo của đại diện hợp pháp bị hại phù hợp với kháng nghị đề
nghị tăng hình phạt của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành
phố Hồ Chí Minh và tại phiên toà hôm nay đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên
yêu cầu kháng nghị. Nếu đại diện hợp pháp của bị hại có rút đơn kháng cáo thì
Hội đồng xét xử vẫn xem xét kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân
dân cấp cao nên Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vắng mặt đại diện hợp
pháp bị hại.
[2] Lang Thanh D là nhân viên làm nhiệm vụ bảo vệ Trường Tiểu học Ng
thuộc xã E, huyện C, tỉnh Đắk Nông từ năm 1996. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết
của các cháu học sinh, Lang Thanh D đã 04 lần dụ dỗ cháu Lý Thị H (sinh ngày
23/9/2006) vào nhà vệ sinh trường để thực hiện hành vi giao cấu, tính thời điểm
giao cấu lần đầu (ngày đầu của năm học 2014 – 2015) thì cháu Lý Thị H trên
dưới mới 8 tuổi. Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Hiếp dâm trẻ em”, tội
phạm và hình phạt được quy định tại khoản 4 Điều 112 của Bộ luật hình sự năm
1999 (sửa đổi năm 2009). Không dừng lại ở hành vi hiếp dâm cháu H, cũng
trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến tháng 04/2017, bị cáo D đã nhiều lần
thực hiện hành vi như sờ vào ngực, mông và bộ phận sinh dục của các cháu Lý
Thị Mai L, Vũ Thúy H2, Lê Thị Ph, Tạ Thị Huyền Tr
1,
hành vi của bị cáo đã phạm tội “Dâm ô đối với trẻ em”, tội phạm và hình phạt
được quy định tại khoản 2 Điều 116 của Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi năm
2009).
[3] Với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của bị cáo là rất nguy hiểm
cho xã hội, đã xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm và sự phát triển bình thường
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của các cháu. Toà án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 16 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ
em” và 04 năm tù về tội “Dâm ô đối với trẻ em” là nhẹ, chưa tương xứng với
tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo gây ra, mức án trên không đủ để
giáo dục bị cáo, răn đe phòng ngừa chung. Đại diện hợp pháp bị hại kháng cáo
tăng hình phạt cũng như Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao kháng
nghị tăng hình phạt đối với bị cáo là có căn cứ nên chấp nhận.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;
Chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao
tại Thành phố Hồ Chí Minh và kháng cáo của đại diện hợp pháp bị hại. Sửa bản
án sơ thẩm số 54/2017/HSST ngày 8/11/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk
Nông.
112; điểm a, b khoản 2 Điều 116; điểm
46; điểm g khoản 1 Điều 48, Điều 50
h
năm 1999 (sửa đổi năm 2009); Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của
Quốc hội; khoản 3 Điều 7 của Bộ luật Hình sự năm 2015.
Xử phạt bị cáo Lang Thanh D 20 (hai mươi) năm tù về tội
; 05 (năm) năm tù về tội
. Tổng hợp hình phạt
buộc bị cáo Lang Thanh D phải chấp hành hình phạt chung của hai tội với mức
án là 25 (hai mươi lăm) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 25/5/2017. Tiếp tục
tạm giam bị cáo để bảo đảm thi hành án.
Các phần khác của nội dung án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị
kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật ngay sau khi tuyên án.
Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tối cao;
- VKSNDCC tại TP Hồ Chí Minh;
- TAND tỉnh Đắk Nông;
- VKSND tỉnh Đắk Nông;
- Cục THADS tỉnh Đắk Nông;
- CA tỉnh Đắk Nông;
- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông;
- TTG CA tỉnh Đắk Nông (1);
(Tống đạt cho bị cáo) (2b);
- Đại diện bị hại (1);
- Lưu (3). HS (2). 15b (Án 36).

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

Lê Thành Văn
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TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM NÔNG
TỈNH ĐỒNG THÁP

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
____________________________________

Bản án số: 18/2017/HNGĐ-ST
Ngày: 16/8/2017.
Về việc: " T/c về việc cấp dưỡng
nuôi con "

NHÂN DANH
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH ĐỒNG THÁP
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Kim Doãn
- Các Hội thẩm nhân dân:
1. Ông Nguyễn Hữu Phúc
2. bà Phan Thị Bé Sáu
- Thư ký phiên toà: bà Lê Thị Kim Ngân là Thư ký Tòa án nhân dân huyện
Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.
Ngày 16 tháng 8 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tam Nông xét
xử sơ thẩm công khai vụ án HNGĐ thụ lý số: 117/2017/TLST- HNGĐ ngày 26 tháng
4 năm 2017 về việc “ Tranh chấp về việc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con ”.
Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 22/2017/QĐST-HNGĐ, ngày 07
tháng 7 năm 2017. Giữa các đương sự.
- Nguyên đơn: Nguyễn Thúy K, sinh năm : 1984.
Địa chỉ: ấp F, xã P, huyện T, tỉnh Đồng Tháp.
- Bị đơn: Huỳnh Trung C, sinh năm: 1979.
Địa chỉ: khóm V, Thị trấn T, huyện T, tỉnh Đồng Tháp
Nguyên đơn Nguyễn Thúy K có mặt tại phiên tòa. Bị đơn Huỳnh Trung C
vắng mặt tại phiên tòa lần thứ hai không có lý do.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo đơn yêu cầu cấp dưỡng nuôi con ngày 31 tháng 3 năm 2017 và các lời
khai tại Toà án nhân dân huyện Tam Nông, nguyên đơn chị Nguyễn Thúy K trình bày :
Tôi và anh Huỳnh trung C kết hôn với nhau vào năm 2013, chúng tôi có đăng
ký kết hôn theo luật định. Sau khi cưới, thời gian đầu chúng tôi sống rất hạnh phúc,
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khi tôi mang thai được năm tháng thì chúng tôi luôn có mâu thuẩn, năm 2014 chúng
tôi cùng đến Tòa thuận tình ly hôn. Vì tôi đang mang thai nên không yêu cầu Tòa án
giải quyết về việc cấp dưỡng nuôi con. Ngày 05/9/2014 tôi sinh bé Nguyễn Ngọc Tú
Q, sau khi sinh con anh C không lần nào tới thăm con, cũng không cấp dưỡng nuôi
con. Nay tôi yêu cầu Tòa án giải quyết buộc anh Huỳnh Trung C có nghĩa vụ cấp
dưỡng nuôi con chung, theo mức cấp dưỡng do pháp luật quy định, ngoài ra tôi không
yêu cầu gì khác.
- Bị đơn anh Huỳnh Trung C trình bày:
Tôi và và cô Nguyễn Thúy K kết hôn với nhau vào năm 2013, chúng tôi có
đăng ký kết hôn theo pháp luật quy định. Sau khi cưới thời gian đầu chúng tôi sống rất
hạnh phúc, sau thì luôn có mâu thuẫn và chúng tôi đã thuận tình ly hôn vào năm 2014.
Trong lúc chúng tôi thuận tình ly hôn, cô K mang thai được năm tháng, khi thuận tình
ly hôn chúng tôi cùng thỏa thuận: Tôi đồng ý giao hết tài sản chung của vợ chồng cho
cố K quản lý sử dụng và tôi không cấp dưỡng nuôi con hàng tháng. Việc thỏa thuận
này chỉ là thỏa thuận miệng với nhau, chúng tôi không làm giấy tờ và cũng không ai
chứng kiến. Đến ngày 05/9/2014 cô K sinh con là cháu Nguyễn Ngọc Tú Q, tôi thừa
nhận cháu Q là con của tôi và cô K. Hôm nay cô K yêu cầu tôi cấp dưỡng nuôi con
hàng tháng theo mức cấp dưỡng do pháp luật quy định, tôi không đồng ý theo yêu cầu
của cô K, vì chúng tôi đã thỏa thuận việc này xong rồi. Tôi yêu cầu Tòa án căn cứ theo
pháp luật giải quyết, ngoài ra không yêu cầu gì khác.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại
phiên toà và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử xét thấy:
[1]. Về tố tụng:
- Về thẩm quyền giải quyết: Chị Nguyễn Thúy K khởi kiện yêu cầu anh
Huỳnh Trung C địa chỉ khóm V, thị trấn T, huyện T, tỉnh Đồng Tháp căn cứ vào các
Điều 28, 35 và Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự là thuộc thẩm quyền giải quyết của
Tòa án nhân dân huyện Tam Nông.
Về xét xử vắng mặt: Nguyên đơn chị Nguyễn Thúy K có mặt, bị đơn anh
Huỳnh Trung C vắng mặt tại phiên tòa lần thứ hai không có lý do. Tòa án tiến hành
xét xử là phù hợp với Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự.
[2]. Về nội dung:
Chị Nguyễn Thúy K yêu cầu anh Huỳnh Trung C cấp dưỡng nuôi con chung là
cháu Nguyễn Ngọc Tú Q, sinh ngày 05/9/2014 theo mức cấp dưỡng do pháp luật quy
định. Xét yêu cầu của chị Kiều là có cơ sở chấp nhận. Vì: Trong thời gian sống chung
anh chị có với nhau một đứa con là cháu Tú Q. Vào năm 2014 anh chị thuận tình ly
hôn, lúc này chị K mang thai cháu được năm tháng nên khi thuận tình ly hôn không
giải quyết về con chung.
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Tại buổi hòa giải, anh Huỳnh Trung C thừa nhận khi anh chị thuận tình ly hôn,
chị K đang mang thai được năm tháng, anh thừa nhận cháu Nguyễn Ngọc Tú Q sinh
ngày 05/9/2017 là con của anh và chị K. Hôm nay chị K yêu cầu anh cấp dưỡng nuôi
con hàng tháng theo mức cấp dưỡng do pháp luật quy định, anh không đồng ý với lý
do: Trong lúc hai người thuận tình ly hôn, hai người cùng thỏa thuận, chị K được giử
toàn bộ tài sản chung của vợ chồng và anh không cấp dưỡng nuôi con hàng tháng.
Việc trình bày của anh, chị K không thừa nhận và anh không có chứng cứ chứng minh
việc thỏa thuận trên. Tòa án nhân dân huyện Tam Nông có yêu cầu anh cung cấp
chứng cứ (Thông báo ngày 13/6/2017) nhưng anh không cung cấp được theo yêu cầu.
Xét thấy sau khi ly hôn, chị K một mình sinh con và nuôi con vẫn đảm bảo về tinh
thần và vật chất, cuộc sống của cháu ổn định. Từ khi chị K sinh con đến nay, anh chưa
lần nào tới thăm con, thậm chí anh không biết con anh họ tên gì? sinh ngày tháng năm
nào ? anh chưa thể hiện được hết trách nhiệm làm cha của mình. Hôm nay chị Kyêu
cầu anh phải có trách nhiệm đối với con, bằng cách anh phải cấp dưỡng nuôi con hàng
tháng.
Từ những căn cứ trên, chấp nhận yêu cầu về việc cấp dưỡng nuôi con của chị
Nguyễn Thúy K đối với anh Huỳnh Trung C là phù hợp.
[3]. Về án phí: Anh Huỳnh Trung C phải chịu án phí cấp dưỡng nuôi con
chung theo pháp luật quy định.
Vì các lẽ trên: Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Tam Nông
QUYẾT ĐỊNH
Căn cứ vào các Điều 28, 35, 39, 147, 227, 271 và Điều 273 của Bộ luật tố tụng
dân sự
Điều 82,83 và Điều 110 – Luật HN&GĐ
Điểm a, khoản 5 Điều 27 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày
30/12/2016 Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ
phí Tòa án.
1. Chấp nhận yêu cầu về việc cấp dưỡng nuôi con chung của chị Nguyễn Thúy
K đối với anh Huỳnh Trung C.
2. Anh Huỳnh Trung C có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con chung là cháu Nguyễn
Ngọc Tú Q sinh ngày 05/9/2014 theo mức cấp dưỡng do pháp luật quy định. Bằng ½
tháng lương cơ sở do Nhà nước quy định (hiện mức lương cơ sở là 1.300.000đ/tháng)
tại thời điểm thi hành án, đến khi cháu trưởng thành đủ 18 tuổi. Thời gian cấp dưỡng
tính từ tháng 8/2017.
3. Vế án phí:
Anh Huỳnh Trung C phải nộp số tiền 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng) án phí cấp
dưỡng nuôi con chung.
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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 dân sự; thời hiệu thi
hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án.
Án xử công khai, có mặt nguyên đơn, vắng mặt bi đơn. Báo cho nguyên đơn
được biết có quyền kháng cáo lên Toà án nhân dân tỉnh Đồng Tháp trong hạn 15 ngày
kể từ ngày tuyên án hôm nay. Báo cho bị đơn được biết có quyền kháng cáo lên Tòa
án nhân dân tỉnh Đồng Tháp trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án.
Nơi nhận:
- TAND tỉnh.
- VKSND huyện.
- Chi cục THA dân sư huyện.
- Đương sự.
- Lưu HS DS.

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

Nguyễn Kim Doãn
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN U MINH,
TỈNH CÀ MAU

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

Bản án số: 74/2017/ HNGĐ-ST
Ngày 18 tháng 7 năm 2017
V/v

p

n

o on

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN U MINH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
T ẩm p án - C ủ toạ p iên tòa: Ông Trịnh Xuân Miễn
Cá Hội t ẩm n ân ân:
1. Ông Tr n Trun i n
2. Ôn Tr n Huy Quan
- Thư ký phiên tòa: Ông Ngô Giang Nam là Thư ký Tòa án nhân dân huyện
U Minh, tỉnh Cà Mau.
Ngày 18 tháng 7 năm 2017 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện U Minh xét xử
sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 120/2017/TLST – HNGĐ n ày 24 thán 5 năm
2017 v tranh chấp cấp dư n cho con theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số
123/2017/QĐXXST - HNGĐ n ày 28 tháng 6 năm 2017 iữa các đươn sự:
1. N uyên đơn: Chị
Huy n U, sinh năm 1993
Địa chỉ cư trú: Ấp 06, x N uyễn h ch, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau; có mặt.
2. Bị đơn: Anh Lâm Thanh T, sinh năm 1991
Địa chỉ cư trú: Ấp 05, x Tân c B c, huyện Th i B nh, tỉnh Cà Mau; có mặt.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Chị Lê Huy n U và anh âm Thanh T là v ch n , n ày 31 – 3 – 2017 đư c
Tòa án nhân dân huyện Th i B nh, tỉnh Cà Mau ra Quyết định côn nh n thu n
t nh ly hôn; con chung tên Lâm Tâm N sinh n ày 24 – 5 – 2016 iao chị U trực
tiếp chăm sóc nuôi dư n . Nay chị U khởi kiện y u c u anh T cấp dư n cho con
m i thán 02 triệu đ n ; phươn th c cấp dư n hàn thán ; th i hạn cấp dư n
t n ày 18 – 7 – 2017 cho đến khi âm Tâm N đủ 18 tu i. Anh T đ n ý cấp
dư n cho con, phươn th c cấp dư n hàn thán và th i hạn cấp dư n nhưn
anh chỉ đ n ý m c cấp dư n
n
m c lươn cơ sở cán , côn ch c, vi n
ch c và lực lư n v tran theo quy định hiện nay.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
[1] t yêu u ủa ị U: Chị U yêu c u anh T cấp dư n cho con, anh T
đ n ý, nhưn m c cấp dư n anh T và chị U không th a thu n đư c. Chị U y u
c u m c cấp dư n m i thán 02 triệu đ n , còn anh T chỉ chấp nh n n
m c
lươn cơ sở đối v i cán , côn ch c, vi n ch c và lực lư n v tran hiện nay.
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Tòa án thấy r n : Hiện tại chị U là y s , cán
Trạm y tế x m i thán thu
nh p khoản 3.500.000 đ n ; còn anh T là cán
Côn an huyện, cấp c trun
úy m i thán thu nh p khoản 6.000.000 đ n . Như v y, v kinh tế th anh T và
chị U chỉ thu nh p t ti n lươn ; M c thu nh p lươn trun
nh m i thán anh T
có ph n nhi u hơn chị U. M c cấp dư n mà chị U y u c u có ph n cao so v i khả
năn đi u kiện kinh tế hiện tại của anh T; còn m c cấp dư n mà anh T chấp nh n
th thấp hơn so v i m c chi ph trun
nh m i thán của m t đ a tr sốn tại địa
phươn . Do đó, Tòa án xác định m c cấp dư n cho con m i thán anh T phải cấp
dư n 1.300.000đ là phù h p.
[2] Án phí: Tại điểm a khoản 6 Đi u 27 của N hị Quyết số
326/2016/UBTVQH14 của Ủy an Thư n vụ Quốc H i v m c thu, miễn, iảm,
thu, n p, quản lý và sử dụn án ph và lệ ph Tòa án quy định: N ư i có n hĩa vụ
cấp dư n định kỳ hoặc m t l n theo quyết định của Tòa án phải chịu án phí dân
sự sơ thẩm như đối v i trư n h p vụ án dân sự khôn có iá n ạch.
M c án ph khôn iá n ạch theo N hị Quyết số 326/2016/UBTVQH14
n ày 30 thán 12 năm 2016 quy định là 300.000 đ n . Do đó, anh âm Thanh T
phải chịu án ph dân sự sơ thẩm 300.000 đ n .
Vì á lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
Căn c khoản 2 Đi u 82 của u t Hôn nhân và Gia đ nh;
Căn c điểm a khoản 6 Đi u 27 của N hị Quyết số 326/2016/UBTVQH14
n ày 30 thán 12 năm 2016 của Ủy an Thư n vụ Quốc H i quy định v m c
thu, miễn, iảm, thu, n p, quản lý và sử dụn án ph và lệ ph Tòa án.
Tuyên xử: [1] Anh Lâm Thanh T có n hĩa vụ cấp dư n cho âm Tâm N
sinh n ày 24 – 5 – 2016 m i thán 1.300.000 đ n ; Th i hạn cấp dư n kể t
n ày 18 – 7 – 2017 cho đến khi âm Tâm N đủ 18 tu i; hươn th c cấp dư n
hàn thán .
ể t n ày có đơn y u c u của n ư i đư c thi hành án cho đến khi thi hành
án xon khoản ti n cấp dư n cho con, hàn thán
n phải thi hành án còn phải
chịu khoản ti n l i của số ti n còn phải thi hành án theo m c l i suất đư c quy
định tại đi u 468 của B lu t dân sự 2015 tươn n v i th i ian ch m thi hành
án.
[2] Án phí: Án phí dân sự sơ thẩm anh Lâm Thanh T phải chịu 300.000đ.
Trư n h p ản án đư c thi hành theo quy định tại Đi u 2 u t Thi hành án
dân sự th n ư i đư c thi hành án dân sự, n ư i phải thi hành án dân sự có quy n
th a thu n thi hành án, quy n y u c u thi hành án, tự n uyện thi hành án hoặc ị
cư n chế thi hành án theo quy định tại các đi u 6,7 và 9 u t Thi hành án dân sự;
th i hiệu thi hành án đư c thực hiện theo quy định tại Đi u 30 u t thi hành án
dân sự.
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N uy n đơn, ị đơn có quy n khán cáo ản án tron hạn 15 n ày kể t
ngày tuyên án.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Nơi nhận:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà
- Đươn sư;
- V SND huyện U Minh;
- ưu h sơ vụ án;
- ưu VT.Tòa án U Minh.

(Đ ký)
Trịnh Xuân Miễn
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TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Bản án số: 61/2017/HSPT
Ngày: 06-9-2017

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Văn Tỉnh
Các Thẩm phán:
1. Ông Tôn Văn Thông
2. Ông Bùi Quang Sơn
- Thư ký phiên tòa: Ông Đinh Nhật Trường - Thư ký Tòa án nhân dân
tỉnh Bến Tre.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tham gia phiên tòa:
Bà Nguyễn Ngọc Nồm - Kiểm sát viên trung cấp.
Ngày 06 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre xét xử
phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 60/2017/HSPT ngày 01 tháng 8 năm
2017 đối với bị cáo Nguyễn Văn D do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự
sơ thẩm số 17/2017/HSST ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện C.
Bị cáo có kháng cáo: Nguyễn Văn D, sinh ngày 18 tháng 11 năm 1994 tại
Bến Tre; nơi cư trú: ấp T, xã H, huyện C, tỉnh Bến Tre; số chứng minh nhân dân:
xxxxxxxxx; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: 6/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo:
Không; con ông Nguyễn Văn H và bà Nguyễn Thị D; tiền án: Tại Bản án số
147/2013/HSPT ngày 30-10-2013 của Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Long An đã xử
phạt 09 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; Tại Bản án số 57/2015/HSST ngày 21-42015 của Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre đã xử phạt 01 năm 06 tháng tù về tội “Trộm
cắp tài sản”; tiền sự: Không; bị bắt tạm giam từ ngày 23-12-2016 cho đến nay; Bị cáo
có mặt.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện C và bản án hình sự sơ
thẩm của Tòa án nhân dân huyện C thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Vụ án thứ nhất: Khoảng 14 giờ ngày 31-10-2016, Nguyễn Văn D đến tiệm
internet N thuộc ấp G, xã V, huyện C chơi game. Tại đây, D gặp Nguyễn Hữu T (sinh
ngày 18-12-2003) đang truy cập internet, D làm quen rồi tự xưng mình là bạn của M
(M là anh bà con với T) và hỏi T khi nào về cho D đi nhờ xe về nhà, T đồng ý.
Khoảng 15 giờ cùng ngày, cả hai ra về. D điều khiển xe đạp điện của T chở T trên
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Quốc lộ 57 hướng từ xã V về cầu H. Trên đường đi, D nảy sinh ý định chiếm đoạt xe
đạp điện của T nên điều khiển xe chạy vào đường bê tông thuộc ấp P, xã V, huyện C.
Thấy có 01 ngôi nhà, máy lợp tôn, D dừng xe lại và nói đó là nhà của bạn D đồng
thời kêu T đứng đợi, D mượn xe đi rước bạn sau đó trở lại rước T. Sau đó, D điều
khiển xe của T đi về nhà. Riêng T đứng chờ đến 16 giờ cùng ngày không thấy D trở
lại, biết mình bị lừa nên đến Công an xã V trình báo.
Vụ án thứ hai: Khoảng 15 giờ ngày 11-9-2016, Nguyễn Quốc V phát hiện
chuồng gà của anh Nguyễn Văn P ở gần nhà có nhiều gà được nhốt trong bội sắt
không người trông coi nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. V rủ Nguyễn Văn D đến để
cùng nhau trộm gà, D đồng ý. V điều khiển xe môtô biển kiểm soát 61H4 – xxxx của
gia đình rước D về nhà V. Sau đó, cả hai cùng nhau đi bộ đến nhà anh P. Tại đây, V
đứng ngoài canh đường, D đi vào chuồng gà lén lút bắt hai con gà trống nòi. Bắt gà
xong, V về nhà lấy xe môtô nói trên chở D và gà trộm được đem bán cho anh Võ Văn
T với giá 700.000 đồng. D và V chia nhau mỗi người 350.000 đồng và cả hai tiêu xài
cá nhân hết.
Vụ án thứ ba: Khoảng 13 giờ ngày 15-11-2016, Đặng Thị Cẩm S (sinh ngày
06-11-2002) cùng Nguyễn Thị Thủy T1, Trần Khánh Đ, Trương Thị Lam K, Phạm
Thị Ngọc P, Nguyễn Thị Kim N và Nguyễn Thị Cẩm T đến Đền thờ liệt sỹ xã H chơi.
Tại đây, T1 và P rủ tổ chức uống rượu, tất cả đồng ý nên T1 và P đi mua rượu và thức
ăn rồi cùng nhau uống rượu, riêng Cẩm S chỉ ngồi chơi không uống. Một lát sau,
Nguyễn Văn D đến, T1 và K tiếp tục rủ Cẩm S cùng uống rượu, Cẩm S cầm chai
rượu uống một hơi hết ½ chai (loại chai nước suối nhỏ). Sau đó, T1 và D đưa P về
nhà rồi quay lại cùng Cẩm S và mọi người đi đến quán K thuộc xã V tiếp tục uống
rượu, tại đây 06 người uống hết 01 chai rượu chuối hột thể tích 750ml. Đến khoảng
20 giờ cùng ngày, D chở Cẩm S về nhà trọ 666 thuộc ấp P, xã H, huyện C, tỉnh Bến
Tre. D vào đăng ký phòng và cùng Cẩm S vào phòng nghỉ. Tại đây, Cẩm S đồng ý
cho D giao cấu 01 lần. Đến sáng ngày 16-11-2016, Cẩm S tiếp tục đồng ý cho D giao
cấu 01 lần nữa. Sau đó, D chở Cẩm S đi ăn rồi về nhà. Đến ngày 21-11-2016, mẹ của
Cẩm S đến Công an xã H tố giác.
Tại kết luận định giá tài sản số 72/KL-HĐĐG ngày 07-11-2016 của Hội đồng
định giá tài sản huyện C kết luận: 02 con gà trống nòi có tổng trọng lượng là 5,1 kg
có giá là 561.000 đồng tại thời điểm tháng 9/2016.
Tại kết luận định giá tài sản số 81/KL-HĐĐG ngày 30-11-2016 của Hội đồng
định giá tài sản huyện C kết luận: 01 chiếc xe đạp điện màu vàng, nhãn hiệu
DRAGON, trên xe có chữ OSAKA có giá trị là 1.200.000 đồng tại thời điểm tháng
10/2016.
Tại bản kết luận pháp y về tình dục số 52-0217/TD ngày 01-3-2017 của Trung
tâm giám định pháp y – Sở y tế tỉnh Bến Tre đã kết luận đối với Đặng Thị Cẩm S như
sau:
- Màng trịnh vị trí 09 giờ có dấu khuyết chưa đến chân màng trinh.
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- Theo kết quả siêu âm ngày 23-02-2017 nạn nhân không có thai.
- Không xếp tỷ lệ phần trăm.
Tại bản án hình sự sơ thẩm số 17/2017/HSST ngày 26-6-2017 của Tòa án
nhân dân huyện C, tỉnh Bến Tre đã quyết định:
Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn D phạm các tội “Trộm cắp tài sản”; “Lừa đảo
chiếm đoạt tài sản” và “Giao cấu với trẻ em”.
Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm g, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 33 của
Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn D 01 (một) năm tù về tội “Trộm cắp tài
sản”.
Áp dụng khoản 1 Điều 139; điểm g, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm h
khoản 1 Điều 48; Điều 33 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn D 01
(một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 115; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm g
khoản 1 Điều 48; Điều 33 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn D 03 (ba)
năm tù về tội “Giao cấu với trẻ em”.
Áp dụng Điều 50 Bộ luật Hình sự, tổng hợp hình phạt chung bị cáo Nguyễn
Văn D phải chấp hành là 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày
23-12-2016.
Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về phần trách nhiệm dân sự, án phí,
quyền và thời hạn kháng cáo theo luật định.
Ngày 05-7-2017, bị cáo Nguyễn Văn D kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc
thẩm xem xét giảm hình phạt tù đối với tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Nguyễn Văn D khai nhận hành vi phù hợp với
nội dung bản án sơ thẩm, bị cáo không thay đổi yêu cầu kháng cáo.
Kiểm sát viên cho rằng kháng cáo của bị cáo làm trong hạn luật định, tại
phiên tòa phúc thẩm bị cáo yêu cầu giảm hình phạt tù nhưng không đưa ra thêm tình
tiết giảm nhẹ nào khác ngoài các tình tiết giảm nhẹ mà Tòa án cấp sơ thẩm đã xem
xét để làm căn cứ giảm hình phạt, mức hình phạt tù mà Tòa án cấp sơ thẩm đã xử
phạt đối với bị cáo là tương xứng. Đề nghị áp dụng điểm a khoản 2 Điều 248 Bộ luật
tố tụng hình sự, không chấp chận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Áp dụng khoản 1 Điều 139; điểm g, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm h khoản 1
Điều 48; Điều 33 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn D 01 (một) năm
06 (sáu) tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các phần quyết định khác của
bản án sơ thẩm không có kháng cáo kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày
hết thời hạn kháng cáo kháng nghị.
Lời nói sau cùng bị cáo yêu cầu giảm hình phạt tù.
Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm;
căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện,
chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo.

97

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
[1] Qua lời khai nhận của bị cáo Nguyễn Văn D kết hợp chứng cứ đã được
thu thập có cơ sở xác định. Khoảng 14 giờ ngày 31-10-2016, Nguyễn Văn D đến tiệm
internet N thuộc ấp G, xã V, huyện C chơi game. Tại đây, D gặp Nguyễn Hữu T (sinh
ngày 18-12-2003) đang truy cập internet, D làm quen và tự xưng là bạn của M đồng
thời hỏi T khi nào về cho D đi nhờ xe về nhà, T đồng ý. Trên đường về, do có ý định
muốn chiếm đoạt xe của T, D đưa ra các thông tin không đúng sự thật như: Thấy có
01 ngôi nhà, máy lợp tôn, D dừng xe lại và nói đó là nhà của bạn D và kêu T đứng
đợi, D mượn xe đi rước bạn sau đó trở lại rước T để T tin và giao xe cho bị cáo để bị
cáo chiếm đoạt mà không trả xe cho T. Xe trị giá 1.200.000 đồng. Về nhân thân bị
cáo đã có tiền án về tội chiếm đoạt tài sản chưa được xóa án tích lại tiếp tục phạm tội.
[2] Với ý thức hành vi, giá trị tài sản mà bị cáo đã chiếm đoạt của Nguyễn
Hữu T và nhân thân của bị cáo, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử và tuyên bố bị cáo
Nguyễn Văn D phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 139 Bộ luật
Hình sự là có cơ sở phù hợp luật định. Đối với hai tội danh “Tội trộm cắp tài sản” và
“Tội giao cấu với trẻ em” do không có kháng cáo, kháng nghị nên Hội đồng xét xử
phúc thẩm không xem xét, được giữ nguyên.
[3] Xét kháng cáo của bị cáo, thấy rằng Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các
tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo: bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn
hối cải, phạm tội nhưng gây thiệt hại không lớn, bị cáo có ông nội là ông Nguyễn
Văn X tham gia cách mạng bị bắt tù đày, người bị hại có đơn bãi nại cho bị cáo; bị
cáo phạm vào tình tiết tăng nặng là “Phạm tội đối với trẻ em”. Tại phiên tòa phúc
thẩm, bị cáo yêu cầu giảm hình phạt tù để sớm về nuôi ông, bà ngoại nhưng không có
xác nhận về hoàn cảnh gia đình nên không có cơ sở xem xét, ngoài ra không có thêm
tình tiết giảm nhẹ nào khác. Với mức hình phạt 01 năm 06 tháng tù đối với tội “Lừa
đảo chiếm đoạt tài sản” mà Tòa án cấp sơ thẩm đã xử phạt đối với bị cáo là đã xem
xét đầy đủ tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo, cấp phúc thẩm xét thấy phù hợp nên được
giữ nguyên và không chấp nhận kháng cáo của bị cáo.
[4] Về án phí, bị cáo phải chịu án phí phúc thẩm do kháng cáo không được
chấp nhận.
V các t ên,
U ẾT ĐỊNH:
[1] Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 248 Bộ luật tố tụng hình sự. Không chấp
nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn D giữ nguyên bản án sơ thẩm số
17/2017/HSST ngày 26-6-2017 của Tòa án nhân dân huyện C.
Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn D phạm các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”;
“Trộm cắp tài sản” và “Giao cấu với trẻ em”.
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Áp dụng khoản 1 Điều 139; điểm g, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm h
khoản 1 Điều 48; Điều 33 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn D 01
(một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm g, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 33 của
Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn D 01 (một) năm tù về tội “Trộm cắp tài
sản”.
Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 115; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm g
khoản 1 Điều 48; Điều 33 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn D 03
(ba) năm tù về tội “Giao cấu với trẻ em”.
Áp dụng Điều 50 Bộ luật Hình sự, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Nguyễn
Văn D phải chấp hành chung cho cả ba tội là 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời
hạn tù tính từ ngày 23-12-2016.
2 Về án phí: Áp dụng Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày
30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Bị cáo Nguyễn Văn D phải nộp 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự
phúc thẩm.
3 Các quyết định khác của bản án sơ thẩm về trách nhiệm dân sự và án phí
không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn
kháng cáo, kháng nghị.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
i nh n:
- VKSND tỉnh Bến Tre (1b);
- Phòng hồ sơ Công an tỉnh Bến Tre (1b);
- Tòa án nhân dân huyện C (3b);
- Công an huyện C (1b);
- VKSND huyện C (1b);
- Chi cục THADS huyện C (1b);
- Sở tư pháp tỉnh Bến Tre (1b);
- UBND xã H – huyện C (1b);
- Nhà tạm giữ CA huyện C (1b);
- Bị cáo đang bị tạm giam (1b);
- Phòng KTNV
THA, Tòa Hình sự, Văn
phòng TAND tỉnh Bến Tre (3b);
- Lưu hồ sơ vụ án (1b).

TM HỘI ĐỒNG X T XỬ PH C TH M
Th
ph n – Ch T phi n

(Đã ký)

Phạ

Văn T nh
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TÒA ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ AN KHÊ - TỈNH GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 22/2017/HSST
Ngày: 15/8/2017

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ AN KHÊ - TỈNH GIA LAI
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đồng Ánh Đông.
Các Hội thẩm nhân dân:
1. Bà Trần Thị Kia - Nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu,
thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.
2. Ông Nguyễn Văn Minh - Bí thư Đoàn phường Tây Sơn, thị xã An Khê,
tỉnh Gia Lai.
- Thư ký phiên tòa: Bà Võ Thị Hường - Thư ký TAND thị xã An Khê.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã An Khê tham gia phiên tòa:
Ông Lê Minh Ngọc - Kiểm sát viên.
Ngày 15 tháng 8 năm 2017, tại Trụ sở TAND thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 24/2017/HSST ngày 11/7/2017
đối với bị cáo:
Nguyễn Phi P (Tên gọi khác: M) sinh ngày 10/3/1994 tại Đak Pơ, Gia Lai;
trú tại: xã TA, huyện ĐP, tỉnh Gia Lai; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn:
6/12; dân tộc: Kinh; con ông Nguyễn Th và bà Nguyễn Thị B; tiền sự: không; tiền
án: có 01 tiền án (Tại bản án số 13/2011/HSST ngày 05/7/2011, bị Tòa án nhân
dân huyện ĐP, tỉnh Gia Lai xử phạt 30 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng
hợp với hình phạt 30 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” tại bản án số
42/2010/HSST ngày 02/12/2010 của Tòa án nhân dân thị xã AK, tỉnh Gia Lai
thành hình phạt chung là 60 tháng tù, đến ngày 16/3/2015 chấp hành xong hình
phạt); bị bắt tạm giam từ ngày 14/4/2017 cho đến nay; có mặt.
* Người bị hại:
1. Từ Mậu Thanh N sinh ngày 12/8/2001 và người đại diện hợp pháp là bà
Văn Thị P sinh năm 1974 (là mẹ của cháu N); đều trú tại: phường AP, thị xã AK,
tỉnh Gia Lai; có mặt.
2. Nguyễn Thị Như G sinh ngày 06/02/2003 và người đại diện hợp pháp là
ông Nguyễn Văn L sinh năm 1966 (là cha của cháu G); đều trú tại: phường AP, thị
xã AK, tỉnh Gia Lai; có mặt.
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* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:
1. Nguyễn Thị B sinh năm 1970; trú tại: xã TA, huyện ĐP, tỉnh Gia Lai; có
mặt.
2. Phan Thanh H sinh năm 1968; trú tại: phường AB, thị xã AK, tỉnh Gia
Lai; có mặt.
3. Nguyễn Văn Ch sinh năm 1990; trú tại: xã CA, huyện ĐP, tỉnh Gia Lai;
vắng mặt.
4. Nguyễn Anh Q sinh năm 1985; trú tại: xã CA, huyện ĐP, tỉnh Gia Lai; có
mặt.
NHẬN THẤY:
Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai truy tố về
hành vi phạm tội như sau:
Khoảng 23 giờ ngày 09/4/2017, Nguyễn Phi P ở xã TA, huyện ĐP điều
khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha loại xe Nouvo, màu đỏ- đen BKS 81N2-08xx đi
từ nhà đến thị xã An Khê với mục đích xem nhà nào sơ hở thì đột nhập vào trộm
cắp tài sản. Khi đi P cầm theo cây đao bằng gỗ dài khoảng 1m50, lưỡi đao sơn màu
trắng bạc dài khoảng 60cm, bản rộng khoảng 09cm, mũi nhọn, cán đao dài khoảng
90cm đường kính khoảng 03cm, sơn màu đen dạng rằn ri để dùng cạy cửa đột
nhập. Đến khoảng 01giờ 30 phút ngày 10/4/2017, khi đi đến đoạn đường DT qua
Trạm Y tế phường AT (phường AT, thị xã An Khê) thấy trong Trạm Y tế có một
phòng còn sáng điện và có tiếng nói từ Tivi vọng ra. P nghĩ có người ngủ quên nên
P dựng xe mô tô ở đường hẻm bên hông phía tay phải (theo hướng từ đường đi
vào) rồi đi bộ vào bên trong Trạm Y tế, đi xung quanh nhìn vào bên trong quan sát.
P nhìn thấy hai cháu Từ Mậu Thanh N và Nguyễn Thị Như G đang ngủ trong
phòng nên dạo quanh tìm chỗ để đột nhập vào bên trong để trộm cắp tài sản. Khi đi
đến cửa sổ phía bên trái (theo hướng từ ngoài vào) P trèo lên cửa sổ bẻ một lá sắt
hàn bảo vệ để trèo vào trong, nhưng vì chân đau P không trèo vào được nên đi đến
trước cửa ra vào bên trái (theo hướng từ ngoài vào) dùng cây đao cầm theo thọc
vào khe cửa (phần giáp với nền nhà) nâng chốt cửa rồi cầm đao đi vào phòng làm
việc rồi qua phòng ngủ nơi hai cháu Từ Mậu Thanh N và Nguyễn Thị Như G đang
ngủ. Vào trong P nhìn thấy chiếc điện thoại Oppo Neo 7 màu trắng đang xạc pin để
ở cuối giường, P đi đến rút điện thoại khỏi dây xạc bỏ vào túi quần, cùng lúc này P
nhìn thấy một chiếc điện thoại Iphone 6 màu vàng để ở trên ghế phía gần đầu
giường nên đi đến lấy thì cháu N tỉnh giấc, thấy P tay cầm đao đứng ở phòng nên
hoảng sợ ngồi dậy và khóc. Thấy cháu N tỉnh dậy và khóc, sợ bị phát hiện P đe dọa
nói: “Im” và yêu cầu cháu N đọc mật khẩu điện thoại Iphone 6. Vì hoảng sợ nên N
đọc mật khẩu là “120801”, Phước cầm điện thoại bấm kiểm tra mã số của cháu N
đọc thì mở được khóa màn hình. Vừa lúc này cháu G thức giấc, P lấy điện thoại
Oppo Neo 7 từ trong túi ra yêu cầu cháu G vẽ mật khẩu, G vẽ mật khẩu màn hình
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cho P nhìn thấy rồi đưa lại điện thoại cho P. Khi lấy được mật khẩu hai chiếc điện
thoại, P bỏ vào túi quần của mình rồi cầm đao đi ra ngoài điều khiển xe mô tô chạy
về huyện ĐP. Trên đường về P tháo hai chiếc sim của hai chiếc điện thoại rồi vứt
đi. Đi đến đầu cầu sông Ba, P chạy vào đường THĐ đoạn trước quán Karaoke
Queen (phường TS) ném cây đao xuống hướng bờ sông rồi điều khiển xe mô tô
chạy về nhà.
Đến khoảng 11 giờ ngày 10/4/2017, P đem chiếc điện thoại Oppo Neo 7
màu trắng chiếm đoạt được của cháu G bán cho anh Nguyễn Văn Ch chủ tiệm điện
thoại “CHxxx” ở xã CA, huyện ĐP, với giá 1.200.000đ. Sau đó anh Ch bán lại cho
anh Nguyễn Anh Q ở xã CA, huyện ĐP với giá 1.500.000đ. Riêng chiếc điện thoại
Iphone 6 của cháu N, P giữ lại và ráp sim điện thoại của P số: 0961.166.xxx để sử
dụng.
Tại bản Kết luận định giá tài sản số: 26/KLĐGTS ngày 12/4/2017 của Hội
đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thị xã An Khê, kết luận: Chiếc điện
thoại di động hiệu Iphone 6 tại thời điểm bị chiếm đoạt trị giá: 5.500.000đ; Chiếc
điện thoại Oppo Neo 7 màu trắng tại thời điểm bị chiếm đoạt trị giá 800.000đ.
Tổng trị giá của hai chiếc điện thoại tại thời điểm bị chiếm đoạt là 6.300.000 đồng.
* Về vật chứng vụ án:
Hai chiếc điện thoại di động: 01 chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 6
màu vàng-trắng và 01 chiếc điện thoại di động hiệu Oppo Neo 7 màu trắng.
Một sim điện thoại số: 0961.166.xxx.
Một xe mô tô nhãn hiệu Yamaha loại Nouvo màu đỏ, đen biển số: 81N208xx, có số máy 5P112928xx, số khung 10BY2928xx.
Một khẩu trang bằng vải dạng Carô màu xanh-xám-trắng diện (30x13)cm.
Số tiền 300.000đ tiền lời do Nguyễn Văn Ch thu lợi từ việc bán điện thoại
OPPO Neo 7 cho Nguyễn Anh Q.
Đối với cây đao P sử dụng để cạy cửa và hai chiếc sim điện thoại của hai
cháu N và G, Cơ quan CSĐT đã tiến hành truy tìm nhưng không tìm thấy.
* Về phần dân sự:
Người bị hại là cháu N và G cùng người đại diện hợp pháp sau khi nhận lại
điện thoại không có yêu cầu gì về dân sự.
Anh Nguyễn Văn Ch và Nguyễn Anh Q đã tự thỏa thuận với nhau về dân
sự trong việc mua bán chiếc điện thoại di động Oppo Neo 7 màu trắng và không có
yêu cầu giải quyết.
Anh Nguyễn Văn Ch yêu cầu Nguyễn Phi P hoàn trả số tiền 1.200.000đ mà
anh Ch đã mua điện thoại của P.
Đối với Nguyễn Văn Ch khi mua điện thoại của P, anh Ch không biết rõ
điện thoại do P phạm tội mà có nên không đề cập xử lý.
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Tại bản cáo trạng số 24/CTr-VKS ngày 11/7/2017 của Viện kiểm sát nhân
dân thị xã An Khê đã truy tố bị cáo Nguyễn Phi P về tội “Cướp tài sản” theo khoản
1 Điều 133 của Bộ luật Hình sự.
Kiểm sát viên, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã An Khê tham gia
phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Phi P phạm tội “Cướp
tài sản” theo khoản 1 Điều 133 của BLHS; áp dụng điểm p khoản 1 Điều 46; các
điểm g, h khoản 1 Điều 48 của BLHS; xử phạt bị cáo từ 04 năm đến 05 năm tù. Về
vật chứng: Áp dụng Điều 41, 42 BLHS, Điều 76 BLTTHS. Trả lại xe mô tô nhãn
hiệu Yamaha loại Nouvo biển số: 81N2-08xx cho bà Nguyễn Thị B, trả lại số tiền
300.000đ cho anh Nguyễn Văn Ch, tịch thu tiêu hủy 01 sim điện thoại số
0961.166.xxx và 01 khẩu trang bằng vải. Về dân sự: Không có yêu cầu gì nên
không đề cập. Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.
Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ
vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ,
ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác,
XÉT THẤY:
Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Phi P đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi
của mình đúng như nội dung bản cáo trạng đã truy tố. Lời khai của bị cáo tại phiên
tòa là phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập được có tại hồ sơ vụ án.
Vì vậy có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 23 giờ ngày 09/4/2017, Nguyễn Phi P
điều khiển xe mô tô 81N2-08xx đến thị xã An Khê nhằm mục đích trộm cắp tài
sản. Đến khoảng 01 giờ 30 phút ngày 10/4/2017, Nguyễn Phi P đi đến Trạm Y tế
phường AT thuộc phường AT, thị xã An Khê đột nhập vào trong chiếm đoạt được
01 chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 6 và 01 chiếc điện thoại di động hiệu Oppo
Neo 7 của hai cháu N và G. Khi bị hai cháu N và G tỉnh giấc phát hiện được, bị cáo
không bỏ chạy mà tiếp tục hăm dọa yêu cầu các cháu cung cấp mật khẩu để mở
khóa màn hình hai chiếc điện thoại. Bị cáo đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
của hai cháu N và G trong đêm khuya vắng, Trạm Y tế lúc này không có người
lớn, khi các cháu khóc thì bị cáo bảo phải im không được khóc. Bản thân bị cáo tay
cầm đao, đầu đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang bịt mặt. Hành vi này của bị cáo
Nguyễn Phi P đã làm tê liệt hoàn toàn ý chí chống cự của hai cháu N và G buộc
các cháu phải cung cấp mật khẩu để chiếm đoạt hai chiếc điện thoại. Bị cáo có cầm
theo cây đao (bằng gỗ) mục đích ban đầu là để cạy cửa trộm cắp tài sản, nhưng khi
bị phát hiện bị cáo không sử dụng nó để đe dọa người bị hại. Do đó, hành vi của bị
cáo Nguyễn Phi P đã phạm vào tội “Cướp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều
133 của Bộ luật Hình sự.
Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm đến quyền sở hữu
tài sản của người khác, không những gây hoang mang lo sợ đối với người trực tiếp
bị xâm phạm mà còn làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
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Do đó, cần phải áp dụng cho bị cáo một hình phạt nghiêm khắc tương xứng với
tính chất, mức độ hành vi phạm tội. Bị cáo đã từng bị Tòa án nhân dân thị xã AK
và Tòa án nhân dân huyện ĐP xét xử về tội trộm cắp tài sản. Sau khi chấp hành
xong hình phạt tù về địa phương, chưa được xóa án tích, lẽ ra bị cáo phải rút ra
được bài học cho bản thân để phấn đấu trở thành công dân có ích cho gia đình và
xã hội. Nhưng bị cáo vẫn không chịu cải sửa bản thân mà tiếp tục phạm tội nên lần
phạm tội này của bị cáo thuộc trường hợp tái phạm, đồng thời còn phạm tội đối với
trẻ em đây là các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm g,
h khoản 1 Điều 48 của Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên cũng cần xem xét giảm nhẹ một
phần hình phạt cho bị cáo vì trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã
thành khẩn khai báo là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại
điểm p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật Hình sự cần được xem xét khi quyết định hình
phạt đối với bị cáo.
Xét tính chất mức độ hành phạm tội, đặc điểm nhân thân, các tình tiết tăng
nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, thấy cần áp dụng hình phạt tù cách ly bị cáo
ra ngoài xã hội để có thời gian cải tạo, giáo dục đối với bị cáo.
Về trách nhiệm dân sự:
Người bị hại là các cháu N và G cũng như người đại diện hợp pháp của các
cháu đã nhận lại điện thoại và không có yêu cầu gì thêm nên không đề cập.
Đối với anh Nguyễn Văn Ch có đơn xin xét xử vắng mặt và trình bày
không yêu cầu bị cáo phải trả số tiền 1.200.000đ từ việc anh Ch mua điện thoại của
bị cáo nên không đề cập.
Về xử lý vật chứng:
Đối với khẩu trang bằng vải dạng Carô màu xanh-xám-trắng diện (30x13)
cm xét thấy không có giá trị sử dụng, nên tịch thu tiêu hủy.
Đối với xe mô tô nhãn hiệu Yamaha loại Nouvo màu đỏ, đen biển số 81N208xx, là tài sản của bà Nguyễn Thị B, bị cáo sử dụng vào việc phạm tội bà B
không biết, nên trả lại cho bà Nguyễn Thị B.
Đối với sim điện thoại 0961.166.xxx của bị cáo Nguyễn Phi P không đăng
ký sử dụng, xét thấy không có giá trị nên cần tịch thu tiêu hủy.
Đối với số tiền 300.000đ anh Nguyễn Văn Ch giao nộp từ việc bán điện
thoại Oppo Neo 7 cho anh Nguyễn Văn Q, xét thấy không phải do phạm tội mà có
nên trả lại cho anh Nguyễn Văn Ch.
Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Phi P phạm tội “Cướp tài sản”;
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2. Áp dụng khoản 1 Điều 133; điểm p khoản 1 Điều 46; các điểm g, h
khoản 1 Điều 48 của Bộ luật Hình sự;
- Xử phạt bị cáo Nguyễn Phi P 04 (Bốn) năm tù. Thời hạn chấp hành hình
phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giam 14/4/2017.
3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 41, 42 của BLHS và Điều 76 của
BLTTHS.
- Tịch thu tiêu hủy 01 khẩu trang bằng vải và 01 sim điện thoại số
0961.166.xxx.
- Trả lại cho bà Nguyễn Thị B 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha loại Nouvo
màu đỏ, đen biển số 81N2-08xx.
- Trả lại cho anh Nguyễn Văn Ch số tiền 300.000đ.
(Tình trạng đặc điểm các vật chứng trên theo như biên bản giao nhận vật
chứng ngày 14/7/2017 giữa Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Khê và Chi cục thi
hành án dân sự thị xã An Khê).
Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 99 của BLTTHS và Nghị quyết số
326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử
dụng án phí và lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ
thẩm.
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án (15/8/2017) bị cáo, người bị
hại, người đại diện hợp pháp của người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên
quan có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai
xét xử phúc thẩm. Thời hạn trên đối với người vắng mặt được tính kể từ ngày nhận
được bản án hoặc bản án được niêm yết.
Nơi nhận:
- TAND tỉnh Gia Lai;
- VKSND thị xã An Khê;
- Công an thị xã An Khê;
- Những người tham gia tố tụng;
- Chi cục THADS thị xã An Khê;
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Đồng Ánh Đông
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO
TẠI ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quyết định giám đốc thẩm
Số: 34/2017/HS-GĐT
Ngày 02-8-2017

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ỦY BAN THẨM PHÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG
Với Hội đồng giám đốc thẩm gồm có 08 thành viên tham gia xét xử, do ông:
Nguyễn Anh Tiến, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng làm Chủ tọa phiên tòa.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa, ông: Lê
Ra - Kiểm sát viên cao cấp.
Thư ký ghi biên bản phiên tòa: bà Nguyễn Thị Minh Phương - Thư ký Tòa án.
Ngày 02-8-2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên
tòa giám đốc thẩm, xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo:
Phan Văn H (tên gọi khác: B T), sinh năm 1970; trú tại: Thôn P, xã H, huyện
P, tỉnh Phú Yên; trình độ văn hóa: 02/12; nghề nghiệp: làm nông; con ông Phan Văn
R và bà Lâm Thị T; có 02 vợ (đều đã ly hôn), hiện tại sống chung như vợ chồng với
Phạm Thị H (chưa đăng ký kết hôn); có 05 con, lớn nhất sinh năm 1991, nhỏ nhất
sinh năm 2008; tiền án, tiền sự: không. Bị cáo tại ngoại nơi cư trú.
- Người bị hại: cháu Nguyễn Thị Mỹ L, sinh ngày 09-12-2011.
Người đại diện hợp pháp của người bị hại: bà Nguyễn Thị S, sinh năm 1978
và ông Nguyễn Văn M, sinh năm 1977 (là bố, mẹ của cháu L).
Cùng trú tại: Thôn P, xã H, huyện P, tỉnh Phú Yên.
NHẬN THẤY:
Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 01-02-2016, sau khi uống rượu về, Phan Văn H thấy
cháu Nguyễn Thị Mỹ L (sinh ngày 09-12-2011) cùng với cháu Phạm Văn T, (là con trai
H) và cháu Đoàn Ngô Thanh P đang chơi bên hông nhà mình. H đi vào nhà lấy gối
nằm nghỉ dưới nền nhà tại phòng khách, rồi nói “L vô bác B nói cái này”. Khi cháu L
vào nhà, thì H bế cháu L đặt nằm ngửa trên gối. Sau đó, H dùng hai tay tuột quần
cháu L rồi để lộ âm hộ, H quỳ xuống vén một bên ống quần sót của mình, dùng tay
cầm dương vật của mình tiếp xúc với âm hộ cháu L, H định giao cấu với cháu L,
nhưng do dương vật không cương cứng nên chỉ cọ xát qua lại âm hộ cháu L. Khi
phát hiện cháu T và cháu P nhìn thấy thì H dừng lại, cháu L tự mặc quần rồi đi chơi
tiếp.
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Đến 17 giờ cùng ngày, khi tắm cho cháu L, bà Nguyễn Thị S (là mẹ cháu L),
thấy âm hộ cháu L bị sưng đỏ, cháu L kể lại toàn bộ sự việc. Tại thời điểm bị xâm hại,
cháu Nguyễn Thị Mỹ L mới được 04 tuổi 01 tháng 22 ngày.
Tại Bản Kết luận giám định pháp y về tình dục số 46/TD ngày 18-02-2016 và
Công văn giám định bổ sung số 53/CV ngày 23-8-2016, Trung tâm Giám định Pháp
y tỉnh Phú Yên xác đinh tổn thương bộ phận sinh dục của cháu Nguyễn Thị Mỹ L:
“Tầng sinh môn không có vết xây xát, môi lớn bên phải của âm hộ viêm đỏ nhẹ.
Màng trinh nguyên không có vết rách”.
Tại Kết luận điều tra số 19/KLĐT-CSĐT ngày 24/6/2016, Cơ quan Cảnh sát
điều tra Công an huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên đề nghị truy tố Phan Văn H về tội
“Dâm ô đối với trẻ em” theo khoản 1 Điều 116 Bộ luật Hình sự.
Tại Cáo trạng số 17/VKS-HS ngày 12/7/2016, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân
dân huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên truy tố Phan Văn H về tội “Dâm ô đối với trẻ em”
theo khoản 1 Điều 116 Bộ luật hình sự.
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 20/2016/HSST ngày 16-9-2016, Tòa án nhân
dân huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên quyết định: “Áp dụng khoản 1 Điều 116; điểm b, p
khoản 1 và khoản 2 Điều 46 của Bộ luật Hình sự; xử phạt: Phan Văn H 02 năm tù về
tội “Dâm ô đối với trẻ em”, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án”.
Ngày 28-9-2016, Phan Văn H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Ngày 28-9-2016, bà Nguyễn Thị S kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho Phan
Văn H.
Ngày 30-9-2016, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Hòa, tỉnh
Phú Yên có Kháng nghị phúc thẩm số 240/QĐ-KN đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh
Phú Yên xét xử phúc thẩm theo hướng giảm hình phạt cho Phan Văn H.
Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 20/2017/HSPT ngày 27-02-2017, Tòa án nhân
dân tỉnh Phú Yên quyết định:
“Giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Áp dụng khoản 1 Điều 116; điểm b, p khoản 1 và khoản 2 Điều 46 của Bộ luật
Hình sự; xử phạt: Phan Văn H 02 năm tù về tội “Dâm ô đối với trẻ em”, thời hạn tù
tính từ ngày bắt thi hành án”.
Ngày 19-5-2017, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng có
Quyết định kháng nghị số 38/2016/KN-HS-VC2 đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa
án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy Bản án
hình sự phúc thẩm số 20/2017/HSPT ngày 27-02-2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú
Yên và Bản án hình sự sơ thẩm số 20/2016/HSST ngày 16-9-2016 của Tòa án nhân
dân huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên để điều tra, truy tố lại, với lý do: Hành vi của Phan
Văn H có đủ dấu hiệu của tội “Hiếp dâm trẻ em” theo quy định tại Điều 112 Bộ luật
Hình sự.
Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại
Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng chấp
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nhận kháng nghị giám đốc thẩm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao
tại Đà Nẵng.
XÉT THẤY:
Mặc dù, Phan Văn H chỉ thừa nhận, từ ý định đùa với cháu L nên có hành vi
dùng dương vật “quẹt qua, quẹt lại” vào âm hộ của cháu L, nhằm tìm cảm giác
sung sướng.
Tuy nhiên, tại Biên bản ghi lời khai ngày 25-02-2016, Phan Văn H thừa nhận:
“Lúc đầu, khi cởi quần của cháu Nguyễn Thị Mỹ L ra thì tôi chỉ có ý định đùa giỡn
với cháu L, nhưng khi thấy âm hộ của cháu L thì tôi cũng có ý muốn giao cấu với cháu
L nhưng do say, sần quá nên dương vật của tôi không thể cương cứng được, nên
không thể giao cấu với cháu L được mà chỉ quẹt quẹt 02 cái rồi đi uống nước”.
Cháu Nguyễn Thị Mỹ L khai: “Ông B (tức Phan Văn H) dẫn cháu (tức Nguyễn
Thị Mỹ L) vào trong nhà rồi ông B đóng cửa lại. Sau đó, ông B bảo cháu nằm xuống,
cháu nằm xuống thì thấy anh T mở cửa ra nên ông B dẫn cháu xuống phòng có cái tủ
lạnh, ông B lấy gối bỏ xuống đất và nói cháu nằm xuống. Ông B cởi quần cháu ra để
gần cái tủ lạnh, ông B kéo quần của ông B xuống, để lộ “con chim” (dương vật) của
ông B ra ngoài rồi ông B lấy “con chim của ông B “chọt” vào “bướm” (âm hộ) của
cháu. Cháu nói với ông B là cháu đau nên ông B thả cháu ra. Sau đó ông B cho cháu
10.000 đồng và nói cháu không được kể với ai”, còn bà Nguyễn Thị S khai: “Khoảng
17 giờ ngày 01-02-2016, khi tắm cho con là cháu Nguyễn Thị Mỹ L thì phát hiện phần
trên của bộ phận sinh dục của cháu bị sưng. Khi hỏi, thì cháu L nói bị ông Phan Văn
H lấy “con chim” (dương vật) chọt (đút) vào “bướm” (âm hộ), cháu L kêu đau nên
ông H thả cháu ra và cho cháu 10.000 đồng, dặn cháu không được kể với ai”.
Cháu Phạm Văn T khai:“Vào chiều ngày 01-02-2016, sau khi đi nhậu về, ba
cháu (tức Phan Văn H) gọi L vào nhà. Cháu rình (nhìn trộm) qua khe cửa thì thấy ba
cháu cởi quần L, ông vén một bên quần đùi của ông để lộ “con chim” (dương vật) ra
ngoài rồi nằm đè lên người L “ịt” tới lui. Cháu gọi P đến cùng nhìn trộm qua khe
cửa (vì cửa đã mục tạo ra khe hở) thấy ba cháu vẫn đang “ịt” bé L. Ba cháu nhìn
lên thì thấy cháu và P nên đứng dậy cầm gối dẫn bé L xuống nhà dưới, gần chỗ tủ
lạnh, L đi theo sau (lúc đó L vẫn ở truồng không mặc quần). Tiếp đó, ba cháu đặt bé
L nằm trên gối và tiếp tục hành vi trên (nghĩa là “ịt” bé L tới lui)…”. Cháu Đoàn
Ngô Thanh P khai: “Khi L vào nhà theo lời ông B (Phan Văn H) gọi, được khoảng
02 phút thì T nói với cháu “Ba tao ịt con L nha mày”. Nghe T nói xong thì cháu và T
chạy lại cửa bên hông nhà nhìn vào (cửa gỗ bị mục nên có khe hở). Lúc này, cháu
thấy L đang nằm trên gối, không mặc quần, còn ông B vén một bên ống quần để lộ
con chim (dương vật) của ông ra ngoài rồi nằm đè lên người L “ịt” tới lui. Một lúc
sau thấy cháu và T đang nhìn qua khe hở ở cửa bên hông nhà thì ông B đứng dậy
cầm gối và dẫn L đi xuống gần tủ lạnh, ông B làm hành động lúc nãy với L, nghĩa là
vén một bên ống quần để lộ con chim của ông ra rồi ông nằm đè lên người L “ịt” tới
lui, ông B quay lưng lại với cháu và T nên không biết cháu và T nhìn thấy…”. Theo
cháu T và P hiểu thì “ịt” nghĩa là có hai người, một người nằm dưới, một người nằm
trên, không mặc quần áo, đẩy tới, đẩy lui.
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Lời khai của cháu L, cháu T và cháu P có nội dung giống nhau và phù hợp với
Kết luận giám định pháp y về tình dục số 46/TD ngày 18-02-2016 của Trung tâm
Giám định Pháp y tỉnh Phú Yên.
Từ những căn cứ nêu trên, có đủ cơ sở xác định: Phan Văn H có ý định giao cấu
với cháu L, nhưng do dương vật không cương cứng nên H không thể hoàn thành
hành vi giao cấu của mình.
Do đó, hành vi của Phan Văn H có đủ yếu tố cấu thành tội “Hiếp dâm trẻ
em” được quy định tại Điều 112 Bộ luật Hình sự. Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án
cấp phúc thẩm kết án bị cáo về tội “Dâm ô đối với trẻ em” theo Điều 116 của Bộ
luật Hình sự là không đúng diễn biến của vụ án, không phản ánh đúng hành vi
khách quan, cũng như ý chí chủ quan của bị cáo. Do đó, để xử lý đúng hành vi
phạm tội của bị cáo, cần phải hủy cả hai bản án để điều tra lại theo đúng quy
định của pháp luật.
Vì các lẽ trên;
Căn cứ khoản 3 Điều 285; Điều 287 của Bộ luật tố tụng Hình sự;
QUYẾT ĐỊNH:
1. Hủy toàn bộ Bản án hình sự phúc thẩm số 20/2017/HSPT ngày 27-02-2017 của
Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên và hủy toàn bộ Bản án hình sự sơ thẩm số
20/2016/HSST ngày 16-9-2016 của Tòa án nhân dân huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
để điều tra, truy tố lại theo đúng quy định của pháp luật.
2. Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng để
điều tra lại theo thủ tục chung.
Nơi nhận:
- TANDTC - Vụ I;
- VKSNDCC tại Đà Nẵng;
(02 bản, kèm h/sơ vụ án);
- TAND tỉnh Phú Yên
- VKSND tỉnh Phú Yên;
- TAND huyện Phú Hòa;
- VKSND huyện Phú Hòa;
- Công an huyện Phú Hòa;
- Chi cục THA dân sự huyện Phú Hòa;
- Bị cáo Phan Văn H (theo địa chỉ);
- Người đại diện hợp pháp của
người bị hại (theo địa chỉ);
- Lưu: Phòng GĐKT I (03 bản), HCTP, LTHS.

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN
CHÁNH ÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Đã ký và đóng dấu

Nguyễn Anh Tiến
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TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số 68/2017/HSST
Ngày 18/7/2017

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Trần Thị T Hà
Thẩm phán: Bà Đặng Hồ Điệp
Các Hội thẩm nhân dân:
1. Ông Hà Văn Nhiều – Nguyên là giáo viên
2. Ông Nguyễn Thành Biên.
3. Ông Trần Đăng Khoa
Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Phạm Thị Mai Phương- Cán bộ
Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên tòa:
Bà Lương Thị Thúy Dung - Kiểm sát viên
Ngày 18 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng
xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 54/2017/HSST ngày 27 tháng 4
năm 2017 đối với bị cáo:
Hoàng Thị T, sinh năm 1968 tại Hải Phòng; trú tại: Đội 7, thôn A, xã B,
huyện C, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa:
Lớp 7/12; con ông Hoàng Phú L, sinh năm 1933 và bà Nguyễn Thị T2, sinh năm
1940; có chồng là Nguyễn Quốc T3, sinh năm 1964 (đã ly hôn); có 04 con, lớn
nhát sinh năm 1992, nhỏ nhất sinh năm 2000; tiền án; tiền sự: Không; tạm giữ từ
ngày 22/12/2016 đến ngày 30/12/2016 chuyển tạm giam. Có mặt.
Người bào chữa cho bị cáo Hoàng Thị T: Bà Nguyễn Thị H – Luật sư của
Công ty Luật Trịnh Khắc Triệu thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hải Phòng. Có mặt.
Người bị hại: Cháu Trịnh Hoàng Gia H, sinh ngày 02/6/2012; trú tại: Thôn
11, xã D, huyện C, thành phố Hải Phòng. Vắng mặt.
Người đại diện hợp pháp cho người bị hại:
Anh Trịnh Văn H1, sinh năm 1984; trú tại: Thôn 11, xã D, huyện C, thành
phố Hải Phòng – là bố đẻ của người bị hại. Vắng mặt.
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Chị Hà Thị C, sinh năm 1987; ĐKNKTT: Thôn 11, xã D, huyện C, thành phố
Hải Phòng; chỗ ở: Thôn E, xã F, huyện G, tỉnh Lâm Đồng – là mẹ đẻ của người bị
hại. Vắng mặt.
Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người bị hại: Bà Đặng Thị Minh L
– Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Hải
Phòng. Có mặt.
NHẬN THẤY:

Bị cáo Hoàng Thị T bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng truy tố
về hành vi phạm tội như sau:
Từ khoảng tháng 4/2016, Hoàng Thị T có quan hệ yêu đương nam nữ và sống
chung như vợ chồng với anh Trịnh Văn H1; sinh năm 1984, tại: Thôn 11, xã D,
huyện C, thành phố Hải Phòng. Quá trình chung sống, hàng ngày T nhận trách
nhiệm trông nom, chăm sóc, đưa đón cháu Trịnh Hoàng Gia H, sinh ngày 02 tháng
6 năm 2012 (là con riêng của anh H1) đi học tại trường mầm non xã D, huyện C,
thành phố Hải Phòng. Ngày 07/12/2016, T đi cùng anh H1 vào tỉnh Lâm Đồng để
giải quyết việc ly hôn của anh H1 với vợ cũ là Hà Thị C, sinh năm 1987; trú quán:
F, G, Lâm Đồng. Trong thời gian này, giữa T và anh H1 nảy sinh mâu thuẫn, anh
H1 đề nghị chia tay, đồng thời gọi điện thoại thông báo cho bố mẹ đẻ của mình là
ông Trịnh Văn H2, sinh năm 1961 và bà Lê Thị T2, sinh năm 1963; cùng trú tại
thôn 11, xã D, huyện C, thành phố Hải Phòng được biết về việc chấm dứt quan hệ
với T. Anh H1 còn nhờ ông H2, bà T2 trông nom, nuôi dưỡng, đưa đón cháu H đi
học, không để cho T tiếp tục chăm sóc, gần gũi cháu H. Đến ngày 10/12/2016, T
đến nhà anh H1 để thu dọn đồ đạc tư trang cá nhân của mình đem đi. Do vẫn còn
tình cảm với anh H1 và muốn hàn gắn quan hệ yêu đương của hai người, T đã nảy
sinh ý định sử dụng cháu H để ép buộc anh H1 quay lại chung sống với mình.
Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 20/12/2016, T thuê ông Bùi Văn N, sinh năm 1969;
trú tại: Thôn 8, xã I, huyện C, thành phố Hải Phòng chở xe ôm đến trường học của
cháu H, sau đó vào lớp học của cháu gặp chị Nguyễn Thị V, sinh năm 1985, là
giáo viên chủ nhiệm xin phép đón cháu H về sớm. Do không biết việc T và anh H1
đã chia tay nên chị V đã đồng ý giao cháu H cho T. Sau khi đón cháu H, T tiếp tục
thuê xe ôm của ông N chở cả hai đến khu vực cửa hàng xăng thuộc xã Thiên
Hương, huyện C, thành phố Hải Phòng rồi đón xe khách, đưa cháu H đến nhà bà
Phạm Thị N1, sinh năm 1963, ở thôn 3, xã K, huyện L, thành phố Hải Phòng. Tại
nhà bà N1, T giới thiệu cháu H là con nuôi của mình với các thành viên trong gia
đình bà N1 và xin được ở lại chơi ít hôm. Trong thời gian ở nhà bà N1, T liên tục
sử dụng chiếc điện thoại di động, nhãn hiệu Nokia 1202 của mình nhắn tin cho anh
H1 với nội dung thể hiện sự chán nản vì bị anh H1 lừa dối tình cảm. T còn nói dối
anh H1 về việc đang mang thai con của anh H1 và đe dọa sẽ cùng chết với cháu
H... Đến ngày 21/12/2016, Công an huyện C tìm được cháu H, sau đó bàn giao cho
gia đình anh H1, đồng thời tiến hành bắt khẩn cấp đối với Hoàng Thị T về hành vi
“Chiếm đoạt trẻ em”.
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Quá trình điều tra, Hoàng Thị T khai nhận: Do không muốn chia tay với anh
H1 nên T tự ý đón cháu H vào chiều ngày 20/12/2016 nhằm mục đích níu kéo anh
H1 quay lại sống chung với mình. Việc T nhắn tin đe dọa cùng chết với cháu H là
để trả thù và dọa cho H1 sợ vì đã lừa dối tình cảm của T. Trong thời gian đưa cháu
H đi cùng mình, T vẫn quan tâm, chăm sóc cháu và không có ý định giết hoặc
cùng chết với cháu H.
Tại bản Cáo trạng số 57/CT-VKS-P2 ngày 25 tháng 4 năm 2017, Viện kiểm
sát nhân dân thành phố Hải Phòng đã truy tố bị cáo Hoàng Thị T về tội “Chiếm
đoạt trẻ em” theo điểm c khoản 2 Điều 120 Bộ luật Hình sự.
Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung
bản Cáo trạng đã nêu.
Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng vẫn giữ
nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản
Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:
Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 120; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; khoản
2 Điều 47 Bộ luật Hình sự 1999; Nghị quyết 41/2017/QH14; khoản 3 Điều 7;
khoản 1 Điều 153 Bộ luật Hình sự 2015.
Xử phạt: Hoàng Thị T: Từ 4 đến 5 năm tù.
Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết theo quy định của
pháp luật.
Quan điểm của Luật sư bào chữa cho bị cáo Hoàng Thị T:
Luật sư không có ý kiến gì về tội danh, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét
cho bị cáo về nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của bị cáo do quá yêu thương
anh H1 (là bố đẻ của cháu H). Mục đích bắt cháu H để níu kéo tình cảm với anh
H1. Mặt khác, hành vi của bị cáo chưa để lại hậu quả nghiêm trọng, người bị hại
vẫn được chăm sóc tốt, an toàn. Đồng thời, bị cáo là người lần đầu phạm tội, bị cáo
sinh ra ở khu vực nông thôn, trình độ văn hóa mới học hết lớp 7; có hoàn cảnh gia
đình éo le, một mình nuôi 4 đứa con nhỏ. Bản thân bị cáo cũng đang bị bệnh u xơ
tử cung. Anh H1 (bố đẻ của người bị hại) cũng có 1 phần lỗi và đã có đơn xin giảm
nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm đ, g, k, n
khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47; Điều 60 Bộ luật Hình sự 1999 và khoản 1
Điều 153 Bộ luật Hình sự 2015 (áp dụng quy định theo nguyên tắc có lợi) để
khoan hồng bị cáo.
Quan điểm của Trợ giúp viên pháp lý bảo vệ lợi ích cho người bị hại:
Nhất trí với tội danh và khung hình phạt mà Kiểm sát viên luận tội.
Bị cáo là người đáng thương nhưng cũng đáng trách vì đã lựa chọn cách xử
sự không đúng pháp luật. Tại phiên tòa, anh H1 vắng mặt nhưng đã có đơn xin
giảm nhẹ hình phạt và không yêu cầu bị cáo phải bồi thường cho người bị hại.
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Hành vi phạm tội của bị cáo chưa xảy ra hậu quả tuy nhiên bị cáo cần nhận thức
đúng hành vi của mình và cải tạo tốt.
Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ
vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ,
ý kiến của Kiểm sát viên, quan điểm của Luật sư bào chữa, quan điểm của Trợ
giúp viên pháp lý, lời khai của bị cáo, ý kiến của đại diện hợp pháp của người bị
hại; lời khai của những người tham gia tố tụng khác có trong hồ sơ vụ án;
XÉT THẤY:

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Hoàng Thị T khai nhận hành vi phạm tội của
mình như nội dung bản Cáo trạng đã nêu. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai
của chính bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với kết quả giám định nội dung tin
nhắn, phù hợp lời khai của người bị hại và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ
sơ vụ án, thể hiện: Bị cáo Hoàng Thị T không có trách nhiệm quản lý, đưa đón
cháu Trịnh Hoàng Gia H, sinh ngày 02/6/2012 (là con của anh Trịnh Văn H1). Bị
cáo đã lợi dụng sơ hở của gia đình cháu H trong việc đưa đón cháu đi học tại
trường Mẫu giáo xã D, huyện C, thành phố Hải Phòng; bị cáo T đã tự ý đến trường
học đón và tách cháu H khỏi sự kiểm soát của cha, mẹ và ông bà nội cháu H mà
không được sự đồng ý của họ từ ngày 20/12/2016 đến ngày 21/12/2016. Do đó, có
đủ căn cứ kết luận Hoàng Thị T phạm tội “Chiếm đoạt trẻ em” theo Điều 120 Bộ
luật Hình sự như kết luận của Kiểm sát viên là có căn cứ đúng người, đúng tội,
đúng pháp luật.
Đánh giá tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị
cáo đã xâm phạm đến quyền tự do thân thể, được tôn trọng và bảo vệ nhân phẩm
và danh dự của trẻ em, làm mất trật tự an toàn xã hội gây tâm lý lo lắng cho gia
đình người thân nên cần xử lý nghiêm.
Về tình tiết định khung hình phạt:
Do không muốn chia tay với anh H1 nên bị cáo T đã chiếm đoạt cháu H
nhằm mục đích trả thù anh H1 vì cho rằng anh H1 đã lừa dối tình cảm của bị cáo,
đồng thời gây sức ép để anh H1 quay lại sống với bị cáo. Do đó, bị cáo Hoàng Thị
T phạm tội vì “động cơ đê hèn” nên bị xét xử theo điểm c khoản 2 Điều 120 Bộ
luật Hình sự.
Về hình phạt đối với bị cáo:
Xét thấy, bị cáo Hoàng Thị T nhân thân không có tiền án, tiền sự; phạm tội
lần đầu, sau khi phạm tội bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đại diện hợp
pháp cho người bị hại có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Đây 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.
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Tại phiên tòa, Luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử cho bị
cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm đ, g,
k, n khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự; Hội đồng xét xử không chấp nhận bởi lẽ:
- Đối với điểm đ khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự: Cháu H là người bị hại
hoàn toàn không có lỗi gì với bị cáo mà bố đẻ của người bị hại là người lỗi một
phần khiến bị cáo phạm tội do bị kích động về tinh thần, bị ức chế do bội tình
nhưng hành vi của anh H1 chưa đến mức trái pháp luật nghiêm trọng.
- Đối với điểm k khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự: Bị cáo sinh ra tại một
thành phố lớn, trình độ văn hóa học hết lớp 7, bị cáo có đầy đủ khả năng nhận thức
để lựa chọn cách xử sự phù hợp nên không được hưởng tình tiết giảm nhẹ này.
- Đối với điểm g khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự: Hành vi phạm tội của bị
cáo không gây thiệt hại về vật chất nhưng đã gây thiệt hại lớn về tinh thần cho gia
đình người bị hại, làm cho những người thân trong gia đình cháu H phải lo lắng, sợ
hãi và bức xúc.
- Đối với điểm n khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự: Bị cáo bị bệnh u xơ tử
cung, đây không phải bệnh làm hạn chế khả năng nhận thức, điều khiển hành vi.
Tuy nhiên, đối chiếu với các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, khoản
2 Điều 153 Bộ luật Hình sự 2015 không có tình tiết định khung “Phạm tội vì động
cơ đê hèn” nên hành vi của bị cáo Hoàng Thị T chỉ phạm tội “Chiếm đoạt người
dưới 16 tuổi” theo khoản 1 Điều 153 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 03
năm đến 07 năm tù. Căn cứ vào Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017,
theo hướng có lợi cho bị cáo, cần xét xử bị cáo về tội “Chiếm đoạt trẻ em” theo
điểm c khoản 2 Điều 120 BLHS năm 1999 nhưng áp dụng tinh thần, đường lối
theo Bộ luật Hình sự năm 2015 chỉ xử phạt bị cáo ở trong khung hình phạt tương
ứng với khoản 1 Điều 153 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tuy nhiên, căn cứ vào tính
chất, hành vi phạm tội của bị cáo rất nghiêm trọng nên cần cách ly bị cáo khỏi xã
hội một thời gian mới đủ tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. Do đó,
Hội đồng xét xử không chấp nhận quan điểm của Luật sư bào chữa cho bị cáo T đề
nghị cho bị cáo được hưởng án treo.
Về bồi thường dân sự: Người đại diện hợp pháp cho người bị hại không yêu
cầu bị cáo phải bồi thường nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.
Về giải quyết vật chứng:
Cơ quan điều tra thu giữ 01 điện thoại di động của bị cáo: Chiếc điện thoại
này bị cáo sử dụng để nhắn tin đe dọa anh H1 nên cần tịch thu, sung quỹ Nhà
nước.
Bị cáo phải nộp án phí theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên;
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QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Hoàng Thị T phạm tội “Chiếm đoạt trẻ em”.
Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 120; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều
47 Bộ luật Hình sự 1999; Nghị quyết 41/2017/QH14; khoản 3 Điều 7; khoản 1
Điều 153 Bộ luật Hình sự 2015;
Xử phạt:
Hoàng Thị T: 5 (Năm) năm tù. Thời hạn tù tính ngày 22/12/2016.
2. Về vật chứng: Áp dụng Điều 41 Bộ luật Hình sự; Điều 76 Bộ luật Tố tụng
hình sự, tuyên:
Tịch thu, phát mại, sung quỹ Nhà nước: 01 (Một) điện thoại di động.
(Theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 17/7/2017 tại Cục Thi hành án
thành phố Hải Phòng)
3. Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự
sơ thẩm.
4. Về quyền kháng cáo đối với Bản án: Bị cáo, Trợ giúp viên pháp lý được
quyền kháng cáo trong hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án.
Người bị hại, đại diện hợp pháp cho người bị hại (vắng mặt) được quyền
kháng cáo trong thời hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được Bản án.
Nơi nhận:
- TANDCC;
- VKSND TPHP;
- Công an thành phố HP;
- Thi hành án TPHP; Sở Tư pháp;
- Bị cáo; Trại tạm giam Công an TPHP;
- Những người tham gia tố tụng khác;
- Lưu: HS, THS.

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

Trần Thị Thu Hà
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

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

Bản án số: 01/2015/HNGĐ -PT
Ngày 29/12/2015
V/v “Tranh chấp cấp dưỡng nuôi con
và thay đổi người nuôi con sau ly hôn”

==================

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Với thành phần Hội đồng xét xử Phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Trần Thị Hoà
Các Thẩm phán: Bà Đặng Thị Tố Nga và bà Phạm Thị Liễu
Thư ký ghi biên bản phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hoài Thu - CB Tòa án
Đại diện VKSND Tỉnh Lai Châu tham gia phiên toà: Bà Trần Thị Bích Ngọc
Trong ngày 29 tháng 12 năm 2015, tại trụ sở TAND tỉnh Lai Châu, xét xử
công khai vụ án thụ lý số 01/2015/HNGĐ - PT ngày 23/10/2015 về việc “Tranh chấp
cấp dưỡng nuôi con và thay đổi người nuôi con sau ly hôn ” do bản án dân sự sơ thẩm
số 04/2015/HNGĐ - ST ngày 14/9/2015 của TAND Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai
Châu bị kháng cáo. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 01/2015/ QĐPT ngày 03 tháng 12 năm 2015 giữa các đương sự:
*Nguyên đơn:
Chị Vũ Thị N - Sinh năm 1981 (Có mặt).
Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt nam; Nghề nghiệp: Giáo viên
Trú tại: Tổ 22, Phường Đông P, Thành Phố C, tỉnh Lai Châu.
*Bị Đơn:
Anh: Trần Ngọc T - Sinh năm 1980.(Có mặt).
Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt nam; Nghề nghiệp: CB Công an Tỉnh Lai Châu
Trú tại: Tổ 11, Phường Tân P - Thành phố C, tỉnh Lai Châu.
*Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:
Cháu Trần Vũ Minh Qu - Sinh năm 2006 (Có mặt)- Con chung của chị N và anh T
NHẬN THẤY:
Theo bản án sơ thẩm số 04/HNGĐ - ST ngày 14/9/2015 của TAND Thành Phố
Lai Châu, tỉnh Lai Châu thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Trong đơn khởi kiện đề ngày 03/3/2015 và các lời khai tiếp theo tại Toà
án, chị Vũ Thị N trình bày: Chị và anh Trần Ngọc T ly hôn theo Quyết định
công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự số
50/2014/QĐST-HNGĐ ngày 20/8/2014 của Tòa án nhân dân thành phố Lai
Châu, tỉnh Lai Châu. Theo quyết định, chị N là người trực tiếp trông nom, chăm
sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con chung là cháu Trần Vũ Minh Q, sinh ngày
09/12/2006 cho đến khi thành niên và anh T không phải cấp dưỡng nuôi con
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chung. Qua một thời gian trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con chung
chị thấy cháu Q cần thiết phải được đầu tư hơn nữa về học tập, tham gia tập
luyện, vui chơi giải trí... nhưng với tổng thu nhập bình quân hàng tháng của chị
gần 6.200.000 đồng thì việc đáp ứng nhu cầu ăn và học cho cháu còn gặp nhiều
khó khăn. Vì vậy, chị yêu cầu anh Trần Ngọc T cấp dưỡng hàng tháng nuôi con
chung với số tiền là 4.000.000 đồng/ tháng ( bốn triệu đồng một tháng) cho đến
khi cháu Q đủ tuổi thành niên.
Tại văn bản phản tố ngày 25 tháng 6 năm 2015 và các lời khai trong quá
trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, bị đơn anh Trần Ngọc T
yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi chung, anh nhận nuôi cháu Trần Vũ Minh
Q cho đến khi đủ tuổi thành niên và yêu cầu chị N cấp dưỡng tiền nuôi con chung
là 2.000.000 đồng/ tháng (hai triệu đồng một tháng) vì những lý do: Sau khi ly
hôn một thời gian ngắn, chị N không trực tiếp nuôi con mà đưa con cho anh nuôi
từ khoảng đầu tháng 9 năm 2014 cho đến khoảng đầu tháng 02 năm 2015, trong
thời gian nuôi con trên anh đã đảm bảo cho con phát triển tốt về mọi mặt; ngoài
ra khi chị Ng đi công tác, chị đưa con cho anh nuôi, anh đã làm tròn trách nhiệm
của một người bố, trong thời gian chị N trực tiếp nuôi con chị thường để con lang
thang ngoài đường không gửi ai. Còn anh lương cao hơn chị N, hiện lương của
anh là 12.500.000 đồng/ tháng, có nhà thuê đầy đủ tiện nghi, anh yêu thương con,
chăm sóc và dạy dỗ con tốt hơn chị N.
Về nguyện vọng của cháu Trần Vũ Minh Q: Tại các biên bản lấy lời khai
ngày 25/6 và ngày 10/7 năm 2015, cháu có nguyện vọng ở với mẹ.
Tại bản án dân sự sơ thẩm số 04/2015/HNGĐ - ST ngày 14/9/2015 của
TAND thành phố Lai Châu đã quyết định áp dụng khoản 3, khoản 5 Điều 27;
khoản 1 Điều 131 Bộ luật tố tụng dân sự; các Điều 81, 82, 84, 107, 110,116, 117
Luật hôn nhân và gia đình năm 2014; khoản 5, khoản 10 Điều 27 Pháp lệnh số
10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009:
1. Không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn anh Trần Ngọc T về thay
đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn và cấp dưỡng nuôi con chung sau ly hôn.
2. Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn là chị Vũ Thị N, buộc bị
đơn anh Trần Ngọc Toản phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con chung là
Trần Vũ Minh Q, sinh ngày 09/12/2006 với mức cấp dưỡng là 3.000.000 đồng/
tháng (ba triệu đồng một tháng) cho đến khi con chung đủ tuổi thành niên.
Ngoài ra cấp sơ thẩm còn tuyên phần án phí, quyền kháng cáo của đương
sự.
Ngày 21/9/2015 anh Trần Ngọc T viết đơn kháng cáo không đồng ý với nội
dung bản án sơ thẩm và mong Tòa án xem xét và xử lại vì anh cho rằng điều kiện
để anh nuôi dưỡng, chăm sóc con về mặt kinh tế, nơi ở và giáo dục cho con tốt
hơn chị N. Anh yêu cầu được nuôi con, nếu anh được nuôi con thì anh chỉ yêu
cầu chị N đóng góp phí tổn nuôi con là 2.000.000đ/ tháng. Anh không đồng ý về
việc Tòa quyết định việc nuôi con thuộc về chị N và anh phải cấp dưỡng cho con
là 3 triệu đồng/ tháng. Nếu anh không được nuôi con thì anh chỉ chấp nhận đóng
tiền cấp dưỡng nuôi con là 2.500.000đ/ tháng.
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Tại cấp phúc thẩm anh T vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo. Chị Vũ Thị N
vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm. Cháu
Trần Vũ Minh Q đề nghị Hội đồng xét xử cho cháu tiếp tục được ở với mẹ cháu.
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh Lai Châu phát biểu việc tuân theo pháp
luật ở giai đoạn xét xử phúc thẩm và đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ, căn cứ vào lời khai của các đương
sự tại cấp sơ thẩm và phúc thẩm, trên cơ sở xem xét lời phát biểu của Đại diện
VKSND Tỉnh Lai Châu tại phiên toà phúc thẩm.
XÉT THẤY:
Luật Hôn nhân gia đình của nước ta có nhiệm vụ bảo vệ chế độ hôn nhân
gia đình tiến bộ, xây dựng các chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử các thành
viên trong gia đình, bảo vệ quyền và lợi ích hợp phấp của các thành viên trong
gia đình. Trong đó nhiều chế định bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em được quan
tâm đúng mức. Xã hội và các thành viên trong gia đình có nghĩa vụ quan tâm để
trẻ em được đảm bảo điều kiện mọi mặt để phát triển về thể chất và tinh thần.
Trong vụ án này, việc giao cháu Trần Vũ Minh Q cho chị N hay anh T nuôi
dưỡng chăm sóc khi chị N và anh T ly hôn cần xem xét mọi mặt để đảm bảo
quyền lợi và các điều kiện cho sự phát triển lành mạnh của cháu Q. Cấp phúc
thẩm thấy rằng cả chị N và anh T đều có đủ điều kiện đảm bảo cho việc phát triển
thể chất tinh thần cũng như đảm bảo việc chăm sóc giáo dục, điều kiện vật chất
để nuôi dưỡng cháu Q cho đến tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, xét điều kiện hiện
nay, về thu nhập của chị N và anh T đều là công chức hưởng lương từ Ngân sách
Nhà nước. Lương của chị N thấp hơn anh T xong xét một các toàn diện thì từ khi
anh chị ly hôn tới nay, cháu Q vấn ở với chị N và được chị N nuôi dưỡng chăm
sóc, cháu vẫn phát triển về mọi mặt, đặc biệt kết quả học tập của cháu được Nhà
trường ghi nhận và được tặng giấy khen, tới nay chị N vẫn có nguyện vọng nuôi
con và yêu cầu anh T đóng góp phí tổn nuôi con chung, cấp sơ thẩm xem xét và
quyết định mỗi tháng anh T phải cấp dưỡng nuôi con chung là 3.000.000đ một
tháng là phù hợp với thu nhập của anh T và giao cho chị N tiếp tục nuôi dưỡng
cháu Q là hoàn toàn có căn cứ.
Mặt khác tại phiên toà phúc thẩm ngày hôm nay nguyện vọng của cháu Q
vẫn đề nghị được ở với mẹ. Do đó cấp phúc thẩm thấy rằng Toà án khi quyết
định giao con cho ai cần xem xét điều kiện mọi mặt để đảm bảo cho cháu Q phát
triển lành mạnh, hiện nay anh T đã có gia đình riêng, vợ anh Toản hiện tại cũng
đã sinh con nên anh T cũng phải lo cho cuộc sống riêng của gia đình anh hiện tại
do đó cần giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Vì các lẽ trên
Căn cứ vào khoản 1 điều 275/Bộ luật tố tụng Dân sự.
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QUYẾT ĐỊNH:
1.Không chấp nhận kháng cáo của anh Trần Ngọc T và giữ nguyên bản án
dân sự sơ thẩm số 04/HNGĐ - ST ngày 14/9/2015 của Toà án nhân dân Thành
phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
2. Về án phí:
Áp dụng điều 132/BLTTDS; Điều 27 pháp lệnh án phí lệ phí Tòa án năm
2009, Anh Trần Ngọc T phải chịu 200.000đ án phí dân sự phúc thẩm. Anh T đã nộp
tạm ứng án phí phúc thẩm 200.000đ tại biên lai số 0002345 ngày 01/10/2015 tai Chi
cục Thi hành án Dân sự Thành phố Lai Châu, nay chuyển sang án phí phúc thẩm.
Các phần khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo kháng nghị có hiệu lực
pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án (29/12/2015)
Nơi nhận
- VKSND tỉnh;

T/M HỘI Đång XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

- TAND Thành phố Lai Châu
- VKSND; Thành phố Lai Châu
- Chi cụcTHADS Thành phố Lai Châu
- Những người TGTT;
- Lưu HSVA;
-Lưu Toà PT;
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