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Bản án số 24/2020/HS-PT 

Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang 

Cấp xét xử: Phúc thẩm 

Sau khi xô xát, câu vật nhau thì bị cáo cầm dao chém trúng vào tay 

trái làm bị hại bị thương, chảy nhiều máu nên không đánh nữa và 

ném cây dao xuống sông. Trong khi bỏ đi cùng L, bị cáo nhận được 

điện thoại của vợ nên bảo L chở về. Trên đường về nhà thì gặp K1 

và xảy ra cải cự đánh nhau bằng nón bảo hiểm. Bị cáo bị truy tố về 

tội “Cố ý gây thương rích vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo phạm tội “Cố ý gây thương tích 

do vượt quá phòng vệ chính đáng”. 

Bị hại kháng cáo yêu cầu tuyên bị cáo phạm tội “cố ý gây thương 

tích” và tăng nặng hình phạt đối với bị cáo.  

Tòa án cấp phúc thẩm xét thấy cấp sơ thẩm đã xem xét áp dụng 

cho bị cáo đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự theo quy định pháp luật. Vì vậy, quyết định không chấp 

nhận kháng cáo của bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

01 - 06 
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Bản án số 360/2019/HS-PT 

Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

Cấp xét xử: Phúc thẩm 

Các bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau tại quán nhậu. Bị cáo 

N bỏ chạy và bị hại T, H đuổi theo, đến ngã tư thì đuổi kịp xông 

vào đánh bị cáo. Bị cáo N lấy trong túi quần ra chùm chìa khóa có 

gắn dao xếp, mở lưỡi dao đâm nhiều nhát vào bị hại làm một người 

tử vong, một người bị thương. Bị cáo N bỏ trốn đến sáng hôm sau 

thì đầu thú.  

Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo N 5 năm tù về tội “giết người 

do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”; bị cáo đồng thời là bị 

hại H 2 năm từ về tội “gây rối trật tự công cộng”. 

Bị cáo H kháng cáo kêu oan và kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định hành vi của bị cáo H bị xử phạt 

về tội “gây rối trật tự công cộng’ là có căn cứ, đúng người, đúng 

tội, không oan. Vì vậy, tòa án cấp phúc thẩm không chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo H, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

07 - 14 
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Bản án số 279/2019/HS-PT 

Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phồ Hồ Chí 

Minh 

Cấp xét xử: Phúc thẩm 

15 - 23 



 

 

Bị cáo đến tiệm cầm đồ xin giảm thời gian tính tiền lãi nhưng 

không được đồng ý nên có hành vi gây xích mích. Bị hại cũng đồng 

bọn cầm dao tự chế, ống tuýp rượt đánh bị hại. Bị hại dùng dao 

đâm vào tay trái, hông trái và tay trái bị cáo sau đó bị bị cáo đoạt 

được dao, đâm 02 nhát vào người dẫn đến tử vong, bị cáo tiếp tục 

bị đồng bọn của bị hại đánh và chém nhưng bỏ chạy được. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo phạm tội “Giết người do vượt 

quá giới hạn phòng vệ chính đáng”.  

Người đại diện hợp pháp của người bị hại kháng cáo, yêu cầu cấp 

phúc thẩm xem xét lại tội danh và tăng thêm phần trách nhiệm bồi 

thường của bị cáo.  

Tòa án cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên 

bản án hình sự sơ thẩm, đồng thời, công nhận thỏa thuận của các 

bên về việc bồi thường thêm chi phí mai táng. 
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Bản án số 197/2019/HS-ST 

Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 

Cấp xét xử: Sơ thẩm 

Bị hại đến quán của bị cáo mua tiết canh nhưng bị cáo không bán 

nên bỏ đi. Sau đó, bị hại trở lại quán bị cáo để gây sự. Sau vài câu 

qua lại thì xảy ra xô xát. Bị cáo chụp con dao thái đâm vào bị hại 

gây thương tích, làm bị hại tử vong. 

Tòa án sơ thẩm tuyên bị cáo phạm tội “giết người do vượt quá 

giới hạn phòng vệ chính đáng, xử phạt 1 năm 3 tháng tù và buộc 

bồi thường thiệt hại. 

24 -30 
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Bản án số 91/2019/HSST 

Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 

Cấp xét xử: Sơ thẩm 

H và L xảy ra mâu thuẫn lúc đang điều khiển phương tiện tham gia 

giao thông (đoạn dừng đèn đỏ), khi đèn xanh bật thì L bấm còi liên 

tục yêu cầu H dời xe đang đứng trước đầu xe nhưng H khoonh điều 

khiển xe mà đứng nhìn L. Hai người xảy ra mẫu thuẫn, dùng dao 

đâm vào nhau. Sau đó, L lên cabin xe cất dao ôm bụng còn H đi 

tới đi lui vào bước thì gục ngã tử vong. L bị truy tố. 

Tòa án sơ thẩm: tuyên bị cáo phạm tội “giết người do vượt quá 

giới hạn phòng vệ chính đáng”, bị xử phạt từ 1 năm 6 tháng và có 

trách nhiệm bồi thường cho thiệt hại về tính mạng của người bị hại, 

trách nhiệm cấp dưỡng cho các trẻ là con của bị hại theo quyết định 

thuận tình ly hôn của bị hại. 

31 - 21 
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Bản án số 27/2019/HS-ST 

Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 

Cấp xét xử: Sơ thẩm 

Anh B đang ăn cơm thì nghe anh K đến chửi và dọa giết. K xông 

vào nhà móc con giao trong người ra đâm B một nhát, B tránh được 

liền chụp 2 con dao trên bàn chém trúng cổ K gây thương tích. K 

bỏ đi rồi ngất xỉu và được mọi người đưa đi cấp cứu điều trị. B bị 

42 - 50 



 

 

truy tố về tội “Cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ 

chính đáng”. 

Tòa án cấp sơ thẩm quyết định bị cáo B phạm tội “Cố ý gây 

thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”, xử phạt 6 

tháng tù nhưng hưởng án treo, đồng thời có trách nhiệm bồi thường 

thiệt hại về tiền chi phí điều trị, tiền thu nhập bị mất trong thời gian 

điều trị 
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Bản án số 16/2019/HS-ST 

Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân huyện N tỉnh Bắc Kạn 

Cấp xét xử: Sơ thẩm 

H và Hz đến nhà V để bán phế liệu bị ông Hx thấy, nghi ngờ là H 

và Hz trộm cắp về nên ông Hx tát và đánh H. Sau đó ông N chạy 

ra cùng ông Hx đánh H. H cảnh báo sẻ phản lại, sau đó, H rút dao 

gấp trong túi rồi khua tay đâm về phía trước gây thương tích cho 

ông Hx và N. 

Tòa án sơ thẩm: tuyên bị cáo H phạm tội “cố ý gây tổn hại sức 

khỏe cho người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”, 

xử phạt 08 tháng tù giam. 

51 - 59 
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Bản án số 124/2018/HSPT  

Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai 

Cấp xét xử: Phúc thẩm 

D chọc ghẹo hôn má T3 nên T3 đăng lên mạng xã hội facebook 

chửi D. T2 có ý định trả thù cho T3. D nghĩ T2 sẽ đánh mình nên 

mang theo dao thái đi học để tự vệ. T2 đến lớp D thì xảy ra đánh 

nhau, D dùng cây dao thái đâm T2, T1 gây thương tích phải đưa đi 

cấp cứu. D đến công an đầu thú. 

Tòa án sơ thẩm: tuyên bị cáo D bị xử phạt 2 năm cải tạo không 

giam giữ về tội “Cố ý gây thương tích do vượt qúa giới hạn phòng 

vệ chính đáng”. 

Viện trưởng viện kiểm sát huyện L kháng nghị phúc thẩm 1 phần 

bản án sơ thẩm yêu cầu tăng hình phạt đối với bị cáo D.  

Tòa án cấp phúc thẩm: xem xét lại nội dung bản án sơ thẩm, xét 

thấy cấp sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng quy đinh 

tại điểm c khoản 2 Điều 358 BLTTHS 2015 mà cấp phúc thẩm 

không thể bổ sung được nên cần hủy án giao về cấp sơ thẩm điều 

tra xét xử lại là đúng quy định pháp luật, quyết định hủy toàn bộ 

bản án sơ thẩm, giao trả hồ sơ về cấp sơ thẩm điều tra xét xử lại. 

60 - 66 
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Bản án số 74/2018/HS-ST 

Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân Thị xã Long Khánh tỉnh Đồng 

Nai 

Cấp xét xử: Sơ thẩm 

V bị T chọc ghẹo nên mâu thuẫn đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, 

V lùi lại phía sau nhặt được con dao của T và đâm T 4 nhát gây 

thương tích, sau đó cầm dao lấy xe máy bỏ chạy. 

67 - 71 



 

 

Tòa án cấp sơ thẩm: tuyên bị cáo V phạm tội “Cố ý gây thương 

tích vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”, xử phạt 2 năm cải 

tạo không giam giữ. Đồng thời, miễn khấu trừ thu nhập đối với bị 

cáo vì hoàn cảnh gia đình khó khăn 
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Bản án sớ 49/2018/HS-ST 

Do quan hệ vợ chồng không tốt, thường xảy ra mẫu thuẫn, ông Y 

hay đánh đập bà A nên bà A sang nhà vợ chồng con gái ở. Ông Y 

uống rượu say nên sang nhà con gái gây sự. Y và con rễ L xảy ra 

xô xát. L dùng cây le đánh và đẩy ông Y ra ngoài. Sau đó, Y đi về 

đến đường bê tông, bị ngã bất tỉnh và tử vong. 

Tòa án cấp sơ thẩm: tuyên bị váo L phạm tội “Cố ý gây thương 

tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”, xử phạt 1 năm 6 

tháng tù. 

72 - 75 
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Bản án số 35/2018/HSPT 

Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí 

Minh 

Cấp xét xử: Phúc thẩm 

Sau khi ly hôn thì H1 giao hết tài sản và 4 con cho chị H2. Được 

tin M (anh em kết nghĩa của H1) đến ở chung nhà với H2 và không 

cho con H1 đi học nên H1 đến nhà tìm nói chuyện. H1 và M xảy 

ra mẫu thuẫn, trong lúc đánh nhau, M bị H1 đâm trúng vai trái và 

tử vong sau đó. H1 sang Campuchia trốn thì bị bắt theo lệnh truy 

nã. 

Tòa án cấp sơ thẩm: quyết định tuyên bị cáo H1 phạm tội “giết 

người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”, phạt 2 năm từ 

và phải cấp dưỡng nuôi cháu T với tổng số tiền đến khi cháu T tròn 

18 tuổi là 116.368.000 đồng. 

Bà A (đại diện hợp pháp của người bị hại) kháng cáo yêu cầu hủy 

bản án sơ thẩm để điều tra xét xử lại vì hành vi của bị cáo H1 cấu 

thành tối “giết người”, còn có đồng phạm khác và yêu cầu tăng tiền 

cấp dưỡng cho cháu T. 

Tòa án cấp phúc thẩm: không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của 

bà A, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

76 - 83 
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Bản án số 28/2018/HS-ST 

Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân thị xã Phước Long tỉnh Bình 

Phước 

Cấp xét xử: Sơ thẩm 

Vì mâu thuẫn nên xảy ra đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn, bị hại 

bị các bị cáo cầm dao rựa và gậy tre đánh gây thương tích. 

Tòa án cấp sơ thẩm: tuyên các bị cáo phạm tội “cố ý gây thương 

tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”, xử phạt cãi tạo 

không giam giữ 30 tháng. Không khấu trừ thu nhập vì hai bị cáo 

không có nền nghiệp nên được miễn trừ. 

84 - 90 
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Bản án số 21/2018/HSST 

Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu 
91 – 96 



 

 

Cấp xét xử: Sơ thẩm 

Do bị chồng đánh nên bị cáo đã đánh lại chồng làm chồng ngã, dẫn 

đến tử vong vì chấn thương sọ não kín. 

Tòa án cấp sơ thẩm: tuyên Bị cáo phạm tội cố ý gây thương tích 

do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”, xử phạt 6 tháng tù cho 

hưởng án treo, thời gian thử thách là 1 năm. Đồng thời, bị cáo có 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người đại diện hợp pháp của 

người bị hại là 23,000,000 đồng. 
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Bản án số 13/2018/HSST 

Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà 

Nẵng 

Cấp xét xử: Sơ thẩm 

Vì sợ A đánh nên bị cáo (V) giấu con dao trong người để phòng 

thân. Xảy ra xô xát, V dùng dao gây thương tích cho Đ1, Tr. A và 

một số người không chế, gọi công an đến làm việc. 

Tòa án cấp sơ thẩm: tuyên xử phạt bị cáo V 24 tháng cải tạo không 

giam giữ vì tội “Cố ý gây thương tích vượt quá giới hạn phòng vệ 

chính đáng”, xử phạt 24 tháng cải tạo không giam giữ. 

97 - 102 
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Bản án 08/2018/HS-ST 

Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp 

Cấp xét xử: Sơ thẩm 

Do mẫu thuẫn trong sinh hoạt trước đó chưa giải quyết được, sau 

khi bị chém, T dùng con dao mang sẵn chém trúng N dẫn đến tử 

vong. Còn T xem vết thương của mình, vào nhà vệ sinh rửa sách 

con dao rồi ném vào rổ đựng đồ chơi của con chị T4. 

Tòa án cấp sơ thẩm: tuyên bị cáo T phạm tội “giết người do vượt 

quá giới hạn phòng vệ chính đáng”, xử phạt 1 năm 3 tháng tù và 

phải bồi thường cho bị hại, cho đại diện hợp pháp của người bị hại 

142.000.000 đồng. 

103 - 114 
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Bản án 07/HSST/2018 

Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình 

Cấp xét xử: Sơ thẩm 

Sau khi hát karaoke thì xảy ra đánh nhau, do A có mang dao nên 

mọi người không xong vào đánh A nữa, nhưng khi A khua dao đã 

trúng vào đầu gối của B nên lại tiếp tục đánh nhau. Bị đánh tiếp 

nên A khua dao, gây thương tích nặng dẫn đến B tử vong. 

Tòa án sơ thẩm: tuyên A phạm tội “giết người vượt quá giới hạn 

phòng vệ chính đáng”, xử phạt 9 tháng 9 ngày tù, tịch thu vật chứng 

để tiêu hủy. 

115 - 120 
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Bản án 417/2017/HS-PT 

Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí 

Minh 

Cấp xét xử: Phúc thẩm 

V thuê B chở bé A (em vợ V) đi uống bia. Sau đó giữa V và B mẫu 

thuẫn do V không chịu trả tiền nên xảy ra đánh nhau, B chạy nhưng 

121 - 128 



 

 

sợ bị cướp xe nên chạy lại, dùng dụng cụ khui bia có mũi dao nhọn 

dài 4cm đâm vào ngực trái V gây tử vong. 

Tòa án cấp sơ thẩm: tuyên bị cáo b phạm tội “Giết người do vượt 

quá giới hạn phòng vệ chính đáng”, bị phạt 1 năm 6 tháng từ và 

chịu bồi thường và trợ cấp cho gia đình bị hại. 

Người đại diện hợp pháp của người bị hại kháng cáo, yêu cầu tăng 

mức hình phạt và buộc bị cáo B tăng mức bồi thường cho gia đình 

bị hại. Bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại và trợ 

cấp cho các cháu T và N đến khi đủ 18 tuổi 

Tòa án cấp phúc thẩm: tuyên không chấp nhận kháng cáo của 

người đại diện hợp pháp của người bị hại về việc yêu cầu tăng mức 

hình phạt, giữ nguyên quyết định về hình phạt của bản án sơ thẩm. 

Chấp nhận kháng cáo tăng mức bồi thường thiệt hại cho gia đình 

người bị hại 
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Bản án số 30/2017/HSST 

Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân quận K thành phồ Hải Phòng 

Cấp xét xử: Sơ thẩm 

H đến nhà T đòi giấy ủy quyền đòi nợ nhưng T không đồng ý. Sau 

đó xảy ra đánh nhau, H bỏ chạy nhưng bị ngã, T đuổi kịp chém 

trúng tay H. Trong lúc giằng co, H nhặt được kiếm nên chèm liên 

tiếp vào T gây thương tích. 

Tòa án cấp sơ thẩm: tuyên Bị cáo H phạm tối “cố ý gây thương 

tích vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”, xử phạt 24 tháng cải 

tạo không giam giữ. 

129 - 135 
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Bản án số 28/2017/HSST 

Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước 

Cấp xét xử: Sơ thẩm 

Sau khi va quẹt xe dẫn đến gây sự đánh nhau và hủy hoại tài sản 

của Vũ Ngọc Â và Tăng Minh C đối với Đậu Ngọc H, Đậu Ngọc 

G cùng những người thân trong gia đình đang ngồi viết đơn trình 

báo sự việc, khi đang viết đơn thì Mai Văn S đã cùng Trần Văn B, 

Trần Trọng T, Phạm Thành L và Phạm Đức T mang theo dao mã 

tấu, dao rựa tìm đến nhà bị cáo, T và L đứng ngoài, còn S, B và T 

cầm dao mã tấu và dao rựa xông vào, một trong hai người đi cùng 

Mai Văn S vào nhà đã dùng dao rựa mang theo chém vào đầu gối 

trái gây thương tích cho bị cáo, để bảo vệ tính mạng bản thân và 

những người thân trong gia đình nên bị cáo chạy xuống bếp nhặt 

lấy một khúc cây gỗ vuông lên đánh trả lại anh S, làm rớt con dao 

mã tấu trên tay anh S rồi bị cáo dùng con dao mã tấu này của anh 

S chém anh S nhiều nhát vào đầu và người, sau đó thấy B đang ôm 

em của bị cáo là Đậu Ngọc D và một người đang cầm dao rựa chém 

D thì bị cáo xông đến chém vào tay làm rớt cây dao rựa của người 

này, bị cáo chém tiếp 01 nhát nữa thì người này né được nên không 

trúng và bị cáo cũng bị rớt con dao mã tấu ra khỏi tay. Bị cáo quay 

lại nhặt khúc cây gỗ vuông thì thấy B chạy về phía con dao mã tấu 

136 - 148 



 

 

nên bị cáo đã xoay người cầm khúc cây gỗ vuông đập 01 cái trúng 

vào đầu B, làm B ngã xuống sân nhà bất tỉnh, rồi tử vong. 

Tòa án sơ thẩm: tuyên bị cáo Đậu Ngọc G phạm tội “Giết người 

do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” và tội “Cố ý gây thương 

tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”, xử phạt 3 năm từ 

và có trách nhiệm bồi thường dân sự. Đồng thời, kiến nghị cơ quan 

cảnh sát điều tra Công an tỉnh xem xét xử phạt hành chính đối với 

các đối tượng liên quan. 
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Bản án số 05/2017/HSPT 

Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

Cấp xét xử: Phúc thẩm 

Sau khi nhậu ăn mừng Trương Công Đ xuất viện thì T rủ anh em 

đi hát karaoke. Trong quá trình hát thì H1 và Ph xảy ra mâu thuẫn 

nhưng mọi người can ngăn. Sau khi về nhà, Ph đến nhà T để hỏi 

chuyện. Ph kể lại sự việc cho P và Th nghe. Th nói chuyện với T, 

xảy ra xô xát, sau đó Th cầm kiếm tự tạo ra, thấy vậy T cầm xẻng 

ra đuổi đánh Th gây thương tích . Th được đưa đi cấp cứu. 

Tòa án cấp sơ thẩm: tuyên bị cáo t phạm tối “giết người, xử phạt 

4 năm tù, quyết định xử lý vật chứng, án phí và thông báo quyền 

kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Sau bản án sơ thẩm, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Đà Nẵng có Kháng nghị số 01/QĐ-KNPT kháng 

nghị một phần bản án theo hướng buộc bị cáo phạm tội “Giết 

người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”; bị cáo 

Trương Công T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; người bị 

hại ông Trần Quốc Th kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối 

với bị cáo 

Tòa án cấp phúc thẩm: xem xét lại bản án sơ thẩm, không 

chấp nhận kháng cáo của ông Th, chấp nhận kháng cáo của bị 

cáo T và kháng nghị phúc thẩm của Viện trưởng viện kiếm sát 

nhân dân thành phố Đà Nẵng. Sửa bản án sơ thẩm về phần tội 

danh và hình phạt. Xử phạt bị cáo t 2 năm tù về tội “giết người 

do vướt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”. 

149 - 153 

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



TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HẬU GIANG 

Bản án số: 24/2020/HS-PT

Ngày 10 - 3 - 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG 

- T1 phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đình Tiến

Các Thẩm phán:  

Ông Phạm Hoàng Lâm 

Bà Trịnh Thị Bích Hạnh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Võ Thị Ánh Trúc - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân 

dân tỉnh Hậu Giang.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang tham gia phiên 

tòa: Ông Hứa Minh Thạnh – Kiểm sát viên.  

Trong ngày 10 tháng 3 năm 2020 tại Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 

106/2019/TLPT-HS ngày 20 tháng 12 năm 2019 đối với bị cáo Võ Việt H do 

có kháng cáo của bị hại Nguyễn Hoàng K đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 

50/2019/HS-ST ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện P, 

tỉnh Hậu Giang. 

- Bị cáo bị kháng cáo:

VÕ VIỆT H – sinh năm 1989 tại huyện P, tỉnh Hậu Giang. Nơi cư trú: 

Ấp L, xã L1, huyện P, tỉnh Hậu Giang; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn 

hoá (học vấn): 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Võ Văn T và bà Phùng Thị N; có 01 con; tiền án: 

Không; tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại. (Có mặt) 

- Bị hại có kháng cáo: 

Nguyễn Hoàng K – sinh năm 1982; (Có mặt) 

Trú tại: Ấp L, xã L1, huyện P, tỉnh Hậu Giang. 
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- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

Nguyễn Hoàng K1 – sinh năm 1984; (Có mặt) 

Trú tại: Ấp L, xã L1, huyện P, tỉnh Hậu Giang. 

- Người làm chứng: 

1. Nguyễn Văn T1; (Vắng mặt)

2. Nguyễn Văn N2; (Vắng mặt)

3. Võ Chí L; (Vắng mặt)

4. Nguyễn Văn P; (Vắng mặt)

5. Nguyễn Thị Q; (Có mặt)

6. Lê Văn S. (Vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Do trước đó anh Nguyễn Hoàng K có mượn tiền của Võ Việt H, H nhiều 

lần đến nhà đòi tiền, vào sáng ngày 25/11/2018 bà Nguyễn Thị T2 (mẹ ruột K) biết 

được việc anh K thiếu tiền H nên đưa cho anh Nguyễn Văn T1 1.000.000 đồng nhờ 

trả cho H. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, sau khi đã uống bia và biết được việc mẹ 

mình trả tiền cho H nên anh K gọi điện thoại cho H nói chuyện thì giữa anh K và H 

xảy ra mâu thuẫn cự cải nhau qua điện thoại, anh K hẹn H gặp nhau để nói chuyện, 

lúc này tại nhà H đang chuẩn bị tổ chức nhậu gồm: Võ Chí L, Phạm Văn C, Phạm 

Văn K và Thái Văn Đ. H kêu L chở đi gặp anh K để nói chuyện, L điều khiển xe 

mô tô hiệu Exciter biển số kiểm soát 95G1-102.18 chở H đến gặp anh K đang ngồi 

uống cà phê tại quán của anh Nguyễn Văn T1 ở ấp H, xã L1, lúc này khoảng 18 giờ 

30 phút. H xuống xe đi lại chỗ anh K thì anh K bất ngờ lấy 01 cây dao tự chế 

để ở dưới ghế ngồi (cây dao tự chế dài 63cm, phần cán được bọc bằng nhựa 

màu đen dài 20cm, lưỡi bằng kim loại dài 43cm, rộng 06cm, có 01 cạnh sắc 

bén, mũi nhọn) đã chuẩn bị trước chém H 01 cái, H lấy cái ghế nhựa trong 

quán đỡ lại, K tiếp tục cầm dao chém H, H chạy lại hàng rào nhà anh T1 lấy 

01 đoạn tre khô dài khoảng 01 mét đánh lại anh K trúng vào tay và mũi của 

anh K. Liền lúc này, H xông vào ôm và câu vật với anh K, cả hai cùng ngã 

xuống lộ nông thôn và tiếp tục câu vật nhau, lúc này anh K bị H ôm chặt 02 

tay và kìm cây dao vào người của K, khoảng 05 phút sau thì H giật được cây 

dao của anh K, anh K tiếp tục nhào vô đánh H, H cầm cây dao chém trúng 

vào tay trái của K 01 cái, H thấy anh K bị chảy nhiều máu nên không đánh 

nữa và ném cây dao xuống sông, còn anh K được gia đình đưa đến Bệnh viện 

Đa khoa trung ương Cần Thơ để điều trị vết thương. 
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Sau khi gây thương tích cho anh K, L điều khiển xe chở H chạy trên lộ 

nông thôn hướng về xã L1, trên đường đi H nhận được điện thoại của vợ là 

chị Nguyễn Thị Út, ngụ ấp Long Hòa A2, xã L1 nói có người vào đe dọa đốt 

nhà, H kêu L chở H về nhà, trên đường đi thì gặp Nguyễn Hoàng K1 (em ruột 

K), K1 kêu H dừng xe lại để nói chuyện. H và K1 xảy ra cự cải đánh nhau, 

K1 đánh H bằng nón bảo hiểm, H cũng dùng nón bảo hiểm đánh lại K1 bỏ 

chạy, H quay lại chỗ L đậu xe thì thấy trên xe của K1 có 01 cây dũ 03 khúc 

nên lấy giao nộp cho Công an xã L1.  

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 10/19/TgT ngày 

15/01/2019 của Trung tâm Pháp y tỉnh Hậu Giang kết luận tỷ lệ thương tích 

tổn hại đến sức khỏe của Nguyễn Hoàng K như sau:  

1. Dấu hiệu chính tại thời điểm giám định:

- Vết thương phần mềm tháp mũi. 

- Vết thương phần mềm ảnh hưởng thẩm mỹ, chức năng (đứt bán phần 

thần kinh trụ). 

- Gãy xương trụ cẳng tay trái. 

2. Kết luận:

2.1. Tỷ lệ thương tích từng vết thương: 

- Vết thương tháp mũi trái. Hiện tại theo TT số 20/2014/TT-BYT điểm 

1, mục I, chương 9 là: 01%. 

- Vết thương cẳng tay trái. Hiện tại theo TT số 20/2014/TT-BYT điểm 

3, mục II, chương 9; điểm 3.18, mục VII, chương 2 và điểm 10.1, mục II, 

chương 8 là: 37%. 

2.2. Tổng tỷ lệ thương tích gây tổn hại đến sức khỏe hiện tại là: 38%. 

2.3. Vật gây thương tích từng vết thương:  

- Vết thương tháp mũi trái do vật tày gây nên. 

- Vết thương cẳng tay trái do vật sắc bén gây nên. 

2.4. Vết thương cẳng tay trái ảnh hưởng thẩm mỹ. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 50/2019/HS-ST ngày 12 tháng 11 năm 

2019 của Tòa án nhân dân huyện P, tỉnh Hậu Giang quyết định:  

Căn cứ: Khoản 1 Điều 136; Điều 36; Điều 38; Điều 50; điểm b, i, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2017); 

Tuyên bố: Bị cáo Võ Việt H phạm tội “Cố ý gây thương tích do vượt 

quá giới hạn phòng vệ chính đáng”; 

Xử phạt bị cáo Võ Việt H 12 (mười hai) tháng cải tạo không giam giữ. 

Thời điểm bắt đầu tính từ ngày bị cáo và Ủy ban nhân dân xã L1 nhận 

được bản án và quyết định thi hành. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã L1 

giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo H có trách 
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nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã L1 trong việc giám sát, giáo dục bị 

cáo H. Do bị cáo có hoàn cảnh khó khăn nên miễn khấu trừ thu nhập cá nhân 

cho bị cáo. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về phần trách nhiệm dân sự, xử lý 

vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.   

Ngày 26/11/2019, bị hại Nguyễn Hoàng K kháng cáo yêu cầu tuyên 

phạt bị cáo Võ Việt H về tội  “Cố ý gây thương tích” và tăng nặng hình phạt 

đối với bị cáo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị hại vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang tham gia phiên tòa đề 

nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 của Bộ 

luật Tố tụng Hình sự năm 2015 không chấp nhận kháng cáo của bị hại 

Nguyễn Hoàng K, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

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

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

[1] Sau khi xét xử sơ thẩm, bị hại Nguyễn Hoàng K có đơn kháng cáo. 

Xét đơn kháng cáo của bị hại phù hợp với quy định tại các Điều 331, Điều 

332 và Điều 333 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 nên chấp nhận đưa 

vụ án ra xét xử theo thủ tục phúc thẩm.  

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Võ Việt H thừa nhận toàn bộ hành 

vi phạm tội theo như nội dung cáo trạng và bản án sơ thẩm. Bị hại Nguyễn 

Hoàng K không thống nhất với lời khai của bị cáo và kết luận của cấp sơ thẩm 

về hành vi phạm tội của bị cáo Võ Việt H. Bị hại K cho rằng bị cáo H là 

người chuẩn bị hung khí và chủ động gây thương tích cho bị hại trước, 

ngoài bị cáo H còn có 02 người khác đi chung với bị cáo H cùng gây 

thương tích cho bị hại. Hành vi của bị cáo H là phạm tội “Cố ý gây thương 

tích” chứ không phải phạm tội “Cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn 

phòng vệ chính đáng” theo như cấp sơ thẩm đã xét xử. 

[3] Xét kháng cáo yêu cầu xét xử bị cáo Võ Việt H về tội “Cố ý gây 

thương tích” của bị hại Nguyễn Hoàng K, Hội đồng xét xử xét thấy: Căn cứ vào 

lời khai của bị cáo H, người làm chứng Võ Chí L và các tài liệu, chứng cứ khác 

có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở để xác định diễn biến hành vi phạm tội của bị 

cáo H theo như cấp sơ thẩm đã xác định. Trong vụ án này, bị hại K là người chủ 

động chuẩn bị hung khí là 01 cây dao tự chế và thực hiện hành vi chém bị cáo H 

trước. Khi bị hại K dùng dao chém bị cáo H thì bị cáo H lấy 01 đoạn tre khô 

đánh lại trúng vào tay và mũi của bị hại K. Sau đó, trong quá trình bị cáo và bị 

hại câu vật, đánh nhau, bị cáo H giật được cây dao của bị hại K, bị hại K tiếp tục 

nhào vô đánh bị cáo H nên bị cáo H cầm cây dao chém trúng vào tay trái của bị 

hại K 01 cái. Tổng tỷ lệ thương tích gây tổn hại đến sức khỏe của bị hại K do 

hành vi của bị cáo H gây ra là 38%. Với hành vi phạm tội và tỷ lệ thương tích bị 
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cáo gây ra cho bị hại, cấp sơ thẩm truy tố, xét xử bị cáo về tội “Cố ý gây thương 

tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” theo khoản 1 Điều 136 của luật 

Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[4] Xét kháng cáo yêu cầu tăng nặng hình phạt đối với bị cáo Võ Việt H 

của bị hại Nguyễn Hoàng K, Hội đồng xét xử xét thấy: Khi quyết định hình phạt, 

cấp sơ thẩm đã xem xét áp dụng cho bị cáo đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Với tính chất, mức 

độ hành vi phạm tội của bị cáo, cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo mức án 12 (mười hai) 

tháng cải tạo không giam giữ là tương xứng. Mặt khác, tại phiên tòa phúc thẩm, 

bị hại kháng cáo nhưng không có tình tiết nào mới nên không có căn cứ để xem 

xét tăng nặng hình phạt đối với bị cáo.  

[5] Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử thống nhất với đề nghị của 

Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa, không chấp nhận kháng cáo của bị hại, giữ 

nguyên bản án sơ thẩm.  

[6] Án phí hình sự phúc thẩm: Không ai phải chịu. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 của Bộ luật Tố tụng 

Hình sự năm 2015; 

Không chấp nhận kháng cáo của bị hại Nguyễn Hoàng K. Giữ nguyên 

bản án sơ thẩm. 

Căn cứ: Khoản 1 Điều 136; Điều 36; Điều 38; Điều 50; điểm b, i, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2017); 

Tuyên bố: Bị cáo Võ Việt H phạm tội “Cố ý gây thương tích do vượt 

quá giới hạn phòng vệ chính đáng”; 

Xử phạt bị cáo Võ Việt H 12 (mười hai) tháng cải tạo không giam giữ. 

Thời điểm bắt đầu tính thời gian cải tạo không giam giữ là ngày cơ 

quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được quyết 

định thi hành án và bản sao bản án.  

Giao bị cáo Võ Việt H cho Ủy ban nhân dân xã L1, huyện P, tỉnh Hậu 

Giang để giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành án. Gia đình bị cáo có 

trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã L1, huyện P, tỉnh Hậu Giang 

trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. 

Miễn việc khấu trừ thu nhập cho bị cáo. 

Án phí hình sự phúc thẩm: Không ai phải chịu. 
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Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- Bị cáo; 

- VKSND tỉnh Hậu Giang;  

- Công an tỉnh Hậu Giang;  

- Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang;

- TAND, VKSND, CQĐT,  

Chi cục THADS huyện P;  

- Công an xã nơi bị cáo cư trú; 

- Lưu: HSVA; THS; VP. 

(Đã ký) 

Nguyễn Đình Tiến 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

Bản án số: 360/2019/HS-PT 

Ngày:  13 - 11 - 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Long 

Các thẩm phán: Ông Mai Xuân Thành 

Ông Đặng Kim Nhân 

- Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Ngọc Đức, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao 

tại Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên 

tòa: Ông Nguyễn N Anh, Kiểm sát viên. 

Vào ngày 13 tháng 11 năm 2019 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh 

Hòa, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ 

lý số 279/TLPT-HS ngày 06 tháng 8 năm 2019 đối với bị cáo: Trương Hoàng N 

và Trần Văn H về tội “Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” và 

“Gây rối trật tự công cộng”. Do có kháng cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 

34/2019/HS-ST ngày 24/6/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 

 Bị cáo kháng cáo: 

1. Trương Hoàng N, sinh năm 1979, tại N, Khánh Hòa; nơi cư trú: 289

P, phường V, thành phố N, tỉnh Khánh Hòa; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình 

độ văn hóa: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: N; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt 

N; con ông: Trương Công N và bà Hoàng Thị H; tiền án, tiền sự: Không; đầu 

thú và bị giam giữ ngày 11/6/2018, tạm giam ngày 14/6/2018; có mặt. 

2. Trần Văn H, sinh ngày 21 tháng 12 năm 1987, tại N, Khánh Hòa; nơi

cư trú: 50/24/4 V, phường P, thành phố N, tỉnh Khánh Hòa; nghề nghiệp: Lái tàu 

thủy; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: N; tôn giáo: Không; quốc 

tịch: Việt N; con ông Trần Văn T và bà Nguyễn Thị Phương T; có vợ là Nguyễn 

Thị T và có một con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại; có mặt. 

- Người bào chữa: 

1. Người bào chữa cho bị cáo Trương Hoàng N: Bà Vũ Thị A, Luật sư

Văn phòng luật sư P, Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: thành phố N, tỉnh 

Khánh Hòa; có mặt. 
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2. Người bào chữa cho bị cáo Trần Văn H: Ông Phạm Thái H – Luật sư,

Văn phòng luật sư P, Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: tỉnh Khánh Hòa; có 

mặt. 

- Người bị hại: 

1. Anh Đỗ Ngọc T, sinh năm 1985; đã chết ngày 10/6/2018.

Đại diện hợp pháp của anh Đỗ Ngọc T: Ông Đỗ Văn T, sinh năm 1959 

và bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1964 (là cha mẹ của anh T); Cùng trú tại: 

phường P, thành phố N, tỉnh Khánh Hòa; có mặt. 

Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bà Nguyễn Thị T: Luật sư Đỗ 

Thị Ngọc M – Công ty Luật TNHH Khánh Hòa, Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa; 

có mặt. 

2. Ông Trần Văn H, sinh ngày 21 tháng 12 năm 1987, tại N, Khánh

Hòa; nơi cư trú: 50/24/4 V, phường P, thành phố N, tỉnh Khánh Hòa (bị hại H 

đồng thời là bị cáo trong vụ án); có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Cháu Đỗ Gia B, sinh ngày 24/8/2015 (là con của anh Đỗ Ngọc T);

Đại diện hợp pháp của cháu Đỗ Gia B: Chị Ngô Thị Ngân G, sinh năm 1986; 

nơi cư trú: thành phố N, tỉnh Khánh Hòa; vắng mặt. 

2. Anh Trương Hoàng T1, sinh năm 1983; trú tại: 25 P, phường V,

thành phố N, tỉnh Khánh Hòa; có mặt. 

3. Anh Ngô Quang T2, sinh năm 1992; trú tại: N, tỉnh Khánh Hòa; vắng

mặt. 

4. Bà Nguyễn Thị B, sinh năm 1959; trú tại: P, N, tỉnh Khánh Hòa; vắng

mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

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

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 10 tháng 6 năm 2018, Trương Hoàng N đang 

ngồi nhậu tại quán ở số 59 K, P, N thì Đỗ Ngọc T đi cùng Trần Văn H, Phạm 

Văn D (T), Huỳnh Văn K (C), Nguyễn Thị Ngọc B1 (BS) đi vào quán và ngồi ở 

một bàn riêng. Trong lúc nhậu, do T nhỏ tuổi lại không chào hỏi N nến N cầm ly 

bia sang bàn của T nói với T: Mày đừng bao giờ gọi tao bằng anh nữa. Giữa N 

và T xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. T dùng ly bia đánh trúng vào vùng 

mặt của N và cùng H dùng ghế nhựa trong quán đánh N. N bỏ chạy đến quán cà 

phê Milano (ở 55 K) thì T và H đuổi theo. H lấy một ghế xếp gỗ trong quán cà 

phê Milano cùng T đuổi theo N, đến ngã tư K - P thì N ngã xuống đường. T và 

H đuổi kịp rồi dùng ghế gỗ xông vào đánh N, N lấy trong túi quần ra chùm chìa 

khóà có gắn con dao xếp, mở lưỡi dao đâm nhiều nhát vào T và H làm T tử 

vong, H bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 37%. 

Sau đó, N bỏ trốn đến sáng ngày 11/6/2018 thì đến cơ quan điều tra đầu thú. Vật 
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chứng thu giữ gồm: 01 dao gấp, 01 chùm chìa khóa, 01 ghế nhựa màu đỏ bị gãy, 

01 ghế gỗ xếp màu đen, 02 chiếc dép. 

Bị cáo Trương Hoàng N khai: Ngày 10/6/2018, bị cáo mặc áo ca rô trắng, 

xanh, quần đùi đỏ đến quán nhậu 59 K để uống bìa. Lúc này, trong quán còn có 

T và một nhóm người ngồi ở bàn khác. Bị cáo và T biết nhau từ trước nhưng sau 

khi có một người ngồi cùng bàn của T sang mời bị cáo uống bia rồi trở về bàn, T 

lại hỏi “Mới mời bia ai vậy” thì bị cáo bực tức nên đi sang bàn của T mời lại và 

nói với T “đừng bao giờ gọi tao bằng anh nữa”. Bị cáo nói xong thì bị T cầm ly 

bia đánh bị cáo, sau đó Trần Văn H (ngồi trong bàn với T) dùng ghế nhựa trong 

quán cùng T xông vào đánh bị cáo. Bị cáo bỏ chạy ra ngoài đường vào quán và 

phê Milano thì bị T và H đuổi theo lấy ghế gỗ trong quán cà phê đánh. Bị cáo 

tiếp tục bỏ chạy, đến ngã tư K - P thì bị ngã xuống đường, lúc này chùm chìa 

khóa trong túi quần bị cáo rơi ra, T và H cầm ghế gỗ xông vào đánh bị cáo, bị 

cáo lấy con dao gấp được gắn trong chùm chìa khóa, mở lưỡi dao đâm vào T và 

H (không biết bao nhiêu nhát và trúng đâu trên cơ thể T và H) để tự vệ. Sau khi 

bị đâm, T và H lùi lại thì bị cáo chạy vào đường K lên hướng Lê Hồng Phong và 

được một người thanh niên ở Bình Tân chở đến bệnh viện Tâm Trí để xử lý các 

vết thương do bị đánh và bị té ngã trên mặt, tay và chân. Sau đó, bị cáo biết T bị 

đâm chết nên đến cơ quan công an trình diện. Bị cáo đã nói sự việc với gia đình 

để gia đình bồi thường cho Trần Văn H và gia đình Đỗ Ngọc T. Nay bị cáo đồng 

ý bồi thường cho gia đình bị hại T các khoản chi phí theo quy định của pháp luật 

và đồng ý cấp dưỡng nuôi cháu Bảo (con bị hại T) theo yêu cầu của chị Giang. 

Bị cáo đồng thời là bị hại Trần Văn H khai: Ngày 10/6/2018, bị cáo cùng 

T uống bia tại quán nhậu ở 54 K, N. Khoảng 15 giờ, sau khi nghe điện thoại gọi 

đến, T nói bị cáo chở T đến quán 59 K nhậu tiếp với bạn của T. Khi đó, bị cáo 

mặc áo xanh đậm, T mặc áo màu xanh nước biển. Tại quán nhậu, T và N lời qua 

tiếng lại với nhau về việc N bắt T phải gọi N bằng anh và xảy ra xô xát. Thấy T 

cầm ly bia đánh N, N cũng cầm ly đánh lại thì bị cáo cầm ghế nhựa trong quán 

cùng T xông vào đánh N. N bỏ chạy ra đường thì bị cáo cùng T đuổi theo N vào 

trong quán cà phê Milano, bị cáo có cầm một ghế gỗ trong quán và tiếp tục cùng 

T đuổi đánh N từ quán cà phê ra đường, đến ngã tư P - K thì N ngã xuống 

đường, bị cáo cầm ghế xông vào đánh N khoảng 01-02 cái thì N dùng tay đỡ rồi 

rút dao trong người ra đâm bị cáo hai nhát vào vùng ngực, bị cáo lùi lại, bỏ ghế 

xuống ôm ngực thì thấy T xông vào đánh N và bị N đâm gục xuống đường. Việc 

bị cáo cùng T đuổi đánh N từ trong quán nhậu đến quán cà phê rồi tới ngã tư P - 

K diễn ra khoảng 05 đến 10 phút, nhiều người đến xem, gây ồn ào, mất trật tự 

tại khu dân cư. Trần Văn H đã được bị cáo Trương Hoàng N bồi thường 

40.000.000đ. Trần Văn H đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo N và 

không yêu cầu gì thêm về bồi thường thiệt hại. 

Bà Nguyễn Thị B trình bày: Khoảng 15 giờ 00 ngày 10/6/2018, một số 

người đến quán của bà tại 59C K, N nhậu. Sau khi phục vụ món ăn và đồ uống 

cho khách, bà vào trong nhà xem ti vi. Khoảng 16 giờ 00 cùng ngày, bà nghe ồn 

ào bên ngoài. Khoảng 10 phút sau bà ra xem thì thấy trong quán của bà có 01 

ghế nhựa màu đỏ bị gãy và vài chiếc ly bị bể. 

9



Anh Ngô Quang T2 trình bày: Khoảng 16 giờ ngày 10/6/2018, khi đang ở 

quán cà phê của anh tại 55 K, N thì thấy một thanh niên mặc áo màu xanh đậm 

và một thanh niên mặc áo màu xanh da trời đuổi đánh một người mặc áo ca rô. 

Người bị đuổi đánh chạy vào quán của anh sau đó chạy ra đoạn đường ngã tư K 

- P. Cùng lúc này, người thanh nỉên mặc áo xanh đậm cầm ghế xếp bằng gỗ 

trong quán của anh cùng với thanh niên mặc áo xanh da trời tiếp tục đuổi đánh 

người mặc áo caro. Đến ngã tư P - Lý N Đế thì anh thấy người mặc áo xanh 

đậm. cầm ghế trên tay đánh vào người mặc áo ca rô, sau đó ghế rơi xuống 

đường thì người mặc áo xanh da trời tiếp tục nhặt lên và đánh vào người mặc áo 

ca rô. 

Ông Đỗ Văn T và bà Nguyễn Thị T trình bày: ông, bà là cha, mẹ của Đỗ 

Ngọc T, anh T có vợ là Ngô Thị Ngân G (đã ly hôn) và một con. Sau khi sự việc 

xảy ra, gia đình bị cáo đã bồi thường cho ông, bà 15.000.000đ; Tại phiên tòa, gia 

đình bị cáo tiếp tục bồi thường 50.000.000đ. Ông, bà đề nghị xét xử nghiêm, 

đúng người, đúng tội đối với bị cáo N và yêu cầu bị cáo Trương Hoàng N phải 

bồi thương cho ông, bà chi phí mai táng cho Đỗ Ngọc T gồm: Chi phí mua 

huyệt mộ: 80.000;000đ (bao gồm tiền mua huyệt mộ - kim tĩnh và phí chăm sóc 

mộ); xây mộ: 53.000.000đ; dịch vụ tang lễ: 52.910.000đ; chi phí trong 04 ngày 

tang lễ: 23.678.000đ; chi phí cúng lễ: 25.500.000đ. Ngoài ra, ông Tấn - bà Thạt 

yêu cầu bị cáo bồi thường tổn thất tinh thần là 139.000.000đ, 

Chị Ngô Thị Ngân G trình bày, cháu Đỗ Gia B sinh ngày 24/8/2015 là con 

chung của chị và anh T, chị không yêu cầu bị cáo N phải bồi thường tổn thất 

tinh thần cho cháu Bảo nhưng yêu cầu cấp dưỡng để nuôi cháu Bảo với mức cấp 

dưỡng là 1000.000đ/tháng. Bị cáo đã bồi thượng được 15.000.000đ tương ứng 

15 tháng, chị Giang yêu cầu bị cáo tiếp tục cấp dưỡng cho đến khi cháu Bảo đủ 

18 tuổi và đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo N. 

Anh Trương Hoàng T1 trình bày: Anh là em của bị cáo Trương Hoàng N, 

sau khi nghe bị cáo N nói cho biết sự việc, anh đã thay mặt bị cáo bồi thường 

cho gia đình bị hại T 15.000.000đ, bị hại H 40.000.000đ và cấp dưỡng cho chị 

Giang nuôi cháu Bảo 15.000.000đ. Tại phiên tòa, anh đã thay bị cáo bồi thường 

tiếp cho gia đình bị hại T số tiền 50.000.000đ. Anh không có ý kiến gì về khoản 

tiền đã bồi thường thay cho bị cáo N. 

Tại bản Kết luận giám định pháp y về tử thi số 262/TT-TTPY ngày 

15/6/2018, Trung tâm Pháp y, Sở Y tế Khánh Hòa xác định nguyên nhân tử 

vong của Đỗ Ngọc T là: Suy tuần hoàn do vết thương xuyên thấu ngực gây 

thủng cơ hoành, thủng tim hoàn toàn phù hợp tác nhân là vật sắc nhọn, theo 

chiều hướng từ dưới lên trên, từ phải qua trái, từ ngoài vào trong. 

Tại bản Kết luận giám định pháp y về thương tích số 321/TgT ngày 

26/9/2018, Trung tâm Pháp y, Sở Y tế Khánh Hòa kết luận tỷ lệ tổn thương cơ 

thể do thương tích gây nên cho Trần Văn H là 37%. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 34/2019/HSST ngày 24/6/2019 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã quyết định:  
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- Căn cứ khoản 2 Điều 126, các điểm b,s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 

51 Bộ luật hình sự, 

Xử phạt: Trương Hoàng N 05 (năm) năm tù về tội “Giết người do vượt 

quá giới hạn phòng vệ chính đáng”, thời gian tù tính từ ngày bắt tạm giữ 

(11/6/2018). 

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 318, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình 

sự, 

 Xử phạt: Trần Văn H 02 (hai) năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”, 

thời gian tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. 

Ngoài ra Bản án còn tuyên quyết định về án phí, xử lý vật chứng, trách 

nhiệm dân sự và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Trong thời hạn luật định: 

Ngày 01/7/2019 bị cáo Trần Văn H có đơn kháng cáo kêu oan và cùng 

ngày 01/7/2019 bị cáo Trần Văn H có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Ngày 02/7/2019 đại diện hợp pháp của người bị hại Đỗ Ngọc T là bà 

Nguyễn Thị T có đơn kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm tuyên bị cáo 

Trương Hoàng N phạm tội Giết người và tăng hình phạt đối với bị cáo N. 

Ngày 08/7/2019, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa có 

Kháng nghị phúc thẩm số 289/QĐ-KNPT-P1 đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao 

tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trương Hoàng N, về tội: “Giết 

người” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

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

được thẩm tra, xét hỏi, tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như 

sau: 

[1]. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trương Hoàng N khai nhận hành vi 

phạm tội phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết 

luận: Do mâu thuẫn nhỏ nhặt giữa Đỗ Ngọc T và Trương Hoàng N, bị cáo T đã 

dùng ly bia đánh N, N đánh lại T. Sau đó T và Trần Văn H cùng đánh N. N bỏ 

chạy thì T và H tiếp tục đuổi theo; Khi N đã bị ngã xuống đất, H và T dùng 

chiếc ghế gỗ đánh N, N lấy dao xếp gắn trong chùm chìa khóa mang theo người 

đâm vào vùng ngực của T và H làm cho T tử vong, H bị thương tích với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể là 37%. 

Tại bản Kểt luận giám định pháp y về tử thi số 262/TT-TTPY ngày 

15/6/2018 xác định nguyên nhân tử vong của Đỗ Ngọc T là: Suy tuần hoàn do 

vết thương xuyên thấu ngực gây thủng cơ hoành, thủng tim hoàn toàn phù hợp 

tác nhân là vật sắc nhọn, theo chiều hướng từ dưới lên trên, từ phải qua trái, từ 

ngoài vào trong. 

Tại bản Kết luận giám định pháp y về thương tích số 321/TgT ngày 

26/9/2018 kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên cho Trần Văn 
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H là 37%. 

Hành vi của Trương Hoàng N trực tiếp xâm phạm tính mạng, sức khỏe 

của bị hại, ảnh hưởng xấu đến an toàn xã hội, thuộc trường hợp “Giết người do 

vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” theo quy định tại Điều 126 Bộ luật 

Hình sự và không thuộc trường họp giết nhiều người quy định tại điểm a khoản 

1 Điều 123 Bộ luật Hình sự. 

Với hành vi phạm tội trên, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xử phạt bị 

cáo Trương Hoàng Nan, tội: “Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính 

đáng” theo Khoản 2 Điều 126 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng 

tội. 

[2]. Xét Kháng nghị phúc thẩm số 289/QĐ-KNPT-P1 ngày 08/7/2019 của 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa và kháng cáo của người 

đại diện hợp pháp người bị hại theo hướng đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Đà Nẵng xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Hoàng N, về tội: “Giết người” theo 

điểm a khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự, thấy; 

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 10 tháng 6 năm 2018, Trương Hoàng N đang 

ngồi nhậu tại quán số 59 K, P, N; Đỗ Ngọc T đi cùng Trần Văn H, Phạm Văn D 

(T), Huỳnh Văn K (C), Nguyễn Thị Ngọc B1 (BS) đi vào quán và ngồi ở một 

bàn riêng. Trong lúc nhậu, do T nhỏ tuổi lại không chào hỏi N nên N cầm ly bia 

sang bàn của T nói với T: Mày đừng bao giờ gọi tao bằng anh nữa. Giữa N và T 

xảy ra mâu thuân dẫn đến đánh nhau. T dùng ly bia đánh trúng vào vùng mặt 

của N và cùng H dùng chiếc ghế nhựa trong quán đánh N. N bỏ chạy đến quán 

cà phê Milano (55 K) T và H đuổi theo. H lấy một chiếc ghế xếp bằng gỗ trong 

quán cà phê Milano cùng T đuổi theo N, đến ngã tư K - P thì N ngã xuống 

đường. T và H đuổi kịp rồi dùng chiếc ghế gỗ xông vào đánh N, N lấy trong túi 

quần ra chùm chìa khóa có gắn con dao xếp, mở lưỡi dao đâm nhiều nhát vào T 

và H làm T tử vong, H bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây 

nên là 37%. 

Như vậy, khi N đã ngã xuống đường và bị T, H tấn công (dùng chiếc ghế 

gỗ để đánh) nên việc bị cáo N chống trả để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của mình 

là chính đáng. Tuy nhiên, việc dùng dao xếp đâm nhiều nhát vào vùng trọng yểu 

trên cơ thể T và H là không tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm do 

hành vi tấn công của T và H đối với N, nên bị cáo N phải chịu trách nhiệm hình 

sự, về tội’, “Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” theo điểm 

Khoản 2 Điều 126 Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa, tuy bị cáo Trương Hoàng N có tình tiết mới là bồi thường 

cho đại diện hợp pháp người bị hại Đỗ Ngọc T là bà Nguyễn Thị T và ông Đỗ 

Văn T (cha mẹ bị hại T) số tiền 10.000.000 đồng, bà T và ông T đã ký nhận, 

nhưng bị cáo không kháng cáo, mức hình phạt án sơ thẩm đã xử đối với bị cáo là 

tương xứng với hành vi phạm tội, thỏa đáng, phù hợp với quy định của pháp 

luật. 

Từ những nhận định trên, xét kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát 
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nhân dân tỉnh Khánh Hòa và kháng cáo của người đại diện hợp pháp người bị 

hại là không có căn cứ, nên Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm không được chấp 

nhận. 

[3]. Xét kháng cáo của bị cáo Trần Văn H kháng cáo cho rằng bị cáo 

không phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”, thì thấy: 

Đối với hành vi của bị cáo Trần Văn H dùng chiếc ghế gỗ, ghế nhựa đuổi 

đánh Trương Hoàng N làm náo động trật tự khu vực ngã tư K - P thuộc phường 

P, thành phố N, tỉnh Khánh Hòa là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp 

đến trật tự chung, vi phạm nếp sống văn minh, quy tắc của cuộc sống, ảnh 

hưởng đến hoạt động bình thường ở những nơi công cộng. 

Với hành vi nêu trên Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xử phạt bị cáo Trần 

Văn H về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo điểm b Khoản 2 Điều 318 Bộ luật 

hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, không oan. 

Nên kháng cáo của bị cáo không có căn cứ để Hội đồng xét xử phúc thẩm 

chấp nhận. 

[4]. Tại phiên tòa Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề 

nghị chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh 

Hòa và kháng cáo của người đại diện hợp pháp người bị hại. Đề nghị này không 

phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên không chấp nhận. 

[5]. Các quyết định khác còn lại của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời han kháng cáo, kháng 

nghị. 

[6]. Do kháng cáo của bị cáo Trần Văn H không được chấp nhận nên bị 

cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. Bị cáo Trương Hoàng N không phải 

chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ nêu trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự; 

Không chấp nhận Kháng nghị số 289/QĐ-KNPT-Pl ngày 08/7/2019 của 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa; không chấp nhận kháng 

cáo của người đại diện hợp pháp người bị hại; không chấp kháng cáo của bị cáo 

Trần Văn H. Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 34/2019/HS-ST ngày 

24/6/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 

1. Áp dụng khoản 2 Điều 126; Điểm b, s Khoản l, 2 Điều 51 Bộ luật Hình

sự. 

Xử phạt bị cáo Trương Hoàng N 05 (năm) năm tù, về tội: “Giết người 

do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”. Thời gian tù tính từ ngày bắt tạm 

tạm giữ 11/6/2018. 

2. Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 318; Điểm s Khoản l Điều 51 Bộ luật

Hình sự. 
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Xử phạt bị cáo Trần Văn H 02 (hai) năm tù, về tội: “Gây rối trật tự công 

cộng”. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. 

3. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Trần Văn H phải chịu 200.000 đồng

(hai trăm nghìn đồng). Bị cáo Trương Hoàng N không phải chịu. 

4. Các quyết định khác còn lại của Bản án hình sự sơ thẩm không bị

kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- Vụ Giám đốc kiểm tra I, TAND tối cao; 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Khánh Hòa; 

- VKSND tỉnh Khánh Hòa; 

- Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Khánh Hòa; 

- Phòng HSNV - Công an tỉnh Khánh Hòa; 

- Cơ quan CSTHAHS - Công an tỉnh Khánh Hòa; 

- Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa; 

- Cục THADS tỉnh Khánh Hòa; 

- Trại tạm giam CA tỉnh Khánh Hòa; 

- 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) 

Nguyễn Thanh Long 
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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 Phan Thanh Tùng 

Các Thẩm phán:    Ông Trần Văn Mười 

 Bà Phạm Thị Duyên 

- Thư ký phiên tòa: Ông Thân Văn Nhường, 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 tòa:  

Ông Nguyễn Trí Dũng, Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 05 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại thành 

phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 723/2018/TLPT-HS 

ngày 11 tháng 12 năm 2018 đối với bị cáo Phạm Thanh T; 

Do có kháng cáo của bà Trần Thị H, là người đại diện hợp pháp của người 

bị hại, đối với bản án hình sự sơ thẩm số 400/2018/HS-ST ngày 31/10/2018 của 

Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Phạm Thanh T; sinh năm: 1990 tại tỉnh Trà Vinh;  HKTT: ấp Cổ Tháp A, 

xã NH, huyện CT, tỉnh Trà Vinh; chỗ ở: 14/436A/4 ấp 1, xã PP, huyện BC, 

thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: làm thuê ; trình độ học vấn: 5/12; dân tộc: 

kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông:  Phạm Văn 

D và bà Huỳnh Thị H1; có vợ và 01 con sinh năm 2018; 

Tiền án: không;  

Tiền sự: tháng 01/2018 bị Công an xã PP, huyện BC, thành phố Hồ Chí 

Minh xử phạt hành chính về hành vi “ Xâm hại sức khỏe người khác”. 

Về nhân thân: 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

  Bản án số: 279/2019/HS-PT 

 Ngày 21/05/2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Ngày 11/08/2006 bị Tòa án nhân dân thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh xử 

phạt 02 năm tù về “Cướp giật tài sản”. Ngày 16/01/2010, bị Tòa án nhân dân 

Thị xã Trà Vinh xử phạt 05 năm tù về tội: “Trộm cắp tài sản” 

Bị bắt tạm giam từ ngày 20/06/2018 (có mặt). 

Người bị hại: Trần Quang H2, sinh năm: 1987 (đã chết). 

Người đại diện hợp pháp của người bị hại: 

 Bà Trần Thị H, sinh năm 1990 (là vợ củangười bị hại) (có mặt);  

Địa chỉ: 513 tỉnh Lộ 10, phường BTĐB, quận BT, thành phố Hồ Chí Minh. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người đại diện hợp pháp của 

người bị hại: 

Luật sư Trần ĐD, Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh (có mặt) 

Người làm chứng:  

Ông Trần Hoàng H3, sinh năm: 1977 (vắng mặt); 

Địa chỉ: A12/367 ấp 1 xã PP, huyện BC, thành phố Hồ Chí Minh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

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

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào ngày 04/06/2018, Phạm Thanh T đến tiệm cầm đồ Uy Tín 5 (địa chỉ: 

A12/367 ấp 1, xã PP, huyện BC, thành phố Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Văn 

Sáu làm chủ) để cầm xe mô-tô (biển số 84D1-260.50) với giá 8.000.000 đồng.  

Đến khoảng 19 giờ 30 ngày 04/06/2018, Phạm Thanh T đến tiệm cầm đồ 

Uy Tín 5 chuộc lại xe. Tại đây, anh Trần Hoàng H3 (là nhân viên của tiệm cầm 

đồ) tính tiền lãi (trong thời gian 03 tuần) và báo cho biết số tiền phải trả là 

8.540.000 đồng.  

Phạm Thanh T xin giảm thời gian tính tiền lãi còn 02 tuần nhưng không 

được anh Trần Hoàng H3 đồng ý. Phạm Thanh T trả đủ số tiền 8.540.000 đồng 

rồi nói “Làm ăn như vậy sao làm ăn lâu dài được”. Vào lúc này, một người tên 

Tuấn ở tiệm cầm đồ (chưa rõ lai lịch) bèn nói: “Một ngày như một tuần, một 

tuần như một ngày”. Nghe thấy vậy, Phạm Thanh T cầm chiếc ghế nhựa màu 

xanh của tiệm cầm đồ, đập xuống đất, rồi lấy xe bỏ đi. Sau sự việc đó, anh Trần 

Hoàng H3 gọi điện thoại, kể lại sự việc cho Trần Quang H2 biết.  

Vào khoảng 21 giờ cùng ngày 19/06/2018, Tâm nhờ một người bạn (tên 

là Y Sa) chở đi rút tiền tại trụ ATM của Ngân hàng Đông Á ở quốc lộ 50, quận 8 

nhưng không được (vì bị nuốt thẻ). Trên đường quay về, Phạm Thanh T và Y Sa 
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chạy xe ngang qua tiệm cầm đồ Uy Tín 5 thì Trần Hoàng H3 gọi Phạm Thanh T 

lại. Phạm Thanh T nói với Y Sa quay đầu xe lại, dừng trước cửa tiệm; Phạm 

Thanh T bước xuống xe, đứng ở lòng đường sát vỉa hè trên lối đi vào cửa tiệm 

cầm đồ. Trần Hoàng H3 hỏi Phạm Thanh T: “Lúc nãy mày làm gì đấy?”. Cùng 

vào lúc này, từ bên trong tiệm có một thanh niên (chưa rõ lai lịch) lên tiếng chửi 

và đòi đánh Phạm Thanh T. Trần Hoàng H3, Trần Quang H2 cùng một số đối 

tượng, từ bên trong tiệm chạy ra, trên tay có cầm dao tự chế và ống tuýp bằng 

kim loại, xông đến rượt đánh nên Phạm Thanh T lùi lại. Trần Quang H2 chạy 

đến, đứng đối diện với Phạm Thanh T, tay phải cầm con dao (dài khoảng 20cm, 

bản dao rộng khoảng 02cm, lưỡi bằng kim loại, mũi dao bầu nhọn, cán dao màu 

đen) đâm 01 nhát trúng vào vai trái, 01 nhát trúng vào bắp tay trái và 01 nhát 

trúng vào hông trái của Phạm Thanh T. Một số người khác xúm lại, túm cổ áo, 

đè đầu Phạm Thanh T xuống và đánh. Trong lúc xô xát, tay trái của Phạm Thanh 

T chụp vào cổ tay phải của Trần Quang H2, tay phải của Phạm Thanh T đoạt lấy 

con dao trên tay phải của Trần Quang H2. Sau đó, Phạm Thanh T cầm dao trên 

tay phải, mũi dao cùng hướng với ngón cái, đâm từ sau ra trước trúng 02 nhát 

vào người của Trần Quang H2 làm Trần Quang H2 ngã gục xuống. Vào lúc này, 

Phạm Thanh T cũng bị một số người của tiệm cầm đồ (Phạm Thanh T không 

nhận dạng được) đánh và chém trúng vào khủy tay trái, cẳng tay phải của Phạm 

Thanh T. Phạm Thanh T cũng bị 01 người thanh niên (không nhận dạng được) 

kẹp cổ lôi ra ngoài và đấm đá vào người làm Phạm Thanh T ngã xuống đất. 

Phạm Thanh T vùng dậy, bỏ chạy; khi chạy cách hiện trường khoảng 20m thì 

Phạm Thanh T ném bỏ con dao (không thu hồi được).  

Trần Quang H2 được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước 

khi đến bệnh viện.  

Tại bản bản kết luận giám định pháp y số 577-18/KLGĐ-PY ngày 

20/07/2018, Phòng Kỹ thuật Hình sự-Công an TP. Hồ Chí Minh kết luận về 

nguyên nhân tử vong của Trần Quang H2 như sau: “Chết do sốc mất máu không 

hồi phục do đa vết thương đâm thủng quai động mạch chủ và thủng gan.”) 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 629/TgT.18 ngày 

14/08/2018, Trung tâm Pháp y thành phố Hồ Chí Minh kết luận về thương tật 

của Phạm Thanh T như sau:  

“- Đa vết thương phần mềm tại vùng vai gây đứt cơ thang, lộ xương đòn; 

tại vùng cánh tay gây đứt bán phần cơ delta; tại khủy tay gây đứt cơ cánh tay 
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quay, đứt nơi bám gân cơ gấp nông các ngón, rách bao khớp cánh tay quay; tại 

màu chậu gây đứt da đã được điều trị khâu cơ, khâu vết thương, hiện còn: 

+ Một sẹo đầu ngoài đòn trái, kích thước 7,3x(0,1-0,3)cm, ổn định. Có tỉ 

lệ 02% (hai phần trăm). 

+ Một sẹo mặt sau ngoài 1/3 trên cánh tay trái, kích thước 2,7x0,3cm, ổn 

định. Có tỉ lệ 02% (hai phần trăm). 

+ Một sẹo mặt sau ngoài khuỷu tay trái, kích thước 10x(0,1-0,7)cm ổn 

định. Có tỉ lệ 03% (ba phần trăm). 

+ Một sẹo mào chậu trái kích thước 4,6x(0,2-0,5)cm, ổn định. Có tỉ lệ 

02% (hai phần trăm). 

- Tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 09% (chín phần 

trăm). 

- Thương tích do vật sắc, vật sắc nhọn hoặc vật có cạnh sắc tác động gây 

ra, không gây nguy hiểm đến tín mạng đương sự.”.  

Vật chứng thu giữ: 

-02 dao mác, có cán gỗ dài khoảng 38 cm, lưỡi kim loại đầu móc dài 

29cm; 01 dao mác, có cán gỗ dài khoảng 33cm, một phần bọc kim loại dài 

khoảng 10cm, lưỡi kim loại dài khoảng 30cm, đầu bằng; 01 dao mác có cán gỗ 

dài khoảng 23cm, một phần cán bọc kim loại dài 3cm, lưỡi kim loại đầu bằng, 

dài khoảng 29cm. 

- 01 (một) đôi dép màu đen có hiệu VENTO. 

- 01 (một) đôi dép màu xám. 

- 01 (một) miếng gỗ bị gãy có quấn dây màu đen xung quanh dài khoảng 

22cm; 01 (một) miếng gỗ bị gãy có chiều dài khoảng 17cm. 

- 02 (hai) hợp đồng của dịch vụ cầm đồ Uy Tín 5. 

- 01 (một) mắt ghi hình camera hiệu HIKVISION. 

- 01 (một) đầu ghi camera hiệu HIKVISION model DS 7204HQHI-K1 

màu đen. 

- 01 (một) USB màu xanh trắng (kèm theo hồ sơ vụ án). 

Về dân sự: Bà Trần Thị H (vợ của người bị hại) yêu cầu bị cáo Phạm 

Thanh T bồi thường số tiền mai táng là 162.119.800 đồng; đồng thời cấp dưỡng 

cho hai con của nạn nhân là cháu Trần Cát Tường Vy và cháu Trần An Nhiên 

(sinh năm 2016) đến khi đủ 18 tuổi và tiền tổn thất tinh thần theo quy định của 

pháp luật.  
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Tại bản án hình sự sơ thẩm số 400/2018/HS-ST ngày 31/10/2018, Tòa án 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định như sau: 

Tuyên bố bị cáo Phạm Thanh T phạm tội: “Giết người do vượt quá giới 

hạn phòng vệ chính đáng”. 

Áp dụng Khoản 1 Điều 126; Điểm s Khoản 1 Khoản 2 Điều 51 của Bộ luật 

Hình sự 2015; 

Xử phạt bị cáo Phạm Thanh T: 18 (mười tám) tháng tù.Thời hạn tù tính từ 

ngày 20/06/2018. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về trách nhiệm dân sự, về xử lý vật 

chứng, án phí và quyền kháng cáo vụ án theo luật định. 

Vào mgày 05/11/2018 người đại diện hợp pháp của người bị hại là bà Trần 

Thị H kháng cáo, yêu cầu cấp phúc thẩm xem xét lại tội danh và phần trách 

nhiệm dân sự của bị cáo Phạm Thanh T. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, người đại diện hợp pháp của người bị hại trình 

bày kháng cáo như sau: 

-Về tội danh: yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xét xử bị cáo Phạm Thanh T 

về tội “Giết người”; 

-Về phần bồi thường: yêu cầu bị cáo Phạm Thanh T bồi thường thêm số 

tiền chi phí mai táng là 22.000.000 đồng. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đồng ý bồi thường thêm theo như yêu cầu 

của người đại diện hợp pháp của người bị hại. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh trình 

bày ý kiến như sau: 

Vào lúc 21 giờ ngày 19/06/2018, do mâu thuẫn trong việc trả lãi cầm đồ 

tại trước tiệm cầm đồ Uy Tín 5 (số A12/367 ấp 1, xã PP, huyện BC, thành phố 

Hồ Chí Minh), Phạm Thanh T bị anh Trần Quang H2 và một số người khác của 

tiệm cầm đồ tấn công trước bằng dao, ống tuýp bằng kim loại, gây thương tích 

(9%). Trong khi xô xát, Phạm Thanh T đã lấy dao của anh Trần Quang H2 và 

đâm 02 nhát vào vùng ngực trái làm cho anh Trần Quang H2 chết. Như vậy, xét 

thấy đã có đủ căn cứ kết luận bị cáo Phạm Thanh T đã phạm vào tội “Giết người 

do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” theo Điều 126 Bộ luật Hình sự 2015. 

Người đại diện hợp pháp của người bị hại kháng cáo, yêu cầu xét xử 

Phạm Thanh T về tội “Giết người” nhưng không có chứng cứ để chứng minh 
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cho yêu cầu này. Vì vậy, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng 

cáo về phần hình sự của đại diện hợp pháp của người bị hại. 

Về phần bồi thường: xét thấy tại phiên tòa phúc thẩm, giữa người đại diện 

hợp pháp của người bị hại và bị cáo đã thỏa thuận rằng bị cáo bồi thường thêm 

cho người bị hại số tiền chi phí mai táng là 22.000.000 đồng; sự thỏa thuận này 

là tự nguyện và không trái pháp luật, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm công nhận 

sự thỏa thuận này. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày ý kiến như sau: 

-Các tài liệu như: biên bản khám nghiệm hiện trường, trích xuất ca-mê-ra, 

lời khai của một số người làm chứng (của anh Trần Hoàng H3, anh Thuận….) 

xác định rằng bị cáo là người đâm chết người bị hại. Vì vậy, cần phải xét xử bị 

cáo về tội “Giết người” thì mới đúng pháp luật. Bị cáo Phạm Thanh T khai rằng 

trong khi xô xát với anh Trần Quang H2, bị cáo đã đoạt lấy dao trên tay của anh 

Trần Quang H2 rồi đâm chết anh này. Tuy nhiên, đây chỉ là lời của bị cáo nhưng 

không có chứng cứ khác để chứng minh là đúng. Trong khi đó, lời khai của anh 

Hải, anh Thuận đã khai rõ là bị cáo đã dùng dao mang sẵn, đâm chết anh Trần 

Quang H2. Sau khi xảy ra vụ án, đã có nhiều người lạ mặt dùng dao chém, phá 

đi ca-mê-ra quay lại cảnh xô xát giữa bị cáo Phạm Thanh T và người bị hại. Như 

vậy, vụ án còn có nhiều có nhiều tình tiết chưa được làm rõ. 

Với những ý kiến nói trên, Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

người đại diện hợp pháp của người bị hại đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản 

án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

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

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

[1] Vào ngày 04/06/2018, Phạm Thanh T đến tiệm cầm đồ Uy Tín 5 (địa 

chỉ: A12/367 ấp 1, xã PP, huyện BC, thành phố Hồ Chí Minh do ông Nguyễn 

Văn Sáu làm chủ) để cầm xe mô-tô (biển số 84D1-260.50) với giá 8.000.000 

đồng.  

Đến khoảng 19 giờ 30 ngày 04/06/2018, Phạm Thanh T đến tiệm cầm đồ 

Uy Tín 5 chuộc lại xe. Tại đây, anh Trần Hoàng H3 (là nhân viên của tiệm cầm 

đồ) tính tiền lãi (trong thời gian 03 tuần) và báo cho biết số tiền phải trả là 

8.540.000 đồng.  
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Pham Thanh Tâm xin giảm thời gian tính tiền lãi còn 02 tuần nhưng không 

được anh Trần Hoàng H3 đồng ý. Phạm Thanh T trả đủ số tiền 8.540.000 đồng 

rồi nói “Làm ăn như vậy sao làm ăn lâu dài được”. Vào lúc này, một người tên 

Tuấn ở tiệm cầm đồ (chưa rõ lai lịch) bèn nói: “Một ngày như một tuần, một 

tuần như một ngày”. Nghe thấy vậy, Phạm Thanh T cầm chiếc ghế nhựa màu 

xanh của tiệm cầm đồ, đập xuống đất, rồi lấy xe bỏ đi. Sau sự việc đó, anh Trần 

Hoàng H3 gọi điện thoại, kể lại sự việc cho Trần Quang H2 biết.  

Vào khoảng 21 giờ cùng ngày 19/06/2018, Tâm nhờ một người bạn (tên 

là Y Sa) chở đi rút tiền tại trụ ATM của Ngân hàng Đông Á ở quốc lộ 50, quận 8 

nhưng không được (vì bị nuốt thẻ). Trên đường quay về, Phạm Thanh T và Y Sa 

chạy xe ngang qua tiệm cầm đồ Uy Tín 5 thì Trần Hoàng H3 gọi Phạm Thanh T 

lại. Phạm Thanh T nói với Y Sa quay đầu xe lại, dừng trước cửa tiệm; Phạm 

Thanh T bước xuống xe, đứng ở lòng đường sát vỉa hè trên lối đi vào cửa tiệm 

cầm đồ. Trần Hoàng H3 hỏi Phạm Thanh T: “Lúc nãy mày làm gì đấy?”. Cùng 

vào lúc này, từ bên trong tiệm có một thanh niên (chưa rõ lai lịch) lên tiếng chửi 

và đòi đánh Phạm Thanh T. Trần Hoàng H3, Trần Quang H2 cùng một số đối 

tượng, từ bên trong tiệm chạy ra, trên tay có cầm dao tự chế và ống tuýp bằng 

kim loại, xông đến rượt đánh nên Phạm Thanh T lùi lại. Trần Quang H2 chạy 

đến, đứng đối diện với Phạm Thanh T, tay phải cầm con dao (dài khoảng 20cm, 

bản dao rộng khoảng 02cm, lưỡi bằng kim loại, mũi dao bầu nhọn, cán dao màu 

đen) đâm 01 nhát trúng vào vai trái, 01 nhát trúng vào bắp tay trái và 01 nhát 

trúng vào hông trái của Phạm Thanh T. Một số người khác xúm lại, túm cổ áo, 

đè đầu Phạm Thanh T xuống và đánh. Trong lúc xô xát, tay trái của Phạm Thanh 

T chụp vào cổ tay phải của Trần Quang H2, tay phải của Phạm Thanh T đoạt lấy 

con dao trên tay phải của Trần Quang H2. Sau đó, Phạm Thanh T cầm dao trên 

tay phải, mũi dao cùng hướng với ngón cái, đâm từ sau ra trước trúng 02 nhát 

vào người của Trần Quang H2 làm Trần Quang H2 ngã gục xuống. Vào lúc này, 

Phạm Thanh T cũng bị một số người của tiệm cầm đồ (Phạm Thanh T không 

nhận dạng được) đánh và chém trúng vào khủy tay trái, cẳng tay phải của Phạm 

Thanh T. Phạm Thanh T cũng bị 01 người thanh niên (không nhận dạng được) 

kẹp cổ lôi ra ngoài và đấm đá vào người làm Phạm Thanh T ngã xuống đất. 

Phạm Thanh T vùng dậy, bỏ chạy; khi chạy cách hiện trường khoảng 20m thì 

Phạm Thanh T ném bỏ con dao (không thu hồi được).  
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Trần Quang H2 được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước 

khi đến bệnh viện.  

Tại bản bản kết luận giám định pháp y số 577-18/KLGĐ-PY ngày 

20/07/2018, Phòng Kỹ thuật Hình sự-Công an TP. Hồ Chí Minh kết luận về 

nguyên nhân tử vong của Trần Quang H2 như sau: “Chết do sốc mất máu không 

hồi phục do đa vết thương đâm thủng quai động mạch chủ và thủng gan.”). 

Như vậy, việc Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Giết người do 

vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[2]Xét kháng  cáo của người đại diện hợp pháp của người bị hại: 

Về tội danh:  

Người đại diện hợp pháp của người bị hại cho rằng cần phải xét xử bị cáo 

Phạm Thanh T về tội “Giết người”. Tuy nhiên, căn cứ các tài liệu, chứng cứ có 

trong hồ sơ vụ án thì chưa có căn cứ để kết luận rằng bị cáo phạm tội “Giết 

người” .Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Giết người do vượt quá giới 

hạn phòng vệ chính đáng” là có căn cứ, đúng pháp luật. 

Về trách nhiệm dân sự: 

Tại phiên tòa phúc thẩm, người đại diện hợp pháp của người bị hại và bị 

cáo đã thỏa thuận thêm về phần bồi thường như sau: bị cáo bồi thường thêm số 

tiền chi phí mai táng là 22.000.000 đồng; sự thỏa thuận này giữa hai bên là tự 

nguyện và không trái pháp luật, Tòa án cấp phúc thẩm công nhận sự thỏa thuận 

này.  

[3] Với những tài liệu, chứng cứ phân tích nói trên, thì có căn cứ kết luận 

rằng Tòa án cấp sơ thẩm xét xử đúng pháp luật. 

Người đại diện hợp pháp của người bị hại kháng cáo nhưng không có tài 

liệu, chứng cứ gì mới, Tòa án cấp phúc thẩm không có căn cứ chấp nhận.  

Vì các lẽ trên; 

Căn cứ Điều 345 và Điều 355 của Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015; 

QUYẾT ĐỊNH 

1/Không chấp nhận kháng cáo của người đại diện hợp pháp của người bị 

hại; giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 400/2018/HS-ST ngày 31/10/2018 của 

Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, như sau: 
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Tuyên bố bị cáo Phạm Thanh T phạm tội: “Giết người do vượt quá giới 

hạn phòng vệ chính đáng”. 

Áp dụng Khoản 1 Điều 126; Điểm s Khoản 1 Khoản 2 Điều 51 của Bộ luật 

Hình sự 2015; 

Xử phạt bị cáo Phạm Thanh T 18 (mười tám) tháng tù.Thời hạn tù tính từ 

ngày 20/06/2018. 

Tiếp tục giam bị cáo để bảo đảm thi hành án. 

Về phần dân sự: công nhận sự thỏa thuận giữa người đại diện hợp pháp 

của người bị hại và bị cáo như sau: bị cáo Phạm Thanh T bồi thường thêm số 

tiền chi phí mai táng là 22.000.000 đồng; thi hành tại cơ quan thi hành án có 

thẩm quyền. 

2/Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

3/Về án phí hình sự phúc thẩm:  không ai phải chịu. 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo Điều 2 Luật Thi 

hành án Dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền 

thoả thuận thi hành án, có quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo các Điều 6; 7 và 9 của Luật Thi hành án Dân sự. 

Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo Điều 30 của Luật Thi hành án Dân sự. 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 Trần Văn Mười Phạm Thị Duyên  Phan Thanh Tùng 
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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Anh K 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Lê G

2. Ông Phạm Văn H

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Bảo Q – Thư ký Tòa án 
nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.  

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 
phiên tòa: Ông Lưu Ấn V - Kiểm sát viên. 

Hôm nay, ngày 12 tháng 6 năm 2019tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố 
H xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 103/2019/HSST, ngày 
15/2/2019; Quyết định đưa vụ án ra xét xử  2389/2019/HSST-QĐ ngày 27/5/2019 
đối với bị cáo: 

Họ và tên: Trần Đức T; Giới tính: Nam; Sinh năm: 1983; Tại Thành phố 

H;  HKTT: Thôn Đ, xã V, huyện T, Thành phố H; Trình độ học vấn: 09/12; Nghề 

nghiệp: Buôn bán; con ông: Trần Đức T và bà Nguyễn Thị T; Có vợ và 02 con, 

con lớn sinh năm 2008, con nhỏ 2010; Bị bắt giam từ ngày 22/10/2018 (Có mặt). 

Những người tham gia tố tụng khác: 

Bị hại: Tsen Vĩnh H –sinh năm: 1992 (đã chết). 

Đại diện hợp pháp của bị hại: 

Ông Tsen A T, sinh năm: 1964. 

Địa chỉ: ấp 2, xã T, huyện Đ, tỉnh ĐN (có mặt). 

  TÒA ÁN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

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

 Bản án số: 197/2019/HS-ST 

 Ngày: 12/6/2019. 
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Người bào chữa: 

Luật sư Nguyễn Đăng T – Đoàn luật sư Thành phố H bào chữa cho bị cáo 

Trần Đức T (có mặt). 

 “NỘI DUNG VỤ ÁN”: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 
vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào lúc 21 giờ ngày 21/10/2018, Tsen Vĩnh H cùng với Nguyễn Văn H đi 
đến quán gỏi vịt của Trần Đức T tại địa chỉ 12 Phan Văn Chiêu, Phường 8, Quận 
G để mua tiết canh nhưng T không bán (do trước đây đã H lần H đến quán ăn 
uống rồi gây sự) nên H và H bỏ đi. Đến khoảng 01 giờ ngày 22/10/2018, H và H 
trở lại quán của T để gây sự, H ngồi bên bàn cách T khoảng 03 -04m quan sát, H 
vào bên trong gặp T hỏi mua tiết canh nhưng T bảo “anh em mình không hợp 
nhau, buôn bán làm gì”. Sau vài câu nói qua lại, H dùng chân đạp lên vai phải của 
T làm T té ngã. Cùng lúc Hiến bước đến xe đặt quầy chế biến lấy con dao chặt thịt 
khoảng 41,5cm xông vào nhà tham gia đánh T. Lúc này, H vẫn tiếp tục lao vào 
dùng tay và chân đánh kẹp cổ T, T chụp lấy con dao Thái Lan dài khoảng 23cm 
trên bàn đâm 02 nhát trúng đùi và vai H gây thương tích. T bị H đẩy ngã về hướng 
H, H giơ dao lên định chém T những bị T ngã trúng người nên không chém trúng. 
Vợ T từ bên trong buồng ngủ nghe ồn ào nên chạy ra can ngăn, T giằng co và 
chụp được tay cầm dao của H và kéo H ngã xuống đất. T cúi xuống tấn công lại 
và dùng dao đâm vào vùng sườn phải của H 01 nhát, H cùng dùng tay tấn công T. 
Hai bên giằng co ra đến sân quán, H lấy chiếc ghế gỗ đánh vào vùng lưng của T, 
khi ra đến trước của quán thì T tước được con dao trên tay H. Sau đó H và H lên 
02 xe gắn máy bỏ đi được 75m thì H bị ngã xuống đường bất tỉnh. H và H được 
mọi người đưa vào Bệnh viện G cấp cứu nhưng H đã tử vong trước khi vào Bệnh 
viện. Đến 05 giờ 50 phút ngày 22/10/2018, T đến Công an xã Xuân Thới Sơn, 
huyện Hóc Môn đầu thú. 

Kết luận giám định pháp y tử thi số 921-18/KLGĐ-PY ngày 20/12/2018 
của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh kết luận Tsen Vĩnh 
H chết do sốc mất máu không hồi phục do vết thương đâm thủng gan, đứt tĩnh 
mạch của ngoài gan, đứt cuống túi mật và thủng động mạch bụng. Nồng độ cồn 
trong máu 139,89mg/100ml. 

Ngày 11/01/2019, Phòng kỹ thuật Hình sự có văn bản số 136/CV-PC09-
DD4 giải thích pháp y đối với vết thương của nạn nhân Tsen Vĩnh H: Vết thương 
ở liên sườn 10 trên đường nách trước bên phải do vật sắc nhọn gây ra theo cơ chế 
đâm. Con dao Thái Lan (lưỡi dao bằng kim loại màu trắng dài 11,5cm, mũi nhọn, 
bản lưỡi rộng nhất 2cm, cán bằng gỗ) như cơ quan điều tra thu giữ là vật sắc nhọn 
có thể gây ra vết thương nêu trên. 

Ngày 11/12/2018, Trung tâm Pháp y sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh có kết 
luận giám định pháp y về thương tích số 1009/TgT.18 đối với Nguyễn Văn H kết 
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luận: tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 0,6%. Tất cả các 
thương tích không nguy hiểm đến tính mạng đương sự. 

Vật chứng thu giữ: 

- 01 con dao dài khoảng 23cm, lưỡi dao bằng kim loại màu trắng sáng dài 
khoảng 11,5cm, mũi dao nhọn, cán dao bằng gỗ; 

- 01 con dao dài khoảng 41,5cm lưỡi dao bằng kim loại dài khoảng 30cm, 
bản rộng khoảng 6,5cm; cán dao kim loại; 

- 01 áo thun màu trắng, đỏ của bị cáo T; 

- 01 mẫu máu nạn nhân Tsen Vĩnh H; 

- 03 dấu vết hiện trường. 

- 01 chiếc xe gắn máy biển số 59S2-31117, SK RP8M77510EV200133; 
SM: M779M5001073 nhãn hiệu piaago. 

Về dân sự: Ông Tsen A T1 (cha ruột của nạn nhân), yêu cầu bị cáo bồi 
thường số tiền 231.105.000 đồng bao gồm chi phí mai táng là 81.105.000 đồng và 
150.000.000 đồng tiền tổn thất tinh thần do tính mạng bị xâm phạm. Bà Phạm Thị 
Nguyệt (vợ của bị cáo) đã bồi thường số tiền 50.000.000 đồng cho gia đình nạn 
nhân. 

Bản Cáo trạng số 70/CTr-VKS-P2, ngày 13/2/2019 của Viện kiểm sát nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Trần Đức T về tội “Giết người do 
vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” theo Điều 126 Bộ luật Hình sự năm 
2015. 

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh 
luận: 

 Hành vi của bị cáo Trần Đức T đã dùng dao phòng vệ chống trả sự tấn 
công của bị hại khi cầm dao và đã đâm trúng vào vùng sườn bên phải của bị hại, 
dẫn đến tử vong.Như vậy có đầy đủ căn cứ pháp lý kết luận bị cáo Trần Đức T đã 
phạm vào tội: “Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” theo Khoản 
1 Điều 126 Bộ luật Hình sự 2015. Đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo từ 12 
tháng tù đến 18 tháng tù. 

 Đối với phần bồi thường thiệt hại và xử lý vật chứng đề nghị Hội đồng xét 
xử xử lý theo quy định của pháp luật. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày: Thống nhất tội danh và điều khoản 
truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo theo 
Khoản 1 Điều 126 Bộ luật Hình sự 2015. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các 
tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo 
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như: sau khi phạm tội đã ra tự thú, thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, nhân thân 
tốt, chưa có tiền án tiền sự, gia đình hoàn cảnh khó khăn, gia đình đã khắc phục 
một phần hậu quả.  

Bị cáo nói lời sau cùng: đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một 
phần hình phạt cho bị cáo. 

 “NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN”: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 
được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 
sau: 

Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Cơ quan điều tra Công an 
Thành phố Hồ Chí Minh, Kiểm sát viên - Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh 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 2015. Quá trình điều tra và tại phiên tòa 
Luật sư, 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 và phù 
hợp với các quy định của pháp luật. 

Về nội dung vụ án: 

Vào lúc 01 giờ 00 phút ngày 22/10/2018, Nguyễn Văn H và Tsen Vĩnh H 
đến quán cháo vịt của bị cáo Trần Đức T để mua mồi nhậu thì xảy ra mâu thuẫn, 
H đã dùng chân đạp vào người bị cáo T làm bị cáo té ngã, và sau đó dùng ghế 
đánh bị cáo, tiếp đến bị hại H xong vào nhà cầm dao, dùng tay chân kẹp cổ bị cáo 
T. Qúa trình xô xát đánh nhau bị cáo một tay chụp lấy con dao trên bàn đâm H 
một nhát vào vùng sườn phải. Hậu quả làm nạn nhân Tsen Vĩnh H tử vong. 

Kết luận giám định pháp y tử thi số 921-18/KLGĐ-PY ngày 20/12/2018 
của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh kết luận Tsen Vĩnh 
H chết do sốc mất máu không hồi phục do vết thương đâm thủng gan, đứt tĩnh 
mạch của ngoài gan, đứt cuống túi mật và thủng động mạch bụng. Nồng độ cồn 
trong máu 139,89mg/100ml. 

Như vậy, xuất phát từ hành vi người bị hại Tsen Vĩnh H và đối tượng 
Nguyễn Văn H dùng tay, chân, dao tấn công, đánh gây thương tích cho bị cáo nên 
bị cáo Trần Đức T đã giật dao đâm nạn nhân 01 nhát, hậu quả làm nạn nhân tử 
vong . Với các hành vi đó, đã có đủ căn cứ pháp lý kết luận bị cáo Trần Đức T đã 
phạm vào tội “Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”, tội phạm 
và hình phạt được quy định trừng trị tại Điều 126 Bộ luật Hình sự 2015. 

Hành vi phạm tội của bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội, chẳng những 
đã xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của công dân được pháp luật bảo vệ mà 
còn gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tình hình quản lý trật tự, trị an xã hội. 
Xét thấy, trong vụ án này khi bị nạn nhân dùng dao tấn công vay đánh, bị cáo đã 
tự vệ bằng cách dùng dao để chống trả, đâm nạn nhân tử vong, gây ra hậu quả 

27



nghiêm trọng. Do đó, khi lượng hình cần áp Khoản 1 của Điều luật viện dẫn để 
quyết định hình phạt đối với bị cáo một mức án đủ nghiêm, nhằm đáp ứng và 
phục vụ tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đồng thời nêu gương phòng 
ngừa chung. 

Khi lượng hình, Hội đồng xét xử có xem xét cho bị cáo một số tình tiết 
giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, cụ thể như sau: Tại Cơ quan điều tra cũng như tại 
phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải, sau khi gây 
án đã đến cơ quan có thẩm quyền để đầu thú. Ngoài ra, hoàn cảnh gia đình bị cáo 
hết sức khó khăn, là lao động chính trong gia đình, đồng thời gia đình bị cáo cũng 
đã bồi thường số tiền 50 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.  Đây là các tình tiết 
giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 
Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015, nghĩ cần xem xét chiếu cố phần hình phạt mà đáng 
lẽ ra bị cáo phải chịu.  

Xét lập luận của Luật sư bào chữa cho bị cáo về các tình tiết giảm nhẹ trách 
nhiệm hình sự là có căn cứ, cần chấp nhận để xem xét khi quyết định hình phạt 
đối với bị cáo. 

Về phần dân sự: 

Tại phiên tòa ông Tsen A T1 – đại diện hợp pháp của người bị hại yêu cầu 
bị cáo bồi thường tổng cộng 231.105.000 đồng bao gồm chi phí mai táng là 
81.105.000 đồng và 150.000.000 đồng tiền tổn thất tinh thần do tính mạng bị xâm 
phạm.  

Hội đồng xét xử xét thấy, đối với yêu cầu bồi thường chi phí mai táng 
81.105.000 đồng là có căn cứ, cần chấp nhận buộc bị cáo bồi thường cho bị hại. 

Đối với yêu cầu bồi thường 150.000.000 đồng tiền tổn thất tinh thần, xét 
thấy trong vụ án này người bị hại cũng có lỗi nên căn cứ vào Khoản 2  Điều 591 
Bộ luật Dân sự 2015, Hội đồng xét xử buộc bị cáo bồi thường tiền tổn thất tinh 
thần cho đại diện hợp pháp của người bị hại là 60 tháng lương tối thiểu x 
1.390.000 đồng = 83.400.000 đồng.  

Như vậy tổng cộng bị cáo phải tiếp tục bồi thường cho đại diện hợp pháp 
của người bị hại là 164.505.000 đồng – 50.000.000 đồng (gia đình bị cáo Trần 
Đức T đã tự nguyện bồi thường) = 114.505.000 đồng 

Về xử lý vật chứng: 

- 01 con dao dài khoảng 23cm, lưỡi dao bằng kim loại màu trắng sáng dài 
khoảng 11,5cm, mũi dao nhọn, cán dao bằng gỗ; 

- 01 con dao dài khoảng 41,5cm lưỡi dao bằng kim loại dài khoảng 30cm, 
bản rộng khoảng 6,5cm; cán dao kim loại; 

- 01 áo thun màu trắng, đỏ của bị cáo T; 
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- 01 mẫu máu nạn nhân Tsen Vĩnh H; 

- 03 dấu vết hiện trường. 

Toàn bộ vật chứng trên là công cụ phương tiện phạm tội có liên quan đến 
vụ án, không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy. 

- Đối với 01 chiếc xe gắn máy biển số 59S2-31117, SK 
RP8M77510EV200133; SM: M779M5001073 nhãn hiệu piaago. Đây là tài sản 
của bị cáo Trần Đức T, không liên quan đến vụ án cần giao trả lại cho bị cáo. 

Về phần án phí:  bị cáo phải chịu trách nhiệm nộp án phí hình sự sơ thẩm và 
dân sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015. 

Vì các lẽ nêu trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ Khoản 1 Điều 126; Điểm b, s,  Khoản 1 Khoản 2 Điều 51 Bộ luật 
Hình sự 2015:  

Tuyên bố bị cáo Trần Đức T đã phạm vào tội: “Giết người do vượt quá 

giới hạn phòng vệ chính đáng”.  Xử phạt bị cáo Trần Đức T: 01 (Một) năm 03 

(Ba) tháng tù.Thời hạn tù tính từ ngày: 22/10/2018. 

Căn cứ Điều 48 Bộ luật Hình sự 2015; Căn cứ Điều 584; Khoản 1, Khoản 2 

Điều 591 Bộ luật Dân sự 2015: 

Buộc bị cáo  Trần Đức T bồi thường cho đại diện hợp pháp của người bị 

hại số tiền: 114.505.000 đồng,  

Căn cứ các Điểm a Khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự 2015; Điểm a, c 
Khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015: 

Tịch thu tiêu hủy đối với: 01 con dao dài khoảng 23cm, lưỡi dao bằng kim 
loại màu trắng sáng dài khoảng 11,5cm, mũi dao nhọn, cán dao bằng gỗ; 01 con 
dao dài khoảng 41,5cm lưỡi dao bằng kim loại dài khoảng 30cm, bản rộng khoảng 
6,5cm; cán dao kim loại;01 áo thun màu trắng, đỏ của bị cáo T; 01 mẫu máu nạn 
nhân Tsen Vĩnh H; 03 dấu vết hiện trường. 

- Giao trả lại cho bị cáo Trần Đức T:  01 chiếc xe gắn máy biển số 59S2-
31117, SK RP8M77510EV200133; SM: M779M5001073 nhãn hiệu piaggio. 
(Theo biên bản giao nhận tang tài vật số  178/19  ngày 20/2/2019 của Cục Thi 
hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh) 

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 5.725.250 đồng 
án phí dân sự sơ thẩm. 

Trong th   ời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án bị cáo, người đại diện hợp 
pháp của người bị hại được quyền kháng cáo để xin Tòa án nhân dân cấp cao tại 
Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án.  
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  Nơi nhận: 
- TAND TC; (1) 
- TAND Cấp cao tại TP.H; (1) 
- VKSND TP. H; (3) 
- Cục THA DS; (1) 
- Sở tư pháp; (1) 
- Trại giam; (1) 
- Bị cáo; (1) 
- THA HS; (1) 
- Phòng PC 53 - CA Tp. H; (1) 
- Luật sư; (01) 
- UBND nơi bị cáo cư trú; (1) 
- Lưu: VT, THS, hồ sơ; (22) (4) 

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

(Đã ký và đóng dấu) 

Huỳnh Anh Kiệt 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

   Bản án số: 91/2019/HSST 

   Ngày: 28/3/2019 

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

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tuấn Anh. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai

2. Bà Lê Thị Xuân Lang

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Tâm – Thư ký Tòa án 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 
phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Lệ Thanh - Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 3 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 34/2019/HSST ngày 
15/01/2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 920/2019/QĐST-HS ngày 
15/3/2019 đối với bị cáo: 

Dương Đức L; giới tính: Nam; sinh năm: 1980; tại tỉnh TV; Nơi 
ĐKNKTT: thôn BT, xã PM, huyện BGM, tỉnh BP;  Nghề nghiệp: lái xe; trình độ 
học vấn: 03/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Khơme; tôn giáo: không; con ông 
Dương Thiên a, sinh năm 1960 và bà Trương Thị Mỹ b, sinh năm 1957; vợ: Lê 
Thị c; con: có 02 con (con lớn sinh năm 2006, con nhỏ 2008); tiền án, tiền sự: 
không. 

- Nhân thân: Ngày 05/8/2011, bị Tòa án nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ 
Chí Minh xử phạt 02 (hai) năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, 
tổ chức” tại bản án số 144/2011/HSST. Chấp hành xong hình phạt tù ngày 
25/7/2012. 

- Bị bắt, tạm giam từ ngày 20/9/2018 (có mặt). 

Những người tham gia tố tụng: 

+Bị hại: Anh Nguyễn Đình H, sinh năm 1981 (đã chết) 

Người đại diện hợp pháp cho bị hại: Ông Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1959 
(có mặt) và bà Huỳnh Thị Bích L, sinh năm 1961 (có mặt) - là cha, mẹ ruột ông 
Nguyễn Đình H; Thường trú: 194/48B BĐ, Phường 24, quận BT, Thành phố Hồ 
Chí Minh; Chỗ ở: 192 đường 55CL, phường CL, Quận O, Thành phố Hồ Chí 
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Minh. 

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

1. Trẻ Nguyễn Ngọc Tú V, sinh năm 2016.

2. Trẻ Nguyễn Tấn P, sinh năm 2017.

Do chị Đặng Thị Kiều T là mẹ ruột của trẻ Nguyễn Ngọc Tú V và trẻ 
Nguyễn Tấn P là giám hộ; địa chỉ: 192 đường 55CL, phường CL, Quận O, 
Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt). 

3. Trẻ Nguyễn Khánh N, sinh năm 2007.

Do chị Võ Thị Kim I, sinh năm 1988 là mẹ ruột trẻ Nguyễn Khánh Ngọc 
làm giám hộ; địa chỉ: 125/150B DBT, Phường 1, Quận U, Thành phố Hồ Chí 
Minh (có mặt). 

4. Ông LVP, sinh năm 1986; địa chỉ: 78/6U LVB, phường TTT, Quận R,
Thành phố Hồ Chí Minh (vắng mặt). 

+Người làm chứng: 

1. Ông VHV, sinh năm 1994; địa chỉ: 50/25 LL, phường TT, Quận E,
Thành phố Hồ Chí Minh (vắng mặt). 

2. Ông NTT, sinh năm 1985; địa chỉ: 538/107/8J Đoàn Văn Bơ, Phường
14, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh (vắng mặt). 

3. VMK, sinh năm 1992; địa chỉ: 212 LPH, phường CL, Quận O, Thành
phố Hồ Chí Minh (vắng mặt). 

4. Ông TATT, sinh năm 1992; Địa chỉ: 90 đường TML, phường TML,
Quận O, Thành phố Hồ Chí Minh (vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 
vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 20/9/2018, L điều khiển xe đầu kéo biển số 
51D - 182.xx kéo rơ moóc biển số 51R - 197.xx chở 02 container loại 20 feet 
lưu thông trên đường NTĐ (theo H từ cảng CL về vòng xoay MT, Quận O, 
Thành phố Hồ Chí Minh), trên làn đường bên trái sát dải phân cách ở phần 
đường dành cho xe ô tô lưu thông. Khi đến giao lộ đường NTĐ - Đường 35CL, 
phường CL, Quận O, trong lúc dừng đèn đỏ thì L nhìn thấy anh Nguyễn Định H 
dừng xe gắn máy biển số 54S5 – 42xx trước đầu xe ô tô của L (bút lục 77). Khi 
đèn xanh bật lên anh H không điều khiển xe đi mà đứng nhìn L và tay chỉ lên tín 
hiệu đèn giao thông. L bấm còi liên tục ra hiệu kêu anh H dời xe đi thì bất ngờ 
anh H xông đến cửa bên tài xế, đứng trên bục lên xuống của cabin xe ô tô và 
dùng dao (loại dao xếp bằng kim loại dài 15,5 cm, mũi nhọn) đâm 01 nhát trúng 
vào sau mang tai bên trái của L (bút lục 76, 79). Tiếp đó, anh H bước xuống đất 
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mở cửa xe ô tô rồi xông lên nắm cổ sau gáy của L kéo xuống xe và dùng dao 
đâm tiếp 01 nhát trúng vào ngực của L, L vừa lao xuống xe theo lực kéo của anh 
H, vừa chụp lấy con dao (dài khoảng 33cm, cán màu nâu đen, mũi nhọn) để trên 
cánh cửa xe ô tô cầm trên tay phải. Lúc này, L và anh H đứng đối diện và ôm 
giằng co với nhau, tay trái L ôm cổ anh H, tay phải cầm dao đưa về phía trước 
đâm ngược lại trúng vào phía lưng phải của anh H 01 nhát (bút lục 81, 82). Anh 
H tiếp tục dùng dao đâm một nhát trúng vào hông trái của L, L cũng cầm dao 
đâm lại 01 nhát trúng vào vùng lưng trái của anh H (bút lục 79, 41). Sau đó, L 
lên cabin xe ô tô cất dao rồi bước xuống xe ngồi ôm bụng, còn anh H đi tới đi lui 
được vài bước thì gục xuống đường cạnh xe gắn máy của anh H và tử vong tại 
hiện trường (bút lục 76) . 

Trong lúc anh H và L đánh nhau, người dân xung quanh hiện trường đã 
điện thoại báo tin cho Cảnh sát 113 Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Cảnh 
sát 113 điện thoại báo tin cho Công an phường CL, Quận O. Nhận được tin báo, 
khoảng 18h35’ cùng ngày, Công an phường CL đã kịp thời có mặt để bảo vệ 
hiện trường, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với L và sau đó đưa L 
đi cấp cứu tại Bệnh viện Quận O. 

Tại Cơ quan điều tra, L khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. 

Tại bản kết luận giám định pháp y tử thi số 842-18/KLGĐ-PY ngày 
19/11/2018 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh, kết 
luận (bút lục 40): Nguyên nhân chết của Nguyễn Định H là do sốc mất máu 
không hồi phục do vết thương đâm thủng phổi phải. 

- Cơ chế hình thành dấu vết thương tích trên tử thi: 

*Vết thương vùng lưng phải, kích thước 3,5 x 1,2cm do vật sắc nhọn gây
nên theo cơ chế đâm. Vết thương có chiều H từ sau ra trước, hơi chếch từ phải 
sang trái và từ dưới lên. 

*Vết thương vùng lưng trái, kích thước 1,4 cm x 0,5 cm do vật sắc nhọn
gây nên theo cơ chế đâm. Vết thương có chiều H từ trái sang phải, từ sau ra 
trước. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 938/TgT.18 ngày 
13/11/2018 của Trung tâm pháp y Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, kết luận 
thương tích của L như sau (bút lục 52-54):  

- Vết thương thấu ngực gây thủng da, tràn máu màng phổi phải, đã được 
điều trị phẫu thuật đặt ống dẫn lưu, khâu vết thương, hiện còn: 

*Một sẹo đâm tại vùng cạnh ức phải kích thước 1,5 x 0,3 cm.

*Một sẹo dẫn lưu tại vùng dưới nách phải kích thước 03 x 01 cm.

- Hình ảnh dày dính nhẹ màng phổi vùng đáy trên phim chụp cắt lớp điện 
toán. 
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Có tỷ lệ 19% (mười chín phần trăm). Thương tích do vật sắc nhọn tác 
động gây ra. 

- Đa vết thương phần mềm đã được điều trị hiện còn: 

*Một sẹo tại cổ trái vùng sau tai kích thước 1,7 x 0,1 cm

*Một sẹo tại ngực trái đường nách sau kích thước 3,5 x 0,15 cm

*Tình trạng ổn định, có tỷ lệ 02% (hai phần trăm).

Các thương tích do vật sắc, vật sắc nhọn hoặc vật có cạnh sắc tác động 
gây ra. Cộng lùi các tỉ lệ trên sẽ ra tỉ lệ 22,2%, làm tròn sẽ là 22%. Tỉ lệ tổn 
thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 22% (hai mươi hai phần trăm). 

+Vật chứng thu giữ gồm: (kèm theo Bản kê vật chứng) 

+Về dân sự: ông NVĐ (cha của bị hại Nguyễn Đình H) là đại diện gia 
đình bị hại yêu cầu bồi thường chi phí mai táng 50.000.000 đồng, tiền cấp 
dưỡng cho 03 người con của anh H đến khi trưởng thành 18 tuổi là 
1.692.000.000 đồng và tiền tổn thất tinh thần là 780.000.000 đồng. Tổng cộng 
là 2.522.000.000 đồng. Hiện L chưa bồi thường.  

Tại bản cáo trạng số 453/CT-VKS-P1 ngày 29/10/2018 của Viện kiểm sát 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo L về tội “Giết người do 
vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” theo Khoản 1 Điều 126 của Bộ luật 
Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
thực hành quyền công tố giữ nguyên quan điểm truy tố, trình bày lời luận tội, 
đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội do hành vi phạm tội của bị cáo 
gây ra cũng như các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đề nghị Hội đồng 
xét xử:  

Áp dụng Khoản 1 Điều 126; điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật 
Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); xử phạt bị cáo L mức án từ 12 
đến 18 tháng tù. 

Ý kiến của đại diện hợp pháp của bị hại, ông Nguyễn Đình H đề nghị Hội 
đồng xét xử xem xét: Về nguyên nhân xảy ra vụ án phải có lý do mâu thuẫn xảy 
ra giữa bị cáo và H, nếu bị cáo không mở cửa xe ô tô cầm dao xông ra để tấn 
công thì H không thể đâm được nên chính bị cáo có hành vi tấn công con tôi chứ 
không phải H vô cơ tấn công bị cáo và bị cáo chống trả với tư thế như bị cáo L 
khai ở Tòa án. Ngoài ra, trong giai đoạn điều tra tôi có đề nghị trích xuất camera 
giao thông tại khu vực Ngã 4 xảy ra vụ án để xem xét diễn biến vụ án có đúng 
như lời khai của bị cáo L hay không. Đề nghị xét xử bị cáo nghiêm theo quy 
định của pháp luật.  

Ý kiến của bà Đặng Thị Kiều T: Đề nghị Hội đồng xét xử xét xử bị cáo 
nghiêm theo quy định của pháp luật vì bị cáo tước đoạt tính mạng của anh H là 
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lao động chính trong gia đình để nuôi dưỡng 02 con còn rất nhỏ và có 01 cháu bị 
bệnh động kinh nên buộc bị cáo phải bồi thường thỏa đáng. 

Bị cáo L không tranh luận, chỉ đề nghị được hưởng sự khoan hồng của 
pháp luật để có cơ hội sớm chấp hành xong bản án, hòa nhập xã hội để lao động 
và chăm sóc các con còn nhỏ và mẹ già bị bệnh.  

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: 

Tại phiên tòa, bị cáo L đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, 
phù hợp với nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh truy tố, cụ thể:  

Vào khoảng 18h30’ ngày 20/9/2018, trong lúc điều khiển xe đầu kéo biển 
số 51D - 182.xx kéo rơ moóc chở hàng dừng đèn đỏ tại ngã tư đường Nguyễn 
Thị Định - Đường 35CL, Quận 2 thì anh H dừng xe gắn máy trên làn đường ô tô 
trước đầu xe bị cáo điều khiển trê. Khi đèn xanh bật lên, anh H không chạy xe đi 
nên bị cáo bấm còi thì anh H đứng quay lại nhìn và tay chỉ lên tín hiệu đèn giao 
thông nên bị cáo bấm còi liên tục. Bất ngờ, anh H xông đến nhảy lên bục lên 
xuống cabin xe ô tô bên tài và dùng dao đâm 01 nhát vào sau mang tai bên trái 
của bị cáo. Tiếp đó, anh H mở cửa xe ô tô rất nhanh rồi nhảy lên nắm cổ sau gáy 
bị cáo kéo xuống xe và đâm tiếp 01 nhát trúng vào ngực bị cáo. Trong lúc lao 
xuống xe theo lực kéo của anh H, bị cáo chụp lấy con dao để trên cánh cửa xe ô 
tô bằng phải. Lúc này, bị cáo và anh H đứng đối diện ôm giằng co với nhau, tay 
trái bị cáo ôm cổ anh H, tay phải cầm dao đưa về phía trước đâm ngược lại trúng 
vào phía lưng phải của anh H 01 nhát, anh H tiếp tục dùng dao đâm một nhát 
trúng vào bên hông bị cáo và bị cáo cũng cầm dao đâm ngược lại 01 nhát trúng 
vào vùng lưng trái của anh H. Sau đó, bị cáo lên cabin xe ô tô cất dao rồi bước 
xuống xe ngồi ôm ngực, còn anh H đi tới đi lui được vài bước thì gục xuống 
đường cạnh xe gắn máy của anh H. 

 Xét, theo bản kết luận giám định pháp y tử thi số 842-18/KLGĐ-PY ngày 
19/11/2018 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh (bút 
lục 40), kết luận:  

- Nguyên nhân chết của Nguyễn Định H là do sốc mất máu không hồi 
phục do vết thương đâm thủng phổi phải. 

- Cơ chế hình thành dấu vết thương tích trên tử thi: 

*Vết thương vùng lưng phải, kích thước 3,5 x 1,2 cm do vật sắc nhọn gây
nên theo cơ chế đâm. Vết thương có chiều H từ sau ra trước, hơi chếch từ phải 
sang trái và từ dưới lên. 
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Vết thương vùng lưng trái, kích thước 1,4 cm x 0,5 cm do vật sắc nhọn 
gây nên theo cơ chế đâm. Vết thương có chiều H từ trái sang phải, từ sau ra 
trước. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 938/TgT.18 ngày 
13/11/2018 của Trung tâm pháp y Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kết luận 
thương tích của L như sau: (bút lục 52 - 54):  

- Vết thương thấu ngực gây thủng da, tràn máu màng phổi phải, đã được 
điều trị phẫu thuật đặt ống dẫn lưu, khâu vết thương, hiện còn: 

+ Một sẹo đâm tại vùng cạnh ức phải kích thước 1,5 x 0,3cm. 

+ Một sẹo dẫn lưu tại vùng dưới nách phải kích thước 3 x 01cm. 

+ Hình ảnh dày dính nhẹ màng phổi vùng đáy trên phim chụp cắt lớp điện 
toán. 

Có tỷ lệ 19 %. Thương tích do vật sắc nhọn tác động gây ra. 

- Đa vết thương phần mềm đã được điều trị hiện còn: 

+ Một sẹo tại cổ trái vùng sau tai kích thước 1,7 x 0,1 cm 

+ Một sẹo tại ngực trái đường nách sau kích thước 3, 5 x 0, 15 cm 

+ Tình trạng ổn định. Có tỷ lệ 02%. 

Các thương tích do vật sắc, vật sắc nhọn hoặc vật có cạnh sắc tác động 
gây ra. Cộng lùi các tỉ lệ trên sẽ ra tỉ lệ 22,2%, làm tròn sẽ là 22%. Tỉ lệ tổn 
thương cơ thể co thương tích gây nên hiện tại là 22%. 

Đối chiếu lời khai nhận của bị cáo L tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa 
hôm nay về cơ bản phù hợp với: biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản 
thực nghiệm điều tra, các biên bản (khám nghiệm hiện trường, tạm giữ đồ vật - 
tài liệu và niêm phong vật chứng), lời khai người làm chứng; cũng như thương 
tích bị cáo gây ra cho bị hại và thương tích của bị cáo do bị hại gây ra phù hợp 
với hung khí gây án thu giữ với cơ chế và chiều H hình thành vết thương (thể 
hiện tại các bản kết luận giám định pháp y tử thi, bản kết luận giám định – kèm 
bản ảnh) cùng các tài liệu, biên bản về hoạt động tố tụng khác của Cơ quan điều 
tra đã thu thập có tại hồ sơ vụ án. 

Đã có đủ cơ sở để kết luận: Vào khoảng 18h30’ ngày 20/9/2018, tại ngã 
tư đường NTĐ - Đường 35CL, phường CL, Quận O, Thành phố Hồ Chí Minh 
do xảy ra mâu thuẫn trong lúc điều khiển phương tiện dừng đèn đỏ tham gia 
giao thông nên anh Nguyễn Đình H đã vô cơ sử dụng 01 con dao xếp bằng kim 
loại dài 15,5cm, mũi nhọn tấn công đâm vào mang tai trái của L. Sau đó, anh H 
mở cửa xe ô tô đầu kéo biển số 51D – 182.xx xông lên dùng tay trái nắm cổ phía 
sau gáy của L kéo xuống, tay phải cầm dao đâm một nhát vào ngực và hông trái 
của L (gây đa thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 22%). Trong lúc bị anh 
H kéo xuống xe, đã chụp lấy 01 con dao cán gỗ màu nâu đen dài 32,5cm (lưỡi 
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bằng kim loại dài 18,8cm mũi nhọn) trong tư thế đứng đối diện với anh H, tay 
phải cầm dao đưa về phía trước đâm ngược lại 02 nhát trúng vào phía sau lưng 
phải và lưng trái của anh H gây ra thương tích mà hậu quả làm anh H tử vong. 

Hành vi phạm tội của bị cáo L là nguy hiểm cho xã hội, mặc dù anh H có 
hành vi trái pháp luật đã cấu thành tội phạm khi vô cớ sử dụng 01 con dao xếp là 
hung khí tấn công gây thương tích cho bị cáo với tỷ lệ thương tích là 22% và 
pháp luật cho phép bị cáo L được quyền phòng vệ. Nhưng bị cáo L lại sử dụng 
01 con dao 01 con dao dài 32,5cm (lưỡi bằng kim loại dài 18,8cm mũi nhọn) để 
phòng vệ và chống trả quá mức cần thiết, mà hậu quả đã tước đoạt tính mạng 
của anh Nguyễn Định H nên phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại 
Khoản 2 Điều 22 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Bị 
cáo L là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có khả năng nhận thức 
được hành vi của mình là trái pháp luật nhưng khi bị tấn công bất ngờ, bị cáo 
vẫn phạm tội với lỗi cố ý gián tiếp. 

Như vậy, với hậu qua gây ra trong vụ án là nghiêm trọng, tước đoạt trái 
phép tính mạng của 01 người và hành vi của bị cáo L đã phạm vào tội “Giết 
người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”, tội phạm và hình phạt được 
quy định theo Khoản 1 Điều 126 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ 
sung năm 2017). 

Xét về nhân thân: Năm 2011, bị cáo L đã từng bị xét xử về tội “Làm giả 
con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Mặc dù lần phạm tội này đã được đương 
nhiên xóa án tích nên không coi là tiền án để xác định tái phạm, tái phạm nguy 
hiểm nhưng cũng cần lưu ý khi quyết định hình phạt.  

Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, về hình phạt đặt ra phải 
nghiêm, cần có một thời gian cách ly xã hội mới đủ tác dụng răn đe, giáo dục bị 
cáo nói riêng và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm chung. Tuy nhiên, khi 
lượng hình Hội đồng xét xử cũng xem xét: tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa, 
bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn, hối cải; bị cáo là người dân tộc 
Khơme thuộc thanh phần lao động nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn về 
kinh tế, là lao động chính nuôi con còn nhỏ. Để nhắc giảm nhẹ cho bị cáo một 
phần hình phạt đáng ra phải chịu theo quy định tại s Khoản 1 và Khoản 2 Điều 
51 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). 

+Về thủ tục tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử : các Cơ quan 
tiến hành tố tụng (Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Kiểm 
sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) và người tiến hành tố tụng (Điều tra viên, 
Kiểm sát viên); đã thực hiện các quyết định tố tụng và hành vi tố tụng đúng về 
trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và bị cáo thừa nhận 
không bị bức cung, ép cung, mớm cung, nhục hình và không có khiếu nại trong 
các giai đoạn tiến hành tố tụng; nên đều hợp pháp. 

+Về trách nhiệm dân sự: Theo quy định tại Điều 676 Bộ luật dân sự 2015 
về hàng thừa kế thì hàng thừa kế thứ nhất của anh Nguyễn Đình H (đã chết), bao 
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gồm: ông NVĐ và bà HTBL (là cha, mẹ ruột bị hại); trẻ NKN, sinh ngày 
21/9/2007 (là con ruột anh Nguyễn Đình H và chị Võ Thị Kim I – đã ly hôn theo 
Quyết định thuận tình ly hôn của Tòa án); trẻ Nguyễn Ngọc Tú V, sinh ngày 
31/3/2016 và trẻ Nguyễn Tấn P, sinh ngày 07/4/2017 (là con chung của anh 
Nguyễn Đình H chung sống như chồng với chị Đặng Thị Kiều T). 

Trong giai đoạn điều tra, ông NVĐ đại diện gia đình bị hại cầu bị cáo bồi 
thường chi phí mai táng 50.000.000 đồng, tiền cấp dưỡng cho 03 người con của 
anh H đến khi 18 tuổi với số tiền là 1.692.000.000 đồng, tiền tổn thất tinh thần là 
780.000.000 đồng. Tổng cộng là 2.522.000.000 đồng. 

Tại phiên tòa, giữa bị cáo với ông Nguyễn Văn H, chị Đặng Thị Kiều T 
thỏa thuận: Bị cáo có trách nhiệm bồi thường khoản tiền chi phí mai tang là 
50.000.000 đồng; cấp dưỡng hàng tháng cho các trẻ Nguyễn Ngọc Tú V và 
Nguyễn Tấn P, mỗi tháng 03 triệu đồng/trẻ. 

Xét, sự thỏa thuận nêu trên là tự nguyện, mức và phương thức bồi thường 
phù hợp với quy định của pháp luật tại khoản 1 Điều 42 Bộ luật hình sự, các 
Điều 584, 585, 586 và Điều 591 Bộ luật dân sự 2015; nên ghi nhận. 

Đối với khoản tiền tổn thất về tinh thần: ông NVĐ và chị T yêu cầu bồi 
thường 500.000.000 đồng và thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho trẻ NKN thay 
anh NVĐ mỗi tháng 1.500.000 đồng. Bị cáo L đồng ý bồi thường nhưng đề nghị 
Hội đồng xét xử xem xét về mức bồi thường và cấp dưỡng cho trẻ NKN theo 
quy định của pháp luật vì bị cáo có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, có 02 con 
còn nhỏ và mẹ già bị tai biến.    

Xét, về mức bồi thường về tổn thất về tinh thần: Căn cứ Khoản 2 Điều 
591 Bộ luật Dân sự 2015 và Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/7/2006 
H dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự về bồi thường thiệt hại ngoài 
hợp đồng. Hội đồng xét xử xét, bị hại Nguyễn Đình H, sinh năm 1981 (đã chết), 
có cha mẹ đã lớn tuổi và 03 con còn nhỏ nên ấn định mức bồi thường về tổn thất 
tinh thần mức cao nhất theo quy định của pháp luật là 100 tháng lương cơ sở là 
1.390.000 đồng/tháng x 100 tháng = 139.000.000 đồng (Mức lương cơ sở theo 
quy định tại Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ). 

Đối với nghĩa vụ cấp dưỡng thay cho anh Nguyễn Đình H có nghĩa vụ cấp 
dưỡng nuôi con theo Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận 
của các đương sự số 74/QĐST-HNGĐ ngày 29/6/2009 của Tòa án nhân dân 
huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương đối với trẻ Nguyễn Khánh Ngọc, sinh năm 2007:  

Xét về độ tuổi, nhu cầu thiết yếu hàng tháng của trẻ NKN và khả năng 
thực tế của bị cáo; buộc bị cáo Nguyễn Đình H cấp dưỡng hàng tháng cho trẻ 
NKN, mỗi tháng 1.500.000 đồng/tháng.    

Do đó, buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tính mạng cho 
đại diện hợp pháp của bị hại tổng cộng là 189.000.000 đồng. Thi hành một lần 
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ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật tại cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm 
quyền. 

Bị cáo L có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi các trẻ: 

-NKN, sinh ngày 21/9/2007 (do chị Võ Thị Kim I làm giám hộ), mỗi 
tháng 1.500.000 đồng;  

-Nguyễn Ngọc Tú V, sinh ngày 31/3/2016 và Nguyễn Tấn P, sinh ngày 
07/4/2017 (do chị Đặng Thị Kiều T làm giám hộ), mỗi tháng 1.500.000 đồng. 

 Thi hành tại cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền vào ngày 10 tây 
hàng tháng, lần lượt cho đến khi các trẻ Nguyễn Tấn P, Nguyễn Ngọc Tú V và 
NKN trưởng thành đủ 18 tuổi. 

+Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 
2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 
2015, xét: 

-01 con dao dài 32,5cm lưỡi dao bằng kim loại màu trắng; 01 con dao xếp 
bằng kim loại dài 15,5cm, mũi nhọn; 02 cục bông gòn không rõ hình dạng kích ; 
01 vỏ nhựa màu xám có kích thước 20x3cm ; 01 áo sơ mi tay ngắn sọc carô màu 
tím (do anh VHV giao nộp); là phương tiện gây án và đồ vật không có giá trị sử 
dụng nên tịch thu tiêu hủy toàn bộ. 

- 01 bật lửa hiệu Zippo màu bạc kích thước 5.8 x 3,8cm và 01 điện thoại 
di động màu đen có kích thước 11,5x5cm, là tài sản cá nhân không liên quan tội 
phạm nên trả lại cho bị cáo.     

+Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, buộc mỗi bị 
cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Nghị quyết số 
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Buộc 
bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và dân sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: bị cáo L phạm tội “Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ 
chính đáng”. 

+Căn cứ vào Khoản 1 Điều 126; điểm s Khoản 1 và Khoản 2 Điều 51 của 
Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

- Xử phạt: bị cáo L: 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính kể từ 
ngày 20/9/2018. 

+Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Khoản 1 Điều 42 Bộ luật Hình sự; các 
Điều 584, 585, 586 và Điều 591 của Bộ luật dân sự 2015. 

Buộc bị cáo L có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tính mạng bị hại cho 
các ông, bà NVĐ và HTTL (là đại diện hợp pháp của bị hại Nguyễn Đình H) 
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tổng cộng là 189.000.000đ (một trăm tám mươi chín triệu đồng). Thi hành một 
lần ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật tại cơ quan Thi hành án dân sự có 
thẩm quyền. 

Buộc bị cáo L có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi các trẻ: 

- Nguyễn Tấn P, sinh ngày 07/4/2017 và Nguyễn Ngọc Tú V, sinh ngày 
31/3/2016 (do chị Đặng Thị Kiều T làm giám hộ), mỗi tháng 1.500.000 đồng. 

- NKN, sinh ngày 21/9/2007 (do chị Võ Thị Kim I làm giám hộ), mỗi 
tháng 1.500.000 đồng;  

- Thi hành tại cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền vào ngày 10 tây 
hàng tháng, lần lượt cho đến khi các trẻ Nguyễn Tấn P, Nguyễn Ngọc Tú V và 
NKN trưởng thành đủ 18 tuổi. 

+Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 
2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 
2015. 

Tịch thu tiêu hủy: 01 con dao dài 32,5cm lưỡi dao bằng kim loại màu 
trắng có chiều dài 18,8cm, bản lưỡi chổ rộng nhất 2,8cm. Trên mặt lưỡi có chử 
KIWI BRAND MADE IN THAILAND, trên mặt lưỡi dao không có chữ có dinh 
chất màu đỏ; 01 con dao xếp bằng kim loại dài 15,5cm, mũi nhọn lưỡi dao bằng 
kim loại dài 6,6cm, bản lưỡi chỗ rộng nhất 1,7cm. Cán dao bằng kim loại, ở 
phần giữa mặt ngoài cán có chữ M. Trên con dao có dính một số chấm màu đỏ; 
Dáu vết sinh học tại vị trí số (8): 02 cục bông gòn không rõ hình dạng kích 
thước. Trên mặt hai cục bông có dính chất màu vàng ; 01 vỏ nhựa màu xám có 
kích thước (19,8x 0,3cm), một đầu bằng, một đầu vát. Trên một mặt của vỏ nhựa 
gần đầu vát có vệt màu nâu đỏ ; 01 áo sơ mi tay ngắn sọc carô xanh đen bạc 
màu, thân áo dài 82,5cm, rộng ngang ngực 56,5cm, cổ áo có mạc ghi chử 
Khataco sizw L. Tại vị trí dưới cách nút áo thứ 4 từ trên cổ áo xuống khoảng 
1cm có một vết rách dài khoảng 1,5cm, vị trí cách đường ráp thân áo trái vào 
3cm và đường ráp nách áo trái xuống phía dưới 10,5cm cí vết rách dài 1,7cm. 
Xung quanh hai vị trí vết rách và phần cổ áo phía bên trái có dinh chất màu nâu 
đỏ. 

Trả lại cho bị cáo L: 01 bật lửa hiệu Zippo màu bạc kích thước 5.8 x 
3,8cm và 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh đen có kích thước 
(11,5x5cm), trên bàn phím có vết màu nâu đã khô. 

(Vật chứng theo các biên bản giao nhận tang tài vật số 172/19 ngày 
18/02/2019 của Cục thi hành án Dân sự Thành phố Hồ Chí Minh). 

+Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự 2015 và Nghị quyết 
số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 
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Buộc bị cáo L phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đ (hai trăm 
nghìn đồng) và án phí dân sự sơ thẩm là 9.450.000đ (chín triệu bốn trăm năm 
mươi nghìn đồng). Nộp tại cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, bên được thi hành án có đơn 
yêu cầu thi hành án, nếu bị cáo L chưa thi hành đầy đủ các khoản tiền bồi 
thường thiệt hại về tính mạng và cấp dưỡng theo mức nêu trên thì hàng tháng 
còn phải chịu thêm khoản tiền lãi bằng 50% mức lãi xuất giới hạn theo quy định 
tại thời điểm thanh toán, tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án. 

Bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị hại và người có quyền lợi, nghĩa 
vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể 
từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong 
thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được tống đạt hoặc niêm yết hợp lệ 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 thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 
hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành 
án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 
Thi hành án dân sự. 

    Nơi nhận: 

- TAND TC; (1) 
- TAND Cấp Cao tại TP. HCM    (1) 
- VKSND TP. HCM; (3) 
- Cục THA DS; (1) 
- Sở tư pháp; (1) 
- Trại giam; (2) 
- Bị cáo;         (1) 
- Người liên quan       (5) 
- THA HS; (2) 
- Phòng PC 53 - CA Tp. HCM; (2) 
- UBND nơi bị cáo cư trú; (1) 
- Lưu: VT, THS, hồ sơ; (26) (4) 

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

Nguyễn Tuấn Anh
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BA TRI 

TỈNH BẾN TRE 

   Bản án số: 27/2019/HS-ST 

      Ngày 27-8-2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BA TRI, TỈNH BẾN TRE 

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

Thẩm phán – Chủ toạ phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Tùng 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Thành Ngữ 

Ông Nguyễn Văn Thành 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Huyền Nhung - Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Tri tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Văn Khánh - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 8 năm 2019, Tòa án nhân dân huyện Ba Tri tiến hành xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 31/2019/TLST-HS ngày 

06/8/2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 30/2019/QĐXXST-HS ngày 

13/8/2019 đối với bị cáo: 

Nguyễn Đình B, sinh năm 1969; Tên gọi khác: Không; Nơi sinh: tỉnh Bến 

Tre; Nơi cư trú: Ấp H, xã X, huyện B, tỉnh Bến Tre; Nghề nghiệp: Làm ruộng; 

Trình độ văn hoá: 4/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc 

tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Đình L (đã chết) và bà Nguyễn Thị H; Vợ: 

Phạm Thị Lệ Q, sinh năm 1971 (đã ly hôn); Có 02 con, lớn nhất sinh năm 1994, 

nhỏ nhất sinh năm 1999; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Lúc nhỏ sống với 

cha mẹ, học văn hóa đến lớp 4 thì nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình. Đến năm 

1993, lập gia đình và làm ruộng tại ấp H, xã X (B – Bến Tre) cho đến ngày 

phạm tội; Bị cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 04/6/2019. (có mặt). 

- Bị hại: Trần Nhật K, sinh năm 1991. 

Nơi cư trú: Ấp H, xã X, huyện B, tỉnh Bến Tre. (có mặt). 

- Người làm chứng: 
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1. Phạm Văn H, sinh năm 1969.

Nơi cư trú: Ấp H, xã X, huyện B, tỉnh Bến Tre. (vắng mặt). 

2. Nguyễn Thị V, sinh năm 1958.

Nơi cư trú: Ấp H, xã X, huyện B, tỉnh Bến Tre. (có mặt). 

3. Nguyễn Thị G, sinh năm 1947.

Nơi cư trú: Ấp H, xã X, huyện B, tỉnh Bến Tre. (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 20 giờ 30 phút ngày 19/4/2017, Nguyễn Đình B đang ăn cơm ở 

căn nhà sau tại ấp H, xã X (B, Bến Tre) thì nghe Trần Nhật K đi đến chửi và đe 

dọa giết B, nên B lấy 02 con dao chét để lên bàn ăn cơm phòng thủ. Khi K đi 

đến cửa sau định vào nhà thì B lên tiếng ngăn cản không cho K vào, nhưng K 

vẫn xông vào nhà và móc con dao trong người ra đâm B một nhát, B lùi lại né 

tránh được liền chụp 02 con dao để trên bàn chém một lượt 02 con dao trúng vào 

vùng cổ của Trần Nhật K gây thương tích. Sau đó, K bỏ đi đến nhà anh Phạm 

Văn H ở gần nhà Nguyễn Đình B thì bị ngất xỉu và được mọi người đưa đi cấp 

cứu điều trị. 

Vật chứng thu giữ gồm: 

- Do Nguyễn Đình B giao nộp: 

+ 01 con dao của Nguyễn Đình B có chiều dài 55cm; lưỡi bằng kim loại 

có mũi bằng dài 34cm, nơi rộng nhất 6,5cm, nơi nhỏ nhất 02cm; cán bằng gỗ 

tròn dài 21cm, đường kính 03cm; giữa lưỡi và cán có 01 khoen tròn bằng kim 

loại. 

+ 01 con dao của Nguyễn Đình B có chiều dài 49cm; lưỡi bằng kim loại 

có mũi bằng, dài 29cm, nơi rộng nhất 06cm, nơi nhỏ nhất 02cm; cán bằng gỗ 

tròn dài 20cm, đường kính 03cm; giữa lưỡi và cán có 01 khoen tròn bằng kim 

loại. 

+ 01 con dao của Trần Nhật K có chiều dài 20cm, lưỡi bằng kim loại dài 

09 cm có mũi nhọn, phần cán dài 11cm. 

- Thu khi khám nghiệm hiện trường: 01 áo sơ mi dài tay bằng vải, 01 

chiếc dép nhựa màu đen của Trần Nhật K. 
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Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích lần II số 184/18/TgT 

ngày 12/9/2018, Viện Pháp y Quốc gia - Bộ Y tế kết luận: 04 sẹo phần mềm 

kích thước lớn vùng cổ bên trái, bên phải, trên xương đòn, cánh tay trái ảnh 

hưởng đến thẩm mỹ: 13%; liệt tay trái do di chứng tổn thương các rễ thần kinh 

C5, C6, C7: 51%; gãy rời xương sườn số I trái: 5%; gãy xương đòn trái can xấu, 

ảnh hưởng đến thẩm mỹ, chức năng: 18%. Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 67%. 

Vết thương vùng cổ phải và trái, gãy xương đòn, gãy xương sườn số I bên trái 

do vật sắc tác động trực tiếp gây ra. Thương tích liệt tay trái do vết thương trên 

cổ trái gây tổn thương các rễ thần kinh C5, C6, C7 gây ra. 

Tại bản cáo trạng số 28/CT-VKS ngày 02/8/2019 của Viện Kiểm sát nhân 

dân huyện Ba Tri truy tố bị cáo Nguyễn Đình B về tội “Cố ý gây thương tích do 

vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” theo khoản 1 Điều 106 Bộ luật hình sự 

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

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ba Tri giữ nguyên 

Cáo trạng truy tố đối với Nguyễn Đình B về tội “Cố ý gây thương tích do vượt 

quá giới hạn phòng vệ chính đáng” đồng thời đề nghị HĐXX: 

- Về hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 106; Điểm b, h, p khoản 1, khoản 2 

Điều 46; Điều 33; Điều 60 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 

2009), xử phạt Nguyễn Đình B từ 06 tháng đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo, thời hạn thử thách theo quy định.  

- Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 42 Bộ luật Hình sự năm 1999, các 

Điều 584, 585, 586, 590 và 594 Bộ luật Dân sự, đề nghị HĐXX buộc bị cáo bồi 

thường cho bị hại:  

+ Chi phí điều trị là 34.722.000 đồng. 

+ Chấp nhận 06 tháng tiền công lao động kể từ ngày xảy ra vụ án x 

150.000 đồng/ngày = 27.000.000 đồng, không chấp nhận toàn bộ yêu cầu 700 

ngày công do bị hại có một phần lỗi. 

+ Không chấp nhận tiền bồi thường tổn thất tinh thần do bị hại có một 

phần lỗi. 

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, đề nghị 

HĐXX tịch thu tiêu hủy: 

+ 01 con dao của Nguyễn Đình B có chiều dài 55cm; lưỡi bằng kim loại 

có mũi bằng dài 34cm, nơi rộng nhất 6,5cm, nơi nhỏ nhất 02cm; cán bằng gỗ 

tròn dài 21cm, đường kính 03cm; giữa lưỡi và cán có 01 khoen tròn bằng kim 

loại. 
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+ 01 con dao của Nguyễn Đình B có chiều dài 49cm; lưỡi bằng kim loại 

có mũi bằng, dài 29cm, nơi rộng nhất 06cm, nơi nhỏ nhất 02cm; cán bằng gỗ 

tròn dài 20cm, đường kính 03cm; giữa lưỡi và cán có 01 khoen tròn bằng kim 

loại. 

+ 01 con dao của Trần Nhật K có chiều dài 20cm, lưỡi bằng kim loại dài 

09cm có mũi nhọn, phần cán dài 11cm. 

+ 01 áo sơ mi dài tay bằng vải, 01 chiếc dép nhựa màu đen của Trần Nhật 

K 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đình B đã khai nhận 

toàn bộ hành vi dùng dao chém gây thương tích cho anh Trần Nhật K như đã 

nêu trên. Toàn bộ hành vi gây thương tích cho bị hại theo lời khai báo của bị cáo 

là phù hợp với thương tích gây ra cho bị hại, vật chứng thu giữ được và phù hợp 

với nội dung cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. 

Tại phiên tòa, bị cáo xin HĐXX cho bị cáo được hưởng án treo. 

Tại phiên tòa, bị hại Trần Nhật K cho rằng thương tích của K do bị cáo 

gây ra, K không thừa nhận có hành vi đe dọa và dùng dao tấn công bị cáo trước 

khi bị cáo chém gây thương tích K. Về trách nhiệm hình sự, K yêu cầu xử lý bị 

cáo theo quy định pháp luật. Về trách nhiệm dân sự, anh K yêu cầu bị cáo bồi 

thường các khoản sau: Chi phí điều trị: 34.722.000 đồng; Tiền thu nhập bị mất 

trong thời gian 700 ngày x 150.000 đồng = 105.000.000 đồng; Tiền bồi thường 

tổn thất tinh thần: 50.000.000 đồng. Tổng số tiền K yêu cầu bị cáo bồi thường là 

189.722.000 đồng. 

Người làm chứng bà Nguyễn Thị V, Nguyễn Thị G trình bày: Trong quá 

trình điều trị thương tích cho Trần Nhật K, bị cáo có đưa tiền và nhờ bà V đến 

gặp bà G để bồi thường một phần chi phí điều trị cho bị hại, nhưng bà G không 

nhận và để tính toán lại số tiền sau khi điều trị xong cho bị hại K. 

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, HĐXX nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Tại phiên tòa người làm chứng Phạm Văn H vắng mặt 

không có lý do. Tuy nhiên, ông H đã có lời khai thể hiện rõ trong quá trình điều 

tra vụ án. Tại tòa bị cáo và những người tham gia tố tụng không có ý kiến gì về 

việc vắng mặt của ông H. Xét thấy việc vắng mặt người làm chứng không ảnh 

45



hưởng đến việc xét xử vụ án nên căn cứ Điều 293 Bộ luật tố tụng hình sự, 

HĐXX vẫn tiến hành xét xử vụ án vắng mặt ông H. 

[2] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

huyện Ba Tri, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Tri, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, 

bị cáo và những người tham gia tố tụng không có ý kiến hay khiếu nại gì về 

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

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

hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  

[3] Lời khai nhận của bị cáo Nguyễn Đình B về hành vi gây thương tích 

cho bị hại Trần Nhật K tại phiên tòa là phù hợp với thương tích của bị hại cùng 

những tài liệu, chứng cứ khác do cơ quan điều tra thu thập trong quá trình điều 

tra vụ án. Tuy bị hại không thừa nhận có hành vi đe dọa và tấn công bị cáo trong 

nhà bị cáo, nhưng với hung khí là con dao bị hại mang theo khi vào nhà bị cáo 

lúc trời tối bằng lối cửa sau, cửa nhà trước đóng, cùng với các tài liệu chứng 

chứng mà cơ quan điều tra thu thập đã đủ cơ sở xác định: Do bị Trần Nhật K có 

hành vi đe dọa và dùng dao tấn công nên Nguyễn Đình B đã có hành vi dùng 

dao chống trả lại K và gây thương tích cho K với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 67%. 

Tuy nhiên, khi chỉ mới nghe K đe dọa, bị cáo đã có hành vi chuẩn bị trước hung 

khí và trong khi K dùng 01 con dao loại nhỏ tấn công bị cáo, bị cáo đã tránh né 

được nên hành vi tấn công của K đã không còn đe dọa hoặc gây ảnh hưởng đến 

tính mạng, sức khỏe của bị báo nhưng bị cáo đã dùng 02 con dao lớn chống trả 

và gây thương tích cho K. Việc chống trả này của bị cáo đã vượt quá mức cần 

thiết để thực hiện quyền phòng vệ chính đáng theo quy định của pháp luật. Vì 

vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Tri đã truy tố bị cáo Nguyễn Đình B về tội 

“Cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” được quy định 

tại khoản 1 Điều 106 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) là 

hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. 

[4] Hành vi cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng 

của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại trực tiếp đến tính mạng, sức 

khỏe của công dân được pháp luật bảo vệ. Khi thực hiện hành vi, bị cáo là người 

đã trưởng thành, đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Bị cáo có đầy đủ khả 

năng nhận thức và hoàn toàn ý thức được việc gây thương tích cho người khác là 

sai trái, là vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện và hậu quả xảy ra 

đúng như bị cáo mong muốn. Trong vụ án này, mặc dù bị hại có lỗi khi đã đến 
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nhà đe dọa và dùng hung khí là dao nhỏ tấn công bị cáo, tuy nhiên, như đã phân 

tích ở trên, thay vì sử dụng biện pháp chống đỡ phù hợp hoặc tìm cách thoát 

thân, bị cáo đã có tâm lý chuẩn bị hung khí và đã dùng 02 con dao cỡ lớn hơn 

gây thương tích cho bị hại. Chính từ ý thức và việc làm sai trái trên đã gây ra 

những đau đớn về thể xác cho bị hại, gây tốn kém về tiền bạc cho việc điều trị, 

gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân, gây ảnh hưởng xấu đến an 

ninh trật tự. Do đó, việc đưa bị cáo ra xét xử là cần thiết và cần xử lý bị cáo 

tương xứng với tính chất, mức độ hành vi mà bị cáo đã gây ra nhằm để răn đe, 

giáo dục, cải tạo bị cáo thành người tốt, có ích cho xã hội, đồng thời cũng nhằm 

răn đe, giáo dục, phòng ngừa những trường hợp tương tự có thể xảy ra.  

[5] Xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo thấy rằng: 

Sau khi gây thương tích cho bị hại, bị cáo đã có thành ý nhờ gia đình đến gặp 

gia đình bị hại để bồi thường trước một khoản tiền và quá trình chuẩn bị xét xử, 

bị cáo đã tự nguyện nộp trước số tiền 3.000.000 đồng để bồi thường cho bị hại. 

Mặc khác, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; quá 

trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đây là 

các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, h, p khoản 

1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). Ngoài ra, 

trong vụ án này, bị hại cũng có một phần lỗi nên HĐXX xem xét áp dụng cho bị 

cáo thêm tình tiết giảm nhẹ này theo khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 

(sửa đổi, bổ sung năm 2009). Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nêu 

trên sẽ được HĐXX cân nhắc khi lượng hình cho bị cáo. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Xét khoản tiền 189.722.000 đồng mà bị hại 

yêu cầu bị cáo bồi thường, HĐXX thấy rằng: 

- Tiền chi phí điều trị theo hóa đơn tổng số tiền 34.722.000 đồng mà đại 

diện Viện kiểm sát đề nghị và bị hại yêu cầu là phù hợp với quy định của pháp 

luật nên được HĐXX chấp nhận. 

- Đối với tiền thu nhập bị mất trong thời gian điều trị, bị hại yêu cầu 

105.000.000 đồng, đại diện Viện kiểm sát đề nghị 27.000.000 đồng. HĐXX thấy 

rằng: Từ ngày xảy ra vụ việc là ngày 19/4/2017, bị hại nhập viện điều trị đến 

ngày điều trị tại bệnh viện và tái khám lần cuối cùng theo hóa đơn là ngày 

26/7/2017. Vì vậy, HĐXX chỉ chấp nhận tiền thu nhập bị mất trong thời gian 

điều trị của khoảng thời gian từ ngày 19/4/2017 đến ngày 26/7/2017 là 97 ngày 

x 150.000 đồng/ngày = 14.550.000 đồng. 

- Đối với số tiền bồi thường tổn thất tinh thần mà bị hại yêu cầu, HĐXX 

thấy rằng sự việc xảy ra cũng xuất phát từ lỗi của bị hại nên đề nghị của đại diện 
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Viện kiểm sát là có cơ sở. Vì vậy, HĐXX không chấp nhận yêu cầu bồi thường 

tổn thất tinh thần của bị hại. 

Tổng số tiền mà bị cáo phải bồi thường cho bị hại là 49.272.000 đồng 

được khấu trừ vào số tiền 3.000.000 đồng mà bị cáo đã tự nguyện nộp bồi 

thường thiệt hại tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Tri. Bị cáo phải bồi 

thường tiếp cho bị hại số tiền còn lại là 46.272.000 đồng. 

[7] Về xử lý vật chứng: 

Đối với 02 con dao mà bị cáo dùng gây thương tích cho bị hại, đây là 

hung khí liên quan trực tiếp đến vụ án nên sẽ bị tịch thu tiêu hủy 

Đối với 01 con dao có chiều dài 20cm, lưỡi bằng kim loại dài 09cm có 

mũi nhọn, phần cán dài 11cm và 01 áo sơ mi dài tay bằng vải, 01 chiếc dép nhựa 

màu đen của Trần Nhật K, do bị hại không có yêu cầu nhận lại và có yêu cầu 

tiêu hủy nên số vật chứng này sẽ bị tịch thu tiêu hủy. 

 [8] Về án phí sơ thẩm: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm và án phí 

dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đình B phạm tội “Cố ý gây thương tích do

vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”. 

2. Căn cứ khoản 1 Điều 106; Điểm b, h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều

33; Điều 60 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009); 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Đình B 06 (Sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo. Thời gian thử thách là 12 (Mười hai) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm là 

ngày 27/8/2019. 

Giao bị cáo Nguyễn Đình B về cho UBND xã X, huyện B, tỉnh Bến Tre 

giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. 

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của 

pháp luật về Thi hành án hình sự. 

3. Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 42 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa

đổi, bổ sung năm 2009); các điều 584, 585, 586, 590, 357 Bộ luật dân sự năm 

2015; 
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- Buộc bị cáo bồi thường cho Trần Nhật K số tiền còn lại là 46.272.000 

(Bốn mươi sáu triệu hai trăm bảy mươi hai nghìn) đồng. 

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Tri giao trả cho bị hại Trần Nhật 

K số tiền 3.000.000 (Ba triệu) đồng theo biên lai thu tiền số 0005368 ngày 

26/8/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Tri. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật cho đến khi thi hành xong tất cả 

các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của 

số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ 

luật dân sự 2015. 

4. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 41 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa

đổi, bổ sung năm 2009) và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tịch thu tiêu hủy: 

- 01 con dao của Nguyễn Đình B có chiều dài 55cm; lưỡi bằng kim loại 

có mũi bằng dài 34cm, nơi rộng nhất 6,5cm, nơi nhỏ nhất 02cm; cán bằng gỗ 

tròn dài 21cm, đường kính 03cm; giữa lưỡi và cán có 01 khoen tròn bằng kim 

loại. 

- 01 con dao của Nguyễn Đình B có chiều dài 49cm; lưỡi bằng kim loại 

có mũi bằng, dài 29cm, nơi rộng nhất 06cm, nơi nhỏ nhất 02cm; cán bằng gỗ 

tròn dài 20cm, đường kính 03cm; giữa lưỡi và cán có 01 khoen tròn bằng kim 

loại. 

- 01 con dao của Trần Nhật K có chiều dài 20cm, lưỡi bằng kim loại dài 

09cm có mũi nhọn, phần cán dài 11cm. 

- 01 áo sơ mi dài tay bằng vải, 01 chiếc dép nhựa màu đen của Trần Nhật 

K 

 (Theo phiếu nhập kho số NTKV29 ngày 06/8/2019 của Chi cục thi hành 

án dân sự huyện Ba Tri) 

5. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị

quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội 

khóa 14; 

Buộc bị cáo Nguyễn Đình B phải nộp án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 

(Hai trăm nghìn) đồng và án phí dân sự sơ thẩm là 2.313.600 (Hai triệu ba trăm 

mười ba nghìn sáu trăm) đồng. 

6. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15

(mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành 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 
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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 hạn thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

* Nơi nhận:

- Bị cáo;

- Bị hại; 

- TAND tỉnh Bến Tre; 

- VKSND tỉnh Bến Tre; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre; 

- VKSND huyện Ba Tri; 

- Công an huyện Ba Tri; 

- Chi cục THADS huyện Ba Tri; 

- UBND xã X (B – Bến Tre); 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

Nguyễn Thanh Tùng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

Bản án số: 124/2018/HSPT 

Ngày 22 - 06 - 2018 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thành Lượng 

Các Thẩm phán: Ông Đinh Quang Nghĩa 

       Bà Lê Hồng Hương 

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Tín - Thư ký Tòa án 

nhân dân tỉnh Đồng Nai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: 

Ông Trần Văn Khanh  - Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 06 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét 

xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 80/2018/HSPT ngày 16 tháng 04 năm 

2018 đối với bị cáo Nguyễn Thế D. Do có kháng nghị của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện L đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 14/2018/HSST ngày 

06/03/2018 của Tòa án nhân dân huyện L. 

- Bị cáo bị kháng nghị: Nguyễn Thế D, sinh năm 02/01/1999; tại Kiên 

Giang; Thường trú: Khu phố T, thị trấn K, huyện K, tỉnh Kiên Giang; Chỗ ở hiện 

nay: Ấp P, xã L1, huyện L, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Học sinh; trình độ học 

vấn: 10/12; Tôn giáo: không; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông 

Nguyễn Thế C, sinh năm 1962 và bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1964; Tiền án, tiền 

sự: Không; 

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 08/11/2017 và được trả tự do tại phiên tòa sơ 

thẩm ngày 06/03/2018. (bị cáo có mặt). 

Ngoài ra, trong vụ án này còn có bị hại Trần Trọng T; người bị nhưng 

không có kháng cáo, không bị kháng nghị nên không triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo tài liệu trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Nguyễn Thế D, Nguyễn Tuấn A, Hà Anh T1 và Trần Trọng T2 là học 

sinh trường Cao đẳng nghề Lilama II thuộc ấp T, xã L1, huyện L, tỉnh Đồng 

Nai. 

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 07/11/2017, D có hành động trêu ghẹo, hôn 

vào má của Trần Huỳnh T3 học cùng trường, sau đó T3 đăng lên mạng xã hội 

Facebook nội dung chửi D. Tuấn A vào bình luận và “tag” T2 vào với nội dung 

“có người ghẹo ghẹ của mày kìa, mai đánh nó cho tao”. T2 nảy sinh ý định đánh 

D trả thù nên nhắn tin cho Nguyễn N học cùng lớp với D hỏi D có đi học vào 

buổi chiều không, N trả lời không biết. Đến khoảng 11 giờ ngày 08/11/2017 T2 

lấy 01 cây ba trắc bằng sắt dài khoảng 60cm bỏ vào cặp mang theo đánh D. N 

nhắn tin thông báo cho D “mày đi học cẩn thận có người cầm hàng chơi mày 

đó”. D nghĩ T2 sẽ tìm mình để đánh nên mang theo 01 con dao Thái Lan cán gỗ 

dài 21cm, bản rộng 2,5cm để trong cặp để tự vệ.  

Đến 12 giờ 15 phút cùng ngày, T2 lấy cây ba trắc mang theo rủ Hà Anh 

T1, Nguyễn Tuấn A và một số người khác đến lớp D để đánh nhau, cả nhóm 

đồng ý. Khi T2 đến lớp D, D liền lấy dao giấu từ trong cặp nhét vào tay áo bên 

trái. T2 cầm ba trắc đi vào lớp hỏi “D là thằng nào”, D trả lời “Tao D đây” thì 

lập tức T2 dùng cây ba trắc nhắm đánh thẳng vào đầu D nhưng D né được nên 

trúng vào vai trái của D, D liền cúi đầu xuống và rút dao trong tay áo đâm trúng 

vào bên hông ngực phải của T2. T2 bỏ chạy ra ngoài thì T1 dùng chân đạp vào 

người của D, D dùng dao đâm trúng vào bụng của T1. Sau đó, T2 và T1 được 

đưa đi bệnh viện cấp cứu, D đến công an xã L1 đầu thú. 

Hà Anh T1 có đơn từ chối giám định thương tích và không yêu cầu khởi 

tố đối với Nguyễn Thế D. 

Tại bản kết luận giám định pháp y số 0925/GĐPY/2017 ngày 10/11/2017 

của Trung tâm pháp y Sở y tế Đồng Nai kết luận thương tích của Trần Trọng T2 

với tỷ lệ thương tật 38%. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 14/2018/HSST ngày 06/03/2018 của Tòa 

án nhân dân huyện L đã áp dụng Khoản 1 Điều 106; điểm b, h, p khoản 1, khoản 

2 Điều 46 Bộ luật hình sự 1999; khoản 1 Điều 136, điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51, Điều 36 Bộ luật hình sự 2015; Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 

20/6/2017 của Quốc Hội. 

61



Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thế D 02 (hai) năm cải tạo không giam giữ về tội 

“Cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” nhưng được 

khấu trừ thời gian bị cáo bị tạm giữ, tạm giam là 03 (ba) tháng 29 (hai mươi 

chín) ngày. Thời gian cải tạo không giam giữ còn lại là 12 (mười hai) tháng 03 

(ba) ngày tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát giáo dục người bị kết 

án nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo 

theo luật định. 

Ngày 19/3/2018, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện L có quyết 

định kháng nghị số 52/QĐ-VKS kháng nghị phúc thẩm một phần bản án sơ 

thẩm đền nghị áp dụng khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình sự 2015 và tăng hình phạt 

đối với bị cáo Nguyễn Thế D. 

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai: Kháng nghị 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện L trong thời hạn luật định nên 

được xem xét theo trình tự phúc thẩm. Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, qua 

nghiên cứu toàn bộ hồ sơ và xem xét kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện L; thấy rằng Tòa án cấp sơ thẩm xác định hành vi phạm tội của bị cáo là 

tự vệ quá mức cần thiết và tuyên xử tội danh “Cố ý gây thương tích do vượt quá 

giới hạn phòng vệ chính đáng theo điều 106 BLHS 1999 (Điều 136 BLHS 2015) 

là không chính xác; Hành vi của bị cáo Nguyễn Thế D thể hiện có sự chuẩn bị 

hung khí ngay từ đầu khi biết tin mình sẽ bị gây sự và sẵn sàng chống lại khi bị 

đánh nên mang dao bỏ trong cặp từ nhà đến trường và khi đang ngồi trong lớp 

biết được bị hại T2 tìm mình gây sự nên D đã lấy dao ra để trong tay áo. Khi bị 

T2 tấn công thì D né tránh nên chỉ trúng vào vai không gây thương tích gì. Lúc 

này ngay lập tức D cúi người xuống lấy dao ra đâm về phía trước trúng vào 

hông ngực phải của T2 nên tính bỏ chạy; Lúc này Hà Anh T1 và Nguyễn Tuấn 

A là bạn T2 xông vào đánh D; Hà Anh T1 đạp vào người của D nên bị D xông 

đến đâm vào bụng gây thương tích. Hà Anh T1 và Tuấn A bỏ chạy. D tiếp tục 

đuổi theo nhưng không kịp nên quay lại lớp học; T2 và Hà Anh T1 được đưa đi 

cấp cứu. Sau đó, D đến công an xã đầu thú. Hành vi trên của Nguyễn Thế D đã 

cấu thành tội Cố ý gây thương tích theo quy định khoản 1, 3 Điều 134 BLHS 

2015. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện L truy tố là có căn cứ. Vì 

vậy kháng nghị của VKSND huyện L là có cơ sở chấp nhận. Tuy nhiên, qua 

xem xét các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ xét thấy cấp sơ thẩm điều tra chưa đầy 

đủ và chưa chặt chẽ như chưa làm rõ nguồn gốc hung khí là 02 con dao thu giữ 

tại nhà vệ sinh thuộc tầng 4 của trường Lilama II; hồ sơ không tiến hành dựng 
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lại hiện trường; không thực nghiệm điều tra; không tiến hành nhận dạng, đối 

chất lời khai của các bị hại, bị cáo, người có quyền nghĩa vụ liên quan và nhân 

chứng để làm rõ hành vi của bị cáo là cố ý gây thương tích hay vượt quá giới 

hạn phòng vệ chính đáng.Từ những phân tích trên, xét thấy cấp sơ thẩm đã vi 

phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 358 

BLTTHS 2015. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên hủy án giao về cấp sơ 

thẩm điều tra, xét xử lại theo hướng bị cáo phạm tội “ Cố ý gây thương tích” quy 

định tại khoản 3 Điều 134 BLHS 2015. 

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:   

[1] Về tội danh: Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thế D khai nhận 

hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã nêu. Hành vi của bị cáo đã bị Viện kiểm 

sát nhân dân huyện L truy tố tội “Cố ý gây thương tích”, tội phạm và hình phạt 

được quy định tại Khoản 3, Điều 134 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Tại bản án 

hình sự sơ thẩm số 14/2018/HS-ST ngày 06/03/2018, Tòa án nhân dân huyện L 

đã áp dụng Khoản 1 Điều 106; điểm b, h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật 

hình sự 1999; khoản 1 Điều 136, điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 36 

Bộ luật hình sự 2015; Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc 

Hội. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thế D 02 (hai) năm cải tạo không giam giữ về tội 

“Cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” nhưng được 

khấu trừ thời gian bị cáo bị tạm giữ, tạm giam là 03 (ba) tháng 29 (hai mươi 

chín) ngày. Thời gian cải tạo không giam giữ còn lại là 12 (mười hai) tháng 03 

(ba) ngày tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát giáo dục người bị kết 

án nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Bị cáo không kháng cáo. 

Không đồng ý với bản án cấp sơ thẩm đã xét xử nên Viện kiểm sát nhân dân 

huyện L đã có quyết định kháng nghị số 52/QĐ-KN ngày 19/03/2018 đối với 

một phần bản án sơ thẩm về việc áp dụng khoản, điều luật và hình phạt nêu trên 

và đề nghị xét xử lại hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Thế D theo tội “Cố ý 

gây thương tích” tại khoản 3 Điều 134 BLHS 2015 và tăng mức hình phạt đối 

với bị cáo theo quy định của pháp luật. 

Xét kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện L thì hành 

vi của bị cáo Nguyễn Thế D gây ra thương tích cho bị hại Trần Trọng T2 và Hà 

A là có thật. Qua xem xét toàn bộ nội dung vụ án Hội đồng xét xử thấy rằng: 
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Xuất phát từ việc Nguyễn Thế D có hành vi trêu ghẹo bạn gái của T2 là Trần 

Huỳnh T3 nên T2 rủ Hà Anh T1 và Nguyễn Tuấn A đến lớp 11A
5
 của D để đánh 

D. D biết được tin này do bạn học cùng lớp là Nguyễn N nhắn tin cho D. Do đó, 

D biết trước được rằng T2 sẽ tìm cách đánh mình nên khi đi học đã mang theo 

01 con dao Thái lan cán gỗ dài 21 cm, bản rộng 2,5 cm, lưỡi dao bằng kim loại 

bỏ vào cặp để tự vệ. Đến 12 giờ 15 phút, khi D đang ngồi trong lớp học nghe 

tiếng đi lại ngoài hành lang của lớp nói “Thằng D là thằng nào” thì D lấy dao 

trong cặp ra giấu vào trong tay áo bên trái. Khi T2 cùng Hà Anh T1 và Nguyễn 

Tuấn A vào lớp T2 cầm cây ba trắc hỏi “D là thằng nào” thì D đứng dậy và trả 

lời “Tao D đây” thì T2 cầm cây ba trắc đánh D từ trên xuống, D né tránh chỉ 

trúng vai nhưng không gây thương tích gì. Ngay lập tức D cúi đầu xuống lấy dao 

từ trong tay áo ra đâm trúng vào bên hông ngực phải của T2, T2 bỏ chạy; Hà 

Anh T1 và Nguyễn Tuấn A xông vào đánh D, Hà Anh T1 đạp vào người D thì D 

đâm T1 vào bụng nên T1 và Tuấn A bỏ chạy. D tiếp tục đuổi theo nhưng không 

kịp thì quay về lớp. Sự việc sau đó T2 và Hà Anh T1 được đưa đi cấp cứu. D 

đến Công an xã L1 đầu thú. 

Từ nội dung nêu trên cho thấy bản thân bị cáo Nguyễn Thế D đã có ý thức 

từ trước khi biết tin mình sẽ bị đánh và chuẩn bị hung khí để phòng thân, khi T2 

cùng bạn đến gây sự thì D sẵn sàng đối phó (lấy dao ra giấu trong tay áo); khi bị 

tấn công D né tránh được nhưng không bỏ chạy mà dùng dao tấn công lại ngay; 

khi T2 bị thương bỏ chạy, Hà Anh T1 và Tuấn A tiếp tục tấn công D thì D đánh 

lại và gây thương tích cho Hà Anh T1. Sau đó Hà Anh T1 và Tuấn A bỏ chạy D 

còn tiếp tục đuổi theo. Lẽ ra, khi bị gây sự D có thể thực hiện hành vi khác như 

báo cho nhà trường can thiệp trước, hoặc khi bị tấn công thì né tránh, bỏ chạy vì 

lớp học lúc này rộng, không có nhiều người nhưng D không làm vậy mà trực 

tiếp đương đầu đánh lại T2, Anh T1 và Tuấn A thể hiện tính hung hăng, bất 

chấp pháp luật. Do đó, hành vi gây ra thương tích cho T2 và Tuấn A đã phạm tội 

“Cố ý gây thương tích” là có căn cứ. Bản án sơ thẩm nhận định hành vi của bị 

cáo là quá mức cần thiết đối với hành vi tấn công của phía bị hại và xét xử về tội 

“Cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” là không 

chính xác vì bản thân bị cáo lúc này cũng chưa bị gây thương tích gì. Mặt khác, 

về tuổi đời thì bị cáo lớn tuổi hơn và đã thành niên có đầy đủ nhận thức hơn so 

với bị hại còn ở tuổi chưa thành niên (T2 sinh 2001 và Tuấn A sinh 03/12/ 

2000). Vì vậy, kháng nghị của Viện Kiểm sát về tội danh là có cơ sở chấp nhận. 

Tuy nhiên, qua xem xét toàn bộ hồ sơ Hội đồng xét xử thấy rằng cấp sơ thẩm 

chưa điều tra đầy đủ, chưa làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo tại thời điểm gây 

án là có phòng vệ chính đáng hay không; không tiến hành thực nghiệm điều tra, 
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dựng lại hiện trường, chưa làm rõ hung khí là 02 con dao thu được tại nhà vệ 

sinh tầng 4 Trường Lilama II là của ai; không tiến hành nhận dạng, đối chất lời 

khai của các bị hại, bị cáo, người có liên quan và nhân chứng; điều tra làm rõ lời 

khai của nhân chứng Lê Hoàng H (BL 75,76), Nguyễn Tuấn A ( BL 59, 60) về 

02 con dao thu được tại hiện trường và một số nhân chứng đứng xem đánh nhau 

trước cửa lớp 11A5. Lẽ ra, cấp sơ thẩm phải trả hồ sơ điều tra bổ sung và làm rõ 

thêm trước khi đưa vụ án ra xét xử. Vì vậy, xét thấy cấp sơ thẩm đã vi phạm 

nghiêm trọng thủ tục tố tụng quy đinh tại điểm c khoản 2 Điều 358 BLTTHS 

2015 mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung được nên cần hủy án giao về cấp sơ 

thẩm điều tra xét xử lại là đúng quy định pháp luật.  

[2] Về hình phạt và áp dụng pháp luật: Hành vi phạm tội của bị cáo 

Nguyễn Thế D xảy ra trước thời điểm Bộ luật hình sự 2015 có hiệu lực pháp 

luật. Tuy nhiên, thời điểm xét xử bị cáo (ngày 06/03/2018) Bộ luật hình sự 2015 

đã có hiệu lực pháp luật và hành vi bị cáo phạm vào điểm a, i khoản 1 và điểm c 

khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình sự 2015 có khung hình phạt từ 05 năm đến 10 

năm tù là nhẹ hơn so với Bộ luật hình sự năm 1999 (từ 05 – 15 năm). Do đó áp 

dụng luật mới theo hướng có lợi cho bị cáo theo hướng dẫn tại Nghị quyết 

41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 nên cần xem xét giảm nhẹ thêm một phần hình 

phạt cho bị cáo là có căn cứ. Tuy nhiên, do hủy án về tội danh nên không đề cập 

đến hình phạt trong vụ án này. 

 [3] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phù 

hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. 

[4] Về án phí: Do hủy án sơ thẩm để điều tra xét xử lại nên không xem 

xét giải quyết. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điểm c, Khoản 1, Điều 355; Điều 358 Bộ luật Tố tụng hình sự 

2015; 

1. Chấp nhận một phần kháng nghị số 52/QĐ-VKS ngày 19/03/2018 của

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện L. Hủy toàn bộ bản án sơ thẩm số 

14/2018/HSST ngày 06/03/2018 của Tòa án nhân dân huyện L. Giao trả hồ sơ 

về cấp sơ thẩm để điều tra xét xử lại theo đúng quy định pháp luật. 

2. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

65



Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Đồng Nai; 

- TAND huyện L (2); 

- VKSND huyện L; 

- Công an huyện L; 

- Chi cục THADS huyện L; 

- Phòng PV27 - CA tỉnh Đồng Nai; 

- Bị cáo; 

- Lưu HS (5). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

Nguyễn Thành Lượng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TX. LONG KHÁNH TỈNH ĐỒNG NAI 

______________ 

  Bản án số: 74/2018/HS-ST

  Ngày 19/6/2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________ 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
________________________________________ 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG KHÁNH TỈNH ĐỒNG NAI 

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

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Kim Phượng        

-  Các Hội thẩm nhân dân: 

  1/ Ông Lương Hồng Quân 

  2/ Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Cô Hoàng Thị Trà, Thư ký Tòa án 

nhân dân thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. 

- Đại diện VKSND Thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa có 

ông Nguyễn Anh Tuấn - Kiểm sát viên. 

        Ngày 19/6/2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Long Khánh, xét xử sơ 

thẩm công khai
 
vụ án hình sự sơ thẩm

 
thụ lý số: 92/2018/TLST- HS ngày 17 tháng 5 

năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 78/2018/QĐXXST-HS ngày 05 

tháng 6 năm 2018 đối với bị cáo: 

Trần Quang V (D), sinh năm 1993. Nơi sinh: ĐN. Hộ khẩu thường trú: Ấp 

CT, xã BH, huyện XL, ĐN. Nghề nghiệp: Công nhân; Trình độ học vấn: 9/12; Dân 

tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Thiên chúa; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông 

Trần Hữu C, sinh năm 1964 (chết) và con bà Lê Thị Mỹ H, sinh năm 1966. 

Tiền án: 

- Năm 2012 bị Tòa án nhân dân huyện XL xử phạt 01 năm 04 tháng tù về tội 

“Cố ý gây thương tích” tại bản án số 83/2012/HSST ngày 10/7/2012.  

- Năm 2014 bị Tòa án nhân dân huyện XL xử phạt 01 năm 04 tháng tù về tội 

“Trộm cắp tài sản” tại bản án số 164/2014/HSST ngày 16/12/2014. 

Tiền sự: không. 
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Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/6/2017 đến 07/6/2017 và từ ngày 

05/12/2017 đến ngày 27/3/2018 được thay thế biện pháp ngăn chặn cho gia đình 

bảo lĩnh. 

(Bị cáo có mặt tại phiên tòa) 

* Người bị hại: Ông Huỳnh Trí T, sinh năm 1983. (Có mặt)

Địa chỉ: Ấp ND, xã XĐ, huyện XL, ĐN. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Bà Lê Thị Mỹ H, sinh năm 1966. (Có mặt) 

Địa chỉ: Ấp CT, xã BH, huyện XL, ĐN. 

* Người làm chứng:

- Ông Hồ A S, sinh năm 1986. 

Địa chỉ: Ấp TB, xã BB, huyện CM, ĐN. 

- Ông Nguyễn Khắc Đại D, sinh năm 1991 

Địa chỉ: Ấp HH, xã BH, huyện XL, ĐN. 

- Ông Nguyễn Văn S1, sinh năm 1960 

Địa chỉ: Ấp TT, xã XL, thị xã LK, ĐN. 

- Bà Huỳnh Thị Kim O, sinh năm 1977. 

Địa chỉ: Ấp ND, xã XT, thị xã LK, ĐN.  

(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: 

Khoảng 08 giờ 00 ngày 16/4/2017, bị cáo V đi uống methadone thì gặp anh 

Huỳnh Trí T và bị anh T chọc ghẹo nên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau bằng 

tay không. Anh T chạy đến xe máy của mình lấy 01 con dao inox dài khoảng 20cm 

quay lại để đâm bị cáo V thì V bỏ chạy qua trụ sở Công an phường PB nên anh T 

dùng dao rạch 01 đường lên yên xe máy của bị cáo V  rồi ra về. Một lúc sau, bị 

cáo V lấy xe máy chạy về, anh T đứng ngoài quốc lộ 1A thấy V chạy xe qua thì 

anh T chạy xe máy truy đuổi theo V đến đường LHP và dùng trạng ná cao su bắn 

vào lưng  bị cáo V. Khi vừa qua khúc cua đoạn trước cổng công ty ĐSB thì bị cáo 

V bị té xe ngã xuống đường, anh T nhảy xuống xe xông đến dùng trạng ná đập vào 

đầu và dùng tay đấm V. Trong lúc đánh nhau, bị cáo V lùi lại phía sau nhặt được 

con dao của anh T nên dùng dao đâm anh T 04 nhát. Sau đó, bị cáo V cầm dao, lấy 

xe máy bỏ đi. Sự việc được anh Hồ A S chứng kiến và đưa T đi cấp cứu bệnh viện 

đa khoa khu vực LK (BL 6, 7, 28-32, 74, 85-88) 

Tại giấy chứng nhận thương tích số 447/CN-BV ngày 04/5/2017 của bệnh 

viện đa khoa khu vực LK xác định tình trạng thương tích lúc vào viện của anh T 

như sau:  
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- Cạnh núm vú trái có vết thương kích thước 1,5cm x 0,5cm có dấu phì phò, 

không chảy máu. 

- Thành bên sau ngực trái khoảng gian sườn 09-10 vết thương kích thước 

1,5cm x 0,5cm. 

- Ngang dưới mũi ức có vết thương kích thước 1,5cm x 05cm rỉ nhiều máu. 

- Mở vào khoang màng phổi trái có ít máu. 

- Vết thương bụng rách dây chằng liềm và rách gan phải ở hạ phân thùy VIII 

kích thước 02cm x 0,5cm, sâu 01cm 

- Kết quả chụp X quang ngực thẳng: có liềm hơi dưới vòm hoành phải. 

- Kết quả siêu âm bụng: tràn dịch màng phổi trái lượng ít. 

Tại kết luận giám định pháp y thương tật số 0361/GĐPY/2017 ngày 

22/5/2017, Trung Tâm giám định pháp y tỉnh ĐN xác định tình trạng thương tích 

của anh T lúc giám định như sau:  

- Để lại vết thương ngực trái cạnh vú trái kích thước 1,5 x 0,5cm, thấu ngực 

tràn dịch màng phổi trái. 

- Vết thương thành bên sau ngực trái khoảng gian sườn IX - X kích thước 1,5 

x 0,5cm. 

- Vết thương ngang dưới mũi ức kích thước 1,5 x 0,5cm. 

- Vết thương bụng cạnh trên rốn kích thước 0,2 x 0,5cm, sâu 01 cm, thấu 

bụng rách dây chằng liềm và rách gan phải ở hạ phân thùy VIII 

Kết luận tỷ lệ thương tổn cơ thể của Huỳnh Trí T tại thời điểm giám định là: 

36%. 

Vật gây thương tích là vật sắc nhọn (BL 29-31). 

 Vật chứng gồm: 

- 01 con dao inox màu trắng có kích thước dài khoảng 20cm, cơ quan điều tra 

không thu hồi được (BL156). 

Bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho người bị hại số tiền 10.000.000 

đồng, người bị hại đã làm đơn bãi nại đối với bị cáo. 

Tại bản Cáo trạng số: 39/CT-VKSLK ngày 24/4/2018 Viện kiểm sát nhân 

dân thị xã LK đã truy tố bị cáo Trần Quang V về tội "Cố ý gây thương tích do vượt 

quá giới hạn phòng vệ chính đáng" quy định tại khoản 1 Điều 136 Bộ luật hình sự 

năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên cáo trạng truy tố bị cáo về 

tội danh nêu trên và đề nghị xử phạt bị cáo từ 01 đến 02 năm cải tạo không giam 

giữ. 

Về bồi thường dân sự: Bị cáo cùng mẹ bị cáo đã bồi thường cho người bị hại 

số tiền 10.000.000 đồng. Người bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường thêm nên 
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không xem xét. Mẹ bị cáo không yêu cầu bị cáo hoàn trả số tiền mẹ bị cáo đã cùng 

bị cáo bồi thường cho người bị hại nên không xem xét. 

Về vật chứng: 01 con dao inox màu trắng có kích thước dài khoảng 20cm, cơ 

quan điều tra không thu hồi được (BL156) 

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: 

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Trần Quang V thừa nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại, người làm 

chứng cùng các chứng cứ, tài liệu có tại hồ sơ vụ án. Bị cáo V và anh T xảy ra 

mâu thuẫn, nguyên nhân ban đầu xuất phát từ việc anh T chọc ghẹo bị cáo dẫn đến 

mâu thuẫn và anh T dùng dao rạch yên xe bị cáo, dùng xe máy truy đuổi, dùng 

trạng ná bắn vào lưng bị cáo và khi bị cáo V bị té xe lập tức anh T xông vô đánh 

V. Tuy nhiên, bị cáo V dùng dao đâm anh T là phòng vệ nhưng đã vượt quá giới 

hạn phòng vệ chính đáng dẫn đến gây thương tích cho anh T với tỷ lệ thương tật 

36%. Như vậy, đã có đủ cơ sở kết luận, bị cáo Trần Quang V phạm tội "Cố ý gây 

thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng". Do tội danh quy định tại 

khoản 1 Điều 136 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 có mức 

hình phạt nhẹ hơn quy định tại khoản 1 Điều 106 Bộ luật Hình sự năm 1999 nên 

căn cứ vào Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về thi hành 

Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 thì hành vi của bị cáo V đã 

phạm vào tội "Cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng" 

theo quy định tại khoản 1 Điều 136 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung 

năm 2017. 

 Hành vi phạm tội của bị cáo gây nguy hại cho xã hội, làm ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến an ninh trật tự địa phương, xâm hại đến sức khỏe của người 

khác. Bị cáo V có 02 tiền án, đã tái phạm, chưa được xóa án tích mà tiếp tục phạm 

tội nên thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm theo quy định tại điểm h khoản 1, 

Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Tuy nhiên, khi 

lượng hình cần xem xét, trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa hôm nay, 

bị cáo V thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường thiệt hại cho anh T, bà ngoại 

của bị cáo được tặng huy chương kháng chiến hạng I, người bị hại cũng có lỗi và 

có đơn xin giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo. Đây là các tình tiết giảm nhẹ được 

quy định tại điểm b, s, khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa 

đổi bổ sung năm 2017.  

Về vật chứng: 01 con dao inox màu trắng có kích thước dài khoảng 20cm, cơ 

quan điều tra không thu hồi được (BL156). 
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Về  bồi thường thiệt hại: Đã giải quyết xong nên không xem xét giải quyết. 

- Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố: Bị cáo Trần Quang V phạm tội “Cố ý gây thương tích do 

vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 136; điểm b, s,  khoản 1, khoản 2, Điều 51, điểm h, 

khoản 1, Điều 52,  Điều 36 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Xử phạt: Bị cáo Trần Quang V 02 năm cải tạo không giam giữ được trừ 

thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/6/2017 đến ngày 07/6/2017, từ ngày 

05/12/2017 đến ngày 27/3/2018. Thời hạn cải tạo không giam giữ được tính từ 

ngày cơ quan, tổ chức giao giám sát giáo dục bị cáo nhận được quyết định thi hành 

án và bản sao bản án. 

Giao bị cáo Trần Quang V cho Ủy ban nhân dân xã BH, huyện XL, tỉnh ĐN 

giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ. 

Miễn khấu trừ thu nhập đối với bị cáo Trần Quang V vì hoàn cảnh gia đình 

khó khăn. 

Về bồi thường dân sự: Không xem xét giải quyết. 

Xử lý vật chứng: 01 con dao inox màu trắng có kích thước dài khoảng 

20cm, cơ quan điều tra không thu hồi được. 

- Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14, 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. 

   Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền 

kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- TAND Tỉnh; 

- Sở TP tỉnh 

- VKSND TXLK; 

- CA TXLK; 

- THA TXLK; 

- Bị cáo;  

- Lưu HS.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  

Thẩm Phán – Chủ Tọa Phiên Tòa 

(Đã ký) 

Huyønh Thò Kim Phöôïng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ V 

TỈNH KHÁNH HÒA 
Bản án số: 49/2018/HS-ST 
Ngày: 15-11-2018 

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

NHÂN DANH 
 NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ V, TỈNH KHÁNH HÒA 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Lê Thị Hồng Công 
Các hội thẩm nhân dân: 
Ông Đặng Ngọc Hương 
Bà Trương Thị Diễm 
- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Thúy Nga - Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố V - tỉnh Khánh Hòa. 
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố V - tỉnh Khánh Hòa tham 

gia phiên toà: Ông Lê Quang Khải - Kiểm sát viên. 
Ngày 15 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố V xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 44/2018/HSST ngày 03 tháng 10 năm 
2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 51/2018/QĐST-HS ngày 29 tháng 
10 năm 2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 36/2018/QĐST-HS ngày 09 
tháng 11 năm 2018 đối với bị cáo: 

Mang L, sinh ngày: 12/3/1992 tại V- Khánh Hòa. Nơi cư trú: Thôn C, xã T, 
thành phố V, tỉnh Khánh Hòa. Nghề nghiệp: Làm nông; trình độ văn hóa: Không 
biết chữ; dân tộc: Raglay; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; 
con ông Mang Ngơ, sinh năm: 1930 và bà Thị Bớ, sinh năm: 1955. Vợ: Thị U. 
Con: 02 con (lớn sinh năm 2011, nhỏ sinh năm 2017) Tiền án, tiền sự: Không. 
Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 
07/10/2018 cho đến ngày 20/11/2018. Có mặt.  

* Đại diện hợp pháp của người bị hại Mang Y đã chết: Bà Thị A, sinh
năm: 1940 (là vợ người bị hại) và các con anh Mang N, sinh năm: 1979, anh 
Mang I, sinh năm: 1982, chị Thị R, sinh năm: 1987, chị Thị P, sinh năm: 1990, 
anh Mang Đ, sinh năm: 1992, chị Thị U, sinh năm: 1993.  

Cùng nơi cư trú: Thôn C, xã T, thành phố V, tỉnh Khánh Hòa. 
Bà A, anh N, chị R, chị P, anh Đ và chị U ủy quyền tham gia tố tụng cho 

anh Mang I. (Anh I có mặt) 
NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 
vụ án được tóm tắt như sau: 
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Vợ chồng ông Mang Y và bà Thị A cùng trú tại thôn C, xã T, thành phố V. 
Trong quá trình chung sống, ông Y thường xuyên đánh đập bà A nên bà A sang 
nhà con gái là Thị U và con rể Mang L để ở. Do đó, Y thường xuyên sang nhà 
Mang L để gây sự kình cãi. 

Đến khoảng 22 giờ ngày 31/3/2018, ông Y đi uống rượu về sang nhà L 
kình cãi và gây sự. Y về nhà lấy 01 cây rựa đến trước cửa nhà của L, cửa nhà 
đóng không cài chốt. Y dùng rựa chém vào cánh cửa làm 01 cánh cửa bung ra. L 
thấy Y cầm rựa đang bước vào nhà. L rút cây le dùng để mắc màn cầm trên tay. 
Y dùng rựa chém, L né được nên không trúng. Y P tục dùng rựa chém trúng vào 
khủy tay trái L làm sưng nề trầy xước da. Thấy vậy, L dùng cây le đánh vào đầu, 
mặt, tay và dùng cây chọc vào ngực ông Y để đẩy Y ra khỏi nhà. Y lùi ra khỏi 
nhà đến đường bê tông thì bị ngã và nằm bất tỉnh tại đường. Sau đó, Y được đưa 
đi cấp cứu đến khoảng 05 giờ 30 ngày 01/4/2018 thì tử vong. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về tử I số 144/TT-TTPY ngày 09/4/2018 
của Trung tâm pháp y tỉnh Khánh Hòa kết luận:  

1. Dấu hiệu chính qua giám định:
- Chấn thương sọ não: Tụ máu dưới da đầu, vỡ xương bướm, vỡ xương 

sàng, chảy máu màng mềm, chảy máu tiểu não, chảy máu nội sọ. 
- Vỡ xương trần hố mắt. 
- Vỡ xương gò má. 
- Gãy xương trụ. 
2. Nguyên nhân tử vong của Mang Y, sinh năm 1965: Chấn thương sọ não

phù hợp tác nhân là vật tày; trên cơ thể gãy xương trụ cẳng tay phải. 
Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan 

điểm truy tố hành vi của bị cáo L về tội “Cố ý gây thương tích do vượt quá giới 
hạn phòng vệ chính đáng” theo khoản 3 Điều 136 Bộ luật Hình sự năm 2015. Đề 
nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 3 Điều 136; điểm s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ 
luật hình sự năm 2015; xử phạt bị cáo Mang L từ 12 tháng đến 15 tháng tù. Về 
trách nhiệm dân sự: Đại diện hợp pháp của người bị hại Mang Y không yêu cầu 
bị cáo bồi thường nên không xét. Về vật chứng vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử 
tịch thu và tiêu hủy 01 (một) cây rựa có cán dài 57cm, phần lưỡi bằng kim loại 
dài 26,5cm; 01 (một) đoạn cây le le dài 1,44m, đường kính 2 cm một đầu thân 
cây bị dập. 

Đại diện hợp pháp của người bị hại anh Mang I đề nghị Hội đồng xét xử 
giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

Lời nói sau cùng của bị cáo trước khi Hội đồng xét xử nghị án thể hiện bị 
cáo ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, đề nghị Hội đồng xét xử 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: 

[1] Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, Cơ quan điều tra, Điều tra viên, 
Viện kiểm sát, Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên toà đã tuân thủ và 
thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng 
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Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, đại diện hợp pháp của người bị 
hại không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ 
quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố 
tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 
pháp. 

[2] Trong hồ sơ và tại phiên tòa, bị cáo Mang L đã khai nhận toàn bộ hành 
vi phạm tội của bị cáo. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của đại 
diện hợp pháp người bị hại, người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ có trong 
hồ sơ vụ án. Vào khoảng 22 giờ ngày 31/3/2018, tại nhà của Mang L ở thôn C, 
xã T, thành phố V; Mang Y có hành vi dùng rựa vào nhà chém Mang L nên L đã 
dùng cây le đánh lại nhiều cái trúng vào đầu, mặt, tay của ông Y nhằm phòng vệ 
chính đáng nhưng dẫn đến ông Y tử vong. Hành vi của Mang L đánh lại Mang 
Y là quá mức cần Iết, không tương xứng với hành vi của Mang Y. Hành vi của 
bị cáo L có đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn 
phòng vệ chính đáng” theo khoản 3 Điều 136 Bộ luật Hình sự năm 2015 của 
nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Do đó, cáo trạng số 43/CT-
VKSCR-HS ngày 02/10/2018 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố V truy tố bị 
cáo L về điều khoản như trên là có căn cứ, đúng pháp luật. 

Hành vi của bị cáo L là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng 
của người khác là một trong những khách thể quan trọng được Luật hình bảo vệ, 
gây ra nỗi đau không gì bù đắp được cho gia đình người bị hại, gây mất an ninh 
trật tự an toàn xã hội. Do đó, cần phải xử lý bị cáo thật nghiêm khắc để giáo dục 
bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.  

Tuy nhiên, tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cả; được đại 
diện hợp pháp của người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Vì vậy, cần 
giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để bị cáo thấy được sự khoan hồng của 
pháp luật mà an tâm cải tạo trở thành người công dân tốt cho gia đình và xã hội. 

[3] Về trách nhiệm dân sự: Đại diện hợp pháp của người bị hại không yêu 
cầu bị cáo bồi thường nên Tòa án không xét. 

[4] Về vật chứng vụ án: 01 (một) cây rựa có cán dài 57cm, phần lưỡi bằng 
kim loại dài 26,5cm; 01 (một) đoạn cây le le dài 1,44m, đường kính 2 cm một 
đầu thân cây bị dập. Xét: Các vật chứng trên là công cụ phạm tội, không còn giá 
trị sử dụng nên căn cứ vào khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự Hội đồng 
xét xử tịch thu và tiêu hủy. 

[5] Về án phí: Bị cáo Mang L phải nộp 200.000 đồng án phí Hình sự sơ 
thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố: Bị cáo Mang L phạm tội “Cố ý gây thương tích do vượt
quá giới hạn phòng vệ chính đáng”. 

Áp dụng khoản 3 Điều 136; điểm s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 
2015; khoản 2 Điều 106, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015; 
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Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 
thường vụ quốc hội Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 
dụng án phí và lệ phí Tòa án đối với bị cáo Mang L. 

Xử phạt: Mang L 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn phạt tù tính từ 
ngày bắt giam I hành án.  

2. Về trách nhiệm dân sự: Đại diện hợp pháp của người bị hại không yêu
cầu bị cáo bồi thường nên Tòa án không xét. 

3. Về vật chứng vụ án: Tịch thu và tiêu hủy 01 (một) cây rựa có cán dài
57cm, phần lưỡi bằng kim loại dài 26,5cm; 01 (một) đoạn cây le le dài 1,44m, 
đường kính 2 cm một đầu thân cây bị dập. (Theo Biên bản giao, nhận vật chứng 
ngày 10/10/2018 giữa Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố V và Chi 
cục I hành án Dân sự thành phố V.)  

4. Về án phí: Bị cáo Mang L phải nộp 200.000 đồng án phí Hình sự sơ
thẩm. 

5. Bị cáo Mang L và đại diện hợp pháp của người bị hại là bà Thị A, anh
Mang N, anh Mang I, chị Thị R, chị Thị P, anh Mang Đ, chị Thị U có quyền 
kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 
Nơi nhận:  
- TAND tỉnh Khánh Hòa; 
- Sở tư pháp tỉnh Khánh Hòa; 
- VKSND t.p V; 
- Công an t.p V; 
- CCTHADS t.p V; 
- Bị cáo; 
- Người tham gia tố tụng khác; 
- Lưu án văn, hồ sơ. 

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

Lê Thị Hồng Công 
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      TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 35/2018/HSPT
Ngày 22 tháng 01 năm 2018
 “Nguyễn Minh H1
  Giết người do vượt quá 
giới hạn phòng vệ chính đáng”

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 Phạm Văn Công
Các thẩm phán: 

          - Ông Đặng Văn Thành
- Ông Đặng Văn Ý

- Thư ký phiên tòa: Ông Thái Lê Quỳnh - 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 tòa: Ông Phạm Công Minh - Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 22 tháng 01 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận
xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 632/2017/TLPT-HS ngày 13 tháng 11
năm 2017 đối với  bị cáo Nguyễn Minh H1 do người đại diện hợp pháp của
người  bị  hại kháng  cáo  Bản  án  hình  sự  sơ  thẩm  số  34/2017/HS-ST  ngày
29/9/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Bị cáo có liên quan đến kháng cáo: Nguyễn Minh H1, sinh năm 1958 tại
Campuchia; Thường trú tại: Đội 5, Hợp tác xã Phổ Bình, xã Võ Xu (Nay là Khu
phố 6, thị trấn Võ Xu), huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận; Trình độ học vấn:
Lớp 6/12;  Nghề  nghiệp: Bác  sĩ;  Con  ông  Nguyễn  Văn  Quyền  (chết) và  bà
Nguyễn Thị Lài (Chết); Vợ Nguyễn Thị H2 (đã ly hôn), có 04 con; Tiền án, tiền
sự: Không; Bị tạm giam từ ngày 29/3/2017 đến nay; Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người đại diện hợp pháp của người bị hại có kháng cáo: Bà Đoàn Thị
Phương  A,  sinh  năm  1968.  Trú  tại  180A,  Tổ  79,  ấp  14,  Tonle  Basec,
Chamcamon,  Phnom  Penh,  Campuchia;  Hiện  tạm  trú  tại  tỉnh  Sêm  Riệp,
Campuchia – Có mặt.
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Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người đại diện hợp pháp của
người bị hại: Luật sư Nguyễn Văn Vũ thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí
Minh.

Ngoài ra còn có 01 người đại diện hợp pháp của người bị hại và 01
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không kháng cáo.

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 1992, Nguyễn Minh H1 ly hôn với chị Nguyễn Thị H2, giao 4 con
và toàn bộ tài sản chung cho chị H2 quản lý. Sau khi ly hôn, H1 nghe tin Lê Văn
M là anh em kết nghĩa với H1 đến ở chung nhà với chị H2, không cho con của
H1 đi học và đòi bán nhà nên tối ngày 04/12/1993, H1 điều khiển xe mô tô
Vespa đến ngũ ở nhà chị Huỳnh Thị V, cách nhà chị H2 khoảng 200 mét. Đến 4
giờ sáng ngày 05/12/1993, H1 thức dậy và nói với chị V là: “đi công chuyện” rồi
điều khiển xe Vespa đến dựng ngoài đường, rồi đi bộ vào đứng trước cửa nhà
gọi chị H2 và anh M ra nói chuyện. Gọi mãi không thấy mở cửa thì H1 đi vòng
lại sân phía sau nhà chị H2 gọi tiếp thì thấy anh M mở cửa. H1 chửi anh M và
nói: “Sao mầy đòi bán nhà và không cho con tao đi học?”, anh M trả lời chị H2
không cho con đi học chứ anh M không cấm. H1 chửi lại thì anh M cầm một con
dao phay cả cán và lưỡi dài khoảng 30 – 35 cm, cán gỗ, lưỡi bằng kim loại rộng
khoảng 3 – 4 cm, mũi nhọn xông ra chém H1, H1 né tránh thì trúng vào tai trái,
M chém nhát thứ hai thì H1 chụp được tay anh M rồi hai bên ôm vật nhau ngã
xuống đất. Trong lúc giằng co, H1 tước được dao của M rồi cả hai đứng dậy đối
diện nhau khoảng 01 mét, lúc này M lấy côn nhị khúc ra đánh H1 nên tay phải
H1 cầm dao (đã tước được của M) đâm từ trên xuống trúng vào vai trái của anh
M một nhát rồi H1 bỏ chạy. Anh M chạy theo H1 một đoạn ra đường thì gặp anh
P thì nói: “Cứu tao với, thằng H nó đâm tao”. Anh P dìu M đến nhà ông Nguyễn
Thanh L là cán bộ y tế xã Võ Xu cách đó khoảng 10 mét để cấp cứu nhưng vừa
đến nơi thì anh M chết.

H1 chạy vào Trạm y tế xã Võ Xu lẩn trốn và bỏ con dao ở đây, sau đó đến
nhà ông Đinh Quyết T (hiện đã chết) nhờ băng bó vết thương. Tại đây H1 nghe
anh M chết nên Hiền bỏ trốn sang Campuchia cho đến ngày 29/3/2017 thì bị bắt
theo Lệnh truy nã.

Biên  bản  khám  nghiệm  hiện  trường  ngày  05/12/1992  thể  hiện:  Hiện
trường xảy ra vụ án tại sân phía sau nhà bà H2. Tại phòng sau nhà bà H2 có một
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cửa ra vào cao 180 cm, rộng 75 cm. Từ cửa sau bước xuống là một khoảng đất
trống có để nhiều thùng phuy chứa nhựa đường và một con đường nhỏ đi đến
Trạm xá xã Võ Xu. Từ cửa sau cách bức tường nhà bà H2 1,40 mét có nhiều vết
máu rơi trên mặt đất và trên bề mặt của các phuy đựng nhựa đường; trên đường
đi nhỏ ra Trạm y tế có nhiều vết máu phun. Tại cột hiên nhà Trạm xá xã có nhiều
vết máu in trên cột, phía sân trước nhà Trạm xá có một vũng máu hình tròn,
đường kính 15 cm. Trên một cột ở hiên nhà điều trị khám bệnh có nhiều vết máu
dính và máu rơi ở nền xi măng dưới chân cột. Mặt trước nhà bà H2 là đường lộ
713 và ở phía bên phải đường 713, cách 9,6 mét là nhà ông Nguyễn Thanh L
(cán bộ y tế Trạm xá). Tại sân nhà ông L có một vũng máu loang không rõ hình,
số lượng máu trên dưới một lít.

Biên bản khám nghiệm tử thi Lê Văn M ngày 05/12/1993 xác định: Trên
vai trái tử thi là một vết thương dài 4 cm, rộng 02 cm đang chảy máu. Hai mũi
bàn chân, phần đùi trái, vùng ngực, vùng mặt, mũi có nhiều vết máu. Bọt màu
hồng trào ra ở mũi, miệng. Toàn bộ vùng lưng bầm tím.

Vùng căng cơ của phần ngực trái có nhiều máu tụ ở khoang màng tim.
Đỉnh phổi trái lủng một lỗ rộng 02 cm có máu và bọt hồng trào ra, vùng trung
thất có nhiều máu cục và máu loãng khoảng 1.500 ml. Thăm dò đường đi của
vết đâm từ vai trái đến đỉnh phổi trái vào trung thất sau. Khám xương đòn trái
thấy đứt động mạch vùng dưới đòn trái. Ngoài ra không phát hiện gì thêm.

Kết luận nguyên nhân tử vong do vết thương vùng vai (T) -> đứt động
mạch dưới đòn (T) -> thủng đỉnh phổi trái, thủng vào vùng trung thất, máu tụ
nhiều ở trung thất và mất máu nhiều do chảy ra ngoài.

Con dao gây án H1 đã bỏ mất nên không thu hồi được.
Anh Nguyễn Phương N là con của bị cáo đã bồi thường cho đại diện

người bị hại 50.000.000 đồng.
Tại bản Cáo trạng số  13/QĐ-KSĐT-VKS-P2 ngày  26/6/2017 của Viện

Kiểm sát nhân dân  tỉnh Bình Thuận đã truy tố Nguyễn Minh H1  về tội “Giết
người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” theo khoản 1 Điều 96 của Bộ
luật Hình sự; 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 34/2017/HSST ngày 29/9/2017 của Tòa án
nhân dân tỉnh Bình Thuận đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Minh H1 phạm tội “Giết người do vượt quá giới
hạn phòng vệ chính đáng”;

Áp dụng khoản 1 Điều 96; Các điểm b, h, p khoản 1 khoản 2 Điều 46 Bộ
luật hình sự; 
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Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh H1 02 (Hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ
ngày 29/3/2017.

Áp dụng khoản 1 Điều 42 của Bộ luật hình sự; Điều 591, 357 Bộ luật dân
sự. Buộc bị cáo Nguyễn Minh H1 cấp dưỡng cho chị Đoàn Thị Phương A mỗi
tháng 650.000 đồng để nuôi cháu Lê Thị Cẩm T sinh ngày 22/10/1990. Thời
gian  cấp  dưỡng  từ  ngày  05/12/1993  đến  khi  cháu  T  tròn  18  tuổi  (Ngày
22/10/2008) là 116.368.000 đồng.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định án phí, trách nhiệm do chậm thi
hành án, nghĩa vụ thi hành án và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 29/9/2017, người đại diện hợp pháp của người bị hại bà Đoàn Thị
Phương A có đơn kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm
để điều tra xét xử lại vì hành vi của bị cáo H1 cấu thành tội “Giết người”, còn có
đồng phạm khác và yêu cầu tăng tiền cấp dưỡng cho Lê Thị Cẩm T.

Tại phiên tòa phúc thẩm:
Bị cáo Nguyễn Minh H1 khai nhận bị cáo định đến hỏi vì sao M không

cho con bị cáo đi học và treo bảng bán nhà. Khi bị cáo kêu cửa thì M cầm dao
xông ra chém trúng lỗ tai bị cáo, M vung dao chém tiếp thì bị cáo chụp được tay
cầm dao của M và vật M nên cả hai ngã xuống đất, khi vật nhau dưới đất thì bị
cáo tước được dao của M thì cả hai cùng đứng dậy, mặt đối mặt cách nhau
khoảng một mét thì M rút côn nhị khúc ra đánh vào đầu bị cáo thì bị cáo đưa cùi
chõ lên đỡ, M tiếp tục dùng côn đánh bị cáo thì bị cáo cầm dao vừa tước được
đâm M rồi bỏ chạy. Bị cáo bệnh sắp chết rồi nên bị cáo khai đúng sự thật, không
thêm bớt. Bị cáo không đồng ý kháng cáo của bà A và đề nghị Tòa án xét xử
theo quy định của pháp luật.

Bà Đoàn Thị Phương A vẫn giữ nguyên kháng cáo yêu cầu xem xét bị cáo
có đồng phạm vì bị cáo khai đâm trúng vào bả vai anh M, nhưng dấu vết anh M
bị đâm vào vai (hang cua); bị cáo từ nơi khác đến xâm nhập nhà anh M nên bị
cáo có động cơ giết người, dao là do bị cáo đem đến chứ không phải của anh M,
yêu cầu xử bị  cáo  về  tội  giết  người  và tăng tiền  cấp dưỡng lên mỗi  tháng
1.000.000 đồng tổng cộng 180.000.000 đồng.

Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bà Đoàn Thị Phương A đề nghị xem xét vụ
án không có người làm chứng trực tiếp, bản án sơ thẩm xét xử chỉ dựa vào lời
khai của bị cáo là không phù hợp. Khi bị cáo tước được dao thì hành vi của anh
M đã chấm dứt, khi 2 người đứng dậy thì bị cáo đã có tâm thế muốn đâm anh M
vì bị cáo đã có động cơ căm tức anh M. Tại phiên tòa sơ thẩm thì có người làm
chứng khai nghe một thanh niên không rõ tung tích nói bị cáo kêu người thanh
niên này dẫn M đi nhậu để “xử” anh M nhưng người thanh niên này không làm
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theo. Vết thương ở lỗ tai của bị cáo không phù hợp với lời khai của bị cáo bị anh
M chém. Anh M cao to hơn bị cáo và là người có võ nên một mình bị cáo không
thể tước được dao. Nếu có vật nhau thì dưới đất phải có vết cày nhưng trong
biên bản khám nghiệm hiện trường không thể hiện. Anh M mặc quần đùi nên
không thể giắt côn nhị khúc và hai người vật nhau thì côn không thể còn trong
người. Do đó, nếu không chứng minh được anh M dùng côn nhị khúc đánh bị
cáo thì bị cáo phải phạm tội: “giết người”; Chiều hướng vết thương của anh M
không phù hợp với lời khai nhận của bị cáo. Người làm chứng ông L khai có
thấy côn nhị khúc cách nơi M bị đâm 5 mét, nhưng người làm chứng ông P khai
không thấy côn nhị khúc tại hiện trường, biên bản hiện trường cũng không có
côn nhị khúc. Cấp sơ thẩm đánh giá chứng cứ không chính xác nên đề nghị chấp
nhận kháng cáo của bà A, hủy bản án sơ thẩm để điều tra xét xử lại.

Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị xem xét đơn kháng cáo của người đại diện
hợp pháp của người bị hại còn trong hạn luật định, đủ điều kiện để giải quyết
phúc thẩm. Mấu chốt của vụ án là anh M có dùng côn nhị khúc tấn công bị cáo
hay không? Vụ án xảy ra đã rất lâu nên không thể điều tra thu thập gì thêm,
không ai biết được khi xảy ra vụ án thì anh Mai ăn mặc như thế nào? không thu
hồi được côn nhị khúc nên cũng không có cơ sở xác định côn làm bằng chất liệu
gì, trọng lượng bao nhiêu? Nên việc thực nghiệm hiện trường cũng không chính
xác được. Không có người làm chứng trực tiếp nhìn thấy lúc bị cáo đâm anh M.
Những vấn đề chị A và luật sư đưa ra đều là do suy diễn chứ không có căn cứ để
chứng minh, trong khi yêu cầu xét xử là phải dựa vào các chứng cứ có thật. Do
đó, bản án sơ thẩm đã xét xử và tuyên bố bị cáo phạm tội “Giết người do vượt
quá giới hạn phòng vệ chính đáng” và phạt bị cáo 02 năm tù là có căn cứ. Đề
nghị bác kháng cáo của bà A và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ NHẬN ĐỊNH:

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] Người bị hại ông Lê Văn M có đám cưới với bà Đoàn Thị Phương A
nhưng không có đăng ký kết hôn vào năm 1990 (sau ngày luật Hôn nhân và gia
đình năm 1986 có hiệu lực ngày 03/01/1987). Theo quy định tại điểm c khoản 3
Nghị quyết số 35/2000/NQ-QH10 ngày 09/6/2000 của Quốc hội thì ông M và bà
A không được pháp luật công nhận là vợ chồng, bản án sơ thẩm đã xác định bà
A là người đại diện hợp pháp của của ông M là không đúng, mà bà A chỉ là
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vì bà là người đã nuôi con của ông M là
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chị Lê Thị Cẩm T. Trong trường hợp này, chị T mới là người đại diện hợp pháp
cho ông M. Tuy nhiên, tại văn bản ngày 10/5/2017, chị T thống nhất cử bà A làm
đại diện, nên chấp nhận xem xét đơn kháng cáo của bà A với tư cách là người
đại diện của chị T, đồng thời đơn kháng cáo của bà A trong hạn luật định nên đủ
điều kiện để xem xét giải quyết theo thủ tục phúc thẩm.

[2] Xét lời khai nhận của bị cáo phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện
trường, biên bản khám nghiệm tử thi, lời khai của người làm chứng cùng các
chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ để xác định ngày 05/12/2013,
bị cáo Nguyễn Minh H1 đã dùng dao đâm anh Lê Văn M chết.

[3] Xét kháng cáo của bà Đoàn Thị Phương A cho rằng một mình bị cáo
không thể đâm được ông M vì ông M là người có võ, có thân hình vạm vỡ hơn
so với bị cáo, nên có đồng phạm khác là không có cơ sở vì đây chỉ là suy diễn
của bà A; ngược lại, người làm chứng P khai chính tai ông đã nghe ông M nói
“Cứu tao với, thằng H1 nó đâm tao” và trong khoảng thời gian trước khi chết,
ông M cũng không nói ông bị nhiều người tấn công. 

[4] Xét kháng cáo của bà Đoàn Thị Phương A yêu cầu xét xử bị cáo về tội
“Giết người”. Hội đồng xét xử thấy: Theo lời khai của bị cáo và biên bản khám
nghiệm tử thi thể hiện “toàn bộ vùng lưng của nạn nhân bầm tím, đường đi của
vết đâm từ vai trái đến đỉnh phổi trái vào trung thất sau”. Chứng tỏ bị hại có bị
lực bên ngoài tác động trong lúc bị hại nằm dưới đất nên toàn bộ lưng người bị
hại bầm tím, phù hợp với lời khai của bị cáo là hai người vật nhau dưới đất.
Hướng đi của vết đâm thể hiện từ trên vai đi xuống hơi chếch về phía sau lưng
người bị hại nên mới trúng vào đỉnh phổi (nếu vết thương có hướng đi ngược về
phía trước thì sẽ trúng vào tim), phù hợp với lời khai của bị cáo cầm dao theo tư
thế cán dao quay về phía ngón tay cái, mũi dao quay về hướng ngón tay út và
đâm bị hại trong tư thế mặt đối mặt với nhau.

Tuy biên bản khám nghiệm hiện trường không thể hiện có côn nhị khúc
và ông P khai tại  hiện trường không thấy côn nhị khúc, nhưng ông Nguyễn
Thanh L lại khai ông thấy có cây côn nhị khúc dính ít máu rơi lại cách 5 mét và
nhiều lời khai của những người làm chứng thấy thường ngày ông M có sử dụng
côn nhị khúc để dạy võ. Do vậy, có căn cứ để xác định lời khai của bị cáo ông M
sử dụng côn nhị khúc là phù hợp.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bà Đoàn Thị Phương A và luật sư đưa
ra nhiều vấn đề nhưng đều chỉ là sự suy đoán, không có căn cứ để chứng minh.
Tài liệu, chứng cứ thu thập ban đầu khi xảy ra vụ án không nhiều, vụ án xảy ra
đã quá lâu (trên 24 năm) nên các dấu vết tại hiện trường đã không còn, không có
người trực tiếp chứng kiến nên không thể thu thập được gì hơn. Do vậy, không
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thể dựa vào các suy đoán chủ quan mà cần phải căn cứ vào các tài liệu, chứng
cứ đã thu thập được để xem xét, giải quyết vụ án. Bản án sơ thẩm đã tuyên bố bị
cáo phạm tội “Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” và phạt bị
cáo mức cao nhất của khung hình phạt là có căn cứ. Do đó, không có căn cứ để
chấp nhận kháng cáo của bà Đoàn Thị Phương A và đề nghị của luật sư.

 [6] Bản án sơ thẩm đã buộc bị cáo bồi thường tiền cấp dưỡng cho chị T
từ ngày ông M chết (ngày 05/12/1993) đến ngày chị T 18 tuổi (ngày 22/10/2008)
là  14  năm  10  tháng  17  ngày  x  ½  mức  tiền  lương  tối  thiểu  (1.300.000
đồng/tháng) với số tiền 116.368.000 đồng là phù hợp với quy định tại tiểu mục
2.3, mục 2, phần II Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/7/2006 của Hội
đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, nên không có căn cứ chấp nhận kháng
cáo của bà Đoàn Thị Phương A yêu cầu tăng mức cấp dưỡng cho chị Lê Thị
Cẩm T lên 180.000.000 đồng.

[7] Bà Đoàn Thị Phương A không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
[8] Các quyết định khác của  bản án  sơ thẩm về án phí sơ thẩm, trách

nhiệm do chậm thi hành án, nghĩa vụ thi hành án đã có hiệu lực pháp luật kể từ
ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:

[1] Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003;
Áp dụng khoản 2 Điều 93; các điểm b, h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ
luật hình sự; Không chấp nhận kháng cáo của bà Đoàn Thị Phương A và giữ
nguyên bản án sơ thẩm số 34/2017/HSST ngày 29/9/2017 của Tòa án nhân dân
tỉnh Bình Thuận về phần quyết định tội danh và hình phạt đối với bị cáo; Phạt bị
cáo Nguyễn Minh H1 02 (Hai) năm tù về tội “Giết người do vượt quá giới hạn
phòng vệ chính đáng”; Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 29/3/2017.
Tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án.

[2] Áp dụng khoản 1 Điều 42 của Bộ luật hình sự; Điều 357 và Điều 591
Bộ luật dân sự. Buộc bị cáo Nguyễn Minh H1 cấp dưỡng cho chị Lê Thị Cẩm T
sinh  ngày  22/10/1990  (do  bà  Đoàn  Thị  Phương  A đại  diện  nhận)  từ  ngày
05/12/1993 đến khi chị T tròn 18 tuổi (ngày 22/10/2008) mỗi tháng 650.000
đồng với tổng số tiền là 116.368.000 đồng và được khấu trừ 50.000.000 đồng đã
đưa trước, còn lại phải tiếp tục bồi thường 66.368.000 đồng (Sáu mươi sáu triệu
ba trăm sáu mươi tám ngàn đồng).

[3] Bà Đoàn Thị Phương A không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
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[4] Các quyết định khác của  bản án  sơ thẩm về án phí sơ thẩm, trách
nhiệm do chậm thi hành án, nghĩa vụ thi hành án đã có hiệu lực pháp luật kể từ
ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

[5] Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:
- VKSND cấp cao tại TP.HCM (1);
- Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận (1);
- VKSND tỉnh Bình Thuận (1);
- Công an tỉnh Bình Thuận (1);
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận (2);
- Cục THADS tỉnh Bình Thuận (1);
- Trại tạm giam Công an t Bình Thuận (1)
(Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận 
tống đạt cho bị cáo (1));
- Lưu VP (3), HS (2), (14b)

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

Phạm Văn Công
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ PHƯỚC LONG 

TỈNH BÌNH PHƯỚC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 28/2018/HS-ST 

Ngày 08-5-2018 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ PHƯỚC LONG, TỈNH BÌNH PHƯỚC 

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

Thẩm phán – Chủ toạ phiên tòa:Ông Đoàn Ngọc Thảo 

Các Hội thẩm nhân dân:    Ông Phạm Khoa Nam 

   Bà Phạm Thị Hà 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Như Ý– Thư ký Tòa án nhân dân thị xã 

Phước Long, tỉnh Bình Phước. 

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phước Long tham gia phiên tòa: 

Ông Dương Xuân Chính - Kiểm sát viên. 

Ngày 08 tháng 5 năm 2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Phước Long tiến 

hành mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 28/2018/HSST ngày 30 

tháng 3 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 20/HSST – QĐ ngày 16 

tháng 4 năm 2018 đối với bị cáo:  

1. Nguyễn Tú T1; sinh năm: 1991,  tại: Bình Phước

Nơi ĐKHKTT: Khu phố L, phường L, thị xã P, tỉnh Bình Phước; Trình độ 

học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Không, Dân tộc: Kinh, tôn giáo: Không. Tiền án – 

Tiền sự: Không. Con ông NLC1 và bà Nguyễn Thị N. 

Bị cáo bị áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 01/11/2017 để điều tra 

cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

2. Nguyễn Trọng T2, sinh năm 1991 tại Bình Phước.

Nơi ĐKHKTT: Khu phố L, phường L, thị xã P, tỉnh Bình Phước; Trình độ 

học vấn: 9/12; Nghề nghiệp: Không, Dân tộc: Kinh, tôn giáo: Công giáo. Tiền án – 

Tiền sự: Không.Con ông Nguyễn Đức T, sinh năm 1956 và bà Nguyễn Thị T, sinh 

năm 1959. Bị cáo có vợ là Trà Thị Tuyết T, sinh năm 1997 và 01 người con sinh 

năm 2017. 
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Bị cáo bị áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 01/11/2017 để điều tra 

cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

 Người bị hại: Ông Đỗ Mạnh C, sinh năm 1995 (Có mặt) 

Địa chỉ: Khu phố L, phường L, thị xã P, tỉnh Bình Phước. 

Người làm chứng: 

1. Ông NLC1, sinh năm 1953(Có mặt)

2. Ông NLC2, sinh năm 1970(Có mặt)

3. Anh NLC3, sinh năm 1995(Có mặt)

4. Anh NLC6 NLC4, sinh năm 1998(Vắng mặt)

5. Bà NLC5, sinh năm 1963(Có mặt)

Cùng địa chỉ: Khu phố L, phường L, thị xã P, tỉnh Bình Phước. 

6. Bà NLC6, sinh năm 1973(Có mặt)

Địa chỉ: Khu phố I, phường L, thị xã P, tỉnh Bình Phước. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, bản cáo trạng và diễn biến tại phiên 

tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Do có mâu thuẫn với Nguyễn Tú T1 từ trước nên khoảng 19 giờ ngày 

08/12/2016  Đỗ Mạnh C rủ NLC3 đi đến nhà T1 (thuộc khu phố L, phường L, thị xã 

P) để giải quyết mâu thuẫn.

Khi đi, C đem theo 01 con dao rựa ( kích thước dài khoảng 70cm, lưỡi bằng 

sắt, cán bằng tre ) còn NLC3 cầm theo một khẩu súng ( loại súng tự chế dài 1,25m ) 

khẩu súng này do NLC3 nhặt được trước đó mà có ( Bút lục 80, 81, 82, 83 ). Khi C 

chở NLC3 đến cổng nhà của T1, lúc này thấy ông NLC1 ( là bố của T1 ) đang đứng 

trước cổng, NLC3 xuống xe cầm súng đi lại phía ông NLC1, và đe dọa: “tao bắn 

mày luôn”, thấy NLC3 chĩa súng về phía mình, ông NLC1 dùng tay giằng co khẩu 

súng với NLC3, lúc này T1 và Nguyễn Trọng T2  (T2 là anh bà con của T1) đang 

ngồi phía trong nhà phát hiện NLC3 cầm súng nên T1 có hô lên: “súng kìa Ba”,tại 

thời điểm này ông NLC1 vẫn giằng co với NLC3 thì khẩu súng trên tay NLC3 phát 

nổ. Liền lúc này T1 lấy con dao rựa còn T2 cầm một đoạn gậy tre ra hỗ trợ cho ông 

NLC1, T1 cùng T2 rượt đuổi đánh NLC3 và C, hậu quả NLC3 chạy thoát, còn C bị 

T1 và T2 dùng dao và cây đánh gây nên thương tích.  

Ngày 08/12/2016, Cơ quan CSĐT công an thị xã Phước Long đã tiến hành 

khám nghiệm hiện trường và tạm giữ vật chứng gồm: 01 xe mô tô biển kiểm soát 
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59S2 – 385.83, tạm giữ của ông NLC1 một khẩu súng tự chế dài 1,25m và 01 vỏ 

đạn, 01 con dao rựa dài 82cm và 01 đoạn gây tre dài 54cm. 

Căn cứ bản kết luận giám định pháp y về  thương tích số 33 ngày 17/3/2017 

của Trung tâm giám định pháp y – y khoa tỉnh Bình Phước kết luận Đỗ Mạnh C có 

các vết thương tích sau: 

+ Vết thương ngực phải tràn khí màng phổi phải + gãy xương sườn VII, 

VIII, IX đã phẫu thuật dẫn lưu màng phổi. Di chứng dày khí đáy phổi phải. 

+ Vết thương 1/3 trên – trước – ngoài cảng chân trái đứt đầu trên xương 

mác trái + rách bao thần kinh mác chung, đã phẫu thuật xuyên đinh cố định xương 

gãy, khâu nối cơ. Di chứng tổn thương thần kinh mác sâu bên trái. 

+ Vết thương 1/3 dưới – trước cẳng chân trái đứt gân chày trước, sẹo kích 

thước 8 x 0,4cm lành tốt. 

+ Sẹo cẳng chân phải 1/3 giữa – sau kích thước 4 x 0,3 xấu. 

 Và kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên của bị hại Đỗ 

Mạnh C là 40%. 

Căn cứ bản kết luận số 1376 ngày 26/5/2017 của Phân viện Khoa học hình sự 

- Bộ công an tại Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: Không đủ cơ sở xác định khẩu 

súng dài tự chế trên có phải là vụ khí quân dụng hay không, đến ngày 20/1/2018 Cơ 

quan CSĐT công an thị xã Phước Long tiếp tục có văn bản đề nghị Phân viện Khoa 

học hình sự  - Bộ công an tại Thành phố Hồ Chí Minh giám định lại khẩu súng để có 

căn cứ xử lý đối với NLC3 và C, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả. Do đó Cơ 

quan CSĐT công an thị xã Phước Long đã tách vật chứng gồm: 01 Khẩu súng tự 

chế dài 1,25m, 01 vỏ đạn bằng đồng và 01 chiếc xe mô tô biển kiểm soát 59S2 – 

385.83 ra khỏi vụ án để tiếp tục giám định, khi nào có kết quả sẽ xử lý sau. 

Về trách nhiệm dân sự, trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Tú T1 và 

Nguyễn Trọng T2 đã tự nguyện bồi thường số tiền 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng 

cho người bị hại Đỗ Mạnh C để khắc phục hậu quả, ngoài ra người bị hại không yêu 

cầu bồi thường gì thêm. 

Tại bản cáo trạng số 17 ngày28/3/2018 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã 

Phước Long truy tố bị cáo Nguyễn Tú T1 và bị cáo Nguyễn Trọng T2 về tội Cố ý 

gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, quy định tại khoản 1 

Điều 136 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Tại phiên tòa , vị đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa vâñ gi ữ nguyên 

quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:  
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Tuyên bố bị cáo Nguyễn Tú T1phạm tội “Cố ýgây thương tích do vượt quá 

giới hạn phòng vệ chính đáng” và áp d ụng khoản 1 Điều 136, Điều36, điểm p,i,s 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015; đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Tú T1và 

bị cáo Nguyễn Trọng T2mức án từ 24 tháng đến 30 tháng Cải tạo không giam giữ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Căn cứ vào những chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở nghiên cứu đầy đủ, toàn diện ý kiến 

của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác:  

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã Phước 

Long, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phước Long, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo 

quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và 

người bị hại không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của 

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

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

pháp. 

[2].Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Tú T1 và Nguyễn Trọng T2 khai nhận: Do có 

mâu thuẫn với nhau từ trước nên khoảng 19 giờ ngày 08/12/2016, Đỗ Mạnh C điều 

khiển xe mô tô, biển kiểm soát 59S2 – 385.83 cầm theo một con dao rựa chở theo 

Vũ Thái NLC3 cầm theo một khẩu sung,cùng nhau đi đến nhà của Nguyễn Tú T1 ( 

ở khu phố Long Điền 2, phường Long Phước, thị xã Phước Long) để giải quyết mâu 

thuẫn, khi đến gần nhà của T1 thì cả hai gặp ông NLC1, tại đây NLC3 đã cầm súng 

chĩa nòng về hướng ông NLC1 rồi đe dọa, trong lúc ông NLC1 giằng co khẩu súng 

với NLC3 thì khẩu súng phát nổ, liền lúc này do lo sợ cha, chú của mình là ông 

NLC1 bị thương tích nên Nguyễn Tú T1 đã lấy dao rựa ở trong nhà cùng với 

Nguyễn Trọng T2 cầm cây điều chạy đến đánh, chém nhau với C, NLC3 để giải vây 

cho ông NLC1 và dẫn đến gây thương tích cho Đỗ Mạnh C 40% sức khỏe. 

Xét lời khai của 02 bị cáo là phú hợp với nhau, phù hợp với lời khai của 

người bị hại, người làm chứng, đồng thời lời khai của 02 bị cáo cũng phù hợp với 

Biên bản khám nghiệm hiện trường, vật chứng đã thu giữ. Do vậy, Hội đồng xét xử 

có đủ cơ sở để kết luận hành vi của 02 bị cáo Nguyễn Tú T1 và Nguyễn Trọng T2 

đã phạm vào tội “Cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” 

quy định tại Điều 106 Bộ luật hình sự năm 1999. Hành vi của 02 bị cáo T1, T2 thực 

hiện vào thời điểm trước khi Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực pháp luật. Tuy 
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nhiên, tội Cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng quy định 

tại Điều 136 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định có lợi hơn cho người phạm tội so 

với Điều 106 Bộ luật hình sự năm 1999. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 

số 41/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội quy định về việc áp dụng 

Bộ luật hình sự năm 2015, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phước Long truy tố bị cáo 

Nguyễn Tú T1 và Nguyễn Trọng T2 về tội “Cố ý gây thương tích do vượt quá giới 

hạn phòng vệ chính đáng” quy định tại Điều 136 Bộ luật hình sự năm 2015 là có căn 

cứ. 

[3].Hành vi của bị cáo Nguyễn Tú T1 và Nguyễn Trọng T2 là nguy hiểm cho 

xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ; 

hành vi của 02 bị cáo còn gây mất trật tự trị an tại địa phương. Trong vụ án này, bị 

cáo T1 và T2 đã gây thương tích cho người bị hại Đỗ Mạnh C tỷ lệ thương tật là 

40% nên Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phước Long truy tố 02 bị cáo về tội “Cố ý 

gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” quy định tại khoản 1 

Điều 136 Bộ luật hình sự năm 2015 là có cơ sở, phù hợp quy định pháp luật. 

[4].Đây là vụ đồng phạm do 02 bị cáo cùng thực hiện hành vi phạm tội, cả 02 

bị cáo cùng là người thực hành tội phạm, khi thấy ông NLC1 bị NLC3 và C tấn 

công, cả 02 bị cáo cùng lao ra đánh, chém dẫn đến gây thương tích cho người bị hại, 

nên vai trò của 02 bị cáo trong vụ án là ngang nhau. Xét tính chất hành vi và hậu 

quả do bị cáo gây ra là nghiêm trọng,hành động của các bị cáo là vi phạm pháp luật. 

Do đó, cần xử lý nghiêm các bị cáo để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Tuy 

nhiên, xét bị cáo T1 và T2 đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu 

và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; đã tác động gia đình bồi thường cho người bị 

hại, đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy đinh tại các điểm 

i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự nên cần xem xét khi lượng hình. Các 

bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

[5]. Đối với hành vi của Đỗ Mạnh C rủ NLC3 mang súng tự chế tấn công ông 

NLC1, căn cứ bản kết luận số 1376 ngày 26/5/2017 của Phân viện khoa học hình sự 

- Bộ Công an tại Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: Không đủ cơ sở xác định khẩu 

sung dài tự chế trên có phải là vũ khí quân dụng hay không, đến ngày 20/01/2018 

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phước Long tiếp tục có văn bản đề nghị Phân viện 

khoa học hình sự - Bộ Công an tại Thành phố Hồ Chí Minh giám định lại khẩu sung 

để có căn cứ xử lý đối với NLC3 và C, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả. Do 

đó cơ quan CSĐT Công an thị xã Phước Long đã tách vật chứng gồm: 01 khẩu sung 

tự chế dài 1,25m, 01 vỏ đạn bằng đồng và 01 chiếc xe mô tô biển kiểm soát 59S2 – 
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385.83 ra khỏi vụ án để tiếp tục giám định, khi nào có kết quả sẽ xử lý sau. Do đó, 

Hội đồng xét xử không đề cập xử lý Đỗ Mạnh C và NLC3 trong vụ án này. 

[6]. Về khấu trừ thu nhập: Do 02 bị cáo không có nghề nghiệp, nên miễn khấu 

trừ thu nhập đối với 02 bị cáo. 

[7].Về trách nhiệm dân sự: Gia đình bị cáo Nguyễn Tú T1 và Nguyễn Trọng 

T2 đã tự nguyện bồi thường số tiền 20.000.000 (Hai mươi triệu) đồng cho bị hại Đỗ 

Mạnh C để khắc phục hậu quả và Người bị hại không yêu cầu bồi thường gì thêm 

nên Hội đồng xét xử không đề cập xử lý. 

[8].Về vật chứng: 

Đối với 01 con dao rựa loại dao phát dài khoảng 82cm, cán bằng gỗ, lưỡi 

bằng sắt và 01 cây gậy tre dài 54cm là công cụ các bị cáo T1, T2 phạm tội nên cần 

tịch thu tiêu hủy. 

Đối với 01 khẩu súng tự chế dài 1,25m, 01 vỏ đạn bằng đồng và 01 chiếc xe 

mô tô hiệu WAVE màu xanh biển kiểm soát 59S2 – 385.83,SM: NF100ME-

0034303, SK: NF100M-0034303, Cơ quan CSĐT công an thị xã Phước Long đã 

tách ra để tiếp tục giám định, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả nên Hội đồng 

xét xử không xem xét trong vụ án này. 

[9]. Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu theo qui định pháp luật. 

[10].Chấp nhận toàn bộ lời đề nghị của Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị 

xã Phước Long. 

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH: 

[1]. Căn cứ vào khoản 1 Điều 136, Điều 17, Điều 36, điểm i,s khoản 1 và 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015; khoản 1 Điều 21, điểm a khoản 1 Điều 

23 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 

lệ phí Tòa án; 

[2]. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Tú T1, Nguyễn Trọng T2 phạm tội “Cố ý gây 

thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”. 

Xử phạt bị cáoNguyễn Tú T1 30 (Ba mươi) tháng Cải tạo không giam giữ, 

thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày tuyên án. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Trọng T2 30 (Ba mươi) tháng Cải tạo không giam 

giữ, thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày tuyên án. 
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Giao 02 bị cáo Nguyễn Tú T1, Nguyễn Trọng T2 về cho Ủy ban nhân dân 

phường Long Phước, thị xã Phước Long để giám sát, giáo dục. 

[3]. Về khấu trừ thu nhập: Miễn khấu trừ thu nhập đối với 02 bị cáo Nguyễn 

Tú T1, Nguyễn Trọng T2 

[4]. Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy đối với 01 con dao rựa loại dao phát dài 

khoảng 82cm và 01 cây gậy tre dài 54cm. 

[5].Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Nguyễn Tú T1 và Nguyễn Trọng T2phải 

chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng. 

[6]. Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. /. 

Nơi nhận: 

- TAND - VKSND Tỉnh 

- Sở tư pháp; 

- VKSND TX PLong 

- THA TX PLong 

- Bị cáo; 

- Löu HS + VP 

       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

     THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

   (đã ký) 

Đoàn Ngọc Thảo 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

Bản án số: 21/2018/HSST 

Ngày: 29/01/2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Phan Thị Thu Hoài. 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Hà Thị Nở 

2. Ông Vùi Văn Tiến

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Oanh - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Lai 

Châu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tham gia phiên tòa: 

 Ông Lưu Xuân Trường - Kiểm sát viên. 

Hôm nay, ngày 29 tháng 01 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lai 

Châu. Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ 

lý số: 20/2018/HSST ngày 02 tháng 01 năm 2018, Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số: 20/2018/QĐXXST-HS ngày 16/01/2018 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Lò Thị M; Tên gọi khác Lò Thị M; Sinh năm 1978; Nơi 

ĐKHKTT và chỗ ở trước khi bị bắt: Bản N, thị trấn T, huyện T, tỉnh Lai Châu; 

Dân tộc Thái; Quốc tịch Việt Nam; Tôn giáo không; Trình độ học vấn: Không đi 

học; Nghề nghiệp làm ruộng; Tiền án, tiền sự không; Bố đẻ Lò Văn L sinh năm 

1958; Mẹ đẻ: Vàng Thị N sinh năm 1960; Anh chị em ruột: Gia đình bị cáo có 6 

anh chị em, bị cáo là con thứ nhất trong gia đình; Chồng: Lù Văn U sinh năm 

1976 (Là người bị hại trong vụ án đã chết) và có 02 con, con lớn sinh năm 2005, 

con nhỏ sinh năm 2006; Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/10/2017 đến 

ngày 23/10/2017 được thay đổi bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến 

nay có mặt tại phiên tòa.  

 * Người bị hại: Anh Lù Văn U sinh năm 1976 (đã chết)

* Người đại diện hợp pháp cho người bị hại:
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- Bà Lò Thị T, sinh năm 1936. Trú tại: Bản N, thị trấn T, huyện T, tỉnh Lai 

Châu ủy quyền cho bà Tòng Thị K, sinh năm 1983. Trú tại: Bản N, thị trấn T, 

huyện T, tỉnh Lai Châu (Có mặt tại phiên tòa).  

- Cháu Lù Văn H, sinh năm 2005 và cháu Lù Thị H, sinh năm 2006 đều trú 

tại: Bản N, thị trấn T, huyện T, tỉnh Lai Châu ủy quyền cho ông Lò Văn C, sinh 

năm 1984. Trú tại: Bản T, xã T, huyện T, tỉnh Lai Châu (Có mặt tại phiên tòa). 

* Những người làm chứng:

- Lù Văn Ơ, sinh năm 1974. 

- Lù Thị L, sinh năm 1981. 

- Lù Văn L, sinh năm 1979. 

Đều trú tại: Bản N, thị trấn T, huyện T, tỉnh Lai Châu (Đều có mặt tại phiên 

tòa). 

-Lường Văn L, sinh năm 1982 

Trú tại: Bản P, xã C, huyện Q, tỉnh Sơn La (Có mặt tại phiên tòa). 

-Bà Lò Thị T, sinh năm 1978 

Trú tại: Bản N, thị trấn T, huyện T, tỉnh Lai Châu (Vắng mặt tại phiên tòa). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

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

án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 00 giờ ngày 08/10/2017 tại phòng ngủ trong nhà Lò Thị M ở bản N, 

thị trấn T, huyện T, do bị chồng là Lù Văn U lao vào đánh mình nên Lò Thị M đã 

đánh lại làm U bị ngã. Hậu quả đến 19 giờ 30 phút ngày 13/10/2017 Lù Văn U bị 

tử vong tại Trung tâm y tế huyện Tân Uyên. Tại bản kết luận giám định số 96/BKL 

- TTPY ngày 24/10/2017 của Trung tâm giám định pháp y Sở y tế tỉnh Lai Châu 

kết luận nguyên nhân chết của Lù Văn U: Chấn thương sọ não kín. Vật tầy tác 

động dẫn đến chấn thương sọ não dẫn đến tụ máu trong và ngoài màng cứng lan 

rộng dẫn đến khối máu tụ chèn ép não dẫn đến tử vong. 

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình theo 

đúng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. Bị cáo khai nhận: 

Bị cáo và Lù Văn U xây dựng gia đình với nhau nhưng không có đăng ký kết hôn. 

Trong quá trình sinh sống hai người thường xuyên cãi, chửi, đánh nhau do Lù Văn 

U nghiện rượu, hay chửi mắng bị cáo và không chịu lao động giúp gia đình. 

Khoảng 12 giờ ngày 07/10/2017 Lò Thị M và một số người dân đi gặt lúa giúp gia 

đình Lù Văn Ơ  (là anh trai của Lù Văn U) ở cùng bản N, thị trấn T, huyện T. Sau 

khi gặt lúa xong gia đình Lù Văn Ơ mời mọi người đến nhà ăn cơm, uống rượu. 

Khoảng hơn 17 giờ thì mọi người bắt đầu uống rượu gồm có Lù Văn Ơ, Tòng Thị 
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K (vợ Ơ), Lù Văn U cùng những người đi gặt lúa giúp gia đình và Lường Văn L 

(anh rể họ của Lò Thị M) được M gọi đến và Lò Văn T đi cùng L. Trong lúc uống 

rượu Lù Văn U chửi mắng Lò Thị M. Thấy vậy Lù Văn Ơ nói: Hôm nay nhà anh 

có khách, chú về nhà đi. U đứng dậy đi về thì Tòng Thị  K lấy cho U một ít thức ăn 

và 01 chai rượu loại 500ml. Mọi người tiếp tục ăn uống đến khoảng 22 giờ thì 

nghỉ. M bảo L và T: Các anh đến thăm em thì lên nhà em ngủ. L đồng ý lên nhà M 

ngủ còn T ngủ ở nhà anh Lù Văn Ơ. Khi M và L về đến nhà thì thấy Lù Văn U và 

2 con là Lù Văn H sinh năm 2005 và Lù Thị H sinh năm 2006 đang ngồi xem ti vi. 

Khi H và H đã đi ngủ, M trải đệm ở sàn nhà cho L và U ngủ, còn M vào trong 

buồng ngủ của vợ chồng ngủ. Khoảng 00 giờ ngày 08/10/2017 M nghe tiếng Tòng 

Thị K gọi: Thím H ơi anh L đi về rồi. M xuống nhà gặp K gặp K thì K nói: Anh L 

lấy xe máy đi về Tạng Đán rồi, U lấy đèn pin soi vào mặt L không cho L ngủ nên 

L đi ngủ chỗ khác. Sau đó K bảo M đánh cảm cho K. Đánh cảm xong M đi về nhà 

thấy điện trong nhà vẫn sáng, Lù Văn U đang ngồi hút thuốc lào và uống rượu ở 

bàn uống nước. U chửi M: Mày đi chơi vớ vẩn về à? M nói: Tôi đi đánh cảm cho 

chị K về, sau đó hai vợ chồng cãi chửi nhau. M đi vào buồng ngủ của vợ chồng. 

Khi M vừa nằm xuống giường thì U cầm đèn pin giơ hai tay lao về phía M nằm 

nói: Tao bóp cổ mày chết. M đưa hai tay lên cầm hai tay của U, rồi dùng hai chân 

đạp vào vùng bụng của U đẩy U ngã sang bên phải của M. U nói: Sao tôi đau thế. 

M không xem U ngã như thế nào mà đi sang gian bên cạnh ngủ cùng con gái. Sáng 

hôm sau M gọi U dậy thì thấy vùng mặt, môi, miệng của U bị sưng và bầm tím. Kể 

từ đó U không đi đâu, chỉ quanh quẩn ở nhà, cứ ăn vào lại bị nôn ra. Khoảng 03 

giờ sáng ngày 13/10/2017 thấy U khó thở, M và mọi người đánh cảm cho U thì U 

tỉnh Lại và ăn được một bát cháo. Khoảng 08 giờ sáng cùng ngày U lại khó thở nên 

mọi người đưa U đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện T, đến 19 giờ 30 phút thì U 

tử vong. 

Tại bản cáo trạng số: 02/KSĐT-MT ngày 31/12/2017 của Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Lai Châu đã truy tố Lò Thị M về tội "Cố ý gây thương tích do vượt 

quá giới hạn phòng vệ chính đáng" theo quy định tại khoản 1 Điều 106 Bộ luật 

hình sự. Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đưa ra các tài liệu 

chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, đề nghị giữ nguyên nội dung bản cáo trạng 

đã truy tố. Về hình phạt: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 106, điểm 

h, p khoản 1, 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999.  Đề nghị xử phạt bị cáo từ 03 đến 

06 tháng tù. Về trách nhiệm dân sự áp dụng Điều 42 Bộ luật hình sự, các Điều 584, 

585, 586, 591 Bộ luật Dân sự buộc bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

cho người đại diện hợp pháp cho người bị hại số tiền hợp lý theo đề nghị của người 

đại diện hợp pháp cho người bị hại.   

Người đại diện hợp pháp cho người bị hại bà Lò Thị T đề nghị Hội đồng xét 

xử buộc bị cáo phải bồi thường tiền mai táng phí là 20.000.000đ. Ông Lò Văn C 

không có yêu cầu gì và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo. 
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Nói lời sau cùng, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được 

hưởng mức án thấp nhất. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

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

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an 

tỉnh Lai Châu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu, 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 hôm nay, 

bị cáo, những người đại diện hợp pháp cho người bị hại không có 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 đều hợp pháp. 

[2]. Xét lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa là thống nhất với nhau và phù 

hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai những người làm chứng, 

cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án cũng như nội dung bản Cáo 

trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu đã truy tố. Hội đồng xét xử có đủ 

cơ sở kết luận: Khoảng 00 giờ ngày 08/10/2017 tại phòng ngủ trong nhà Lò Thị M 

ở bản N, thị trấn T, huyện T, do bị chồng là Lù Văn U chửi bới, hai vợ chồng cãi 

chửi nhau. M đi vào buồng ngủ của vợ chồng. Khi M vừa nằm xuống giường thì U 

cầm đèn pin giơ hai tay lao về phía M nói “Tao bóp cổ mày chết”. M đưa hai tay 

lên cầm hai tay của U, rồi dùng hai chân đạp vào vùng bụng của U đẩy U ngã sang 

bên phải của M. U nói: “Sao làm mạnh thế, tôi đau quá”. M không xem U ngã như 

thế nào mà đi sang gian bên cạnh ngủ cùng con gái. Hậu quả đến 19 giờ 30 phút 

ngày 13/10/2017 Lù Văn U bị tử vong tại Trung tâm y tế huyện T. Tại bản kết luận 

giám định số 96/BKL - TTPY ngày 24/10/2017 của Trung tâm giám định pháp y 

Sở y tế tỉnh Lai Châu kết luận nguyên nhân chết của Lù Văn U: Chấn thương sọ 

não kín. Vật tầy tác động dẫn đến chấn thương sọ não dẫn đến tụ máu trong và 

ngoài màng cứng lan rộng dẫn đến khối máu tụ chèn ép não dẫn đến tử vong. 

Hành vi phạm tội như đã nêu trên của Lò Thị M là nguy hiểm cho xã hội, đã 

phạm vào tội "Cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng". 

Tội danh và hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 106 Bộ luật Hình sự. Điều luật quy 

định: 

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người

khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên hoặc dẫn đến chết người do vượt quá giới 

hạn phòng vệ chính đáng, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai 

năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm. 

.... 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu đã đưa ra các chứng cứ buộc tội và 

truy tố bị cáo về tội "Cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính 
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đáng" theo quy định tại khoản 1 Điều 106 Bộ luật Hình sự là có căn cứ và phù hợp 

với quy định của pháp luật. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến sức khỏe của 

người khác, gián tiếp xâm phạm đến tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ, 

gây mất trật tự trị an trên địa bàn. Bị cáo hiểu được điều đó nhưng chỉ vì nguyên nhân 

mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống gia đình, bị cáo không kiềm chế bản thân, coi thường 

quy định của pháp luật đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội và để mặc cho hậu quả xảy 

ra làm anh Lù Văn U tử vong. Vì vậy, cần phải áp dụng hình phạt theo quy định của 

điều luật đối với bị cáo. Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử xem xét đến tính 

chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của bị cáo, nhân thân, các tình tiết tăng 

nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo như sau: Về tình tiết tăng nặng đối 

với bị cáo: Không có. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo: Nhân 

thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa 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 cho người bị hại được ủy quyền ông Lò Văn C xin giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo. Do đó Hội đồng xét xử cần áp dụng điểm h, p khoản 1, 2 Điều 46 Bộ 

luật Hình sự năm 1999 đối với bị cáo để giảm nhẹ phần nào mức hình phạt cho bị cáo.  

[3]. Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa đại diện hợp pháp cho người bị hại 

bà Lò Thị T đề nghị Hội đồng xét xử buộc bị cáo phải bồi thường thiệt hại tiền mai 

táng phí là 20.000.000đ. Xét có thể chấp nhận một phần yêu cầu của người đại 

diện hợp pháp cho người bị hại vì vậy Hội đồng xét xử cần áp dụng Điều 42 Bộ 

luật Hình sự, các Điều 584, 585, 586, 591 Bộ luật Dân sự buộc bị cáo phải có trách 

nhiệm bồi thường một phần thiệt hại tiền mai táng phí và tiền tổn thất tinh thần là 

10 (Mười) tháng lương cơ sở cho người đại diện hợp pháp cho người bị hại là bà 

Lò Thị T. 

[4] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 

99 Bộ luật tố tụng Hình sự và Luật phí và lệ phí, Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016. Xét hoàn cảnh kinh tế gia đình bị cáo 

khó khăn nên cần miễn án phí Dân sự sơ thẩm có giá nghạch cho bị cáo. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Lò Thị M (M) phạm tội: "Cố ý gây thương tích do vượt

quá giới hạn phòng vệ chính đáng". 

2. Áp dụng khoản 1 Điều 106; điểm h, p khoản 1, 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự

năm 1999. 

Xử phạt bị cáo Lò Thị M 06 (Sáu) tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử 

thách là 01 (Một) năm. Thời hạn tù tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 29/01/2018. 

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân thị trấn T, huyện T, tỉnh Lai Châu quản lý, giáo 

dục. Nếu bị cáo thay đổi nơi cư trú thì phải thực hiện theo quy định tại khoản 1 

Điều 69 của Luật thi hành án hình sự.   
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 3. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 42 Bộ luật Hình sự, các Điều 584,

585, 586, 591 Bộ luật Dân sự buộc bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

cho người đại diện hợp pháp cho người bị hại là bà Lò Thị T, sinh năm 1936. Trú 

tại bản N, thị trấn T, huyện T, tỉnh Lai Châu tiền mai táng phí là 10.000.000đ 

(Mười triệu đồng) + 13.000.000đ (Mười ba triệu đồng) tiền tổn hại về tinh thần. 

Tổng cộng bị cáo phải bồi thường số tiền là 23.000.000đ (Hai mươi ba triệu đồng). 

 “Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 26 

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”. 

Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng Hình sự và Luật phí và lệ phí, Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 bị cáo Lò Thị M phải chịu 200.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm. Miễn án phí Dân sự sơ thẩm có giá nghạch cho bị cáo. 

Bị cáo, những người đại diện hợp pháp cho người bị hại được quyền kháng 

cáo lên Tòa án nhân dân cấp trên trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân cấp cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu; 

- Bị cáo; 

- Người ĐDHP cho NBH; 

- UBND tt Tân Uyên, Tân Uyên, Lai Châu; 

- Thi hành án; 

- Trại tạm giam; 

- Công an TLC(PC45); 

- Sở Tư pháp; 

- Lưu HS – HS./.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Phan Thị Thu Hoài 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HÒA VANG             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    TP. ĐÀ NẴNG   ------- ** ------- 

  ---- ** ----
Bản án số: 13/2018/HSST 

 Ngày: 15/5/2018     
NHÂN DANH  

 NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA VANG 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Anh 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Nguyễn Văn Gạt

2.Ông Lê Duy Cửu 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Hoàng  - Cán bộ Toà 

án nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng tham gia 

phiên toà: Ông Trần Minh Q - Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang, thành 

phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 13/2018/HSST ngày 21 tháng 3 

năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 15/2018/QĐXXST-HS ngày 20 tháng 

4 năm 2018 đối với bị cáo: 

Trần Công V- Sinh năm 1983 tại Đà Nẵng - Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Thôn H, xã 

Hòa S, huyện HV, thành phố Đà Nẵng ; nghề nghiệp: Lao động phổ thông; trình độ học 

vấn: 02/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa giáo; quốc tịch: Việt Nam; Con ông 

Trần Công Đ và bà Nguyễn Thị T; có vợ Phạm Th và 03 con; tiền án, tiền sự: Không; 

nhân thân: Ngày 19/6/2007 bị Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu xử phạt 06 tháng tù về 

tội “Trộm cắp tài sản”, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 12 tháng; Bị 

cáo đang thực hiện Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện có mặt tại phiên tòa. 

*Người bị hại:

Ông Nguyễn Phú Tr, sinh năm 1977. Vắng mặt không có lý do 

Ông Nguyễn Phú Đ1, sinh năm 1983. Có mặt 

Cùng trú tại: Thôn H, xã Hòa S, huyện HV, thành phố Đà Nẵng. 

* Người có quyền và nghĩa vụ liên quan:

Ông Nguyễn Phú A, sinh năm 1988. Vắng mặt không có lý do 

Bà Trần Thị Bích Th, sinh năm 1973. Vắng mặt không có lý do 

Bà Nguyễn Thị T1, sinh năm 1976. Vắng mặt không có lý do 

Ông Nguyễn Ngọc P, sinh năm 1976. Vắng mặt không có lý do 

Cùng trú tại: Thôn H, xã Hòa S, huyện HV, thành phố Đà Nẵng. 
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* Người làm chứng:

Ông Trần Thanh Ph, sinh năm 1971. Vắng mặt không có lý do 

Ông Trần Văn L, sinh năm 1963. Vắng mặt không có lý do 

Bà Nguyễn Thị T2, sinh năm 1960. Có mặt 

Bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1945. Vắng mặt không có lý do 

Ông Võ T, sinh năm 1974. Vắng mặt không có lý do 

Ông Trần Quốc S, sinh năm 1965. Vắng mặt không có lý do 

Ông Nguyễn Vinh Q, sinh năm 1972. Có mặt 

Em Trần Thị Nh, sinh năm 2003. Người giám hộ cho em Trần Thị Nh là ông Trần 

Thanh Ph (cha ruột). Vắng mặt không có lý do 

Em Nguyễn Thị Thùy V, sinh năm 2004. Người giám hộ cho em Nguyễn Thị thùy 

V là bà Nguyễn thị Nh (mẹ ruột). Vắng mặt không có lý do 

Em Nguyễn Thị Khánh L, sinh năm 2002. Người giám hộ cho em Nguyễn Thị 

Khánh L là bà Nguyễn Thị Nh (mẹ ruột). Vắng mặt không có lý do 

Cùng trú tại: Thôn H, xã Hòa S, huyện HV, thành phố Đà Nẵng. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

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

được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 19 giờ 00 phút ngày 02/9/2017, Trần Công Vcùng Nguyễn Vinh Q 

uống bia tại quán chị Nguyễn Thị T1 ở Thôn H, xã Hòa S, huyện HV, thành phố Đà 

Nẵng, được một lúc thì có ông Trần Quốc S cũng đi đến quán bà T thì gặp Q và V nên 

ngồi xuống để uống bia và nói chuyện. Chị T bán được một lúc thì đóng cửa ra về, còn 

V, Q và S vẫn tiếp tục ngồi tại quán uống bia. Trong cùng thời điểm này, tại nhà của 

Nguyễn Phú Đ1, Nguyễn Phú A, Nguyễn Phú Tr, Trần Thanh Ph, Trần Văn L, Võ T, tất 

cả cùng trú tại Thôn H, xã Hòa S, huyện HV, thành phố Đà Nẵng và một số người khác 

đang ngồi uống bia thì Nguyễn Phú Tr bảo A đi mua thuốc về hút. A điều khiển xe mô 

tô đi theo hướng lên nhà thờ Lộc Hòa. Trên đường đi về ngang qua quán của bà T thì A 

chạy chậm và có nhìn vào trong quán, thấy A nhìn vào nên V nói với A “Ê, dừng lại nói 

cA ni” rồi V cầm một cục nhựa đường ném về phía A nhưng không trúng, A tiếp tục 

chạy thêm 01 đoạn cách quán bà T 20m thì dừng lại trước quán bà Trần Thị Bích Th, 

còn V thì chạy vào trong quán bà T lấy 02 vỏ chai nước khoáng bằng Th tinh đi ra ngoài 

đường ném về phía A nhưng không trúng. Bị ném nên A chạy vào trong quán bà Th lấy 

02 vỏ chai bia ném ngược về phía V nhưng không trúng. Sau đó V chạy đi thì A liền 

đuổi theo một đoạn nhưng không kịp nên quay về nhà. Riêng V thấy A không đuổi theo 

nữa nên quay về nhà. Sau khi về nhà và thấy bị ho ra máu nên đi đến nhà anh Nguyễn 

Ngọc P, do nhà anh Ph tọa lạc trước nhà của A, sợ A đánh nên V có lấy 01 con dao giấu 

vào trong người để phòng thân. Sau khi đến nhà Ph nhờ Ph chở đi cấp cứu nhưng Ph 

không đồng ý nên khi quay ra khỏi nhà thì V nói lớn tiếng qua nhà của A “Đụ mẹ tụi 

bay làm chi ghê rứa” thì Tr liền chạy ra nhặt 01 cục đá cùng với Đ1, A và mọi người 

đuổi theo đánh V. Bị đuổi nên V vừa chạy vừa rút dao ra và cầm ở tay phải. khi V chạy 
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được một đoạn khoảng 140m vào sân bóng đá ở thôn Hòa Khê, xã Hòa Sơn thì bị Đ1 

đuổi kịp, Đ1 dùng tay chụp cổ áo của V nên V cầm dao xoay người lại đâm vào tay trái, 

bụng và mông của Đ1 gây thương tích thì liền bị Tr chạy đến đè lên người V, V cầm dao 

đâm ngược về phía sau thì trúng tay của Tr; Cùng lúc này A và một số người dân cũng 

vừa chạy đến kịp khống chế, tước dao trên tay V, trói V lại và gọi điện báo Cơ quan 

công an đến làm việc. 

Hậu quả: Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 357 ngày 

27/10/2017 của Trung tâm giám định pháp y thành phố Đà Nẵng kết luận Nguyễn Phú 

Đ1 bị thương tích 49%. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 355 ngày 24/10/2017 của 

Trung tâm giám định pháp y thành phố Đà Nẵng kết luận Nguyễn Phú Tr bị thương tích 

05%. 

Tang vật thu giữ: 01 con dao có chiều dài 31cm, phần cán dao được làm bằng 

nhựa, màu xanh lá cây, trên cán dao có 01 lỗ giống hình chữ nhật, có kích thước (7,2 x 

0,8)cm, chiều dài của cán dao là 11cm, chiều rộng là 02cm, dày 1,3cm; phần lưỡi dao 

được làm bằng kim loại màu trắng có chiều dài 20cm, phần rộng nhất của lưỡi dao có 

kích thước 3cm, lưỡi dao bị cong so với vị trí ban đầu. 

Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra, những người bị hại Nguyễn Phú Đ1 và 

Nguyễn Phú Tr có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Trần Công Vvà không yêu cầu 

bồi thường. 

Tại Bản cáo trạng số 14/CT-VKSNDHHV ngày 19/3/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã truy tố bị cáo Trần Công V về tội “Cố 

ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” theo khoản 1 Điều 136 Bộ 

luật hình sự 2015. 

     Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa hôm nay giữ nguyên nội dung bản 

cáo trạng và đề nghị HĐXX áp dụng Điều 2 Nghị Quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội 

về việc thi hành Bộ luật hình sự số 100 đã được sửa đổi, bổ sung theo luật số 12/2017 

của Quốc hội; khoản 1 Điều 136; điểm s khoản 1và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự 

2015, xử phạt bị cáo Trần Công Vtừ 18 đến 24 tháng cải tạo không giam giữ. 

Về trách nhiệm dân sự: Ông Nguyễn Phú Đ1 và ông Nguyễn Phú Tr không yêu 

cầu bồi thường, nên không đề cập đến. 

    Về xử lý tang vật: Đề nghị HĐXX áp dụng những quy định của pháp luật để xem 

xét xử lý tang vật của vụ án. 

    Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ vào kết 

quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của 

Kiểm sát viên, các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

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

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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[1] Vào khoảng 19 giờ ngày 02/9/2017, tại khu vực trước nhà của ông Nguyễn 

Phú Đ1 tại Thôn H, xã Hòa S, huyện HV, thành phố Đà Nẵng, khi bị Trần Công V đứng 

từ ngoài dùng lời nói kích động thì các ông Nguyễn Phú Đ1, Nguyễn Phú Tr và Nguyễn 

Phú A đã đuổi theo đánh V. Khi bỏ chạy được 140m thì V bị ông Đ1 đuổi kịp, dùng tay 

chụp lấy cổ áo của V thì V xoay người và dùng dao đâm gây thương tích cho ông Đ1 tỷ 

lệ 49%. Tiếp đó khi bị ông Nguyễn Phú Tr khống chế thì V tiếp tục dùng dao đâm gây 

thương tích cho ông Tr với tỷ lệ 5%. Do đó có đủ cơ sở để kết luận bị cáo Trần Công V 

đã phạm tội “Cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” theo 

khoản 1 Điều 136 Bộ luật hình sự như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa 

Vang đã truy tố là đúng người, đúng tội. 

Hành vi phạm tội của bị cáo Trần Công V là cố ý gây thương tích, trực tiếp xâm 

phạm đến tính mạng và sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ, mặc dù những 

người bị hại là các ông Nguyễn Phú Đ1 và Nguyễn Phú Tr có hành vi truy đuổi để đánh 

bị cáo, lẽ ra bị cáo chỉ được phép phòng vệ một cách tương xứng, nhưng việc bị cáo đã 

sử dụng dao đáp trả lại là hành vi chống trả rõ ràng quá mức cần thiết để thực hiện 

quyền phòng vệ chính đáng. HĐXX thấy cần thiết phải xử phạt bị cáo một mức hình 

phạt tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo để có tác dụng giáo 

dục riêng và phòng ngừa chung. Nhưng không nhất thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội 

mà giao về địa phương để tiếp tục cải tạo và giáo dục. 

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Trần Công V thành khẩn khai báo, người bị hại có 

yêu cầu giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo, nên HĐXX sẽ áp dụng điểm s khoản 1 

và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để xem xét cho bị cáo khi lượng hình. 

Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội trước thời điểm Bộ luật hình sự 2015 có hiệu 

lực thi hành và được đưa ra xét xử sau thời điểm này, do đó Hội đồng xét xử sẽ áp dụng 

những tình tiết có lợi cho bị cáo được quy định tại Điều 2 Nghị quyết 41/2017/QH14 của 

Quốc hội về việc thi hành Bộ luật hình sự số 100 đã được sửa đổi, bổ sung theo luật số 

12/2017 của Quốc hội; Khoản 1 Điều 136; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 khi quyết định hình phạt. 

 [2]Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại là ông Nguyễn Phú Đ1 và ông Nguyễn 

Phú Tr không yêu cầu bị cáo bồi thường, do đó HĐXX không đề cập đến.  

 [3]Về xử lý tang vật:  

Tang vật của vụ án là 01 con dao có chiều dài 31cm, phần cán dao được làm bằng 

nhựa, màu xanh lá cây, trên cán dao có 01 lỗ giống hình chữ nhật, có kích thước (7,2 x 

0,8)cm, chiều dài của cán dao là 11cm, chiều rộng là 02cm, dày 1,3cm; phần lưỡi dao 

được làm bằng kim loại màu trắng sáng, có chiều dài 20cm, đầu lưỡi dao sắc nhọn, phần 
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rộng nhất của lưỡi dao có kích thước 3cm, lưỡi dao bị cong hình chữ C so với vị trí ban 

đầu. Xét thấy bị cáo đã sử dụng con dao này làm công cụ phạm tội, tang vật không có 

giá trị sử dụng, do đó Hội đồng xét xử áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tuyên 

tịch thu và tiêu hủy. 

Tang vật hiện Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 

đang tạm giữ theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 19 tháng 3 năm 2018. 

Trong vụ án này đối với bà Nguyễn Thị T1 là người bán quán, Trần Công V đã 

lấy 02 vỏ chai Th tinh của bà để ném vào A; Đối với bà Trần Thị Bích Th là người bán 

quán, A đã lấy 02 vỏ chai thủy tinh của bà để ném vào V; Đối với ông Nguyễn Ngọc P 

là người bị V lấy trộm con dao và chính con dao này bị cáo đã sử dụng làm công cụ 

phạm tội, ông Phương không biết việc này; Các ông bà nói trên không yêu cầu gì về tài 

sản đã mất, nên Hội đồng xét xử không đề cấp đến. 

[4]Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo Trần Công V phải chịu là 200.000đ. 

[5]Xét những đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang tại 

phiên tòa là có cơ sở HĐXX chấp nhận. 

Đối với tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, kiểm 

sát viên trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử đã thực hiện đúng theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1.Tuyên bố bị cáo Trần Công V phạm tội “Cố ý gây thương tích do vượt quá giới 

hạn phòng vệ chính đáng”. 

2. Áp dụng Điều 2 Nghị quyết 41/2017/QH14 của Quốc hội về việc thi hành Bộ

luật hình sự số 100 đã được sửa đổi, bổ sung theo luật số 12/2017 của Quốc hội; khoản 1 

Điều 136; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51  Bộ luật hình sự 2015, được sửa đổi bổ 

sung năm 2017. 

 Xử phạt:  Bị cáo Trần Công V 24 (hai mươi bốn) tháng cải tạo không giam giữ. 

Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát giáo 

dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành án. Giao bị cáo Trần Công V về cho 

Ủy ban nhân dân xã H, huyện HV, thành phố Đà Nẵng để giám sát và giáo dục.  

3. Về xử lý tang vật:

Áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tuyên tịch thu và tiêu hủy 01 con dao 

có chiều dài 31cm, phần cán dao được làm bằng nhựa, màu xanh lá cây, trên cán dao có 

01 lỗ giống hình chữ nhật, có kích thước (7,2 x 0,8)cm, chiều dài của cán dao là 11cm, 

chiều rộng là 02cm, dày 1,3cm; phần lưỡi dao được làm bằng kim loại màu trắng sáng, 
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có chiều dài 20cm, đầu lưỡi dao sắc nhọn, phần rộng nhất của lưỡi dao có kích thước 

3cm, lưỡi dao bị cong hình chữ C so với vị trí ban đầu. Xét thấy bị cáo đã sử dụng con 

dao này làm công cụ phạm tội, tang vật không có giá trị sử dụng, do đó Hội đồng xét xử 

áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tuyên tịch thu và tiêu hủy. 

Tang vật hiện Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 

đang tạm giữ theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 19 tháng 3 năm 2018. 

4. Về án phí: Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo Trần Công V phải chịu 200.000đ.

5.Về thời hạn kháng cáo: Án xử công khai sơ thẩm bị cáo Trần Công V và người 

bị hại Nguyễn Phú Đ1 có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 

tuyên án sơ thẩm. 

Riêng người bị hại Nguyễn Phú Tr, những người có quyền và nghĩa vụ liên quan 

vắng mặt tại phiên tòa hôm nay, có quyền kháng bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc Tòa án niêm yết bản án tại địa phương. 

  Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật  Thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 - Bị cáo,      Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 
 - VKSND huyện Hòa Vang, 

 - VKSND TP. Đà Nẵng 

 - Công an huyện Hòa Vang, 

 - Lưu hồ sơ. 

 Nguyễn Ngọc Anh 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH ĐỒNG THÁP   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số:  08/2018/HS-ST 

Ngày: 14-3-2018 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông N           

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông H              

Bà Lê Thị   a   P ươ  . 

- Thư ký phiên tòa: Ông N          N   a –                       ỉnh 

Đồng Tháp. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tham gia phiên tòa: 

Ông      H          - Kiểm sát viên. 

Ngày 14/3/2018, tạ                       ỉ   Đồng Tháp xét xử  ơ   ẩm 

công khai v  án hình sự  ơ   ẩ     lý số: 03/2018/TLST-HS ngày 13 tháng 02 

                                        ử  ố          Đ    -           

                   ối với b  cáo: 

Nguy n Thanh T (V),           995; tạ  Đồng Tháp; 

 ơ              , xã A, huyện T, tỉ   Đồng Tháp; 

Nghề nghiệp: Thợ   ệ ;   ì   ộ học vấn: 6/12; 

Quốc t ch: Việ     ;   ớ           ;      ộc: kinh; Tôn giáo: không; 

Con ông Nguyễn Thành T2,           95          ần Th  P,           959. 

Vợ,            ó;   ền án, tiền sự: không; 

 ạ                     ;  ạm giam ngày: 25/4/2017; 
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 B       ợ       th   ệ                 ạ             ệ      ả 

     cho tại ngoại           5        .        ó      ạ           . 

* Người bào chữa cho bị     Ng           T: 

        ị N    T1–                             ọ  T1, thuộ  Đ      t 

    ỉ   Đồng Tháp (có m t). 

* Ngườ   ị      N      H   N          ; 

*                  ủ   gườ   ị     Ng      ữ  N 

1. N      V    ,           9 3 (có m t); 

2. Đ      ị     V,           9   (có m t); 

  ng             ,     ,    ệ   , tỉnh Đồ       . 

Ngườ         g 

1.N             2,           95  (có m t); 

2.        ị P,           959 (có m t); 

3.N       a    3,          9 5 (có m t); 

4.P ạ      H,          99  (có m t); 

Cùng             ,     ,    ệ   ,  ỉ   Đồ       . 

5.N      V   Đ,          9   (vắng m t); 

6.N           Đ1,          99  (vắng m t); 

Cùng            P,     ,    ệ  T,  ỉ   Đồ       . 

7.P ạ     H1,          9   (vắng m t); 

 ơ          P,    ,    ệ   ,  ỉ   Đồ       . 

8.         a    4,          99  (có m t); 

9.       a    5,           9 9 (vắng m t); 

10.            6,         2010 (vắng m t); 

Đại diện theo pháp lu t của T6 là ch    ầ          5 (có m t); 

11.H       ị      7,          99  (có m t); 

12.P a   ị     H2,              (vắng m t); 

Đại diện theo pháp lu t của H2 là ông P        ,          9    (vắng m t). 

Cùng             ,     ,    ệ   ,  ỉ   Đồ       . 
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13.N      V   O,          999 (có m t); 

 ơ          ,    ,    ệ   ,  ỉ   Đồ       . 

14.         a   H3,          99  (vắng m t); 

15.P ạ      ,          995 (vắng m t); 

16.N         P1,          9   (vắng m t); 

Cùng          P,    ,    ệ   ,  ỉ   Đồ       . 

17.N      V    9,          99  (vắng m t); 

 ơ          P,    ,    ệ   ,  ỉ   Đồ       . 

18.N       ị     N1,          9   (vắng m t); 

19.Đ    H    N2,          9   (vắng m t); 

Cùng          ,    ,    ệ   ,  ỉ   Đồ       . 

NỘI   NG V  N 

               ệ   ó       ồ  ơ           ễ      ạ         ,  ộ         

     ợ   ó   ắ           

Ch  Trần Lê Thanh T4 và ch  Nguyễn Kim P1        ại            ấp A, xã 

A, huyện T, tỉ   Đồng Tháp. Ngày 14/4/2017,          T4 và ch  P1 có mâu thuẫn 

nhau trong sinh hoạt, ch  P1   ện thoại cho em rể là Nguyễ      Đ  ể  ạ   ự   ệ 

    Đ        . K   Đ   n thì ch  P1 thách thứ            ới ch  T4,         ợc 

        .      ó,     T4 kể lại sự việc cho bạn là Nguyễn Thanh T3 nghe. 

Theo Nguyễ      Đ       Đ            ,  3 và một số              n nhà 

gọ  Đ     ó      ện. Do sợ nhóm của T3          Đ   ô         . 

Đ   ngày 15/4/2017, ch  Trần Lê Thanh T4 tổ chức sinh nh t tại nhà và có 

mời Nguyễn Thanh T3, Nguyễn Thanh T (em trai của T3), Huỳnh Th  Thủy T7 

(bạn gái của Nguyễn Thanh T), Phạm Th  H và Phạm Th  Kim H2 (bạn gái của H) 

  n dự. Nguyễ              ố    ợng sử d          ,    ớ          ự sinh nh t T 

mang theo con dao bấm dài 21,6cm, phầ    ỡi dài 9,8cm,  ơ   ộng nhất củ    ỡi 

       ,   ỡ ,  ũ  dao sắc nhọn và gài     ắ         ầ . K          n nhà 

      do        n giờ m  tiệc nên ch  Trần Lê Thanh T4   t bàn      ớ       ể 

      ời ngồi uố     ớc. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Nguyễ      Đ       ợc T3 
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       nhà ch  Trần Lê Thanh T4 nên cùng với các bạn là Phạm Chí H1, Nguyễn 

Trọ   Đ1 và Phạm H          n nhà ch  T4 chém T3 trả    . K      Đ,      Đ1 

      ờ                      ự ch      55  ,      1 mang theo một ống tuýp 

sắt. Khi nhóm củ  Đ d          ớc cửa nhà của ch  Trần Lê Thanh T4, do có mâu 

thuẫ    ớc nên ch  T4 bi   Đ              3 nên la lên “ ó  ầm hàng tớ ”, rồi 

chạy vào buồng nhà. 

         ễ       T       Đ       ầ       ô          ch  Trần Lê 

Thanh T4; Đ               3 thì T3           ố    ỡ; T      ạ          ì 

      ễ         ầ       ợ     ,                             dao chém 

trúng vào b ng phải và mạ    ờ      ủ  T.               T                  

               ời               ự       ủ   .              ,      lên “  

 ị        ”     Đ                              ấ   ứ ,                    

  ờ     .             , T       ồ    ó   ớ   7 “           g        ”. T7 

vạch     ủ  T lên           ơ  ,      ó T          ệ       ử     ,  ồ         

dao      ổ  ự    ồ   ơ   ủ            ầ           4. 

Bản k t lu          nh pháp y tử thi số 279/KL-KTHS ngày 26/4/2017 của 

Phòng Kỹ thu t hình sự Công an tỉ   Đồ        ối với Nguyễn H u N thể hiện: 

      ầu vú trái 02cm có v      ơ    ằm ngang h           ơ  ì   ô       

3,8cm, h  1,2cm, khi khép lại dài 4,5cm; v      ơ    ó    ề    ớng xéo lên, mép 

  ới cạnh ngoài dài 02cm, cạnh trong dài 1,8cm; v t thủng chẻ lọt vào khoang 

  ơ           ủ                  ờn 3, 4; tâm thất trái có v t thủng xuyên thấu, 

ngoài dài 02cm, trong 1,5cm. K t lu n: Nguyễn H u N tử vong do b  v t sắc nhọn 

xuyên thấu vào trong khoang lồng ngực làm thủng tim gây mất máu cấp. 

Biên bản xem xét dấu v   ối với Nguyễn Thanh T lúc 08 giờ ngày 

17/4/2017 thể hiện: 01 v                   ờn trái dài 07cm, rộng 0,2cm; 01 v t 

xây xát da vùng b ng dài 07cm, rộng 0,2cm. 

 ơ q a  đ ều tra tạm gi  vật ch ng chờ xử lý g m: Thu gi  của Quách 

Thanh H1         ơ                tay; thu gi  của Nguyễn Trọ   Đ1         ơ 

mi màu hồ                   55  ; thu gi  của Nguyễn H                 

55  ;                          ;              ắ            ắ  ;      ầ   ọ  

           ; thu gi  của Nguyễ      Đ  01 cây dao bằng kim loại màu trắng 
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dài 55cm; thu gi  của Phạm Chí H1: 01 ống tuýp dài 58cm, chu vi 9,5cm; thu gi  

của Nguyễ                  ơ         ,   ắng; 01 con dao bấm dài 21,6cm, 

  ỡ      9,   ,  ơ   ộng nhất củ    ỡ          ,  ũ    ọn, sắc, có dính máu của b 

hại Nguyễn H u N; thu gi      ó   ả   ể         ô        ô             ợ 

  ủ        và thu gi  tại hiệ     ờ           ự        ,  ỡ;  3       ự    

             ỡ;    ố           ,      ;     ạn g  dài 1,82 mét;           

                  3   ;             m nh       9  ;           ô       ,  ; 

01 con dao cán g  dài 36cm; 01 con dao bấm dài 27cm,     ó     màu vàng hiệu 

AERO.  

Về trách nhiệm dân sự: Đại diện hợp pháp của b  hại là ông Nguyễ        

và    Đ ng Th  Cẩm V yêu cầu Nguyễn Thanh T bồ    ờ          ả      ồ  

các chi phí: Tiền m    ấ ,        5.   .    ồng; tiền mua h  ,     ống: 

 5.   .    ồng;  tiền ngày công     ộ      .   .    ồng và tiền tổn thất tinh 

thầ      .   .    ồng. Nguyễn Thanh T  ồng ý bồ    ờng tất cả số tiền này cho 

 ại diện hợp pháp của b  hạ         ồ     ờng    ớc   .   .     ồng. 

 ạ       ạ    ố      –  K                            ủ    ệ   ể 

            ỉ   Đồ             ố            ễ        T  ề  ộ   “     gườ    

 ư       g ớ         g            g” theo           ạ     ả    Đ ề       ộ 

     ì    ự        5,   ợ   ử   ổ   ổ               ọ   ắ     ộ      ì    ự 

       5 . 

 ạ          , K ể               ằ            ạ  ộ   ủ           ợ  

  ự    ệ     ớ                         ợ      ử      ờ    ể   ộ       ì   ự 

       5  ó   ệ   ự                           .                 ề  ộ    ạ 

    ì     ạ    ợ           ạ    ả   Đ ề  9   ộ      ì    ự      999   ợ 

 ử   ổ   ổ             9   ọ   ắ     ộ       ì    ự     999    ơ   ứ       ằ   

 ớ   ộ    ạ     ì     ạ   ợ            ạ    ả   Đ ề       ộ      ì    ự    

2015,     ờ    ể      ử                             ộ       ì    ự        5 

có   ệ   ự          , nên  ầ                 ộ      ì    ự        5  ể   ả 

                 ,               ạ             ố                   

           ủ    ố   ộ   ề   ệ            ộ      ì    ự        5,  ì     ề     

 ộ   ồ        ử 
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Tuyên  ố            ễ       T   ạ   ộ  “      gườ     ư       g ớ 

        g             g” 

Á         ả   Đ ề    ;   ể   , i,      ả   ,    ả   Đ ề  5  ộ     

 ì    ự 2015; 

 ử   ạ              ễ        T    01         01     06 tháng tù. 

 ề         ệ       ự      ứ Đ ề   8  ộ      ì   ự     2015, Đ ề  59 

 ộ           ự    5  ề      ô        ự            ủ            ạ    ệ   ợ 

     ủ      ạ ,   ộ          ồ     ờ    ổ   ộ         .   .     ồ  ,   ợ        

 ố   ề   .   .         ồ    ờ      ớ   ó,            ả   ồ    ờ        ạ 

  ệ   ợ        ủ      ạ  là    .   .     ồ  . 

Về v t chứng,     ứ Đ ều 106 Bộ lu t tố t ng hình sự       5  ề ngh 

Hộ   ồng xét xử                     ủ            ứ       ô        ạ   ộ        

 ả    ô                ử     ,   ủ         ô   yêu cầu       ạ . 

               ủ                   ọ  T1 bào ch a cho b          ễ 

Thanh T: Thống nhất nội dung Cáo trạng Viện kiể               ố về hành vi phạm 

tội của b                   nh tạ  Đ ều 126 Bộ lu t hình sự       5      ống nhất 

với các tình ti t giảm nhẹ mà Kiể              ề ngh  Hộ   ồng xét xử áp d ng tại 

  ểm b, i, s khoản 1, khoả   Đ ều 51  ộ       ì    ự    5.            ề ngh  Hội 

 ồng xét xử xem xét áp d ng hình phạt nhẹ nhất cho b       ơ   ứng bằng thời 

        ạm gi , tạ        ối với b     ể b  cáo sớ   ó   ều kiện      ộ    ể có 

thu nh p bồ    ờng thiệt hạ      ại diện hợp pháp của b  hại theo ý chí tự nguyện 

bồ     ờng của b       ối vớ   ại diện hợp pháp của b  hại. 

       ủ     ờ   ạ   ệ   ợ       của     ạ ,         ễ              

Đ       ẩ    Yêu cầu b  cáo T bồ     ờng ti p chi phí cứu ch a, mai táng cho 

b  hại và tiề       ô       ộng, tổn thất tinh thầ       ại diện hợp pháp của b 

hại     4 .   .     ồ   

     ứ vào các chứng cứ và tài liệ       ợc thẩm tra tạ           ;      ứ 

vào k t quả tranh lu n tạ                  ơ            ầ   ủ, toàn diện chứng cứ, 

ý ki n của Kiểm sát viên, ý ki n bào ch a của Lu    ,  ời khai của b     ,    ờ   

 ạ ,  ạ    ệ   ợ        ủ     ờ      ạ              ời tham gia tố t ng khác. 
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NH N Đ NH  ỦA   A  N 

     ơ     ộ           ,      ứ             ệ       ồ  ơ       ợ 

            ạ           ,  ộ   ồ       ử                   

[1] Vào khoảng 19 giờ ngày 15/4/2017, Nguyễn Thanh T3, b  cáo Nguyễn 

Thanh T (em trai của T3), Huỳnh Th  Thủy T7 (bạn gái của b  cáo T), Phạm Th  H 

và Phạm Th  Kim H2 (bạn gái của anh H)   n dự sinh nh t của ch  Trần Lê Thanh 

T4 tại nhà ch  T4             ấp A, xã A, huyện T. Do còn sớm nên ch  T4 và T3, 

b  cáo T, ch  T7, anh H và ch  H2 ngồi uố    ớ     ớc sân nhà ch  T4. Nguyễn 

    Đ    nghi ngờ nhóm của T3  ì  Đ                              ,  ì    ớc 

 ó Đ có bên vực ch  Nguyễn Kim P1, khi ch  P1 có mâu thuẩn cự cải với ch  Trần 

Lê Thanh T4, nên khi phát hiện T3 tại nhà ch  T4          ới các bạn là Phạm Chí 

H1, Nguyễn Trọ   Đ1 và Phạm H          n nhà ch  T4 chém T3 trả    . K      

Đ,      Đ1        ờ                      ự ch      55  ,      1 mang theo 

một ống tuýp sắt. Khi nhóm củ  Đ            ớc cửa nhà của ch  T4, do có mâu 

thuẫ     ớc nên ch  T4 bi   Đ          nh T3 nên la lên, rồi chạy vào trong nhà 

cùng với ch  T7, anh H và ch  H2. K    ó Đ       ầ       ô          ch  T4; Đ 

               3, nên T3            ố    ỡ; T      ạ            ì       ầ      

  ợ     ,                              dao chém trúng vào b ng phải và mạn 

  ờ       ủ  T.              T            bấm                        ời 

                ự       ủ   .              ,   la lên “    ị        ”     Đ    

N                           ấ   ứ ,            ó N     ử vong. 

[2] Hộ   ồng xét xử xét thấy hành vi của b  cáo T là nguy hiểm cho xã hội, 

         ạ    n quyền sống củ     ờ         ợc pháp lu t bảo hộ, xâm phạm 

  n quyền phòng vệ              ợc pháp lu             ồng thời gây mất tr t tự 

công cộng                         n quần chúng nhân dân. Trong v  án này 

m c dù hành vi của b  hại Nguyễn H u N là b  pháp lu t cấm do dùng dao là hung 

khí nguy hiể   ể   ợ    ổi và chém b             ơ       ,   ệc b  cáo có hành vi 

phòng vệ chống trả lại hành vi trái pháp lu t của b  hạ   ể bảo vệ tính mạng, sức 

kh e và lợi ích hợp pháp khác của mình và củ     ời thân, bạn bè b           ợc 

pháp lu t cho phép, tuy nhiên b  cáo lại có hành vi chống trả   ợt quá giới hạn mà 

pháp lu t cho phép là dùng dao sắc nhọn              ờ   ể          ùng trọng 
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y    ơ   ể của b  hại làm cho Nguyễn H u N b  ch t, rõ ràng b  cáo nh n thứ    ợc 

hành vi của mình là rất nguy hiểm cho tính mạng của b  hạ           cáo vẫn thực 

hiệ     ể m c cho h u quả xảy ra, trong khi b  cáo có thể có cách ứng xử khác 

  ơ    ứng ho c thấ   ơ   ể chống trả lại hành vi sai trái của b  hại.  

 3      ờ      ủa b  cáo T  ạ           ô           ợp với lời khai của 

 ại diện hợp pháp củ     ời b  hạ ,    ời làm chứng, phù hợp với các chứng cứ, 

tài liệ            p trong hồ  ơ    án về thờ      ,   ô       ,       ểm xảy ra tội 

phạm, phù hợp với Cáo trạng của Viện kiểm sát. Nên hành vi của b         ủ các 

y u tố cấu thành tội “      gườ      ư       g ớ        g             g” theo 

      nh tại khoả    Đ ều 96 của Bộ lu t hình sự      999. Do hành vi phạm tội 

của b          ợc thực hiệ     ớc ngày Bộ lu t hình sự        5  ó   ệu lực pháp 

lu t (ngày 01/01/2018), so vớ       nh tại khoả   Đ ều 126 Bộ lu t hình sự     

2015 thì tội phạm, hình phạ             nh tại khoả    Đ ều 96 Bộ lu t hình sự     

1999      ơ   ứng và bằng nhau. Xét thấy tại thờ    ểm xét xử v  án này thì Bộ lu t 

hình sự        5     ó   ệu lực pháp lu t, nên áp d          nh của Bộ lu t hình 

sự        5  ể giải quy t là phù hợp với Ngh  quy t số 41/2017/QH14 ngày 

20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ lu t hình sự        5. 

Tại khoả    Đ ều 126 của Bộ lu t hình sự        5       nh: 

“1  Ngườ     g    gườ      g   ườ g     ư      g ớ         g    

c        g   ặ      g   ườ g     ư           ầ           ắ  g ữ  gườ       

 ộ ,   ì  ị       ả       ô g g    g ữ     02  ă    ặ        ù  ừ 03     g     02 

 ă  ” 

[4] Hành vi phạm tội của b  cáo T cần thi t phả            ử           ớc 

pháp lu t và áp d ng hình phạ    ơ    ứng với hành vi phạm tội do b  cáo gây ra, 

cách ly b  cáo ra kh    ời sống xã hội một thời gian nhấ        ể  ủ sứ       , 

giáo d c b  cáo tr         ô        ó              ì          ộ ,  ồng thờ   ũ   

phòng ng a chung trong toàn xã hộ . K              ì     ạ   ộ   ồ        ử 

 ũ            ì              ng, giảm nhẹ và nhân thân của b  cáo. Về tình ti t 

      ng trong v  án này là không có; về nhân thân b         ố    ợng sử d ng 

ma túy theo k t lu         nh số 275/KL-KTHS ngày 26/04/2017 của Phòng kỹ 

thu t hình sự Công an tỉ   Đồng Tháp, bả           ó   ền án, tiền sự; các tình 
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ti t giảm nhẹ cần áp d ng cho b                      ẩ          ,         ối 

cải; sau khi phạm tội b              ộ        ì    ồi t  ờng một phần thiệt hại cho 

 ại diện hợp pháp của b  hạ       .   .    ồng; phạm tội lầ   ầu và thuộ     ờng 

hợp ít nghiêm trọng; b  cáo có bác ruột ông Tr          là Liệ              nh tại 

  ểm b, i, s khoản 1 và khoả    Đ ều 51 Bộ lu t hình sự     2015. 

[5] Về trách nhiệm dân sự: Áp d ng Đ ều 591 Bộ lu t dân sự 2015; 

Chấp nh n yêu cầu củ   ại diện hợp pháp của    ời b  hại ông Nguyễ     

        Đ ng Th  Cẩm V buộc b  cáo T bồ     ờng chi phí cứu ch a, mai táng cho 

b  hại và tiề        ô      ộng, tổn thất tinh thầ       ại diện hợp pháp của 

   ời b  hại  ổ    ộ       6 .   .    ồ  , tr  vào số tiề         ì          

bồ     ờ      ớ    .   .     ồng, còn lại phải bồ     ờng ti p là 142.000.000 

 ồng,  ồng thời ghi nh n sự tự nguyện của b       ối với yêu cầu củ   ại diện hợp 

pháp của b  hại. 

     ề  ử      t chứng: Xét thấy          ứ   thu gi  trong v  án này    

 ô        ạ   ộ          ả    ô               ử     ,   ủ         ô   yêu cầu 

     ạ , nên áp d ng khoả    Đ ều 106 của Bộ lu t tố t ng hình sự        5; 

T ch thu tiêu hủy:        ơ              tay (thu gi  của Quách Thanh 

H1);        ơ         ồ                     55  , cán dao quắn dây thun màu 

xanh (thu gi  của Nguyễn Trọ   Đ1); 01 con dao dài 55cm, cán dao quắn dây thun 

      ;                        ;              ắ            ắ  ;      ầ   ọ 

            (thu gi  của Nguyễn H u N); 01 cây dao bằng kim loại màu trắng 

dài 55cm, cán dài 13cm (thu gi  của Nguyễ      Đ); 01 ống tuýp kim loại dài 

58cm, chu vi 9,5cm (thu gi  của Phạm Chí H1);        ơ          ,   ắng (thu 

gi  của Nguyễn Thanh T); 01 con dao bấ       ,   ,   ỡ      9,   ,  ơ   ộng 

nhất củ    ỡ        ,  ũ    ọn, sắc; thu gi      ó   ả    ể        ô    

(  ô              ợ    ủ       ) và          ự       ,  ỡ;  3       ự          

        ỡ;    ố            ,      ;      ạn g       ,     ;                

         3   ;            m nh       9  ;            ô       ,  ;        

dao cán g  dài 36cm;              33  ,   ỡi dài 22cm, rộng 2cm; 01 con dao 

bấ          ,     ó      màu vàng hiệu AERO (thu gi  tại hiệ     ờng).  
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    Đối vớ         ể     ề ngh  củ   ại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa 

hôm nay. Hộ   ồng xét xử thấy rằng q     ể      ề ngh  củ   ạ    ệ   ện kiểm 

sát phù hợp với chứng cứ      ợc thẩm tra tại phiên tòa, chứng cứ theo hồ  ơ    án 

và tình ti t khách quan của v   ,       ợc xem xét giải quy t trong v  án này. 

    Đối vớ   ề ngh  củ     ời bào ch a cho b  cáo Nguyễn Thanh T tại phiên 

tòa xét thấy là có một phần  ơ          ợc xem xét, giải quy t trong v  án này. 

Riêng việ   ề ngh  Hộ   ồng xét xử áp d ng hình phạ     ơ   ứng với thời gian 

tạm gi , tạ        ối với b  cáo, xét thấ           ơ    ứng với tính chất, mức 

 ộ hành vi phạm tội của b  cáo,       ô     ợc xem xét, chấp nh n. 

[9] Xét thấ              ì     ều tra, truy tố và xét xử thì hành vi và các 

quy     nh tố t ng củ  Đ ều tra viên, Kiể          ,    ời bào ch  ,    ời  ại diện 

hợp pháp của b  hạ       ực hiện quyề              củ   ì                  nh 

pháp lu t tố t ng hình sự và không có vi phạm gì b  khi u nại, nên Hộ   ồng xét xử 

  ô     t ra xem xét giải quy t. 

     Đối với hành vi vi phạm pháp lu t của Nguyễ      Đ, P ạm Chí H1 và 

Nguyễn Trọ   Đ1,  ơ       ả        ều tra Công an tỉ   Đồ          ề ngh 

Công an huyện T xử phạ              ối vớ       ố   ợng này xong, xét thấy là 

phù hợ        ô     t ra xử lý trong v  án này. 

[11] B  cáo Nguyễn Thanh T phải ch u án phí hình sự  ơ   ẩm và án phí dân 

sự  ơ   ẩm. B  cáo,  ại diện hợp pháp của b  hại có quyề                       nh 

của pháp lu t. 

 ì      ẽ trên, 

QUYẾ  Đ NH: 

     ứ       ả   Đ ề    ,   ểm b, i, s khoả   ,    ả    Đ ều 51  ộ     

 ì    ự     2015; 

Ngh  quy t số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành 

Bộ lu t hình sự        5;  

      ố            ễ       T   ạ   ộ  “      gườ     ư       g ớ 

        g             g”; 
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Xử phạt b         ễ       T 01 (mộ       3            t .   ờ   ạ 

  ấ        ì     ạ                          ấ        ì    ạ ,   ợ      vào 

thời gian tạm gi , tạm giam                     n ngày 05/01/2018. 

*  ề         ệ       ự  Á       Đ ề  59   ộ           ự    5; 

 - Ghi nh    ự  ự     ệ   ủ        T          ồ     ờ          ứ     , 

             ạ      ề       ô       ộ  ,  ổ   ấ        ầ      ạ    ệ   ợ 

     ủ     ờ    ạ    ô      ễ             Đ         ẩ     ổ    ộ      

14 .   .     ồ  . 

Kể t        ó  ơ       ầu thi hành án của    ờ   ợc thi hành án ( ạ    ệ 

 ợ        ủ      ạ )       ời phải thi hành án (b  cáo)                   ố tiền 

nêu trên, thì hàng tháng còn phải ch u tiền lãi bằng 50% mức lãi suất theo       nh 

tại khoản 1 Đ ều 468 Bộ lu t dân sự        5,   ơ   ứng với thờ               

                                  ối với số tiề               . 

* Về v t chứng: Áp d ng khoả    Đ ều 106 của Bộ lu t tố t ng hình sự     

2015; 

T ch thu tiêu hủy:        ơ                tay;        ơ         ồ        

con dao dài 55cm, cán dao quắn dây thun màu xanh; 01 con dao dài 55cm, cán dao 

quắ                  ;                       ;            ắ        

  ắ  ;      ầ   ọ              ; 01 cây dao bằng kim loại màu trắng dài 55cm, 

cán dài 13cm; 01 ống tuýp kim loại dài 58cm, chu vi 9,5cm;        ơ         , 

trắng; 01 con dao bấ        ,   ,   ỡ      9,   ,  ơ   ộng nhất củ    ỡi dao 

    ,  ũ    ọn, sắc; thu gi     ó   ả   ể         ô     ;          ự       , 

vỡ;  3       ựa                  ỡ;    ố           ,      ;      ạn g    

 ,     ;                           3   ;             m nh      9  ;    

        ô       ,  ;               dài 36cm;             33  ,   ỡi dài 

22cm, rộng 2cm; 01 con dao bấ          ,     ó      màu vàng hiệu AERO  

(V t chứng nêu trên C c thi hành án dân sự tỉ   Đồ              ản lý, 

theo Biên bản giao nh n v t chứng, tài sản ngày 07/02/2018). 
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* Về án phí: Áp d ng Đ ều 136 Bộ lu t tố t ng hình sự 2015, Đ ều 23 Ngh 

quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ        ờng v  Quốc hội về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử d ng án phí và lệ phí tòa án. 

B          ễ       T phải ch u 200.000  ồng án phí hình sự  ơ   ẩm và 

7.100.000  ồng án phí dân sự  ơ   ẩ . 

B  cáo,  ại diện hợp pháp củ     ời b  hại có quyền kháng cáo bản án     

               ấ       ạ         ố  ồ                thời hạn 15 ngày kể t  

ngày tuyên án. 

   ờng hợp bản án, quy          ợc thi hành theo       nh tạ  Đ ều 2 Lu t 

Thi hành án dân sự   ì    ờ    ợc thi hành án dân sự,    ời phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả thu n thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

     ợc thực hiệ             nh tạ      Đ ều 6, 7, 7a, 7b và 9 Lu t Thi hành án 

dân sự, thời hiệ                ợc thực hiệ             nh tạ  Đ ều 30 Lu t Thi 

hành án dân sự. 

 ơi nh n: 

- TANDTC (V   Đ-KT 1);    

- TANDCC tại TP.HCM;

- VKSNDCC tại TP.HCM;  

- Ban Nội chính Tỉnh ủ  Đồng Tháp; 

- VKSND tỉ   Đồng Tháp; 

- S           ỉ   Đồng Tháp; 

-  ơ        Đ     ỉ   Đ ; 

-  ơ                ỉ   Đ ; 

- C c thi hành án dân sự tỉ   Đ ; 

- Trại tạm giam CA tỉ   Đồng Tháp; 

- Phòng KTNV – THA TA tỉ   Đ ; 

- Phòng nghiệp v  hồ  ơ     ỉ   Đ ;  

-    ờ                    ;  

- B     ,    ờ   ạ    ệ   ợ        hại; 

-      ,  ồ  ơ            . 

    HỘI ĐỒNG            H   

 H   PH N-  HỦ   A PHI N   A 

 Đ     

N          
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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   Bà Lý Thị Đoàn 
Các hội thẩm nhân dân:  Nguyễn Trần Phương 

 Ông Hoàng Kim Bảng 

- Thư ký tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Hoài Thương– Thư 
ký Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình tham gia phiên tòa: 
Ông Lê Quý Thanh-  Kiểm sát viên. 

Ngày 8 tháng 02 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình. 
Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ 

án hình sự thụ lý số: 02/2018/HSST, ngày 18 tháng 01 năm 2018 đối với: 
Bị cáo Bïi V¨n A, sinh ngày 03/6/1995. 
Nơi cư trú: x· L, huyÖn Y, Hßa B×nh; 
Chỗ ë hiÖn nay: x· L, huyÖn Y, Hßa B×nh; 
Nghề nghiệp: Lao động tự do; Dân tộc: Mường; tôn giáo: Không; trình độ 

văn hóa: 8/12. Có bố là ông Bùi Văn H sinh năm 1971, mẹ là bà Bùi Thị I, sinh 
năm 1971.  

Gia đình bị cáo có 02 anh chị em, bị cáo là con thứ nhất. 
Tiền án, tiền sự: Không. 
Bị bắt tạm giam, giữ từ ngày 30 tháng 4 năm 2017 đến nay. Được trích 

xuất, có mặt tại phiên tòa. 
Người bị hại: 
Anh Bùi Văn B – sinh năm 1991. 
Nơi cư trú: x· B, huyÖn Y, Hßa B×nh. Đã chết. 
Người đại diện hợp pháp của người bị hại: 
Ông Bùi Văn Điệp và bà Bùi Thị Dỉ (bố mẹ đẻ của bị hại) 
Nơi cư trú: x· B, huyÖn Y, Hßa B×nh. Có mặt. 
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
1. Ông Bùi Văn K và bà Bùi Thị M (bố mẹ đẻ của bị cáo).
 Nơi cư trú: x· L, huyÖn Y, Hßa B×nh.. Có mặt. 
2. Anh Bùi Văn C– sinh năm 1985.
Nơi cư trú: x· B, huyÖn Y, Hßa B×nh. Có mặt. 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 
TỈNH HÒA BÌNH 

Bản án số: 07/HSST/2018 
Ngày: 08/02/2018 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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3. Anh Bùi Văn D– sinh năm 1986.
Nơi cư trú: x· B, huyÖn Y, Hßa B×nh. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Bị cáo Bùi Văn A bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình truy tố về 
hành vi phạm tội như sau: 

Kho¶ng 11 giê ngµy 29/4/2017, t¹i phßng h¸t sè 02 qu¸n Karaoke To¶n 
Club, thuéc ®Þa phËn xãm Chim x· B, huyÖn Y, Hßa B×nh. Bïi V¨n A tæ chøc 
sinh nhËt cho em g¸i là Bïi ThÞ D - sinh n¨m 2000. Trong qu¸ tr×nh h¸t Karaoke 
cã Bïi V¨n A vµ kho¶ng 15 ngêi ®Òu lµ b¹n cña Bïi ThÞ G. §Õn kho¶ng 14 giê 
30 phót cïng ngµy, nhãm h¸t cña A nghØ vµ ra quÇy lµm thanh to¸n.  

Lóc nµy t¹i phßng h¸t sè 01 cña qu¸n cã nhãm kh¸ch đang h¸t trong ®ã 
có: Bïi V¨n B - sinh n¨m: 1991, Bïi V¨n D - sinh n¨m: 1986, C, sinh n¨m 1985 
cïng tró t¹i: x· B, huyÖn Y, Hßa B×nh vµ Qu¸ch V¨n E, sinh n¨m 1990, tró t¹i: 
x· H, huyÖn Y, Hßa B×nh (trước đó cả nhóm đã uống rượu tại nhà Bùi Văn D). 

Trong qu¸ tr×nh h¸t, do micro hÕt pin, nªn E cã cÇm micro ra quÇy thanh 
to¸n ®Ó yªu cÇu thay pin. Khi ra ®Õn quÇy E cã gÆp A ®ang ®øng ®ã cïng G vµ 
c¸c b¹n cña G. A cã hái E “ngêi ë ®©u? tªn lµ g×? em thÊy l¹ l¾m”, E tr¶ lêi “em 
ngêi H, bän anh ®i h¸t µ?”. Sau ®ã, gi÷a A vµ E cã trao ®æi mét vµi c©u nãi n÷a 
vµ b¾t tay nhau. A ®i ra xe chỗ Bïi V¨n X, sinh n¨m 1995 (lµ ch¸u cña A) ®ang 
chê ®Ó chë ®i vÒ. E quay l¹i phßng h¸t ®Ó h¸t tiÕp, lóc nµy nh÷ng ngêi trong 
phßng gåm B, C, D cã hái E “sao l©u thÕ”, E cã kÓ víi mäi ngêi lµ “cã anh g× 
hái th¨m em ë ngoµi kia”, sau ®ã E cïng mäi ngêi h¸t thªm kho¶ng 3- 4 phót 
n÷a th× nghØ. E ra ngoµi ®i vÖ sinh, D ë l¹i h¸t thªm vài phót råi ®i ra sau, B vµ C 
®i ra ngoµi phÝa s©n cña qu¸n vµ gÆp A ®ang chuÈn bÞ ®i vÒ, D vµ C x«ng vµo 
dïng ch©n tay ®¸nh A liªn tiÕp tõ s©n cña qu¸n ra ®Õn bê rµo. Do bÞ ®¸nh liªn 
tiÕp, A ®· dïng tay tr¸i rót con dao mang theo trong tói quÇn bß bªn tr¸i (lo¹i dao 
gÊp, b»ng kim lo¹i, lìi dao nhän, cã 2 lìi, phÇn lìi dao dµi kho¶ng 10,2cm, 
c¸n dao ®îc ghÐp b»ng hai m¶nh kim lo¹i, nèi víi phÇn lìi dao b»ng èc vÝt, 
lìi dao cã thÓ gÊp l¹i vµo trong c¸n dao, tæng thÓ con dao dµi kho¶ng 20cm) 
®©m khua vÒ phÝa tríc nh»m môc ®Ých ®Ó nh÷ng ngêi kia biÕt A cã dao vµ 
kh«ng x«ng vµo ®¸nh A n÷a, nhng ®· tróng vµo ®Çu gèi cña B. B liÒn lïi l¹i vµ 
nhÆt viªn ®¸ nÐm tróng ®Çu A. Cßn C vÉn tiÕp tôc ®¸nh A, lóc nµy D ®i ra ngoµi 
thÊy B bÞ ®©m ch¶y m¸u ®· x«ng vµo cïng C ®¸nh liªn tiÕp vµo vïng mÆt, m¾t 
cña A. Lóc nµy do bÞ ®¸nh ®au, A tiÕp tôc dïng dao ®©m khua vÒ phÝa tríc vµ 
tróng vµo bông vµ ®ïi cña C. ThÊy vËy, B lao lªn dïng tay ®¸nh A th× bÞ A ®©m 
tróng vïng bông 01 nh¸t, B  dïng 2 tay gi÷ ®îc tay cÇm dao cña A l¹i råi ng· 
xuèng, tay vÉn gi÷ ®îc tay cÇm dao cña A. Bïi V¨n C x«ng ®Õn gi»ng ®îc con 
dao råi nÐm qua bê rµo. Bïi V¨n A bá ch¹y ra ®êng Hå ChÝ Minh c¸ch n¬i x¶y 
ra ®¸nh nhau kho¶ng 5- 6 mÐt råi lªn xe m¸y ®îc Bïi V¨n X chë vÒ nhµ. T¹i 
hiÖn trêng, Qu¸ch V¨n E sau khi ®i vÖ sinh ra ngoµi thÊy B, C, D ®¸nh A th× vµo 
can ng¨n nhng kh«ng ®îc. Sau khi A bá ®i E quan s¸t thÊy Bïi V¨n B n»m «m 
bông vµ ch¶y nhiÒu m¸u, nªn E ®· cëi ¸o bÞt vÕt th¬ng cho B råi cïng mét 
ngêi kh¸c chë B ®i BÖnh viÖn cÊp cøu, cßn Bïi V¨n C ®îc mäi ngêi ®a ®i 
cÊp cøu t¹i BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Yªn Thñy. Do vÕt th¬ng qu¸ nÆng nªn Bïi 
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V¨n B ®· tö vong t¹i BÖnh viÖn §a khoa huyÖn Yªn Thñy; anh Bïi V¨n C ®îc 
gia ®×nh chuyÓn ®Õn BÖnh viÖn ®a khoa tØnh Ninh B×nh ®Ó tiÕp tôc ®iÒu trÞ. 

T¹i B¶n kÕt luËn gi¸m ®Þnh ph¸p y sè 83/G§PY ngµy 03/5/2017 cña Phßng 
Kü thuËt H×nh sù (PC54) C«ng an tØnh Hoµ B×nh cã kÕt luËn: N¹n nh©n Bïi V¨n 
B chÕt do sèc mÊt m¸u cÊp. 

T¹i B¶n kÕt luËn gi¸m ®Þnh ph¸p y vÒ th¬ng tÝch sè 80/PY- G§TT, ngµy 
24/5/2017 vµ 87/PY- G§TT, ngµy 31/5/2017 cña Trung t©m ph¸p y tØnh Hoµ 
B×nh x¸c ®Þnh: Bïi V¨n C bÞ tæn th¬ng c¬ thÓ do th¬ng tÝch g©y nªn hiÖn t¹i lµ 
09%; Bïi V¨n A lµ 12%. 

 Với nội dung trên, bản cáo trạng số 02/CT- VKS, ngày 16/01/2018 của Viện 
kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình đã truy tố Bùi Văn Avề tội “Giết người do vượt 
quá giới hạn phòng vệ chính đáng” theo quy định tại khoản 1 Điều 96 - Bộ luật 
hình sự năm 1999 (nay là Điều 126 - BLHS năm 2015). 

Tại phiên tòa, kiểm sát viên phân tích nội dung vụ án, các tình tiết tăng 
nặng, giảm nhẹ, giữ nguyên cáo trạng đã truy tố bị cáo và đề nghị Hội đồng xét 
xử tuyên phạt bị cáo Bùi Văn A 10 – 12 tháng tù; xử lý vật chứng theo quy định 
của pháp luật. 

Bị cáo tự bào chữa cho mình: Bị cáo nhất trí với bản cáo trạng và lời luận 
tội của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình truy tố bị cáo về tội 
“Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”. Bị cáo đề nghị Tòa 
xem xét cho bị cáo các tình tiết: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo 
thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo tuổi đời còn trẻ là người dân tộc thiểu 
số sống ở vùng sâu vùng xa nên nhận thức và hiểu biết pháp luật còn hạn chế, 
phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, sau khi gây án đã tích cực 
bồi thường cho gia đình bị hại khắc phục hậu quả gây ra.  Bị cáo có bác ruột Bùi 
Văn P là liệt sỹ. 

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, người đại diện hợp pháp của bị hại và những 
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 tố tụng: hành vi, quyết định tố tụng của của Cơ quan điều tra Công 

an tỉnh Hòa Bình, điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình, kiểm sát 
viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, 
thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên 
tòa, bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị hại không ai có ý kiến hoặc khiếu nại 
về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 
Do vậy các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 
hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 
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[2] Về nội dung vụ án: Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi 
phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng đã nêu. Lời khai nhận của bị cáo 
tại phiên tòa thống nhất với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, phù hợp 
với lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, phù 
hợp với biên bản khám nghiệm pháp y, vật chứng thu được cùng các tài liệu khác 
có trong hồ sơ vụ án. 

 Như vậy có đủ cơ sở kết luận: Chiều ngày 29/4/2017, tại sân quán 
Karaoke Toản Club-  thuộc x· B, huyÖn Y, Hßa B×nh, Bùi Văn A bị nhóm của 
Bùi Văn B gồm Bùi Văn B, Bùi Văn C và Bùi Văn D vô cớ dùng chân tay không 
và đá tấn công liên tiếp vào người mặc dù Bùi Văn A đã lùi ra sát phía bờ rào 
của quán nhưng vẫn bị Bùi Văn B và Bùi Văn C, Bùi Văn D tấn công dùng tay 
chân đấm đá Bùi Văn A, Bùi Văn A đã dùng dao nhọn, lưỡi dao bằng kim loại 
dài 10,2 cm khua để cảnh cáo- báo hiệu nhóm của B là mình có dao nhưng nhóm 
của B vẫn tiếp tục tấn công A, A dùng dao đâm 01 nhát trúng vào bụng của Bùi 
Văn B làm Bùi Văn B bị thương, chảy nhiều máu sau đó bị chết do mất máu cấp. 
Như vậy việc Bùi Văn A sử dụng dao để phòng vệ nhóm của B tấn công bằng 
chân tay không và đá là vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, hậu quả của sự 
vượt quá giới hạn phòng vệ của bị cáo làm anh Bùi Văn B bị chết. 

Hành vi của bị cáo Bùi Văn A đã thực hiện đủ yếu tố cấu thành tội “Giết 
người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” theo khoản 1, điều 96 Bộ luật 
hình sự. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến tính 
mạng của anh Bùi Văn B, gây mất trật tự trị an tại địa phương nên với bị cáo cần 
có một hình phạt để răn đe giáo dục và phòng ngừa chung.  

 Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo Bùi Văn A trong quá 
điều tra và tại phiên tòa đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm 
tội của mình, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, sau khi gây án 
đã tích cực bồi thường cho gia đình bị hại khắc phục hậu quả gây ra, bị cáo tuổi 
đời còn trẻ là người dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu vùng xa nên nhận thức và 
hiểu biết pháp luật còn hạn chế, bị cáo có bác ruột ông Bùi Văn P là liệt sỹ, đồng 
thời, đại diện hợp pháp của người bị hại có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự 
cho bị cáo là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại các 
điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Bùi Văn A không có 
tình tiết tặng nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.  

Về nhân thân các bị cáo: Bị cáo Bùi Văn A trước khi phạm tội có một tiền 
án về tội trộm cắp tài sản nhưng đã được xóa án tích   

[3]Về hình phạt chính: Trên cơ sở đánh giá đầy đủ tính chất, mức độ nguy 
hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo và các tình tiết giảm 
nhẹ trách nhiệm hình sự để cách ly bị cáo khỏi xã hội một khoảng thời gian đủ 
để giáo dục bị cáo thành người có ích cho xã hội. 

[4]Về hình phạt bổ sung: Không. 
[5] Đối với Bùi Văn C và Bùi Văn D: đây là những người đã tham gia 

cùng Bùi Văn B tấn công Bùi Văn A làm bị cáo A bị tổn hại 12 % sức khỏe, 
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nhưng do vết thương của bị cáo chủ yếu do bị bị hại Bùi Văn B dùng đá ném gây 
ra nên Bùi Văn Cvà Bùi Văn D chỉ bị xử lý hành chính mà không không bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự hình sự về hành vi cố ý gây thương tích là có căn cứ, 
đúng quy định của pháp luật 

[6]Về trách nhiệm dân sự: 
Đối với gia đình bị hại Bùi Văn B: Bị cáo đã tự nguyện bồi thường cho gia 

đình bị hại Bùi Văn B số tiền 80.000.000đ. Tại phiên tòa, người đại diện hợp 
pháp của bị hại Bùi Văn B không có yêu cầu gì về trách nhiệm dân sự đối với bị 
cáo nên Tòa không đề cập giải quyết. 

Đối với người có quyền lợi liên quan Bùi Văn C (trong quá trình xô sát 
với bị cáo anh Dùng bị tổn hại 9% sức khỏe): Bị cáo đã tự nguyện bồi thường 
cho anh Bùi Văn Csố tiền 10.500.000đ. Tại phiên tòa anh C không có yêu cầu gì 
về trách nhiệm dân sự đối với bị cáo nên Tòa không đề cập giải quyết. 

[7]Về xử lý vật chứng: Qu¸ tr×nh ®iÒu tra, C¬ quan ®iÒu tra C«ng an tØnh 
Hßa B×nh ®· thu gi÷: 01 (Mét) con dao b»ng kim lo¹i, d¹ng dao gÊp, phÇn lìi 
giao nhän, hai lìi s¾c dµi 10,2 cm, chç réng nhÊt 2,1cm. C¸n dao dµi 12,5cm, 
réng nhÊt 3,1cm; 02 chiÕc dÐp t«ng; 02 chiÕc dÐp tæ ong; 02 chiÕc dÐp t«ng mµu 
xanh, tr¾ng, ®en; 01 ¸o b¶o hé lao ®éng mµu xanh vµ 01 quÇn sooc mµu tr¾ng ®ôc; 
c¸c viªn ®¸; c¸c m¶ng bª t«ng; mét sè dÊu vÕt m¸u vµ c¸c mÉu m¸u. Xét đây là 
công cụ bị cáo sử dụng vào việc phạm tội và các đồ vật có liên quan đến vụ án, giá 
trị sử dụng thấp nên cần tịch thu tiêu hủy. 

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp 
luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Tuyên bố: Bùi Văn A phạm tội "Giết người do vượt quá giới hạn phòng
vệ chính đáng". 

 Áp dụng: Khoản 1 Điều 126; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ 
luật hình sự năm 2015.  

 Xử phạt: 
 Bùi Văn A 09 tháng 09 ngày tù. Thời hạn tù tính từ ngày 30/4/2017. Trả 

tự do cho bị cáo tại phiên tòa  
2. Về vật chứng:

 Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự 2015, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự 
2015, tuyên: 

 Tịch thu để tiêu hủy: 
- 01 (một) con dao bằng kim loại dạng gấp lưỡi đã cũ và qua sử dụng, 
- 01 (một) chiếc dép tông màu hồng bị đứt đã cũ bẩn và qua sử dụng, 
- 01 (một) chiếc dép tông (dép trái) màu hồng đã cũ bẩn và qua sử dụng, 
- 01 (một) chiếc dép tổ ong (dép trái) màu trắng đã cũ bẩn và qua sử dụng, 
- 01 (một) chiếc dép tổ ong (dép phải) màu trắng đã cũ bẩn và qua sử 

dụng, 
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- 02 (hai) chiếc dép tông màu xanh, trắng, đen đã cũ bẩn và qua sử dụng, 
- 01 (một) chiếc áo bảo hộ lao động màu xanh đã cũ bẩn và qua sử dụng, 
- 01 (một) chiếc quần sooc màu trắng đục đã cũ bẩn và qua sử dụng, 
- 01 (một) chiếc hộp niêm phong màu trắng còn nguyên vẹn, bên ngoài có 

ghi: “Tang vật vụ: Bùi Văn A về tội giết người…” 
 (Chi tiết vật chứng nêu trên được ghi cụ thể tại biên bản giao nhận vật 

chứng số 16/BB- GNVC ngày 25/1/2018 giữa Cơ quan điều tra công an tỉnh Hoà 
Bình và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hoà Bình). 

3. Về án phí:
Bị cáo Bùi Văn A phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 
4. Về quyền kháng cáo đối với bản án:

 Trong hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án bị cáo, người đại diện hợp pháp 
của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy 
định của pháp luật. 

Nơi nhận:          T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
-TAND Cấp cao tại HN;         Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 
- VKSND Cấp cao tại HN;         (đã ký) 
- VKSND tỉnh Hoà Bình; 
- Phòng CSĐTCA tỉnh Hoà Bình; 
- Cục THADS tỉnh Hoà Bình; 
- Trại giam CA tỉnh Hòa Bình;        
-  Bị cáo, đại diện bị hại, người liên quan; 
- Lưu hồ sơ.         Lý Thị Đoàn 
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 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Bản án số: 417/2017/HS-PT
Ngày 08 tháng 8 năm 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đỗ Đình Thanh

Các thẩm phán: Ông Phạm Trung Tuấn

Ông Trần Văn Mười

Thư ký phiên toà: Ông Phạm Anh Tuấn, Thư ký Toà 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: Bà Cao Thị Hạnh, Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 8 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành
phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa công khai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý 

số: 666/2016/HSPT ngày 28 tháng 10 năm 2016 đối với bị cáo Nguyễn Văn B (B
Cóc) do có kháng cáo của Người đại diện hợp pháp của người bị hại đối với bản 

án hình sự sơ thẩm số: 338/2016/HSST ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Tòa án
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bị cáo bị kháng cáo: Nguyễn Văn B (tên gọi khác: B cóc),  giới tính: 

nam, sinh năm 1983 tại: An Giang; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; Nơi 

ĐKNKTT: Không có nơi đăng ký thường trú; chỗ ở: A9/13 Ấp H, xã BH, huyện 

BC, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Chạy xe ôm; trình độ văn hóa: không
biết chữ; con ông Nguyễn Văn Th, sinh năm 1952 và bà Huỳnh Thị B, sinh năm 

1954; hoàn cảnh gia đình: có vợ đã ly hôn; tiền án, tiền sự: không. Nhân thân: 

+ Ngày 21/10/1999 bị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 

02 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” tại bản án số 2546/HSST ngày 

21/10/1999 – đã thi hành xong bản án.
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+ Ngày 24/8/2001 bị Tòa án nhân dân Q1, Thành phố Hồ Chí Minh xử 

phạt 27 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” tại bản án số 420/HSST 

ngày 24/8/2001 – đã thi hành xong bản án. 

Bị tạm giam ngày 19/4/2016, (có mặt). 

- Người đại diện hợp pháp của người bị hại có kháng cáo: 

Chị Nguyễn Thị X (vợ của người bị hại Võ Văn V), sinh năm 1978; địa 

chỉ: A9/13 Ấp H, xã BH, huyện BC, Thành phố Hồ Chí Minh, (có mặt).  

- Người đại diện hợp pháp của người bị hại không có kháng cáo: Bà Lê 
Thị M, sinh năm 1941, (vắng mặt); 

Người đại diện tham gia tố tụng theo ủy quyền của bà Mười: Anh Võ Văn 

L, sinh năm 1969; cùng địa chỉ: ấp Bùi Thị Th, xã VP A, huyện G Q, tỉnh Kiên 

Giang, (có mặt). 

NHẬN THẤY: 

Theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
và bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thì nội 
dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Nguyễn Văn B làm nghề chạy xe ôm, đón khách tại khu vực đường Số 10 
và đường số 1, Ấp H, xã BH, huyện BC, thành phố Hồ Chí Minh. 

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 18/4/2016, Võ Văn V thuê B chở đến nhà 
Quỳnh Bé A (em vợ của V) tại Quốc lộ 50, thuộc ấp 2A, xã BH, huyện BC để rủ 
Bé A đi uống bia. B sử dụng xe mô tô biển số 59L2-238.75 chở Việt đến nhà Bé 
A. Sau đó, V tiếp tục yêu cầu B chở về lại khu vực đường Số 10, đường Số 1. Khi 
đến ngã tư Nguyễn VL và Quốc lộ 50, thuộc ấp 2, xã BH, V yêu cầu B dừng xe 
để chờ Bé A. Trong lúc chờ Bé A, giữa B và V xảy ra mâu thuẫn, B yêu cầu V trả 
tiền nhưng V không trả. Khi Bé A đến và dừng xe phía trước đầu xe của B, V liền 
giật nón bảo hiểm mà B đang đội đánh liên tiếp vào đầu khiến B té ngã. V tiếp tục 
nhặt 01 tấm gạch bể ven đường dài khoảng 25cm đánh 01 cái trúng vào thái 
dương của B. B ngồi dậy bỏ chạy thì bị V cầm tấm gạch, nón bảo hiểm đuổi theo. 
B chạy được khoảng 06 mét thì bị V dùng nón bảo hiểm đánh trúng 01 cái phía 

sau đầu. Trong khi đang trốn chạy, để chống trả lại V và do lo sợ bị cướp xe, B 
quay lại, sẵn dụng cụ dùng để khui bia (gắn cùng chùm chìa khóa xe, mà B đang 

cầm trên tay) có mũi dao nhọn dài khoảng 04cm (B đã kịp rút ra khỏi ổ khóa xe 
59L2-238.75 khi bị V đánh), đâm 01 nhát vào vùng ngực trái V (bút lục số 55, 59, 
63). Sau khi bị B đâm, V tiếp tục đuổi đánh B nhưng do máu ra nhiều, nên V 

122



dừng lại và được Bé A đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện huyện BC, 
TP.Hồ Chí Minh. Ngày 19/4/2016, B bị bắt giữ. 

Tại Cơ quan điều tra, B khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù 

hợp với lời khai nhân chứng và các chứng cứ khác. 

Tại biên bản xem xét dấu vết trên thân thể của Nguyễn Văn B do Công an 
huyện BC lập hồi 21 giờ 20 phút ngày 19/4/2016 ghi nhận như sau: 01 (một) vết 

thương rách da hình chấm bi đã tụ máu đường kính khoảng 02cm ở thái dương 

trán phải; 01 (một) vết bầm tụ máu sưng đỏ hình ô van đường kính khoảng 04 cm 

ở trán thái dương trái. 

Tại bản kết luận giám định pháp y tử thi số 536/TT.16 ngày 16/5/2016 của 

Trung tâm pháp y, Sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh kết luận nguyên nhân chết 
của Võ Văn V: “ chèn ép tim cấp do vết thương thấu ngực gây thủng tim”. 

Tại công văn số 59/TTPY.GT-16 ngày 26/5/2016 của Trung tâm pháp y, 

Sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh trả lời giải thích pháp y nạn nhân Võ Văn V: 
“Vết thương thấu ngực gây tử vong cho nạn nhân Võ Văn V sinh năm 1977 do 

vật sắc nhọn gây ra; con dao như quý cơ quan cung cấp có thể gây ra được 

thương tích này”. 

* Vật chứng vụ án:

- 01 chùm chìa khóa, có 08 chìa khóa nhỏ và 01 thanh kim loại hình chữ 

nhật có 01 đầu hình cong dùng để khui bia, đầu kia có 01 vật nhọn dài khoảng 01 

cm, tổng chiều dài 12cm, ngang 03 cm (do Nguyễn Văn B giao nộp); 

- 01 đôi dép màu nâu hiệu Doctor; 01 tấm gạch bị bể dài khoảng 25cm; 01 

nón kết màu đen; 01 vành nón bảo hiểm màu đỏ dài khoảng 15cm (thu tại hiện 

trường). 

01 xe máy biển số 59L2-238.75, số máy: HC12E7120581, số khung: 

RLHHC1256FY120548 (thu giữ của Nguyễn Văn B, qua xác minh xác định xe 

59L2-238.75 do chị Nguyễn Thị Thu T (em ruột B), HKTT: 690/33 Nguyễn Duy, 

Phường MH, Quận T, TP.HCM đứng tên chủ sở hữu, chị T cho B mượn xe để 

chạy xe ôm, hiện đã trả lại xe 59L2-238.75 cho chị T. 

* Về dân sự: Gia đình nạn nhân Võ Văn V yêu cầu bồi thường tổng số

tiền 288.450.000 đồng, Nguyễn Văn B chưa bồi thường. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 338/2016/HSST ngày 13/9/2016, Tòa án 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định: 
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Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn B phạm tội “Giết người do vượt quá giới 

hạn phòng vệ chính đáng”. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 96, điểm p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn B 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù; thời hạn tù 

tính từ ngày 19/4/2016. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 42 của Bộ luật hình sự: 

Buộc bị cáo Nguyễn Văn B có trách nhiệm bồi thường cho gia đình của 

người bị hại do bà Nguyễn Thị X là người đại diện số tiền là 124.600.000 đồng. 

Buộc bị cáo trợ cấp cho 02 cháu Võ Thị Cẩm T sinh ngày 27/8/2000 và cháu Võ 
Thị Tú N sinh ngày 12/2/2008 mỗi cháu 1.000.000 đồng/tháng tính từ ngày hành 

vi phạm tội của bị cáo (18/4/2016) cho đến khi 02 cháu Cẩm T và Tú Nlần lượt 

đủ 18 tuổi. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, về án phí sơ thẩm 

và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật. 

Ngày 26/9/2016, chị Nguyễn Thị X là người đại diện hợp pháp của người 

bị hại có đơn kháng cáo yêu cầu tăng nặng mức hình phạt đối với bị cáo Nguyễn 

Văn B và yêu cầu buộc bị cáo B tăng mức bồi thường thiệt hại cho gia đình người 

bị hại. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, chị X vẫn giữ nguyên kháng cáo yêu cầu tăng 

nặng mức hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn B và yêu cầu buộc bị cáo B tăng 

thêm mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần cho gia đình người bị hại với số 

tiền 225.000.000đ (hai trăm hai mươi lăm triệu đồng) tương đương 100 tháng 

lương cơ sở do Nhà nước quy định. 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phúc thẩm phát biểu quan điểm của 

Viện kiểm sát: Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn B là 
đúng người, đúng tội và đúng quy định pháp luật; mức án 01 năm 06 tháng tù mà 
Tòa án cấp sơ thẩm đã xử phạt đối với bị cáo B là phù hợp với điều kiện, hoàn 

cảnh, tính chất, mức độ của hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện. Do đó, đề 

nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhâṇ kháng cáo yêu cầu tăng nặng 

mức hình phạt đối với bị cáo Bình của người đại diện hợp pháp của người bị hại, 

giữ nguyên quyết định về tội danh và mức hình phạt của bản án sơ thẩm đối với 

bị cáo B. Đối với kháng cáo của người đại diện hợp pháp của người bị hại về yêu 
cầu buộc bị cáo B tăng thêm mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần cho gia 

đình người bị hại với số tiền 225.000.000đ (hai trăm hai mươi lăm triệu đồng) thì 
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tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo B đã tự nguyện đồng ý chấp nhận nên đề nghị Hội 

đồng xét xử phúc thẩm công nhận, sửa bản án sơ thẩm về phần bồi thường thiệt 

hại, buộc bị cáo B phải bồi thường thêm khoản bồi thường bù đắp tổn thất về tinh 

thần cho gia đình người bị hại với số tiền 225.000.000đ (hai trăm hai mươi lăm 

triệu đồng). 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ 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 các tài liệu, chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham 

gia tố tụng khác. 

XÉT THẤY: 

Đơn kháng cáo của chị Nguyễn Thị X, là người đại diện hợp pháp của 

người bị hại, nộp trong thời hạn và đúng thủ tục theo quy định pháp luật nên hợp 

lệ, được xem xét theo thủ tục phúc thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Văn B đã thừa nhận hành vi 
phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo B phù hợp với lời khai của bị cáo 
tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với lời khai của những 

người làm chứng (BL53-64) và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở 

để xác định: 

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 18/4/2016, Nguyễn Văn B, làm nghề chạy xe 

ôm, chở Võ Văn V đến khu vực ấp 2A, xã BH, huyện BC. Trên đường quay về 

khu vực ngã tư Nguyễn VL - Quốc lộ 50, giữa B và V xảy ra mâu thuẫn, V đã 

giật nón bảo hiểm mà B đang đội đánh liên tiếp vào đầu khiến B té ngã. V tiếp tục 

nhặt 01 tấm gạch bể ven đường dài khoảng 25cm đánh 01 cái trúng vào thái 
dương của B. B ngồi dậy bỏ chạy thì bị V cầm tấm gạch và nón bảo hiểm đuổi 

theo đánh B, chạy được khoảng 06 mét thì V đuổi kịp, V tiếp tục dùng nón bảo 

hiểm đánh trúng 01 cái phía sau đầu B. Lúc này để chống trả và cũng do lo sợ bị 

cướp xe máy nên B đã dùng dụng cụ khui bia (gắn cùng chùm chìa khóa xe, mà B 
đang cầm trên tay) có mũi dao nhọn dài khoảng 04cm đâm 01 nhát vào vùng 

ngực trái của V khiến cho V tử vong. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã quy kết bị 

cáo Nguyễn Văn B phạm tội “Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính 

đáng” theo khoản 1 Điều 96 của Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội và đúng 

quy định pháp luật. 

1. Xét kháng cáo của chị Nguyễn Thị X, người đại diện hợp pháp của

người bị hại, về yêu cầu tăng mức hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn B: 
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Xét điều kiện và hoàn cảnh phạm tội của bị cáo Nguyễn Văn B như trên 

thì mức án 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù mà Tòa án cấp sơ thẩm đã xử phạt đối 

với bị cáo B là tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành 
vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện và gây ra, đảm bảo đủ tác dụng giáo dục, cải 

tạo bị cáo và răn đe phòng ngừa chung. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm thống 

nhất với quan điểm đề nghị của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phúc thẩm là 

không chấp nhận kháng cáo yêu cầu tăng mức hình phạt đối với bị cáo B của chị 
Nguyễn Thị X là người đại diện hợp pháp của người bị hại. 

2. Xét kháng cáo của chị Nguyễn Thị X, người đại diện hợp pháp của

người bị hại, về yêu cầu buộc bị cáo B tăng mức bồi thường thiệt hại cho gia đình 

người bị hại: 

Tại phiên tòa sơ thẩm người đại diện hợp pháp của người bị hại là chị 
Nguyễn Thị X yêu cầu bồi thường tiền mai táng phí và tiền tổn thất tinh thần tổng 

cộng 124.600.000 đồng, bao gồm 52.000.000 đồng chi phí mai táng và tiền tổn 

thất tinh thần cho chị X, các con chị X và Bà Lê Thị M là mẹ bị hại Võ Văn V là 
72.600.000 đồng, tiền cấp dưỡng cho các cháu Võ Thị Cẩm T sinh năm 2000 và 

cháu Võ Thị Tú N sinh năm 2008 mỗi cháu 1.000.000 đồng/tháng cho đến khi 

các cháu lần lượt đủ 18 tuổi. Xét các yêu cầu này là chính đáng nên Tòa án cấp sơ 

thẩm đã chấp nhận và buộc bị cáo B phải có trách nhiệm bồi thường theo đúng 

như yêu cầu của chị X đưa ra là thỏa đáng, phù hợp với thực tế và đúng quy định 

tại Điều 42 Bộ luật Hình sự và Điều 610 Bộ luật Dân sự năm 2005.  

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, do bị cáo Nguyễn Văn B đã tự nguyện 

chấp nhận yêu cầu kháng cáo của chị Nguyễn Thị X, người đại diện hợp pháp của 

người bị hại, bồi thường thêm tổn thất về tinh thần cho gia đình người bị hại với 

số tiền 225.000.000đ (hai trăm hai mươi lăm triệu đồng). Xét đây là sự thỏa thuận 

giữa chị Nguyễn Thị X, người đại diện hợp pháp của người bị hại với bị cáo B 
phù hợp với quy định tại Điều 610 của Bộ luật Dân sự năm 2005 nên Hội đồng 

xét xử phúc thẩm công nhận, sửa bản án sơ thẩm, chấp nhận kháng cáo về phần 

này của chị Nguyễn Thị X, người đại diện hợp pháp của người bị hại, buộc bị cáo 

B phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình của người bị hại với tổng số tiền là 

349.600.000đ (ba trăm bốn mươi chín triệu sáu trăm ngàn đồng), theo như quan 

điểm đề nghị của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phúc thẩm. 

Các quyết định khác của  án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
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Chị Nguyễn Thị X, theo quy định pháp luật, không chịu án phí hình sự 

phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 248 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

QUYẾT  ĐỊNH: 

1. Không chấp nhận kháng cáo của chị Nguyễn Thị X, là người đại diện

hợp pháp của người bị hại, về việc yêu cầu tăng nặng mức hình phạt đối với bị 

cáo Nguyễn Văn B, giữ nguyên quyết định về hình phạt của bản án sơ thẩm số: 
338/2016/HSST ngày 13/9/2016 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

đối với bị cáo B: 

+ Áp dụng khoản 1 Điều 96, điểm p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn B 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội 

“Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”. Thời hạn tù tính từ ngày 

19/4/2016. 

2. Chấp nhận kháng cáo của chị Nguyễn Thị X, là người đại diện hợp

pháp của người bị hại, về việc buộc bị cáo B tăng mức bồi thường thiệt hại cho 

gia đình người bị hại; sửa phần bồi thường thiệt hại của bản án sơ thẩm số: 
338/2016/HSST ngày 13/9/2016 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: 

+ Áp dụng khoản 1 Điều 42 của Bộ luật Hình sự, Điều 610 của Bộ luật 

Dân sự năm 2005: 

Công nhận sự thỏa thuận giữa chị Nguyễn Thị X, người đại diện hợp pháp 

của người bị hại với bị cáo B; 

Buộc bị cáo Nguyễn Văn B có trách nhiệm bồi thường cho gia đình của 

người bị hại do chị Nguyễn Thị X là người đại diện số tiền là 349.600.000đ (ba 

trăm bốn mươi chín triệu sáu trăm ngàn đồng). 

Buộc bị cáo B trợ cấp cho 02 cháu Võ Thị Cẩm T, sinh ngày 27/8/2000 và 
cháu Võ Thị Tú N, sinh ngày 12/2/2008, mỗi cháu 1.000.000 (một triệu) 
đồng/tháng tính từ ngày hành vi phạm tội của bị cáo (18/4/2016) cho đến khi 02 

cháu Cẩm T và Tú N lần lượt đủ 18 tuổi. 

Kể từ ngày người bị hại có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bị cáo chưa 

thanh toán đủ số tiền bồi thường thì hàng tháng còn phải chịu thêm khoản tiền lãi 

theo mức lãi suất nợ quá hạn do ngân hàng nhà nước quy định tương ứng với 

thời gian chưa thi hành án. 
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Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 

2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 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.  

- Về án phí hình sự phúc thẩm: Bà Nguyễn Thị X, là người đại diện hợp 

pháp của người bị hại, không phải nộp. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm số: 338/2016/HSST ngày 
13/9/2016 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh không có kháng cáo, 
không bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị theo quy định pháp luật. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án là ngày 08 

tháng 8 năm 2017. 

Nơi nhận: 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- Tòa án nhân dân tối cao 
- Viện KSNDCC 
tại thành phố Hồ Chí Minh 
- TAND Tp.HCM; 
- VKSND Tp.HCM; 
- Cục THADS  Tp.HCM; 
- CA Tp.HCM; 
- Sở tư pháp Tp.HCM; 
- Trại tạm giam (tống đạt cho bị cáo) 
- Lưu. 

Đỗ Đình Thanh 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
QUẬN K 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Bản án số 30/2017/HSST 
Ngày 11/9/2017 

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

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN K, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Lan Hương 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Bà Hoàng Thị Chính 

Ông Vũ Văn Lẫy. 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Hoàng Minh Thông, Thư ký Tòa án 
nhân dân quận K, thành phố Hải Phòng 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận K tham gia phiên tòa: Ông Trần Công 
Tài, Kiểm sát viên. 

Ngày 11 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận K, thành phố Hải 
Phòng xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 20/2017/HSST ngày 22 
tháng 5 năm 2017 đối với bị cáo:  

Nguyễn Mạnh H, sinh năm 1974; đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 10/90 M, 
phường T, quận Lê, thành phố Hải Phòng; chỗ ở: Số 104/261 T, phường N, Quận L, 
thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn 10/12; dân tộc 
Kinh; quốc tịch Việt Nam; tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1944; 
con bà Trần Thị Ngọc M, đã chết; gia đình bị cáo có 02 chị em, bị cáo là con thứ hai; 
bị cáo có vợ là Lê Thị Thu H, sinh năm 1988, có 02 con: Con lớn sinh năm 2010, 
con nhỏ sinh năm 2013; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn 
chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 10/01/2017. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Mạnh H: Ông Nguyễn Đức Chính – Luật 
sư của Công ty Luật TNHH MTV Hải Phòng. Có mặt tại phiên tòa. 

Người bị hại: Đoàn Sĩ T, sinh năm 1973 

Địa chỉ: Số 148 H, phường L, quận K, thành phố Hải Phòng. Vắng mặt tại 
phiên tòa. 

NHẬN THẤY: 
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Bị cáo Nguyễn Mạnh H bị Viện kiểm sát nhân dân quận K, thành phố Hải 
Phòng truy tố về hành vi phạm tội như sau: 

Khoảng 21 giờ ngày 12/4/2016, Nguyễn Mạnh H đi cùng vợ chồng anh Hoàng 
Văn Biên, sinh năm 1960, chị Trịnh Thị Thanh, sinh năm 1961, cùng trú tại số 75 Đ, 
phường L, Quận L, thành phố Hải Phòng và anh Đào Phú Hùng, sinh năm 1983, trú 
tại số 68/363 T, phường V, Quận L, thành phố Hải Phòng là bạn của H cùng một 
người tên là Thu, (hiện chưa xác định được lý lịch, địa chỉ) đến nhà anh T để đòi 
giấy ủy quyền đòi nợ mà trước đó vợ chồng anh B đã kí ủy quyền cho anh T đòi nợ 
giúp vợ chồng anh Biên. Khi đến đầu đường H, H bảo anh Hùng và Thu đứng lại 
chờ, còn H đi xe máy một mình, cùng anh Biên và chị Thanh đến nhà anh T. Chị 
Thanh đứng ở gần khu vực trước cửa nhà anh T, còn H cùng anh Biên gọi cửa và 
vào trong nhà anh T. Tại đây, H yêu cầu anh T trả lại giấy ủy quyền của anh Biên, 
nhưng anh T không đồng ý, chửi lại H, sau đó anh T ra khóa cửa nhà rồi đi lên gác, 
một lúc sau anh T xuống mở cửa xếp ra. Lúc này, H thấy trước cửa nhà có hai thanh 
niên, trong đó có một người đang cầm vật dạng kiếm có lưỡi dài khoảng 60cm, cán 
dài khoảng 10-15cm và một người đeo túi vợt cầu lông, cầm vật dạng cây giáo, nên 
H lách ra rồi bỏ chạy ra hướng đường Trường Chinh thì T cầm ổ khóa cửa ném về 
phía Hrồi giằng kiếm của một người thanh niên cầm đuổi theo H. Anh Biên thấy có 
đánh nhau nên hoảng sợ và gọi cho chị Thanh đến đón rồi cùng bỏ chạy vào sâu 
trong đường H. Còn H bỏ chạy một đoạn ngắn thì bị ngã, T đuổi đến, giơ kiếm chém 
theo hướng từ trên xuống hướng vào người H, H giơ tay trái lên đỡ thì bị chém 01 
nhát vào tay. H vùng dậy, dùng tay trái giữ lấy tay cầm kiếm của T rồi dùng tay phải 
đấm vào mặt T, đồng thời giằng thanh kiếm. Trong lúc đang giằng co với nhau, H bị 
T cầm kiếm gây lên thêm một số thương tích. Quá trình giằng co, T ngã xuống đất, 
thanh kiếm văng ra, lúc này H vẫn đang nằm trên T, H dùng tay phải nhặt kiếm, 
vùng dậy chém liên tiếp theo hướng từ trên xuống dưới, từ phải qua trái vào người 
T. Thấy T bị ngã và bò về phía nhà T, H không đuổi theo nữa mà bỏ đi. Hải vứt 
kiếm tại khu vực đầu đường H rồi tới Viện Y học biển Việt Nam chữa thương tích. 
Anh T được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E (Khoa Ngoại chấn thương). Trước đó, 
trong lúc T và H đang giằng co với nhau, anh Đào Phú Hùng và người tên là Thu 
chờ lâu không thấy H ra nên đi vào trong đường H tìm, thấy đánh nhau nên chạy tới 
can ngăn thì bị một nam thanh niên cầm vật dạng thanh kiếm - giáo đuổi theo. Hùng 
giằng co với người này và bị một số vết cứa nhỏ ở tay, ngực và chân, không quan sát 
được phía H và T. Ngay khi giằng được vật dạng thanh kiếm - giáo, Hùng cầm theo 
bỏ chạy, sau đó đã giao nộp lại Công an phường Lãm Hà. 

Tại các bản kết luận giám định Pháp y về thương tích số 120/2016/TgT ngày 
20/5/2016 và số 204/2016/TgT ngày 13/6/2016 của Trung tâm Pháp y Hải Phòng kết 
luận: 

- Anh Đoàn Sĩ T bị các thương tích: Vết thương vùng trán trái nhỏ làm tổn hại 
01% sức khỏe; vết thương vùng chẩm nhỏ làm tổn hại 02% sức khỏe; vết thương 
cẳng tay phải đứt cơ làm giảm 08% sức khỏe; vết thương lớn xấu cẳng chân phải có 
tổn thương mạch máu, thần kinh và còn ảnh hưởng chức năng làm tổn hại 18% sức 
khỏe; vết thương cẳng tay trái không ảnh hưởng chức năng làm tổn hại 03% sức 
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khỏe; vết thương đứt gân ngón III tay trái còn ảnh hưởng chức năng làm tổn hại 05% 
sức khỏe; vết thương vùng dưới ngoài cẳng chân trái không ảnh hưởng chức năng 
làm tổn hại 03% sức khỏe. Tổng hợp các vết thương anh T bị tổn hại 35% sức khỏe, 
các thương tích do vật sắc tác động trực tiếp gây nên. 

- Nguyễn Mạnh H bị các thương tích: Vết thương ngón III-IV bàn tay trái làm 
tổn hại 03% sức khỏe; vết thương ngón II bàn tay phải làm tổn hại 03% sức khỏe; 
vết thương cánh tay trái nông chỉ là vết xước da không đủ lớn làm tổn hại phần trăm 
sức khỏe; vết thương mu chân trái làm tổn hại 01% sức khỏe. Tổng hợp các thương 
tích, Nguyễn Mạnh H bị tổn hại 07% sức khỏe, các thương tích do vật sắc tác động 
trực tiếp gây nên. 

Về vật chứng: Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận K chuyển Chi cục Thi 
hành án dân sự quận K quản lý: 01 túi đựng vợt cầu lông nhãn hiệu Li-ning màu đỏ, 
01 túi xách màu đen đã cũ và 01 đôi dép xỏ ngón màu đen (thu giữ trong quá trình 
xác định hiện trường); 01 vật dạng thanh kiếm - giáo anh Đào Phú Hùng đã giao nộp 
lại Công an phường Lãm Hà, có đặc điểm: Đoạn thứ nhất là 01 ống sắt tiết diện tròn 
đường kính 23mm, dài 42,5cm; đoạn hai có dạng thanh kiếm cán tròn bằng kim loại 
dài 15cm, tiết diện cán hình tròn đường kính 21mm, phần lưỡi bằng kim loại sáng 
màu dài 34,5cm, rộng 2cm, dày 2mm, một cạnh sắc đầu lưỡi nhọn, phần cán của 
đoạn hai có thể giáp nối với phần đầu của đoạn một để thành một thanh dáo dài 
86cm. Đối với thanh kiếm H dùng gây thương tích cho anh T, Hải đã vứt đi nên Cơ 
quan điều tra không hồi được. 

Về trách nhiệm dân sự: Nguyễn Mạnh H đã bồi thường cho anh Đoàn Sĩ T tổng 
số tiền 130.000.000 đồng, anh T không yêu cầu bồi thường thêm và có đơn xin giảm 
nhẹ trách nhiệm hình sự cho Hải. 

Đối với thương tích của Nguyễn Mạnh H bị giảm 7% sức khỏe, Hải có đơn đề 
nghị không khởi tố vụ án hình sự, không xử lý trách nhiệm của Đoàn Sĩ T và không 
yêu cầu T phải bồi thường. 

Ngày 27/7/2016 cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận K đã quyết định khởi 
tố vụ án về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 3 Điều 104 Bộ luật Hình sự. Ngày 
10/01/2016 Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận K đã ra quyết định khởi tố bị 
can đối với Nguyễn Mạnh H về tội "Cố ý gây thương tích" theo Khoản 3 Điều 104 
Bộ luật Hình sự. 

Ngày 12/5/2017 tại bản Cáo trạng số 17/CT-VKS của Viện kiểm sát nhân dân 
quận K đã truy tố bị cáo Nguyễn Mạnh H về tội "Cố ý gây thương tích" theo khoản 
3 Điều 104 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội 
dung vụ án đã nêu; bị cáo khai nhận đã sử dụng hung khí nguy hiểm gây thương tích 
cho anh T nhưng mục đích là để phòng vệ, đẩy lùi sự tấn công của anh T.   

 Tại phiên toà Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận K kết luận bị cáo 
Nguyễn Mạnh H về tội nhẹ hơn, đề nghị Hội đồng xét xử bị cáo Nguyễn Mạnh H về 
tội “Cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”; áp dụng 
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khoản 1 Điều 106; điểm b, p khoản 1 Điều 46, khoản 2 Điều 46; Điều 31 Bộ luật 
Hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Mạnh H từ  21 đến 24 tháng cải tạo không giam giữ; 
Áp dụng khoản 3 Điều 31 Bộ luật Hình sự khấu trừ 5% thu nhập đối với bị cáo 
Nguyễn Mạnh H trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ để tịch 
thu sung quỹ Nhà nước;  áp dụng Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự, Điều 41 Bộ luật 
Hình sự để xử lý vật chứng của vụ án; bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo 
quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Mạnh H đồng ý với các quan 
điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận K; Người bào chữa cho bị cáo H đề 
nghị Hội đồng xét xử xét xử bị cáo Nguyễn Mạnh H về tội danh “Cố ý gây thương 
tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” theo khoản 1 Điều 106 Bộ luật Hình 
sự và áp dụng khoản b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự để xem xét 
giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

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,  ý kiến của bị cáo, ý kiến của người bào chữa và các tài liệu 
chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, 

XÉT THẤY: 

Lời khai của bị cáo phù hợp phù hợp với lời khai của người bị hại, người làm 
chứng, kết luận giám định tư pháp, vật chứng thu giữ cùng các tình tiết khác có 
trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử xét thấy có đủ cơ sở kết luận: Nguyễn Mạnh H 
lúc đầu không có ý định gây thương tích cho T, khi đến nhà T, H không mang theo 
hung khí hay vật dụng nguy hiểm gì, không có lời nói, hành vi đe dọa, thách thức 
hay xúc phạm đối với T cũng như người trong gia đình T nhưng T đã có hành vi trái 
pháp luật nghiêm trọng đối với bị cáo H như: Dùng ổ khóa ném về phía H, sử dụng 
kiếm là hung khí nguy hiểm đuổi theo H, thực hiện hành vi chém H và đã gây 
thương tích cho H với mức độ tấn công rất quyết liệt và nguy hiểm. Hành vi trái 
pháp luật nghiêm trọng của T đối với H đã được thực hiện và chưa kết thúc. Khi bị T 
đuổi, chém gây thương tích H đã chống cự, đấm, đá, vật lộn, giằng co kiếm với T, 
hai bên tương quan lực lượng; khi kiếm rơi ra ngoài, H đã ngay tức khắc nhặt kiếm 
và chém nhiều nhát về phía T nhằm đẩy lùi sự tấn công, chống lại sự xâm hại của T. 
Sự việc diễn ra trong khoản thời gian ngắn, liên tục, với cường độ mãnh liệt, nhanh 
chóng; H là người bị tấn công trước không có điều kiện để bình tĩnh lựa chọn chính 
xác phương pháp, phương tiện thích hợp để chống trả; trong quá trình vật lộn, xô sát 
thương tích T gây cho H là 7% sức khỏe, thương tích H gây cho T là 35% sức khỏe. 
Hành vi chống trả của H rõ ràng là vượt quá mức cần thiết. Hành vi của H đã vi 
phạm Điều 106 Bộ luật Hình sự, phạm tội “Cố ý gây thương tích do vượt quá giới 
hạn phòng vệ chính đáng”. Tại phiên tòa  Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân 
dân quận K đã căn cứ quy định tại Điều 221 Bộ luật Tố tụng hình sự để kết luận bị 
cáo Nguyễn Mạnh H  phạm tội nhẹ hơn so với tội mà Viện kiểm sát đã truy tố; Viện 
kiểm sát đã kết luận bị cáo Nguyễn Mạnh H phạm tội “Cố ý gây thương tích do vượt 
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quá giới hạn phòng vệ chính đáng” theo khoản 1 Điều 106 Bộ luật Hình sự là có căn 
cứ và phù hợp pháp luật cần được chấp nhận.  

Tính chất của vụ án là ít nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo mang tính 
nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe của người khác, đây là 
quyền được tôn trọng và pháp luật bảo vệ; đồng thời hành vi của bị cáo gây mất trật 
tự trị an và an toàn xã hội. Vì thế pháp luật yêu cầu phải xử lý nghiêm để cải tạo 
giáo dục bị cáo và đáp ứng yêu cầu phòng ngừa chung. 

Do vượt quá phòng vệ chính đáng, bị cáo Nguyễn Mạnh H đã gây thương tích 
cho một người là Đoàn Sỹ Tvới tỷ lệ thương tật là 35%. Bị cáo Nguyễn Mạnh H đã vi 
phạm khoản 1 Điều 106 Bộ luật Hình sự. Tại khoản 1 Điều 106 Bộ luật Hình sự quy 
định: “ Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác 
mà tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên hoặc dẫn đến chết người do vượt quá giới hạn 
phòng vệ chính đáng, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc 
tù từ ba tháng đến một năm.” Việc áp dụng Khoản 1 Điều 106 Bộ luật Hình sự để xử 
phạt bị cáo Nguyễn Mạnh H một mức án nghiêm khắc là tương xứng với tính chất, 
mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. 

Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết 
tăng nặng. Bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ sau:  

Thái độ khai báo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo đã tự nguyện bồi 
thường thiệt hại cho người bị hai, được người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Đây là 
những tình tiết giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo được quy định tại điểm b, 
điểm p khoản 1; khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự 1999.  

Ngoài những tình tiết giảm nhẹ nêu trên bị cáo còn được hưởng tình tiết giảm 
nhẹ là “Phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng” được quy định tại điểm 
h Điều 46 Bộ luật Hình sự vì: Nhân thân chưa có tiền án, tiền sự; mặc dù hậu quả 
của hành vi gây thương tích của bị cáo đã làm tổn hại 35% sức khỏe cho bị hại 
nhưng nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội là do hành vi trái pháp luật nghiêm 
trọng của bị hại gây lên, bị cáo gây thương tích cho bị hại do vượt quá giới hạn 
phòng vệ chính đáng, trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng được xác 
định là trường hợp ít nghiêm trọng; hơn nữa tỷ lệ thương tật được quy định trong 
điều luật này phải từ 31% trở lên mới đủ yếu tố cấu thành tội phạm; mức cao nhất 
của khung hình phạt đối với tội này là 01 năm tù, trường hợp này thuộc loại tội 
phạm ít nghiêm trọng. Do vậy áp dụng điểm h khoản 1 Điều 46 cho bị cáo được 
hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là “phạm tội lần đầu thuộc trường hợp 
ít nghiêm trọng” là phù hợp và đúng quy định của pháp luật.  

Theo Điều 136 Bộ luật Hình sự 2015 quy định tội “Cố ý gây thương tích do 
vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” có khung hình phạt cao nhất là cải tạo 
không giam giữ đến 03 năm, thấp hơn so với hình phạt được quy định tại khoản 1 
Điều 106 Bộ luật Hình sự 1999. Do vậy cần Áp dụng Nghị quyết 144/2016/QH13 
ngày 29/6/2016 của Quốc Hội; Khoản 3 Điều 7 Bộ luật Hình sự 2015, áp dụng theo 
hướng có lợi cho bị cáo.  
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Xét bị cáo Nguyễn Mạnh H phạm tội ít nghiêm trọng; bị cáo có nhiều tình tiết 
giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng ổn định, áp dụng mức hình phạt theo hướng có lợi 
cho người phạm tội, Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo 
khỏi xã hội, có thể áp dụng Điều 31 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo cải tạo không 
giam giữ là phù hợp pháp luật. Đây cũng là quan điểm của đại diện Viện kiểm sát 
nhân dân quận K và người bào chữa cho bị cáo tại phiên tòa. 

Về dân sự: Bị cáo Nguyễn Mạnh H đã bồi thường thiệt hại theo yêu cầu của 
người bị hại, đến nay người bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường thêm khoản tiền 
nào khác, vì vậy vấn đề dân sự trong vụ án không đặt ra để giải quyết. 

Về vật chứng: Vật chứng của vụ án gồm: 01 túi đựng vợt cầu lông nhãn hiệu 
Li-ning màu đỏ, 01 túi xách màu đen đã cũ và 01 đôi dép xỏ ngón màu đen; 1 vật 
dạng thanh kiếm - giáo có đặc điểm: Đoạn thứ nhất là 01 ống sắt tiết diện tròn đường 
kính 23mm, dài 42,5cm; đoạn hai có dạng thanh kiếm cán tròn bằng kim loại dài 
15cm, tiết diện cán hình tròn đường kính 21mm, phần lưỡi bằng kim loại sáng màu 
dài 34,5cm, rộng 2cm, dày 2mm, một cạnh sắc đầu lưỡi nhọn, phần cán của đoạn hai 
có thể giáp nối với phần đầu của đoạn một để thành một thanh dáo dài 86cm.  

 Đối với 01 đôi dép xỏ ngón màu đen của Nguyễn Mạnh H, Hải không có 
nguyện vọng được nhận lại, do không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy.  

Đối với 01 túi đựng vợt cầu lông nhãn hiệu Li-ning màu đỏ, 01 túi xách màu đen 
đã cũ, 01 vật dạng thanh kiếm giáo không xác định được chủ sở hữu của những vật 
dụng nêu trên, những vật dụng nêu trên không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu 
hủy. 

Việc Nguyễn Mạnh H bị Đoàn Sĩ T gây thương tích làm tổn hại 7% sức khỏe, 
Nguyễn Mạnh H đã có đơn đề nghị không khởi tố vụ án hình sự, không xử lý trách 
nhiệm của Đoàn Sĩ T và không yêu cầu T phải bồi thường; Công an quận K đã ra 
quyết định xử phạt hành chính đối với T về hành vi xâm hại sức khỏe người khác 
theo điểm e khoản 3 Điều 5 Nghị định số 167/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính 
phủ. 

Đối với người thanh niên có hành vi gây thương tích cho anh Đào Phú Hùng, 
anh Hùng không yêu cầu giám định thương tích và không yêu cầu xử lý trách nhiệm, 
Cơ quan điều tra không xem xét giải quyết là phù hợp. 

Trong vụ án này có sự tham gia của một số thanh niên cầm hung khí đứng trước 
cửa nhà T, anh Đào Phú Hùng và một người tên là Thu đi cùng anh Hùng, nhưng 
những thanh niên này cùng người tên là Thu hiện chưa xác định được lý lịch, địa chỉ 
nên chưa có đủ căn cứ xác định được vai trò đối với Nguyễn Mạnh H và Đoàn Sĩ T, 
Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý sau. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp 
luật. 

Vì những lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Mạnh H phạm tội “Cố ý gây thương tích do vượt quá 
giới hạn phòng vệ chính đáng”. 

Áp dụng Điều 211, Điều 196 Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 106; điểm 
b, h, p khoản 1; khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999; Nghị quyết 
144/2016/QH13 ngày 29/6/2016 của Quốc Hội; khoản 3 Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 
2015. 

Phạt bị cáo Nguyễn Mạnh H 24 tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo 
không giam giữ tính từ ngày Ủy ban nhân dân phường N, Quận L, thành phố Hải 
Phòng nơi bị cáo đang cư trú nhận được Bản án và Quyết định Thi hành án.  

Áp dụng khoản 3 Điều 31 Bộ luật Hình sự khấu trừ 5% thu nhập đối với bị cáo 
Nguyễn Mạnh H trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ để tịch 
thu sung quỹ Nhà nước. 

Về vật chứng: Áp dụng Điều 41 Bộ luật Hình sự; Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình 
sự: Tịch thu tiêu hủy 01 túi đựng vợt cầu lông nhãn hiệu Li-ning màu đỏ, 01 túi xách 
màu đen đã cũ, 01 đôi dép xỏ ngón màu đen, 01 vật dạng kiếm – giáo. Theo biên bản 
giao, nhận vật chứng tại Chi cục Thi hành án dân sự quận K, thành phố Hải Phòng.  

Về án phí: Bị cáo Nguyễn Mạnh H phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án 
phí hình sự sơ thẩm. 

Về quyền kháng cáo đối với Bản án: Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 
ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, người bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 
ngày kể từ ngày nhận được bản án.  

Nơi nhận: 
- TAND thành phố HP; 
- VKSND quận K; 
- Công an quận K; 
- THA quận K; 
- Sở Tư pháp HP; 
- Phòng CSTHA và HTTP; 
- Bị cáo; 
- Lưu hồ sơ, vp.

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

Nguyễn Thị Lan Hương 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH PHƯỚC 

Bản án số: 28/2017/HSST 

      Ngày: 17-7-2017 

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Khương 

Các Hội thẩm nhân dân:       

1.Ông Nguyễn Trí Phăng;

2.Ông Phạm Quang Hà.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Hiếu - Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tham gia phiên 

tòa: Bà Võ Thị Kim Ánh - Kiểm sát viên.   

Ngày 17 tháng 7 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 33/2017/HSST ngày 22 tháng 6 năm 

2017 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 35/2017/HSST-QĐ ngày 04 tháng 7 

năm 2017 đối với: 

Bị cáo: Đậu Ngọc G, sinh năm 1984 tại Thanh Hóa; trú tại thôn P, xã B, 

huyện P, tỉnh Bình Phước; nghề nghiệp làm rẫy; trình độ văn hóa 10/12. Quốc tịch: 

Việt Nam, dân tộc: Kinh, tôn giáo: Không. Con ông Đậu Ngọc T, sinh năm 1963 

(đã chết) và bà Lê Thị T, sinh năm 1959; bị cáo có 05 anh em, bị cáo là con lớn 

nhất trong gia đình, nhỏ nhất sinh năm 1998; bị cáo chưa có vợ, con;  

Tiền án: Có 01 

Ngày 21/02/2012 bị Tòa án nhân dân huyện B xử phạt 15 tháng tù về tội “Cố 

ý gây thương tích”. Đã chấp hành xong án phạt tù ngày 13 tháng 01 năm 2013 và 

phần án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng. 

Tiền sự: Không;  

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/11/2014 cho đến nay. Bị cáo có mặt 

tại phiên tòa. 

*Người bào chữa cho bị cáo Đậu Ngọc G: Ông Nguyễn Hoàng P - Luật sư

Văn phòng luật sư S - Thuộc Đoàn luật sư tỉnh Bình Phước (Vắng mặt, có đơn từ 

chối bào chữa cho bị cáo). 

*Người bị hại:

1.Anh Trần Văn B, sinh năm 1991 (Đã chết).

2.Anh Mai Văn S, sinh năm 1990; Thường trú tại khu phố 09, phường L, thị

xã P, tỉnh Bình Phước; Tạm trú tại thôn B, xã B, huyện P, tỉnh Bình Phước (Có 

mặt). 

*Người đại diện hợp pháp của người bị hại Trần Văn B: Ông Trần Văn Bé

B, sinh năm 1963 và bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1958 (Cha mẹ ruột của người bị 
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hại Trần Văn B). Người được ủy quyền làm người đại diện hợp pháp của người bị 

hại Trần Văn B là anh Trần Văn T, sinh năm 1988 (anh ruột của người bị hại Trần 

Văn B). Cùng thường trú tại thôn B, xã B, huyện P, tỉnh Bình Phước; tạm trú tại 

khu phố L, phường L, thị xã P, tỉnh Bình Phước (Văn bản ủy quyền ngày 28 tháng 

11 năm 2014) tại Bút lục 304-305 (Tất cả đều có mặt). 

*Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Bà Lê Thị T, sinh năm 1959

2. Anh Đậu Ngọc D, sinh năm 1982

Cùng trú tại thôn P, xã B, huyện P, tỉnh Bình Phước (Có mặt). 

3. Bà Vũ Thị M, sinh năm 1958; Trú tại thôn B, xã B, huyện P, tỉnh Bình

Phước (Vắng mặt). 

4. Anh Vũ Ngọc Â, sinh năm 1989; Trú tại khu phố L, phường L, thị xã P,

tỉnh Bình Phước (Có mặt). 

5. Anh Hoàng Văn L (tên gọi khác: C), sinh năm 1995; Trú tại tổ 3, khu phố

07, phường L, thị xã P, tỉnh Bình Phước (Vắng mặt). 

*Người làm chứng:

1. Anh Trần Trọng T, sinh  ngày 14/7/1997

2. Anh Phạm Đức T, sinh ngày 10/12/1997

3. Phạm Thành L, sinh ngày 30/7/1997

Cùng trú tại khu phố L, phường L, thị xã P, tỉnh Bình Phước (Đều vắng 

mặt). 

4. Anh Đậu Ngọc H, sinh năm 1994

5. Chị Đậu Thị Y, sinh ngày 10/4/1998

Cùng trú tại thôn P, xã B, huyện P, tỉnh Bình Phước (Đều có mặt). 

6. Anh Đậu Ngọc D, sinh năm 1986

Thường trú tại thôn 04, xã N, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông. 

Tạm trú tại thôn P, xã B, huyện P, tỉnh Bình Phước (Có mặt). 

7. Anh Vũ Hoài T, sinh năm 1993; Trú tại thôn B, xã B, huyện P, tỉnh Bình

Phước (Vắng mặt). 

8. Anh Tăng Minh C, sinh năm 1992; Trú tại khu phố 06, phường L, thị xã P,

tỉnh Bình Phước (Vắng mặt). 

9. Anh Đinh Quốc T (tên gọi khác: X), sinh năm 1995; Trú tại khu phố 7,

phường L, thị xã P, tỉnh Bình Phước (Vắng mặt). 

10. Chị Hoàng Thị X, sinh năm; Trú tại thôn B, xã B, huyện P, tỉnh Bình

Phước (Vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

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

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 20 giờ ngày 12/11/2014, Đậu Ngọc H điều khiển xe mô tô biển số 

93H9-4247 trên đường ĐT 759, khi đến địa phận thôn B, xã B, huyện B (nay là 

huyện P, tỉnh Bình Phước) thì va quẹt xe với Vũ Ngọc Â và Tăng Minh C. H chạy 

vào sân nhà bà Vũ Thị M thì Â và C chạy theo đánh H, H đánh lại. Â chạy vào nhà 

bà M lấy 01 cái chảo ra đánh H, H nhặt cây đánh lại, Â bỏ chảo chạy vào nhà bà M 

lấy 01 con dao chạy ra thì H bỏ chạy. Â cầm dao, C cầm khúc cây đuổi theo đánh 
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H nhưng không kịp thì quay lại nhà bà M. Â đẩy chiếc xe máy của H vứt qua bên 

kia lề đường, gọi điện cho Mai Văn S biết có việc đánh nhau và kêu S đem hung 

khí đến. Sau đó, S cầm 01 cây mã tấu, Trần Văn B và Đinh Quốc T mỗi người cầm 

01 cây dao rựa cùng với Hoàng Văn L chạy xe đến nhà bà M. S hỏi người nào đánh 

nhau với Â thì Â nói người đó bỏ chạy để lại chiếc xe. L giật lấy con dao trên tay 

Â đến cắt 02 bánh xe của H rồi tất cả bỏ về. Khi S và B chạy đến quán Gia L thuộc 

khu phố L, phường L, thị xã P thì gặp Trần Trọng T, Phạm Thành L và Phạm Đức 

T đang ngồi uống rượu nên vào cùng. 

H sau khi bị đuổi đánh đã gọi điện cho anh trai là Đậu Ngọc G, Đậu Ngọc D 

nói rõ sự việc. G và D kêu anh họ là Đậu Ngọc D cùng đến nhà bà M nhưng không 

gặp ai. H, G, D và D đến Công an xã B trình báo sự việc, rồi vào nhà S chỉ gặp chị 

Hoàng Thị X, sinh năm 1994 (là vợ của S) nên tất cả chạy xe về nhà H. Sau khi 

anh em H về, chị X gọi điện cho S nói có anh em H đến tìm. Sơn kể lại cho B, Trần 

Trọng T, Phạm Đức T và L nghe việc bạn của S vừa xảy ra mâu thuẫn với H và H 

cùng một số người đến nhà tìm S. S rủ B, Trần Trọng T, Phạm Đức T và L đến nhà 

H thì tất cả đồng ý. S, B, Trần Trọng T, Phạm Đức T và L về nhà S lấy dao mang 

theo. S đưa cho B và Trần Trọng T mỗi người 01 cây dao rựa dài khoảng 1m có 

móc câu, đưa cho Phạm Đức T và L mỗi người 01 cây dao rựa đầu mũi bằng dài 

khoảng 1m, còn S cầm 01 cây mã tấu bằng kim loại, dài 67,5cm, rộng 4cm. Khi 

đến nhà H thì Phạm Đức T và L đứng ngoài xe, còn S, B và Trần Trọng T cầm dao 

đi vào. 

Khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, G, D, H, bà Lê Thị T (là mẹ của H) và 

Đậu Thị Y (là em gái của H) đang ở trong nhà viết đơn trình báo Công an thì S đi 

vào hỏi H tìm S có chuyện gì, G đứng lên nói: “Có chuyện gì từ từ nói chuyện” thì 

có một người đứng bên phải S (không xác định được ai) cầm cây dao rựa có móc 

câu chém G, G lùi lại thì trúng vào đầu gối chân trái. G chạy xuống nhà bếp lấy 01 

khúc cây gỗ vuông dài khoảng 1m cầm trên tay phải chạy vòng ngoài hiên lên phía 

nhà lồi gặp S đứng trước cửa, G chạy đến dùng khúc cây gỗ vuông đập vào tay 

cầm dao của S làm rớt cây mã tấu, G bỏ khúc cây gỗ vuông ra rồi lấy cây dao mã 

tấu của S chém liên tiếp 4-5 nhát vào người S làm S gục xuống nền. Lúc này, G 

nhìn thấy B đang ôm D và một người đang cầm dao rựa chém D (không xác định 

được là ai) thì G xông đến chém vào tay của người đang chém D làm rớt cây dao 

rựa, G chém tiếp 01 nhát nữa thì người này né được nên không trúng và G cũng bị 

rớt con dao mã tấu ra khỏi tay. G quay lại nhặt khúc cây gỗ vuông (dùng đánh S 

trước đó). Lúc này D vùng ra được, B chạy về phía bên trái G thì G xoay người 

cầm khúc cây gỗ vuông đập 01 cái trúng vào đầu B, B bỏ chạy ra trước sân. Sau đó 

có người trong nhóm của S nói “rút”, Phạm Đức T và L đi vào nhà nên G cầm cây 

đuổi đánh nhưng không kịp. S và Trần Trọng T chạy ra ngoài cho Phạm Đức T và 

L chở đi cấp cứu, còn B thì té ngã tại sân nhà H, sau đó được đưa đi cấp cứu tại 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước đến ngày 14/11/2014 thì chết. 

Ngày 13/11/2014 Đậu Ngọc G đến Công an huyện B đầu thú. 

Tại bản Kết luận giám định số 326/2014/GĐPY ngày 18/11/2014 của Phòng 

Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Phước kết luận: “Trần Văn B bị  vật tày có 

cạnh tác động gây chấn thương vỡ xương sọ, tụ máu nội sọ dẫn đến tử vong”; 
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Tại bản Kết luận giám định pháp y về thương tích số 188/2015/TgT ngày 

19/6/2015 của Trung tâm giám định y khoa – pháp y tỉnh Bình Phước trên tử thi 

của Trần Văn B, kết luận: 

- Các tổn thương nứt xương hộp sọ vùng đỉnh phải và tổn thương vùng đỉnh 

trái gây tụ máu dưới màng cứng, kèm phù não bán cầu trái là những tổn thương có 

đặc điểm phù hợp với tổn thương do vật tày cứng diện giới hạn tác động trực tiếp 

gây nên. 

- Vết thương từ vành tai trái đến xương chũm bờ sắc gọn: Tổn thương này có 

đặc điểm phù hợp với tổn thương do vật có cạnh sắc gọn gây nên. 

- Bầm tụ máu dưới da vùng đầu trán thái dương gò má phải kích thước đo 

được (8x6) cm, xương gò má không gãy: Tổn thương này có đặc điểm phù hợp với 

tổn thương do vật tày cứng diện giới hạn gây nên. 

- Các tổn thương còn lại là những tổn thương xây xát da: Có đặc điểm phù 

hợp với tổn thương do vật tày có cạnh gây nên, hình thành do cơ chế chà sát trực 

tiếp. 

Tại bản Kết luận giám định số 67/C54B ngày 08/01/2015 của Phân viện 

KHHS tại thành phố Hồ Chí Minh kết luận: Trên các mẫu gửi giám định đều có 

dính máu người. Phân tích gen (AND) theo hệ Identifiler từ mẫu thu của các đối 

tượng: Mai Văn S, Trần Trọng T, Đậu Ngọc H, Đậu Ngọc G, Đậu Ngọc D và dấu 

vết máu trên các mẫu vật, so sánh cho thấy: 

- Máu dính trên 02 khúc gỗ vuông bị gãy một đầu kích thước (57x3)cm và 

kích thước (86,5x3)cm có kiểu gen trùng với kiểu gen của Mai Văn S. 

- Máu dính trên con dao rựa lưỡi quắm cán bằng tre tròn dài kích thước 

(93x3)cm có kiểu gen trùng với kiểu gen của Đậu Ngọc H. 

- Máu dính trên các mẫu vật gồm: Con dao mã tấu bằng kim loại màu trắng; 

hai con dao rựa lưỡi quắm cán bằng tre kích thước (87x3)cm và kích thước 

(93x3)cm; khúc gỗ vuông bị gãy một đầu kích thước (42x3)cm đều có kiểu gen lẫn 

của các đối tượng trên. 

Tại bản Kết luận giám định pháp y về thương tích số 161/2015/TgT ngày 

08/6/2015 của Trung tâm giám định y khoa – pháp y tỉnh Bình Phước đối với Mai 

Văn S, kết luận:  

- Các tổn thương trên có đặc điểm phù hợp với tổn thương do vật sắc gọn 

gây ra. 

- Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 37% (Ba bảy 

phần trăm). 

Tại bản Kết luận giám định pháp y về thương tích số 317/2015/TgT ngày 

11/11/2015 của Trung tâm giám định y khoa – pháp y tỉnh Bình Phước kết luận về 

thương tích của Đậu Ngọc G như sau: 

- Sẹo xước da ngang dưới vú trái kích thước (4x0,2)cm bờ gọn, mềm, lành 

tốt. 

- Sẹo mặt trước ngoài 1/3 dưới đùi trái kích thước (3,5x0,1)cm sẹo lồi, dính. 

- Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 3% (Ba phần 

trăm). 

Tại bản Kết luận giám định pháp y về thương tích số 318/2015/TgT ngày 

11/11/2015 của Trung tâm giám định y khoa – pháp y tỉnh Bình Phước kết luận về 

thương tích của Đậu Ngọc H như sau: 
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- Sẹo mặt mu đốt 1- ngón I bàn tay trái kích thước (2,2x0,2) 

- Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 1% (Một phần 

trăm). 

Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ: 

- 01 con dao mã tấu bằng kim loại màu trắng dài 67,5cm, rộng 04cm, cán 

dao có kích thước (11x2,5) cm, có chữ Malayidao, lưỡi dao có 2 hình mặt người có 

chữ “FUGUIREN” (trên cán và lưỡi dao có vết màu nâu đỏ dạng máu); 

- 01 con dao rựa lưỡi quắm cán bằng tre dài tròn kích thước (87x3)cm, lưỡi 

dao bằng sắt hình cung kích thước (27x5)cm; 

- 01 con dao rựa lưỡi quắm cán bằng tre dài tròn kích thước (92x3)cm, lưỡi 

dao bằng sắt hình cung kích thước (25x5)cm; 

- 01 con dao rựa lưỡi quắm cán bằng gỗ dài tròn kích thước (25x3)cm, lưỡi 

dao bằng sắt hình cung kích thước (24x4)cm; 

- 01 khúc gỗ vuông bị gãy một đầu kích thước (57x3)cm; 

- 01 khúc gỗ vuông bị gãy một đầu kích thước (42x3)cm; 

- 01 khúc gỗ vuông bị gãy một đầu kích thước (86,5x3)cm; 

Tất cả những vật chứng trên là do nhóm của S mang đến và những người 

trong nhà của H sử dụng trong lúc đánh nhau. 

- 01 chảo bằng kim loại kích thước (25x4)cm. Đây là đồ vật do Â lấy trong 

nhà bà Vũ Thị M để đánh H. 

- 01 xe mô tô tay ga hiệu Honda màu đen biển số 93H9-4247 H mượn của 

Đậu Ngọc D, bị Hoàng Văn L dùng dao cắt 02 bánh xe. 

- 01 tấm lót chân xe máy bằng nhựa màu đen; 

- 03 mãnh nhựa kích thước (10x5)cm, (5x3)cm, (2x7,5)cm. 

Tại bản Kết luận giám định số 124/2015/GĐ-KTHS ngày 18/5/2015 của 

Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Phước, kết luận: xe nhãn hiệu Esky màu 

đen, biển kiểm soát 93H9-4247 có số khung:LALTCJN05-61025646; Số 

máy: SDH1P52QMI-B 61006615 

Tại bản Kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự số 

1469/HĐĐGTSTTTHS ngày 26/5/2015 xác định: Tổng giá trị tài sản cần trưng cầu 

định giá là 760.000đ (Bảy trăm sáu mươi nghìn đồng) bao gồm: 01 vỏ bánh trước, 

01 vỏ bánh sau và 01 ốp nhựa bên trái của xe mô tô 02 bánh. 

Về trách nhiệm dân sự: 

Người đại diện hợp pháp của người bị hại Trần Văn B yêu cầu bị cáo Đậu 

Ngọc G bồi thường chi phí điều trị thương tích ban đầu, chi phí mai táng và bồi 

thường tổn thất tinh thần với số tiền là 202.751.000 đồng (Hai trăm lẻ hai triệu bảy 

trăm năm mươi mốt nghìn đồng).  

Bà Lê Thị T là mẹ ruột bị cáo Đậu Ngọc G đã bồi thường thay bị cáo số tiền 

10.000.000 đồng cho gia đình người bị hại Trần Văn B, số tiền được nộp tại Cục 

thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước tại quyển số 000112 số 0005598 ngày 02 tháng 

3 năm 2017. 

Tại bản Cáo trạng số 27/CTr/VKS ngày 21/6/2017 của Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước truy tố bị cáo Đậu Ngọc G về tội “Giết người 

do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” theo quy định tại khoản 1 Điều 96 của 

Bộ luật Hình sự và tội “Cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính 

đáng” theo quy định tại khoản 1 Điều 106 của Bộ luật Hình sự. 
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Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tham gia 

phiên tòa vẫn giữ nguyên bản Cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Bình Phước và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét: 

1.Về tội danh:

Tuyên bố bị cáo Đậu Ngọc G phạm tội “Giết người do vượt quá giới hạn 

phòng vệ chính đáng” và tội “Cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ 

chính đáng”.  

2.Về hình phạt:

Áp dụng  khoản 1 Điều 96; khoản 1 Điều 106; điểm b, p khoản 1, khoản 2 

Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 33 của Bộ luật Hình sự.  

Xử phạt bị cáo Đậu Ngọc G mức hình phạt 02 (hai) năm tù về tội “Giết 

người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” và từ 09 đến 12 tháng tù về tội 

“Cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”.  

Áp dụng Điều 50 của Bộ luật Hình sự để tổng hợp hình phạt chung của bị 

cáo từ 33 đến 36 tháng tù. 

3.Về trách nhiệm dân sự:

Căn cứ Điều 42 của Bộ luật Hình sự và Điều 591, 594 của Bộ luật Dân sự đề 

nghị Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo phải bồi thường chi phí mai táng và các chi 

phí hợp lý khác cho Đại diện hợp pháp của người bị hại theo quy định pháp luật. 

4.Về vật chứng vụ án:

Căn cứ Điều 41 của Bộ luật Hình sự và Điều 76 của Bộ luật Tố tụng hình sự 

đề nghị Hội đồng xét xử tuyên:  

Tịch thu tiêu huỷ: 01 con dao mã tấu bằng kim loại màu trắng dài 67,5cm; 

02 con dao rựa lưỡi quắm cán bằng tre; 01 con dao rựa lưỡi quắm cán bằng gỗ; 03 

khúc cây gỗ vuông; 01 chảo bằng kim loại. 

Trả lại cho anh Đậu Ngọc D 01 xe mô tô tay ga hiệu Honda màu đen biển số 

93H9-4247; 01 tấm ót chân xe máy bằng nhựa màu đen; 03 mãnh nhựa kích thước 

(10x5)cm, (5x3)cm, (2x7,5)cm. 

Bị cáo Đậu Ngọc G thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung bản Cáo trạng 

của Viện kiểm sát đã truy tố đối với bị cáo. 

Người bị hại Mai Văn S yêu cầu xử lý hình sự đối với bị cáo Đậu Ngọc G về 

tội “Giết người” chứ không phải là “Cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn 

phòng vệ chính đáng”; yêu cầu bị cáo Đậu Ngọc G bồi thường thiệt hại cho gia 

đình người bị hại Trần Văn B; Người bị hại Mai Văn S không yêu cầu bị cáo phải 

bồi thường. 

Người đại diện hợp pháp của người bị hại Trần Văn B đề nghị Hội đồng xét 

xử xem xét hành vi bị cáo Đậu Ngọc G phạm tội “Giết người” và đề nghị buộc bị 

cáo phải bồi thường chi phí điều trị thương tích ban đầu, chi phí mai táng và bồi 

thường tổn thất tinh thần với tổng số tiền là 202.751.000 đồng. 

Bị cáo Đậu Ngọc G nói lời nói sau cùng: Bị cáo rất hối hận về hành vi bị cáo 

đã gây ra cho những người bị hại và bị cáo cũng xin Hội đồng xét xử xem xét cho 

bị cáo được giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có điều kiện sớm trở về gia đình khắc 

phục hậu quả cho gia đình người bị hại, sớm hòa nhập với cộng đồng và làm người 

lương thiện. Về bồi thường thiệt hại bị cáo đề nghị xem xét theo quy định của pháp 

luật. 

141



Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được xét hỏi tại phiên tòa, căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện các chứng cứ, 

tài liệu, ý kiến của Kiểm sát viên; bị cáo, những người tham gia tố tụng khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

          [1]Tại phiên tòa bị cáo Đậu Ngọc G không có ý kiến gì về việc luật sư từ 

chối tham gia bào chữa cho bị cáo và bị cáo đề nghị được tự mình bào chữa mà 

không nhờ luật sư khác. Căn cứ điểm e khoản 2 Điều 50 của Bộ luật tố tụng Hình 

sự Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu tự bào chữa của bị cáo. 

[2]Tại phiên tòa bị cáo Đậu Ngọc G khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như 

sau: Sau khi gia đình bị cáo trình báo sự việc va quẹt xe dẫn đến gây sự đánh nhau 

và hủy hoại tài sản của Vũ Ngọc Â và Tăng Minh C đối với Đậu Ngọc H (em của 

bị cáo) đến Công an xã, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 12/11/2014 Đậu Ngọc G cùng 

những người thân trong gia đình đang ngồi viết đơn trình báo sự việc, khi đang viết 

đơn thì Mai Văn S đã cùng Trần Văn B, Trần Trọng T, Phạm Thành L và Phạm 

Đức T mang theo dao mã tấu, dao rựa tìm đến nhà bị cáo, T và L đứng ngoài, còn 

S, B và T cầm dao mã tấu và dao rựa xông vào, một trong hai người đi cùng Mai 

Văn S vào nhà đã dùng dao rựa mang theo chém vào đầu gối trái gây thương tích 

cho bị cáo, để bảo vệ tính mạng bản thân và những người thân trong gia đình nên 

bị cáo chạy xuống bếp nhặt lấy một khúc cây gỗ vuông lên đánh trả lại anh S, làm 

rớt con dao mã tấu trên tay anh S rồi bị cáo dùng con dao mã tấu này của anh S 

chém anh S nhiều nhát vào đầu và người, sau đó thấy B đang ôm em của bị cáo là 

Đậu Ngọc D và một người đang cầm dao rựa chém D thì bị cáo xông đến chém vào 

tay làm rớt cây dao rựa của người này, bị cáo chém tiếp 01 nhát nữa thì người này 

né được nên không trúng và bị cáo cũng bị rớt con dao mã tấu ra khỏi tay. Bị cáo 

quay lại nhặt khúc cây gỗ vuông thì thấy B chạy về phía con dao mã tấu nên bị cáo 

đã xoay người cầm khúc cây gỗ vuông đập 01 cái trúng vào đầu B, làm B ngã 

xuống sân nhà bất tỉnh, rồi tử vong. 

[3]Người bị hại Mai Văn S khai nhận diễn biến sự việc như sau: Sau khi từ 

chỗ va quẹt xe giữa Vũ Ngọc Â, Tăng Minh C với Đậu Ngọc H thì Mai Văn S và 

Trần Văn B đến quán Gia L uống rượu, tại đây S và B gặp và vào ngồi uống rượu 

chung với Trần Trọng T, Phạm Đức T và Phạm Thành L, sau đó nhận được điện 

thoại của vợ là Hoàng Thị X nói có nhóm người đến nhà tìm S và đòi xin số điện 

thoại, sau khi biết được người đó là Đậu Ngọc H thì Sơn đã rủ mọi người về nhà S 

rồi S đưa mỗi người một con dao rựa tìm đến nhà H hỏi chuyện, sau đó S cầm dao 

mã tấu bằng Inox tự chế vào nhà H còn B và Trần Trọng T cầm mỗi người 01 con 

dao rựa có mũi nhọn móc câu đi sát phía sau, còn Phạm Đức T và L ở ngoài canh 

xe, sau khi vào thì S có đánh nhau với Đậu Ngọc G và bị rớt con dao mã tấu nên bị 

G dùng con dao mã tấu này chém gây thương tích cho S rồi được Phạm Đức T hay 

L chạy vào đưa đi cấp cứu, do say rượu nên anh Scũng không nhớ rõ diễn biến sự 

việc xảy ra khi đó. 

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

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:  
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   [5]Trong quá trình điều tra, truy tố, các hành vi, quyết định của Cơ quan 

điều tra Công an tỉnh Bình Phước, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình 

Phước, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của 

Bộ luật Tố tụng hình sự. Người bào chữa, bị cáo, người bị hại và đại diện hợp pháp 

của người bị hại không có người nào có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định của 

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

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

[6]Xét lời khai nhận tội của bị cáo Đậu Ngọc G và người bị hại Mai Văn S 

tại phiên tòa, cơ bản phù hợp với nhau; Phù hợp với lời khai của người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan và những người làm chứng về thời gian, địa điểm, hành vi 

phạm tội; Phù hợp với các Kết luận giám định pháp y, Biên bản khám nghiệm hiện 

trường, khám nghiệm tử thi, vật chứng của vụ án.  

Như vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: 

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong việc va quẹt xe mà trong đêm khuya (22 giờ 30 

phút) nhóm của người bị hại Mai Văn S gồm: Mai Văn S; Trần Văn B, Trần Trọng 

T, Phạm Thành L và Phạm Đức T đã mang theo hung khí nguy hiểm là dao mã tấu, 

dao rựa tìm đến nhà của bị cáo Đậu Ngọc G. Trong lúc gia đình bị cáo Đậu Ngọc G 

đang ngồi viết đơn trình báo sự việc để gửi Công an xã (Bút lục 341) thì Mai Văn 

S, Trần Văn B và Trần Trọng T bất ngờ xông vào nhà của bị cáo Đậu ngọc G, một 

trong hai người đi cùng Mai Văn S đã dùng dao rựa mang theo chém vào đầu gối 

bên trái, gây thương tích cho bị cáo G 3% sức lao động (Bút lục 444, 445) , sau đó 

gây thương tích cho Đậu Ngọc H 1% sức lao lao động (Bút lục 446, 447). Mặc dù 

không xác định được cụ thể ai trong nhóm của người bị hại chém bị cáo G, nhưng 

căn cứ vào lời khai của người bị hại Mai Văn S (Bút lục 170); người làm chứng 

Trần Trọng T (Bút lục 192); Phạm Đức T (Bút lục 210-211); Phạm Thành L (Bút 

lục 216; 549-550) và  Hoàng Thị X (Bút lục 243-244) về việc nhóm người bị hại 

Mai Văn S mang theo hung khí nguy hiểm là dao mã tấu, dao rựa đến nhà bị cáo G; 

Căn cứ vào lời khai của bị cáo Đậu Ngọc G (Bút lục 88- 89; 96-97), lời khai của 

người làm chứng Lê Thị T (Bút lục 433-434); Đậu Ngọc Y (Bút lục 431-432); Đậu 

Ngọc H (Bút lục 130; 135-136; 431-432); Đậu Ngọc D (Bút lục 155-157; 416-419) 

về việc nhóm người bị hại Sơn mang hung khí vào nhà và có một người đi cùng 

Sơn chém vào đầu gối trái bị cáo G dẫn đến thương tích; căn cứ biên bản của người 

làm chứng Huỳnh Ngọc T (Bút lục 435-436) về việc điều trị thương tích cho bị cáo 

Đậu Ngọc G và Kết luận giám định về thương tích 3% sức lao động của bị cáo G 

(Bút lục 444, 445) là hoàn toàn phù hợp với nhau, đủ cơ sở khẳng định nhóm người 

bị hại đã dùng dao rựa có móc chém vào đầu gối trái gây thương tích trước khi bị 

cáo chém lại. Hành vi nêu trên của nhóm người bị hại là có tính chất côn đồ, đêm 

khuya số đông sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công những người trong gia đình bị 

cáo trước và thực tế đã gây thương tích cho bị cáo Đậu Ngọc G 3% sức lao động, 

gây thương tích cho bị cáo Đậu Ngọc H 01% sức lao động, hành vi này của phía 

người bị hại là hành vi của tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a, i khoản 1 Điều 

104 của Bộ luật Hình sự, nhưng do bị cáo G và anh H không yêu cầu xử lý hình sự 

nên Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước không xử lý hình 

sự. Như vậy, hành vi của bị cáo Đậu Ngọc G chỉ nhằm chống trả hành vi phạm tội 

của nhóm người bị hại là anh B, anh S và anh Trần Trọng T để bảo vệ tính mạng 

bản thân và những người thân trong gia đình thể hiện bằng việc sau khi bị chém 
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vào đầu gối chân trái bị cáo đã chạy lấy một khúc cây gỗ vuông đánh trả lại anh S 

làm rớt con dao mã tấu trên tay anh S rồi bị cáo dùng con dao mã tấu này của S 

chém anh S nhiều nhát vào đầu và người anh S, sau đó thấy B đang ôm Đậu Ngọc 

D và một người đang cầm dao rựa chém D thì bị cáo xông đến chém vào tay của 

người đang chém D làm rớt cây dao rựa, bị cáo chém tiếp 01 nhát nữa thì người 

này né được nên không trúng và bị cáo cũng bị rớt con dao mã tấu ra khỏi tay rồi bị 

cáo quay lại nhặt khúc cây gỗ vuông, khi thấy B chạy về phía con dao mã tấu nên 

bị cáo đã xoay người cầm khúc cây gỗ vuông đập 01 cái trúng vào đầu B làm B tử 

vong. 

[7]Tuy nhiên, hành vi đánh trả làm người bị hại Trần Văn B tử vong và làm 

người bị hại Mai Văn S bị thương tích 37% sức lao động của bị cáo Đậu Ngọc G là 

vượt quá mức cần thiết của phòng vệ chính đáng, nên Cáo trạng số 27/CTr/VKS 

ngày 21/6/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước truy tố bị 

cáo Đậu Ngọc G về tội “Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” 

theo quy định tại khoản 1 Điều 96 của Bộ luật Hình sự và tội “Cố ý gây thương 

tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” theo quy định tại khoản 1 Điều 

106 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. 

[8]Hành vi bị cáo thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức 

khỏe, tính mạng của người bị hại, là khách thể được pháp luật hình sự bảo vệ. Bị 

cáo là người đã thành niên, có đầy đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi, bị 

cáo có nhân thân xấu, ngày 21/02/2012 bị Tòa án nhân dân huyện B xử phạt 15 

tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” mới chấp hành xong hình phạt ngày 13 

tháng 01 năm 2013 nhưng bị cáo không lấy đó là bài học để sửa chữa sai lầm thành 

người có ích cho xã hội mà tiếp tục phạm tội, nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng 

nặng là “Tái phạm” theo điểm g khoản 1 Điều 48 của Bộ luật Hình sự. Do đó cần 

thiết phải xử phạt bị cáo mức án tương xứng, cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội 

một thời gian đủ để giáo dục bị cáo thành người có ích cho xã hội và răn đe giáo 

dục và phòng ngừa chung. 

[9]Bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ: Sau khi phạm tội bị cáo đã tự 

nguyện ra đầu thú; Thật thà khai báo; Bị cáo tác động với gia đình đã bồi thường 

khắc phục thiệt hại cho người bị hại Trần Văn B được 10.000.000 đồng, nên cần 

xem xét giảm nhẹ một phần nào hình phạt đối với bị cáo.  

[10]Đối với hành vi dùng hung khí nguy hiểm đêm khuya tìm đến gia đình bị 

cáo G và gây thương tích 3% cho bị cáo G và Đậu Ngọc H 1% của Mai Văn S, 

Trần Trọng T, Phạm Đức T và Phạm Thành L. Tại phiên tòa bị cáo Đậu Ngọc G và 

anh Đậu Ngọc H không yêu cầu xử lý hình sự, nên không đủ yếu tố để khởi tố về 

tội Cố ý gây thương tích. Nên Hội đồng xét xử kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra 

xử lý hành chính đối với các đối tượng nêu trên theo quy định của pháp luật. 

[11]Đối với việc bị cáo khai có người cầm dao chém vào đùi G, Đậu Ngọc H 

khai có người cầm dao chém vào vai và lưng S; Trần Trọng T khai có người cầm 

dao chém vào tay của T gây thương tích. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã 

tiến hành cho bị cáo và các đối tượng trên nhận dạng, đối chất và thực nghiệm điều 

tra nhưng vẫn không xác định được ai là người cầm dao chém như lời khai của G, 

H, S và T. Đồng thời G, H, S và T không có yêu cầu nên Cơ quan điều tra không 

đề cập xử lý. 
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[12]Đối với Trần Trọng T đã có hành vi dùng dao chém làm cửa làm vỡ kính 

của nhà bà Lê Thị T. Qua làm việc, bà T không yêu cầu vì có giá trị nhỏ nên không 

đề cập xử lý. 

[13]Đối với Vũ Ngọc Â và Tăng Minh C đã có hành vi đuổi đánh Đậu Ngọc 

H, là nguyên nhân dẫn đến việc Mai Văn S, Trần Trọng T, Phạm Thành L và Phạm 

Đức T mang hung khí đến nhà H để đánh nhau có dấu hiệu của tội “Gây rối trật tự 

công cộng” quy định tại Điều 245 của Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, Â, C, S, L, Trần 

Trọng T và Phạm Đức T không có tiền án, tiền sự, khu vực hiện trường là khu dân 

cư thưa thớt. Cơ quan điều tra đã có Công văn đề nghị xử lý hành chính đối với Â, 

C, S, L, Trần Trọng T và  Phạm Đức T về hành vi đánh nhau theo quy định tại 

điểm a, khoản 2 Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013. 

[14]Đối với Hoàng Văn L và Vũ Ngọc Â đã có hành vi làm hư hỏng chiếc xe 

mô tô biển số 93H9-4247 có dấu hiệu của tội “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài 

sản” quy định tại Điều 143 của Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, thiệt hại về tài sản do 

Â và L gây ra qua định giá có giá trị 760.000 đồng, chưa đến mức truy cứu trách 

nhiệm hình sự và anh Đậu Ngọc D không có yêu cầu gì nên việc Cơ quan điều tra 

không đề cập xử lý. 

[15]Đối với 02 con dao rựa đầu bằng của Phạm Thành L và Phạm Đức T 

cầm, trên đường chở S và T đi cấp cứu đã vứt nhưng không nhớ ở đoạn nào. Vì 

vậy, Cơ quan điều tra không thể truy tìm được. 

 [16]Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tại 

phiên tòa là có căn cứ nên được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[17]Về trách nhiệm dân sự: 

Tại phiên tòa anh Trần Văn T là người đại diện hợp pháp của người bị hại 

Trần Văn B yêu cầu bị cáo Đậu Ngọc G phải bồi thường chi phí điều trị thương 

tích ban đầu, chi phí mai táng và bồi thường tổn thất tinh thần với tổng số tiền là 

202.751.000 đồng. Bà Lê Thị T là mẹ ruột bị cáo Đậu Ngọc G đã bồi thường thay 

cho bị cáo số tiền 10.000.000 đồng nên yêu cầu bị cáo Đậu Ngọc G phải bồi 

thường tiếp số tiền 192.751.000 đồng. Bị cáo Đậu Ngọc G đề nghị Hội đồng xét xử 

xem xét bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. 

Căn cứ vào biên lai, chứng từ, hợp đồng và một số chi phí khác do gia đình 

người bị hại Trần Văn B cung cấp có trong tài liệu hồ sơ vụ án. Căn cứ quy định tại 

mục 2.1; 2.2 và 2.4 mục 2 phần II Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 

08/7/2006 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng xét xử chấp 

nhận các khoản chi phí khám, điều trị thương tích ban đầu cho người bị hại Trần 

Văn B là 6.510.725 đồng (đã trừ chi phí tạm ứng ban đầu); tiền hòm: 25.000.000 

đồng; tiền hợp đồng xây mộ 36.000.000 đồng; tiền dịch vụ thuê rạp và nhạc hiếu 

phục vụ tang lễ 7.000.000 đồng; tiền thuê xe taxi, ô tô đi lại trong 02 ngày nuôi sọ 

từ thị xã P đến Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh và chuyển viện 

chiều ngược lại 12.800.000 đồng; số tiền chi phí phục vụ mai táng như mua đồ 

khâm lượm theo tục lệ, tiền nhang, đèn, nến, dầu, áo quan, tiền cúng lễ và các chi  

phí liên quan 15.440.275 đồng và số tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình 

người bị hại 100.000.000 đồng như yêu cầu của người đại diện hợp pháp của người 

bị hại Trần Văn B tại phiên tòa. Buộc bị cáo Đậu Ngọc G phải bồi thường cho gia 

đình người bị hại Trần Văn B tổng số tiền 202.751.000 đồng, được khấu trừ đi số 

tiền 10.000.000 đồng của bà Lê Thị T là mẹ ruột bị cáo Đậu Ngọc G đã bồi thường 
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thay trước đó, số tiền còn lại bị cáo Đậu Ngọc G phải bồi thường là 192.751.000 

đồng. 

 [18] Riêng bị hại Mai Văn S không yêu cầu bồi thường nên Hội đồng xét xử 

không xem xét. 

[19] Về vật chứng vụ án: 

Đối với số vật chứng thu giữ được của những người liên quan trong vụ án, 

không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy, gồm: 

- 01 con dao mã tấu bằng kim loại màu trắng dài 67,5cm, rộng 04cm, cán 

dao có kích thước (11x2,5)cm, có chữ Malayidao, lưỡi dao có 2 hình mặt người có 

chữ “FUGUIREN” (trên cán và lưỡi dao có vết màu nâu đỏ dạng máu); 

- 01 con dao rựa lưỡi quắm cán bằng tre dài tròn kích thước (87x3)cm, lưỡi 

dao bằng sắt hình cung kích thước (27x5)cm; 

- 01 con dao rựa lưỡi quắm cán bằng tre dài tròn kích thước (92x3)cm, lưỡi 

dao bằng sắt hình cung kích thước (25x5)cm; 

- 01 con dao rựa lưỡi quắm cán bằng gỗ dài tròn kích thước (25x3)cm, lưỡi 

dao bằng sắt hình cung kích thước (24x4)cm; 

- 01 khúc gỗ vuông bị gãy một đầu kích thước (57x3)cm; 

- 01 khúc gỗ vuông bị gãy một đầu kích thước (42x3)cm; 

- 01 khúc gỗ vuông bị gãy một đầu kích thước (86,5x3)cm; 

- 01 chảo bằng kim loại kích thước (25x4)cm.  

- 01 tấm lót chân xe máy bằng nhựa màu đen;  

- 03 mãnh nhựa kích thước (10x5)cm, (5x3)cm, (2x7,5)cm 

Riêng đối với 01chiếc xe mô tô tay ga hiệu Honda nhãn hiệu Esky màu đen, 

biển kiểm soát 93H9-4247 có số khung:LALTCJN05-61025646; Số máy: 

SDH1P52QMI-B 61006615 do anh Đậu Ngọc H mượn của anh Đậu Ngọc D, 

đây là tài sản hợp pháp của anh Đậu Ngọc D, không liên quan đến phạm tội nên 

cần trả lại cho anh Đậu Ngọc D. 

Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo phải chịu 200.000 đồng. 

Án phí dân sự sơ thẩm bị cáo phải chịu 5%  x 192.751.000 đồng = 9.637.550 

đồng. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1]Tuyên bố bị cáo Đậu Ngọc G phạm Tội “Giết người do vượt quá giới hạn 

phòng vệ chính đáng” và Tội “Cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ 

chính đáng”. 

[2]Áp dụng khoản 1 Điều 96; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm g 

khoản 1 Điều 48; Điều 33 của Bộ luật Hình sự 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 

2009. Xử phạt bị cáo Đậu Ngọc G 02 (hai) năm tù về tội “Giết người do vượt quá 

giới hạn phòng vệ chính đáng”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 106; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm g 

khoản 1 Điều 48; Điều 33 của Bộ luật Hình sự 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 

2009. Xử phạt bị cáo Đậu Ngọc G 01 (một) năm tù về tội “Cố ý gây thương tích do 

vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”. 
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Áp dụng Điều 50 của Bộ luật Hình sự 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 

2009. 

Tổng hợp hình phạt của hai tội buộc bị cáo Đậu Ngọc G phải chấp hành là 03 

(ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam trước đó là 

13/11/2014. 

[3]Kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước xem xét xử 

lý hành chính đối với các đối tượng Mai Văn S, Trần Trọng T, Phạm Đức T và 

Phạm Thành L về hành vi dùng hung khí nguy hiểm đêm khuya đến gia đình bị cáo 

Đậu Ngọc G và gây thương tích 3% cho bị cáo Đậu Ngọc G và 1% của Đậu Ngọc 

H 

 [4]Về bồi thường dân sự: 

Áp dụng Điều 42 của Bộ luật Hình sự và Điều 591, 594 của Bộ luật Dân sự 

năm 2015. Buộc bị cáo Đậu Ngọc G phải bồi thường cho người Đại diện hợp pháp 

của người bị hại Trần Văn B số tiền 192.751.000 đồng (Một trăm chín mươi hai 

triệu bảy trăm năm mươi mốt nghìn đồng). 

          [5]Về xử lý vật chứng:  

          Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự và Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự.  

Tuyên tịch thu tiêu hủy vật chứng sau: 

- 01 con dao mã tấu bằng kim loại màu trắng dài 67,5cm, rộng 04cm, cán 

dao có kích thước (11x2,5)cm, có chữ Malayidao, lưỡi dao có 2 hình mặt người có 

chữ “FUGUIREN”; 

- 01 con dao rựa lưỡi quắm cán bằng tre dài tròn kích thước (87x3)cm, lưỡi 

dao bằng sắt hình cung kích thước (27x5)cm; 

- 01 con dao rựa lưỡi quắm cán bằng tre dài tròn kích thước (92x3)cm, lưỡi 

dao bằng sắt hình cung kích thước (25x5)cm; 

- 01 con dao rựa lưỡi quắm cán bằng gỗ dài tròn kích thước (25x3)cm, lưỡi 

dao bằng sắt hình cung kích thước (24x4)cm; 

- 01 khúc gỗ vuông bị gãy một đầu kích thước (57x3)cm; 

- 01 khúc gỗ vuông bị gãy một đầu kích thước (42x3)cm; 

- 01 khúc gỗ vuông bị gãy một đầu kích thước (86,5x3)cm; 

- 01 chảo bằng kim loại kích thước (25x4)cm.  

- 01 tấm lót chân xe máy bằng nhựa màu đen;  

- 03 mãnh nhựa kích thước (10x5)cm, (5x3)cm, (2x7,5)cm. 

Tuyên trả lại 01 chiếc xe mô tô hiệu Honda nhãn hiệu Esky màu đen, biển 

kiểm soát 93H9-4247 có số khung:LALTCJN05-61025646; Số máy: 

SDH1P52QMI-B 61006615 cho anh Đậu Ngọc D. 

   “Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường 

hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ 

ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản 

tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, tất cả các 

khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số 

tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật 

dân sự năm 2015”. 

“Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 
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sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án theo qui định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành 

án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự”. 

[6]Về án phí và quyền kháng cáo: 

Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo Đậu Ngọc G phải chịu 200.000 đồng. 

 Án phí dân sự sơ thẩm bị cáo Đậu Ngọc G phải chịu 9.637.550 đồng (Chín 

triệu sáu trăm ba mươi bảy nghìn năm trăm năm mươi đồng). 

 Bị cáo, người bị hại Mai Văn S, người đại diện hợp pháp cho người bị hại 

Trần Văn B và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa được 

quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được kháng 

cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày niêm yết 

bản án./. 

     Nơi nhận:  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  

- TANDCC;VKSNDCC tại Tp. HCM;      Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

- VKSND tỉnh Bình Phước; 

- Cục THADS tỉnh Bình phước;  

- Sở Tư Pháp tỉnh Bình Phước;      đã ký
- CSĐT, Phòng HSCA tỉnh Bình Phước; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu HS, VP.     

Nguyễn Văn Khương 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

  Bản án số: 05/2017/HSPT 

  Ngày 07/11/2017 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

Với thành phần Hội đồng  xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Long 

Các Thẩm phán:   Ông Phạm Bá Sơn 

   Ông Phạm Việt Cường 

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều, Cán bộ Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Ông 

Lê Ra, Kiểm sát viên cao cấp. 

Vào ngày 07 tháng 11 năm 2017 tại Trụ sở Tòa án nhân dân nhân cấp cao tại 

Đà Nẵng xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 38/2017/TLPT-HS ngày 18 tháng 

10 năm 2017 đối với bị cáo Trương Công T về tội “Giết người”. Do có kháng cáo 

của bị cáo, kháng cáo của người bị hại và kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Đà Nẵng đối với bản án hình sự sơ thẩm số 44/2017/HSST ngày 

08/9/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng. 

* Bị cáo có kháng cáo, bị kháng cáo và bị kháng nghị:

Trương Công T, sinh ngày 20/01/1986; Nơi ĐKNKTT và chỗ ở: Tổ 08, 

phường H, quận C, thành phố Đà Nẵng; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn 

giáo: Không; Trình độ học vấn: 07/12; Nghề nghiệp: Thợ cơ khí; Con ông Trương 

Công X (s) và bà Nguyễn Thị Nh (s); Có vợ là Đặng Thị Kim H và có 02 con (Lớn 

nhất sinh năm 2005, nhỏ nhất sinh năm 2006); Tiền án, tiền sự: Chưa. Bị cáo bị bắt 

giam ngày 19/12/2016, Có mặt. 

* Người bị hại: Ông Trần Quốc Th (Rin), sinh năm 1986; Nơi ĐKNKTT và

chỗ ở: Tổ 16A phường H, quận C, TP Đà Nẵng, Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Các bị cáo Trương Công T bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng 

truy tố về hành vi phạm tội như sau: 
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Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 19/12/2016, sau khi nhậu xong tại nhà Trương 

Công T để mừng cho Trương Công Đ xuất viện, T rủ Đặng Thị Kim H (là vợ của 

T), Trương Công Đ, Trương Công H, Trương Thị Thu H1 là các em ruột của T và 

một số người bạn khác gồm Đỗ Văn Lợi, Hồ Chí Ph, Khưu Quốc Đ1, Nguyễn Hữu 

T1, Lê Quý C cùng nhau đến quán Trí Thịnh hát Karaoke trên đường Bắc Sơn, 

phường H, quận C, thành phố Đà Nẵng. Trong quá trình hát karaoke tại đây giữa H1 

và Ph xảy ra mâu thuẫn, Ph có hành động chọc ghẹo H1, dùng vỏ lon bia ném vào 

người H1 nhiều lần, H1 dùng ly có chứa bia tạt vào mặt anh Ph, Ph đòi đánh H1. 

Lúc này, T và Cường đến nắm cổ áo và bóp cổ Ph và nói “Sao lại có hành động như 

vậy, ông say rồi về đi”. Thấy vậy mọi người trong nhóm can ngăn ra. T gọi điện 

thoại cho chị Nguyễn Thị P (sống như vợ chồng với Ph) báo là Ph nhậu say nên nói 

P đến chở Ph về và tính tiền ra về. Tại bãi đỗ xe của quán Trí Thịnh, Ph điều khiển 

xe về trước, mọi người trong nhóm cùng về. Sau khi nghe T điện thoại xong thì chị 

P có nhờ Trần Quốc Th đi tìm Ph. Sau khi về đến nhà, Ph đến nhà T để hỏi chuyện. 

Tại đây, có T, H, Đ, H1 và một số người khác cũng đang đứng trước nhà T, Ph đến 

hỏi T “Vì sao chưa biết đầu đuôi câu chuyện mà đến bóp cổ ta” anh T nói “Ông say 

rồi, ông về đi, có gì mai nói chuyện”. Lúc này chị P và anh Th đến Ph kể lại sự việc 

như trên cho P và Th nghe, Th đến gặp T và hỏi “Sao lúc nãy mi đánh ông Ph, mi 

muốn gì”, T trả lời “Tao bóp cổ ông Ph đó, chuyện của ta và ông Ph mi hỏi ta làm 

gì”. Nói xong T và Th xông vào xô xát với nhau nhưng được mọi người can ngăn. 

Th nói “Mi chờ ta chút” rồi chạy về hướng nhà Th, T cũng vào nhà cầm cái xẻng ra 

nhưng được vợ can ngăn kéo T vào nhà. Khoảng 05 phút sau, Th cầm kiếm tự tạo 

dài khoảng 65cm quay lại thì gặp Trương Công H đang đứng ở đây nên đuổi H, H 

bỏ chạy. Thấy vậy người dân ở đây hô hoán lớn tiếng nên T chạy ra trước nhà thì 

thấy Th cầm kiếm đuổi đánh H, T chạy vào nhà lấy cái xẻng dài khoảng 160cm rồi 

chạy ra ngoài đuổi đánh Th để giải vây cho H. H chạy được một đoạn về phía cổng 

chào của tổ 16A, phường H thì bị vấp ngã xuống đất. Vì biết T đuổi theo sau nên Th 

chạy ngang qua vị trí H ngã khoảng 01m thì cầm kiếm quay lại. T cầm xẻng chạy 

đến đứng đối diện với Th, Th cầm kiếm chém về phía T nhưng không trúng, T cầm 

xẻng bằng hai tay đưa lên cao đánh xuống trúng vào đầu của Th làm Th ngã gục tại 

chỗ. Lúc này T thấy có ai ném đá về phía mình, T đi đến phía cổng chào thì gặp Cu 

Lỳ (tức là Nguyễn Nhật Huy, sinh năm 1997, trú tổ 25A, phường H, quận C, thành 

phố Đà Nẵng) đang cầm cây kiếm tự tạo có vỏ bọc bằng gỗ, T nói “Tại sao ném đá 

anh”, thì Cu Lỳ vứt kiếm xuống đất rồi bỏ chạy. Th được mọi người đưa đi cấp cứu 

còn T sau đó được đưa về phường H và khai nhận toàn bộ hành vi của mình. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số: 64/TgT ngày 

07/03/2017 của Trung tâm pháp y thành phố Đà Nẵng kết luận: Trần Quốc Th bị 

thương tích gồm các dấu vết sau: 

- Ổ khuyết não vùng đỉnh - chẩm trái đường kính 30mm. 

- Khuyết sọ (cửa sổ phẫu thuật) vùng đỉnh - chẩm trái đường kính 50mm. 
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Kết luận chấn thương sọ não: Vỡ xương hộp sọ, tụ máu và khí nội sọ, dập 

não, rách màng cứng, đã được phẫu thuật mở rộng vết thương, lấy xương vụn, máu 

tụ, não dập, vá màng cứng, cầm máu, dẫn lưu. Hiện tại xương hộp sọ có ổ khuyết, 

đáy chắc, nạn nhân tỉnh, tiếp xúc được, không phát hiện yếu liệt chi, không còn ổ 

dịch trên phim CT Scanner sọ não kiểm tra.  

Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là: 59%. 

* Tại bản án hình sự sơ thẩm số 44/2017/HSST ngày 08/9/2017, Tòa án

nhân dân thành phố Đà Nẵng đã quyết định: 

Tuyên bố: Bị cáo Trương Công T phạm tội “Giết người”. 

Áp dụng: khoản 2 Điều 93; Điểm b, đ, p khoản 1 khoản 2 Điều 46; Điều 47; 

Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Xử phạt: Trương Công T 04 (Bốn) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam 

ngày 19/12/2016. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định xử lý vật chứng, án phí và thông báo 

quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

- Ngày 19/9/2017, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng 

có Kháng nghị số 01/QĐ-KNPT kháng nghị một phần bản án theo hướng buộc bị 

cáo phạm tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” theo khoản 

1 Điều 95 Bộ luật hình sự. 

- Ngày 09/9/2017, bị cáo Trương Công T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

- Ngày 20/9/2017 người bị hại ông Trần Quốc Th kháng cáo đề nghị tăng 

hình phạt đối với bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

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, tài 

liệu, chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên. Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trương Công T khai nhận hành vi phạm 

tội của mình, phù hợp với các chứng cứ, tài liệu khác có tại hồ sơ vụ án, đã có đủ 

căn cứ kết luận: 

Người bị hại là ông Trần Quốc Th có  hành vi cầm kiếm tự tạo dài 65cm đuổi 

đánh Trương Công H là em ruột của bị cáo Trương Công T. Nên T vào nhà lấy xẻng 

dài 160cm đuổi đánh Trần Quốc Th để giải vây cho Trương Công H, H chạy một 

đoạn bị vấp ngã xuống đất. 

Vì biết bị cáo Trương Công T đuổi theo sau nên bị hại anh Trần Quốc Th 

chạy qua khỏi chỗ H ngã nằm xuống cách 1 mét, và cầm kiếm quay lại. Bị cáo T 

cầm xẻng đứng đối diện với Th, Th cầm kiếm chém về phía bị cáo Trương Công T 
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nhưng không trúng, T cầm xẻng bằng hai tay đưa lên cao, đánh xuống trúng vào đầu 

của Th làm bị hại Trần Quốc Th gục ngã tại chỗ. 

Bị hại Trần Quốc Th không chết, chỉ bị thương tích, được giám định pháp y 

kết luận tỉ lệ 59%. 

[2] Xét án sơ thẩm áp dụng khoản 2 Điều 93 của Bộ luật hình sự để xử bị cáo 

Trương Công T về tội “Giết người” là không chính xác. 

Bởi lẽ, 

Hành vi của bị hại anh Trần Quốc Th dùng kiếm tự tạo dài 65cm để chém bị 

cáo Trương Công T, tuy không trúng bị cáo T nhưng đây là hành vi trái pháp luật 

nghiêm trọng của nạn nhân, xâm phạm đến bị cáo T bằng cách dùng  kiếm chém về 

phía bị cáo T. Nên bị cáo Trương Công T dùng xẻng đánh vào đầu bị hại Trần Quốc 

Th là hành động giết người do vượt quá giới hạn phòng về chính đáng. 

[3] Tại phiên tòa phúc thẩm, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng thay đổi nội dung kháng nghị về tội danh, đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm xử 

bị cáo Trương Công T về tội “Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính 

đáng”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 96 của Bộ luật hình 

sự. 

Đề nghị và thay đổi nội dung kháng nghị phúc thẩm là phù hợp với nhận định 

của HĐXX, nên có căn cứ chấp nhận kháng nghị. 

[4] Do vậy, có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo và không chấp nhận 

kháng cáo của bị hại. Sửa bản án sơ thẩm về phần tội danh và xét xử bị cáo mức 

hình phạt tương xứng cho đúng pháp luật. 

Án phúc thẩm, do sửa tội danh nên không áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình 

sự đối với bị cáo. Tuy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại các 

điểm b, đ, p khoản 1, khoản 2 Điều 46, nhưng mức hình phạt 02 (hai) năm tù là phù 

hợp và tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. 

[5] Về án phí HSPT: Do bị cáo Trương Công T kháng cáo được chấp nhận 

nên không phải chịu án phí Hình sự phúc thẩm. 

[6] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 248; Khoản 3 Điều 249 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

QUYẾT ĐỊNH 

[1] Không chấp nhận kháng cáo của bị hại ông Trần Quốc Th. 
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- Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trương Công T. 

- Chấp nhận kháng nghị phúc thẩm số 01/QĐ-KNPT ngày 19/9/2017 của 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng. Sửa bản án sơ thẩm số 

44/2017/HSST ngày 06/9/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng về phần tội 

danh và hình phạt. 

Áp dụng khoản 1 Điều 96; điểm b, đ, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 18; 

Điều 52 của Bộ luật hình sự năm 1999. 

Xử phạt bị cáo Trương Công T 02 (hai) năm tù về tội “Giết người do vượt 

quá giới hạn phòng vệ chính đáng”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 

bắt giam 19/12/2016. 

[2] Về án phí HSPT: Bị cáo Trương Công T không phải chịu. 

[3] Các phần quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị tiếp tục có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- TAND thành phố Đà Nẵng; 

- Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng; 

- Cục THADS thành phố Đà Nẵng; 

- Trại giam Công an thành phố Đà Nẵng; 

- Bị cáo; 

- Người bị hại; 

- Lưu HS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

Nguyễn Thanh Long 
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