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MỤC LỤC 

Tổng hợp 20 Bản án về Tội che giấu tội phạm 

STT TÊN VĂN BẢN TRANG 

1. 

Bản án số 207/2017/HS-PT ngày 14/08/2017 của Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Đà Nẵng 

Về tội “Giết người; Che giấu tội phạm” 

Khoảng 19h45’ ngày 29/6/2015 Nguyễn Hồng V cùng Võ D, Nguyễn Vinh B, 

Nguyễn Quốc A, Nguyễn Đức A1 đến uống cà phê. Tại đây cả nhóm gặp anh 

Nguyễn Xuân V1, Nguyễn H, Nguyễn Thanh T, Nguyễn Anh T đang ngồi uống 

nước trong quán. Một lúc sau, V nói đi chở bạn và rủ Quốc A đi cùng, trên đường 

đi V nói Quốc A chở về nhà lấy đao đi chém V1. Lúc đầu Quốc A không đồng ý 

nhưng khi thấy thái độ của V kiên quyết và nói nhiều lời khó nghe nên Quốc A 
đồng ý điều khiển xe mô tô chở V về nhà, V lấy 01 con dao dạng kiếm tự tạo bằng 

sắt dài khoảng 1m, sau đó Quốc A chở V quay lại quán cà phê. V cầm dao vào 

chém H, do H bị bất ngờ không chạy kịp nên dùng ghế nhựa đưa lên che đầu, nhát 

chém của V làm ghế nhựa bị gãy vỡ gây nên vết thương trên đầu H. H bỏ chạy thì 
V quay lại đuổi đánh, chém nhiều nhát theo hướng từ trên xuống vào đầu và người 

V1, V1 đưa tay lên đỡ thì trúng vào vai, tay. Khi anh V1 bỏ chạy thì Quốc A chở 
V đuổi theo để đánh nhưng không kịp nên quay về.  

Khoảng 17h00 ngày 05/7/2015, Nguyễn Hồng V và Nguyễn Đức A1 giấu 02 con 

dao trong người rồi nói dối với Quốc A là chở giùm đến nhà anh Lê Tấn L để nói 

chuyện về việc trước đó anh L đánh anh Võ D - là bạn của V và A1; khi V can 

ngăn thì L đánh V. Gần đến nhà L thì Quốc A dừng lại vào quán nước ngồi chờ, 

còn V và A1 đi vào nhà anh L, đến hiên nhà V và A1 để dao trên ghế rồi vào gọi 

L, sau đó quay ra đứng chờ. Anh L vừa từ trong nhà đi ra đến cửa thì V lấy dao 
để sẵn trên ghế chém vào người anh L một nhát theo hướng từ trên xuống, anh L 

đưa tay trái lên đầu đỡ nên trúng vào cẳng tay. L bỏ chạy xuống nhà dưới để trốn 

thì bị V và A1 cầm dao đuổi theo chém tiếp vào người L. V chạy trước, A1 chạy 

sau vì mở cửa không được nên L quay lại lấy hai tay che đầu và dùng đầu tông 

mạnh vào người V; V dùng tay đẩy L ra và chém một nhát vào lưng L. L bị ngã 
ngửa dưới đất hơi co người lại và giơ chân, tay lên đỡ, V và A1 dùng dao tiếp tục 

chém trúng vào vùng chân của L. Lúc này nghe tiếng kêu la của vợ L thì V và A1 

cầm dao bỏ chạy ra ngoài, L đuổi theo sau nhưng do vết thương quá nặng nên bị 

ngất xỉu. Khi V và A1 chạy đến quán nước thì Quốc A dùng xe mô tô chở V và 
A1 chạy trốn xuống phường H, quận L. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Nguyễn Đức A1 08 năm tù về Tội 

giết người. Xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc A 08 năm tù về Tội giết người và Tội 

che giấu tội phạm. 
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Ngày 25/5/2017, bị cáo Nguyễn Đức A1 có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt. Ngày 03/6/2017, bị cáo Nguyễn Quốc A có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt. Gia đình bị cáo Nguyễn Đức A1 nộp thêm biên lai nộp tiền bồi thường 

dân sự số tiền 20.000.000 đồng; gia đình bị cáo Nguyễn Quốc A có nộp thêm bản 
sao một số giấy khen và giấy hiến máu nhân đậo của Nguyễn Quốc A. 

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định: Bị cáo Nguyễn Quốc A thấy rằng, tuy bị cáo 

có tham gia 02 vụ nhưng chỉ giữ vai trò đồng phạm, giúp sức về mặt tinh thần, 

phạm tội lần đầu, vai trò không đáng kể. Tại phiên tòa phúc thẩm gia đình bị cáo 

bổ sung một số giấy khen, giấy tự nguyện hiến máu nhân đạo để chứng minh bị 

cáo có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua ở địa phương.  

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đức A1 

và bị cáo Nguyễn Quốc A, sửa bản án sơ thẩm về phần quyết định hình phạt của 

cả hai bị cáo. Xử phạt bị cáo Nguyễn Đức A1 05 năm 06 tháng tù về Tội giết 

người. Bị cáo Nguyễn Quốc A 06 năm tù về Tội che giấu tội phạm. 

2. 

Bản án số 484/2017/HS-PT ngày 14/9/2017 của Tòa án nhân dân cấp cao tại 

thành phố Hồ Chí Minh 

Về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Che giấu tội phạm; Tội 

tham ô tài sản” 

Bị cáo Vũ Thị Hồng V là thủ quỹ của Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp hướng 

nghiệp LTHG từ tháng 10/1999; đây là đơn vị sự nghiệp công lập. Trong thời gian 

từ tháng 2/2014 đến tháng 9/2014, bị cáo đã lợi dụng nhiệm vụ được giao trong 

quản lý quỹ tiền mặt của đơn vị để chiếm đoạt số tiền 2.150.393.696 đồng chi xài 

cho cá nhân. 

Bị cáo Nguyễn Hữu K với chức vụ Giám đốc Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng 

hợp hướng nghiệp LTHG; bị cáo là người chịu trách nhiệm chung mọi hoạt động 

của đơn vị; đồng thời còn kiêm nhiệm phụ trách phòng Kế toán - Tài vụ. Theo 
quy định hàng năm, Trung tâm đều có thành lập Ban kiểm tra nội bộ do bị cáo 

Nguyễn Hữu K làm trưởng ban, nhưng do sự tin tưởng cấp dưới, nên bị cáo đã 

buông lỏng, thiếu sự kiểm tra giám sát; thậm chí khoán trắng cho thủ quỹ và kế 

toán tự kiểm tra quỹ tiền mặt của đơn vị, sau đó báo cáo cho bị cáo Nguyễn Hữu 

K bằng hình thức thông qua ký các biên bản kiểm tra (Trong khi theo quy định 

của Bộ Tài chính thì việc kiểm tra quỹ tiền mặt phải có đủ 3 người: Chủ tài khoản, 

Kế toán, Thủ quỹ). Mặt khác, theo quy chế, quy định quỹ tiền mặt tại thủ quỹ của 

Trung tâm không được để vượt quá 500.000.000 đồng tiền mặt. Trong thực tế qua 

số liệu của thủ quỹ, kế toán báo cáo hàng tháng trình cho bị cáo Nguyễn Hữu K 

ký thì số liệu quỹ tiền mặt tồn tại quỹ đều trên 2 tỷ đồng, nhưng bị cáo Nguyễn 

Hữu K không hề có ý kiến chỉ đạo thực hiện để quỹ tiền mặt theo quy chế, quy 

định. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Vũ Thị Hồng A 20 năm tù về Tội 

tham ô tài sản; bị cáo Phạm Thị Tuyết M 02 năm tù phạm Tội che giấu tội phạm; 
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bị cáo Nguyễn Hữu K 02 năm 06 tháng tù phạm Tội thiếu trách nhiệm gây hậu 

quả nghiêm trọng.  

Ngày 20/3/2017 các bị cáo Nguyễn Hữu K, Phạm Thị Tuyết M có đơn kháng cáo 

xin được hưởng án treo. Bị cáo Nguyễn Hữu K mức án 02 năm 06 tháng tù về tội 
“Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và bị cáo Phạm Thị Tuyết M mức 

án 02 năm tù về tội “Che giấu tội phạm” là có căn cứ, tương xứng với tính chất, 

mức độ, hành vi và hậu quả mà các bị cáo đã gây ra nên không chấp nhận kháng 

cáo của các bị cáo Nguyễn Hữu K, Phạm Thị Tuyết M.  

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định: Bị cáo Phạm Thị Tuyết M giữ chức vụ kế 

toán trưởng của Trung tâm kiêm Trưởng phòng Tài chính. Từ cuối tháng 2/2014 

đến thời điểm kiểm tra quỹ định kỳ, bị cáo Mai biết việc bị cáo Vân chiếm dụng 

tiền quỹ chi xài cá nhân. Lẽ ra trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ trực tiếp kiểm 

quỹ, đối chiếu sổ sách thì bị cáo Phạm Thị Tuyết M phải báo cáo sự việc trên cho 

Ban giám đốc và những người có thẩm quyền biết để có hướng giải quyết, nhưng 

bị cáo Mai lại tiếp tục thực hiện nghiệp vụ thu chi tiền mặt như bình thường, đối 

chiếu sổ sách kế toán, sổ quỹ trình giám đốc ký duyệt, nhưng thực tế không kiểm 
tra quỹ tiền mặt lần nào và bị cáo Phạm Thị Tuyết M còn cố tình ký khống hợp 

thức hóa các biên bản kiểm tra quỹ nhằm che giấu hành vi phạm tội của bị cáo Vũ 

Thị Hồng V. 

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo bị cáo Nguyễn Hữu 

K; chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Thị Tuyết M. Sửa một phần Bản án hình 

sự sơ thẩm. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hữu K 02 năm 06 tháng tù phạm Tội thiếu 

trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Bị cáo Phạm Thị Tuyết M 01 năm tù phạm 

Tội che giấu tội phạm. 

3. 

Bản án số 34/2018/HS-ST ngày 27/3/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An 

Về tội “Giết người; Che giấu tội phạm” 

Vào khoảng 21 giờ ngày 31/7/2017, Nguyễn Doãn K một mình đi bộ từ nhà đến 

Nhà văn hóa xóm để chơi. Tại cổng Nhà văn hóa xóm 3A, K gặp Nguyễn Viết 

Thanh và Đào Văn Chung. Tại đây, K và Thanh trêu đùa anh Chung. Cùng lúc 

này, anh Nguyễn Tú Hùng cùng xóm 3A một mình điều khiển xe máy đến và liền 

xuống xe máy đánh K. Bị đánh, K bỏ chạy về nhà lấy một con dao, loại dao bấm 

ở dưới đầu giường rồi chạy ra phía Nhà văn hóa xóm 3A. Khi đến ngã tư gần Nhà 

văn hóa xóm 3A, K gặp Thanh đang đi bộ, Thanh can ngăn. Đồng thời, Thanh ôm 

K đi về nhà của K. Lúc này L đến đứng trước xe máy của anh Hùng, đồng thời 

anh Hùng dùng tay đánh vào mặt của L. Lúc này, K cầm dao bấm chạy đến. Thấy 

vậy, anh Hùng dùng tay đánh vào mặt của L. Lúc này, K cầm dao bấm chạy đến. 

Thấy vậy, anh Hùng xuống xe máy tiến đến phía K định đánh K liền bị K bật bấm 

lưỡi dao ra rồi cầm ở tay phải đâm một nhát trúng vào cổ của anh Hùng. Sau khi 
đâm anh Hùng, K rút dao ra quay người bỏ chạy, L chạy theo K về nhà. Đến cổng 

nhà mình, K cầm con dao bấm vứt qua bờ tường rào vào trong vườn rồi cùng với 
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L vào nhà tắt điện khóa cửa. Còn anh Hùng bị đâm đi lùi lại khoảng 02 bước chân 

rồi ngã gục ngay xuống mặt đường bê tông, được mọi người đưa đi cấp cứu. Hậu 

quả anh Hùng bị chết trên đường đi cấp cứu. 

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Nguyễn Đình H điều khiển xe máy đi đến nhà 
Nguyễn Doãn V (bố đẻ của L và K). Khi đi đến ngã tư gần Nhà văn hóa xóm 3A, 

H gặp V một mình điều khiển xe máy đi ngược chiều, điều khiển xe máy sau V là 

Nguyễn Thị L. H và V dừng xe máy, H nói “Tình hình thằng Hùng chết rồi, nói 

quân nớ ra đầu thú” V, H và Nguyễn Thị L điều khiển xe máy đi về nhà V. Đang 

nằm trong nhà, nghe tiếng H gọi, Nguyễn Doãn L dậy bật điện và đứng ở cửa 

phòng khách. H và V điều khiển xe máy đi vào trong sân. Vừa lúc này, Nguyễn 

Thị L đến và đứng cùng với H và V ở thềm phòng khách. Nghe thấy H nói với 

Nguyễn Doãn L, K nằm trong giường ở phòng khách nói: “Ai làm kẻ đó chịu để 

em đi đầu thú cho”. V liền gọi K từ trong giường đi ra đứng ở thềm phòng khách 

cùng với L, H, Nguyễn Thị L và V. V và L đùn đẩy nhau việc ra đầu thú. Đồng 

thời, H xuống sân quay xe máy, đầu xe hướng ra cổng.  

Đến khoảng 02 giờ ngày 01/8/2017, V cầm theo con dao bấm mà K đưa đi ra đến 
gần hiện trường rồi ném con dao qua hàng cây dứa dại vào trong vườn nhà bà Huệ 

Biện. Sau khi ném con dao mà K dùng để đâm anh Hùng chết, V đi đến nhà anh 

Hùng. Đến khoảng 5 giờ cùng ngày, V về nhà gọi K dậy và nói: “Anh đi nhận hộ 

rồi thì con tuyệt đối không được nói cho ai biết”. 

Nhận định của Tòa án cấp sơ thẩm: Các bị cáo Nguyễn Doãn V, Nguyễn Doãn 

L, Nguyễn Đình H biết rõ Nguyễn Doãn K là người dùng dao đâm chết anh Hùng 

nhưng đã trao đổi, bàn bạc, phân tích thiệt hơn để Nguyễn Doãn L đi nhận thay 

cho Nguyễn Doãn K 

Bị cáo Nguyễn Doãn V là bố ruột của bị cáo K và bị cáo L trong vụ án. Sau khi 

K đâm chết anh Hùng bị cáo là người biết rõ L không pH là người gây ra cái chết 

cho anh Hùng, nhưng vì bị cáo L là người có hạn chế về nhận thức và hành vi nên 

V đã trao đổi bàn bạc với bị cáo Nguyễn Đình H, chị Nguyễn Thị L để bị cáo L 
đứng ra nhận tội giết anh Hùng thay cho bị cáo K. Cũng vì tình cảm gia đình, lại 

được sự bàn bạc của Nguyễn Đình H, Nguyễn Thị L và sự đồng ý đi nhận tội thay 

em của Nguyễn Doãn L nên bị cáo V mới đồng tình che giấu tội phạm. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Nguyễn Doãn K 17 năm tù về Tội 

giết người. Bị cáo Nguyễn Doãn V 09 tháng tù; bị cáo Nguyễn Doãn L 06 tháng 

tù; bị cáo Nguyễn Đình H 09 tháng tù tất cả đều cho hưởng án treo về Tội che 

giấu tội phạm. Buộc bị cáo Nguyễn Doãn K phải bồi thường cho đại diện hợp 

pháp của người bị hại tổng cộng là 115.000.000đ, bị cáo K cấp dưỡng nuôi hai 

con chung của anh Hùng chị Hạnh mỗi con 1.000.000đ/tháng cho đến khi đủ 18 

tuổi. 



 

 

4. 

Bản án số 23/2018/HS-ST ngày 15/08/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Kon 

Tum 

Về tội “Cưỡng đoạt tài sản; Che giấu tội phạm; Không tố giác tội phạm” 

Nguyễn Văn Huy chỉ vì mục đích muốn có tiền để tiêu xài cá nhân nên khi nghe 
Trần Trung Hùng rủ đi lấy tiền bảo kê tại các bãi cát để chi nhau, Huy đã đồng ý 

và tham gia cùng với Hùng, Nguyễn Phương Trình và Đinh Khắc Trung thực hiện 

hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” của 02 người bị hại với tổng số tiền là 95.000.000 

đồng, trong đó cưỡng đoạt của ông Nguyễn Đức Du 02 lần lấy số tiền là 

20.000.000 đồng và của ông Trịnh Văn Bình 05 lần lấy số tiền là 75.000.000 đồng, 

số tiền Huy được nhận là 19.000.000 đồng. 

Nguyễn Ngọc Hiền, mặc dù biết rõ Trần Trung Hùng là đối tượng đang lẫn trốn 

theo Quyết định truy nã về nhiều tội, hiện đang bị truy bắt tại khu vực bãi cát 

thuộc thôn Kon R Pắt, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum nhưng 

Nguyễn Ngọc Hiền khi nghe Hùng điện thoại nhờ lên chở Hùng đi trốn thì Hiền 

đồng ý và sau khi Hùng dùng súng bắn lực lượng Công an đang thi hành công vụ 

để chạy trốn, thì Hiền đã lấy xe của Nguyễn Văn Trứ chở Hùng đi đến địa phận 
tỉnh Gia Lai để lẩn trốn. Còn đối với Nguyễn Hữu Đan dù biết Hùng là đối tượng 

đang bị truy nã về nhiều tội (trong đó có hành vi bắn Công an bị thương khi Hùng 
bị vây bắt) nhưng Đan vẫn lấy xe của Nguyễn Quốc Cường để chở Hùng đi lẩn 

trốn ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Kon Tum và tìm chỗ ngủ, mua đồ ăn cho Hùng. 

Nguyễn Nhật Trường, mặc dù chỉ là mối quan hệ bạn bè và biết rõ về việc Trần 

Trung Hùng bắt cóc anh Nguyễn Văn Sang (con của bà Nguyễn Thị Thơm), sau 

đó trực tiếp chứng kiến việc Hùng ép Sang tự chặt ngón tay củ Sang để buộc gia 

đình bà Thơm trả nợ tiền cho ông Nguyễn Tiến Hùng, nhưng Trường không tố 

giác hành vi phạm tội này của Hùng với Cơ quan có thẩm quyền. 

Tòa án cấp sơ thẩm nhận định: Các bị cáo Nguyễn Ngọc Hiền và Nguyễn Hữu 

Đan mặc dù biết Hùng là đối tượng đang bị truy nã về nhiều tội, lại vừa bắn lực 
lượng Công an vây bắt để bỏ trốn nhưng Hiền, Đan vẫn giúp đỡ chở Hùng đi lẩn 
trốn, tìm chỗ ngủ và mua đồ ăn cho Hùng. Bị cáo Nguyễn Nhật Trường mặc dù 

bị Trần Trung Hùng la chửi, bắt làm nhiều việc nhưng Trường có biết Hùng bắt 

cóc anh Nguyễn Văn Sang và trực tiếp chứng kiến việc Hùng ép Sang tự chặt 

ngón tay của Sang nhằm buộc gia đình bà Nguyễn Thị Thơm trả nợ tiền cho ông 

Nguyễn Tiến Hùng, nhưng Trường không tố giác hành vi phạm tội này của Hùng 

với Cơ quan Công an. Xét thấy bị cáo Nguyễn Hữu Đan là người đã có 02 tiền án 

về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Chống người thi hành công vụ” (đã chấp 

hành xong hình phạt nhưng chưa được xóa án tích) nhưng bị cáo lại tiếp tục thực 
hiện hành vi phạm tội “Che giấu tội phạm”. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Huy 45 tháng tù về Tội 

cưỡng đoạt tài sản. Bị cáo Nguyễn Ngọc Hiền 26 tháng tù về Tội che giấu tội 

phạm. Bị cáo Nguyễn Hữu Đan 24 tháng tù về Tội che giấu tội phạm. Bị cáo 
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Nguyễn Nhật Trường 09 tháng tù về Tội không tố giác tội phạm. Tiếp tục tạm giữ 

số tiền 10.000.000đ mà gi đình bị cáo Nguyễn Văn Huy đã nộp tại Côc thi hµnh 

¸n d©n sù tØnh Kon Tum ®Ó ®¶m b¶o cho c«ng t¸c thi hµnh ¸n đối với số tiền 

75.000.000 đồng mà các bị án Trần Trung Hùng, Đinh Khắc Trung, Nguyễn 

Phương Trình phải bồi hoàn lại cho anh Trịnh Văn Bình. 

5. 

Bản án số 38/2018/HS-ST ngày 13/09/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Phước 

Về tội “Giết người; Che giấu tội phạm” 

Do mâu thuẫn trong lúc Huỳnh Minh T uống cà phê tại quán nước “HĐ” của ông 

Nguyễn Sỹ Đ, sau khi về nhà, T nảy sinh ý định trả thù nên lấy 01 con dao rồi nhờ 

Mai Văn D chở quay lại quán cà phê “HĐ” để trả thù cha con ông Đ. Khi đến nơi, 

D đứng chờ ngoài đường, còn T cầm dao đuổi chém anh Nguyễn Nhật T1 (con 

ông Đ) nhưng không trúng, thấy vậy ông Đ chạy đến can ngăn và bị trượt ngã theo 

tư thế ngồi xổm đối D với T, T cũng bị ngã ra sau, lúc đó T dùng dao chém 03 
nhát theo hướng từ trên xuống trúng vào đầu, gáy và vai của ông Đ gây thương 

tích 34%. 

Tòa án cấp sơ thẩm nhận định: Đối với bị cáo Mai Văn D ban đầu không biết 

mục đích của bị cáo T là nhờ bị cáo chở đi đến quán nước “HĐ” để chém cha con 
ông Đ trả thù, nhưng sau khi chứng kiến T cầm dao rượt đuổi chém anh T1 và sau 

đó chém ông Đ nhiều nhát làm ông Đ bị thương, bị cáo đã dùng xe mô tô chở bị 

cáo T đi bỏ trốn. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý, sau khi bị cáo T 

thực hiện xong hành vi phạm tội, mặc dù không hứa hẹn trước, nhưng bị cáo đã 
dùng xe mô tô chở bị cáo T bỏ trốn. Bản thân bị cáo là người có đầy đủ năng lực 

nhận thức và điều khiển hành vi, nhưng do xem thường pháp luật, không tích cực 

đấu tranh chống tội phạm mà lại che giấu tội phạm, gây khó khăn cho việc điều 

tra, phát hiện tội phạm, cản trở việc tìm ra và xử lý người phạm tội, cản trở việc 
khắc phục hậu quả của tội phạm và khuyến khích tội phạm thực hiện trên thực tế.  

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Huỳnh Minh T 07 năm tù về Tội giết 

người. Bị cáo Mai Văn D 18 tháng tù về Tội che giấu tội phạm. Bị cáo Huỳnh 

Minh T đã bồi thường thiệt hại và bù đắp tổn thất tinh thần cho bị hại xong. Bị 

cáo Huỳnh Minh T không phải bồi thường gì thêm cho bị hại. 
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6. 

Bản án số 55/2019/HS-PT ngày 27/02/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Đà Nẵng 

Về tội “Giết người; Che giấu tội phạm” 

Vào khoảng 22h30 ngày 19/10/2017, tại khu vực vòng xuyến đường 2/9 - Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, thành phố Đà Nẵng, do xuất phát mâu thuẫn giữa Trần Quang Quốc 
T2 với nhóm của L, H trước đó, nên bị cáo T2 rủ Vương Công H3, Nguyễn Hoàng 

A đi đánh nhauvà được H3, A đồng ý, sau đó H3 điện thoại cho Trần Viết Đ nhờ 

Đ huy động thêm người để giúp sức cho H3 đánh nhau với nhóm của H, L thì Đ 
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ý cùng tham gia. Tại đây, T2 dùng dao đuổi đánh chém vào lưng của Nguyễn 

Trương Quốc T gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 02% và cùng với 

H3 dùng dao đuổi đánh chém vào tay, chân, lưng, đầu là vùng hiểm yếu trên cơ 

thể của Nguyễn Thanh H gây chấn thương sọ não, nứt xương hộp sọ, gãy 1/3 dưới 
hai xương cẳng tay, đứt gân duỗi các ngón tay trái với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 

65%. 

Đối với Dương Văn B, Hoàng Phan Q mặc dù trước đó không hứa hẹn trước đối 

với T2, H3 nhưng sau khi biết được Trần Quang Quốc T2, Vương Công H3 đã 

thực hiện hành vi dùng dao chém Nguyễn Thanh H rất nặng có thể tử vong, đồng 

thời Cơ quan điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang truy tìm đối với T2 và H3 

nhưng các bị cáo đã có hành vi giúp sức về mặt vật chất lẫn tinh thần nhằm mục 

đích che giấu cho hành vi phạm tội của Trần Quang Quốc T2, Vương Công H3 

cho đến khi các bị cáo bị bắt giữ. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Các bị cáo Nguyễn Hoàng A, Trần Viết Đ phạm Tội 

giết người; Các bị cáo Dương Văn B, Hoàng Phan Q phạm Tội che giấu tội phạm 

là có căn cứ, đúng pháp luật. 

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định: Đối với Dương Văn B, Hoàng Phan Q mặc 

dù trước đó không hứa hẹn trước đối với T2, H3 nhưng sau khi biết được Trần 

Quang Quốc T2, Vương Công H3 đã thực hiện hành vi dùng dao chém Nguyễn 
Thanh H rất nặng có thể tử vong, đồng thời Cơ quan điều tra Công an thành phố 

Đà Nẵng đang truy tìm đối với T2 và H3 nhưng các bị cáo đã có hành vi giúp sức 

về mặt vật chất lẫn tinh thần nhằm mục đích che giấu cho hành vi phạm tội của 

Trần Quang Quốc T2, Vương Công H3 cho đến khi các bị cáo bị bắt giữ. 

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trần 

Viết Đ phạm Tội giết người và đối với bị cáo Hoàng Phan Q phạm Tội che giấu 

tội phạm. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hoàng A về xin giảm 

nhẹ hình phạt; giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hoàng A, xử 

phạt bị cáo A 08 năm tù về Tội giết người. 

7. 

Bản án số 225/2019/HS-PT ngày 20/5/2019 của Tòa án nhân dân thành phố 

Hồ Chí Minh  

Về tội “Che giấu tội phạm” 

Ngày 25/11/2018, bị cáo B nhận được điện thoại của Bùi Tiến H2 báo có sắt phế 

liệu muốn bán và B đồng ý mua. B đã thuê xe của Nguyễn Hữu T2, T2 đã điều tài 

xế Phùng Trọng T4 đến kho ngoài trời của công ty điện tử Samsung thuộc Khu 

công nghệ cao phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh chở 
hàng hóa về và B đã trả trước cho người của H2 số tiền 50.000.000 đồng, số tiền 

mua bán còn lại sẽ thanh toán sau.  

Đến sáng ngày 26/11/2017, B nhận được điện thoại của H2 báo số xà dầm và phôi 
thép bán cho B là hàng trộm cắp của công ty Samsung trong Khu công nghệ cao 
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Quận 9 và Công an đang truy tìm nên B gọi điện thoại cho Phùng Trọng T4 và 

Nguyễn Hữu T2 (là tài xế xe mà bị cáo B thuê chở hàng) dặn không khai báo việc 

chở số hàng hóa trên đến cho B nhưng T4 và T2 không đồng ý. Trưa cùng ngày, 

B kêu vợ là Nguyễn Thị A1 liên hệ gửi bán lại cho Nguyễn Văn Hùng tại Đồng 
Nai 03 cuộn phôi thép cán tôn, 08 thanh xà dầm còn lại B kêu vợ mang đi gửi tại 

kho của Phan Hồng Q tại nhà không số, Tổ 22, khu phố Bình Phước B, phường 

Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Khi trao đổi mua bán với Bùi 

Tiến H2, bị cáo B không biết được số tài sản này là do trộm cắp được nhưng sau 

khi được H2 thông báo và biết được số tài sản trên là do H2 trộm cắp bán cho 

mình thì bị cáo B đã không khai báo việc chở số hàng hóa trên đến cho B và đem 

bán 03 cuộn phôi thép cán tôn cho Nguyễn Văn Hùng cũng như đem 08 thanh xà 

dầm đi gửi nơi khác. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn B 07 tháng tù về Tội che 

giấu tội phạm. Ngày 26/01/2019, bị cáo Nguyễn Văn B kháng cáo xin được giảm 

nhẹ hình phạt. 

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định: Xét thấy khi trao đổi mua bán với Bùi Tiến 
H2, bị cáo B không biết được số tài sản này là do trộm cắp được nhưng sau khi 

được H2 thông báo và biết được số tài sản trên là do H2 trộm cắp bán cho mình 

thì bị cáo B đã không khai báo việc chở số hàng hóa trên đến cho B và đem bán 

03 cuộn phôi thép cán 74 tôn cho Nguyễn Văn Hùng cũng như đem 08 thanh xà 

dầm đi gửi nơi khác. Do hiện nay Bùi Tiến Hà đã bỏ trốn nên chưa có cơ sở làm 

rõ hành vi của B về tội danh “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” nên 

xét thấy Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo về tội “Che giấu tội phạm” là có cơ 

sở. 

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo bị cáo và giữ nguyên 

bản án hình sự sơ thẩm. Xử phạt bị cáo B 07 tháng tù về Tội che giấu tội phạm. 

8. 

Bản án số 09/2019/HS-ST ngày 22/5/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh 

Bình  

Về tội “Giết người; Che giấu tội phạm” 

Phạm Công M có mối quan hệ bạn bè với với anh Chu Đức T 1. Khoảng giữa 

tháng 12/2018, anh Chu Đức T1, nhờ M đứng ra hòa giải việc em họ của T1 là 

Vũ Tuấn K, đang là học sinh lớp 12B3 bị Phạm Văn C1 đánh. M biết anh Bùi 

Khắc C quen biết với C1 nên đồng ý gọi điện thoại cho anh C nhờ hòa giải việc 

C1 đánh K. Đến cuối tháng 12/2018, K tiếp tục bị C chặn đánh, nên ngày 

28/12/2018, M điện thoại cho anh C xin số điện thoại của C1 mục đích để tìm gặp 

và đánh C1. Từ mâu thuẫn trên hai bên nhiều lần gọi điện, nhắn tin đe dọa, hẹn 

gặp đánh nhau. Lo sợ bị anh C tìm đến đánh nên M ra lều coi cá của gia đình ở 

thôn D, xã V lấy 01 khẩu súng côn tự chế cùng 05 viên đạn bằng kim loại màu 
vàng nâu M mua súng và đạn từ năm 2015 với giá 2.000.000 đồng của người 

không quen biết tại thị xã S, tỉnh T đem về nhà giấu ở đầu giường ngủ của mình. 
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Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 29/12/2018, M đang làm việc tại nhà máy xi măng 

thì nhận được điện thoại của C thách thức. Sau khi nghe điêṇ thoaị của C, M nhờ 

Phạm Văn T làm giám sát vệ sỹ của nhà máy xi măng Lộc Sơn chở đi ra ngoài có 

tý việc. Do nể M là bạn cùng thôn, cùng làm việc và không biết việc M rủ ra ngoài 
để giải quyết mâu thuẫn nên T đồng ý. M lo sợ khi gặp anh C xẽ xảy ra đánh nhau 

nên nảy sinh ý định về nhà lấy súng để tấn công lại, M bảo T chở về nhà, T điều 

khiển xe mô tô về đến cổng nhà M. M bảo T đứng chờ còn M đi vào trong nhà 

đến đầu giường lấy 01 khẩu súng trong ổ đạn có sẵn 05 viên đạn bỏ vào túi áo 

khoác đang mặc đi ra ngoài bảo T chở M ra ngã tư trục đường thôn D. Lúc này 

anh C đang làm ở xưởng sản xuất đá của anh Vũ Văn C 2, tại thôn D, xã V, huyêṇ 

H, nhận được điện thoại của M và lấy 01 dao bài cán gỗ là dụng cụ sản xuất sẵn 

có ở bãi đá, dắt vào cạp quần phía trước bụng rồi phủ áo khoác lên đi bộ ra đứng 

ở trên vỉa hè ven đường chờ M. M ngồi sau xe mô tô dùng tay phải rút khẩu súng 

đang giấu trong túi áo khoác ra, ngón tay cái bẻ búa đập, dương sung lên nhằm 

thẳng người C bóp cò, đạn nổ không trúng người anh C nhưng làm rách vạt áo 

trước bên trái. T điều khiển xe mô tô chở M đi qua vị trí anh C đang đứng cánh 
khoảng 08m, M tiếp tục bẻ búa đập, nghiêng người về bên phải dương súng nhằm 

thẳng anh M bóp cò, C giơ tay phải che mặt, viên đạn trúng phía trong khuỷu tay 

phải làm rách áo và rách da chảy máu. Bị bắn C một tay cầm dao phay, môṭ tay 

nhặt đá ven đường đuổi theo ném M nhưng không trúng, không gây thương tích 

cho ai. T điều khiển xe mô tô chở M bỏ chạy theo trục đường xã V, trên đường đi 

M tháo 02 vỏ đạn từ trong súng ra bỏ trong túi áo còn 03 viên đạn chưa sử dụng 

vẫn để trong ổ đạn. Sau đó cả M, T về nhà máy xi măng Lộc Sơn tiếp tục làm việc 

cho đến khoảng 12 giờ 15 phút T cùng M đi ăn cơm ở quán cơm ven đường. Tại 

đây, M đưa cho T khẩu súng mà M đã dùng bắn C, bên trong vẫn đang lắp 03 viên 

đạn và nhờ T cất giấu, T đồng ý bỏ khẩu súng vào trong cốp xe máy. Sau đó T 

điều khiển xe mô tô chở M về nhà máy xi măng Lộc Sơn. Trên đường đi M vứt 

02 vỏ đạn đã lấy ra từ trước xuống ruộng thuộc thôn T, xã V và vào làm việc. T 
đem khẩu súng có 03 viên đạn cất giấu trong tủ của mình ở trong nhà máy xi măng 

Lộc Sơn và làm việc bình thường. Anh C sau khi bị bắn do bị thương tích nhẹ nên 

không đi điều trị thương tích ở các cơ sở y tế nào và có đơn trình báo đến Công 

an huyệṇ H.  

Tòa án cấp sơ thẩm nhận định: Phạm Văn T là người đã dùng xe mô tô Biển 

kiểm soát 35B1 - 026.69 chở Phaṃ Công M về nhà M lấy súng, sau đó chở M đến 

đường trục thôn D, xã V, huyện H để M dùng súng bắn vào người Bùi Khắc C. 

Việc M dùng súng vào việc phạm tội T không được biết trước. Tuy nhiên sau khi 

biết M phạm tội T không tố giác với các cơ quan có thẩm quyền để điều tra xử lý 

mà còn tiếp tục giúp M cất giấu khẩu súng M đã dùng vào việc phạm tội tại tủ cá 
nhân trong phòng làm việc của mình nhằm che giấu tội phạm. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Phạm Công M 07 năm tù về Tội giết 
người. Bị cáo Phạm Văn T 12 năm tù, cho hưởng án treo. Ghi nhận sự thỏa thuận 



 

 

bồi thường số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) giữa bị cáo Phạm Công M 

và bi ̣hại Bùi Khắc C để khắc phục hậu quả. 

9. 

Bản án số 134/2019/HS-PT ngày 22/10/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Hải 

Dương 

Về tội “Che giấu tội phạm”  

Khoảng 08 giờ ngày 27/02/2018 do mâu thuẫn cá nhân Hà Văn T đã có hành vi 

cầm 01 viên bạch chỉ dạng gạch nung đỏ dưới nền nhà đập nhiều nhát vào vùng 

mặt, trán bà Hoàng Thị B (là vợ của T) dẫn đến làm bà B chết do chấn thương sọ 

mặt. Sau khi bà B chết, mặc dù Hà Thị D cùng Hà Trọng T biết việc bà B chết 

không phải do ốm đau bệnh tật mà do ông T đánh, bị cáo đã không trình báo với 

các cơ quan chức năng mà tự trình báo với chính quyền UBND xã Cẩm V, huyện 

Cẩm Giàng là bà B chết do ốm, già yếu và tổ chức chôn cất, mai táng thi thể bà B 

bình thường để che dấu hành vi của ông T, che dấu nhiều thương tích, vết máu 

trên mặt bà B. Sau đó, bị cáo mua sơn về xịt xóa dấu vết nhằm mục đích che dấu 
sự việc, tránh sự phát hiện xử lý tội phạm của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Hà Thị D 07 tháng tù về Tội che giấu 

tội phạm. Ngoài ra cấp sơ thẩm còn quyết định về tội danh, hình phạt đối với 01 

bị cáo khác. 

Ngày 04/6/2019, bị cáo Hà Thị D kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Ngày 

16/8/2019, bị cáo có đơn thay đổi nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và 

xin được hưởng án treo.  

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định: Sau khi bà B chết, mặc dù bị cáo Hà Thị D 

cùng Hà Trọng T biết việc bà B chết không phải do ốm đau bệnh tật mà do ông T 

đánh, bị cáo đã không trình báo với các cơ quan chức năng mà tự trình báo với 

chính quyền UBND xã Cẩm V, huyện Cẩm Giàng là bà B chết do ốm, già yếu và 

tổ chức chôn cất, mai táng thi thể bà B bình thường để che dấu hành vi của ông T, 
che dấu nhiều thương tích, vết máu trên mặt bà B. Sau đó, bị cáo mua sơn về xịt 
xóa dấu vết nhằm mục đích che dấu sự việc, tránh sự phát hiện xử lý tội phạm của 

cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, gây cản 

trở cho việc phát hiện, điều tra, xử lý người phạm tội. 

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hà Thị D, sửa 

bản án sơ thẩm. Xử phạt bị cáo Hà Thị D 07 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. 

82 - 88 

10. 

Bản án số 16/2020/HS-PT ngày 15/01/2020 của Tòa án nhân dân cấp cao tại 

thành phố Hồ Chí Minh 

Về tội “Giết người; Cướp tài sản; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà 

có; Che giấu tội phạm” 

Trần Nhật D và Vạn Anh T có quan hệ đồng tính từ năm 2011, do ghen tuông nên 

T thường xuyên đe dọa đánh D và những người có quan hệ tình cảm với D. Năm 

89 - 97 



 

 

2013 khi thuê phòng trọ trên Thành phố Hồ Chí Minh để học đại học, T cũng ngăn 

cấm đe dọa đánh mỗi khi D có quen với người khác nên D nảy sinh ý định giết T. 

Để thực hiện ý định của mình, khoảng tháng 02/2014, D mua được 200g Kali 

Xyanua với giá 200.000 đồng của một thanh niên không rõ lai lịch để chờ cơ hội 
thuận lợi thực hiện việc giết T. Trong các ngày 15, 16/5/2014, D nấu mì gói và có 

bỏ vào ½ muỗng cà phê chất độc Kali Xyanua đưa cho T ăn, nhưng mới ăn được 

một đũa thì bị ói nên nói D ăn thử, D không ăn nói chắc mì bị hư và đem đi đổ. 

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 19/5/2014, T kêu nhức đầu nên kêu D lấy thuốc cho 

T uống, lợi dụng cơ hội này D lấy hai viên thuốc con nhộng đầu xanh, đầu đỏ đã 

chuẩn bị trước lấy hết thuốc ra rồi bỏ chất độc Kali Xyanua vào hai viên thuốc 

đưa cho T uống, khoảng một phút sau thì T ngã xuống nền gạch và chết ngay sau 

đó. Khoảng 23 giờ D sờ người thấy T nằm im, biết T đã chết, D vẫn để T nằm đó 

và chờ tới sáng. Sáng ngày 20/5/2014, D vẫn đi học bình thường và chiều quay 

về nhà trọ D lấy chiếc điện thoại của T đem bán được 1.200.000 đồng và sử dụng 

tiền đó mua một cưa tay sắt, băng keo, sáp, long não đem về nhà trọ với mục đích 

cưa xác nạn nhân làm nhiều khúc để phi tang. Lúc này, D điện thoại cho L biết đã 
giết T bằng thuốc độc và kêu L qua nhà trọ với D, đến khoảng 19 giờ cùng ngày 

L qua phòng trọ của D, L ngồi trên giường còn D kéo xác T vào nhà vệ sinh rồi 

lấy băng keo chuẩn bị trước quấn tròn từ đầu đến chân xác nạn nhân, L phụ giúp 

lau vết máu ở tay của bị hại, sau đó L và D đi chơi, khuya L đi về phòng trọ của 

mình, còn D thuê khách sạn nghỉ. Sáng ngày hôm sau D vẫn đi học bình thường 

và thuê thợ khóa về làm chìa khóa xe của T (do không tìm được chìa khóa xe hiệu 

Yamaha) lấy trong bóp T được 2.000.000 đồng, lúc này D kêu L qua để cùng đi 

bán xe của T, sau khi bán xe được 8.800.000 đồng D đưa cho L giữ 8.000.000 

đồng, còn D giữ 800.000 đồng. D và L sử dụng số tiền bán xe được thế chấp 

2.500.000 đồng và giấy chứng minh nhân dân của D để thuê một chiếc xe khác 

với mục đích làm phương tiện để vận chuyển xác nạn nhân sau khi cưa đưa đi tiêu 

hủy. Sau khi thuê được xe D và L không mang về phòng trọ mà đi gởi phòng trọ 
của D1 (bạn gái trước đây của D). Khi đã chuẩn bị xong các điều kiện cần thiết D 

và L quay về phòng trọ, D dùng cưa sắt cắt rời hai cánh tay, hai bàn tay, bỏ hai 

cánh tay vào ba lô cùng với hai quả tạ tay nặng 4-6kg, còn L thản nhiên ngồi chơi 

game như không có việc gì xảy ra. Khoảng 22 giờ đêm ngày 21/5/2014 D điều 

khiển xe mô tô chở ba lô chứa hai cánh tay nạn nhân đến nhà trọ của D1 đổi lấy 

xe mô tô đã thuê trước đó rủ D1 cùng về G có việc gấp, D1 hoàn toàn không biết 

trong ba lô có tay của nạn nhân nên đồng ý đi, khi đến phà M, khi phà đến bến B 

gần phao nổi cách bờ 100m D đi ra sau đuôi phà thả ba lô từ từ xuống sông. Tất 

cả hành vi trên đều nằm trong dự tính của bị cáo D, việc thuê xe trên và đem xe 

gởi nơi khác không đem về phòng trọ, cũng như đổi xe và sử dụng xe thuê chở 2 

cánh tay bị hại và rủ D1 cùng đi nhằm mục đích đánh lạc hướng cơ quan điều tra, 

với mục đích cao nhất là che dấu hành vi phạm tội của mình. Không dừng lại ở 
đó, khi quay về Thành phố Hồ Chí Minh D mua cưa máy cưa xác nạn nhân làm 

nhiều khúc, bỏ các bộ phận thân thể nạn nhân vào 2 túi du lịch, sáng ngày 

23/5/2014 D chở L cùng với 2 túi du lịch đựng thi thể của nạn nhân đem vứt ở 



 

 

đèo T, huyện T1, tỉnh Bình Thuận và chân đèo B1 tỉnh Lâm Đồng. Sau khi giết 

Vạn Anh T, D đã lấy toàn bộ tài sản cá nhân của bị hại. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Trần Nhật D tù chung thân đối với 

Tội giết người và 05 năm tù đối với Tội cướp tài sản. Xử phạt Đặng Gia L 01 năm 
tù về Tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và 01 tù về Tội che giấu 

tội phạm.  

Ngày 07/12/2015, bị cáo Trần Nhật D kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bà Đỗ 

Thị H và ông Vạn Thế L đại diện hợp pháp của bị hại (cha mẹ) làm đơn kháng 

cáo tăng hình phạt từ tù chung thân lên tử hình đối với bị cái Trần Nhật D, xử bị 

cáo L Tội cướp tài sản và tăng hình phạt đối với Tội che giấu tội phạm. 

Ngày 31/5/2016, ông Vạn Thế L và bà Đỗ Thị H làm đơn bãi nại và xin giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo Trần Nhật D với nội dung trong đơn thể hiện đại diện hợp 

pháp bị hại rút kháng cáo tăng hình phạt đối với bị cáo D, giữ yêu cầu kháng cáo 

phần dân sự. 

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định: Khoảng 22 giờ đêm ngày 21/5/2014 D điều 

khiển xe mô tô chở ba lô chứa hai cánh tay nạn nhân đến nhà trọ của D1 đổi lấy 
xe mô tô đã thuê trước đó rủ D1 cùng về G có việc gấp, D1 hoàn toàn không biết 

trong ba lô có tay của nạn nhân nên đồng ý đi, khi đến phà M, khi phà đến bến B 
gần phao nổi cách bờ 100m D đi ra sau đuôi phà thả ba lô từ từ xuống sông. Tất 

cả hành vi trên đều nằm trong dự tính của bị cáo D, việc thuê xe trên và đem xe 

gởi nơi khác không đem về phòng trọ, cũng như đổi xe và sử dụng xe thuê chở 2 

cánh tay bị hại và rủ D1 cùng đi nhằm mục đích đánh lạc hướng cơ quan điều tra, 

với mục đích cao nhất là che dấu hành vi phạm tội của mình. 

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng 

cáo của đại diện hợp pháp bị hại bà Đỗ Thị H và ông Vạn Thế L về hình phạt (đối 

với bị cáo Trần Nhật D). Chấp nhận một phần kháng nghị của Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Không chấp nhận kháng cáo xin giảm 

nhẹ hình phạt của bị cáo Trần Nhật D. Chấp nhận một phần kháng cáo của đại 
diện hợp pháp bị hại (bà Đỗ Thị H và ông Vạn Thế L) đối với bị cáo Đặng Gia L 

cũng như kháng cáo yêu cầu tăng mức bồi thường.   

Xử phạt bị cáo Trần Nhật D tử hình về Tội giết người và 05 năm tù về Tội cướp 

tài sản. Xử phạt bị cáo Đặng Gia L 01 năm tù về Tội tiêu thụ tài sản do người khác 

phạm tội mà có và 04 năm tù về Tội che giấu tội phạm. ghi nhận sự tự nguyện của 

bị cáo ở sơ thẩm về việc bồi thường cho bị hại số tiền là 300.000.000 đồng. Buộc 

bị cáo bồi thường cho đại diện bị hại số tiền là 63.000.000 đồng. Trả lại cho bà 

Đỗ Thị H và ông Vạn Thế L đại diện bị hại số tiền 3.200.000 đồng. Thu hồi xung 
công quỹ nhà nước số tiền 6.500.000 đồng. Hoàn trả lại cho bà Nguyễn Thị Diệu 

H 01 xe và giấy chứng nhận đăng ký xe trên mang tên bà Nguyễn Thị Diệu H. 

Tiêu hủy 01 chai nước chứa chất lỏng màu nâu. 



 

 

11. 

Bản án số 135/2020/HS-PT ngày 04/3/2020 của Tòa án nhân dân thành phố 

Hồ Chí Minh 

Về tội “Che giấu tội phạm” 

Các bị cáo Võ Thị L và Võ Thị Cẩm T khi biết được Huỳnh M và Đàm Thị Thu 
H trước đó đã thực hiện hành vi phạm tội “Cướp tài sản” của Công ty cổ phần 

truyền thông số 1 tại số 226 Khánh Hội, Phường 6, Quận 4 vào ngày 23/01/2019 

thì đã có các hành vi che giấu và nhận tiền, vàng là những tài sản phạm pháp mà 

M và O có được. Khi M chở két sắt về nhà trọ thì T và L đã chờ sẳn ở nhà và mở 

cửa cho M vào và chứng kiến việc M phá két sắt; L đã đã nhận số tiền 1.600.000 

đồng; T đã nhận 02 chiếc nhẫn vàng loại 0,5 chỉ một chiếc và 01 mặt đá có khắc 

hình con Tỳ Hưu và giúp M đi vứt két sắt. Đồng thời, L và T đã không khai báo 

sự việc khi cơ quan điều tra lấy lời khai ban đầu, cố tình che giấu, mặc dù trước 

đó O đã nói rõ cho L và T biết là M đã cướp tài sản của công ty truyền thông số 

1. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Võ Thị Cẩm T 06 tháng tù, bị cáo Võ 

Thị L 01 năm tù về Tội che giấu tội phạm. Ngày 09/12/2019, các bị cáo Võ Thị 
L, Võ Thị Cẩm T kháng cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm xin giảm nhẹ hình 

phạt và được hưởng án treo. Trong vụ án này, còn có các bị cáo Đàm Thị Thu H, 
Huỳnh M bị xử phạt từ 08 đến 10 năm tù về tội “Cướp tài sản”. 

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định: Các bị cáo Võ Thị L và Võ Thị Cẩm T đã cố 

tình che dấu, không khai báo khi cơ quan công an điều tra, gây khó khăn trong 

quá trình điều tra vụ án, hỗ trợ cho các bị cáo khác nhằm xóa bỏ dấu vết, tang vật 

phạm tội. Hành vi phạm tội của các bị cáo không những xâm phạm đến hoạt động 

đúng đắn của cơ quan nhà nước trong tiến trình tố tụng hình sự, gây cản trở cho 

quá trình điều tra, truy bắt tội phạm mà còn xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội, 

mức án mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo đối với bị cáo L là phù hợp 

nên giữ nguyên hình phạt của bản án sơ thẩm.  

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Võ Thị L, 
chấp nhận kháng cáo của bị cáo Võ Thị Cẩm T. Xử phạt bị cáo Võ Thị L 01 năm 

tù, bị cáo Võ thị Cẩm T 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về Tội che giấu tội 

phạm. 
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12. 

Bản án số 50/2020/HS-PT ngày 10/03/2020 của Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Đà Nẵng 

Về tội “Giết người; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Cố ý gây thương tích; 

Che giấu tội phạm” 

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 27/03/2018, do mâu thuẫn từ trước giữa nhóm của 

bị cáo Trần Ngọc C, bị cáo Phùng Minh T với nhóm của bị hại Nguyễn Văn C1, 

nên C và T đã tìm đánh lại C1 nhưng chưa gặp. Đến ngày 27/3/2018, trong lúc bị 
cáo T điều khiển xe mô tô chở C đi chợ mua thức ăn, thì phát hiện C1 đang đánh 
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bi da tại quán 72 Đường L1, thành phố K1, tỉnh Kon Tum; C nói với T điều khiển 

xe mô tô chở C về nhà lấy đồ để đánh cảnh cáo C1 và được T đồng ý. Sau đó T 

tiếp tục điều khiển xe mô tô chở C đến quán bi da trên, T dừng xe đứng ngoài 

đường, còn C chạy bộ vào quán bi da rút súng trong người nhắm thẳng vào người 
C1 bắn C1 03 phát đạn. Bị cáo C khi bắn phát thứ nhất thì nhìn thấy anh C1 cúi 

người xuống để tránh đạn nên viên đạn đã trúng cằm anh C1 bay ra và sượt vào 

tay anh X1; viên thứ hai thì bắn trúng vào người anh C1, xuyên từ bên nách trái 

qua bên nách phải găm vào cánh tay phải; Viên thứ 3 trúng cửa sắt. Hậu quả, 

Nguyễn Văn C1 chết do vết thương ngực trái, xuyên thủng phổi trái, thủng tim và 

phổi phải. Đối với anh Lê Văn X1 là người cùng chơi bi da với anh C1 khai nhận: 

Trong lúc đang đánh bida thì nghe tiếng súng nổ, sợ quá chạy ra sau nhà nấp thấy 

cánh tay phải của mình chảy máu. Còn bị cáo C khai: Chỉ nhằm bắn anh C1 và 

chỉ có bị cáo dùng súng bắn, ngoài ra không có ai bắn hay đánh anh C1. Như vậy, 

có cơ sở khẳng định viên đạn thứ nhất trúng cằm anh C1, bay ra sượt vào tay anh 

X1 gây thương tích 3%. Ngoài ra, bị cáo Trần Ngọc C còn có hành vi tàng trữ 03 

khẩu súng ngắn, 90 viên đạn các loại, trong đó có 01 khẩu súng ngắn hiệu GLOCK 
26 và 10 viên đạn của N mang theo khi cất giấu trên xe ô tô bỏ chạy trốn; có hành 

vi sử dụng 01 khẩu súng ngắn hiệu GLOCK 19 và 03 viên đạn bắn anh C1. Tất cả 

đều là vũ khí quân dụng. 

Sau đó, T điều khiển xe mô tô chở C bỏ chạy ra bùng binh, rồi tiếp tục đi trên 

Quốc Lộ 24 đi được một lúc thì gặp ô tô do N điều khiển chở N2, T vẫy tau ra 

hiệu cho N tiếp tục điều khiển xe ô tô, thì C lên xe ô tô đi cùng N và N2, còn T 

điều khiển xe mô tô đi một mình, khi lên xe ô tô C nói với N và N2 đã bắn C1, 

lúc này N và N2 không nói gì, N tiếp tục điều khiển xe ô tô chạy một đoạn, N2 

nói với N để N2 điều khiển xe thay cho, N xuống ngồi ghế phía sau, đồng thời N 

cũng lấy khẩu sung của mình để ở hộp cốp xe ô tô cất vào túi da màu đen của C, 

rồi cả nhóm bỏ chạy vượt qua các chốt chặn của CSGT thì bị lực lượng Công an 

chặn đường, thấy vậy N xuống xe ô tô vứt bỏ túi da màu đen đựng sung, đạn bên 
đường và cùng đồng bọn bỏ chạy trốn vào rừng, đến nagfy 28/3/2018 C, N và N2 

bị cơ quan CSĐT bắt khẩn cấp.  

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Trần Ngọc C tù chung thân về Tội 

giết người; 09 năm tù về Tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và 04 

năm tù về Tội cố ý gây thương tích. Tổng mức hình phạt là tù chung thân. Xử phạt 

bị cáo Phùng Minh T 18 năm tù về Tội giết người. Xử phạt bị cáo Đậu Văn N 02 

năm 06 tháng tù về Tội che giấu tội phạm và 09 năm tù về Tội tàng trữ trái phép 

vũ khi quân dụng. Bị cáo Nguyễn Văn N2 02 năm 06 tháng tù về Tội che giấu tội 

phạm. 

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định: Khi C bắn C1, rồi lên xe ô tô ở huyện K3 

cùng đi với N và N2 trên Quốc lộ 24 để về tỉnh Nghệ An, C nói với N và N2 nghe 

là đã bòm thẳng C1 võ rồi, bị cáo N và N2 đều hiểu “bòm” là “bắn” nhưng N vẫn 
điều khiển xe ô tô, rồi sau đó N2 tiếp tục điều khiển xe ô tô chở C chạy trên Quốc 

lộ 24 hướng về tỉnh Quảng Ngãi để bỏ trốn gây khó khăn cho việc tổ chức truy 



 

 

bắt tội phạm. Riêng bị cáo N còn có hành vi cất giấu 03 khẩu súng ngắn và 87 

viên đạn là vũ khí quân dụng (trong đó có 02 khẩu súng ngắn và 77 viên đạn còn 

lại của C sau khi bắn C1 và 01 khẩu súng của N được N bỏ chung vào túi da của 

C trên ô tô khi bỏ chạy trốn). Bị cáo N và N2 biết rõ C sử dụng súng bắn chết C1, 
nhưng vẫn điều khiển xe ô tô chở C bỏ trốn, cất giấu tang vật cho C. 

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Trần 

Ngọc C, Đậu Văn N, Nguyễn Văn N2 và kháng cáo của ông Nguyễn Mạnh H1, 

bà Nguyễn Thị Kim M1 là người đại diện hợp pháp của bị hại, giữ nguyên bản án 

sơ thẩm. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phùng Minh T, sửa bản án sơ thẩm. Xử 

phạt bị cáo Trần Ngọc C tù chung thân về Tội giết người; 09 năm tù về Tội tàng 

trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và 04 năm tù về Tội cố ý gây thương tích. 

Tổng hợp mức hình phạt chung với 03 tội danh của bị cáo C là tù chung thân. Xử 

phạt bị cáo Phùng Minh T 15 năm tù về Tội giết người. Xử phạt bị cáo Đậu Văn 

N 02 năm 06 tháng tù về Tội che giấu tội phạm và 09 năm tù về Tội tàng trữ trái 

phép vũ khi quân dụng. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn N2 02 năm 06 tháng tù về 

Tội che giấu tội phạm.  

13. 

Bản án số 10/2020/HS-ST ngày 20/03/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái 

Về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Che giấu tội phạm” 

Đầu tháng 3/2018 Lê Thị N và Nguyễn Đình D cùng với bà Trần Thị Th, bà 

Nguyễn Thị I góp tiền mua chung một viên đá Ruby dạng thô chưa qua chế tác 

với giá 280.000.000 đồng (trong đó: N hóp 70.000.000 đồng, D góp 50.000.000 

đồng, bà Th, bà Diên mỗi người 80.000.000 đồng). Sau khi bóc sa kết của viên 
đá, để lộ màu đá bên trong các bên thống nhất bán viên đá quý trên cho N, A với 

giá 560.000.000 đồng. Đến giữa tháng 3/2018 D đến rủ ông Phạm Văn T chung 

tiền cùng N, A mua chung viên đá với igas 900.000.000 đồng. Ông T trực tiếp 

xem đá, cả ba thống nhất ông T sẽ góp 500.000.000 đồng, N, D mỗi người 
200.000.000 đồng, ông T bảo D trừ số tiền 30.000.000 đồng D nợ từ trước, số tiền 

còn lại 470.000.000 đồng ông T đã đưa cho D hai lần D đưa số tiền trên cho N. N 

dùng số tiền này trả theo tỷ lệ vốn góp ban đầu cho bà Th, bà I 320.000.000 đồng, 

trả nợ cho bà Th 120.000.000 đồng mà bà Th đã ứng cho N, D, còn lại 30.000.000 

đồng N đã tiêu xài cá nhân. Sau khi trả tiền bà Th, N lấy viên đá quý từ bà Th đưa 

cho ông T quản lý và thống nhất ai có khách thì đều có quyền cầm viên đá cho 

khách xem, nhưng nếu bán được thì phải có sự đồng ý của những người còn lại. 

Khoảng giữa tháng 5/2018 N đã lấy viên đá quý cho khách xem, do cần tiền làm 

ăn và trả nợ nên N đã cầm cố viên đá trên cho Dương Đức S để vay 420.000.000 

đồng. Khoảng 1 tuần sau, ông T đòi lại viên đá, N đã đến nhà S để lấy viên đá về 

trả cho ông T. Đến ngày 16/7/2018, do còn nợ tiền ông T nên D đã nhượng lại cổ 

phần 200.000.000 đồng trong viên đá cho ông T. Từ thời điểm này ông T có cổ 
phần trong viên đá là 700.000.000 đồng còn D không có cổ phần trong viên đá đó 

nữa. 
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Sau đó vào đầu tháng 8/2018 S nhắn tin đòi lại số tiền N đã vay của S, do không 

có tiền trả nợ nên N đã gọi điện cho ông T nói dối là có khách xem hàng và bảo 

ông T đưa viên đá quý cho N để cho khách xem. Ông T đã giao viên đá quý cho 

N, nhận được viên đá quý N gọi S đến nhà đưa viên đá quý cho S vay thêm 
100.000.000 đồng tiền mặt cùng một số đồ trang sức trị giá khoảng 315.000.000 

đồng. Cuối tháng 8/2018 bà Nh vợ ông T đòi lại viên đá, N tiếp tục nói dối bà Nh 

có khách đang xem và đã đặt tiền, nhưng bà Nh không đồng ý. Lúc này N tìm gặp 

D, nói với D viên đá đã cầm cố cho S để vay tiền và lấy một số đồ trang sức của 

S. Do không muốn bà Nh, ông T biết việc của N đã làm. D lấy 1 viên sỏi có trọng 

lượng, kích thước giống viên đá quý mà ông T đã mua, sau đó nhờ Nguyễn Văn 

M là thợ làm đá cho nhà N gói lại, N dùng giấy niêm phong lại một lần nữa rồi 

ghi tên N đưa cho bà Nh, bà Nh tin là viên đá quý mà ông T đã mua nên cầm về 

nhà. 

Đến ngày 04/10/2018 do có khách đến xem đá để mua, bà Nh bóc niêm phong ra 

phát hiện bên trong là viên sỏi. Bà Nh, ông T cùng những người mua đá đến nhà 

N, nhưng N không có nhà, bảo D gọi điện cho N nhưng chỉ gọi được cho V là 
chồng của N, V đã thừa nhận viên đá N đã cầm cố cho S và nhờ D viết giấy nhận 

nợ với ông T, hẹn 29/10/2018 sẽ trả viên đá nếu không sẽ trả bằng tiền mặt. Đến 

hẹn N vẫn không trả viên đá cho ông T, còn viên đá N cầm cố cho S, do không 

trả tiền cho S nên N đồng ý để S bán cho khách mua đá. 

Tòa án cấp sơ thẩm nhận định: Đối với Nguyễn Đình D mặc dù không có hứa 

hẹn, thỏa thuận gì với Lê Thị N, khi biết Lê Thị N đã cầm cố viên đá quý cho 

Dương Đức S, nhưng không nói cho ông T, bà Nh biết mà còn giúp N niêm phong 

1 viên sỏi để N đưa cho bà Nh, với mục đích để bà Nh, ông T không biết việc làm 

của Lê Thị N. Bản thân Nguyễn Đình D là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm 

hình sự, nhận thức được hành vi của N là vi phạm pháp luật lẽ ra phải ngăn cản 

hoặc Th báo để ông T, bà Nh biết, nhưng lại giúp N niêm phong viên sỏi để che 

dấu những hành vi phạm tội mà N đã thực hiện trước đó.  

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Lê Thị N 07 năm tù về Tội lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Nguyễn Đình D 06 tháng tù về Tội che giấu tội phạm. 

Tịch thu tiêu hủy: 01 viên sỏi màu nâu, hình dẹt, dày 2,1 cm, chỗ dài nhất 4,7 cm, 

chỗ rộng nhất 4,6 cm, kèm theo các mảnh giấy gói, phong bì do bưu điện phát 

hành có ghi chữ “N” đã bị sé nham nhở, mặt phong bì có dán băng dính. 

14. 

Bản án số 220/2020/HS-PT ngày 14/05/2020 của Tòa án nhân dân cấp cao tại 

thành phố Hồ Chí Minh 

Về tội “Che giấu tội phạm” 

Khoảng 15 giờ ngày 06/12/2018, bị hại anh Nguyễn Đức T3 mượn xe mô tô của 

bà Vũ Thị H3 và đi đến nhà bị cáo Trần Quang H để gặp bị cáo H. Tại thời điểm 
này trong nhà bị cáo H có các bị cáo Lê Đăng Q, bị cáo Lê Hoàng Anh T2, bị cáo 

Trịnh Thị N. Khi vào trong nhà bị cáo H, bị hại anh T3 ngồi tại phòng khách cùng 
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với bị cáo T2, bị cáo Q. Do bị cáo H nghi ngờ bị hại và người một người tên Lộc 

(bạn của anh T3 hiện chưa xác định được lai lịch) có quan hệ tình cảm với bị cáo 

N (bạn gái của bị cáo H), nên khi bị hại vào ngồi tại phòng khách, bị cáo H đi từ 

phòng ngủ ra, tay cầm 01 gậy cao su (màu đen, dài 52cm) đánh liên tiếp nhiều cái 
vào đầu, vào người bị hại. Thấy bị cáo H đánh bị hại; bị cáo T2 lấy gậy cao su từ 

tay bị cáo H và cầm trên tay phải, bị cáo T2 bắt bị hại ngồi xếp bằng dưới nền 

nhà, hai tay vòng ra sau lưng, bị cáo T2 ngồi trên bàn trước mặt bị hại và dùng 

chân đạp mạnh vào ngực bị hại, làm cho bị hại T3 đập lưng vào tường nhà và ngã 

xuống nền nhà. Bị cáo T2 tiếp tục cầm gậy cao su đánh liên tiếp vào đầu và người 

bị hại anh T3; sau khi đánh bị hại xong, bị cáo T2 đặt gậy cao su xuống bàn. Thấy 

bị cáo H và bị cáo T2 đánh bị hại, bị cáo Q lấy gậy cao su từ trên bàn do bị cáo 

T2 bỏ xuống, đi đến vị trí bị hại rồi đánh 02 cái trúng vào tay bị hại anh T3. 

Khoảng 19 giờ cùng ngày, bị cáo Nguyễn Vũ V, bị cáo Hầu Phương D đến nhà bị 

cáo H và vào ngồi tại phòng khách cùng với bị cáo H. Bị cáo H gọi bị hại và sau 

đó bị hại anh T3 đi từ khu vực bếp lên phòng khách. Bị cáo H nói cho bị cáo V, 

bị cáo D biết sự việc bị hại anh T3 và người tên Lộc có quan hệ với bị cáo N, sau 
đó bị cáo H tiếp tục cầm gậy cao su đánh bị hại anh T3. Thấy bị cáo H đánh bị 

hại, bị cáo V cầm gậy cao su đánh vào chân bị hại anh T3, còn bị cáo D định cầm 

gậy cao su đánh tiếp thì bị cáo H ngăn cản không cho bị cáo D đánh.  

Khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, bị cáo Chu Đình Đ đến nhà bị cáo H thì bị cáo 

V và bị cáo D đi về. Lúc này trong nhà bị cáo H còn lại bị cáo H, bị cáo N, bị cáo 

Đ, còn bị hại anh T3 đang nằm ở khu vực bếp. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, bị 

cáo H phát hiện bị hại anh T3 đã chết tại khu vực bếp. Bị cáo H gọi điện thoại cho 

bị cáo V và nói bị cáo D cùng đến nhà bị cáo H. Khoảng 20 phút sau, bị cáo V và 

bị cáo D đến, bị cáo H thông báo cho bị cáo N, bị cáo V, bị cáo Đ và bị cáo D biết 

bị hại anh T3 đã chết và bàn cách giấu xác bị hại. Sau đó, bị cáo H lấy một bao tải 

(loại bao đựng trà) có sẵn trong nhà rồi cùng với bị cáo V, bị cáo D và bị cáo Đ 

bỏ xác bị hại anh T3 vào trong bao tải. Bị cáo H lấy thêm một áo mưa (loại áo 
mưa cánh dơi) và cùng với bị cáo V, bị cáo D quấn bên ngoài bao tải, bị cáo H 

lấy một túi màu xanh có khoá kéo, quai xách và bỏ xác bị hại T3 vào trong túi rồi 

để túi đựng xác bị hại trong nhà. Khoảng 10 giờ ngày 07/12/2018, bị cáo H điện 

thoại cho anh Nguyễn Cao Thiên P và nói anh P đến nhà bị cáo H mang xe mô tô 

biển số 49V6-1639 (xe bị hại anh T3 sử dụng đến nhà bị cáo H trước đó) đi tháo 

rời các bộ phận của xe. Anh P đã đến lấy xe mang về tiệm của mình rồi tháo rời 

các bộ phận của xe ra.  

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Chu Đình Đ (Đ1) 03 năm tù, bị cáo 

Trịnh Thị N 03 năm tù, bị cáo Phan Thành N1 02 năm tù về Tội che giấu tội phạm. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về tội danh và hình phạt đối với 05 bị cáo 

Trần Quang H, Lê Hoàng Anh T2, Nguyễn Vũ V, Lê Đăng Q, Hầu Phương D, bồi 

thường thiệt hại, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định pháp 
luật. 



 

 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 27/12/2019 và 28/12/2019 các bị cáo Chu Đình Đ, 

Trịnh Thị N, Phan Thành N1 có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin 

hưởng án treo. 

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định: Vào ngày 09/12/2018, bị cáo H bị bắt quả 
tang về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” có khối lượng 0,3948g ma túy 

loại Methamphetamine. Qua quá trình điều tra, còn xác định các bị cáo còn có 

hành vi đánh chết bị hại Nguyễn Đức T3, sau đó còn bạc bàn phi tang xác bị hại. 

Trong đó, vai trò của các bị cáo Trịnh Thị N, Phan Thành N1, Chu Đình Đ có 

hành vi bàn bạc, giúp sức cho Trần Quang H và các bị cáo khác che giấu hành vi 

phạm tội.  

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

hình phạt của các bị cáo Trịnh Thị N, Chu Đình Đ, Phan Thành N1. Giữ nguyên 

Bản án Hình sự sơ thẩm. Tuyên bố bị cáo Trịnh Thị N 03 năm tù, Chu Đình Đ 

(Đ1) 03 năm tù, Phan Thành N1 02 năm tù về Tội che giấu tội phạm. 

15. 

Bản án số 123/2020/HS-PT ngày 26/5/2020 của Tòa án nhân cấp cao tại Đà 

Nẵng 

Về tội “Giết người; Che giấu tội phạm” 

Khoảng 19 giờ, ngày 27/12/2018, Trần Văn N, Trần Văn B và Nguyễn Văn H đến 

dự tiệc sinh nhật cùa Lê Ngọc S, tại quán Karaoke N. Đến khoảng 20 giờ 30 phút 

cùng ngày, N và B xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau trước cửa quán Karaoke; 

Nguyễn Văn H là bạn của B, đã xông vào cùng với B đánh N; N bỏ chạy, thì 

Nguyễn Văn H và B đuối theo để đánh; Nguyễn Văn H dùng cán con dao bấm 

đánh vào ngực N, gây thương tích cho N với tỷ lệ tốn thương cơ thể 03%; Trần 

Văn Bá tiếp tục xông vào đánh N, N đã dùng con dao bấm mũi nhọn đâm vào 

ngực anh B một nhát; Hậu quả anh B chết trên đường đi cấp cứu. Sau khi đâm anh 

B, N đến gặp Lê Mạnh H và nói cho Mạnh H biết về việc dùng dao đâm chết anh 
B và nhờ Lê Mạnh H chở đi trốn sự truy bắt của cơ quan điều tra; Lê Mạnh H đã 
điều khiển xe mô tô chở N đến hồ nước E Hạ để trốn và xúi giục N ném con dao 

đã đâm anh B xuống hồ nước E Hạ, để che giấu hành vi phạm tội của N.  

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Trần Văn N 08 năm tù về Tội giết 

người. Bị cóa Lê Mạnh H 06 tháng tù về Tội che giấu tội phạm. 

Ngày 25/11/2019, người đại diện hợp pháp của người bị hại bà Đinh Thị L kháng 

cáo đề nghị tăng hình phạt và mức bồi thường dân sự đối với bị cáo Trần Văn N. 

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định: Sau khi đâm anh B, N đến gặp Lê Mạnh H 
và nói cho Mạnh H biết vê việc dùng dao đâm chết anh B và nhờ Lê Mạnh H chở 

đi trốn sự truy bắt của cơ quan điều tra; Lê Mạnh H đã điều khiển xe mô tô chở N 

đến hồ nước E Hạ để trốn và xúi giục N ném con dao đã đâm anh B xuống hồ 

nước E Hạ, để che giấu hành vi phạm tội của N. 
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Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của bà Đinh Thị L - 

đại diện hợp pháp của người bị hại và kháng cáo của bị cáo Lê Mạnh H, giữ 

nguyên bản án sơ thẩm. Xử phạt bị cáo Trần Văn N 07 năm tù về Tội giết người; 

xử phạt bị cáo Lê Mạnh H 06 tháng tù về Tội che giấu tội phạm. Buộc bị cáo Trần 
Văn N phải bồi thường cho gia đình bà Đinh Thị L 204.190.000đ. 

16. 

Bản án số 26/2020/HS-ST ngày 13/7/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Đà 

Nẵng 

Về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Che giấu tội phạm” 

Anh Q cùng với P và H là những người cùng làm việc tại Ngân hàng T. Khoảng 

tháng 4/2019, P nói với H bị mất tài khoản zalo nên nhờ H tạo lại, H đồng ý và sử 

dụng số điện thoại 0932413648 của H để tạo tài khoản zalo cho P và lấy tên là 

“T” đồng thời P sử dụng hình ảnh đại diện trên tài khoản zalo này là ảnh của chị 

Kiều N (là bạn của P). Trong thời gian làm việc với nhau, anh Q có nhu cầu mua 

đất tại Đà Nẵng để lập nghiệp nên có nói với P tìm giúp. Nghe vậy, P biết là Quốc 
đang có tiền nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của anh Q thông qua việc mua 

đất. Để anh Q không phát hiện ra hành vi của mình, P liền sử dụng trang mạng 

zalo mà P vừa nhờ H tạo lập rồi nói dối với anh Q là P có một người bạn tên Kiều 

N có cha là giám đốc công ty bất động sản T có thể giúp anh Q mua đất giá rẻ. 

Vài ngày sau, P sử dụng tài khoản zalo tên “T” có hình đại diện là chị Kiều N kết 

bạn với anh Q. Từ đó anh Q tưởng chị N mà P giới thiệu đã kết bạn với mình, nên 

anh Q thường nhắn tin qua zalo này cho P, và P bắt đầu thực hiện hành vi lừa đảo 

chiếm đoạt tiền của anh Q như sau: P trao đổi trên zalo tên T với Q là đang có lô 

đất đường kiệt 3,5m ở đường H, quận T diện tích 125m2 giá 900.000.000đ. Sau 
khi biết được thông tin đó, Q gặp P và kể việc này lại cho P, P giả vờ nói là P đã 

từng mua của ba N 01 lô đất kiệt đường H, nếu Q muốn mua lô đất trên thì để P 

giao dịch giúp, Q đồng ý. Ngày 06/6/2019, P nhờ mẹ của mình là bà Nguyễn Thị 
Bích L chuyển vào tài khoản của P số 0041000357605 mở tại Ngân hàng T, chi 

nhánh Đà Nẵng số tiền 150.000.000đ để đặt cọc. Ngày 12/6/2019 và ngày 

17/6/2019, Q nhờ người thân chuyển tiếp 02 lần tiền vào tài khoản của P số tiền 

50.000.000đ và 700.000.000đ. Số tiền chiếm đoạt của anh Q, P đã sử dụng để mua 

xe mô tô hiệu SH, mua điện thoại di động hiệu Iphone X, đồng hồ đeo tay hiệu 

Apple; gửi cho mẹ ruột là bà Lê Thị Xuân T số tiền 300.000.000đ, gửi cho anh 

Nguyễn Văn L giữ giúp số tiền 250.000.000đ, cho anh Phạm Đức T số tiền 

120.000.000đ, cho chị Nguyễn Thị Tố L mượn 5.000.000đ và cho chị Hồ Thị 

Ngọc T mượn 20.000.000đ, số tiền còn lại P tiêu xài cá nhân hết. Đến cuối tháng 

6/2019, tài khoản zalo “T” nhắn tin cắt đứt liên lạc với anh Q, anh Q nghi ngờ bị 
lừa nên kể với nhóm bạn của mình trong đó có H việc bị tài khoản zalo “T” lừa 

chiếm đoạt tiền mua đất và nghi ngờ P nên cùng mọi người tìm P để hỏi rõ về 
người tên Kiều N nhưng P lảng tránh.  

Tòa án cấp sơ thẩm nhận định: Khoảng tháng 4/2019 P nhờ H dùng sim điện 

thoại số 0932413xxx (của H) tạo tài khoản zalo tên T để sử dụng. Đến đầu tháng 
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6/2019, P dùng tài khoản này để giao dịch lừa bán đất cho anh Q chiếm đoạt số 

tiền 900.000.000đ. H biết P đã sử dụng tài khoản zalo do H tạo lập để lừa anh Q 

chiếm đoạt tiền. Để che giấu việc P là người đã sử dụng trang zalo trên, đồng thời 

sợ bị liên luỵ đến bản thân nên H đã vứt bỏ thẻ sim điện thoại 0932413xxx nêu 
trên, sau đó nghỉ việc tại Ngân hàng. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo D 09 năm về tội Lừa đảo chiếm đoạt 

tài sản và bị cáo H 01 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Che giấu tội phạm. 

17. 

Bản án số 22/2020/HS-ST ngày 23/7/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Phước 

Về tội “Giết người; Che giấu tội phạm” 

Do đó, Hội đồng xét xử có căn cứ xác định: Do có mâu thuẫn với nhau từ trước 

nên khoảng 07 giờ 30 phút ngày 17/5/1995, trong lúc ông C cùng cha là ông 

Nguyễn Văn N, vợ là Lê Thị D và 03 con nhỏ đang ngồi ăn sáng tại nhà thì Lưu 

Thị Tr là vợ của T dắt theo 02 người con là Nguyễn Thị Kim H và Nguyễn Văn 
H đi ngang qua thì ông N cầm khúc cây lồ ô dài khoảng 70cm – 80cm cùng ông 

C và bà D đi ra yêu cầu bà Tr không được đi qua đường này nữa. Giữa những 

người trong gia đình ông C và Tr chửi nhau qua lại thì Tr kêu to lên “Ối làng nước 

ơi”. Lúc này T đang ở nhà cách đó khoảng 53m, nghe tiếng vợ kêu thì T nghĩ vợ 
và các con bị những người trong gia đình ông C đánh nên lấy 01 con dao dài 48cm 

(cán bằng tre đường kính 03cm, trên cán có 03 khuy bằng sắt; lưỡi bằng kim loại, 

chỗ rộng nhất trên lưỡi là 04cm) và 01 cây chĩa dài 2m08cm (mũi bằng sắt phi 12 

dài 37cm, có ngạnh ở đầu nhọn; cán bằng tre dài 1m71; phần tiếp giáp giữa mũi 
và cán có 02 khuy sắt) chạy đến chém một nhát vào tay trái và đâm một nhát vào 

đùi bên phải khiến cho ông C bỏ chạy, T đuổi theo dùng dao chém một nhát vào 

chân khiến cho ông N ngã gục bên hiên nhà, tiếp tục T đuổi theo đâm và chém 

nhiều nhát vào người khiến cho bà D tử vong. 

Tòa án cấp sơ thẩm nhận định: Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi 
cố ý trực tiếp, trước và trong quá trình thực hiện tội phạm, bị cáo T hoàn toàn 

nhận thức được việc dùng dao và chĩa đâm, chém nhiều nhát vào người bị hại D 

là hành vi tước đoạt mạng sống của người khác nhưng bị cáo vẫn thực hiện một 

cách quyết liệt cho tới khi bị hại D ngã xuống. Chỉ vì nghe thấy tiếng vợ mình la 

lối, chưa tìm hiểu nguyên nhân mà bị cáo đã dùng nhiều hung khí nguy hiểm đâm 

và chém nhiều nhát vào bị hại khiến bị hại D tử vong là thể hiện tính côn đồ, coi 

thường mạng sống của người khác. Đối với bị cáo Tr, mặc dù nhận thức được việc 

không khai báo, cùng T trốn đi nhiều nơi nhằm giúp che giấu hành vi giết người 

của T là vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vẫn cố tình thực hiện trong suốt thời gian 

dài.  

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T 12 năm tù về Tội giết 
người. Bị cáo Lưu Thị Tr 01 năm tù về Tội che giấu tội phạm. Bị cáo T đã dùng 

tài sản là đất để bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại. Tại phiên tòa, ông C 

155 - 161  



 

 

không yêu cầu bị cáo T phải bồi thường gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem 

xét giải quyết. 

18. 

Bản án số 438/2020/HS-PT ngày 12/08/2020 của Tòa án nhân dân cấp cao tại 

thành phố Hồ Chí Minh 

Về tội “Giết người; Che giấu tội phạm” 

Vào khoảng 19 giờ 00 ngày 09/12/2018, thì Nguyễn Tấn T đã rủ Bùi Tấn Th 

đi đánh anh Võ Tấn N , nhưng không nói rõ lý do và Th đã đồng ý. Lúc này bị 

cáo T đã chuẩn bị một con dao bấm bằng kim loại dài 10 cm, lười bằng kim loại 

dài khoảng 10 cm, mũi nhọn, rồi đến 20 giờ cùng ngày T đã chở Th đến nhà anh 

N tại số 1/19/10 Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh. Khi còn cách nhà N khoảng 03 căn nhà thì T dừng xe lấy con dao 

đã chuẩn bị từ trước tại hộc đựng đồ phía trước xe, đưa cho Th và nói Th ngồi đợi 

trước nhà của anh N, để T gặp nói chuyện với anh N trước, khi nào T gọi, thì Th 

đến đâm anh N, Th đồng ý và nhận lấy dao bấm của T bỏ vào túi quần bên phải 
và ngồi ở bậc cửa nhà anh N để chờ tín hiệu. Khi nghe T kêu “Th, Th” thì Th biết 

đây là “tín hiệu” để đến đâm anh N. Th đã đâm anh N một nhát vào vùng ngực 

bên trái của anh N dẫn đến bị vết thương thấu ngực tỉ lệ thương tật 69%. Vết 

thương rất nguy hỉểm đến tính mạng, nhưng đã được cấp cứ kịp thời. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Nguyễn Tấn T 15 năm tù về Tội giết 

người. Xử phạt bị cáo Doanh Văn B 01 năm tù về Tội che giấu tội phạm. Ngày 

12/3/2020 bị cáo Bùi Tấn Th kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 16/3/2020 

bị cáo Nguyễn Tấn T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 21/3/2020 bị hại 
Võ Tấn N kháng cáo yêu cầu yêu cầu tăng hình phạt đối với các bị cáo Bùi Tấn 

Th, Nguyễn Tấn T và Doanh Văn B; xem xét hành vi che giấu tội phạm của Võ 

Duy L; về trách nhiệm dân sự bồi thường các khoản mất thu nhập, chi phí người 

chăm sóc, và tiền bù đắp do tổn thất về tinh thần 67.500.000 đồng và tiền mất thu 
nhập 72.000.000 đồng. 

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định: Hành vi phạm tội của Bảo đã xâm phạm, gây 

khó khăn cho hoạt động điều tra truy tố và xét xử, không xâm phạm sức khỏe nên 

bị hại N kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt đối với bị cáo B là không phù hợp với 

quy định của pháp luật. Đối với Võ Duy L, khi biết được việc Th dùng dao đâm 

Võ Tấn N, Linh đã chở Th đi băng bó vết thương tạì Bệnh viện Tân Phú rồi chở 

Th đến ngã ba đường Nguyễn Sơn và đường Bình Long, quận Tân Phú đế gặp 

Doanh Văn B, để Bảo chở Th đi trốn là “Che giấu tội phạm”.  

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Bùi 

Tấn Th và Nguyễn Tấn T, chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại Võ Tấn N, 

sửa bản án sơ thẩm về phần trách nhiệm dân sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Tấn T 15 

năm tù về Tội giết người. Bị cáo Bùi Tấn Th 15 năm tù về Tội giết người. Bị cáo 
Doanh Văn B 01 năm tù về Tội che giấu tội phạm. 
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Buộc các bị cáo Bùi Tấn Th và Nguyễn Tấn T phải liên đới bồi thường thiệt hại 

về sức khỏe cho anh Võ Tấn N số tiền tổng cộng là 305.000.000 đồng. Trong đó 

mỗi bị cáo Bùi Tấn Th và Nguyễn Tấn T phải bồi thường cho Nguyễn Tấn N số 

tiền là 152.250.000 đồng. Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo Bùi Tấn Th và Nguyễn 
Tấn T bồi thường bổ sung khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cho anh Võ Tấn 

N là 67.500.000 đồng, mỗi bị cáo thường cho bị hại ½ là 33.750.000 đồng.  

19. 

Bản án số 410/2020/HS-PT ngày 18/8/2020 của Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Hà Nội 

Về tội “Che giấu tội phạm” 

Khoảng 22h30 ngày 24/7/2019, Vũ Đức T và Vũ Đức T có hành vi dùng 03 chai 

thủy tinh bên trong đựng xăng đến cổng kho phế liệu nhà anh Lê Mạnh H tại khu 

công nghiệp thị trấn L, huyện N, tỉnh Đ. TH và T dừng xe rồi lần lượt châm lửa 

đốt 03 chai xăng ném vào bên trong kho giấy phế liệu nhà anh H. Khi thấy kho 

phế liệu cháy lớn, TH điều khiển xe máy chở T quay về chân cầu Q gặp Bùi Việt 
C, lúc này TH nói cho C biết việc mình đốt kho giấy phế liệu khu công nghiệp thị 

trấn L. Do biết việc mình đốt kho giấy nhà anh H gây thiệt hại đặc biệt nghiêm 

trọng, Vũ Đức T và Vũ Đức T đã bỏ trốn. Trong quá trình lẩn trốn Vũ Đức T gặp 

và nói cho Nguyễn Thanh T biết sự việc, T nhờ Tg giúp đỡ và được Tg đồng ý. 

Ngày 28, 29/7/2019, T nhờ Tg mua cơm cho T mang vào nhà nghỉ. Ngày 

30/7/2019 T nhờ Tg chở đi vay tiền và sau đó chở T trốn sang huyện G. Hậu quả 

hành vi dùng chất nguy hiểm về cháy nổ của T và TH đã gây thiệt hại cho anh Lê 

Mạnh H giá trị tài sản là 6.887.497.500 đồng. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh T 12 tháng tù về Tội 

che giấu tội phạm. Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về tội danh, hình 

phạt đối với các bị cáo Vũ Đức T, Bùi Việt C; về xử lý vật chứng, án phí và thông 

báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. Ngày 28/5/2020 bị cáo Nguyễn 
Thanh T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định: Do biết việc mình đốt kho giấy nhà anh H 

gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, Vũ Đức T và Vũ Đức T đã bỏ trốn. Trong quá 

trình lẩn trốn Vũ Đức T gặp và nói cho Nguyễn Thanh T biết sự việc, T nhờ Tg 

giúp đỡ và được Tg đồng ý. Ngày 28, 29/7/2019, T nhờ Tg mua cơm cho T mang 

vào nhà nghỉ. Ngày 30/7/2019 T nhờ Tg chở đi vay tiền và sau đó chở T trốn sang 

huyện G. Hậu quả hành vi dùng chất nguy hiểm về cháy nổ của T và TH đã gây 

thiệt hại cho anh Lê Mạnh H giá trị tài sản là 6.887.497.500 đồng. Hành vi của bị 

cáo T đã phạm tội “Huỷ hoại tài sản”, mặc dù không hứa hẹn trước, nhưng sau 

khi biết tội phạm được thực hiện đã che dấu người phạm tội là đã đủ yếu tố cấu 

thành tội “Che giấu tội phạm” và hành vi của Bùi Việt C biết rõ tội phạm đã được 

thực hiện mà không tố giác đã đủ yếu tố cấu thành tội “Không tố giác tội phạm”.  
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Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Nguyễn 

Thanh T; Sửa một phần quyết định của bản án sơ thẩm. Xử phạt bị cáo Nguyễn 

Thanh T 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về Tội che giấu tội phạm. 

20. 

Bản án số 619/2020/HS-PT ngày 20/10/2020 của Tòa án nhân dân cấp cao tại 

thành phố Hồ Chí Minh 

Về tội “Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Tội tham ô tài 

sản; Tội che giấu tội phạm” 

Tháng 7/2012 các bị cáo Nguyễn Thị Bạch H và Nguyễn Thị Kim N đã biết việc 

Đ nộp thiếu tiền theo quy định nhưng các bị cáo này không báo cho thủ trưởng 

đơn vị mà còn có hành vi hợp thực hóa chứng từ để giúp cho hành vi phạm tội của 

Đ không bị phát hiện. Cụ thể, đối với khoản tiền nộp ngân sách Nhà nước, H và 

N ký đầy đủ vào những phiếu thu, bảng kê danh sách sử dụng biên lai và những 

chứng từ khác để hoàn tất thủ tục, chứng từ kế toán đối với những khoản tiền Đ 

chưa nộp để trình Chi cục trưởng Lê Văn Quốc ký chứng từ để thực hiện việc 
quyết toán biên lai với Chi cục Thuế cùng cấp. Sau đó trích chuyển tiền từ tài 

khoản tạm gửi tiền thi hành án tại Kho bạc Nhà nước huyện CT sang tài khoản 

tiền nộp ngân sách Nhà nước. Đối với những trường hợp chi tiền bồi thường cho 

công dân, mặc dù biết rõ sự việc Đ chưa nộp quỹ của Chi cục số tiền thi hành án 

đã thu nhưng để biết sự việc không bị phát hiện thì H và N vẫn mặc nhiên thống 

nhất lập chứng từ kế toán, trình Chi cục trưởng Lê Văn Quốc ký duyệt để rút tiền 

từ tài khoản tạm gửi tiền thi hành án tại Kho bạc Nhà nước huyện CT, chi trả 63 

trường hợp được thi hành án với tổng số tiền 561.914.500 đồng. Tiếp tục để vi 

phạm của Nguyễn Thành Đ không bị đoàn kiểm tra của Cục Thi hành án Dân sự 
tỉnh Tiền Giang phát hiện trong đợt kiểm tra vào tháng 2/2014, H đã photo 4 chứng 

từ nộp tiền vào Kho bạc của một trong những tháng trước kỳ kiểm tra định kỳ có 

số tiền tương ứng với khoản tiền bị thâm hụt rồi tẩy xóa ngày tháng và viết lại 
ngày tháng của kỳ kiểm tra sắp đến. Sau đó, N cũng đã nhờ ông Trần Nguyên 

Dũng, kế toán Kho bạc Nhà nước huyện CT ký xác nhận số tiền không đúng với 

thực tế như trên cho Chi cục Thi hành án Dân sự huyện CT nhằm đối phó với 

đoàn kiểm tra. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thành Đ 06 năm tù về Tội 

lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và 14 năm tù về Tội tham ô tài 

sản. Các bị cáo Nguyễn Thị Kim N xử phạt 01 năm 06 tháng tù và Nguyễn Thị 

Bạch H xử phạt 01 năm tù về Tội che giấu tội phạm. 

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định: Các bị cáo Nguyễn Thị Bạch H và Nguyễn 

Thị Kim N đã biết việc Đ nộp thiếu tiền theo quy định nhưng các bị cáo này không 

báo cho thủ trưởng đơn vị mà còn có hành vi hợp thực hóa chứng từ để giúp cho 

hành vi phạm tội của Đ không bị phát hiện. Cụ thể, đối với khoản tiền nộp ngân 
sách Nhà nước, H và N ký đầy đủ vào những phiếu thu, bảng kê danh sách sử 

dụng biên lai và những chứng từ khác để hoàn tất thủ tục, chứng từ kế toán đối 
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với những khoản tiền Đ chưa nộp để trình Chi cục trưởng Lê Văn Quốc ký chứng 

từ để thực hiện việc quyết toán biên lai với Chi cục Thuế cùng cấp. Sau đó trích 

chuyển tiền từ tài khoản tạm gửi tiền thi hành án tại Kho bạc Nhà nước huyện CT 

sang tài khoản tiền nộp ngân sách Nhà nước. Đối với những trường hợp chi tiền 
bồi thường cho công dân, mặc dù biết rõ sự việc Đ chưa nộp quỹ của Chi cục số 

tiền thi hành án đã thu nhưng để biết sự việc không bị phát hiện thì H và N vẫn 

mặc nhiên thống nhất lập chứng từ kế toán, trình Chi cục trưởng Lê Văn Quốc ký 

duyệt để rút tiền từ tài khoản tạm gửi tiền thi hành án tại Kho bạc Nhà nước huyện 

CT, chi trả 63 trường hợp được thi hành án với tổng số tiền 561.914.500 đồng. 

Tiếp tục để vi phạm của Nguyễn Thành Đ không bị đoàn kiểm tra của Cục Thi 

hành án Dân sự tỉnh Tiền Giang phát hiện trong đợt kiểm tra vào tháng 2 năm 

2014, H đã phô tô 4 chứng từ nộp tiền vào Kho bạc của một trong những tháng 

trước kỳ kiểm tra định kỳ có số tiền tương ứng với khoản tiền bị thâm hụt rồi tẩy 

xóa ngày tháng và viết lại ngày tháng của kỳ kiểm tra sắp đến. Sau đó, N cũng đã 

nhờ ông Trần Nguyên Dũng, kế toán Kho bạc Nhà nước huyện CT ký xác nhận 

số tiền không đúng với thực tế như trên cho Chi cục Thi hành án Dân sự huyện 
CT nhằm đối phó với đoàn kiểm tra. 

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo 

của các bị cáo Nguyễn Thị Bạch H, Nguyễn Thị Kim N. Không chấp nhận kháng 

cáo của bị hại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện CT, tỉnh Tiền Giang về phần 

dân sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim N 01 năm 06 tháng tù; Bị cáo Nguyễn 

Thị Bạch H 01 năm tù. Buộc bị cáo Nguyễn Thành Đ có nghĩa vụ hoàn trả 

200.641.250 đồng cho ông Nguyễn Ngọc Th, ông Lê Minh Mẫn, bà Nguyễn Thị 

R, bà Phạm Thị HP, bà Nguyễn Ngọc Hương, ông Huỳnh Văn Tiến, bà Nguyễn 

Thị Bảy, ông Quách Văn Hùng, bà Nguyễn Thị T, ông Lê Văn Cơ, ông Nguyễn 

Văn Phục, ông Trần Văn P, bà Võ Thị P, bà Huỳnh Thị Thu Yến, ông Huỳnh Lý 

N1, ông Đ Th Long và bà Nguyễn Thị Lệ Hoa, ông Nguyễn Văn H (còn gọi là 

Bảy Xanh), bà Đựang Thị M, nà Nguyễn Thị Kim Chi. Trả cho Chi cục Thi hành 
án huyện CT 682.825.097 đồng. 

 



TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

Bản án số: 207/2017/HS-PT 

Ngày: 14/8/2017 

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 

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Công Thi 

Các Thẩm phán: Ông Phạm Việt Cường 

Ông Võ Ngọc Thông

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mỹ Ngân, 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 Quách Đức Dũng, Kiểm sát viên.  

Trong ngày 14 tháng 8 năm 2017, tại Trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Đà Nẵng xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 226/2017/TLPT-

HS ngày 07 tháng 7 năm 2017 đối với các bị cáo Nguyễn Quốc A, Nguyễn Đức 

A1 về tội “Giết người”. Do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự 

sơ thẩm số 27/2017/HSST ngày 25/5/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Đà 

Nẵng. 

- Các bị cáo có kháng cáo: 

1. Nguyễn Quốc A, sinh ngày 15/6/1997; Nơi ĐKNKTT và chỗ ở hiện

nay: xã H, huyện H, thành phố Đà Nẵng; Nghề nghiệp: Lao động phổ thông; 

Trình độ học vấn: 09/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên 

chúa giáo; Con ông Nguyễn Đ và bà Nguyễn Thị N; Tiền án, tiền sự: Chưa. 

 Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 08/12/2015. Có mặt tại phiên tòa. 

2. Nguyễn Đức A1, sinh ngày 26/6/1997; Nơi ĐKNKTT và chỗ ở hiện

nay: xã H, huyện H, thành phố Đà Nẵng; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học 

vấn: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; 

Con ông Nguyễn H và bà Nguyễn Thị C; Tiền án, tiền sự: Chưa. 
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 Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 08/12/2015. Có mặt tại phiên tòa. 

- Người bào chữa cho các bị cáo: 

1. Ông Bùi Xuân N, Luật sư VPLS LTHT thuộc Đoàn Luật sư thành phố

Đà Nẵng bào chữa cho bị cáo Nguyễn Quốc A theo yêu cầu của Tòa án. Có mặt. 

2. Bà Nguyễn Thị H, Luật sư VPLS TD thuộc Đoàn Luật sư thành phố

Đà Nẵng bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức A1 theo yêu cầu của Tòa án. Có mặt. 

Ngoài ra trong vụ án này có các bị cáo Nguyễn Hồng V, Nguyễn Hồng D 

không có kháng cáo, bị kháng cáo, kháng nghị. 

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: 

Vụ thứ nhất: Khoảng 19h45’ ngày 29/6/2015, Nguyễn Hồng V cùng Võ 

D, Nguyễn Vinh B, Nguyễn Quốc A, Nguyễn Đức A1 đến uống cà phê tại quán 

Samba thuộc xã H, huyện H, thành phố Đà Nẵng. Tại đây cả nhóm gặp anh 

Nguyễn Xuân V1, Nguyễn H, Nguyễn Thanh T, Nguyễn Anh T đang ngồi uống 

nước trong quán. Trong lúc uống nước, V1 có nhìn qua V, thấy vậy V nói “Làm 

chi nhìn ghê rứa?” thì V1 trả lời “Ta nhìn không được hả ?”. Nghe V1 nói vậy, 

V bực tức không nói gì thêm. Một lúc sau, V nói đi chở bạn và rủ Quốc A đi 

cùng, trên đường đi V nói Quốc A chở về nhà lấy đao đi chém V1. Lúc đầu, 

Quốc A không đồng ý nhưng khi thấy thái độ của V kiên quyết và nói nhiều lời 

khó nghe nên Quốc A đồng ý điều khiển xe mô tô BKS 43K1 - 22622 chở V về 

nhà, V lấy 01 con dao dạng kiếm tự tạo bằng sắt dài khoảng 01m, sau đó Quốc 

A chở V quay lại quán Samba. V cầm dao vào chém H, do H bị bất ngờ không 

chạy kịp nên dùng ghế nhựa đưa lên che đầu, nhát chém của V làm ghế nhựa bị 

gãy vỡ gây nên vết thương trên đầu H. H bỏ chạy thì V quay lại đuổi đánh, chém 

nhiều nhát theo hướng từ trên xuống vào đầu và người V1, V1 đưa tay lên đỡ thì 

trúng vào vai, tay. Khi anh V1 bỏ chạy thì Quốc A chở V đuổi theo để đánh 

nhưng không kịp nên quay về. 

Hậu quả: Theo Kết luận giám định số 236/TGT ngày 30/7/2015 Nguyễn 

Xuân V bị tổn hại sức khỏe 29%, các tổn thương cụ thể như sau: Vết thương mặt 

trước đoạn 1/3 cẳng tay phải gây đứt nhiều gân gấp cổ tay và ngón tay, đút động 

mạch trụ, mẻ hai xương căng tay phải, đã được phẫu thuật mở rộng vết thương, 

khâu nối động mạch trụ, khâu nối các gân, bất động tay phải trong máng bộ. 

Hiện tại: Tổn thương đã lành sẹo, bàn tay trái không có biểu hiện thiếu máu, ảnh 
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hưởng nhiều đến động tác khớp cổ tay, ảnh hưởng đến động tác gấp duỗi ngón 

tay mức độ nhiều; các tổn thương phần mềm khác. 

Theo Kết luận giám định số 299/GĐHS ngày 02/10/2015 Nguyễn H bị tổn 

hại sức khỏe 02%; các tổn thương cụ thể: Chấn động não; tổn thương phần mềm 

(vết thương ở vùng đỉnh đầu bên trái khoảng 03 cm). 

Vụ thứ hai: Khoảng 17h00 ngày 05/7/2015, Nguyễn Hồng V và Nguyễn 

Đức A1 giấu 02 con dao trong người rồi nói dối với Quốc A là chở giùm đến 

nhà anh Lê Tấn L để nói chuyện về việc trước đó anh L đánh anh Võ D - là bạn 

của V và A1; khi V can ngăn thì L đánh V. 

Gần đến nhà L thì Quốc A dừng lại vào quán nước ngồi chờ, còn V và A1 

đi vào nhà anh L, đến hiên nhà V và A1 để dao trên ghế rồi vào gọi L, sau đó 

quay ra đứng chờ. Anh L vừa từ trong nhà đi ra đến cửa thì V lấy dao để sẵn trên 

ghế chém vào người anh L một nhát theo hướng từ trên xuống, anh L đưa tay 

trái lên đầu đỡ nên trúng vào cẳng tay. L bỏ chạy xuống nhà dưới để trốn thì bị 

V và A1 cầm dao đuổi theo chém tiếp vào người L. V chạy trước, A1 chạy sau 

vì mở cửa không được nên L quay lại lấy hai tay che đầu và dùng đầu tông 

mạnh vào người V; V dùng tay đẩy L ra và chém một nhát vào lưng L. L bị ngã 

ngửa dưới đất hơi co người lại và giơ chân, tay lên đỡ, V và A1 dùng dao tiếp 

tục chém trúng vào vùng chân của L. Lúc này nghe tiếng kêu la của vợ L thì V 

và A1 cầm dao bỏ chạy ra ngoài, L đuổi theo sau nhưng do vết thương quá nặng 

nên bị ngất xỉu. Khi V và A1 chạy đến quán nước thì Quốc A dùng xe mô tô chở 

V và A1 chạy trốn xuống phường H, quận L. 

Theo giám định pháp y số 247/TgT ngày 07/8/2015, Nguyễn Tấn L bị tổn 

hại sức khỏe 39%; các tổn thương, cụ thể: 

+ Vết thương phức tạp vai phải: Gãy mỏm cùng vai đã điều trị phẫu thuật, 

hiện tại khớp vai hạn chế vận động 2/7 động tác; 

+ Vết thương phức tạp cẳng tay trái: Gãy 1/3 trên xương trụ đã điều trị 

phẫu thuật kết hợp xương và bất động trong máng bột. Hiện tại tháo máng bột 

kiểm tra, xương can liền tốt, trục thẳng vận động sấp ngửa cẳng - bàn tay còn 

hạn chế do đau; 

+ Vết thương phức tạp cẳng chân phải: Đứt cơ duỗi chung ngón cái, cơ 

chầy trước, thần kinh mác sau, mẻ xương mác, đã điều trị phẫu thuật. Hiện tại 

nạn nhân gấp duỗi cổ chân, đi lại được nhưng còn hạn chế nhẹ do đau, không rối 

loạn cảm giám; 

+ Tổn thương phần mềm khác. 
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Tang vật thu giữ: 

- 01 con dao bằng kim loại, dài 93cm, lưỡi dao dài khoảng 45cm, bản 

rộng khoảng 05cm; 

- 01 con dao bằng kim loại, dài 62cm, bản rộng 03cm; 

- 01 con dao bằng kim loại, dài 67cm; 

- 01 con dao bằng kim loại, dài khoảng 40cm, bảng rộng 03cm, cán bằng 

gỗ dài 12cm; 

- Xe mô tô: 43K1-22622 của Nguyễn Hồng P, các bị cáo sử dụng đi gây 

án nhưng anh P không biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện H xử lý vật chứng 

bằng hình thức: Trả lại cho các chủ sở hữu là có căn cứ nên không đề cập đến. 

Về trách nhiệm dân sự: 

+ Đối với bị hại Nguyễn Xuân V: Quá trình điều tra anh V1 yêu cầu các 

bị cáo Nguyễn Hồng V, Nguyễn Quốc A bồi thường số tiền 35.000.000 đồng. 

Tại phiên tòa sơ thẩm anh V1 vắng mặt nhưng anh V1 đã có đơn bãi nại thể hiện 

gia đình bị cáo V và gia đình bị cáo Quốc A đã bồi thường cho anh V1 tổng số 

tiền 28.500.000 đồng (gia đình V bồi thường 17.000.000 đồng, gia đình bị cáo 

Anh bồi thường 11.500.000 đồng) và anh V1 không yêu cầu bồi thường gì thêm. 

+ Đối với bị hại Lê Tấn L: Quá trình điều tra anh L yêu cầu bồi thường 

số tiền 77.432.358 đồng. Trong đó: số tiền thực chi có biên lai, hóa đơn: 

21.513.358 đồng. Tiền ăn, uống bồi dưỡng: 11.089.000 đồng; Tiền thu nhập 

thực tế bị mất trong những ngày điều trị: 14.400.000 đồng; Tiền bồi thường tổn 

thất về tinh thần: 11.500.000 đồng; Các khoản chi phí khác như: lệ phí giám 

định, trả tiền thuê taxi, tiền công người chăm sóc là 17.290.000 đồng. 

Gia đình Nguyễn Hồng V đã bồi thường cho anh L số tiền: 2.000.000 

đồng; gia đình Nguyễn Đức A1 đã bồi thường cho anh L số tiền: 2.000.000 đồng 

và nộp cho Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng số tiền: 3.000.000 đồng 

để khắc phục hậu quả. 

* Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 27/2017/HSST ngày 25/5/2017, Tòa án

nhân dân thành phố Đà Nẵng đã quyết định: 

Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Đức A1 phạm tội “Giết người”; Bị cáo 

Nguyễn Quốc A phạm các tội “Giết người” và “Che giấu tội phạm”. 
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- Áp dụng: Điểm n, khoản 1 Điều 93; Điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 

46; Điều 47; Điều 52; Điều 53 Bộ luật Hình sự năm 1999; Nghị quyết 

144/2016/QH13; khoản 3 Điều 7; Điều 57 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Đức A1 08 (tám) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

bắt giam ngày 08/12/2015. 

- Áp dụng: Điểm a, n khoản 1 Điều 93; Điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 

46; Điều 47; Điều 52; Điều 53 Bộ luật Hình sự năm 1999; Nghị quyết 

144/2016/QH13; khoản 3 Điều 7; Điều 57 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc A 07 (bảy) năm 06 (sáu) tháng tù về tội 

“Giết người”. 

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 313; Điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật 

Hình sự năm 1999. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc A 06 (sáu) tháng tù về tội “Che giấu tội 

phạm”. 

Áp dụng Điều 50 BLHS; tổng hợp hình phạt của cả 02 tội buộc bị cáo 

Nguyễn Quốc A phải chấp hành là 08 (tám) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt 

giam ngày 08/12/2015. 

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

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

Ngày 25/5/2017, bị cáo Nguyễn Đức A1 có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt. 

Ngày 03/6/2017, bị cáo Nguyễn Quốc A có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Nguyễn Đức A1 và bị cáo Nguyễn Quốc 

A giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với tội “Giết người”, gia 

đình bị cáo Nguyễn Đức A1 nộp thêm biên lai nộp tiền bồi thường dân sự số 

000930 ngày 10/8/2017 số tiền 20.000.000 đồng của Cục Thi hành án Dân sự 

thành phố Đà Nẵng; gia đình bị cáo Nguyễn Quốc A có nộp thêm bản sao một 

số giấy khen và giấy hiến máu nhân đạo của Nguyễn Quốc A. 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến như sau: 

Về tố tụng: Trong giai đoạn xét xử phúc thẩm Hội đồng xét xử, những 

người tiến hành tố tụng và những người tham gia tố tụng đã tuân thủ và thực 

hiện đầy đủ các quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. 
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Về nội dung: Sau khi phân tích tính chất hành vi, vai trò và hậu quả của 

vụ án, vai trò đồng phạm của 02 bị cáo Nguyễn Đức A1, Nguyễn Quốc A, cũng 

như các tình tiết mới tại phiên tòa phúc thẩm, Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng 

xét xử áp dụng điểm n khoản 1 Điều 93, các điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 

Bộ luật hình sự, các tình tiết có lợi theo Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa bản án sơ 

thẩm để giảm hình phạt cho cả hai bị cáo.  

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức A1 trình bày: Bị cáo chỉ kháng 

cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nên Luật sư cũng thống nhất như ý kiến của Kiểm 

sát viên. Tuy nhiên theo Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét xử phạt bị cáo 

Nguyễn Đức A1 về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 3 Điều 104 Bộ luật 

Hình sự. Bởi lẽ hành vi của bị cáo chỉ chém vào chân người bị hại Lê Tấn L, bị 

cáo không có động cơ giết người. Việc tuyên bị cáo về phạm tội “Giết người” sẽ 

ảnh hưởng lâu dài đối với nhân thân của bị cáo. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Quốc A: Thống nhất như đề nghị của 

Kiểm sát viên. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, bị cáo có nhân thân tốt, có 

nhiều hoạt động tích cực trong phong trào Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí 

Minh ở địa phương và được khen thưởng. Bị cáo chỉ giữ vai trò đồng phạm giúp 

sức trong vụ án, không trực tiếp gây thương tích cho ai. Do vậy đề nghị Hội 

đồng xét xử phúc thẩm áp dụng các tình tiết có lợi theo Bộ luật Hình sự năm 

2015 để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Ý kiến các bị cáo Nguyễn Đức A1, Nguyễn Quốc A đồng ý với lời bào 

chữa của Luật sư đối với các hành vi phạm tội của bản thân mình. 

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, các chứng cứ tài liệu đã được thẩm tra, ý kiến 

Kiểm sát viên, người bào chữa, bị cáo cũng như kết quả tranh tụng tại phiên tòa. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Theo Bản án số 27/2017/HSST ngày 25/5/2017 của Tòa án nhân dân 

thành phố Đà Nẵng đã xét xử các bị cáo Nguyễn Hồng V, Nguyễn Hồng D, 

Nguyễn Quốc A và Nguyễn Đức A1 đều về tội “Giết người”. Trong vụ án này 

Nguyễn Hồng V là người khởi xướng, rủ rê tham gia 03 vụ giết người. Tuy 

nhiên, do Nguyễn Hồng V là người dưới 16 tuổi nên cấp sơ thẩm xử phạt 04 

năm tù. Bị cáo và đại diện hợp pháp của bị cáo không kháng cáo. Đối với bị cáo 

Nguyễn Hồng D với vai trò là đồng phạm tích cực tham gia 01 vụ cấp sơ thẩm 

xử phạt 06 năm tù về tội “Giết người” bị cáo cũng không kháng cáo nên hai 

trường hợp này Hội đồng xét xử không xem xét. 
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Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đức A1, Hội đồng xét xử thấy rằng: 

Theo hồ sơ vụ án và Bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Đức A1 chỉ tham gia 01 vụ 

xảy ra khoảng 17h ngày 05/7/2015 tại nhà anh Lê Tấn L. Do V rủ, trước khi đi 

bị cáo A1 đã cùng Nguyễn Hồng V chuẩn bị dao để đi đánh trả thù cho V. Khi 

gặp anh L, V dùng dao chém vào người anh L. Anh L ngã thì V và A1 đã đồng 

thời dùng dao chém vào chân anh L. Do vậy, cấp sơ thẩm đã kết tội V và A1 về 

tội “Giết người”. Trong đó, bị cáo Nguyễn Đức A1 giữ vai trò đồng phạm vừa 

giúp sức về mặt tinh thần vừa là người thực hành là có căn cứ. 

Xét vai trò và mức độ phạm tội của bị cáo Nguyễn Đức A1 Hội đồng xét 

xử thấy rằng: Bị cáo phạm tội lần đầu chỉ tham gia với vai trò đồng phạm trong 

vụ án “Giết người” nhưng phạm tội chưa đạt, vai trò không lớn, thương tích của 

anh L do Nguyễn Hồng V gây ra là chủ yếu. Sau khi phạm tội bị cáo đã ra đầu 

thú, bị cáo có nhân thân tốt, đã bồi thường dân sự theo án sơ thẩm, tại phiên tòa 

phúc thẩm bị cáo thể hiện ăn năn hối cải và thành khẩn khai báo, với mức án cấp 

sơ thẩm đã xử phạt bị cáo 08 năm tù là có phần nghiêm khắc. Do vậy, trên cơ sở 

tình tiết mới tại cấp phúc thẩm nên cần xem xét chấp nhận kháng cáo, giảm cho 

bị cáo một phần hình phạt thể hiện sự khoan hồng của Nhà nước. 

Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Quốc A thấy rằng, tuy bị cáo có tham 

gia 02 vụ nhưng chỉ giữ vai trò đồng phạm, giúp sức về mặt tinh thần, phạm tội 

lần đầu, vai trò không đáng kể. Tại phiên tòa phúc thẩm gia đình bị cáo bổ sung 

một số giấy khen, giấy tự nguyện hiến máu nhân đạo để chứng minh bị cáo có 

thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua ở địa phương. Do vậy, Hội đồng 

xét xử phúc thẩm nhận thấy cũng cần chấp nhận kháng cáo xem xét giảm nhẹ  

cho bị cáo Nguyễn Quốc A một phần hình phạt đối với tội “Giết người”. 

Từ sự phân tích trên Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét chấp nhận kháng 

cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 02 bị cáo như đề nghị của Kiểm sát viên và lời 

bào chữa của các Luật sư. Sửa bản án sơ thẩm, giảm cho các bị cáo một phần 

hình phạt đối với tội “Giết người”. Riêng mức án 06 tháng tù về tội “Che dấu 

tội phạm” đối với Nguyễn Quốc A bị cáo không yêu cầu nên Hội đồng xét xử 

không xem xét. 

Do chấp nhận kháng cáo nên bị cáo Nguyễn Đức A1 và Nguyễn Quốc A 

không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định của Bản án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hồng 

V, Nguyễn Hồng D cũng như về bồi thường thiệt hại, xử lý vật chứng và án phí 

sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị Hội đồng xét xử không xem xét. 
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Vì các lẽ trên, 

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 248, Điều 249 Bộ luật Tố tụng Hình sự. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đức A1 và bị cáo Nguyễn Quốc 

A, sửa Bản án sơ thẩm về phần quyết định hình phạt của cả hai bị cáo. 

1. Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 93, điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46,

Điều 47, Điều 52, Điều 53 Bộ luật Hình sự 1999; Nghị quyết 144/2016/QH13; 

khoản 3 Điều 7, khoản 2 Điều 54, Điều 57 Bộ luật Hình sự 2015 đối với cả hai 

bị cáo. 

 Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Đức A1 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù về tội 

“Giết người”. Thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày bắt tạm giam ngày 

08/12/2015. 

- Áp dụng thêm khoản 1 Điều 313, Điều 50 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Quốc A 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù về tội 

“Giết người” cộng với 06 (sáu) tháng tù về tội “Che giấu tội phạm”. Tổng 

hợp hình phạt là 06 (sáu) năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày 

bắt tạm giam ngày 08/12/2015. 

2. Về án phí: Các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng

nghị 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: 

- TANDTC; 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- TAND thành phố Đà Nẵng; 

- VKSND thành phố Đà Nẵng; 

- Công an thành phố Đà Nẵng; 

- Cục THADS thành phố Đà Nẵng; 

- Trại tạm giam Công an thành phố Đà Nẵng 

tống đạt cho bị cáo; 

- Những người tham gia tố tụng;  

- Lưu VP, HS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

Trương Công Thi 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Bản án số: 484/2017/HS-PT 

Ngày 14 tháng 9 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 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Đặng Quốc Khởi; 

Các Thẩm phán:  Ông Đỗ Đình Thanh; 

Ông Đặng An Thanh. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Ức Minh Thanh Thúy - 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: Ông Nguyễn Vi Dũng - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 14 tháng 09 năm 2017, 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 

226/2017/TLPT-HS ngày 15 tháng 5  năm 2017 đối với các bị cáo Phạm Thị 

Tuyết M và bị cáo Nguyễn Hữu K. Do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản 

án hình sự sơ thẩm số 96/2017/HSST ngày 17/3/2017 của Tòa án nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh .  

* Bị cáo có kháng cáo:

1/  Phạm Thị Tuyết M; Giới tính: Nữ; Sinh năm: 1959, tại Thành phố Hồ 

Chí Minh; Thường trú: 19/12 (số mới 13/19) TKX, phường 3, quận BT, Thành 

phố Hồ Chí Minh; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Nguyên Kế toán 

trưởng kiêm Trưởng phòng Kế hoạch – Tài vụ Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng 

hợp hướng nghiệp LTHG; Con ông Phạm Văn Đ (chết) và bà Nguyễn Thị H 

(chết); Hoàn cảnh gia đình: không có chồng, con; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo 

tại ngoại (có mặt). 

2/ Nguyễn Hữu K; Giới tính: Nam; Sinh năm: 1956, tại tỉnh Long An; 

Thường trú: 451/84A PTH, phường 3, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh; Trình độ 

văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Nguyên Giám đốc Trung tâm giáo dục kỹ thuật 

tổng hợp hướng nghiệp LTHG; Con ông Nguyễn Hữu T và bà Phạm Thị B (chết); 

Hoàn cảnh gia đình: có vợ và 02 con, lớn sinh năm 1988, nhỏ sinh năm 1993; 

Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại (có mặt). 
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- Người bào chữa cho các bị cáo Vũ Thị Hồng V, Nguyễn Hữu K: Luật sư  

Đỗ Hải B1 - Văn phòng Luật sư Lê B1, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí 

Minh (có mặt). 

(Ngoài ra trong vụ án còn có bị cáo Vũ Thị Hồng V; Nguyên đơn dân sự 

là Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp LTHG không có kháng 

cáo, không bị kháng nên Tòa không triệu tập). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo 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:  

Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp LTHG là đơn vị sự 

nghiệp công lập (dưới đây gọi tắt là Trung tâm), trực thuộc Sở Giáo dục và Đào 

tạo Thành phố Hồ Chí Minh, trụ sở số 147 P, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trung tâm hoạt động theo chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo 

Quyết định số 5920/QĐ-UBND ngày 06/12/2011, Quyết định số 6297/QĐ-

UBND ngày 22/12/2014 của Ủy Ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trung 

tâm do ông Nguyễn Hữu K làm giám đốc.  

Trung tâm có nhiều Phòng, Ban chức năng, trong đó có Phòng Kế hoạch – 

Tài vụ do bà Phạm Thị Tuyết M – Kế toán trưởng làm Trưởng phòng, chịu trách 

nhiệm phụ trách chung. Phòng Kế hoạch – Tài vụ có nhiệm vụ lập hồ sơ tài 

chính, quản lý ngân sách thu, chi tài chính, thống kê quyết toán theo quy định của 

Nhà nước và soạn thảo, đôn đốc các đơn vị trong Trung tâm thực hiện hợp đồng 

kinh tế với các tổ chức, cá nhân ngoài Trung tâm, theo đó công việc cụ thể là: Kế 

toán; thanh toán thu, chi; lập các phiếu thu chi theo yêu cầu; thực hiện nghiệp vụ 

kế toán tổng hợp khối hành chính sự nghiệp; lập các báo cáo tháng, quý nộp theo 

định kỳ yêu cầu (dự toán chi năm, dự toán chi quý, kế hoạch rút tiền mặt chi quý, 

quyết toán chi quý với Kho bạc, quyết toán chi quý với Sở, ban ngành, lập chứng 

từ ghi sổ thu, chi của tháng và lập các báo cáo tài chính đột xuất theo yêu cầu); 

thực hiện nghiệp vụ kế toán ngân hàng; thực hiện nghiệp vụ kế toán tổng hợp quỹ 

thu sự nghiệp; thực hiện công tác kế hoạch; thực hiện công tác thu ngân; thực 

hiện công tác thủ quỹ… 

Phòng Kế hoạch – Tài vụ có 02 cán bộ thu ngân, 02 cán bộ làm công tác 

kế toán và 01 cán bộ thủ quỹ. Vũ Thị Hồng V được phân công làm thủ quỹ đơn 

vị. Kế toán trưởng, 02 cán bộ kế toán và thủ quỹ được bố trí làm việc chung trong 

cùng một phòng, két sắt cất giữ toàn bộ tiền của Trung tâm được đặt cạnh bàn của 

thủ quỹ. Két sắt được quản lý theo chế độ mã số và chìa khóa tay (chỉ có 1 chìa 

duy nhất do thủ quỹ giữ và sử dụng). Cuối mỗi ngày làm việc, thủ quỹ kiểm tra 

tiền mặt, tự viết giấy niêm phong, dán kín ổ khóa két sắt trước khi ra về. 

Tiền quỹ trong két sắt của Trung tâm gồm các nguồn: Quỹ do ngân sách 

Nhà nước cấp theo dự toán hàng năm; thu từ học phí chính khóa của học sinh; thu 

từ tiền học phí ngoài giờ của học sinh; quỹ sự nghiệp thu từ hoạt động hợp đồng 

liên kết với các đơn vị khác; quỹ Đảng phí và Công đoàn phí. Ngoài ra, còn tiền 

xăng dầu tương đương 500 lít xăng (theo thời giá) do ngân sách cấp dự toán theo 
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định mức để sử dụng cho xe công vụ và khoản tiền quỹ của Hội phụ huynh học 

sinh được Ban đại diện cha mẹ học sinh gửi cất giữ tại két sắt. 

Quy trình thu, chi tiền mặt ghi sổ và báo cáo tài chính của Trung tâm được 

thực hiện như sau:  

- Đối với nghiệp vụ chi: Khi phát sinh nghiệp vụ chi tiền mặt, người nhận 

tiền viết phiếu đề nghị chi, ký tên trên phiếu đề nghị này và trình Giám đốc ký 

tên, sau đó giao phiếu đề nghị chi cho kế toán lập phiếu chi, phiếu chi và phiếu đề 

nghị chi được chuyển cho thủ quỹ để chi tiền. 

- Đối với nghiệp vụ thu: Khi phát sinh nghiệp vụ thu tiền, người nộp tiền 

đề nghị kế toán lập phiếu thu (trường hợp thu của nhiều người thì lập danh sách 

thu), sau đó mang tiền đến nộp cho thủ quỹ. Cuối tháng, thủ quỹ tập hợp phiếu 

thu trình Kế toán trưởng ký tên cùng với các phiếu chi, sau đó giao lại cho nhân 

viên kế toán để kiểm tra và lưu hồ sơ. 

Các nghiệp vụ thu, chi đều được nhân viên kế toán cập nhật trên máy vi 

tính hàng tháng, hàng quý, được in ra trình Giám đốc và Kế toán trưởng kiểm tra, 

ký tên, xác nhận. Sổ quỹ được cập nhật hàng ngày, cuối tháng thủ quỹ tổng hợp 

sổ, đối chiếu với ghi chép kế toán và chứng từ thu, chi sau đó trình kế toán trưởng 

và Giám đốc ký tên xác nhận.  

Theo quy trình kiểm tra quỹ tiền mặt định kỳ của Trung tâm, vào cuối mỗi 

tháng Kế toán trưởng cùng Thủ quỹ sẽ tiến hành kiểm tra tiền quỹ thực tế tại két 

sắt, đối chiếu với tổng số tiền quỹ tồn trên sổ sách của các loại quỹ. Việc kiểm tra 

phải lập biên bản và những người cùng thực hiện phải ký tên vào biên bản. 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Vũ Thị Hồng V, Phạm Thị 

Tuyết M và Nguyễn Hữu K đã có các hành vi vi phạm như sau: 

1/ Hành vi tham ô 2.150.393.696 đồng tiền quỹ của Vũ Thị Hồng V: 

Vũ Thị Hồng V được Trung Tâm tuyển dụng công chức ngày 20/12/2005 

và được phân công làm công tác thủ quỹ từ tháng 10/1999 đến 31/7/2014 (thời 

điểm 1999- 2005 ký Hợp đồng lao động không thời hạn với Trung tâm), có nhiệm 

vụ là:  “Thu và quản lý các loại quỹ, cùng kế toán cân đối thu chi; hàng tháng 

tổng hợp, báo cáo số lượng tiền mặt của các lớp nộp về và số dư quỹ để cho Kế 

toán báo cáo Giám đốc;… chỉ được phát tiền khi có phiếu chi hoặc phiếu tạm 

ứng do Giám đốc ký duyệt….”. Trong thời gian này, lợi dụng nhiệm vụ được giao 

là quản lý quỹ tiền mặt của Trung tâm và sự quản lý lỏng lẻo, thiếu kiểm tra của 

Kế toán trưởng, Giám đốc, từ tháng 02/2014 đến tháng 9/2014, V đã nhiều lần 

chiếm đoạt tiền quỹ tại két sắt để tiêu xài cá nhân, tổng cộng 2.150.393.696 đồng 

với cách thức cụ thể như sau: 

Ngày 31/01/2014, qua việc kiểm tra định kỳ xác định: Tổng của 04 loại 

quỹ trên sổ sách là 2.253.599.179 đồng, trong đó: Quỹ ngân sách là 0 đồng; quỹ 

sự nghiệp 866.814.421 đồng; quỹ bồi dưỡng văn hóa 721.000.311 đồng; quỹ học 

phí 665.784.447 đồng. Số tiền kiểm kê thực tế là 2.253.600.000 đồng (số tiền mặt 

tại quỹ phù hợp với số tiền tồn trên sổ sách). Ngoài ra, tại thời điểm này, két sắt 
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còn cất giữ quỹ Công đoàn phí 15.711.368 đồng; quỹ Đảng phí 5.839.100 đồng 

và tiền mua xăng do lái xe ký gửi thủ quỹ là 12.430.000 đồng. 

Cuối tháng 02/2014, đến thời điểm kiểm tra quỹ định kỳ, V báo cho Phạm 

Thị Tuyết M biết thời gian qua V đã lấy tiền quỹ sử dụng cho mục đích cá nhân. 

Vì kinh doanh thua lỗ nên V lấy khoảng 1,9 tỷ đồng để trả nợ, do trực tiếp quản 

lý quỹ nên V lấy nhiều lần, mỗi lần lấy V không kiểm đếm nên không xác định 

chính xác số tiền của từng lần. V xin M giúp không báo cho Ban Giám đốc và bất 

kỳ người nào biết sự việc. M đồng ý và yêu cầu V nhanh chóng hoàn trả lại tiền 

cho Trung tâm. Từ tháng 02/2014 đến tháng 7/2014, V vẫn thực hiện nghiệp vụ 

thu chi tiền mặt như bình thường, hàng tháng M vẫn thực hiện đối chiếu sổ sách 

kế toán, sổ quỹ và trình giám đốc ký duyệt nhưng không kiểm tra quỹ tiền mặt lần 

nào. Lợi dụng sự tiếp tay, che dấu của M, V tiếp tục nhiều lần chiếm đoạt tiền 

quỹ của Trung tâm khi phát sinh các khoản thu. 

Để che giấu hành vi phạm tội, toàn bộ số tiền thu được trong ngày V đều 

cho ngay vào két sắt. Mỗi lần muốn chiếm đoạt tiền quỹ, V đợi cuối buổi làm 

việc, khi mọi người đã về hết, V mở két lấy tiền cho vào túi xách cá nhân, đóng 

cửa két sắt, niêm phong két sắt như bình thường rồi mang tiền về. V không lấy 

hết tiền quỹ một lần mà thường xuyên để lại khoảng 200.000.000 đồng để phục 

vụ nghiệp vụ chi hàng ngày hoặc lấy khoản thu mới để chi. Khi phát sinh chi 

nhiều hơn thu, không đủ tiền, V vay mượn bên ngoài để trả lại một phần, khi quỹ 

có nhiều khoản thu mới, V lại tiếp tục chiếm đoạt sử dụng. 

Từ ngày 01/8/2014, V được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng (thay Phạm Thị 

Tuyết M nghỉ hưu) nên V phải bàn giao quỹ tiền mặt và công việc thủ quỹ cho thủ 

quỹ mới là Lê Thị Bích T1. Do chưa có tiền bàn giao nên V trì hoãn với lý do bận 

bàn giao công việc với bà M, đồng thời tiếp tục thực hiện các nghiệp vụ thu chi 

nhưng để T1 ký tên tại phần thủ quỹ của các chứng từ. Cuối tháng 8/2014, T1 để 

nghị V bàn giao tiền để phát lương cho giáo viên của Trung tâm. Ngày 27/8/2014, 

V cùng T1 kiểm đếm tiền mặt tại két sắt thấy chỉ còn 201.300.000 đồng. V bàn 

giao toàn bộ số tiền cùng chìa khóa két sắt cho T1, (việc giao nhận tiền có ký vào 

Sổ giao tiền). Sau 10 ngày V vẫn chưa bàn giao đủ số tiền quỹ theo sổ sách nên 

T1 báo cáo đến Ban Giám đốc hành vi vi phạm của V. 

Đối chiếu kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và sổ quỹ, xác định: Từ ngày 

01/02/2014 đến ngày 13/9/2014, các khoản tiền chênh lệch như sau: 

- Tổng số tiền Vân trực tiếp thu là 2.768.799.589 đồng (có phiếu thu kèm 

theo, phù hợp với chứng từ kế toán. Trong đó quỹ ngân sách là 94.265.000 đồng, 

quỹ học phí là 1.249.056.100 đồng, quỹ bồi dưỡng văn hóa là 531.065.000 đồng, 

quỹ sự nghiệp là 837.669.169 đồng, quỹ Đảng phí 9.010.670 đồng và Công đoàn 

phí là 47.773.650 đồng). Trong số này có 18 chứng từ đã hạch toán sổ sách nhưng 

thực tế vẫn chưa thu đủ theo danh sách là 6.761.215 đồng). 

- Tổng số tiền V trực tiếp chi 2.805.571.144 đồng (có phiếu chi kèm theo, 

phù hợp với chứng từ kế toán. Trong đó, quỹ ngân sách là 79.247.628 đồng, quỹ 

học phí là 1.472.440.530 đồng, quỹ bồi dưỡng văn hóa là 500.925.638 đồng, quỹ 

sự nghiệp là 699.276.965 đồng, Đảng phí là 3.091.300 đồng, Công đoàn phí là 
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50.589.083 đồng). Trong số này có 29 chứng từ đã hạch toán sổ sách nhưng thực 

tế V chưa chi là theo danh sách là 54.522.500 đồng. 

- Trong các ngày 02/6/2014, 30/6/2014 và 31/7/2014, V đã thu tiền nộp 

thuế thu nhập của 3 nhân viên và thu hồi tạm ứng của 02 nhân viên, tổng cộng 

2.575.819 đồng (người nộp tiền có ký nhận vào danh sách) nhưng V chưa cập 

nhật chứng từ, sổ sách. 

- Từ ngày 28/7/2014  đến ngày 19/8/2014, Lê Thị Bích T1 04 lần gửi V 

giữ 800.000.000đ tiền thu học phí của học sinh (việc giao nhận tiền có ký sổ tiền 

gửi). Vào các ngày 28/8, 22/9 và 30/9/2014, T1 đã ba lần nhận lại tổng cộng 

743.501.500 đồng, còn lại 56.498.500 đồng chưa nhận. 

- Đối với số tiền tài xế ký gửi để phục vụ chi mua xăng, tính đến ngày 

26/8/2014 còn tồn 6.480.000 đồng. 

Như vậy, tổng số tiền Vũ Thị Hồng V đã chiếm đoạt của Trung tâm 

LTHG là: 2.150.393.696 đồng. 

Ngoài ra Vũ Thị Hồng V còn chiếm dụng số tiền kinh phí hoạt động của 

Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2014 -2015, do các giáo viên chủ nhiệm 

thu hộ, nộp cho Vũ Thị Hồng V cất giữ tổng cộng 43.890.000 đồng. 

Sau khi vụ việc bị phát hiện, Vũ Thị Hồng V và gia đình đã nộp 110 triệu 

đồng để khắc phục một phần hậu quả. 

Tại cơ quan điều tra, Vũ Thị Hồng V thừa nhận hành vi phạm tội như 

trên. V khai, toàn bộ số tiền chiếm đoạt đã sử dụng để trả nợ ngân hàng và trả lãi 

cho một số khoản vay mà V đã vay từ trước đó của nhiều người khác nhau, hiện 

V không còn khả năng khắc phục hậu quả (BL: 1655-1657; 1669 -1672). 

2/ Hành vi che giấu sai phạm cho Vũ Thị Hồng V của Phạm Thị Tuyết M 

– Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế hoạch – Tài vụ:

Phạm Thị Tuyết M được bổ nhiệm Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng 

Kế hoạch – Tài vụ Trung tâm năm 2000, đến tháng 01/8/2014 nghỉ hưu theo chế 

độ. 

Quá trình làm Kế toán trưởng, M chịu trách nhiệm quản lý mọi hoạt động 

của đơn vị, đồng thời hàng tháng trực tiếp kiểm tra đối chiếu sổ quỹ, sổ kế toán 

và kiểm đếm tiền mặt, lập biên bản kiểm đếm với thủ quỹ Vũ Thị Hồng V. Tuy 

nhiên, cuối tháng 02/2014, trước thời điểm kiểm quỹ định kỳ giữa V và M, V báo 

cho M biết việc mình đã lấy tiền quỹ của Trung tâm sử dụng vào mục đích cá 

nhân, hiện không có tiền trả lại. V xin M giúp không báo sự việc cho Ban Giám 

đốc Trung tâm và những người khác biết, V hứa sẽ nhanh chóng hoàn lại số tiền 

đã lấy. M tự kiểm tra sổ sách, xác định số tiền quỹ còn khoảng 2,2 tỷ đồng. Mặc 

dù biết hành vi của V là sai, nhưng M vẫn đồng ý giúp V, không báo cho Ban 

giám đốc biết. Tiếp theo, từ tháng 02/2014 đến hết tháng 07/2014, M không tiến 

hành kiểm tra quỹ tiền mặt tại két sắt lần nào nữa vì nghĩ V đã chiếm đoạt toàn bộ 

tiền quỹ. M cũng không theo dõi, quản lý lại việc thu và chi quỹ của V trong 

khoảng thời gian này, M chỉ theo dõi quỹ trên sổ sách, không biết số tiền quỹ 

thực tồn là bao nhiêu, tiền quỹ V sử dụng như thế nào. Mỗi lần Trung tâm phát 
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sinh các khoản chi, V đều vay tiền bên ngoài để chi đầy đủ nên M nghĩ V đã có 

tiền trả lại một phần quỹ. Thực tế, trong thời gian này, V đã lợi dụng việc M 

không kiểm tra quỹ để tiếp tục chiếm đoạt các khoản phát sinh mới của Trung 

tâm. Khi Trung tâm có nhu cầu chi, thì V vay mượn bên ngoài  để trả  một phần 

tiền.  

  Tháng 7/2014, khi đến gần thời điểm nghỉ hưu, dù biết V có hành vi 

tham ô tiền quỹ, chưa khắc phục hậu quả, nhưng M vẫn đề nghị Lãnh đạo Trung 

tâm và được lãnh đạo đồng ý bổ nhiệm Vũ Thị Hồng V làm Kế toán trưởng thay 

cho M. Sau đó, M và V đã lập các biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt hàng tháng từ 

tháng 02/2014 đến 07/2014 để cả hai cùng ký tên hợp thức hóa chứng từ bàn giao 

theo sổ sách nhằm che giấu hành vi phạm tội của V trước đó. 

Tại cơ quan điều tra, Phạm Thị Tuyết M thừa nhận hành vi phạm tội của 

mình như trên. M khai: Do quan hệ đồng nghiệp nhiều năm nên M đồng ý với đề 

nghị của V không báo cho lãnh đạo biết việc V đã lấy tiền quỹ của Trung tâm để 

sử dụng. Đồng thời, M cũng tin lời hứa của V là sẽ bán nhà để hoàn trả toàn bộ 

tiền cho Trung tâm. Từ tháng 02/2014 đến khi bàn giao cho V để nghỉ hưu theo 

chế độ, M không tiến hành kiểm tra quỹ tiền mặt, các chứng từ kiểm quỹ là được 

hợp thức hóa sau này. 

3/ Hành vi thiếu trách nhiệm của Nguyễn Hữu K – Giám đốc Trung tâm 

LTHG, tạo sơ hở để Vũ Thị Hồng V chiếm đoạt  2.150.393.696 đồng của Trung 

tâm LTHG: 

Nguyễn Hữu K được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm LTHG từ 

03/2008 đến nay, là người chịu trách nhiệm quản lý chung toàn bộ mọi hoạt động 

của đơn vị, kiêm nhiệm vụ phụ trách Phòng Kế toán – Tài vụ. Hàng năm, Trung 

tâm đều thành lập Ban kiểm tra nội bộ, do Nguyễn Hữu K làm trưởng ban, Ban 

kiểm tra có nhiệm vụ thành lập các đoàn kiểm tra chéo giữa các Phòng, Ban, Đơn 

vị trực thuộc Trung tâm. Thời điểm tháng 3/2014, Trung tâm có thực hiện kiểm 

tra toàn bộ sổ sách kế toán, sổ quỹ và chứng từ của Phòng Kế hoạch Tài vụ và kết 

luận “hồ sơ, sổ sách được bảo quản, in ấn sạch sẽ, rõ ràng, có một số thiếu sót nhỏ 

(nhắc nhở)…”. Tuy nhiên lại không thực hiện công tác kiểm tra quỹ tiền mặt tại 

đơn vị và cũng không phát hiện sai sót trên. Ngoài ra, đối với công tác kiểm quỹ 

tiền mặt, theo quy định của Bộ Tài chính thì việc kiểm quỹ phải do 03 người cùng 

thực hiện, cùng ký tên trên biên bản. Tuy nhiên, trong một thời gian dài (từ năm 

2006 – đến tháng 7/2014), Phạm Thị Tuyết M chỉ thực hiện cùng với thủ quỹ, 

nhưng do không kiểm tra nên K không phát hiện. Việc không thực hiện đầy đủ 

các chế độ kiểm tra theo quy định, buông lỏng công tác quản lý tài chính, công 

tác chỉ đạo điều hành đơn vị do chính mình trực tiếp phụ trách đã tạo điều kiện 

cho Vũ Thị Hồng V chiếm đoạt tiền quỹ của Trung tâm, Phạm Thị Tuyết M che 

giấu cho V nhưng Nguyễn Hữu K không biết.  

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hữu K khai nhận: Do tin tưởng Kế toán 

trưởng là Phạm Thị Tuyết M và thủ quỹ Vũ Thị Hồng V nên Nguyễn Hữu K chỉ 

ký duyệt trên các báo cáo tài chính, sổ quỹ, sổ kế toán mà không kiểm tra thực tế 

công tác của Phòng Kế hoạch – Tài vụ, nên V đã lợi dụng sơ hở này để chiếm 

đoạt tiền quỹ của Trung tâm. 
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Bản án hình sự sơ thẩm số 96/2017/HSST ngày 17/3/2017, Tòa án nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định: 

Tuyên bố các bị cáo: Vũ Thị Hồng V m tội: “Tham ô tài sản”; Phạm 

Thị Tuyết M phạm tội: “Che giấu tội phạm”; Nguyễn Hữu K phạm tội: “Thiếu 

trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. 

- Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 278; các điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 

46; Điều 33; Điều 45 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Vũ Thị Hồng V 20 năm tù.  

- Áp dụng khoản 2 Điều 313; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 33; 

Điều 45 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Phạm Thị Tuyết M 02  năm tù.  

- Áp dụng khoản 2 Điều 285, các điểm p, s khoản 1, khoản 2 Điều 46; 

Điều 47; Điều 33; Điều 45 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu K 02 

năm 06  tháng tù.  

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về phần trách nhiệm dân sự, án phí và 

quyền kháng cáo theo luật định. 

Ngày 20/3/2017 các bị cáo Nguyễn Hữu K, Phạm Thị Tuyết M có đơn 

kháng cáo xin được hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Nguyễn Hữu K giữ nguyên yêu cầu kháng 

cáo; bị cáo Phạm Thị Tuyết M bổ sung yêu cầu được giảm án và hưởng án treo. 

Quan điểm của kiểm sát viên phân tích đánh giá hành vi của từng bị cáo cho rằng: 

bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu K mức án 02 năm 06  tháng tù về 

tội“Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và bị cáo Phạm Thị Tuyết M 

mức án 02 năm tù về tội“Che giấu tội phạm” là có căn cứ, tương xứng với tính 

chất, mức độ, hành vi và hậu quả mà các bị cáo đã gây ra nên đề nghị không chấp 

nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Hữu K, Phạm Thị Tuyết M; Giữ nguyên 

bản án sơ thẩm. 

Luật sư bào chữa cho các bị cáo Nguyễn Hữu K, Phạm Thị Tuyết M lập 

luận rằng: Trong quá trình thực hiện chức trách được giao bị cáo Nguyễn Hữu K 

đã thực hiện đúng và đầy đủ nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, nên đề nghị 

xem xét lại tội danh và hình phạt cho bị cáo. Đối với bị cáo Phạm Thị Tuyết M 

luật sư đề nghị xem lại bị cáo phạm tội theo khoản 1 hay khoản 2 Điều 313 của 

Bộ luật hình sự năm 1999 và cho rằng ở bị cáo Phạm Thị Tuyết M đã được đơn vị 

nơi bị cáo công tác đánh giá xếp loại có thành tích xuất sắc trong công tác nhiều 

năm liền; đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại  điểm s 

khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự, chưa được cấp sơ thẩm xem xét và đề nghị cấp 

phúc thẩm xem xét chấp nhận kháng cáo của bị cáo. 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà phúc 

thẩm; Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét toàn diện, 

đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, các bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

[1] Bị cáo Vũ Thị Hồng V là thủ quỹ của Trung tâm giáo dục kỹ thuật 

tổng hợp hướng nghiệp LTHG từ tháng 10/1999; đây là đơn vị sự nghiệp công 

lập. Trong thời gian từ tháng 2/2014 đến tháng 9/2014, bị cáo đã lợi dụng nhiệm 
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vụ được giao trong quản lý quỹ tiền mặt của đơn vị để chiếm đoạt số tiền 

2.150.393.696 đồng chi xài cho cá nhân.  

[2] Đối với bị cáo Nguyễn Hữu K với chức vụ Giám đốc Trung tâm giáo 

dục kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp LTHG; bị cáo là người chịu trách nhiệm 

chung mọi hoạt động của đơn vị; đồng thời còn kiêm nhiệm phụ trách phòng Kế 

toán- Tài vụ. Theo quy định hàng năm, Trung tâm đều có thành lập Ban kiểm tra 

nội bộ do bị cáo Nguyễn Hữu K làm trưởng ban, nhưng do sự tin tưởng cấp dưới, 

nên bị cáo đã buôn lỏng, thiếu sự kiểm tra giám sát; thậm chí khoán trắng cho thủ 

quỹ và kế toán tự kiểm tra quỹ tiền mặt của đơn vị, sau đó  báo cáo cho bị cáo 

Nguyễn Hữu K bằng hình thức thông qua ký các biên bản kiểm tra nêu trên 

(Trong khi theo quy định của Bộ Tài chính thì việc kiểm tra quỹ tiền mặt phải có 

đủ 3 người: Chủ tài khoản, Kế toán, Thủ quỹ). Mặt khác, theo quy chế, quy định 

quỹ tiền mặt tại thủ quỹ của Trung tâm không được để vượt quá 500.000.000 

đồng tiền mặt. Trong thực tế qua số liệu của thủ quỹ, kế toán báo cáo hàng tháng 

trình cho bị cáo Nguyễn Hữu K ký thì số liệu quỹ tiền mặt tồn tại quỹ đều trên 2 

tỷ đồng, nhưng bị cáo Nguyễn Hữu K không hề có ý kiến chỉ đạo thực hiện để 

quỹ tiền mặt theo quy chế, quy định. 

Chính hành vi buông lỏng, thiếu sự kiểm tra giám sát, thực hiện không 

đầy đủ các quy định của Nhà nước trong quản lý tài chính của bị cáo Nguyễn Hữu 

K nêu trên, đã điều kiện sơ hở trong quản lý để bị cáo Vũ Thị Hồng V thực hiện, 

hoàn thành hành vi chiếm đoạt được số tiền 2.150.393.696 đồng của Trung tâm 

giáo dục kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp LTHG trong thời gian dài không bị phát 

hiện. 

Đối với bị cáo bị cáo Phạm Thị Tuyết M giữ chức vụ kế toán trưởng của 

Trung tâm kiêm Trưởng phòng Tài chính. Từ cuối tháng 2/2014 đến thời điểm 

kiểm tra quỹ định kỳ, bị cáo Mai biết việc bị cáo Vân chiếm dụng tiền quỹ chi xài 

cá nhân. Lẽ ra trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ trực tiếp kiểm quỹ, đối chiếu 

sổ sách thì bị cáo Phạm Thị Tuyết M phải báo cáo sự việc trên cho Ban giám đốc 

và những người có thẩm quyền biết để có hướng giải quyết, nhưng bị cáo Mai lại 

tiếp tục thực hiện nghiệp vụ thu chi tiền mặt như bình thường, đối chiếu sổ sách 

kế toán, sổ quỹ trình giám đốc ký duyệt, nhưng thực tế không kiểm tra quỹ tiền 

mặt lần nào và bị cáo Phạm Thị Tuyết M còn cố tình ký khống hợp thức hóa các 

biên bản kiểm tra quỹ nhằm che giấu hành vi phạm tội của bị cáo Vũ Thị Hồng V. 

Với hành vi và hậu quả xảy ra nêu trên, Bản án hình sự sơ thẩm 

96/2017/HSST ngày 17/3/2017 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

tuyên bố bị cáo Nguyễn Hữu K phạm tội “ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả 

nghiêm trọng” theo quy định tại khoản 2 Điều 285 của Bộ luật hình sự năm 1999; 

bị cáo Phạm Thị Tuyết M phạm tội “ Che dấu tội phạm” quy định tại khoản 2 

Điều 313 của Bộ luật hình sự năm 1999 là tương xứng với tính chất mức độ, hành 

vi và hậu quả đã gây ra của các bị cáo. 

Xét kháng cáo xin giảm án và hưởng án treo của các bị cáo Nguyễn Hữu 

K, Phạm Thị Tuyết M; Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy: 
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Tại khoản 2 Điều 285 của Bộ luật hình sự năm 1999 quy định chế tài hình 

phạt tù từ ba năm đến mười hai năm; Tuy nhiên do bị cáo Nguyễn Hữu K có 

nhiều tình tiết giam nhẹ trách nhiệm hình sự như thật thà khai báo, ăn năn hối cải, 

có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, nên bản án sơ thẩm đã áp dụng các 

điểm p, s khoản 1, 2 Điều 46; Điều 47 Bộ luật hình sự năm 1999 để xử phạt bị 

cáo Nguyễn Hữu K mức án 02 năm 06 tháng tù là dưới khung hình phạt mà điều 

luật đã quy định. Vì vậy tại phiên tòa phúc thẩm không có căn cứ để xem xét  

giảm án hoặc cho bị cáo Nguyễn Hữu K hưởng án treo theo như kháng cáo của bị 

cáo. 

Tại khoản 2 Điều 313 của Bộ luật hình sự năm 1999 quy định chế tài hình 

phạt tù từ hai năm đến bảy năm. Bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo Phạm Thị Tuyết 

M mức án 2 năm tù, xét thấy cũng là tương xứng. Tuy nhiên, ở bị cáo Phạm Thị 

Tuyết M sau khi phạm tội cũng đã thật thà khai báo, ăn năn hối cải, có thời gian 

dài phục vụ cho sự nghiệp giáo dục, nên đã được tặng thưởng kỷ niệm chương vì 

sự nghiệp giáo dục và nhiều giấy khen khác; hơn nữa tại phiên tòa phúc thẩm bị 

cáo đã xuất trình được các bảng đánh giá xếp loại hàng năm (từ năm 2011 đến 

năm 2014) của nhà trường đều được loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vì vậy 

cần áp dụng thêm điểm s khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 để xem xét 

giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho bị cáo Phạm Thị Tuyết M, đồng thời cũng vừa thể 

hiện được sự khoan hồng của pháp luật đối với những người có công đóng góp 

cho sự phát triển chung của đất nước. 

Do không được chấp nhận kháng cáo nên bị cáo Nguyễn Hữu K phải chịu 

án phí hình sự phúc thẩm theo quy định. 

Các phần quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không bị kháng 

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

nghị. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng điểm a,b khoản 2 Điều 248 Bộ luật tố tụng hình sự. 

 Không chấp nhận kháng cáo bị cáo Nguyễn Hữu K; chấp nhận kháng cáo 

của bị cáo Phạm Thị Tuyết M. 

Sửa một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 96/2017/HSST ngày 17/3/2017 

của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

1/. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hữu K phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu 

quả nghiêm trọng”; bị cáo Phạm Thị Tuyết M phạm tội “Che giấu tội phạm”. 

2/. Áp dụng khoản 2 Điều 285; các điểm p, s khoản 1, 2 Điều 46; Điều 47; 

Điều 33; Điều 45 của Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt Nguyễn Hữu K 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án.  

3/. Áp dụng khoản 2 Điều 313; các điểm p, s khoản 1, 2 Điều 46; Điều 47; 

Điều 33; Điều 45 của Bộ luật Hình sự. 
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Xử phạt bị cáo Phạm Thị Tuyết M 01 (một) năm tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày bắt bị cáo đi chấp hành án.  

4/.  Án phí hình sự phúc thẩm: 

- Bị cáo Nguyễn Hữu K phải chịu 200.000 đồng. 

- Bị cáo Phạm Thị Tuyết M không phải chịu. 

5/. Các phần khác của Quyết định bản án hình sự sơ thẩm do không bị 

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

kháng nghị. 

Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- VKSNDCC tại thành phố Hồ Chí Minh; 

- TAND Thành phố Hồ Chí Minh; 

- VKSND Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Công an Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh; 

- BCTN (2); 

- Lưu: VP (3), HS (2), 14b. (ÁN 08) 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

 THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

Đặng Quốc Khởi 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TỈNH NGHỆ AN    Độc lập - Tự do - Hạnh p húc 

Bản án số: 34/2018/HSST 

Ngày 27/3/2018 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Ngọc Sơn 

Thẩm phán: Bà Lg Thị Duyến 

Hội thẩm nhân dân: Ông Ngô Xuân Thanh 

   Ông Hồ Viết Tùng 

   Ông Nguyễn Hồ Cảnh 

 Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên toà: Bà Nguyễn Thị Trà Giang – Thẩm tra 

viên Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tham gia phiên toà: ông 

Nguyễn Ngọc Mạnh - Kiểm sát viên. 

Ngày 27/3/2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm 

công khai vụ án hình sự thụ lý số: 11/2018/HSST ngày 05 tháng 02 năm 2018 đối 

với các bị cáo có họ và tên như sau: 

1. Nguyễn Doãn K; tên gọi khác: Không; sinh ngày 24/6/1998; Nơi

ĐKHKTT và chỗ ở : Xóm 3A, xã Y B, huyện H, tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: Làm 

ruộng; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo : 

Không ; Con ông Nguyễn Doãn V, sinh năm 1957 và bà Đinh Thị Th, sinh năm 

1961; anh chị em ruột có 03 người, bị cáo là con thứ 03; Vợ, con: Chưa có; Tiền án, 

tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/8/2017 đến nay; có mặt. 

2. Nguyễn Doãn L; tên gọi khác: Không; sinh ngày 09/12/1985; Nơi

ĐKHKTT và chỗ ở : Xóm 3A, xã Y B, huyện H, tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: Làm 

ruộng; Trình độ văn hóa: 9/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo : 

Không ; Con ông Nguyễn Doãn V, sinh năm 1957 và bà Đinh Thị Thanh, sinh năm 

1961; anh chị em ruột có 03 người, bị cáo là con đầu; Vợ, con: Chưa có; Tiền án, 

tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 01/8/2017 đến ngày 

29/12/2017; có mặt. 

3. Nguyễn Doãn V; tên gọi khác: Không; sinh ngày 01/01/1957; Nơi

ĐKHKTT và chỗ ở : Xóm 3A, xã Y B, huyện H, tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: Làm 
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ruộng; Trình độ văn hóa: 7/10; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo : 

Không ; Con ông Nguyễn Doãn V, chết và bà Nguyễn Thị D, chết; anh chị em ruột 

có 04 người, bị cáo là con thứ 2; Vợ Đinh Thị Thanh, sinh năm 1961; Con: có 03 

con, lớn 32 tuổi, nhỏ 20 tuổi; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại có mặt. 

4. Nguyễn Đình H; tên gọi khác: Không; sinh ngày 10/01/1981; Nơi

ĐKHKTT và chỗ ở : Xóm 3A, xã Y B, huyện H, tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: Lái 

xe; Trình độ văn hóa: 9/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo : 

Không ; Con ông Nguyễn Đình Canh, sinh năm 1953 và bà Hoàng Thị Bích, sinh 

năm 1950; anh chị em ruột có 05 người, bị cáo là thứ 4; Vợ Nguyễn Thị Hồng, sinh 

năm 1982; Con: có 03 con, lớn nhất 09 tuổi, nhỏ 01 tuổi; Tiền án, tiền sự: Không; 

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 09/8/2017 đến ngày 09/10/2017; có mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Doãn K: Luật sư Thái Hồng Hạnh, Văn 

phòng luật sư Thái Hồng Hạnh thuộc Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An; có mặt. 

+ Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Doãn L: Luật sư Phan Thị Sự, Văn 

phòng luật sư Dung Sự và cộng sự, đoàn luật sư Nghệ An; có mặt. 

+ Đại diện hợp pháp của người bị hại: chị Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1990 

– có mặt. Ông Nguyễn Tú Minh, sinh năm 1949- có mặt;  bà Đinh Thị Sơn, sinh

năm 1950 – vắng mặt. 

Đều trú tại: Xóm 3A, xã Y B, huyện H, tỉnh Nghệ An. 

+ Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Cháu Nguyễn Tú Trung Hiếu, sinh 

năm 2013; cháu Nguyễn Thị Thảo Nguyên, sinh năm 2017- Có mặt 

Đều trú tại: Xóm 3A, xã Y B, huyện H, tỉnh Nghệ An.  

+ Người làm chứng:  

Anh Nguyễn Viết Thanh,  sinh năm 1997 – vắng mặt 

Địa chỉ: Xóm 2B, xã Y B, huyện H, tỉnh Nghệ An. 

Chị Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1982 – có mặt. 

Địa chỉ: Xóm 3A, xã Y B, huyện H, tỉnh Nghệ An.  

Chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1972 – có mặt. 

Địa chỉ: Xóm 3A, xã Y B, huyện H, tỉnh Nghệ An.  

Chị Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1988 – có mặt. 

Địa chỉ: Xóm 3A, xã Y B, huyện H, tỉnh Nghệ An.  

Cháu Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 2005 – vắng mặt. 

Người giám hộ cho cháu Thảo chị Nguyễn Thị Xoan (Mẹ ruột cháu Thảo)- 

vắng mặt. 

Địa chỉ: Xóm 1, xã Y B, huyện H, tỉnh Nghệ An. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

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

án được tóm tắt như sau:  

Vào khoảng  21 giờ ngày 31/7/2017, Nguyễn Doãn K, một mình đi bộ từ nhà 

đến Nhà văn hóa xóm 3A, xã Y B, huyện H, tỉnh Nghệ An để chơi. Tại cổng Nhà 

văn hóa xóm 3A, K gặp Nguyễn Viết Thanh, sinh năm 1997 và Đào Văn Chung, 

sinh năm 1987 đều trú cùng xóm với K. Tại đây, K và Thanh trêu đùa anh Chung: 

“Dừ ta đi tán gái hay ăn chè”, anh Chung trả lời: “Tau không tin bây, bây toàn lừa 

tau”. K nói: “Anh không tin thì thôi”, anh Chung trả lời: “Tau không tin”. Cùng lúc 

này, anh Nguyễn Tú Hùng, sinh năm 1985 trú cùng xóm 3A một mình điều khiển 

xe máy đến và nói với K: “Mi là cấy đồ mấy dạy”, K trả lời: “Em nói gì anh mà anh 

nói em rứa”, anh Hùng nói: “Hai anh em bây đã chập còn nói họ”, K nói: “Chập 

chập cái l…”. Anh Hùng liền xuống xe máy và đánh K. Bị đánh, K bỏ chạy về nhà 

lấy một con dao, loại dao bấm ở dưới đầu giường của mình nằm rồi chạy ra phía 

Nhà văn hóa xóm 3A. Khi đến ngã tư gần Nhà văn hóa xóm 3A, K gặp Thanh đang 

đi bộ. Thanh can ngăn và nói với K: “Chấp chi thằng say rượu”; Đòng thời, Thanh 

ôm K đi về nhà của K. Trên đường đi, K nói với Thanh: “Có phải say thích đập ai là 

đập à, răng không đập thằng khác mà đập tau”. Quá trình đi về đến cổng nhà mình, 

K chửi: “C…, l… thằng Hùng Minh”. Vừa lúc này, Nguyễn Doãn L, trú cùng xóm 

3A (Anh trai của K) từ trong  nhà đi ra gặp K và hỏi: “Chuyện chi rứa”, K kể lại sự 

việc bị đánh, L nói: “Để tau xuống nói chuyện cho”. Nói xong, L đi bộ đến gặp 

Hùng, K cầm dao bấm đi theo đến ngã tư nhìn về phía cổng Nhà văn hóa xóm 3A. 

Lúc này, L đến đứng trước xe máy của anh Hùng, L nói: “Khi nãy mi mần chi em 

tau đó”, anh Hùng đó: “Anh em bây đến đập tau à”. Đồng thời, anh Hùng dùng tay 

đánh vào mặt của L. Lúc này, K cầm dao bấm chạy đến. Thấy vậy, anh Hùng xuống 

xe máy tiến đến phía K định đánh K liền bị K bật bấm lưỡi dao ra rồi cầm ở tay phải 

đâm một nhát trúng vào cổ của anh Hùng. Sau khi đâm anh Hùng, K rút dao ra quay 

người bỏ chạy, L chạy theo K về nhà. Đến cổng nhà mình, K cầm con dao bấm  vứt 

qua bờ tường rào vào trong vườn rồi cùng với L vào nhà tắt điện khóa cửa. Còn anh 

Hùng bị đâm đi lùi lại khoảng 02 bước chân rồi ngã gục ngay xuống mặt đường bê 

tông, được mọi người đưa đi cấp cứu. Hậu quả anh Hùng bị chết trên đường đi cấp 

cứu. 

Đến khoảng  23 giờ cùng ngày, Nguyễn Đình H, sinh năm 1981 trú tại xóm 

3A,xã Y B, huyện H , tỉnh Nghệ An điều khiển xe máy đi đến nhà Nguyễn Doãn V, 

sinh năm 1957 (Bố đẻ của L và K) ở cùng xóm 3A. Khi đi đến ngã tư gần Nhà văn 
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hóa xóm 3A, H gặp V một mình điều khiển xe máy đi ngược chiều, điều khiển xe 

máy sau V là Nguyễn Thị L, sinh năm 1972 trú cùng xóm 3A, xã Y B, huyện H, 

tỉnh Nghệ An. H và V dừng xe máy, H nói: “Tình hình thằng Hùng chết rồi, nói 

quân nớ ra đầu thú”. V, H và Nguyễn Thị L điều khiển xe máy đi về nhà V. Tại 

cổng nhà V, H gọi: “L ơi ra anh hỏi”. Đang nằm trong nhà, nghe tiếng H gọi, 

Nguyễn Doãn L dậy bật điện và đứng ở cửa phòng khách. H và V điều khiển xe 

máy đi vào trong sân. V và H đi đến đứng ở thềm phòng khách (phía trên sát với 

bậc tam cấp). H thấy Nguyễn Doãn L đứng ở cửa phòng khách liền nói: “L ơi ra đầu 

thú đi em ạ, đường mô hắn cũng chết rồi”. Vừa lúc này, Nguyễn Thị L đến và đứng 

cùng với H và V ở thềm phòng khách. Nghe thấy H nói với Nguyễn Doãn L, K nằm 

trong giường ở phòng khách nói: “Ai làm kẻ đó chịu để em đi đầu thú cho”. V liền 

gọi K: “Con ra đây”, K từ trong giường đi ra đứng ở thềm phòng khách cùng với L, 

H, Nguyễn Thị L và V. V liền hỏi K và Nguyễn Doãn L: “Xảy ra án mạng cha hỏi, 

hai đứa bây đứa mô đâm anh Hùng”, K trả lời: “Con đâm, người mô làm thì người 

đó chịu, để con đi tự thú”. V nói: “Con ra tự thú đi”. Nguyễn Doãn L nghe vậy liền 

nói: “Để anh đi tự thú cho, em ở nhà mần công việc giúp cha mẹ trả nợ”. H nói với 

Nguyễn Doãn L: “Thôi em ra đầu thú đi, để thằng K ở nhà làm ăn giúp cha mẹ mà 

trả nợ”. K nói: “Con làm thì con chịu”/. H nói với Nguyễn Doãn L: “L vô mặc đồ 

dài, anh chở đi tự thú”. Đồng thời, H xuống sân quay xe máy, đầu xe hướng ra cổng 

để chờ L. Tại thềm phòng khách, V nói với Nguyễn Doãn L: “Con đi nhận tội thay 

em thì đi tự thú, cha cảm ơn con”. Nguyễn Doãn L đi vào phòng mặc quần áo dài, 

Nguyễn Thị L nói với V: “Con mô cũng là con, anh đi nhận tội thay em cũng 

được”. Lúc này, Nguyễn Doãn L mặc quần áo dài ra ngồi sau xe máy của H. H điều 

khiển xe máy chở Nguyễn Doãn L đi đầu thú. Đến khoảng 00 giờ ngày 01/8/2017, 

khi K đang nằm ngủ. V gọi K dậy và nói: “Con dùng dao chi mà đâm người ta chết 

rứa”, K trả lời: “Con đâm bằng dao bấm”, V nói: “Dừ mô rồi”, K nói: “Quăng ngoài 

vườn”, V nói: “Con ra tìm con dao nớ vô đây cho cha”. K đi ra vườn tìm khoảng 10 

phút thấy và nhặt con dao mà lúc đầu K đã vứt rồi đưa vào dơ cho V xem. V nói: 

“Anh đi nhận hộ rồi, con đi rửa con dao rồi đưa lại cho cha”. K im lặng không nói 

gì cầm con dao đi ra nhà tắm, K dùng nước rửa sạch con dao rồi cầm vào đưa cho 

V. V nói K đi ngủ, còn mình thì ngồi tại bàn ghế phòng khách. Đến khoảng 02 giờ 

ngày 01/8/2017, V cầm theo con dao bấm mà K đưa đi ra đến gần hiện trường rồi 

ném con dao qua hàng cây dứa dại vào trong vườn nhà bà Huệ Biện. Sau khi ném 

con dao mà K dùng để đâm anh Hùng chết, V đi đến nhà anh Hùng. Đến khoảng 06 
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giờ cùng ngày, V về nhà gọi K dậy và nói: “Anh đi nhận hộ rồi thì con tuyệt đối 

không được nói cho ai biết”. 

Ngày 01/8/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã trưng 

cầu Giám định viên Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An giám định 

nguyên nhân chết và giám định dấu vết sinh vật đối với vật chứng của vụ án. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về tử thi số: 186/KL-PC54(PY) ngày 

09/8/2017 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An kết luận nguyên nhân 

chết của anh Nguyễn Tú Hùng: Suy tuần hoàn cấp do vết thương làm đứt động 

mạch thân cách tay đầu bên trái. 

Tại bản kết luận giám định số: 38/KL-PC54(SV) ngày 10/8/2017 của Phòng 

Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An kết luận: 

Mẫu máu thu của tử thi Nguyễn Tú Hùng gửi tới giám định thuộc nhóm máu 

AB. 

Trên con dao nhọn gửi giám định có dính máu, do lượng dấu vết quá ít nên 

không thể xác định được loài máu và nhóm máu. 

Các vết chấm màu nâu dính trên chiếc áo phông gửi giám định không phải là 

dấu vết máu. 

Ngày 15/11/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An có Công 

văn số 1234/HS( Đ 3) đề nghị Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An biện 

luận dấu vết như sau: Tất cả các vết thương thể hiện ở điểm 1.3; 1.4; 1.5 và 1.6 mục 

khám ngoài, phần giám định – Bản kết luận giám định pháp y  về tử thi số 186/KL-

PC54(PY) đề ngày 09/8/2017 của Phòng KTHS Công an tỉnh Nghệ An, là do sự tác 

động qua lại giữa cơ thể với vật tày có bề mặt không nhẵn tạo nên”. 

Ngày 15/8/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết 

định trưng cầu giám định số 172 trưng cầu Giám định viên Viện pháp y tâm thần 

Trung ương giám định tâm thần đối với Nguyễn Doãn L. 

Tại kết luận giám định pháp y tâm thần số 426/KLGĐ ngày 07/12/2017 của 

Viện pháp y tâm thần Trung Ương – Bộ y tế kết luận: Trước, trong khi thực hiện 

hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định bị can Nguyễn Doãn L bị bệnh chậm 

phát triển tâm thần nhẹ. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 có mã số 

F70. Tại các thời điểm trên bị can hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành 

vi. 

Vật chứng vụ án: 01 (Một) con dao, loại doa bấm gập, một lưỡi sắc, mũi 

nhọn. Phần lưỡi và cán dao làm bằng kim loại, dài 23cm, phần lưỡi dao dài 

11cm, chỗ rộng nhất của lưỡi dao là 2,4cm. 
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01 (Một) chiếc áo phông ngắn tay cổ tròn màu xanh, loại áo nam. Mặt 

trước áo có các chữ cái A, W, E, S, O, M, E ở hàng trên và S, H, T, R, T ở hàng 

dưới. 

Về trách nhiệm dân sự: Chị Nguyễn Thị Hạnh (Vợ nạn nhân) là người đại 

diện hợp pháp  cho người bị hại yêu cầu bị can Nguyễn Doãn K bồi thường chi phí 

mai táng với số tiền là 45.000.000đ (Bốn mươi lăm triệu đồng); đền bù tổn thất về 

mặt tinh thần và tiền khắc phục hỗ trợ nuôi hai con nhỏ của anh Hùng và chị Hạnh 

đến đủ 18 tuổi theo quy định của pháp luật; hỗ trợ trong việc chăm sóc nuôi dưỡng 

bố mẹ đẻ của anh Hùng và đề nghị xử lý đối với Nguyễn Doãn K theo quy định của 

pháp luật. Hiện gia đình của Nguyễn Doãn K đã bồi thường cho gia đình chị Hạnh 

80.000.000đ (Tám mươi triệu đồng). 

Với nội dung trên, Bản cáo trạng số 30/VKS- P2 ngày 31 tháng 01 năm 2018 

của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Doãn  

K về tội “Giết người” theo điểm n khoản 1 Điều 93 Bộ luật hình sự năm 1999; 

Nguyễn Doãn L, Nguyễn Doãn V, Nguyễn Đình H về tội “Che giấu tội phạm” quy 

định tại khoản 1 Điều 313 Bộ luật hình sự 1999. 

Tại phiên tòa đại diện Viện Kiểm sát giữ nguyên nội dung Cáo trạng đã truy 

tố và đề nghị Hội đồng xét xử:  

Áp dụng điểm n khoản 1 điều 93, điểm p, b khoản 1, khoản  2 điều 46 Bộ luật 

hình sự năm 1999; Xử phạt bị cáo Nguyễn Doãn K từ 18 đến 19 năm tù. Thời hạn 

tù tính từ ngày 08/8/2017. 

Áp dụng khoản 1 Điều 313; điểm p, s khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 60 Bộ 

luật hình sự năm 1999. Xử phạt bị cáo Nguyễn Doãn V từ 09 đến 12 tháng tù nhưng 

cho hưởng án treo thử thách từ 18 đến 24 tháng. 

Áp dụng khoản 1 Điều 313; điểm n, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình 

sự năm 1999. Xử phạt bị cáo Nguyễn Doãn L từ 06 đến 09 tháng tù. 

 Áp dụng khoản 1 Điều 313; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46  Bộ luật hình 

sự năm 1999. Xử phạt bị cáo Nguyễn Đình H từ 09 đến 12 tháng tù.  

Về vật chứng: Áp dụng Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự 1999 tịch thu tiêu 

hủy 01 con dao là hung khí gây án.  

Về trách nhiệm dân sự: áp dụng Điều 585, Điều 591, Điều 593 Bộ luật dân sự 

năm 2015 buộc bị cáo bồi thường chi phí tiền mai táng phí từ 20 triệu đến 30 triệu 

đồng. Tiền tổn thất tinh thần cho chị Hạnh, ông Minh bà Nga từ 80 triệu đến 90 

triệu đồng. Tổng cộng 02 khoản từ 100 triệu đến 120 triệu đồng nhưng được trừ 80 
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triệu đồng đã bồi thường. Tiền cấp dưỡng nuôi con của anh Hùng, chị Hạnh cháu 

Nguyễn Tú Trung Hiếu, cháu Nguyễn Thị Thảo Nguyên mỗi cháu một tháng từ 1 

triệu đến 1,5 triệu đồng kể từ ngày 31/7/2017 cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi.  

Luật sư bào chữa cho bị cáo K: Về hành vi phạm, tội danh không có ý kiến 

tranh luận. Nhưng mức án mà Viện kiểm sát đưa ra là nặng đối với bị cáo. Trong vụ 

án này, có một phần lỗi của người bị hại, thiếu kiềm chế, đã đánh K và L nên bị cáo 

K phần nào bị bức xúc. Sau khi phạm tội bị cáo muốn đi tự thú nhưng bị H, V ngăn 

cản. Quá trình điều tra và tại phiên tòa khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải. Gia đình 

bị cáo đã cố gắng khắc phục thiệt hại được 80 triệu đồng. Đề nghị Hội đồng xét xử 

xử phạt bị cáo mức án đầu khung hình phạt là 12 năm. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo L: Không tranh luận về tội danh. Quá trình điều 

tra cũng như tại phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn, năn năn hối cải. Bị cáo bị tâm 

thần nhẹ, chậm phát triển đã có kết luận giám định. Tại thời điểm phạm tội bị cáo bị 

hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Bị cáo có nhân thân tốt, nhận 

thức pháp luật hạn chế, gia đình bị cáo bố có công với Nhà nước. Đề nghị Hội đồng 

xét xử xem xét về hình phạt cho bị cáo L, xét xử mức thấp nhất của khung hình 

phạt. 

Các bị cáo không có ý kiến tranh luận, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo. Về bồi thường dân sự, bị cáo Nguyễn Doãn K đề nghị Hội 

đồng xét xử giải quyết theo pháp luật. 

Đại diện hợp pháp của người bị hại chị Nguyễn Thị Hạnh, ông Nguyễn Tú 

Minh đề nghị xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và đề nghị giải quyết 

trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

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

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:  

[1] Về các quyết định và hành vi tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của 

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Nghệ An, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật  tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và 

tại phiên tòa bị cáo, 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, người tiến hành tố tụng đã 

thực hiện đều hợp pháp. 
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[2] Về nội dung: Tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Doãn K, Nguyễn Doãn L, 

Nguyễn Doãn V và Nguyễn Đình H thừa nhận hành vi phạm tội của mình đúng như 

Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An truy tố là đúng, không oan. Bị cáo 

K khai chính bị cáo là người dùng dao đâm anh Nguyễn Tú Hùng vào lúc hơn 21 

giờ ngày 31/7/2017 tại khu vực Nhà văn hóa xóm 3A xã Y B, huyện H, tỉnh Nghệ 

An làm anh Hùng tử vong. Nguyễn Doãn V, Nguyễn Doãn L, Nguyễn Đình H khai 

do xuất phát từ quan hệ huyết thống cha, con, anh, em và quan hệ hàng xóm, láng 

giềng nên đã bàn bạc Nguyễn Doãn L nhận tội thay. Cũng vì tình cảm anh em nên 

Nguyễn Doãn L đã ra đầu thú nhận tội thay. Xét thấy lời nhận tội của các bị cáo là 

phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai trong quá trình điều tra, phù hợp với lời khai 

các nhan chứng, kết quả giám định và các tài liệu chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án 

được thẩm tra công khai tại phiên tòa. Đối chiếu hành vi của các bị cáo với các quy 

định của Bộ luật hình sự có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Doãn K phạm tội “Giết 

người” theo điểm n khoản 1 Điều 93 Bộ luật hình sự năm 1999. Các bị cáo Nguyễn 

Doãn L, Nguyễn Doãn V, Nguyễn Đình H phạm tội “Che giấu tội phạm” theo 

khoản 1 điều 313 Bộ luật hình sư năm 1999 như Cáo trạng truy tố. 

[3] Vụ án có hai loại tội danh bị truy tố, Nguyễn Doãn K bị truy tố về tội 

“Giết người”, Nguyễn Doãn V, Nguyễn Doãn L, Nguyễn Đình H bị truy tố về tội 

“Che giấu tội phạm”. Vì vậy cần đánh giá tính chất hành vi, tội danh truy tố, vai trò, 

nhân thân đối với các bị cáo tương ứng với từng loại tội cho phù hợp.  

 [4] Hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Doãn K thuộc trường hợp đặc biệt 

nghiêm trọng, vụ án xảy ra gây hoang mang dư luận trong quần chúng nhân dân. 

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong lời ăn tiếng nói mà bị cáo đã có hành vi dùng dao 

đâm anh Nguyễn Tú Hùng, tước đoạt tính mạng của anh Hùng gây đau thương mất 

mát cho gia đình bị hại, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an ninh xã hội. Vì vậy, cần 

áp dụng hình phạt nghiêm minh, tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội của bị 

cáo. Cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội trong thời gian dài nhằm cải tạo giáo dục 

bị cáo trở thành người có ích, đồng thời răn đe phòng ngừa chung trong xã hội. Tuy 

nhiên xét, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo muốn đi đầu thú nhưng bị cáo 

Nguyễn Doãn V, Nguyễn Doãn L, Nguyễn Đình H và chị Nguyễn Thị L ngăn cản 

với mục đích để Nguyễn Doãn L đi đầu thú nhận tội thay cho K về hành vi dùng 

dao đâm chết anh Hùng. Nhưng, do ăn năn hối hận về việc làm của mình nên K đã 

đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đầu thú và khai báo toàn bộ 

hành vi phạm tội. Bản thân bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, về 

nguyên nhân xảy ra vụ án có một phần lỗi của nạn nhân. Quá trình điều tra cũng 

như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, thực sự ăn năn hối cải, đã tác động gia 

đình khắc phục một phần hậu quả cho gia đình người bị hại. Đây là các tình tiết 
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giảm nhẹ quy định tại điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự 1999. 

Ngoài ra, bị cáo có bố là người có công với cách mạng được Nhà nước tặng thưởng 

nhiều Huân, Huy chương. Đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm x khoản 1 

Điều 51 Bộ luật hình sự 2015 nên cũng cần xem xét lượng hình cho bị cáo để thể 

hiện sự khoan hồng của pháp luật, xử bị cáo dưới mức khởi điểm đề nghị của đại 

diện Viện kiểm sát cũng đủ nghiêm. Về tình tiết tự thú tại điểm o khoản 1 Điều 46 

Bộ luật hình sự năm 1999 như Cáo trạng truy tố; Hội đồng xét xử thấy, vụ án phạm 

tội đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra nhiều người biết. Sau hơn 01 tuần kể từ lúc xảy ra 

vụ án Nguyễn Doãn K mới đến cơ quan Công an khai báo về hành vi phạm tội của 

mình. Vì vậy, bị cáo chỉ được hưởng tình tiết đầu thú ở khoản 2 Điều 46 Bộ luật 

hình sự năm 1999. 

[5] Đối với tội “Che giấu tội phạm: Các bị cáo Nguyễn Doãn V, Nguyễn 

Doãn L, Nguyễn Đình H biết rõ Nguyễn Doãn K là người dùng dao đâm chết anh 

Hùng nhưng đã trao đổi, bàn bạc, phân tích thiệt hơn để Nguyễn Doãn L đi nhận 

thay cho Nguyễn Doãn K. Hành vi của các bị cáo L, V và H là nguy hiểm cho xã 

hội, đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan tiến hành tố tụng, gây khó 

khăn và kéo dài cho công tác phát hiện, điều tra, truy tố và xét xử vụ án. Mặt khác, 

còn làm ảnh hưởng xấu, xâm phạm đến trật tự, an toàn xã hội. 

[6] Đối với Nguyễn Doãn V:  Bị cáo là bố ruột của bị cáo K và bị cáo L trong 

vụ án. Sau khi K đâm chết anh Hùng bị cáo là người biết rõ L không pH là người 

gây ra cái chết cho anh Hùng, nhưng vì bị cáo L là người có hạn chế về nhận thức 

và hành vi nên V đã trao đổi bàn bạc với bị cáo Nguyễn Đình H, chị Nguyễn Thị L 

để bị cáo L đứng ra nhận tội giết anh Hùng thay cho bị cáo K. Sau khi bị cáo L 

đồng ý đi nhận tội thay cho K, V nói K đi tìm dao đem đi rửa sạch rồi cầm con dao 

đó vứt ở khu vực sát hiện trường xảy ra vụ án. Hành vi của bị cáo V đã phạm vào 

tội “Che giấu tội phạm” quy định tại khoản 1 Điều 313 Bộ luật hình sự năm 1999. 

Đáng lẽ ra khi bị cáo biết K là người đâm chết anh Hùng bị cáo pH đưa K ra đầu 

thú nhưng lại động viên L đi nhận tội thay K, gây khó khăn và kéo dài thời gian 

điều tra vụ án. Cần xét xử nghiêm đối với bị cáo. Tuy nhiên, cũng cần xem xét bị 

cáo nguyên là quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam, tham gia kháng chiến chống  

Mỹ cứu nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại nước CHDCND Lào. Sau khi phục 

viên đến nay đều sinh sống và sinh hoạt tại chi bộ xóm 3A, Đảng bộ cơ sở xã Y B, 

huyện H. Bị cáo luôn là người Đảng viên gương mẫu, luôn đi đầu trong mọi công 

tác của tập thể. Bị cáo có 04 người con nhưng con gái đầu đã chết, người con trai 

thứ 3 là Nguyễn Doãn L bị bệnh tâm thần nên tất cả hy vọng đều mong chờ vào 

người con trai út là Nguyễn Doãn K. Cũng vì tình cảm gia đình, lại được sự bàn bạc 

của Nguyễn Đình H, Nguyễn Thị L và sự đồng ý đi nhận tội thay em của Nguyễn 
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Doãn L nên bị cáo V mới đồng tình che giấu tội phạm. Bị cáo là người có nhân thân 

tốt, có công với Đảng và Nhà nước, được tặng thưởng huân, huy chương. Quá trình 

điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên cần 

xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

[6] Đối với bị cáo Nguyễn Doãn L: L là anh trai ruột của K, tối ngày 

31/7/2017 sau khi biết K bị anh Hùng đánh, L đã nói: “Để tau xuống nói chuyện 

cho”. Sau khi biết K dùng dao đâm chết anh Hùng, K đã nhận với bố đẻ là Nguyễn 

Doãn V và muốn đi đầu thú. Nhưng Nguyễn Doãn L đã ngăn cản. Đồng thời được 

sự bàn bạc và trao đổi của Nguyễn Đình H và Nguyễn Thị L nên L đã đi nhận tội 

thay em ruột của mình là K về hành vi dùng dao đâm chết anh Hùng. Hành vi của 

Nguyễn Doãn L đã phạm tội “Che giấu tội phạm” quy định tại khoản 1 Điều 313 Bộ 

luật hình sự 1999. Cần xét xử nghiêm minh đối với bị cáo. Tuy nhiên, cũng vì tình 

cảm anh em trai ruột, lại được sự bàn bạc của V, H và Nguyễn Thị L và biết rõ bản 

thân L không thể giúp đỡ nhiều cho gia đình bằng K nên L mới đi nhận tội thay K. 

Bị cáo có nhân thân tốt, gia đình bị cáo có bố là người có công với Nhà nước được 

tặng thưởng Huân, Huy chương. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bên cạnh đó, bị cáo là người bị bệnh tâm thần dạng 

nhẹ theo quy định Quốc tế là F70. Bị hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều 

khiển hành vi của mình. Đây là các tình tiết giảm nhẹ tại điểm n, p khoản 1, khoản 2 

Điều 46 Bộ luật hình sự 1999.  

[7] Đối với Nguyễn Đình H: H là người có mối quan hệ họ hàng với các bị 

cáo V, K và L. Sau khi đến nhà V, bị cáo trực tiếp nghe rõ câu chuyện giữa V, K và 

Nguyễn Doãn L về việc K đã dùng dao đâm chết anh Hùng. Mặc dù vậy, H đã trực 

tiếp bàn bạc với bị cáo V, bị cáo L và Nguyễn Thị L về những thiệt hơn trong việc 

lo toan kinh tế gia đình giữa K và L. Dẫn đến việc L đi đầu thú nhận tội thay cho K 

về hành vi đâm chết anh Hùng và chính H là người chở L đến công an. Hành vi của 

H đã phạm tội “Che giấu tội phạm” quy định tại khoản 1 Điều 313 Bộ luật hình sự 

năm 1999. Cũng cần xét xử nghiêm minh để làm gương cho những người khác. Tuy 

nhiên, cũng chỉ vì thấy thương cảm với hoàn cảnh của gia đình bị cáo Nguyễn Doãn 

V, lại được sự đồng ý của Nguyễn Doãn L đi nhận tội thay K nên mới phạm tội. Bị 

cáo có nhân thân tốt, gia đình bị cáo anh em nội ngoại có công với Đảng và Nhà 

nước. Tuy nhiên, các tài liệu bị cáo cung cấp tại hồ sơ vụ án không đủ căn cứ để áp 

dụng khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999. Quá trình điều tra và tại phiên tòa 

bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Quá trình tham gia công tác Đoàn ở địa 

phương có nhiều thành tích góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Do vậy, 

cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

28



Các bị cáo Nguyễn Doãn V, Nguyễn Doãn V, Nguyễn Đình H đều có nhân 

thân tốt, nơi cư trú rõ ràng. Vì vậy cần xử phạt nghiêm minh đối với các bị cáo 

nhưng xét thấy chưa cần cách ly ra khỏi đời sống xã hội mà cho các bị cáo cải tạo 

tại địa phương và ấn định thời gian thử thách đối với các bị cáo cũng đủ nghiêm. 

[8] Đối với Nguyễn Thị L, mặc dù có dấu hiệu che giấu tội phạm, nhưng 

hành vi của L không có yếu tố quyết định việc Nguyễn Doãn L đi đầu thú nhận tội 

thay cho Nguyễn Doãn K. L không chứa chấp, nuôi dưỡng K đang trốn tránh pháp 

luật, đưa K đi trốn hoặc tìm nơi cho K ẩn náu cũng như không có hành vi cất giấu, 

thủ tiêu tang vật vụ án. Xét thấy tính nguy hiểm về hành vi của Nguyễn Thị L 

không cao nên Cơ quan điều tra không khởi tố và Viện kiểm sát không truy tố L về 

tội “Che giấu tội phạm” là đúng pháp luật. 

 [9] Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa đại diện hợp 

pháp của bị hại chị Nguyễn Thị Hạnh yêu cầu bị cáo bồi thường tiền mai táng phí 

45.000.000đ (Bốn mươi lăm triệu đồng). Tiền bồi thường tổn thất tinh thần, cấp 

dưỡng nuôi hai con của anh Hùng cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi và tiền cấp 

dưỡng nuôi bố mẹ theo quy định của pháp luật. Quá trình điều tra và tại phiên tòa 

hai bên không thỏa thuận được, đề nghị xem xét theo quy định của pháp luật. Hội 

đồng xét xử thấy rằng yêu cầu của chị Nguyễn Thị Hạnh là chính đáng nhưng căn 

cứ các quy định của pháp luật thì chỉ chấp nhận được các khoản sau:  

- Tiền mai táng phí: chấp nhận ở mức 25.000.000đ (Hai mươi lăm triệu 

đồng). 

-  Tiền tổn thất tinh thần: chấp nhận ở mức tối đa đề nghị của Viện kiểm sát 

là 90.000.000đ (Chín mươi triệu đồng). Khoản tiền này những người thuộc hàng 

thừa kế thứ nhất của người bị hại được hưởng. 

- Tiền cấp dưỡng nuôi con: Đối với 02 con của chị Hạnh và anh Hùng: Hội 

đồng xét xử xét thấy, trách nhiệm nuôi con là của hai người. Vì vậy, cần chấp nhận 

ở mức khởi điểm như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát 1.000.000đ (Một triệu 

đồng)/1 tháng kể từ khi tháng 8/2017 cho đến khi các con đủ 18 tuổi.  

- Đối với yêu cầu cấp dưỡng bố mẹ của bị hại, Hội đồng xét xử thấy rằng: 

Ông Nguyễn Tú Minh, bà Đinh Thị Sơn nghề nghiệp làm ruộng, không có lương 

hưu. Ông Nguyễn Tú Minh được hưởng tiền trợ cấp thương binh mỗi tháng 1 triệu 

đồng. Hiện ông Minh bà Nga nay đã già yếu nhưng tất cả các con của ông bà đều có 

nghĩa vụ nuôi dưỡng cha mẹ. Ông Minh bà Sơn có 7 người con, anh Hùng mất còn 

lại 6 người, nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi bố mẹ anh Hùng buộc bị cáo pH thực hiện. Vì 

vậy chấp nhận ở mức 200.000đ/tháng/1 người cho đến khi ông Minh bà Nga chết. 

29



 [10] Về vật chứng: 01 (Một) con dao, loại dao bấm gập, một lưỡi sắc, mũi 

nhọn hiện có tại Cục thi hành án tỉnh Nghệ An. Phần lưỡi và cán dao làm bằng 

kim loại, dài 23cm, phần lưỡi dao dài 11cm, chỗ rộng nhất của lưỡi dao là 

2,4cm thu giữ của bị cáo Nguyễn Doãn K là công cụ bị cáo thực hiện hành vi phạm 

tội nên cần tịch thu tiêu hủy. 

01 (Một) chiếc áo phông ngắn tay cổ tròn màu xanh, loại áo nam. Mặt 

trước áo có các chữ cái A, W, E, S, O, M, E ở hàng trên và S, H, T, R, T ở hàng 

dưới thu giữ của bị cáo không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy. 

Án phí: Buộc các bị cáo pH chịu án phí Hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ 

thẩm và án phí cấp dưỡng theo quy định của pháp luật. 

  Vì các lẽ trên, 

     QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Doãn K phạm tội “Giết người”; các bị cáo Nguyễn 

Doãn V, Nguyễn Doãn L, Nguyễn Đình H phạm tội “Che giấu tội phạm”. 

Áp dụng điểm n khoản 1 điều 93, điểm p, b khoản 1, khoản  2 điều 46 Bộ luật 

hình sự năm 1999; điểm x khoản 1 Điều 53 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi năm 

2017. Xử phạt bị cáo Nguyễn Doãn K 17 (Mười bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày bắt tạm giữ, tạm giam 08/8/2017. 

Áp dụng khoản 1 Điều 313; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 60 Bộ 

luật hình sự năm 1999. Xử phạt bị cáo Nguyễn Doãn V 9 (Chín) tháng tù nhưng cho 

hưởng án treo, thử thách 18 tháng. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ 

thẩm.  

Áp dụng khoản 1 Điều 313; điểm n, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47; 

Điều 60 Bộ luật hình sự năm 1999. Xử phạt bị cáo Nguyễn Doãn L 06 (Sáu) tháng 

tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 12 tháng. Thời hạn thử thách tính từ ngày 

tuyên án sơ thẩm.  

Áp dụng khoản 1 Điều 313; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 60 Bộ 

luật hình sự năm 1999. Xử phạt bị cáo Nguyễn Đình H 9 (Chín) tháng tù cho hưởng 

án treo, thử thách 18 tháng. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.  

Giao các bị cáo Nguyễn Doãn V, Nguyễn Doãn L, Nguyễn Đình H cho chính 

quyền địa phương quản lý giáo dục trong thời gian thử thách án treo. Gia đình bị 

cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc theo dõi, giám 

sát bị cáo. 
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Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 42 Bộ luật hình sự; Điều 591; Điều 593 

Bộ luật dân sự năm 2015, buộc bị cáo Nguyễn Doãn K pH bồi thường cho đại diện 

hợp pháp của người bị hại, cụ thể: 

+, Tiền mai táng phí: 25.000.000đ (Hai mươi lăm triệu đồng) 

+, Tiền tổn thất tinh thần cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của bị 

hại là vợ chồng ông Nguyễn Tú Minh bà Đinh Thị Sơn, chị Nguyễn Thị Hạnh và 

hai con cháu Nguyễn Tú Trung Hiếu, cháu Nguyễn Thị Thảo Nguyên số tiền 

90.000.000đ (Chín mươi triệu đồng). Cụ thể mỗi người được hưởng 18.000.000đ 

(Mười tám triệu đồng). 

Tổng cộng 02 khoản là 115.000.000đ (Một trăm mười lăm triệu đồng), bị cáo 

đã bồi thường được 80.000.000 (Tám mươi triệu đồng) nay còn pH bồi thường tiếp 

cho gia đình bị hại 35.000.000đ (Ba mươi lăm triệu đồng). 

Buộc bị cáo Nguyễn Doãn K cấp dưỡng nuôi hai con chung của anh Hùng chị 

Hạnh mỗi con 1.000.000 (Một triệu đồng)/ tháng kể từ tháng 8/2017 cho đến khi 

các con đủ 18 tuổi. Cấp dưỡng nuôi ông Minh, bà Sơn mỗi người mỗi tháng 

200.000đ thi hành kể từ tháng 8/ 2017 cho đến khi ông Minh và Sơn mất. 

Về vật chứng: Áp dụng 76 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 tịch thu tiêu hủy 

01 con dao, 01 áo phông có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ 

quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An và Cục thi hành án dân sự tỉnh Nghệ 

An ngày 05/02/2018. 

Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 về án, lệ phí Tòa án, buộc bị cáo Nguyễn 

Doãn K pH chịu 200.000 đồng tiền án phí Hình sự sơ thẩm; 1.750.000đ (Một triệu 

bảy trăm năm mươi nghìn) án phí dân sự sơ thẩm và 300.000đ (Ba trăm nghìn) án 

phí cấp dưỡng. Buộc bị cáo Nguyễn Doãn V, Nguyễn Doãn L, Nguyễn Đình H mỗi 

bị cáo pH chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và người được thi hành án có đơn 

yêu cầu thi hành án. Nếu bên phải thi hành án không thi hành các khoản phải thi 

hành thì hàng tháng phải chịu khoản lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà Nước quy 

định tương ứng với thời gian chưa thi hành án. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật 

thi hành án dân sự người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật thi hành án 
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dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành 

án dân sự. 

Các bị cáo, người đại diện hợp pháp của người bị hại, người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 

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

Nơi nhận:     
- VKSND cấp cao tại Hà Nội;   

- VKSND tỉnh Nghệ An; 

- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An; 

- Cục THADS tỉnh Nghệ An; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An; 

- Bị cáo; người bị hại; 

- Người bào chữa; 

- UBND xã Y B, h. H; 

- Lưu hồ sơ vụ án.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

     Trần Ngọc Sơn 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH KON TUM     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

B¶n ¸n sè: 23/2018/HS-ST 
Ngµy 15 - 08 - 2018      

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

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

ThÈm ph¸n - Chñ täa phiªn tßa: ¤ng Nguyễn Tiến Tăng 

C¸c Héi thÈm nh©n d©n: 

1. Ông Lâm Duy Nhẫn

2. Bà Nguyễn Thị Ven.

- Th ký phiªn tßa: 

¤ng T« Quang §« - Thư ký Tßa ¸n nh©n d©n tØnh Kon Tum. 

- §¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Kon Tum tham gia phiªn tßa: 

Bà Trư ng Thị Th nh Thủy - KiÓm s¸t viªn. 

Ngày 15 tháng 8 năm 2018 t¹i trô së Tßa ¸n nh©n d©n tØnh Kon Tum xÐt 

xö s¬ thÈm công khai vô ¸n h×nh sù s  thẩm thô lý sè: 20/2018/TLST-HS ngày 

02 tháng 4 năm 2018 theo Quyết định đư  vụ án r  xét xử số: 

699/2018/QĐXXST-HS ngày 31 tháng 5 năm 2018 ®èi víi các bÞ c¸o:   

1. Nguyễn Văn H (Tên gọi khác: Huy C  sinh ngày 10 tháng 3 năm 1988

tại tỉnh Kon Tum. N i cư trú: 04 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường X, huyện Y, tỉnh 

K; nghÒ nghiÖp: Thợ điện ô tô; tr×nh ®é v¨n hãa (học vấn : 7/12; dân tộc: Kinh; 

giới tính: N m; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt N m; con «ng (không rõ tên 

tuổi  vµ bµ Nguyễn Thị Xuân Th nh; cã vợ lµ Nguyễn Thị Ngọc Thịnh vµ 02 

con; tiÒn ¸n: Không, tiÒn sù: Kh«ng. 

Nhân thân: 

Ngày 06 tháng 3 năm 2006, bị Tò  án nhân dân thành phố Kon Tum xử 

phạt 03 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, đã chấp hành xong hình phạt và được 

xóa án tích. 

Ngày 08 tháng 11 năm 2010, bị Tò  án nhân dân tỉnh Kon Tum xử phạt 

15 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, đã chấp hành xong hình phạt và được xó  

án tích.  

BÞ b¾t, t¹m giam tõ ngµy 19 tháng 09 năm 2017 cho ®Õn nay (Cã mÆt). 
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2. Nguyễn Ngọc H(Tên gọi khác: I) sinh ngày 25 tháng 10 năm 1986 tại

tỉnh Kon Tum. N i ĐKHKTT: 19 Đoàn Thị Điểm, phường A, thành phố Y, tỉnh 

K; Chỗ ở hiện n y: 231 Ph n Chu Trinh, phường Quyết Thắng, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum; nghÒ nghiÖp: Lái xe; tr×nh ®é v¨n hãa (học vấn): 11/12; dân 

tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con «ng 

Nguyễn Ngọc Anh vµ bµ Hồ Thị Thu Hư ng; cã vợ là Trư ng Thị Th nh Thủy 

vµ 01 con sinh năm 2015 (Vợ Lê Thị Hằng đã ly hôn, có 02 con chung); tiÒn ¸n: 

Không, tiÒn sù: Kh«ng. 

BÞ b¾t, t¹m giam tõ ngµy 27 tháng 12 năm 2017 cho ®Õn nay (Cã mÆt).  

3. Nguyễn Hữu Đ (Tên gọi khác: Cu Đ) sinh ngày 16 tháng 8 năm 1996

tại Bình Định. N i cư trú: 381 Đào Duy Từ, phường A, thành phố Y, tỉnh K; 

nghÒ nghiÖp: Không; tr×nh ®é v¨n hãa (học vấn): 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: 

Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con «ng Nguyễn Hữu Đắc vµ bµ 

Nguyễn Thị Đăng. 

TiÒn ¸n: 02 tiền án 

Ngày 19 tháng 3 năm 2014, bị Tò  án nhân dân thành phố Kon Tum xử 

phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gi n thử thách là 30 tháng về tội 

“Cố ý gây thương tích”. 

Ngày 30 tháng 12 năm 2014, bị Tò  án nhân dân thành phố Kon Tum xử 

phạt 06 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ” và tổng hợp hình phạt 

với bản án về tội “Cố ý gây thương tích”, bÞ c¸o ph¶i chÊp hµnh h×nh ph¹t chung 

cña hai b¶n ¸n lµ 21 tháng tù.   

TiÒn sù: Kh«ng 

BÞ b¾t, t¹m giam tõ ngµy 04 tháng 01 năm 2018 cho ®Õn nay (Cã mÆt). 

4. Nguyễn Nhật T sinh ngày 17 tháng 9 năm 1995 tại Kon Tum. N i cư

trú: Tổ 01, phường A, thành phố Y, tỉnh K; nghÒ nghiÖp: L o động tự do; tr×nh 

®é v¨n hãa (học vấn : 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: N m; tôn giáo: Không; 

quốc tịch: Việt N m; con ông Nguyễn Kim Ngân và bà Đặng Thị Quốc; tiÒn ¸n: 

Không, tiÒn sù: Kh«ng. 

Nhân thân: 

Tháng 3 năm 2015, bị Công  n thành phố Kon Tum xử phạt vi phạm hành 

chính về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”, đã nộp phạt xong và được 

xó  tiền sự. 

Ngày 28 tháng 12 năm 2016, bị Tò  án nhân dân thành phố Kon Tum xử 

phạt 24 tháng tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” (tội này được thực 

hiện s u thời gi n thực hiện hành vi phạm tội “Không tố giác tội phạm” . 

Bị cáo tại ngoại (Cã mÆt).  

- Ngêi bµo ch÷a cho bÞ c¸o Nguyễn Nhật Trường: 

Ông Hoàng Minh Tân - Luật sư củ  Văn phòng luật sư Minh Tân thuộc 

Đoàn Luật sư tỉnh Kon Tum (Có mặt).    
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- Bị hại trong vụ “Cưỡng đoạt tài sản”: 

1. Ông Nguyễn Đức Du, sinh năm 1965; trú tại: 519 Phạm Văn Đồng,

phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Vắng mÆt). 

2. Ông Trịnh Văn Bình, sinh năm 1969; trú tại: 10 A Gió, phường Thắng

Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Vắng mÆt). 

- Người có quy n   i  ngh a vụ  i n quan trong vụ “Cưỡng đoạt tài sản”: 

1. Bà Nguyễn Thị Xuân Th nh, sinh năm 1934; trú tại: 17 Nguyễn Bỉnh

Khiêm, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Cã mÆt). 

2. Anh Trần Trung Hùng sinh năm 1987 (đồng thời là người làm chứng ;

trú tại: 13 Trư ng Qu ng Trọng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Vắng 
mÆt).      

3. Anh Đinh Khắc Trung, sinh năm 1984 (đồng thời là người làm chứng ;

n i ĐKHKTT: 35 Trần Nhân Tông, phường Qu ng Trung, thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum; chỗ ở hiện n y: Hẻm 101 Lạc Long Quân, phường Qu ng Trung, 

thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Có mÆt).      

4. Anh Nguyễn Phư ng Trình, sinh năm 1996 (đồng thời là người làm

chứng ; trú tại: 106 Nguyễn Văn Linh, phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum (Có mặt). 

- Người  àm chứng trong vụ “Cưỡng đoạt tài sản”: 

Anh Lã Bá Bảy, sinh năm 1975; trú tại: 60 Đinh Công Tráng, phường 

Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Vắng mặt). 

- Người  àm chứng trong vụ Nguyễn Ngọc H“Che giấu tội phạm”: 

1. Anh Trần Trung Hùng, sinh năm 1987 (Vắng mặt); trú tại: 13 Trư ng

Qu ng Trọng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

2. Anh Nguyễn Văn Trứ, sinh năm 1988 (Vắng mặt); trú tại: Tổ 1, phường

Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

3. Chị Trư ng Thị Th nh Thủy, sinh năm 1991 (Có mặt); trú tại: 40 Tăng

Bạt Hổ, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

- Người  àm chứng trong vụ Nguyễn Hữu Đan “Che giấu tội phạm”: 

1. Anh Bùi Thế Huy, sinh năm 1997 (Vắng mặt); trú tại: Thôn Kon R 

W ng, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

2. Anh Nguyễn Quốc Cường, sinh năm 1997 (Vắng mặt); trú tại: 32/3 Phù

Đổng, phường Qu ng Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

3. Anh Trần Trung Hùng sinh năm 1987 (Vắng mặt); trú tại: 13 Trư ng

Qu ng Trọng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

- Người  àm chứng trong vụ “Không tố giác tội phạm”: 

1. Bà Nguyễn Thị Th m, sinh năm 1970 (Vắng mặt)
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2. Anh Nguyễn Văn Sang, sinh năm 1993 (Vắng mặt)

Cùng trú tại: Thôn Kon S  L m II, phường Trường Chinh, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum. 

3. Anh Trần Trung Hùng, sinh năm 1987 (Vắng mặt); trú tại: 13 Trư ng

Qu ng Trọng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

4. Anh Nguyễn Phư ng Trình, sinh năm 1996 (Có mặt); trú tại: 106

Nguyễn Văn Linh, phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

5. Anh Nguyễn Văn N m, sinh năm 1992 (Có mặt); trú tại: Thôn Kon

Hr chót, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

6. Ông Nguyễn Tiến Hùng, sinh năm 1967 (Vắng mặt); trú tại: Thôn 03,

xã Hò  Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

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

vụ án được tóm tắt như sau:  

Đối với hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” của bị cáo Nguyễn Văn H: 

Trong khoảng thời gi n từ tháng 4/2016 đến tháng 8/2016, Nguyễn Văn H 

cùng với Trần Trung Hùng và đồng bọn đã nhiều lần thực hiện các hành vi  

“Cưỡng đoạt tài sản” trên đị  bàn thành phố Kon Tum. Cụ thể như s u: 

Vụ thứ nhất: Vào khoảng tháng 3 năm 2016, do không có tiền tiêu xài nên 

Trần Trung Hùng nảy sinh ý định đe dọ  các chủ bãi kh i thác cát trên đị  bàn 

thành phố Kon Tum hàng tháng phải đư  tiền “bảo kê” cho Hùng, nếu không sẽ 

gây khó khăn cho việc kh i thác cát và đe dọ  tính mạng củ  các chủ bãi cát. 

S u đó, Hùng đến nhà Đinh Khắc Trung rủ Trung cùng th m gi  và Trung đồng 

ý; Hùng tiếp tục điện thoại cho Nguyễn Phư ng Trình nói Trình chở Nguyễn 

Văn H đến nhà củ  Trung để gặp. Khi Trình và Huy đến gặp Hùng, Hùng rủ cả 

bọn đi lấy tiền bảo kê bãi cát để chi  nh u tiêu xài và tất cả đều đồng ý. S u đó, 

Trung điều khiển xe mô tô chở Hùng; Trình điều khiển xe mô tô chở Huy đi đến 

bãi cát củ  ông Nguyễn Đức Du (là chủ bãi cát thuộc thôn Kons l m, phường 

Trường Chinh, thành phố Kon Tum . Đến n i, Hùng và Huy vào gặp ông Du đe 

dọ  và yêu cầu ngày 10 hàng tháng phải đư  cho Hùng và đồng bọn số tiền là 

20.000.000đ, nếu không đư  tiền, Hùng không cho làm, nếu cố tình làm thì sẽ 

xử, vừ  nói Hùng vừ  kéo áo lên cho ông Du biết Hùng có súng K59 đ ng giấu 

trong người. Thấy Hùng có súng nên ông Du đồng ý đư  cho Hùng và đồng bọn 

mỗi tháng là 10.000.000đ. Trong thời gi n từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2016, 

Hùng và đồng bọn đã lấy củ  ông Du 02 lần với số tiền là 20.000.000đ chi  

nhau tiêu xài. 

Vụ thứ h i: Cũng với thủ đoạn trên, s u khi đe dọ  lấy được tiền bãi cát 

củ  ông Du, trong ngày hôm đó cả bọn tiếp tục đi đến bãi cát củ  ông Trịnh Văn 

Bình (thuộc khu vực thôn Trung Thành, xã Vinh Qu ng, thành phố Kon Tum . 

Đến n i, không gặp ông Bình nên Hùng xin số điện thoại và gọi điện thoại cho 

ông Bình tự giới thiệu tên là “Gióng”, là người bảo kê làm cát, nếu muốn làm thì 
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hàng tháng phải đư  cho Hùng và đồng bọn số tiền là 20.000.000đ, nếu không 

đư  tiền thì không cho làm, có việc gì thì đừng trách. Nghe vậy, ông Bình sợ nên 

trong khoảng thời gi n từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2016, ông Bình đã đư  cho 

Hùng và đồng bọn tổng cộng 05 lần với tổng số tiền là 75.000.000đ.   

Đối tượng Trần Trung Hùng, Nguyễn Phư ng Trình và Đinh Khắc Trung 

đã bị Tò  án nhân dân tỉnh Kon Tum xét xử về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo 

bản án số 45/2017/HS-ST ngày 21/12/2017. 

Đối với hành vi “Che giấu tội phạm” của bị cáo Nguyễn Ngọc Hiền: 

S u khi phát hiện được Trần Trung Hùng là đối tượng có Quyết định truy 

nã đ ng ẩn náu tại một căn nhà ở khu vực bãi cát thuộc thôn Kon R  Pắt, xã Đăk 

Blà, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, nên khoảng 01giờ ngày 30/11/2016, 

Công  n thành phố Kon Tum triển kh i lực lượng tiến hành vây bắt Trần Trung  

Hùng. Khi Công  n đến gõ cử  căn nhà yêu cầu Hùng mở cử  để kiểm tr  tạm 

trú, tạm vắng, biết là công  n đến bắt mình nên Hùng không mở cử  mà gọi điện 

thoại cho Nguyễn Ngọc Hnhờ Hiền lên chở Hùng gấp và được Hiền đồng ý điều 

khiển xe máy loại Air Blade BKS 82B1-84130 đi tới nhà Hùng đ ng ẩn náu. Sau 

đó, Hùng dắt 01 khẩu súng ngắn loại K59 (bên trong có chứ  09 viên đạn  , h i 

băng đạn loại AK47 (bên trong mỗi băng có 30 viên đạn  ở lưng quần, một quả 

lựu đạn mỏ vịt đút trong túi quần, trên t y cầm một khẩu súng loại AK47 (bên 

trong có 30 viên đạn . Khoảng 10 phút s u, Hiền đi xe máy đến đứng ở ngoài 

đường thì bị lực lượng Công  n giữ lại bên ngoài, thấy vậy Hùng từ trong nhà 

nói vọng r  hỏi Hiền “Công an xã hay Công an thành phố đấy bạn  có đông 

không”, nhưng Hiền không trả lời. Lúc này, Hùng nhìn qu  khe cử  bên hông 

nhà thấy có 03 đến 04 người đứng trước nhà cách cử  khoảng 1,5m. Thấy vậy, 

Hùng ngậm đèn pin trong miệng sử dụng súng AK bắn lên trần nhà 01 viên đạn 

và đạp cử  đường luồng bên hông nhà đi r  ngoài, Hùng bắn thẳng về hướng 

trước mặt vài viên đạn, rồi bắn s ng hướng bên trái vài viên đạn nữ  nhưng 

không thấy  i, Hùng soi đèn pin thấy Hiền đ ng bỏ chạy, Hùng gọi Hiền “bạn 

quay  ại chở mình chứ chạy gì bạn” nhưng Hiền vẫn bỏ chạy, Hùng đi lên phí  

trước nhà ngậm đèn pin trong miệng soi về phí  bên phải dưới hố thấy có 02 đến 

03 người đ ng bò ở dưới hố sát bờ đất mặt hướng về phí  Hùng. Thấy vậy, 

Hùng hướng súng AK47 bắn khoảng 04 đến 05 viên đạn về phí  đó thì thấy 

những người này nằm xuống (đó là các cán bộ, chiến sỹ Công  n thành phố Kon 

Tum: Gồm  nh Vư ng Hoàng Giáp, Nguyễn Th nh Tùng và Đặng Ngọc Lợi . 

Hậu quả làm  nh Giáp bị trúng 01 viên đạn xuyên thấu vùng lưng phải đến vùng 

hông trái. Hùng tiếp tục dùng súng AK47 bắn về các hướng xung qu nh rồi đi r  

đường. Khi đến chỗ để xe củ  Hiền nhưng không có chì  khó  trên xe, nên 

Hùng tắt đèn đi bộ xuống khu vực bãi cát ở bờ sông về hướng bệnh viện Quân y 

24. S u đó, Hùng có điện thoại cho Nguyễn Văn Trứ nhờ Trứ đi đón Hùng ở gần

Bệnh viện Quân y 24, Trứ đồng ý điều khiển xe máy Suzuki Sport BKS 51H1-

5242 củ  mình đi đón Hùng. Khi Trứ đi qu  cầu gần Bệnh viện Quân y 24 được 

khoảng 100m thì gặp Hiền đ ng đứng bên đường, Hiền nói với Trứ “Hùng cũng 

chạy thoát rồi, bạn đưa xe đây để mình qua đón Hùng”, Hiền lấy xe củ  Trứ đi 

theo hướng vào thành phố Kon Tum để đón Hùng, còn Trứ ở lại gọi T xi đi về 
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nhà. S u đó Hiền chở Hùng đi theo hướng cầu treo KonLo qua thôn 03, xã Hòa 

Bình, thành phố Kon Tum vào xã Y  Chim rồi đi đến khu vực ngã b  Y Ly, 

thuộc huyện Chư Păh, tỉnh Gi  L i. Đến đây, Hùng xuống xe, còn Hiền qu y về 

lại Kon Tum lấy quần áo rồi bỏ trốn.  

Đối tượng Nguyễn Văn Trứ đã bị Tò  án nhân dân tỉnh Kon Tum xét xử 

về tội “Che giấu tội phạm” theo bản án số 45/2017/HS-ST ngày 21/12/2017. 

Đối với hành vi “Che giấu tội phạm” của bị cáo Nguyễn Hữu Đan: 

S u khi lẩn trốn ở nhiều n i đến khoảng 23 giờ ngày 10/12/2016, Trần 

Trung Hùng đã nhờ Lê Trung Tiên đư  Hùng đến nhà Nguyễn Văn Anh (tại 

32/3 Phù Đổng, phường Qu ng Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum  để 

ngủ nhờ. Khi tới nhà Anh, Tiên đi về trả xe cho Tín, còn Hùng xuống xe gọi cử  

nhưng Anh không có ở nhà mà chỉ có Nguyễn Quốc Cường (là con củ  Anh  ở 

nhà. Hùng vào nhà Cường thì gặp bạn củ  Cường là Lê Trung Hiếu, Phạm 

Thành Lê, Nguyễn Văn Duy đ ng ch i ở nhà Cường, thấy có đông người nên 

Hùng điện thoại cho Nguyễn Hữu Đ n để nói Đ n chở Hùng đi, nhưng do Đ n 

không có xe, nên Hùng mượn xe máy loại Exciter BKS 82B1-04254 củ  Hiếu 

để trong nhà Cường rồi nói Cường đi xuống đường Ngô Quyền, thành phố Kon 

Tum để chở Đ n và Cường đồng ý. S u đó Cường dắt xe r  đi, Hùng nói Cường 

tháo biển số xe r , Cường tháo biển số xe r  rồi đi chở Đ n ở đường Ngô Quyền 

đến ngõ nhà Cường thì Hùng đi r  để Đ n chở Hùng đi.  

Trên đường đi, Hùng nói Đ n chở Hùng qu  khu vực bờ sông gần nhà thờ 

thuộc phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum để lấy khẩu súng AK mà trước 

đó Hùng đã cất giấu khi trốn ở bờ sông ngày 08/12/2016. Đến khu vực bờ sông, 

Đ n đứng trên đường chờ còn Hùng đi xuống dưới bờ sông lấy khẩu súng AK 

cầm lên rồi hỏi Đ n có chỗ nào ngủ không, Đ n nói với Hùng là về nhà Bùi Thế 

Huy (là bạn củ  Đ n ở phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum  để ngủ, Đ n 

chở Hùng đến nhà Huy. Khi đến n i, Hùng gọi cử  nhà Huy và hỏi Huy cho ngủ 

nhờ một đêm, được Huy đồng ý nên Hùng và Đ n vào ngủ, đến trư  ngày 

11/12/2016,  Đ n chở Hùng đi vào lô c o su thuộc xã Đăk Cấm, thành phố Kon 

Tum để trốn, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Đ n lại chở Hùng về khu vực bờ kè 

sông Đăk Bl  thuộc phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum. Tại đây, Hùng 

nói Đ n đi mu  đồ ăn và chở Huy xuống ch i, Đ n đi mu  đồ ăn cho Hùng và 

chở Huy xuống ô mí  ở bờ kè n i Hùng đ ng lẩn trốn. S u đó, Đ n đi về, còn 

Hùng và Huy đi dọc bờ kè sông Đăk Bl  đến khu vực ô mí  gần Ngục Kon Tum 

để ngủ.  

Đối tượng Lê Trung Tiên, Bùi Thế Huy và Nguyễn Quốc Cường đã bị 

Tò  án nhân dân tỉnh Kon Tum xét xử về tội “Che giấu tội phạm” theo bản án số 

45/2017/HS-ST ngày 21/12/2017. 

Đối với hành vi “Không tố giác tội phạm” của bị cáo Nguyễn Nhật 

Trường: 

S u khi nhận việc đòi nợ tiền củ  bà Nguyễn Thị Th m (trú tại Thôn Kon 

S  L m II, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum  cho ông Nguyễn Tiến 
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Hùng (trú tại Thôn 3, xã Hò  Bình, thành phố Kon Tum . Khoảng 20 giờ ngày 

06/7/2016, Trần Trung Hùng gọi điện thoại cho Nguyễn Phư ng Trình nhờ 

Trình lên nhà Hùng (tại Thôn Pleichum Đăkcho h, phường Ngô Mây, thành phố 

Kon Tum  chở Hùng đến nhà củ  Nguyễn Văn N m (trú tại Thôn KonHr chot, 

phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Khi chở Hùng đến 

nhà N m thì Trình đứng ngoài, còn Hùng cầm giấy nhận nợ vào gặp N m, rủ 

Nam cùng tham gia và N m đồng ý, vì không có xe nên N m gọi điện thoại cho  

Nguyễn Nhật Trường nhờ Trường đến nhà chở N m đi. S u đó, Trường điều 

khiển xe mô tô chở N m, Trình điều khiển xe mô tô chở Hùng đến nhà bà 

Th m. Đến n i, Trình và Trường đứng ngoài đường đợi, còn Hùng và N m đi 

vào trong nhà gặp bà Th m và con củ  bà Th m là Nguyễn Văn S ng. Thấy bà 

Th m, Hùng tự xưng tên là Gióng và Mèo (tức là N m  đến lấy nợ giúp ông 

Hùng, yêu cầu vợ, chồng bà Th m phải trả số tiền nợ cho ông Hùng theo giấy 

nhận nợ. Bà Th m nghe vậy thì thừ  nhận có nợ tiền ông Hùng theo giấy nhận 

nợ, tuy nhiên bà không có tiền trả. Nghe vậy, Hùng rút trong người r  01 khẩu 

súng K59 d  lên, tháo ổ tiếp đạn lấy từng viên đạn r  cho bà Th m biết là súng 

thật rồi đe dọ  “trong vòng 03 ngày bà Thơm phải trả ti n  nếu không Hùng sẽ 

xử  ý”. S u đó, Hùng và N m bỏ đi r  ngoài, lên xe mô tô để Trình và Trường 

chở về. 

S u khi đến nhà bà Nguyễn Thị Th m để đòi nợ cho ông Hùng vào ngày 

06/7/2016, nhưng bà Th m không trả tiền cho Hùng, nên khoảng 15 giờ ngày 

12/7/2016, Hùng  gọi điện thoại cho Trình nhờ Trình xuống nhà bà Th m chở 

con trai củ  bà Th m là S ng lên gặp Hùng và Trình đồng ý, điều khiển xe mô 

tô đến nhà gặp S ng và nói S ng đi với Trình lên gặp Hùng. Khi đến nhà Hùng 

(tại thôn PleiChum ĐăkCho h, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum) thì 

Trình đi về, còn Hùng bắt S ng đi vào trong nhà dùng còng số 8 còng t y, dùng 

dây xích cột chân củ  S ng lại và xích vào cử  sổ phòng khách nhà củ  Hùng. 

S u đó Hùng lấy điện thoại củ  S ng gọi điện thoại cho bà Th m yêu cầu trả 

tiền chứ không sẽ giết và chặt t y củ  S ng đồng thời đư  điện thoại cho S ng 

để nói chuyện với bà Th m để buộc bà Th m phải trả nợ nhưng bà Th m không 

có tiền trả. Quá trình bắt giữ S ng, Hùng liên tục gọi điện cho bà Th m yêu cầu 

đư  tiền nếu không sẽ chặt t y củ  S ng. Đến khoảng 14 giờ ngày 14/7/2016, 

s u nhiều lần gọi điện đe dọ  nhưng bà Th m không trả tiền nên Hùng buộc 

phải thả S ng r . Sợ s u khi thả S ng thì C  qu n Công  n sẽ phát hiện r  chỗ 

củ  Hùng nên Hùng gọi điện thoại cho Nguyễn Phư ng Trình, Nguyễn Nhật 

Trường, Bụp và Út (Chư  xác định nhân thân, l i lịch  đến nhà củ  Hùng để dọn 

đồ cá nhân cho Hùng. Lúc này Hùng qu y vào trong nhà lấy 01 cái thớt bằng gỗ, 

01 con d o bầu bỏ phí  ngoài hiên nhà s u đó đư  S ng r , mở trói cho S ng, 

dùng súng K59 chĩ  vào người củ  S ng, yêu cầu S ng phải tự chặt t y củ  

mình. Do sợ Hùng bắn nên S ng đã sử dụng d o chặt đứt đốt II ngón V t y trái 

củ  mình. S u khi ép S ng tự chặt t y xong, thấy máu chảy ở hiên nhà nên Hùng 

nói Trường lấy nước xối máu và cất ngón t y củ  S ng, rồi nói Trình sử dụng 

điện thoại chuyển số tiền 5.000đ từ tài khoản trong số điện thoại củ  Trình vào 

số điện thoại củ  S ng. S u đó, Hùng s i Út chở S ng r  ngoài đường Quốc lộ 
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14 để S ng tự đón xe về, còn Trình chở Trường, Bụp chở Hùng đi tắt đường lô 

c o su qu  xã Đăk Cấm. Trên đường đi, Trường có kể cho Trình nghe việc thấy 

Hùng ép S ng tự chặt t y củ  mình và nói vẫn đ ng cầm ngón t y củ  S ng, 

Hùng đi bên cạnh nghe thấy vậy thì nói Trường vứt ngón t y đi nên Trường đã 

vứt ngón t y củ  S ng trên đường đi. Khi đi đến một rẫy c o su thì Hùng ở lại 

cònTrường, Trình, Bụp đi về.  

Tại bản kết luận giám định pháp y số 84, ngày 18/7/2016 củ  Trung tâm 

giám định pháp y - Bệnh viện đ  kho  tỉnh Kon Tum, kết luận: Tỷ lệ tổn thư ng 

c  thể tại thời điểm giám định củ  Nguyễn Văn S ng là 05%.  

Đối tượng Trần Trung Hùng đã bị Tò  án nhân dân tỉnh Kon Tum xét xử 

về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” và tội “Cưỡng đoạt tài sản”; Nguyễn 

Văn N m đã bị xét xử về tội “Cưỡng đoạt tài sản”; Nguyễn Phư ng Trình đã bị 

Tò  án nhân dân tỉnh Kon Tum xét xử về tội “Không tố giác tội phạm” theo bản 

án số 45/2017/HS-ST ngày 21/12/2017. 

Tại bản cáo trạng số 03/CT-VKS-P2 ngày 30 tháng 3 năm 2018 củ  ViÖn 

kiÓm s¸t nh©n d©n tỉnh Kon Tum truy tố bị cáo Nguyễn Văn Huy về tội “Cưỡng 

đoạt tài sản” theo điểm d khoản 2 Điều 170 củ  Bộ luật hình sự năm 2015, bị 

cáo Nguyễn Ngọc Hvà bị cáo Nguyễn Hữu Đ n cùng về tội “Che giấu tội phạm” 

theo khoản 1 Điều 389 củ  Bộ luật hình sự năm 2015, bị cáo Nguyễn Nhật 

Trường về tội “Không tố giác tội phạm” theo khoản 1 Điều 314 củ  Bộ luật hình 

sự năm 1999. 

Tại phiên tò , đại diện ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tỉnh Kon Tum vẫn giữ 

nguyên qu n điểm truy tố và đề nghị Héi ®ång xÐt xö: 

Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 135; điểm b, o, p khoản 1 Điều 46; điểm g 

khoản 1 Điều 48 củ  Bộ luật hình sự năm 1999 (Sử  đổi, bổ sung năm 2009): xử 
phạt bị cáo Nguyễn Văn Huy từ 42 đến 48 tháng tù. 

Áp dụng khoản 1 Điều 313; điểm h, p khoản 1 Điều 46 củ  Bộ luật hình 

sự năm 1999 (Sử  đổi, bổ sung năm 2009 : xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc H từ 16 

đến 20 tháng tù. 

Áp dụng khoản 1 Điều 313; điểm o, p khoản 1 Điều 46; điểm g khoản 1 

Điều 48 củ  Bộ luật hình sự năm 1999 (Sử  đổi, bổ sung năm 2009 :  xử phạt bị 

cáo Nguyễn Hữu Đ n từ 18 đến 24 tháng tù.  

Áp dụng khoản 1 Điều 314; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 củ  Bộ luật 

hình sự năm 1999 (Sử  đổi, bổ sung năm 2009 : xử phạt bị cáo Nguyễn Nhật 

Trường từ 12 đến 18 tháng tù. 

Đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử trả lại số tiền 10.000.000đ mà gi  đình 

bị cáo Nguyễn Văn Huy đã nộp để khắc phục hậu quả và trả lại 01 (một  xe mô 

tô nhãn hiệu Hond  AirBl ck, biển kiểm soát 82B1- 408.31 cho bị cáo Nguyễn 

Ngọc Hiền.  

Tại phi n tòa  Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Nhật Trường cho 

rằng: Việc xử lý bị cáo Trường về tội “Không tố giác tội phạm” là không có c  
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sở, vì Trường không biết Trần Trung Hùng bắt cóc S ng và việc bắt cóc đó  

nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Ngoài r , trước khi mở phiên tò  C  qu n 

điều tr  cung cấp cho Viện kiểm sát để bàn gi o cho Tò  án một số bản lấy lời 

khai là việc bổ sung chứng cứ nên vi phạm về tố tụng. Do vậy, đề nghị Hội đồng 

xét xử xem xét.    

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

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

được tr nh tụng tại phiên tò , Hội đồng xét xử nhận định như s u:  

[1] Về tính hợp pháp củ  các hành vi, quyết định tố tụng củ  C  qu n 

điều tr , Điều tr  viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tr , 

truy tố, xét xử:  

Hội đồng xét xử thấy rằng các hành vi tiến hành tố tụng củ  Điều tr  viên, 

Kiểm sát viên cũng như các quyết định tố tụng củ  C  qu n điều tr  Công  n 

tỉnh Kon Tum, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum trong quá trình điều tr , 

truy tố đều đảm bảo thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục được quy 

định trong Bộ luật tố tụng hình sự. Trong quá trình điều tr  và tại phiên tò , các 

bị cáo, người bị hại và những người có quyền lợi, nghĩ  vụ liên quan không có 

 i ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định củ  C  qu n tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng củ  C  qu n tiến 

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

[2] Tại phiên tò , mặc dù Luật sư bào chữ  cho bị cáo Nguyễn Nhật 

Trường cho rằng trước khi mở phiên tò  C  qu n điều tr  bổ sung chứng cứ là vi 

phạm về tố tụng. Tuy nhiên, tại phiên tò  Hội đồng xét xử đã làm rõ là những tài 

liệu mà C  qu n điều tr  bàn gi o bổ sung chỉ là những bản lời kh i được chứng 

sao theo đúng quy định củ  pháp luật nhằm đính chính cho những bản lời kh i 

được s o trước đây không phù hợp, ngoài ra không có tài liệu gì mới. Tại phiên 

tòa, c¸c bị cáo Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Ngọc Hiền, Nguyễn Hữu Đ n và 

Nguyễn Nhật Trường đã kh i nhận toàn bộ hành vi phạm tội củ  mình; mặc dù 

bị cáo Nguyễn Nhật Trường có trình bày khác so với lời kh i trước đó tại C  

quan điều tr  nhằm tránh tội nhưng không có c  sở th y đổi nên Hội đồng xét xử 

không chấp nhận. Lời kh i nhận tội củ  c¸c bị cáo khác c  bản là phù hợp với 

lời kh i trước đây tại C  qu n điều tr , lời kh i củ  người bị hại, người có quyền 

lợi, nghĩ  vụ liên qu n và những người làm chứng và các tài liệu chứng cứ kh¸c 

cã trong hồ s  vụ án. Từ đó có đủ c  sở để khẳng định:  

Đối với bị cáo Nguyễn Văn Huy: Chỉ vì mục đích muốn có tiền để tiêu 

xài cá nhân nên khi nghe Trần Trung Hùng rủ đi lấy tiền bảo kê tại các bãi cát 

để chi  nh u, Huy đã đồng ý và th m gi  cùng với Hùng, Nguyễn Phư ng Trình 

và Đinh Khắc Trung thực hiện hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” củ  02 người bị hại 

với tổng số tiền là 95.000.000 đồng, trong đó cưỡng đoạt củ  ông Nguyễn Đức 

Du 02 lần lấy số tiền là 20.000.000 đồng và củ  ông Trịnh Văn Bình 05 lần lấy 

số tiền là 75.000.000 đồng, số tiền Huy được nhận là 19.000.000 đồng. Do đó, 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn Huy về tội 
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“Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 170 củ  Bộ luật 

hình sự năm 2015 là có c  sở, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.   

Đối với Nguyễn Ngọc Hiền, mặc dù biết rõ Trần Trung Hùng là đối tượng 

đ ng lẩn trốn theo Quyết định truy nã về nhiều tội, hiện đ ng bị truy bắt tại khu 

vực bãi cát thuộc thôn Kon R  Pắt, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum nhưng Nguyễn Ngọc Hiền khi nghe Hùng điện thoại nhờ lên chở Hùng đi 

trốn thì Hiền đồng ý và sau khi Hùng dùng súng bắn lực lượng Công  n đ ng thi 

hành công vụ để chạy trốn, thì Hiền đã lấy xe củ  Nguyễn Văn Trứ chở Hùng đi 

đến đị  phận tỉnh Gia Lai để lẩn trốn. Còn đối với Nguyễn Hữu Đ n dù biết 

Hùng là đối tượng đ ng bị truy nã về nhiều tội (trong đó có hành vi bắn Công an 

bị thư ng khi Hùng bị vây bắt  nhưng Đ n vẫn lấy xe củ  Nguyễn Quốc Cường 

để chở Hùng đi lẩn trốn ở nhiều n i trên đị  bàn tỉnh Kon Tum và tìm chỗ ngủ, 

mu  đồ ăn cho Hùng. Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum đã truy tố 

các bị cáo Nguyễn Ngọc Hiền và Nguyễn Hữu Đ n cùng về tội “Che giấu tội 

phạm” theo quy định tại khoản 1 Điều 389 củ  Bộ luật hình sự năm 2015 là có 

c  sở, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.   

Đối với bị cáo Nguyễn Nhật Trường: Mặc dù chỉ là mối qu n hệ bạn bè 

và biết rõ về việc Trần Trung Hùng bắt cóc anh Nguyễn Văn S ng (con củ  bà 

Nguyễn Thị Th m), s u đó trực tiếp chứng kiến việc Hùng ép S ng tự chặt ngón 

tay củ  S ng để buộc gi  đình bà Th m trả nợ tiền cho ông Nguyễn Tiến Hùng, 

nhưng Trường không tố giác hành vi phạm tội này củ  Hùng với C  qu n có 

thẩm quyền. Do vậy, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum đã truy tố bị cáo 

Nguyễn Nhật Trường về tội “Không tố giác tội phạm” theo quy định tại khoản 1 

Điều 314 củ  Bộ luật hình sự năm 1999 là có c  sở, đúng người, đúng tội và 

đúng pháp luật.  

[3] Về áp dụng điều luật củ  Bộ luật hình sự để xác định tội d nh đối với 

các bị cáo: 

Hội đồng xét xử xét thấy hành vi phạm tội củ  các bị cáo Nguyễn Văn 

Huy, Nguyễn Ngọc Hiền, Nguyễn Hữu Đ nvà Nguyễn Nhật Trường đều được 

thực hiện trước ngày 01 tháng 01 năm 2018 (Ngày Bộ luật hình sự năm 2015 có 

hiệu lực thi hành  và so sánh về các tội “Cưỡng đoạt tài sản” quy định tại điểm 

d khoản 2 Điều 170 củ  Bộ luật hình sự năm 2015 với tội “Cưỡng đoạt tài sản” 

quy định tại điểm d khoản 2 Điều 135 củ  Bộ luật hình sự năm 1999; tội “Che 

giấu tội phạm” quy định tại khoản 1 Điều 389 củ  Bộ luật hình sự 2015 với tội 

“Che giấu tội phạm” quy định tại khoản 1 Điều 313 củ  Bộ luật hình sự năm 

1999 nhận thấy mức hình phạt tại các điều luật củ  h i Bộ luật hình sự đều bằng 

nh u; riêng đối với tội “Không tố giác tội phạm” quy định tại khoản 1 Điều 314 

củ  Bộ luật hình sự năm 1999 có mức hình phạt tù khởi điểm nhẹ h n so với 

mức hình phạt tù quy định tại khoản 1 Điều 390 củ  Bộ luật hình sự năm 2015. 

Do đó, Hội đồng xét xử không áp dụng các quy định có lợi cho các bị cáo khi 

quyết định hình phạt theo Bé luËt h×nh sù năm 2015, mà áp dụng các điều luật 

củ  Bộ luật hình sự năm 1999 (được sử  đổi, bổ sung năm 2009  để xét xử các 

bị cáo.     
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[4] Xét tính chất, møc ®é hµnh vi phạm tội củ  các bị cáo là rất nguy hiểm 

cho xã hội, cụ thể đối với hành vi phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản” củ  bị cáo 

Nguyễn Văn Huy đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản củ  công dân 

được pháp luật bảo vệ, thể hiện sự coi thường pháp luật và bản chất côn đồ; 

đồng thời gây mất trật tự trị  n xã hội, tạo tâm lý ho ng m ng lo sợ cho những 

người bị hại và tác động xấu đến đời sống củ  nhân dân tại đị  phư ng; đối với 

các bị cáo Nguyễn Ngọc Hiền và Nguyễn Hữu Đ n mặc dù biết Hùng là đối 

tượng đ ng bị truy nã về nhiều tội, lại vừ  bắn lực lượng Công  n vây bắt để bỏ 

trốn nhưng Hiền, Đ n vẫn giúp đỡ chở Hùng đi lẩn trốn, tìm chỗ ngủ và mu  đồ 

ăn cho Hùng. Bị cáo Nguyễn Nhật Trường mặc dù bị Trần Trung Hùng l  chửi, 

bắt làm nhiều việc nhưng Trường có biết Hùng bắt cóc  nh Nguyễn Văn S ng 

và trực tiếp chứng kiến việc Hùng ép S ng tự chặt ngón t y củ  S ng nhằm buộc 

gi  đình bà Nguyễn Thị Th m trả nợ tiền cho ông Nguyễn Tiến Hùng, nhưng 

Trường không tố giác hành vi phạm tội này củ  Hùng với C  qu n Công  n. 

Hành vi phạm tội này củ  các bị cáo Nguyễn Ngọc Hiền, Nguyễn Hữu Đ n và 

Nguyễn Nhật Trường ®ã trực tiếp x©m ph¹m ®Õn hoạt động đúng đắn củ  c  

quan tư pháp trong việc bảo vệ quyền lợi củ  Nhà nước, quyền và lợi ích hợp 

pháp củ  công dân, làm giảm hiệu lực quản lý củ  các c  qu n, tổ chức này, gây 

khó khăn cho các c  qu n chức năng trong quá trình phát hiện, điều tr , xử lý tội 

phạm. Do ®ã, cÇn phải xö ph¹t các bÞ c¸o mét møc ¸n thËt nghiªm kh¾c tư ng 

xứng với hành vi phạm tội mà các bị cáo đã thực hiện, nên c¸ch ly bÞ c¸o ra khái 

®êi sèng xã héi mét thêi gian nhất định là cần thiết, cã nh vËy míi ®ñ t¸c dông 

c¶i t¹o, gi¸o dôc các bÞ c¸o biÕt t«n träng ph¸p luËt, t«n träng tài sản củ  người 

khác, ®ång thêi gi÷ g×n trËt tù xã héi, t¨ng cêng hiÖu lùc qu¶n lý cña c¸c c¬ 

quan t ph¸p, còng nh r¨n ®e vµ phßng ngõa chung tríc t×nh h×nh téi ph¹m 

®ang ngµy cµng gia t¨ng, phøc t¹p nh hiÖn nay. Ngoài ra, đây cũng là bài học 

kinh nghiệm để lµm g¬ng cảnh tỉnh đối với những  i đừng chỉ vì mối qu n hệ 

bạn bè xã hội mà kiêng nể bao che, giúp đỡ cho kẻ phạm tội (đặc biệt là tội 

phạm đặc biệt nghiêm trọng) trốn tránh sự trừng trị củ  pháp luật.  

[5] Xét về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: 

Bị cáo Nguyễn Văn Huy (trong khoảng thời gi n từ tháng 3 năm 2016 đến 

tháng 8 năm 2016  đã th m gi  cùng với Trần Trung Hùng, Nguyễn Phư ng 

Trình và Đinh Khắc Trung thực hiện 02 lần hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” củ  

h i người bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt là 95.000.000 đồng (07 lần nhận 

tiền , phần bị cáo Huy nhận là 19.000.000 đồng. Do đó, bị cáo Huy phải chịu 

tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là “Phạm tội nhi u  ần” quy định tại 

điểm g khoản 1 Điều 48 củ  Bộ luật hình sự năm 1999.   

Đối với bị cáo Nguyễn Hữu Đ n: Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo Nguyễn 

Hữu Đ n là người đã có 02 tiền án về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Chống 

người thi hành công vụ” (đã chấp hành xong hình phạt nhưng chư  được xãa ¸n 

tÝch) nhng bÞ c¸o lại tiÕp tôc thùc hiÖn hµnh vi ph¹m téi “Che giấu tội phạm”. 

Tuy nhiên, căn cứ vào các quy định có lợi cho người phạm tội tại Nghị quyết số 

41/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 củ  Quốc Hội, khoản 3 Điều 7, Điều 

107 củ  Bộ luật hình sự năm 2015, thì đối với tội “Chống người thi hành công 
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vụ”, vì bị cáo Đ n thực hiện hành vi phạm tội này khi chư  đủ 18 tuổi (mới 17 

tuổi 10 tháng 22 ngày) và là tội ít nghiêm trọng nên lần phạm tội này được coi là 

không có án tích. Do ®ã, Hội đồng xét xử xác định bÞ c¸o Đ n chỉ có 01 tiền án 

về tội “Cố ý gây thương tích” nên lần phạm tội này bị cáo Đ n ph¶i chÞu t×nh tiÕt 

t¨ng nÆng là “Tái phạm” ®îc quy ®Þnh tại điểm g khoản 1 Điều 48 củ  Bộ luật 

hình sự năm 1999.  

Các bị cáo Nguyễn Ngọc Hiền và Nguyễn Nhật Trường không phải chịu 

tình tiết tăng nặng nào.  

[6] Xét về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Trong quá trình điều tr  cũng như tại phiên tò  hôm n y, các bị cáo 

Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Ngọc Hiền và Nguyễn Hữu Đ n đã thành khẩn kh i 

báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội củ  mình; còn bị cáo Nguyễn Nhật 

Trường c  bản là thành khẩn kh i báo, ăn năn hối cải. Ngoài r , bị cáo Nguyễn 

Văn Huy đã tác động gi  đình bồi thường khắc phục một phần hậu quả về hành 

vi phạm tội củ  mình với số tiền là 10.000.000 đồng, đồng thời những người bị 

hại cũng có đ n bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Huy. Riêng các bị cáo 

Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Hữu Đ n và Nguyễn Nhật Trường s u khi biết mình 

bị truy nã thì các bị cáo đã r  Công  n để đầu thú về hành vi phạm tội củ  mình; 

các bị cáo đều có hoàn cảnh gi  đình khó khăn, riêng bị cáo Huy và Hiền có con 

còn nhỏ; bị cáo Nguyễn Ngọc Hiền trước khi phạm tội này là người có nhân 

thân tốt (chư  có tiền án, tiền sự . Do đó, cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy 

định tại điểm p khoản 1 Điều 46 củ  Bộ luật hình sự năm 1999 cho các bị cáo 

Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Ngọc Hiền, Nguyễn Hữu Đ n, Nguyễn Nhật Trường; 

áp dụng khoản 2 Điều 46 củ  Bộ luật hình sự năm 1999 cho các bị cáo Nguyễn 

Văn Huy, Nguyễn Hữu Đ n, Nguyễn Nhật Trường và áp dụng tình tiết giảm nhẹ 

quy định tại điểm b khoản 1 Điều 46 củ  Bộ luật hình sự năm 1999 đối với bị 

cáo Nguyễn Văn Huy.     

[7] VÒ tr¸ch nhiÖm d©n sù:  

Đối với số tiền 10.000.000đ mà gi  đình bị cáo Nguyễn Văn Huy đã nộp 

tại Côc thi hµnh ¸n d©n sù tØnh Kon Tum để bồi thường khắc phục hậu quả cho 

bị cáo Huy: Hội đồng xét xử thấy rằng việc bồi hoàn lại số tiền mà bị cáo 

Nguyễn Văn Huy, Trần Trung Hùng, Đinh Khắc Trung, Nguyễn Phư ng Trình 

cưỡng đoạt củ   nh Trịnh Văn Bình đã được giải quyết tại bản án hình sự s  

thẩm số 45/2017/HS-ST ngày 21 tháng 12 năm 2017 củ  Tò  án nhân dân tỉnh 

Kon Tum (đã có hiệu lực pháp luật ; tuy nhiên tại phiên tò , bị cáo Huy muốn 

được dùng số tiền này để cùng với Trần Trung Hùng, Đinh Khắc Trung, Nguyễn 

Phư ng Trình bồi hoàn lại số tiền 75.000.000 đồng đã cưỡng đoạt cho anh Bình 

và các bị án Trần Trung Hùng, Đinh Khắc Trung, Nguyễn Phư ng Trình cũng 

nhất trí với yêu cầu này củ  bị cáo Huy (đồng thời, mẹ củ  bị cáo Huy là bà 

Nguyễn Thị Xuân Th nh không yêu cầu bị cáo Huy phải hoàn trả lại số tiền 

10.000.000 đồng mà bà đã nộp bồi thường th y cho bị cáo Huy). Do đó, Hội 

đồng xét xử thấy cần tiÕp tôc t¹m gi÷  số tiền 10.000.000 đồng này ®Ó ®¶m b¶o 

cho c«ng t¸c thi hµnh ¸n đối với số tiền mà các bị án Trần Trung Hùng, Đinh 

44



Khắc Trung, Nguyễn Phư ng Trình phải bồi hoàn lại cho anh Trịnh Văn Bình 

theo quyết định tại bản án hình sự s  thẩm số 45/2017/HS-ST ngày 21 tháng 12 

năm 2017 củ  Tò  án nhân dân tỉnh Kon Tum.     

[8] Về vật chứngvô ¸n: 

Đối với 01 (một  xe mô tô nhãn hiệu Hond  AirBl ck, biển kiểm soát 

82B1- 408.31, số máy JF63E1061755, số khung 6307FZ061738 củ  bị cáo 

Nguyễn Ngọc Hiền. Đây kh«ng ph¶i lµ c«ng cô dïng vµo viÖc ph¹m téi (bị cáo 

Hiền không sử dụng xe mô tô này để chở Hùng đi lẩn trốn  nên tr¶ l¹i cho bÞ c¸o 

Hiền lµ phï hîp.    

 [9] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự s  thẩm theo quy định 

củ  pháp luật.    

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào ®iÓm d khoản 2 Điều 135; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 

46; điểm g khoản 1 Điều 48 củ  Bộ luật hình sự năm 1999 (Sử  đổi, bổ sung 

năm 2009).  

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn Huy 45 (Bốn mươi  ăm) tháng tï về tội 

“Cưỡng đoạt tài sản”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày b¾t t¹m 

giam (19/9/2017).  

Căn cứ vào khoản 1 Điều 313; điểm p khoản 1 Điều 46 củ  Bộ luật hình 

sự năm 1999 (Sử  đổi, bổ sung năm 2009 .  

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Ngọc Hiền 26 (Hai mươi sáu  tháng tù về tội 

“Che giấu tội phạm”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm gi m 

(27/12/2017).    

Căn cứ vào khoản 1 Điều 313; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm g 

khoản 1 Điều 48 củ  Bộ luật hình sự năm 1999 (Sử  đổi, bổ sung năm 2009  

Điểm h khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 

năm 2017 củ  Quốc Hội, khoản 3 Điều 7, khoản 1 Điều 107 củ  Bộ luật hình sự 

năm 2015. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Hữu Đ n 24 (Hai mươi tư  tháng tù về tội “Che 

giấu tội phạm”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm gi m 

(04/01/2018). 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 314; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 củ  Bộ 

luật hình sự năm 1999 (Sử  đổi, bổ sung năm 2009 .  

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Nhật Trường 09 (Chín  tháng tù về tội “Không tố 

giác tội phạm”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày b¾t ®Ó thi hµnh ¸n.  

VÒ tr¸ch nhiÖm d©n sù: 

Tiếp tục tạm giữ số tiền 10.000.000đ mà gi  đình bị cáo Nguyễn Văn Huy 

đã nộp tại Côc thi hµnh ¸n d©n sù tØnh Kon Tum ®Ó ®¶m b¶o cho c«ng t¸c thi 
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hµnh ¸n đối với số tiền 75.000.000 đồng mà các bị án Trần Trung Hùng, Đinh 

Khắc Trung, Nguyễn Phư ng Trình phải bồi hoàn lại cho  nh Trịnh Văn Bình 

theo bản án hình sự s  thẩm số 45/2017/HS-ST ngày 21 tháng 12 năm 2017 củ  

Tò  án nhân dân tỉnh Kon Tum.  

(Số tiền 10.000.000đ đã được C¬ quan C¶nh s¸t ®iÒu tra C«ng an tØnh Kon 

Tum nộp vào Kho bạc Nhà nước ngày 16 tháng 5 năm 2018 tại tài khoản số 

3949.0.1054193.00000 củ  Cục thi hµnh ¸n d©n sù tØnh Kon Tum).   

Về xö lý vật chứng:  

C¨n cø vµo §iÒu 41 Bé luËt h×nh sù năm 1999, §iÒu 106 củ  Bé luËt tè 

tông h×nh sù năm 2015, tuyên trả lại: 01 (một  xe mô tô nhãn hiệu Hond  

AirBlack, biển kiểm soát 82B1- 408.31, số máy JF63E1061755, số khung 

6307FZ061738 cho bị cáo Nguyễn Ngọc Hiền.    

(Theo biªn b¶n giao nhËn vËt chøng ngµy 11 tháng 5 năm 2018 gi÷a C¬ 

quan c¶nh s¸t ®iÒu tra C«ng an tØnh Kon Tum víi Côc Thi hµnh ¸n d©n sù tØnh 
Kon Tum). 

Về án phí: 

Căn cứ vào Điều 136 củ  Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; kho¶n 1 Điều 

21; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 cña 

Ủy ban thêng vô Quèc Héi vÒ án phí, lệ phí Tò  án. Buộc các bị cáo Nguyễn 

Văn Huy, Nguyễn Nhật Trường, Nguyễn Ngọc Hiền và Nguyễn Hữu Đ n, mỗi 

bị cáo phải nộp 200.000® (Hai trăm ngàn đồng  án phí hình sự s  thẩm.  

Căn cứ vào các Điều 331, Điều 333 củ  Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (15/8/2018), các bị cáo vµ ngêi cã 

quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan có quyền kháng cáo bản án này lên Tò  án nhân 

dân cấp c o tại Đà Nẵng để xin xét xử theo trình tự phúc thẩm. Riªng nh÷ng 

ngêi bÞ h¹i vµ ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan v¾ng mÆt t¹i phiªn tßa 
®îc quyÒn kh¸ng c¸o trong thêi h¹n 15 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc b¶n ¸n hoÆc 
b¶n ¸n ®îc niªm yÕt t¹i Ủy b n nhân dân xã, phêng n¬i hä c tró.   

N¬i nhËn:         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

- TAND cấp cao tại Đà Nẵng; THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND tØnh Kon Tum; 
- CA tØnh Kon Tum; 

- Những người th m gi  tố tụng; 
- Lu HS. 
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   TÒA ÁN NHÂN DÂN 

   TỈNH BÌNH PHƢỚC 

    Bản án số: 38/2018/HS-ST 

    Ngày: 13-9-2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƢỚC 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ông Vũ Hoàng Linh 

Thẩm phán: Ông Hoàng Minh Thịnh 

Các Hội thẩm nhân dân:  Bà Lương Thị Diệu 

Ông Nguyễn Văn Gọc 

Ông Thạch Lực 

Thư ký phiên tòa: Bà Hồ Thị Nga - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Phước. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tham gia phiên tòa: 
Bà Võ Thị Kim Ánh - Kiểm sát viên 

Ngày 13 tháng 9 năm 2018, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 18/2018/TLST-HS ngày 29 tháng 

5 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 29/2018/QĐXXST-HS ngày 

11 tháng 7 năm 2018 đối với các bị cáo: 

1. Bị cáo Huỳnh Minh T, sinh năm 1984 tại tỉnh Tiền Giang; Nơi cư trú:

Ấp Q, xã A, huyện C, tỉnh Tiền Giang; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ văn 

hóa: 8/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt 

Nam; Con ông Huỳnh Văn B và bà Trương Thị T; Bị cáo có vợ và 01 người con; 

Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 20-7-2016 đến 

nay. “Có mặt” 

2. Bị cáo Mai Văn D, sinh năm 1986 tại tỉnh Thanh Hóa; Nơi cư trú: Thôn

S, xã T, huyện B, tỉnh Bình Phước; Nghề nghiệp: Làm rẫy; Trình độ văn hóa: 

9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; 

Con ông Mai Duy P và bà Phạm Thị L; Bị cáo có vợ và 02 người con; Tiền án: 

Không; Tiền sự: Ngày 04/9/2017 bị Ủy ban nhân dân xã T ra Quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính với số tiền 3.500.000đ về hành vi phá hoại tài sản của người 

khác. Bị can chưa thi hành quyết định; Bị cáo Mai Văn D hiện đang bị áp dụng 

biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. “Có mặt” 

- Người bào chữa cho bị cáo Huỳnh Minh T: Luật sư Nguyễn Minh Đ1 - 

Văn phòng luật sư Đăng Minh, Đoàn luật sư tỉnh Bình Phước. “Có mặt” 
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-  Bị hại: Ông Nguyễn Sỹ Đ, sinh năm 1962; Trú tại: Khu H, thị trấn Đ, 

huyện B, tỉnh Bình Phước. “Có mặt” 

-  Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Chị Mai Thị T2, sinh năm 1994; Trú tại: Thôn S, xã T, huyện B, tỉnh

Bình Phước; Nơi ở hiện nay: Ấp Q, xã A, huyện C, tỉnh Tiền Giang. “Có mặt” 

2. Anh Mai Văn N, sinh năm 1988; Trú tại: Thôn S, xã T, huyện B, tỉnh

Bình Phước. “Có mặt” 

- Người làm chứng: 

1. Chị Huỳnh Thị D1, sinh năm 1992; Trú tại: Thôn H, xã T, huyện B, tỉnh

Bình Phước. “Vắng mặt” 

2. Chị Nguyễn Bảo Ng, sinh năm 1993; Trú tại: Số 34 Đoàn Đức Thái, khu

H, thị trấn Đ, huyện B, tỉnh Bình Phước. “Vắng mặt” 

3. Bà Vũ Thị H, sinh năm 1976; Trú tại: Khu H, thị trấn Đ, huyện B, tỉnh

Bình Phước. “Vắng mặt” 

4. Anh Nguyễn Nhật T1, sinh năm 1995; Trú tại: Khu H, thị trấn Đ, huyện

B, tỉnh Bình Phước. “Vắng mặt” 

5. Bà Phạm Thị L, sinh năm 1963; Trú tại: Thôn S, xã T, huyện B, tỉnh

Bình Phước. “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 09 giờ ngày 09/6/2016, trong lúc chờ vợ là chị Mai Thị T2 vào chợ 

B để mua hàng hóa, Huỳnh Minh T vào quán cơm, giải khát “HĐ” thuộc khu T, thị 

trấn Đ, huyện B, tỉnh Bình Phước do ông Nguyễn Sỹ Đ làm chủ gọi 01 ly cà phê 

đen đá để uống. Lúc này, chị Nguyễn Bảo Ng là con của ông Đ mang ra 01 ly cà 

phê đen nóng nên T gọi thêm 01 ly đá thì chị Ng mang ra 01 ly đá và nói: “Anh 

cho đá qua ly nhỏ uống nha”, T hỏi lại: “Chứ uống ly này không được hả?”. Lúc 

này, ông Đ đang cầm 01 cái kéo cắt tỉa cây cảnh ở gần đó nói với T: “Ở đây khách 

uống ít đá với lại đang mùa mưa, mang nhiều đá nó chảy làm bẩn bàn” dẫn đến 

giữa ông Đ và T xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. T thách thức ông Đ đánh nhau thì ông 

Đ và anh Nguyễn Nhật T1 là con ông Đ nói với T là đi quán khác uống cà phê, lúc 

này chị T2 đi mua hàng hóa về đến nên T chở T2 đi về nhà bà Phạm Thị L (là mẹ 

vợ T2) tại Thôn S, xã T, huyện B, tỉnh Bình Phước.  

Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, T bực tức chuyện xảy ra tại quán 

“HĐ” nên nảy sinh ý định trả thù, T lấy 01 con dao đã để sẵn ở nhà bà L từ trước 

(loại dao tự chế dài khoảng 50cm, cán dao bằng gỗ dài khoảng 10cm, lưỡi dao 

bằng kim loại màu trắng dài khoảng 40cm, chỗ rộng nhất khoảng 10cm, mũi dao 

nhọn, dao đựng trong 01 vỏ bao màu đen bằng vải) bỏ vào trong 01 giỏ cói (loại 

giỏ dùng đựng gà) rồi nhờ Mai Văn D chở đi chợ B để bắt gà. D điều khiểu xe mô 
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tô hiệu Sirius biển số 93L1-092.84 chở đi, T chỉ đường cho D chở đến quán “HĐ”. 

Trên đường đi T lấy con dao ra giấu vào bên trong áo khoác đang mặc trên người 

còn chiếc giỏ cói thì gấp lại giắt ở phía sau xe. Khi đến trước quán “HĐ”, T nói D 

dừng xe ở lề đường rồi bước xuống xe lấy con dao trong áo khoác ra, rút dao ra 

khỏi vỏ bao cầm dao bằng tay phải đi vào chém bể chậu cây cảnh để trên kệ bê 

tông ở trước quán. Thấy anh T1 đang ngồi rửa chén ở gần đó nên T nói “Khi nãy 

mày chửi tao cái gì?” đồng thời xông đến chém T1 01 nhát nhưng T1 bỏ chạy vào 

trong nhà nên không trúng.  

Lúc này, ông Đ đang ngồi cách T khoảng 03 mét chạy đến dùng cùi chỏ tay 

phải đánh vào ngực T, tay trái cầm cổ tay phải của T đang cầm dao thì chân ông Đ 

bị trượt làm ông Đ ngã trong tư thế ngồi xổm xuống đất, T cũng bị ngửa người về 

phía sau ngồi đè lên cái thau đựng ly chén. T cầm dao bằng tay phải chém 01 nhát 

từ trên xuống trúng vào đầu ông Đ rồi tiếp tục chém thêm 02 nhát từ trên xuống, 

trong đó có 01 nhát trúng vào phần cổ - vai và 01 nhát trúng vào cánh tay bên phải 

của ông Đ. Bị chém, ông Đ đưa tay ôm đầu và ngồi lùi ra phía sau. Trong khi T 

chém ông Đ thì sợi dây chuyền trên cổ ông Đ bị tụt rơi xuống đất. Sau đó, ông Đ 

được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. 

 Thấy T chém ông Đ nên D nhặt dưới lòng đường một thanh Inox dài 

khoảng 40cm (dạng thân của cây chổi lau nhà) chạy vào với mục đích can ngăn. 

Khi D bước lên vỉa hè thì T cầm dao chạy ra nên D quay ra điều khiển xe mô tô 

chở T đi đến thành phố Hồ Chí Minh để T bỏ trốn. Trên đường đi, D vứt thanh 

Inox tại lòng suối phía dưới cây cầu sắt nối liền giữa khu Đức Hòa với khu Đức 

Lợi, thị trấn Đ, huyện B; T vứt con dao tại lòng sông Bé đoạn chảy qua cầu Phước 

Hòa thuộc ấp K, xã V, huyện P, Bình Dương. 

Ngày 20/7/2016, Huỳnh Minh T ra đầu thú tại Công an xã A, huyện C, tỉnh 

Tiền Giang và khai nhận hành vi phạm tội. 

Ngày 24/7/2016, Mai Văn D ra trình D tại Công an huyện B. 

Tại Bản kết luận giám định Pháp y về thương tích số 188/2016/TgT ngày 

21/7/2016 của Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh Bình Phước kết luận: 

Vết thương đỉnh trái lật xương sọ rách màng cứng + dập xuất huyết bán cầu não 

trái đã phẩu thuật vá màng cứng, đặt lại nắp sọ (Sẹo mổ trán đỉnh trái kích thước 

17 x 0,3cm gọn, lõm sọ dọc theo sẹo dài 6cm; Sẹo hình vòng cung chẩm + gáy 

trái kích thước 15 x 0,2cm rúm, hạn chế cúi cổ; sẹo ngang cơ delta cánh tay phải 

kích thước 9 x 0,8cm; Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 

34% (Ba mươi bốn phần trăm). 

Tại bản Kết luận giám định pháp y tâm thần số 72/KL-VPYTW ngày 

13/02/2017 của Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa kết luận đối với bị 

can Huỳnh Minh T:  

+ Trước, trong, sau khi gây án và hiện nay: Đương sự bị bệnh rối loạn 

nhân cách và hành vi thực tổn/ Động kinh (F07.8/G40 – ICD.10). 

+ Tại thời điểm gây án và hiện nay: Đương sự bị hạn chế năng lực và điều 

khiển hành vi. 

49



Tại bản Kết luận giám định pháp y tâm thần sau thời gian điều trị bắt buộc 

số: 562/KLBB-VPYTW ngày 25/12/2017 của Viện pháp y tâm thần Trung ương 

Biên Hòa kết luận: Bị can Huỳnh Minh T hiện tại bệnh đã ổn định, không cần 

thiết điều trị bắt buộc nữa, đương sự có đủ năng lực nhận thức và điều khiển 

hành vi để làm việc với cơ quan pháp luật. 

Quá điều tra đã thu giữ 01 vỏ bao (loại vỏ đựng dao) màu đen bằng vải, 

kích thước (43 x 9)cm; 01 sợi dây chuyền bằng kim loại màu bạc, dài 54cm, dây 

đã bị đứt; 01 cái kéo bằng kim loại màu trắng dài 15cm; 01 mũ lưỡi trai nam, kích 

thước (0,3 x 0,2)m; 01 cây đũa cán gỗ, 3 cạnh tam giác dài 16cm; 01 kính nam 

màu trắng dài 0,14m; 01 đôi dép nam kích thước (0,27 x 0,07)m, mặt trên của dép 

có dòng chữ “ASIA SPORT”; 01 con đao dài 67cm, lưỡi đao dài 51cm, cán dài 

16cm, phần tiếp giáp giữa cán và lưỡi đao có 01 cái khuyên, nơi rộng nhất của 

lưỡi đao 09cm, hẹp nhất 05cm, phần sống đao được vút cong rồi bo nhọn về phần 

mũi đao; 01 con dao dài 47cm, lưỡi dao dài 33cm, cán dao dài 14cm, lưỡi dao 

màu đen bằng kim loại, mũi dao tù, chỗ rộng nhất của lưỡi dao dài 5,9cm, cán 

dao bằng gỗ hình bát giác, trên lưỡi dao có ghi số “555”. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại Nguyễn Sỹ Đ yêu cầu bồi thường tiền chi 

phí chữa trị; thu nhập do ngừng kinh doanh là 45.000.000đ; tiền tổn thất tinh thần 

là 126.000.000đ, tổng cộng là 219.387.731đ. Gia đình bị cáo đã bồi thường 

120.000.000 đồng hai bên làm giấy tờ giao nhận, bị hại Đ không yêu cầu bị cáo bồi 

thường tiếp số tiền còn lại. Hiện nay bị hại đã làm đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự cho bị cáo. 

Tại bản Cáo trạng số 16/CT-VKS-P1 ngày 17-5-2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Bình Phước đã truy tố bị cáo Huỳnh Minh T về tội “Giết người” theo 

quy định tại điểm n khoản 1 Điều 93 và bị cáo Mai Văn D về tội “Che giấu tội 

phạm” theo quy định tại khoản 1 Điều 313 Bộ luật hình sự năm 1999. 

* Tại phiên tòa:

+ Các bị cáo: Khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung 

bản Cáo trạng số 16/CT-VKS-P1 đã truy tố các bị cáo. Bị cáo T thừa nhận hành 

vi của mình là vi phạm pháp luật, do bực tức cha con ông Đ trong lúc uống cà phê 

tại quán ông Đ nên bị cáo muốn trả thù, bị cáo nhận thức được hành vi của mình 

là vi phạm pháp luật, có thể ảnh hưởng đến tính mạng người khác nên phạm tội 

“Giết người” và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; 

Bị cáo D cho rằng không biết việc chở bị cáo T đi trốn là phạm tội, nên đề nghị 

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

+ Bị hại: Cho rằng Cáo trạng số 16/CT-VKS-P1 truy tố bị cáo D về tội 

“Che giấu tội phạm” là không đúng, bởi bị cáo D là người chở bị cáo T đến chém 

cha con ông Đ, đồng thời khi vợ ông Đ chạy ra can ngăn thì bị cáo D nhặt cây sắt 

chạy vào hành hung vợ ông Đ. Do vậy, hành vi của bị cáo D là đồng phạm với bị 

cáo T về tội danh “Giết người”. Do đó, bị hại đề nghị Hội đồng xét xử xem xét. 

Đối với bị cáo T, quá trình điều tra bị hại đã có đơn bãi nại và tại phiên tòa 

bị hại cũng đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Về trách 
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nhiệm dân sự, bị hại yêu cầu bị cáo T phải tiếp tục bồi thường cho bị hại số tiền 

còn lại theo đơn yêu cầu bồi thường của bị hại. 

+ Quan điểm của Luật sư bào chữa cho bị cáo Huỳnh Minh T: Hành vi 

của bị cáo T không đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người”, mà chỉ cấu thành tội 

“Cố ý gây thương tích”, bởi bị cáo không có mục đích giết cha con ông Đ. Việc 

bị cáo dùng dao chém anh Nguyễn Nhật T1 chỉ để hù anh T1, sau khi anh T1 bỏ 

chạy thì bị cáo không rượt đuổi chém tiếp. Khi bị cáo bị ông Đ lao vào đánh làm 

cho bị cáo ngã ra phía sau, trong tư thế ngã ra sau bị cáo dùng dao chém vào ông 

Đ mục đích để bỏ chạy, không biết chém vào vị T nào trên cơ thể ông Đ. Vì vậy, 

Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại tội danh đối với bị cáo T. 

Bị cáo T có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải; bị cáo đã tích cực tác động gia đình bồi thường cho bị hại; sau khi phạm tội 

bị cáo đã ra đầu thú; bị hại có đơn bãi nại cho bị cáo. Bị cáo cáo nhân thân tốt, 

đang nuôi con nhỏ sinh năm 2012; cha bị cáo là thương binh ¾, hoàn cảnh gia 

đình đang gặp nhiều khó khăn đã có chính quyền địa phương xác nhận. Bản thân 

bị cáo bị bệnh nặng dẫn đến hạn chế năng lực và điều khiển hành vi. Việc bị cáo 

phạm tội xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc uống nước với cha con ông Đ. Do đó, 

Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

+ Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước: 

- Về việc chấp hành pháp luật tố tụng: Từ khi thụ lý vụ án đến nay, Thẩm 

phán, Hội đồng xét xử, Thư ký Tòa án đã chấp hành đúng quy định của Bộ luật tố 

tụng hình sự; Người tham gia tố tụng chấp hành đúng quy định của Bộ luật tố 

tụng hình sự. 

- Về nội dung: 

+ Các bị cáo tại phiên tòa đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Bị cáo T do mâu thuẫn nhỏ nhặt đã sử dụng dao chém nhiều nhát vào vùng trọng 

yếu trên cơ thể bị hại, việc bị hại không chết mà chỉ bị thương tích 34% là ngoài ý 

muốn của bị cáo; đối với bị cáo D, mặc dù không biết mục đích bị cáo T nhờ chở 

đi là để chém cha con ông Đ, nhưng sau khi chứng kiến bị cáo T chém ông Đ thì 

bị cáo lại chở bị cáo T bỏ trốn gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các 

Cơ quan tiến hành tố tụng, cản trở hoạt động điều tra, xác định tội phạm. Vì vậy, 

đại diện Viện kiểm sát khẳng định Cáo trạng truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng 

người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.  

Sau phân tích tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi phạm tội, tình tiết 

tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ và nhân thân của các bị cáo, đại diện Viện kiểm sát 

đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Huỳnh Minh T phạm tội “Giết người”, bị 

cáo Mai Văn D phạm tội “Che giấu tội phạm”. Về hình phạt, để nghị Hội đồng 

xét xử áp dụng điểm n khoản 1 Điều 93 Bộ luật hình sự năm 1999; điểm b, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 

2017, xử phạt bị cáo Huỳnh Minh T  từ 09 đến 10 năm tù; áp dụng khoản 1 Điều 

313 Bộ luật hình sự năm 1999, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự 

năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Mai Văn D 18 tháng 

đến 20 tháng tù.   
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+ Về trách nhiệm dân sự: Đề nghị HĐXX xem xét theo quy định pháp luật. 

+ Về vật chứng vụ án: Tuyên tịch thu tiêu hủy 01 vỏ bao (loại vỏ đựng dao) 

màu đen bằng vải, kích thước (43 x 9)cm; 01 con đao dài 67cm, lưỡi đao dài 

51cm, cán dài 16cm, phần tiếp giáp giữa cán và lưỡi đao có 01 cái khuyên, nơi 

rộng nhất của lưỡi đao 09cm, hẹp nhất 05cm, phần sống đao được vút cong rồi bo 

nhọn về phần mũi đao; 01 con dao dài 47cm, lưỡi dao dài 33cm, cán dao dài 

14cm, lưỡi dao màu đen bằng kim loại, mũi dao tù, chỗ rộng nhất của lưỡi dao 

dài 5,9cm, cán dao bằng gỗ hình bát giác, trên lưỡi dao có ghi số “555”; 01 mũ 

lưỡi trai nam, kích thước (0,3 x 0,2)m; 01 cây đũa cán gỗ, 3 cạnh tam giác dài 

16cm; 01 kính nam màu trắng dài 0,14m; 01 đôi dép nam kích thước (0,27 x 

0,07)m, mặt trên của dép có dòng chữ “ASIA SPORT”, 01 cái kéo bằng kim loại 

màu trắng dài 15cm. Tuyên trả lại cho bị hại ông Nguyễn Sỹ Đ 01 sợi dây chuyền 

bằng kim loại màu bạc, dài 54cm, dây đã bị đứt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

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

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

[1] Về thủ tục tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Điều tra 

Công an tỉnh Bình Phước, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước 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 (BLTTHS). Quá trình điều tra, truy tố 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 là hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình, vì vậy Hội đồng xét xử đủ cơ sở kết luận: Do mâu thuẫn trong lúc Huỳnh 

Minh T uống cà phê tại quán nước “HĐ” của ông Nguyễn Sỹ Đ, sau khi về nhà, T 

nảy sinh ý định trả thù nên lấy 01 con dao rồi nhờ Mai Văn D chở quay lại quán 

cà phê “HĐ” để trả thù cha con ông Đ. Khi đến nơi, D đứng chờ ngoài đường, 

còn T cầm dao đuổi chém anh Nguyễn Nhật T1 (con ông Đ) nhưng không trúng, 

thấy vậy ông Đ chạy đến can ngăn và bị trượt ngã theo tư thế ngồi xổm đối D với 

T, T cũng bị ngã ra sau, lúc đó T dùng dao chém 03 nhát theo hướng từ trên 

xuống trúng vào đầu, gáy và vai của ông Đ gây thương tích 34% (Ba mươi bốn 

phần trăm). 

Xét lời khai của các bị cáo thấy phù hợp với nhau và phù hợp với lời khai 

của bị hại, những người làm chứng về thời gian, địa điểm thực hiện hành vi phạm 

tội, biên bản khám nghiệm hiện trường, Kết luận giám định pháp y, đồng thời phù 

hợp với các chứng cứ, tài liệu khác có tại hồ sơ vụ án được xem xét công khai tại 

phiên tòa.  

[3] Tại phiên tòa, Luật sư bào chữa cho bị cáo T cho rằng hành vi của bị 

cáo không đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người”, chỉ cấu thành tội “Cố ý gây 

thương tích”, bởi bị cáo không có ý định giết ông Đ là không có cơ sở chấp nhận. 

Như đã phân tích, chỉ xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ khi bị cáo uống nước tại quán 
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nước “HĐ”, sau khi bị cáo đã về nhà nhưng vẫn bực tức và muốn trả thù ngay nên 

đã lấy dao và nhờ bị cáo D chở đến quán nước chém cha con ông Đ, khi ông Đ 

chạy vào can không cho bị cáo chém anh T1 và bị trượt ngã, bị cáo đã ngay lập 

tức dùng dao - là hung khí nguy hiểm, chém nhiều nhát nhát trúng vào đầu, phần 

cổ - vai và cánh tay bên phải của ông Đ khiến ông Đ bị thương đỉnh trái lật xương 

sọ rách màng cứng + dập xuất huyết bán cầu não trái với tỷ lệ thương tật 34%. 

Do đó, hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người” theo quy định tại 

điểm n khoản 1 Điều 93 Bộ luật hình sự năm 1999.  

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

đến tính mạng của người khác - là khách thể đặc biệt được Bộ luật hình sự ưu tiên 

bảo vệ. Khi thực hiện hành vi phạm tội, mặc dù bị cáo bị hạn chế năng lực và 

điều khiển hành vi, nhưng bị cáo vẫn biết việc dùng dao chém nhiều nhát vào 

vùng đầu, cổ và tay của người khác có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe, tính 

mạng của người khác. Việc ông Đ không chết, chỉ bị thương tích 34% là nằm 

ngoài ý muốn của bị cáo. Vì vậy, cần xét xử bị cáo mức hình phạt nghiêm khắc, 

tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra nhằm răn 

đe, giáo dục và phòng ngừa chung.  

[4] Đối với bị cáo Mai Văn D ban đầu không biết mục đích của bị cáo T là 

nhờ bị cáo chở đi đến quán nước “HĐ” để chém cha con ông Đ trả thù, nhưng sau 

khi chứng kiến T cầm dao rượt đuổi chém anh T1 và sau đó chém ông Đ nhiều 

nhát làm ông Đ bị thương, bị cáo đã dùng xe mô tô chở bị cáo T đi bỏ trốn. Bị cáo 

thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý, sau khi bị cáo T thực hiện xong hành vi 

phạm tội, mặc dù không hứa hẹn trước, nhưng bị cáo đã dùng xe mô tô chở bị cáo 

T bỏ trốn. Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Che giấu tội phạm” theo 

quy định tại khoản 1 Điều 313 Bộ luật hình sự năm 1999.  

Bản thân bị cáo là người có đầy đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành 

vi, nhưng do xem thường pháp luật, không tích cực đấu tranh chống tội phạm mà 

lại che giấu tội phạm, gây khó khăn cho việc điều tra, phát hiện tội phạm, cản trở 

việc tìm ra và xử lý người phạm tội, cản trở việc khắc phục hậu quả của tội phạm 

và khuyến khích tội phạm thực hiện trên thực tế. Bị cáo có nhân thân xấu, có tiền 

sự chưa chấp hành. Vì vậy, cần xét xử bị cáo mức hình phạt nghiêm, tương xứng 

với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội của bị cáo nhằm răn đe, giáo dục và 

phòng ngừa chung.  

[5] Với nhận định trên, Hội đồng xét xử khẳng định bản Cáo trạng số 16/CT-

VKS-P1 ngày 17-5-2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước đã truy tố bị 

cáo Huỳnh Minh T về tội “Giết người” theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 93 

và bị cáo Mai Văn D về tội “Che giấu tội phạm” theo quy định tại khoản 1 Điều 

313 Bộ luật hình sự năm 1999 là có căn cứ, đúng quy định pháp luật. 

[6] Về tình tiết giảm nhẹ: 

+ Đối với bị cáo T: Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo đã thành 

khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải; sau khi phạm tội bị cáo đã ra đầu thú. Ngoài 

ra, đối với bị cáo T đã tác động gia đình bồi thường cho bị hại; Bị hại đã có đơn 

xin bãi nại cho bị cáo; bị cáo là một trong những lao động chính của gia đình; bị 
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cáo có cha là ông Huỳnh Văn B là thương binh hạng ¾ , hiện hoàn cảnh gia đình 

bị cáo gặp nhiều khó khăn, có con đang còn nhỏ (sinh năm 2012). Hơn nữa, bản 

thân bị cáo mắc bệnh nặng dẫn đến hạn chế nhận thức và điều khiển hành vi. Đây 

là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b, q, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

Bộ luật hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017.  

Tại phiên tòa, Luật sư bào chữa cho bị cáo T cũng như đại diện Viện kiểm 

sát cũng đưa ra những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo T như đã nêu trên là có căn 

cứ. Xét bị cáo T có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nên cần thiết áp dụng Điều 54 Bộ 

luật hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo mức 

hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt và trong khung hình phạt liền 

kề là phù hợp với tính chất, mức độ và hậu quả do hành vi của bị cáo gây ra. 

+ Đối với bị cáo D: Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo đã thành 

khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải. Đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại 

điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 

2017. 

[7] Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng. 

[8] Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra, bị hại yêu cầu bị cáo T phải 

bồi thường tổng số tiền 219.387.731 đồng (Hai trăm mười chín triệu, ba trăm tám 

mươi bảy ngàn, bảy trăm ba mươi mốt đồng), gia đình bị cáo đã bồi thường được 

số tiền 122.000.000 đồng. Tại phiên tòa, bị hại yêu cầu bị cáo phải bồi thường các 

khoản thiệt hại còn lại theo quy định. 

Xét yêu cầu bồi thường thiệt hại của bị hại, Hội đồng xét xử xét thấy: 

[8.1] Đối với các khoản bồi thường viện phí, thuốc điều trị, tiền công chăm 

sóc,… với tổng số tiền là 48.387.931 đồng (Bốn mươi tám triệu ba trăm tám mươi 

bảy ngàn chín trăm ba mươi mốt đồng), các khoản yêu cầu này là có căn cứ, được 

Hội đồng xét xử chấp nhận. (1) 

[8.2] Đối với yêu cầu bù đắp tổn thất về tinh thần: Bị hại yêu cầu bị cáo 

phải bồi thường 3.500.000đ/tháng x 36 tháng = 126.000.000 đồng. Về thời gian 

yêu cầu là phù hợp, được Hội đồng xét xử chấp nhận. Tuy nhiên, mức yêu cầu 

với số tiền 3.500.000đ/tháng mà bị hại yêu cầu là chưa phù hợp với quy định tại 

khoản 2 Điều 590 Bộ luật dân sự năm 2015. Khoản tiền bù đắp này được Hội 

đồng xét xử tính lại như sau: 1.390.000đ/tháng x 36 tháng = 50.040.000 đồng 

(Năm mươi triệu không trăm bốn mươi ngàn đồng) (2) 

[8.3] Đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại do ngừng kinh doanh: 90 ngày x 

500.000đ/ngày = 45.000.000 đồng. Khoản yêu cầu này trong quá trình điều tra, 

truy tố, bị hại không cung cấp chứng cứ để chứng minh. Tại phiên tòa, bị hại cho 

rằng hoạt động kinh doanh của gia đình không ghi chép sổ sách, chỉ ước đoán lợi 

nhuận hàng ngày là 500.000đ/ngày là chưa đủ cơ sở chấp nhận. 

Xét các khoản bồi thường của bị hại đã được Hội đồng xét xử chấp nhận 

gồm (1) + (2) là: 48.387.931 đồng + 50.040.000 đồng = 98.427.931 đồng. Bị hại 

đã được bị cáo và gia đình bồi thường 122.000.000 đồng. Như vậy, khoản chênh 

lệch bồi thường thiệt hại là 23.572.069 đồng, số tiền này bị cáo tự nguyện bồi 
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thường thiệt hại cho bị hại do ngừng kinh doanh nên được Hội đồng xét xử ghi 

nhận. 

Như nhận định trên, các khoản yêu cầu bồi thường thiệt hại và bù đắp tổn 

thất tinh thần của bị hại đã được bị cáo bồi thường xong. Bị cáo T không phải bồi 

thường gì thêm cho bị hại. 

[9] Vật chứng vụ án: 

[9.1] Tại phiên tòa, bị hại có yêu cầu nhận lại 01 sợi dây chuyền bằng kim 

loại màu bạc, dài 54cm, dây đã bị đứt. Xét yêu cầu này là có cơ sở nên được chấp 

nhận.  

[9.2] Đối với những vật chứng khác: 01 cái kéo bằng kim loại màu trắng 

dài 15cm; 01 vỏ bao (loại vỏ đựng dao) màu đen bằng vải, kích thước (43 x 9)cm; 

01 con đao dài 67cm, lưỡi đao dài 51cm, cán dài 16cm, phần tiếp giáp giữa cán 

và lưỡi đao có 01 cái khuyên, nơi rộng nhất của lưỡi đao 09cm, hẹp nhất 05cm, 

phần sống đao được vút cong rồi bo nhọn về phần mũi đao; 01 con dao dài 47cm, 

lưỡi dao dài 33cm, cán dao dài 14cm, lưỡi dao màu đen bằng kim loại, mũi dao 

tù, chỗ rộng nhất của lưỡi dao dài 5,9cm, cán dao bằng gỗ hình bát giác, trên lưỡi 

dao có ghi số “555”; 01 mũ lưỡi trai nam, kích thước (0,3 x 0,2)m; 01 cây đũa cán 

gỗ, 3 cạnh tam giác dài 16cm; 01 kính nam màu trắng dài 0,14m; 01 đôi dép nam 

kích thước (0,27 x 0,07)m, mặt trên của dép có dòng chữ “ASIA SPORT”. Những 

vật chứng này bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không yêu cầu nhận 

lại và đề nghị tiêu hủy nên cần tịch thu tiêu hủy. 

[10] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tại 

phiên tòa là có căn cứ, được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[11] Án phí hình sự sơ thẩm: Các bị cáo phải chịu theo quy định của pháp 

luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Huỳnh Minh T phạm tội “Giết người”; Bị cáo Mai Văn

D phạm tội “Che giấu tội phạm”. 

2. Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 93 Bộ luật hình sự năm 1999; điểm b, q, s

khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38, Điều 15, Điều 54 và Điều 57 của Bộ luật 

Hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017: 

Xử phạt bị cáo Huỳnh Minh T 07 (Bảy) năm tù về tội “Giết người”. Thời 

hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 20 tháng 7 năm 2016. 

3. Áp dụng khoản 1 Điều 313 Bộ luật hình sự năm 1999, điểm s khoản 1

Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017: 

Xử phạt bị cáo Mai Văn D 18 (Mười tám) tháng tù về tội “Che giấu tội 

phạm”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án. 

4. Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung

năm 2017; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: 
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+ Tuyên tịch thu tiêu hủy 01 cái kéo bằng kim loại màu trắng dài 15cm; 01 

vỏ bao (loại vỏ đựng dao) màu đen bằng vải, kích thước (43 x 9)cm; 01 con đao 

dài 67cm, lưỡi đao dài 51cm, cán dài 16cm, phần tiếp giáp giữa cán và lưỡi đao 

có 01 cái khuyên, nơi rộng nhất của lưỡi đao 09cm, hẹp nhất 05cm, phần sống 

đao được vút cong rồi bo nhọn về phần mũi đao; 01 con dao dài 47cm, lưỡi dao 

dài 33cm, cán dao dài 14cm, lưỡi dao màu đen bằng kim loại, mũi dao tù, chỗ 

rộng nhất của lưỡi dao dài 5,9cm, cán dao bằng gỗ hình bát giác, trên lưỡi dao có 

ghi số “555”; 01 mũ lưỡi trai nam, kích thước (0,3 x 0,2)m; 01 cây đũa cán gỗ, 3 

cạnh tam giác dài 16cm; 01 kính nam màu trắng dài 0,14m; 01 đôi dép nam kích 

thước (0,27 x 0,07)m, mặt trên của dép có dòng chữ “ASIA SPORT”. 

+ Tuyên trả lại cho bị hại ông Nguyễn Sỹ Đ 01 sợi dây chuyền bằng kim 

loại màu bạc, dài 54cm, dây đã bị đứt. 

5. Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Huỳnh Minh T đã bồi thường thiệt hại và

bù đắp tổn thất tinh thần cho bị hại xong. Bị cáo Huỳnh Minh T không phải bồi 

thường gì thêm cho bị hại. 

6. Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Huỳnh Minh T, bị cáo Mai Văn D mỗi bị

cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng). 

Các bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng 

cáo Bản án này trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- TANDCC tại TPHCM; 

- VKSNDCC tại TPHCM; 

- VKSND tỉnh Bình Phước; 

- Cục THADS tỉnh Bình Phước; 

- CQĐT, PV27 Công an tỉnh Bình Phước; 

- Trại giam Công an tỉnh Bình Phước; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án-Tổ HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Vũ Hoàng Linh 

THẨM PHÁN 

Hoàng Minh Thịnh 

THẨM PHÁN  

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Vũ Hoàng Linh 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI  ĐÀ NẴNG 

Bản án số: 55 /2019/HS-PT 

      Ngày 27 – 02 - 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 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tấn Long 

 Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Tào 

Ông Nguyễn Cường 

Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thanh Thủy - Thƣ ký Tòa án nhân dân cấp cao 

tại Đà Nẵng. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tham gia phiên tòa: Ông Lê Ra 

- Kiểm sát viên. 

Trong ngày 27 tháng 02 năm 2019 tại Trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Đà Nẵng, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 93/2019/TLPT-HS 

ngày 10 tháng 01 năm 2019 đối với các bị cáo Nguyễn Hoàng A và các bị cáo 

khác, do có kháng cáo của các bị cáo và kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Đà Nẵng đối với bản án hình sự sơ thẩm số 84/2018/HS-ST ngày 

29/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng. 

  - Các bị cáo có kháng cáo, bị kháng nghị: 

1. TRẦN VIẾT Đ (Đ Gà Rù); sinh ngày 07 tháng 11 năm 1982, tại: Đà

Nẵng. Nơi cƣ trú: số 24, Tiên Sơn 18, phƣờng H5, quận H6, thành phố Đà Nẵng; 

nghề nghiệp: không; trình độ học vấn: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: 

Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần T3 và bà Phạm Thị H7; có vợ 

Nguyễn Thị K và có 01 con sinh năm 2014.  

Tiền án: 

+ Ngày 31.10.2003, bị Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xử phạt 09 

tháng tù nhƣng cho hƣởng án treo, thử thách 12 tháng về tội “Trộm cắp tài sản”.  
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+ Ngày 27.11.2006, bị Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xử phạt 07 

năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”; chấp hành xong hình phạt tù ngày 

30.8.2010. (Chƣa đƣợc xóa án tích). 

 Tiền sự: ngày 23.01.2017 bị Tòa án nhân dân quận N2, thành phố Đà Nẵng 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính đƣa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời 

hạn 12 tháng; chấp hành xong ngày 15.9.2017. 

Bị bắt tạm giam từ ngày 05.12.2017 đến nay; có mặt tại phiên tòa. 

2. NGUYỄN HOÀNG A(Nô Em), sinh ngày 27 tháng 04 năm 1999, tại: 

Đà Nẵng. Nơi cƣ trú: tổ 19, phƣờng V, quận T4, thành phố Đà Nẵng; nghề nghiệp: 

không, trình độ học vấn: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam, tôn giáo: không; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Q và bà Huỳnh Thị L1 (đều còn sống); tiền 

án, tiền sự: Chƣa.  

Bị bắt tạm giam từ ngày 21.10.2017 đến nay, có mặt tại phiên tòa. 

3. DƢƠNG VĂN B; sinh ngày 14 tháng 01 năm 1995, tại: Đà Nẵng. Nơi cƣ

trú: K54/H71/2 đƣờng LTT, phƣờng T5, quận T4, thành phố Đà Nẵng; nghề 

nghiệp: không, trình độ học vấn: 6/12; giới tính: nam, dân tộc: Kinh; tôn giáo: Phật 

giáo, quốc tịch: Việt Nam; con ông Dƣơng Văn T2 (chết) và bà Nguyễn Thị Th 

(còn sống); tiền án, tiền sự: chƣa.  

Nhân thân: 

+ Ngày 26.6.2009 bị UBND quận T4, thành phố Đà Nẵng đƣa vào trƣờng 

giáo dƣỡng theo Quyết định số: 1618/QĐ trong thời hạn 24 tháng. Chấp hành 

xong ngày 3.8.2011.  

+ Ngày 5.9.2013 bị TAND quận T4, thành phố Đà Nẵng xử phạt 30 tháng 

tù về tội Trộm cắp tài sản và  18 tháng tù về tội Cƣớp giật tài sản, tổng hợp 48 

tháng (chấp hành xong hình phạt tù ngày 7.6.2016) - Bị can phạm tội khi chƣa đủ 

18 tuổi.   

Bị bắt tạm giam từ ngày 21.10.2017 đến nay, có mặt tại phiên tòa. 

4. HOÀNG PHAN Q; sinh ngày 16 tháng 5 năm 1997, tại: Đà Nẵng. Nơi cƣ

trú: số 28 đƣờng T6, phƣờng H8, quận H6, thành phố Đà Nẵng; nghề nghiệp: 

không; trình độ học vấn 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ, tôn giáo: Thiên chúa 

giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hoàng Lan C và bà Phan Thị Thùy V1 (đều 

còn sống); tiền án, tiền sự: chƣa. 

Bị bắt tạm giam ngày 09.11.2018. Bị cáo hiện đang bị tạm giam. Có mặt tại 

phiên tòa. 
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- Ngoài ra còn có 03 bị cáo không có kháng cáo và không bị kháng cáo, 

không bị kháng nghị. 

- Người bào chữa; 

+ Ông Ông Quốc C1 - Luật sƣ, thuộc Đoàn luật sƣ thành phố Đà Nẵng, 

bào chữa cho bị cáo Trần Viết Đ theo yêu cầu của Tòa án. Có mặt tại phiên tòa. 

+ Bà Lê Thị Hồng T8- Luật sƣ,  thuộc Đoàn luật sƣ thành phố Đà Nẵng 

bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hoàng A  theo yêu cầu của Tòa án. Có mặt tại phiên 

tòa. 

- Bị hại: 

+ Ông Nguyễn Thanh H (Đen) sinh ngày 08.10.1999. Nơi cƣ trú: K263/20 

đƣờng L3, tổ 13 phƣờng T7, quận T4, TP Đà Nẵng,  có đơn xin vắng mặt. 

+ Ông Nguyễn Trƣơng Quốc T, sinh ngày 28/10/2000. Nơi cƣ trú: Số 45 

đƣờng P1, phƣờng T5, quận T4, thành phố Đà Nẵng. 

Ngƣời đại diện hợp pháp cho ngƣời bị hại Nguyễn Trƣơng Quốc T có ông 

Nguyễn Thanh N, sinh năm 1971 và bà Lê Thị Th, sinh năm: 1969. Cùng nơi cƣ 

trú: Số 45 đƣợng P1, phƣờng T5, quận T4, thành phố Đà Nẵng; vắng mặt. 

+ Ông Đặng Văn L, sinh ngày 13 tháng 5 năm: 1996. Nơi cƣ trú: 

K25/H39/5 đƣờng Đ2, phƣờng T5, quận T4, thành phố Đà Nẵng; 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 đƣợc tóm tắt nhƣ sau: 

Vào tối ngày 19.10.2017, để trả thù cho bạn bị gây thƣơng tích trƣớc đó nên 

Nguyễn Thanh H rủ Đặng Văn L, Hoàng Văn T1, Trần Nguyễn Nhật Long H1, 

Phạm Tiến H4, Nguyễn Trƣơng Quốc T, Mai Khánh H2, Đỗ Trí D và 04 đối 

tƣợng chƣa rõ khác đi tìm Trần Quang Quốc T2 để đánh trả thì tất cả đồng ý. L 

cầm 01 roi điện, H mang theo 01 cây dao, Long H1 mang theo 01 cây rựa, T 

mang theo 01 cây dao, D mang theo 01 cây dao, cùng với T1, H4, Khánh H2 và 

04 đối tƣợng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) mang theo 02 cây dao (dao, rựa do T 

và H4 mang đến trước đó) đi đến nhà Đặng Nhật B1 để tìm đánh Trần Quang 

Quốc T2 nhƣng không có nên nhóm H bỏ đi. H liên tục điện thoại cho T2 để hẹn 

đánh nhau.  
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Bị cáo T2 biết H đang đi tìm mình để đánh nên đã nhờ Vƣơng Công H3 giúp 

sức đánh lại thì Vƣơng Công H3 đồng ý. H3 gọi điện thoại rủ Trần Viết Đ và nhờ 

Đ huy động thêm ngƣời để đánh nhau thì Đ đồng ý. T2 và Vƣơng Công H3 đi lấy 

03 cây dao, rồi Vƣơng Công H3 điện thoại hẹn Nguyễn Thanh H để đánh nhau. 

Tuy nhiên, khi nhóm H đi đến điểm hẹn thì gặp lực lƣợng Công an đang tuần tra 

nên bỏ chạy qua địa bàn quận N2. Sau đó, H và Vƣơng Công H3 tiếp tục hẹn 

đánh nhau ở khu vực cầu Tuyên Sơn.  

Đến khoảng 22h30 ngày 19.10.2017, bị cáoT2 rủ thêm Nguyễn Hoàng A đi 

đánh nhau thì A đồng ý. A điều khiển xe mô tô BKS: 43D1- 555.16 chở T2, H3 

chạy lên cầu Tuyên Sơn thì gặp nhóm của H đang đi trên cầu theo chiều ngƣợc 

lại. A quay đầu xe chạy ngƣợc chiều về lại hƣớng ngã tƣ Xô Viết Nghệ Tĩnh - 

Đƣờng 2.9. Khi nhóm H chạy đến ngã tƣ thì H3 cầm 01 cây dao và một số đối 

tƣợng (chưa rõ nhân thân lai lịch) cầm xẻng, dao; bị cáoA điều khiển xe chở  bị 

cáo T2 cầm 02 cây dao xông ra đuổi đánh nhóm H. Lúc này, hai xe mô tô 43C1- 

643.54 và xe mô tô BKS: 43D1 - 585.73 do L, T1 điều khiển chở nhóm của H bị 

ngã thì L đƣa roi điện cho H rồi cùng T1, Long H1, H bỏ chạy bộ. T thấy vậy nhảy 

xuống xe để hỗ trợ cho H thì bị T2 cầm dao tay trái chém 01 nhát theo hƣớng từ 

trên xuống dƣới vào lƣng của T, T2 tiếp tục cầm dao tay phải chém 01 nhát theo 

hƣớng từ trên xuống dƣới trúng vào lƣng của H. T và H chạy đến nhảy lên xe mô 

tô BKS: 43D1-508.54 do H4 điều khiển thì xe bị ngã, H4, T, H bỏ chạy bộ. H chạy 

vào bãi cỏ sát tƣờng rào khu Trung tâm bể bơi thành tích cao Đà Nẵng thì bị H3 

và một số đối tƣợng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đuổi kịp dùng dao, tay, chân, 

chém, đá, đạp vào ngƣời H. Trong đó H3 cầm dao ở tay phải chém nhiều nhát 

theo hƣớng từ trên xuống dƣới, từ phải qua trái và ngƣợc lại trúng vào vùng đầu, 

tay, chân của H (lúc này H đang đôi mũ bảo hiểm lưỡi trai màu đen ngồi dưới 

đất) làm vỡ mũ bảo hiểm, H gục tại chỗ. Sau khi chém xong, một số đối tƣợng 

(không rõ nhân thân lai lịch) mang theo hung khí bỏ lên xe ôtô bán tải BKS: 43C 

- 133.75 do Trần Viết Đ và đối tƣợng tên Trần Minh T2 điều khiển rời khỏi hiện 

trƣờng. A chở bị cáo T2 bằng xe mô tô mang 02 cây dao đi cất giấu. Bị cáoT2 đi 

đến nhà Hoàng Phan Q (là người yêu của T2) rủ Q qua quán BN (ở quận S) để ăn 

nhậu.Trong lúc ngồi nhậu thì Trần Quang Quốc T2 có kể lại sự việc đánh nhau 

cho tất cả mọi ngƣời cùng nghe. Sau đó, Quốc T2 và Q đi thuê khách sạn ở đƣờng 

Hồ Nghinh, thành phố Đà Nẵng để trú ở đây và nhằm mục đích trốn tránh.  

Đến trƣa ngày 20.10.2017, Trần Quang Quốc T2 hỏi mƣợn tiền thì Q gọi 

điện cho bà Đỗ Thị N1 (chủ tiệm cầm đồ - nơi Q đang cầm cố một điện thoại 

Iphone 6 trước đó) để lấy thêm 1.000.000đ (Một triệu đồng), bà N1 đồng ý. Trần 
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Quang Quốc T2 đi lấy tiền rồi tiếp tục điện thoại cho Dƣơng Văn B để mƣợn tiền. 

B điều khiển xe mô tô đi đến đƣờng Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng đƣa cho T2 

50.000đ (Năm mươi ngàn đồng), T2 đƣợc B chở đến đƣờng Đào Duy Từ, thành 

phố Đà Nẵng để lấy 02 cây dao dùng để gây án trƣớc đó rồi nhờ B mang về nhà 

cất giấu. Dƣơng Văn B tiếp tục chở T2 đến khách sạn đang ở, rồi mang 02 cây 

dao về nhà cất giấu. Bị cáo T2 vào khách sạn thanh toán tiền rồi đón xe Grab đƣa 

bị cáo Q về nhà.  

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 84/2018/HSST ngày 29/11/2018 của Tòa án 

nhân dân thành phố Đà Nẵng đã quyết định: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Hoàng 

A, Trần Viết Đ phạm tội “Giết người”, các bị cáo Dƣơng Văn B, Hoàng Phan Q 

phạm tội “Che giấu tội phạm” 

Căn cứ vào điểm n khoản 1 Điều 93 BLHS năm 1999; điểm s khoản 1 

khoản 2 Điều 51; Điều 15, Điều  38, Điều 54 và Điều 57 Bộ luật Hình sự 2015 

(sửa đổi, bổ sung 2017) xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng A 08 năm tù về tội “Giết 

người”, thời hạn tù tính từ ngày bị bắt tạm giữ, tạm giam 21/10/2017. 

 Căn cứ vào điểm n, p khoản 1 Điều 93 BLHS năm 1999; điểm b,s khoản 1 

khoản 2 Điều 51; Điều 15, Điều 38, Điều 54 và Điều 57 Bộ luật Hình sự 2015 

(sửa đổi, bổ sung 2017) xử phạt bị cáo Trần Viết Đ 08 (tám) năm tù về tội “Giết 

người”, thời hạn tù tính từ ngày bị bắt tạm giữ, tạm giam 05/12/2017. 

 Căn cứ vào khoản 1 Điều 313 BLHS năm 1999, điểm s khoản 1 Điều 51; 

Điều  38 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), xử phạt bị cáo Dƣơng 

Văn B 18 (mười tám) tháng tù về tội “Che giấu tội phạm” thời hạn tù tính từ ngày 

bị bắt tạm giữ, tạm giam 21/10/2017. 

 Căn cứ vào khoản 1 Điều 313 BLHS năm 1999, điểm s khoản 1 khoản 2 

Điều 51; Điều  38 và Điều 65 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) xử 

phạt  bị cáo Hoàng Phan Q: 12 (mười hai) tháng tù về tội “Che giấu tội phạm”, 

nhƣng cho hƣởng án treo, thời gian thử thách là 24 (hai bốn) tháng tính từ ngày 

tuyên án sơ thẩm 29/11/2018. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm hình sự và hình phạt 

đối với các bị cáo Trần Quang Quốc T2, Vƣơng Công H3, Đỗ Thị Quỳnh L1, 

Nguyễn Quang L2,  về phần trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí và quyền 

kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 08/12/2018 bị cáo Nguyễn Hoàng A và Dƣơng Văn B kháng cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt với lý do bản án sơ thẩm xử quá nặng.  

61



Ngày 13/12/2018 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng có Kháng 

nghị số 01/QĐ-VKS-P1đề nghị tăng hình phạt đối với Trần Viết Đ và chuyển sang 

hình phạt tù giam đối với bị cáo Hoàng Phan Q. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Hoàng A giữ nguyên kháng cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt; bị cáo Dƣơng Văn B xin rút kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa rút toàn bộ kháng nghị đối với 

hai bị cáo Trần Viết Đ và Hoàng Phan Q; đồng thời có ý kiến Hội đồng xét xử 

phúc thẩm đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và đề nghị 

không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Hoàng A, 

đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo Trần Viết Đ, Dƣơng Văn B, Hoàng 

Phan Q.  

Ngƣời bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hoàng A đề nghị giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

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

tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định nhƣ sau: 

 [1] Về nội dung vụ án: 

Vào khoảng 22h30 ngày 19.10.2017, tại khu vực vòng xuyến đƣờng 2.9 - 

Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Đà Nẵng, do xuất phát  mâu thuẫn giữa Trần 

Quang Quốc T2 với nhóm của L, H trƣớc đó, nên bị cáo T2 rủ Vƣơng Công H3, 

Nguyễn Hoàng A đi đánh nhauvà đƣợc H3, A đồng ý, sau đó H3 điện thoại cho 

Trần Viết Đ nhờ Đ huy động thêm ngƣời để giúp sức cho H3 đánh nhau với nhóm 

của H, L thì Đ ý cùng tham gia. Tại đây, T2 dùng dao đuổi đánh chém vào lƣng 

của Nguyễn Trƣơng Quốc T gây thƣơng tích với tỷ lệ tổn thƣơng cơ thể là 02% 

và cùng với H3 dùng dao đuổi đánh chém vào tay, chân, lƣng, đầu là vùng hiểm 

yếu trên cơ thể của Nguyễn Thanh H gây chấn thƣơng sọ não, nứt xƣơng hộp sọ, 

gãy 1/3 dƣới hai xƣơng cẳng tay, đứt gân duỗi các ngón tay trái với tỷ lệ tổn 

thƣơng cơ thể là 65%. 

Đối với Dƣơng Văn B,  Hoàng Phan Q mặc dù trƣớc đó không hứa hẹn 

trƣớc đối với T2, H3 nhƣng sau khi biết đƣợc Trần Quang Quốc T2, Vƣơng Công 

H3 đã thực hiện hành vi dùng dao chém Nguyễn Thanh H rất nặng có thể tử vong, 

đồng thời Cơ quan điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang truy tìm đối với T2 

và H3 nhƣng các bị cáo đã có hành vi giúp sức về mặt vật chất lẫn tinh thần nhằm 
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mục đích che giấu cho hành vi phạm tội của Trần Quang Quốc T2, Vƣơng Công 

H3 cho đến khi các bị cáo bị bắt giữ. 

Do đó Bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã quyết 

định tuyên bố các bị cáo Nguyễn Hoàng A, Trần Viết Đ  phạm tội “Giết người”, 

các bị cáo Dƣơng Văn B, Hoàng Phan Q phạm tội “Che giấu tội phạm” là có căn 

cứ, đúng pháp luật.

[2] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Hoàng A: bị 

cáo là đồng phạm trong vụ án do bị cáo T2 chủ mƣu, với vai trò là ngƣời trực tiếp 

điều khiển xe máy chở T2 và H3 cầm hung khí đi đánh nhau, tại hiện trƣờng khi 

phát hiện nhóm của H, bị cáo đã chở T2 và H3 áp sát các đối tƣợng trong nhóm 

của H, L để T2 dùng dao chém vào lƣng của T một nhát bị thƣơng tích 2% và 

chém H một nhát, H bỏ chạy thì H3 cầm dao đuổi theo chém nhiều nhát vào vùng 

hiểm yếu trên cơ thể H cho đến khi nạn nhân H gục ngã, trong trƣờng hợp này 

việc rủ rê thách thức đánh nhau kiểu băng nhóm trả thù nhau là có tính chất côn 

đồ; sau khi cùng đồng phạm gây án xong, bị cáo tiếp tục chở T2 đi cất dấu hung 

khí, nên bị cáo cũng phải chịu trách nhiệm hình sự chung về tội “Giết người” 

cùng với các bị cáo T2, H3 với vai trò đồng phạm giúp sức tích cực trong vụ án. 

Bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đƣợc 

ngƣời bị hại xin giảm nhẹ hình phạt và phạm tội trong trƣờng hợp phạm tội chƣa 

đạt, ngƣời bị hại cũng có lỗi. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo trình bày là sau khi 

xử sơ thẩm, gia B bị cáo đã bồi thƣờng cho bị hại số tiền 50.000.000 đồng, nhƣng 

không có chứng cứ, đơn xin vắng mặt của bị hại H cũng không đề cập nội dung 

này. 

 Bản án sơ thẩm đã áp dụng điểm n khoản 1 Điều 93 BLHS năm 1999; 

điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 15, Điều 38, Điều 54 và Điều 57 Bộ luật 

Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) để xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng A 08 

(tám) năm tù về tội “Giết người”  là đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ, 

mức hình phạt phù hợp với mức độ tham gia thực hiện hành vi phạm tội và đúng 

pháp luật. Tại phiên tòa phúc thẩm không có tình tiết giảm nhẹ mới nên không 

chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, giữ nguyên mức hình 

phạt của bản án sơ thẩm. 

[3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Dƣơng Văn B, tại 

phiên tòa phúc thẩm bị cáo Dƣơng Văn B có yêu cầu rút kháng cáo nên Hội đồng 

xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo.  

 [4] Xét kháng nghị đối với bị cáo Trần Viết Đ và bị cáo Hoàng Phan Q, tại 
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phiên tòa phúc thẩm đại diện Viện kiểm sát cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên 

tòa đã rút toàn bộ kháng nghị đối với bị cáo Trần Viết Đ và Hoàng Phan Q, Hội 

đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với hai bị cáo này.  

 [5] Do kháng cáo không đƣợc chấp nhận nên  bị cáo có kháng cáo phải chịu 

án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016. 

[6] Các quyết định khác còn lại của bản án sơ thẩm về tội danh và hình phạt 

đối với các bị cáo Trần Quang Quốc T2, Vƣơng Công H3, Đỗ Thị Quỳnh L1, 

Nguyễn Quang L2, về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng và án phí sơ thẩm 

không có kháng cáo, kháng nghị nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không xem xét. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ khoản 1 Điều 342 và Điều 348 của Bộ luật tố tụng hình sự: đình 

chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trần Viết Đ phạm tội “Giết người” và đối với 

bị cáo Hoàng Phan Q phạm tội “Che dấu tội phạm”, trong vụ án hình sự phúc 

thẩm thụ lý số 93/2019/TLPT-HS ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Đà Nẵng.     

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

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hoàng A về xin giảm nhẹ 

hình phạt; giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hoàng A. 

Căn cứ vào điểm n khoản 1 Điều 93 Bộ luật hình sự năm 1999; điểm s 

khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 15, Điều 54 và Điều 57 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa 

đổi, bổ sung 2017), xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng A 08 năm tù về tội “Giết 

người”, thời hạn tù tính từ ngày 21/10/2017. 

- Án phí hình sự phúc thẩm bị cáo Nguyễn Hoàng A phải chịu là 200.000 

đồng. 

Các bị cáo Trần Viết Đ, Hoàng Phan Q không phải chịu án phí hình sự 

phúc thẩm. 

- Các quyết định khác còn lại của bản án sơ thẩm về tội danh và hình phạt 

đối với các bị cáo Trần Quang Quốc T2, Vƣơng Công H3, Đỗ Thị Quỳnh L1, 

Nguyễn Quang L2; về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí hình sự sơ thẩm 

không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực từ ngày hết thời hiệu kháng cáo, 

kháng nghị.   
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Bản án hình sự 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, VKSND thành phố Đà Nẵng; 

- Cơ quan CSĐT, Phòng HSNV – C. an TPĐN  

- Cơ quan CSTHAHS - Công an thành phố ĐN; 

- Sở Tƣ pháp thành phố Đà Nẵng; 

- Cục THADS TP Đà Nẵng; 

- Trại tạm giam Hòa Sơn, công an Đà Nẵng; 

- Bị cáo; Ngƣời tham gia tố tụng khác; 

- Lƣu HSVA, LT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

   Nguyễn Tấn Long 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Bản án số: 225/2019/HS-PT
Ngày: 20-5-2019

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Việt Tiên

Các Thẩm phán: 1/ Bà Nguyễn Hoàng Anh 

2/ Ông Lê Công Huân 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - 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 Lê Trung Tuấn - Kiểm sát viên.

Ngày 20/5/2019 tại Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc 
thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 120/2019/TLPT-HS ngày 01 
tháng 03 năm 2019 đối với bị cáo Nguyễn Văn B do có kháng cáo của bị cáo đối 
với Bản án hình sự sơ thẩm số 10/2019/HS-ST ngày 23/01/2019 của Tòa án 
nhân dân Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bị cáo kháng cáo:

Nguyễn Văn B; sinh năm 1985 tại Thanh Hoá; hộ khẩu thường trú: Xóm 
A, thôn C, xã D, Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá; chỗ ở: 32/21 đường 
M, phường N, thị xã E, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ học 
vấn: 07/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt 
Nam; Con ông Nguyễn Văn H và bà Lê Thị T; hoàn cảnh gia đình: Có vợ và 02 
con (lớn sinh năm 2010, nhỏ sinh năm 2013); tiền sự: Không; 

Tiền án: Ngày 04/5/2012 bị Toà án nhân dân huyện K, tỉnh Bình Dương xử 
phạt 7.000.000 đồng (Hình phạt chính) về tội “Đánh bạc” (Thi hành xong ngày 
30/12/2016)(Bản án số 86/2012/HSST);  

Bị cáo bị bắt và tạm giam từ ngày 25/9/2018 đến ngày 19/10/2018 thì được 
thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; 

Bị cáo tại ngoại (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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Trưa ngày 25/11/2017, Nguyễn Văn B nhận được điện thoại của Bùi Tiến 
Hà báo có sắt phế liệu muốn bán và nói B tự kêu xe đến Quận 9, Thành phố Hồ 
Chí Minh chở vể. B thuê xe của Nguyễn Hữu T2 chở hàng. Sau đó, tài xế của 
Thuỷ là Phùng Trọng T3 và Phan Trung C2 điều khiển xe Huyndai, màu trắng 
BS 88C-099.25 đến kho ngoài trời của Công ty điện tử Samsung Engineering, 
thuộc Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ 
Chí Minh theo sự chỉ dẫn của H2 qua điện thoại và 02 thanh niên (chưa xác định 
lai lịch) chạy xe Honda. Khi vào đến kho bãi, T4 và C1 cùng hai thanh niên đi 
cùng cẩu 09 thanh xà dầm thép và 03 cuộn phôi cán tôn lên thùng xe, do xe đầy 
nên T4 bỏ lại 01 thanh xà dầm. Do thấy số phôi thép còn mới nguyên nên T4 
nghi ngờ là hàng trộm cắp và gọi báo cho H2 phải có hoá đơn chứng từ mới chở 
hàng, H2 đồng ý và nói sẽ mang giấy ra ngay. T4 điều khiển xe chạy ra cổng số 
5 của Công ty Samsung, tại đây có 02 thanh niên khác (không rõ lai lịch) cầm 
giấy tờ đến phòng bảo vệ và vẫy tay ra hiệu cho T4 điều khiển xe ra cổng và 
chạy đến tiệm mua bán phế liệu của Nguyễn Văn B tại số 32/21, đường J, 
phường X, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Tại đây B trả trước cho người 
của H2 số tiền 50.000.000 đồng, số tiền mua bán còn lại sẽ thanh toán sau. 

Sau khi phát hiện bị mất số tài sản trên, ngày 26/11/2018, đại diện Công ty 
Samsung Engineering Việt Nam, đến Công an phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 
9 trình báo sự việc. 

Đến sáng ngày 26/11/2017, B nhận được điện thoại của H2 báo số xà dầm 
và phôi thép bán cho B là hàng trộm của Công ty Samsung trong Khu công nghệ 
cao Quận 9 và Công an đang truy tìm nên B gọi điện cho T4 và Thuỷ dặn không 
khai báo việc chở số hàng hoá trên đến cho B, nhưng T4 và Thuỷ không đồng ý 
và nói sẽ khai báo đúng sự việc. Trưa cùng ngày, B kêu vợ là Nguyễn Thị A1 
liên hệ bán lại cho Nguyễn Văn Hùng tại xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh 
Đồng Nai 03 cuộn phôi thép cán tôn, nhưng chưa nhận tiền, 08 thanh xà dầm 
còn lại B kêu chị A1 mang đi gửi tại kho của Phan Hồng Q tại nhà không số, tổ 
22, khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 10/2019/HS-ST ngày 23/01/2019 của Toà án 
nhân dân Quận 9 đã tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn B phạm tội “Che giấu tội 
phạm”.  

Áp dụng khoản 1 Điều 313, điểm g khoản 1 Điều 48 và các điểm a-p khoản 
1 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009; điểm t Khoản 1 
Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo B 
07 (bảy) tháng tù. Thời hạn tù được tính từ ngày chấp hành hình phạt tù nhưng 
được trừ thời gian đã tạm giam từ ngày 25/9/2018 đến ngày 19/10/2018. 

Ngoài ra, bản án hình sự sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí, 
quyền và thời hạn kháng cáo của bị cáo. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 26/01/2019, bị cáo Nguyễn Văn B kháng cáo 
xin được giảm nhẹ hình phạt. 
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Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo B khai nhận hành vi phạm tội như nội dung 
bản án sơ thẩm đã xét xử. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sau khi tóm tắt 
nội dung, phân tích tính chất vụ án, những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 
nhiệm hình sự đã đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm không chấp nhận 
kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà phúc 
thẩm; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn 
diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo. 

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 phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Căn cứ lời khai của bị cáo, lời khai của đại diện bị hại, lời khai của 
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kết hợp với các tài liệu chứng cứ khác đã 
được Cơ quan điều tra thu thập có trong hồ sơ vụ án xét đã có đủ cơ sở pháp lý 
kết luận:  

Ngày 25/11/2018, bị cáo B nhận được điện thoại của Bùi Tiến H2 báo có 
sắt phế liệu muốn bán và B đồng ý mua. B đã thuê xe của Nguyễn Hữu T2, T2 
đã điều tài xế Phùng Trọng T4 đến kho ngoài trời của công ty điện tử Sam sung 
thuộc Khu công nghệ cao phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ 
Chí Minh chở hàng hóa về và B đã trả trước cho người của H2 số tiền 
50.000.000 đồng, số tiền mua bán còn lại sẽ thanh toán sau. 

Đến sáng ngày 26/11/2017, B nhận được điện thoại của H2 báo số xà dầm 
và phôi thép bán cho B là hàng trộm cắp của công ty Samsung trong Khu công 
nghệ cao Quận 9 và Công an đang truy tìm nên B gọi điện thoại cho Phùng 
Trọng T4 và Nguyễn Hữu T2 (là tài xế xe mà bị cáo B thuê chở hàng) dặn 
không khai báo việc chở số hàng hóa trên đến cho B nhưng T4 và T2 không 
đồng ý. Trưa cùng ngày, B kêu vợ là Nguyễn Thị A1 liên hệ gửi bán lại cho 
Nguyễn Văn Hùng tại Đồng Nai 03 cuộn phôi thép cán tôn, 08 thanh xà dầm 
còn lại B kêu vợ mang đi gửi tại kho của Phan Hồng Q tại nhà không số, Tổ 22, 
khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

Theo Kết luận định giá tài sản số 120-2018/KL-ĐGTS ngày 11/9/2018 của 
Hội đồng định giá tài sản Ủy ban nhân dân Quận 9 thì 03 cuộn tôn cáp thép hiệu 
Gangxing có giá trị còn lại 306.445.000 đồng; 08 thanh xà I bằng sắt hình chữ H 
(H beam) không rõ nhãn hiệu, sơn chống gỉ màu đỏ đã qua sử dụng có giá trị 
còn lại 29.775.000 đồng. 

[2] Xét thấy khi trao đổi mua bán với Bùi Tiến H2, bị cáo B không biết 
được số tài sản này là do trộm cắp được nhưng sau khi được H2 thông báo và 
biết được số tài sản trên là do H2 trộm cắp bán cho mình thì bị cáo B đã không 
khai báo việc chở số hàng hóa trên đến cho B và đem bán 03 cuộn phôi thép cán 
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tôn cho Nguyễn Văn Hùng cũng như đem 08 thanh xà dầm đi gửi nơi khác. Do 
hiện nay Bùi Tiến Hà đã bỏ trốn nên chưa có cơ sở làm rõ hành vi của B về tội 
danh “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” nên xét thấy Tòa án cấp 
sơ thẩm đã xét xử bị cáo về tội “Che giấu tội phạm” theo khoản 1 Điều 313 Bộ 
luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) là có cơ sở.  

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là cố ý, nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp 
xâm phạm đến sự đúng đắn của các hoạt động tố tụng, gây khó khăn cho công 
tác điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm nên cần xử phạt bị cáo mức án nghiêm 
khắc để giáo dục, răn đe đối với bị cáo và phòng ngừa. Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ 
thẩm cũng xem xét bị cáo đã có hợp tác với Cơ quan điều tra trong việc giải 
quyết vụ án, ngăn chặn làm giảm bớt tác hại của tội phạm, tại cơ quan điều tra 
và tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và cũng xem 
xét bị cáo có 01 tiền án chưa được xóa án tích là tình tiết tăng nặng trách nhiệm 
hình sự đối với bị cáo để xem xét và xử phạt bị cáo mức hình phạt 07 tháng tù. 

[4] Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo B làm đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ 
hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo không xuất trình thêm được 
tình tiết gì mới để Hội đồng xét xử xem xét. Mặt khác, Tòa án cấp sơ thẩm cũng 
đã xem xét đầy đủ cho bị cáo các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình 
sự và xử phạt bị cáo mức hình phạt 07 tháng tù là phù hợp. Do đó, Tòa án nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh không chấp nhận kháng cáo của bị cáo và giữ 
nguyên bản án sơ thẩm. 

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 
nghị đã có hiệu lực pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình 
sự năm 2015. 

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo và giữ nguyên bản án hình sự sơ
thẩm. 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn B phạm tội “Che giấu tội phạm”. 

 Áp dụng khoản 1 Điều 313 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi bổ sung 
năm 2009); điểm h khoản 1 Điều 52; điểm a, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự 
năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn B 07 (bảy) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 
bắt bị cáo chấp hành án nhưng có khấu trừ thời gian tạm giam từ ngày 25/9/2018 
đến ngày 19/10/2018. 

2. Bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không có
kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 
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nghị. 

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

Nơi nhận:   

- TAND TC; (1) 
- TAND cấp cao tại Tp.HCM (1) 
- VKSND cấp cao tại Tp.HCM (1) 
- VKSND Tp.HCM; (3) 
- VKSND Quận 9; (1) 
- P.PC 53 – CA Tp.HCM; (1) 
- Cục THADS Tp.HCM (1) 
- Chi cục THA Quận 9; (1) 
- Bị cáo; (1) 
- Trại tạm giam; (2) 
- TAND Quận 9; (2) 

- Công an Quận 9; (1) 
- Sở Tư pháp; (1) 

- UBND nơi bị cáo cư trú; (1) 
- Lưu: VT, THS, hồ sơ; (22) (4) 

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

Huỳnh Thị Việt Tiên 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH BÌNH 

Bản án số: 09/2019/HS-ST 

Ngày 22 - 5 - 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH 

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Hiệp 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Hoàng Xuân Lâm 

       Bà Nguyễn Thị Luyến 

- Thư ký phiên tòa: Bà Ninh Thị Thanh Phương - Thẩm tra viên Toà án nhân 

dân tỉnh Ninh Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Trọng Thủy - Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 5 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh B xét xử sơ thẩm công 

khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 07/2019/TLST-HS ngày 18 tháng 4 năm 2019 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 08/2019/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 5 năm 

2019 đối với các bị cáo: 

1.Phạm Công M, sinh năm 1995 tại huyện H, tỉnh B; Nơi cư  trú thôn: D, xã

V, huyện H, tỉnh B; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ văn hóa: 9/12; giới tính:Nam; 

tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; con ông Phạm Ngọc Q và bà 

VũThị D; vợ, con: Chưa có; 

Tiền án: Bản án số 05/2017/HSST ngày 31/3/2017, Tòa án nhân nhân thành phố 

T tỉnh B , xử phạt 24 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” đến ngày 

20/10/2018 chấp hành xong án phaṭ tù (Chưa xóa án tích). 

Tiền sự:  Ngày 18/2/2016, Công an thành phố T ra Quyết định xử phaṭ vi phaṃ 

hành chính số tiền 3.500.000 đồng về hành vi trộm cắp tài sản; Ngày 07/3/2016, Công 

an thành phố T ra Quyết định xử phaṭ vi phaṃ hành chính số tiền 7.000.000 đồng về 

hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ mà không có giấy phép và 1.000.000 đồng về hành vi 

tàng trữ trái phép chất ma túy. Phạm Công M chưa chấp hành 02 Quyết định xử phaṭ vi 

phạm hành chính nêu trên.  

Bị can bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp , bị tạm giữ từ ngày 29/12/2018 đến 

ngày 04/01/2019  chuyển taṃ giam  taị Traị taṃ giam Công an tỉnh B. Có mặt. 

2. Phạm Văn T, sinh năm 1994 tại huyện H, tỉnh B; Nơi cư  trú thôn: D, xã  V,

huyện H, tỉnh B; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ văn hóa: 12/12; giới tính: Nam; tôn 

giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; con ông Phạm Văn T (đã chết) và bà 

Nguyễn Thị Q và có vợ: Lê Thị N; chưa có con;  tiền án, tiền sự: Không.Có mặt. 
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- Bị hại: Anh Bùi Khắc C, sinh năm 1993.Nơi cư trú: Phố L, phường P, thành 

phố B, tỉnh  B. Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. 

- Người làm chứng: 

1. Anh Vũ Văn C, sinh năm 1985.

2. Anh Lê Thanh N, sinh năm 1983.

3. Anh Chu Đức T1, sinh năm 2000.

4. Anh Vũ Tuấn K, sinh năm 2001.

5. Anh Phạm Văn C1, sinh năm 2003.

6. Anh Vũ Văn C2, sinh năm 1970.

7. Chị Nguyễn Thị N1, sinh năm 1973.

8. Chị Võ Thị V, sinh năm 1984.

9. Anh Nguyễn Đức H, sinh năm 1979.

10. Anh Bùi Quang T2, sinh năm 1985.

11. Bà Phạm Thị L, sinh năm 1954.

Những người làm chứng được triệu tập đều vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

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

được tóm tắt như sau: 

Phạm Công M có mối quan hệ b ạn bè với anh Chu Đức T 1. Khoảng giữa tháng 

12/2018, anh Chu Đức T1, nhờ M đứng ra hòa giải việc em họ của T1 là Vũ Tuấn K, 

đang là học sinh lớp12B3 trường THPT Trần Hưng Đạo ở phường P, thành phố B, bị 

Phạm Văn C1 đánh tại khu vực phường T, thành phố B. M biết anh Bùi Khắc C quen 

biết với C1 nên đồng ý gọi điện thoại cho anh C nhờ hòa giải việc C1 đánh K. M nói với 

C “Ông về bảo mấy thằng em ông đừng đánh thằng em tôi học trường Trần nữa”, anh C 

đồng ý. Đến cuối tháng 12/2018, K tiếp tục bị C chặn đánh, nên ngày 28/12/2018, M 

điện thoại cho anh C xin số điện thoại của C1 mục đích để tìm gặp và đánh C1. Anh C 

không cho M số điện thoại của C1 và thách thức M “Muốn đánh nó thì phải bước qua 

xác tao”. M bức xúc về việc anh C không giữ lời hứa và còn thách thức nên đe dọa lại 

“mày thích thì tao đánh cả mày”, anh C thách thức lại “Mày giỏi thì ra gặp tao ở cầu 

Vòm Ninh Thắng”. Từ mâu thuẫn trên hai bên nhiều lần gọi điện, nhắn tin đe dọa, hẹn 

gặp đánh nhau. Lo sợ bị anh C tìm đến đánh nên M ra lều coi cá của gia đình ở thôn D, 

xã V lấy 01 khẩu súng côn tự chế cùng 05 viên đạn bằng kim loại màu vàng nâu M mua 

súng và đạn từ năm 2015 với giá 2.000.000 đồng của người không quen biết tại thị xã 

S, tỉnh T đem về nhà giấu ở đầu giường ngủ của mình.  

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 29/12/2018, M đang làm việc tại nhà máy xi măng 

Lộc Sơn, tại xã V, huyêṇ H, tỉnh B, thì nhận được điện thoại của C thách thức “Bây giờ 

mày đang ở đâu, về ngã tư trục đường thôn D, xã V, huyện H gần nhà anh C2 gặp tao”.  

M trả lời “Tao đang làm, mày chờ tao 15 phút”. Sau khi nghe điêṇ thoaị của C, M  nhờ 

Phạm Văn T, sinh năm 1994, trú tại thôn D, xã V, huyện H làm giám sát vệ sỹ của nhà 

máy xi măng Lộc Sơn chở đi ra ngoài có tý việc. Do nể M là bạn cùng thôn, cùng làm 

việc và không biết việc M rủ ra ngoài để giải quyết mâu thuẫn nên T đồng ý. T mượn xe 
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mô tô nhãn hiệu Honda Wave RSX BKS: 35B1-026.69 của anh Lê Thanh N,là người 

cùng làm trong nhà máy để chở M ra ngoài. M lo sợ khi gặp anh C xẽ xảy ra đánh nhau 

nên nảy sinh ý định về nhà lấy súng để tấn công lại, M bảo T chở về nhà, T điều khiển 

xe mô tô về đến cổng nhà M. M bảo T đứng chờ còn M đi vào trong nhà đến đầu 

giường lấy 01 khẩu súng trong ổ đạn có sẵn 05 viên đạn bỏ vào túi áo khoác đang mặc 

đi ra ngoài bảo T chở M ra ngã tư trục đường thôn D, xã V, huyện H. Khi đến điểm hẹn, 

do không thấy C nên M gọi điện thoại cho anh C hỏi “mày đang ở đâu, tao đang ở ngã 

tư đây”. Lúc này anh C đang làm ở xưởng sản xuất đá của anh Vũ Văn C 2, tại thôn D, 

xã  V, huyêṇ H, nhận được điện thoại của M liền trả lời “đây, đây, đây” và lấy 01 dao 

bài cán gỗ KT(38x6,5x2,5) cm là dụng cụ sản xuất sẵn có ở bãi đá , dắt vào cạp quần 

phía trước bụng rồi phủ áo khoác lên đi bộ ra đứng ở trên vỉa hè ven đường chờ M. Anh 

C2 thấy C đi ra đường liền đi theo sau khoảng 10m xem có việc gì. M nhìn thấy anh C 

đứng chờ liền bảo T “đi qua chỗ M”, T điều khiển xe mô tô chở M đi chậm về phía anh 

C, khi cách C khoảng 10m, C nói “bây giờ thì làm sao” đồng thời tay phải gạt vạt áo rút 

con dao đang dắt ở cạp quần trước bụng cầm trên tay . M ngồi sau xe mô tô dùng tay 

phải rút khẩu súng đang giấu trong túi áo khoác ra, ngón tay cái bẻ búa đập,dương súng 

lên nhằm thẳng người C bóp cò, đạn nổ không trúng người anh C nhưng làm rách vạt áo 

trước bên trái. T điều khiển xe mô tô chở M đi qua vị trí anh C đang đứng cánh khoảng 

08m, M tiếp tục bẻ búa đập, nghiêng người về bên phải dương súng nhằm thẳng anh M 

bóp cò, C giơ tay phải che mặt, viên đạn trúng phía trong khuỷu tay phải làm rách áo và 

rách da chảy máu. Bị bắn C một tay cầm dao phay, môṭ tay nhặt đá ven đường đuổi theo 

ném M nhưng không trúng, không gây thương tích cho ai. 

 T đang điều khiển xe nghe tiếng súng nổ phía sau liền quay lại hỏi M “Mày bắn 

nó à” thì M trả lời “ừ, chạy đi”. T điều khiển xe mô tô chở M bỏ chạy theo trục đường 

xã  V, trên đường đi M tháo 02 vỏ đạn từ trong súng ra bỏ trong túi áo còn 03 viên đạn 

chưa sử dụng vẫn để trong ổ đạn. Sau đó cả M, T về nhà máy xi măng Lộc Sơn tiếp tục 

làm việc cho đến khoảng 12 giờ 15 phút T cùng M đi ăn cơm ở quán cơm ven đường 

thuộc xã V, huyện H. Tại đây, M đưa cho T khẩu súng mà M đã dùng bắn C, bên trong 

vẫn đang lắp 03 viên đạn và nhờ T cất giấu, T đồng ý bỏ khẩu súng vào trong cốp xe 

máy. Sau đó T điều khiển xe mô tô chở M về nhà máy xi măng Lộc Sơn. Trên đường đi 

M vứt 02 vỏ đạn đã lấy ra từ trước xuống ruộng thuộc thôn T, xã V và vào làm việc. T 

đem khẩu súng có 03 viên đạn cất giấu trong tủ của mình ở trong nhà máy xi măng Lộc 

Sơn và làm việc bình thường.  Anh C sau khi bị bắn do bị thương tích nhẹ nên không đi 

điều trị thương tích ở các cơ sở y tế nào và có đơn trình báo đến Công an huyêṇ H.  

Cơ quan cảnh sá t điều tra Công an huyện H  đa ̃ra lêṇh giữ người trong trường 

hơp̣ khẩn cấp đối với  Phạm Công M để làm viêc̣. Tại cơ quan điều tra M  đã khai báo 

toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan điều tra  triệu tập Phạm Văn T để làm viêc̣. 

Tại cơ quan điều tra  Phạm Văn T đã khai nhận hành vi chở M đến gặp C khi M gây án 

và giao nộp khẩu súng KT(12,5 x 9 x 2,7) cm,  súng bằng kim loại màu đen, báng súng 

ốp nhựa màu xám giả vân gỗ ,  trong ổ đaṇ có 03 (ba) viên đạn có dạng hình trụ, chiều 
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dài là 2,5 cm, vỏ đạn bằng kim loại màu vàng có đường kính 0,57 cm, đầu đạn bằng 

kim loại màu đen có đường kính 0,56 cm, trên đáy viên đạn có ký hiệu chữ “R”. 

Để phuc̣ vu ̣công tác điều tra vu ̣án, cơ quan điều tra đa ̃thu giữ của Phạm Văn T: 

01 (một) điện thoại di động nhãn Iphone 5S, màu vàng trắng , số Imei : 

352040069939072, bên trong lắp 01 (môṭ) sim nhãn hiệu Viettel có dãy số 

8984040667002610275. Thu giữ của Bùi Khắc C 01 (một) chiếc áo khoác bằng vải 

màu đen có 03 vết thủng ký hiêụ 1, ký hiệu 2, ký hiệu 3 và 01 chiếc áo bằng vải kẻ ca 

ro đen trắng có 01 vết thủng ký hiêụ 1 nghi do đaṇ bắ n taọ ra ; 01(một) con dao phay 

màu đen KT (38x6.5x2.5) cm lưỡi dao bằng kim loại màu đen , có một lưỡi sắc , đầu 

vuông, cán dao làm bằng gỗ dài 12cm.Thu giữ của anh Lê Thanh N: 01(một) xe mô tô 

nhãn hiệu Honda Wave RSX màu đỏ đen, biển kiểm soát 35B1-026.69; 01 (một) giấy 

chứng nhận đăng ký xe mô tô biển kiểm soát 35B1- 026.69 mang tên Nguyễn Thị H 

trú tại thôn M, xã Y, huyện M, tỉnh B. Thu giữ của anh Vũ Văn C 2 01 đầu ghi hình 

camera màu đen , nhãn hiệu HIKVISION modelDS - 7208 HQHI - K1số serial 

C05205459. Thu giữ của Phaṃ Công M: 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu iphone 

5S màu trắng đen, số imei: 358751058567476 lắp 01(một) sim nhãn hiệu viettel dãy 

số trên sim 8984048000 01120 1220. 

Cơ quan điều tra đa ̃tiến hành truy tìm vâṭ chứng là 02 vỏ đạn của Phạm Công M 

đa ̃vứt  xuống ruộng thuộc thôn T, xã V, huyêṇ H, nhưng  không có kết quả. 

Cơ quan điều tra đa ̃tiến hành khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ án nằm trên 

trục đường thôn T, xã Vân, huyện H. Ngoài ra, Cơ quan điều tra đã xem xét dấu vết 

trên thân thể của bi ̣ haị Bùi Khắc C, xác định: Măṭ  trong khuỷu tay phải có vết xây sát 

da, chảy máu, kích thước (1 x 0,5) cm.  

Ngày 30/01/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh B đã ra Quyết định 

trưng cầu giám định tỷ lệ % tổn hại sức khỏe đối vết thương của anh Bùi Khắc C, 

nhưng anh C từ chối giám định với lý do vết thương do anh M gây ra thương tích nhẹ, 

đã khỏi và cam kết không có yêu cầu đề nghị gì. 

Ngày 29/12/2018 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện H trưng cầu Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh B giám định đối với 01(một) khẩu súng và 03 viên đạn còn lại mà 

Phạm Công M đã sử dụng bắn anh Bùi Khắc C. Tại bản kết luận giám định số 02/KLGĐ-

PC09-SĐ ngày 31/12/2018 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh  B kết luận: 

+ Khẩu súng gửi giám định là loại súng ngắn kiểu ổ quay, bắn được loại đạn cỡ 5.6 

mm, không phải là vũ khí quân dụng. Khẩu súng là vũ khí có tính năng tác dụng tương tự vũ 

khí quân dụng. Hiện tại khẩu súng còn sử dụng để bắn được. 

+ 03(ba) viên đạn gửi giám định là loại đạn thể thao cỡ 5.6x15.5 mm không phải đạn 

quân dụng. 03 viên đạn trên sử dụng để bắn được cho khẩu súng gửi giám định. 

+ Không tiến hành thực hiện giám định khoảng cách gây sát thương khi sử dụng khẩu 

súng trên do Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh B không có đây đủ điều kiện thực nghiệm. 

Ngày 01/01/2019 Cơ quan CSĐT Công an huyện H trưng cầu Viện khoa học hình sự 

- Bộ Công an giám định đối với 01 (một) khẩu súng, 01 (một) viên đạn và 02 (hai) chiếc áo 
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mà anh Bùi Khắc C mặc khi bị Phạm Công M dùng súng bắn. Tại bản kết luận giám định số 

16/C09-P3 ngày 03/01/2019 của Viện khoa học hình sự Bộ Công an kết luận: 

+  Sử dụng khẩu súng ngắn ký hiệu “USA” gửi giám định bắn đạn vào cơ thể 

người trong khoảng cách 15 mét sẽ gây chết hoặc bị thương. 

+  03 dấu vết thủng ký hiệu 1, ký hiệu 2, ký hiệu 3 trên chiếc áo khoác đen và dấu 

vết thủng ký hiệu 1 trên chiếc áo vải caro không đủ yếu tố giám định có phải do đạn bắn 

tạo ra không. 

Ngày 29/12/2018, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyêṇ H ra quyết điṇh trưng 

cầu Phòng kỹ thuâṭ hình sư ̣Công an tỉnh B trích xuất, phân tích, sao lưu dữ liêụ  Video 

trên Camera ghi hình thu giữ của gia đình anh Vũ Văn C2 tại hiện trường xảy ra vụ án, 

thời gian từ 11giờ 50 phút đến 12 giờ ngày 29/12/2018.  

Tại bản kết luận giám định số 03/KLGĐ - PC09 - KTS & ĐT ngày 03/01/2019 

của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh B , kết luâṇ: Trích xuất được 01 têp̣ Video có 

tổng dung lươṇg 113 MB lưu trữ trong đầu ghi hình Camera gửi giám điṇh trong thời 

gian từ 11 giờ 50 phút đến 12 giờ 00 phút ngày 29/12/2018 có hình ảnh hiện trường và 

những người có liên quan khi xảy ra vu ̣án .  Kèm theo kết luận giám định 01 điã DVD 

sao lưu dữ liêụ hình ảnh Video trích xuất và 01 bản ảnh giám định phân tích một số hình 

ảnh trích xuất được từ đầu ghi hình tại hiện trường khi xảy ra vụ án.   

Về trách nhiệm dân sự:  Ngày 06/3/2019, anh Phạm Ngọc T2, sinh năm 1985, trú 

tại thôn D , xã V, huyện H, là anh trai của Phạm Công M đã tự nguyện bồi thường số 

tiền 10.000.000 đồng cho bi ̣ haị Bùi Khắc C để khắc phuc̣ hâụ quả do hành vi phaṃ tôị 

của Phạm Công M gây ra . Anh C đã nhận tiền và có đơn xin giảm nhe ̣  hình phạt cho 

M. 

Tại bản cáo trạng số 11/CT – VKS- P1 ngày 17/4/2019 Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh B đã truy tố bị cáo Phạm Công M về tội “Giết người” theo khoản 2 Điều 123 Bộ 

luật Hình sự và bị cáo Phạm Văn T về tội “ Che giấu tội phạm” theo khoản 1 Điều 

389 Bộ luật Hình sự. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh B tại phiên tòa giữ nguyên quyết định truy 

tố như Bản cáo trạng, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Phạm Công M phạm 

tội “Giết người”; bị cáo Phạm Văn T phạm tội “Che giấu tội phạm”. Áp dụng khoản 

2 Điều 123; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 15 và 

khoản 3 Điều 57 Bộ luật hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo Phạm Công M từ 06 đến 07 

năm tù. Áp dụng khoản 1 Điều 389; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ 

luật Hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo Phạm Văn T từ 09 đến 12 tháng tù cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ 

luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện 

thoại di động nhãn hiệu Iphon 5s màu trắng đen lắp sim nhãn hiệu viettel thu giữ của 

Phạm Công M. Tịch thu tiêu hủy các vật chứng còn lại gồm: 01 khẩu súng ngắn kích 

thước (12,5x9x2,7)cm, 01 viên đạn còn lại sau giám định (Chi tiết theo biên bản giao 

nhận vật chứng giữa Cơ quan điều tra với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh B); 01 chiếc áo 

khoác bằng vải màu đen; 01 chiếc áo khoác bằng vải kẻ caro đen trắng; 01 con dao 
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phay màu đen kích thước (38x6,5x2,5)cm; 01 vỏ túi niêm phong có dấu của Viện 

khoa học hình sự Bộ Công an (Chi tiết các vật chứng theo biên bản giao nhận vật 

chứng giữa cơ quan điều tra và Cục thi hành án dân sự tỉnh B). Về trách nhiệm dân 

sự: Ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận việc bồi thường 10.000.000 đồng của gia đình 

bị cáo cho bị hại Bùi Khắc C.  

Tại phiên tòa bị cáo Phạm Công M và Phạm Văn T đã khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình đúng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh  

B đã truy tố. Bị cáo Phạm Công M xác định hành vi phạm tội của mình bị Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh B truy tố về tội "Giết người " là đúng pháp luật.  

Bị cáo Phạm Văn T xác định hành vi phạm tội của mình bị Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh  B truy tố về tội "Che dấu tội phạm "  cũng là đúng pháp luật.  

Lời nói sau cùng của bị cáo M rất ân hận với hành vi phạm tội của mình trong 

lúc nóng giận do bị ức chế về tinh thần không làm chủ được bản thân đã phạm tội, bị 

cáo đã nhờ gia đình bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại, mong Hội đồng xét xử 

cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật được hưởng mức án thấp nhất để 

sớm trở về với gia đình và xã hội. Bị cáo T đề nghị giảm nhẹ hình phạt và được cải 

tạo tại địa phương. 

Bị hại Bùi Khắc C đề nghị xét xử vắng mặt, xác nhận đã nhận  bồi thường số 

tiền 10.000.000 đồng khắc phuc̣ hâụ quả , nay không yêu cầu bồi thường thêm khoản 

nào khác và có đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo M. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

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

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh  B, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh  B, 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.  

Sau khi thụ lý vụ án Toà án nhân dân tỉnh B đã nghiên cứu hồ sơ ban hành Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử và tống đạt cho các bị cáo và những người tham gia tố tụng 

theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo, bị hại và những người tham gia tố 

tụng khác 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. Hội đồng xét xử thấy 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] Nhận định của Hội đồng xét xử về tội danh của các bị cáo: Lời khai của bị 

cáo Phạm Công M tại phiên toà phù hợp với Cáo trạng, lời khai của bị cáo Phạm Văn 

T, lời khai của những người làm chứng và các tài liệu điều tra có trong hồ sơ vụ án 

như: Biên bản khám nghiệm hiện trường ngày 29/12/2018 (Bút lục 79, 80) và Biên 

bản thực nghiệm điều tra ngày 30/12/2018 (Bút lục 93, 94.), Bản kết luận giám định số 
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02/KLGĐ-PC09-SĐ ngày 31/12/2018 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh B (Bút lục 

160); Bản kết luận giám định số 16/C09-P3 ngày 03/01/2019 của Viện khoa học hình sự 

Bộ Công an (Bút lục 170) 

Như vậy, có đủ cơ sở kết luận: Do có mâu thuâñ từ trước nên Phaṃ Công M và 

Bùi Khắc C nhiều lần điện thoại thách thức hẹn đánh nhau . Khoảng 11 giờ 30 phút 

ngày 29/12/2018, tại ngã tư đường trục thôn D, xã  V, huyêṇ H. Phạm Công M đã dùng 

súng ngắn kiểu ổ quay có tính năng tác dụng tương tự vũ khí  quân dụng bắn 02 phát 

thẳng vào người Bùi Khắc C. Phát thứ nhất ở khoảng cách 10,7 m đaṇ không trúng C 

nhưng xuyên qua vaṭ áo khoác. Phát thứ hai ở khoảng cách 8,6 m, C giơ tay phải che 

mặt, viên đạn trúng phía trong khuỷu tay phải làm rách áo và rách da chảy máu . Viêc̣ 

Bùi khắc C không tử vong là ngoài  ý muốn của Phạm Công M, vì M bắn không trúng 

vùng nguy hiểm trên cơ thể của anh C. 

Hành vi nêu trên của Phaṃ Công M  đa ̃phaṃ tôị “Giết người” thuôc̣ trường hơp̣

phạm tội chưa đạt. Tôị phaṃ và hình phaṭ quy điṇh taị khoản 2 Điều 123 của Bô ̣luâṭ hình sư ̣. 

Điều 123 Bộ luật Hình sự tội "Giết người" quy định: 

1. "Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây thị bị phạt tù

từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. 

a) Giết 02 người trở lên;

b) Giết người dưới 16 tuổi;

c) Giết phu ̣nữ biết là có thai; 

d) Giết người đang thi hành công vu ̣hoăc̣ vì lý do công vu ̣của naṇ nhân; 

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình; 

e) Giết người mà liền trước đó hoăc̣ ngay sau đó laị thưc̣ hiêṇ môṭ tôị phaṃ rất

nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; 

g) Để thưc̣ hiêṇ hoăc̣ che giấu tôị phaṃ khác; 

h) Để lấy bô ̣phâṇ cơ thể của naṇ nhân; 

i) Thưc̣ hiêṇ tôị phaṃ môṭ cách man rợ; 

k) Bằng cách lơị duṇg nghề nghiêp̣; 

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người: 

m) Thuê giết người hoăc̣ giết người thuê; 

n) Có tính chất côn đồ; 

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù

từ 07 năm đến 15 năm. 

3................. 

4.................. 

Phạm Văn T là người đã dùng xe mô tô Biển kiểm soát 35B1 - 026.69 chở Phaṃ 

Công M về nhà M lấy súng, sau đó chở M đến đường truc̣ thôn D, xã V, huyêṇ H để M 

dùng súng bắn vào người Bùi Khắc C . Viêc̣ M dùng súng vào việc phạm tội T không 
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đươc̣ biết trước. Tuy nhiên sau khi biết M phaṃ tôị T không tố giác với các cơ quan có 

thẩm quyền để điều tra xử lý mà còn tiếp tục giúp M cất giấu khẩu súng M đa ̃dùng vào 

viêc̣ phaṃ tôị taị tủ cá nhân trong phòng làm viêc̣ của mình nhằm che giấu tôị phaṃ. 

Hành vi của Phạm Văn T  đã cấu thành tôị “Che giấu tôị phaṃ”. Tôị phaṃ và hình 

phạt quy định taị khoản 1 Điều 389 Bô ̣luâṭ Hình sự. 

Điều 389. Tôị che giấu tôị phaṃ

1. Người nào không hứa heṇ trước mà che giấu môṭ trong các tôị phaṃ quy

điṇh taị các điều sau đây của Bô ̣luâṭ này , nếu không thuôc̣ trường hơp̣ quy đi ̣ nh taị

khoản 2 Điều 18 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoăc̣

phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm: 

a) .........................

b) Điều 123, các khoản 2,3 và 4 Điều 141, Điều 142, Điều 144, khoản 2 và

khoản 3 Điều 146, các khoản 1, 2 và 3 Điều 150, các Điều 151,152,153 và 154; 

c).................... 

2..................... 

[3]Nhận định của Hội đồng xét xử về hình phạt của các bị cáo: 

Hành vi phạm tội của bị cáo Phạm Công M là rất nghiêm trọng, đã xâm phạm 

đến tính mạng của người bị hại là khách thể đặc biệt được luật Hình sự ưu tiên bảo vệ 

bởi lẽ mạng sống của con người là bất khả xâm phạm không ai có quyền tước đoạt 

một cách trái pháp luật nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện tội phạm, gây ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.  

Bị cáo M phạm tội trong trường hợp tái phạm theo quy định tại điểm h khoản 1 

Điều 52 của Bô ̣luâṭ Hình sự. Vì vậy cần phải có mức hình phạt thật nghiêm khắc, 

cách ly bị cáo một thời gian dài khỏi đời sống xã hội mới có tác dụng răn đe, giáo dục 

bị cáo và phòng ngừa tội phạm. 

Tuy nhiên khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử, cần xem xét giảm nhẹ cho 

bị cáo M một phần hình phạt vì trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo 

đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; sau khi phạm tội đã tác động gia đình bồi 

thường cho bị hại; người bi ̣ haị có đơn xin giảm nhe ̣trách nhiêṃ hình sư ̣cho bi ̣ cáo; bị 

cáo có ông nội là liệt sỹ, là người có công với cách mạng. Đó là các tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm b, s khoản 1, khoản 2  Điều 51 Bô ̣luâṭ Hình 

sư.̣ Ngoài ra, bị cáo phaṃ tôị chưa đaṭ nên Hội đồng xét xử cần  áp dụng Điều 15 và 

khoản 3 Điều 57 Bô ̣luâṭ Hình sự khi xem xét quyết định hình phạt. 

Đối với bị cáo Phạm Văn T giúp M cất giấu khẩu súng M đa ̃dùng vào viêc̣ phaṃ 

tôị giết người, nhằm mục đích gây khó khăn và xâm phạm đến hoạt động điều tra truy 

tố, xét xử của các cơ quan tư pháp. Do đó Hội đồng xét xử  thấy cần xử phạt bị cáo T 

một mức hình phạt tương xứng để răn đe, giáo dục bị cáo và  góp phần đấu tranh 

phòng ngừa tội phạm tương tự.  

Bị cáo Phạm Văn T đã thành khẩn khai báo, ăn hối cải, bị cáo phạm tội lần đầu 

do nể nang, bộc phát nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy điṇh 

tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bô ̣luâṭ Hình sự.  
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Hội đồng xét xử thấy bị cáo Phạm Văn T có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự, có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, xét thấy không cần thiết cách ly 

khỏi xã hội mà áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo theo quy định tại Điều 

65 của Bộ luật hình sự, tạo điều kiện cho bị cáo T suy ngẫm tự sửa chữa lỗi lầm. 

[4]Về xử lý hành chính đối với những người có hành vi liên quan trong vụ án: 

Bị cáo M sử dụng súng để bắn anh C nhưng súng và số đạn này không phải là 

vũ khí quân dụng, song M đa ̃mua và cất giấu ở nhà mình  là đa ̃vi phaṃ điểm đ khoản 

3 Điều 10 Nghị định 167/2013/NĐ-CP. Ngày 19/3/2019 phòng Cảnh sát hình sư ̣Công 

an tỉnh B đã ra Quyết định xử phạt hành chính số 08/QĐ –XPHC đối với Phạm Công 

M với số tiền là 3.000.000đồng là đúng pháp luật. 

 Đối với anh Bùi Khắc C: Là bị hại trong vụ án cũng là đối tượng hình sự có 

nhiều tiền án tiền sự chưa được xóa án tích; cũng có lỗi thể hiện ở việc đe dọa, hẹn gặp 

đánh nhau, chuẩn bị dao, chủ động có lời nói khiêu khích, rút dao, cầm dao đuổi theo 

sau khi bị bắn, chưa gây hậu quả cho ai. Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát cho rằng 

hành vi trên chưa cấu thành tội phạm. Do vậy không đề cập xử lý về hình sự, hành 

chính. Tòa án nhân dân tỉnh B đã yêu cầu bổ sung tài liệu chứng cứ theo quy định tại 

Điều 45 và Điều 284 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Ngày 8/5/2019, Công an tỉnh B đã 

ra Quyết định số 15/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Bùi Khắc C là 

đúng pháp luật. 

 Đối với anh Phạm Văn C1, sinh ngày 08/02/2003, trú tại phố Đ , phường  P, 

thành phố B , tỉnh B. Tài liêụ điều tra xác điṇh tháng 12/2018 đã 02 lần có hành vi 

đánh anh Vũ Tuấn K , sinh ngày 02/11/2001, trú tại thôn L xa ̃H , huyêṇ H , tỉnh B tại 

khu vực cầu vượt thuộc phường T, thành phố B và cổng trường THPT Trần Hưng Đạo 

thuộc phường P , thành phố B nhưng chưa gây hậu quả . Hành vi trên đã phạm vào 

điểm a khoản 2 điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP. Ngày 19/3/2019, phòng Cảnh sát 

hình sự Công an tỉnh B đã ra Quyết định xử lý hành chính bằng hình thức p hạt cảnh 

cáo đối với Phạm Văn C1 là đúng pháp luật. 

[4] Về trách nhiệm dân sự: Trong giai đoạn điều tra, gia đình bị cáo đã thay mặt 

Phạm Công M tư ̣nguyêṇ bồi thường số tiền 10.000.000 đồng cho bi ̣ haị Bùi Khắc C 

để khắc phục hậu quả . Anh C đã nhận tiền và có đơn  không yêu cầu M bồi thường 

thêm. Hội đồng xét xử  thấy cần ghi nhận sự thỏa thuận bồi thường này. 

[5]Về xử lý vật chứng: 

Cơ quan cơ quan điều tra  Công an tỉnh B đã ra quyết định xử lý vật chứng đảm 

bảo đúng pháp luật  đối với một số vật chứng và tài sản trong vụ án  

Các vật chứng còn lại gồm : 01 (một) khẩu súng ngắn KT (12,5 x 9 x 2,7)cm,  

Súng bằng kim loại màu đen, báng súng ốp nhựa màu xám giả vân gỗ; 01 viên đaṇ còn 

lại sau giám định , cơ quan điều tra Công an tỉnh B đa ̃chuyển đến Phòng kỹ thuâṭ Bô ̣

chỉ huy quân sự tỉnh B quản lý chờ xử lý là đúng quy điṇh của pháp luâṭ. 

Đối với các vật chứng: 01 chiếc áo khoác bằng vải màu đen; 01 (một) chiếc áo 

bằng vài kẻ caro đen trắng; 01 con dao phay màu đen KT (38x6.5x2.5) cm lưỡi dao 

bằng kim loại màu đen, có một lưỡi sắc, đầu vuông, cán dao làm bằng gỗ dài 12cm; và 
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01vỏ túi niêm phong có dấu của Viện khoa học hình sự Bộ Công an. Hội đồng xét xử  

thấy đây là những vật chứng không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy. Đối 

với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5s màu trắng đen thu giữ của bị cáo M, là 

phương tiện phạm tội, còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước. 

 [5] Các bị cáo Phạm Công M và Phạm Văn T bị kết án nên phải chịu án phí 

hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ vào: Khoản 2 Điều 123, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h 

khoản 1 Điều 52; Điều 15 và khoản 3 Điều 57 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo 

Phạm Công M. 

- Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 389; điểm s khoản 1; khoản 2  Điều 51; Điều 65 của 

Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Phạm Văn T. 

- Căn cứ vào: Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106, khoản 2 Điều 

136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí tòa án. 

1- Tuyên bố: Bị cáo Phạm Công M phạm tội “Giết người” và bị cáo Phạm Văn 

T phạm tội “ Che giấu tội phạm”. 

Xử phạt bị cáo Phạm Công M  07  (bảy) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày bắt tạm giam bị cáo 29/12/2018. 

Xử phạt bị cáo Phạm Văn T 12 (mười hai) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian 

thử thách 24 tháng, tính từ ngày tuyên án (22/05/2019). 

Giao bị cáo Phạm Văn T cho Uỷ ban nhân dân xã V, huyện H, tỉnh B giám sát 

giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo Thành có trách nhiệm phối hợp 

với Uỷ ban nhân dân xã V, huyện H, tỉnh  B trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 

lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp 

hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

2- Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận sự thỏa thuận bồi thường số tiền 10.000.000 

đồng (mười triệu đồng) giữa bị cáo Phạm Công M và bi ̣ haị Bùi Khắc C để khắc phuc̣ 

hâụ quả.  

3- Xử lý vật chứng:  

Tịch thu tiêu hủy những vật chứng sau: 01 khẩu súng ngắn kích thước 

(12,5x9x2,7)cm, 01 viên đạn còn lại sau giám định (Chi tiết theo biên bản giao nhận 

vật chứng giữa Cơ quan điều tra với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh B); 01 chiếc áo khoác 

bằng vải màu đen; 01 chiếc áo khoác bằng vải kẻ caro đen trắng; 01 con dao phay màu 

đen kích thước (38x6,5x2,5) cm; 01 vỏ túi niêm phong có dấu của Viện khoa học hình 

sự Bộ Công an (Chi tiết các vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng giữa cơ quan 

điều tra và Cục thi hành án dân sự tỉnh B). 

Tịch thu sung quỹ nhà nước:  01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5s màu 

trắng đen. (Chi tiết đặc điểm các vật chứng như biên bản giao nhận vật chứng ngày 
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19/04/2019 giữa Cơ quan cảnh sát  điều tra Công an tỉnh B và Cục thi hành án dân sự 

tỉnh  B). 

4- Án phí: Các bị cáo Phạm Công M và Phạm Văn T, mỗi bị cáo phải nộp 

200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Án xử sơ thẩm công khai, các  bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết. 

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, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; thời 

hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Nơi nhận: 

- TAND Cấp cao (01 bản) 

-VKSND Cấp cao (01 bản) 

- VKSND tỉnh Ninh Bình (03 bản) 

- Phòng Kiểm tra thi hành án (04 bản) 

- Phòng PC02 Công an tỉnh Ninh Bình (01 bản) 

- Phòng HS&NV Công an tỉnh Ninh Bình (01 bản) 

- Trại  tạm giam (01 bản) 

- Bị cáo (02 bản) 

- Đại diện hợp pháp bị hại (01 bản) 

- Sở tư pháp (01 bản) 

- Lưu hồ sơ (02 bản) 

- Lưu tòa (01 bản) 

- Lưu tổ hành chính tư pháp ( 01 bản) 

(Thông báo cho chính quyền địa phương  

nơi bị cáo cư trú) 

T. M/ HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

   Nguyễn Đức Hiệp 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HẢI DƯƠNG 

Bản án số: 134/2019/HS-PT 

Ngày: 22/10/2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán: 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích 

Ông Vũ Thanh Tuấn 

Ông Nguyễn Minh Tân 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Minh Hiền - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Hải Dương. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương: Bà Phạm Thị Yến - 

Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 162/2019/TLPT-HS ngày 09 

tháng 7 năm 2019 đối với bị cáo Hà Thị D do có kháng cáo đối với Bản án sơ 

thẩm số 22/2019/HS-ST ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện 

Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. 

-  Bị cáo kháng cáo:  

Hà Thị D, sinh năm 1968. Nơi cư trú: thôn V, xã C, huyện C, tỉnh Hải 

Dương; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa 5/10; dân tộc kinh; giới 

tính nữ; tôn giáo không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hà Văn T (đã chết) và bà 

Hoàng Thị B (đã chết); tiền án, tiền sự: không. Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp 

ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt tại phiên tòa.  

Ngoài ra còn 01 bị cáo khác không có kháng cáo và không bị kháng nghị 

không được triệu tập đến phiên tòa.  

- Người làm chứng: 

1. Ông Đào Đắc C, sinh năm 1953. Địa chỉ: Thôn P, xã C, huyện C, tỉnh

Hải Dương. 

2. Ông Phạm Hồng M, sinh năm 1965. Địa chỉ: Thôn V, xã C, huyện C,

tỉnh Hải Dương. 

3. Ông Hà Văn Q, sinh năm 1957. Địa chỉ: Thôn V, xã C, huyện C, tỉnh

Hải Dương. 
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4. Ông Hoàng Kim T, sinh năm 1959. Địa chỉ: Thôn V, xã C, huyện C,

tỉnh Hải Dương. 

5. Ông Lê Tiến H, sinh năm 1950. Địa chỉ: Thôn H, xã Đ, huyện T, tỉnh

Quảng Ninh. 

6. Ông Nguyễn Công H, sinh năm 1963. Địa chỉ: UBND xã C, huyện C,

tỉnh Hải Dương. 

7. Ông Trần Văn V, sinh năm 1967. Địa chỉ: Thôn V, xã C, huyện C, tỉnh

Hải Dương. 

8. Bà Hà Thị P, sinh năm 1962. Địa chỉ: Thôn V, xã C, huyện C, tỉnh Hải

Dương. 

9. Anh Hà Văn K, sinh năm 1979. Địa chỉ: Thôn V, xã C, huyện C, tỉnh

Hải Dương. 

10. Bà Hà Thị Đ, sinh năm 1959. Địa chỉ: Thôn Hà T, xã Đ, huyện T, tỉnh

Quảng Ninh. 

11. Bà Hà Thị Đ, sinh năm 1955. Địa chỉ: Thôn P, xã C, huyện C, tỉnh

Hải Dương. 

12. Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1956. Địa chỉ: Thôn V, xã C, huyện C,

tỉnh Hải Dương. 

13. Bà Hà Thị N, sinh năm 1960. Địa chỉ: Thôn V, xã C, huyện C, tỉnh

Hải Dương. 

14. Chị Lưu Thị M, sinh năm 1981. Địa chỉ: Thôn P, xã C, huyện C, tỉnh

Hải Dương. 

   Những người làm chứng đều vắng mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

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

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 08 giờ ngày 27-02-2018, tại nhà ở xóm C, thôn V, xã C, huyện C, 

tỉnh Hải Dương, do mâu thuẫn cá nhân, Hà Văn T, sinh năm 1934 đã có hành vi 

cầm 01 viên gạch chỉ dạng gạch nung đỏ dưới nền nhà đập nhiều nhát vào vùng 

mặt, trán bà Hoàng Thị B, sinh năm 1934 (là vợ của T) dẫn đến làm bà B chết 

do chấn thương sọ mặt.  

Khoảng 10 giờ cùng ngày, khi đang ăn cỗ mừng T của người trong họ, Hà 

Thị D (con gái của ông T và bà B) nghe thấy có người (không xác định được là 

ai) nói "về nhà ngay có việc"; D vội ra về đến nhà bố mẹ, đi thẳng vào phòng 

ngủ của bà B, nhìn thấy bà B nằm trên giường, vùng mặt có nhiều thương tích 

và máu, chết không tự nhiên. D biết bà B chết là do ông T gây ra nên đã nhờ Hà 

Trọng T (em họ ông T) và anh Đào Đắc C lau rửa, thay quần áo cho bà B để 

khâm niệm. Quá trình lau rửa thi thể bà B, T trực tiếp lau chùi từ thắt lưng đến 
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mặt, thay áo; biết bà B có nhiều vết rách và máu tại vùng mặt, biết bà B chết 

không phải do đau ốm mà do ông T gây ra. Còn anh C ngồi sau lưng T, lau chùi 

từ phần thắt lưng của bà B xuống dưới chân, thay quần, bỉm; do khuất tầm nhìn 

vì T ngồi phía trước nên anh C không để ý, quan sát đến phần thi thể phía đầu 

của bà B nên không biết bà B có bị thương tích hay không. Sau khi lau rửa thi 

thể và thay quần áo mới, quấn bó người xong, T phủ lên mặt bà B một chiếc 

khăn mặt màu xanh trắng; còn quần áo cũ, chăn gối màn chiếu của bà B vất ra 

ngoài được ông Hà Văn Quang gom vào bao dứa sau đó không biết ai đó đã vất 

đi. 

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, anh Trần Văn V - Trưởng Công an xã C 

nghe dư luận trong thôn nói: bà B chết bất thường nên anh V mời đại diện gia 

đình ông T, bà B để làm rõ. Đến 19 giờ cùng ngày, bị cáo D, anh Phạm Hồng M, 

T và chị Hà Thị N lên xã. Tại xã, D xác nhận bà B chết do già yếu, ốm đau lâu 

ngày, không có gì bất thường; anh V hỏi lại anh T, anh M và chị N thì cả 3 đều 

xác nhận bà B chết do già yếu, không có gì bất thường. Thấy mọi người trả lời 

dứt khoát không nghi ngờ gì nên anh V lập bản cam kết để mọi người cùng ký. 

Sau đó D và gia đình tổ chức đám tang chôn cất thi thể bà B tại nghĩa trang Đ 

của thôn V, xã C bình thường.  

Ngày 05-3-2018, một số người dân thôn V, xã Cẩm V, huyện C, tỉnh Hải 

Dương có đơn tố giác việc bà B chết là do Hà Văn T gây ra chứ không phải chết 

do ốm đau, già yếu. Khi được Cơ quan điều tra thông báo việc tiến hành khám 

nghiệm hiện trường tại nhà bà B; D đã nhờ anh C đưa đi mua 04 hộp sơn xịt để 

sơn lại phòng bà B xóa dấu vết nhằm che giấu sự việc. D đã bật 1 hộp sơn lên 

cửa một ít, 3 hộp còn lại vẫn còn nguyên. 

Kết quả khám nghiệm hiện trường ngày 13-4-2018, tại nhà ở của Hà Văn 

T và bà Hoàng Thị B đã thu giữ: Dấu vết màu nâu nghi máu trên thành dọc cửa 

sổ ra trước gian phòng ngủ của bà B; Dấu vết màu sẫm dạng bắn thấm trên vôi 

ve mặt tường ngăn phía bên phải cửa nhôm; 01 viên gạch bằng đất nung đã qua 

sử dụng. 

Ngày 16-5-2018, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Hải Dương tiến hành 

khai quật và khám nghiệm tử thi bà Hoàng Thị B thu giữ: mẫu phủ tạng, da 

vùng đầu, da cẳng tay phải; mẫu móng tay ngón 1 bàn tay phải và móng tay 

ngón 2 bàn tay trái và toàn bộ đốt 1 ngón 2 bàn tay phải. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y tử thi số 2573A/C54-TT1 ngày 18-6-

2018, Viện khoa học hình sự - Bộ công an kết luận: Nguyên nhân chết của bà 

Hoàng Thị B: Chấn thương sọ mặt. Cơ chế hình thành thương tích: các tổn 

thương tại vùng đầu, mặt và tay phải của bà Hoàng Thị B do vật tày gây nên; 
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các tổn thương vùng đầu, mặt có chiều hướng tác động từ trước ra sau, các tổn 

thương tay phải có chiều hướng tác động từ sau ra trước. Trong mẫu phủ tạng, 

dịch dạ dày của tử thi Hoàng Thị B không tìm thấy các chất độc thường gặp. 

Bản kết luận giám định pháp y tử thi số 2642/C54(TT3) ngày 29-6-2018, 

Viện khoa học hình sự - Bộ công an kết luận: Các dấu vết màu nâu thu giữ trong 

quá trình khám nghiệm hiện trường (bao gồm mẫu dấu vết nghi máu thu tại bức 

tường phòng ngủ và mẫu thu tại cạnh bên cửa sổ phòng ngủ bà Hoàng Thị B) 

không phải máu người. 

Bản kết luận giám định pháp y bổ sung số 5662/C09(TT1) ngày 31-10-

2018, Viện khoa học hình sự - Bộ công an kết luận: Viên gạch gửi giám định 

gây được các tổn thương tại vùng đầu, mặt và tay phải của bà Hoàng Thị B. Các 

tổn thương vùng đầu, mặt và tay phải do bị tác động nhiều lần gây nên. 

Bản kết luận giám định pháp y tâm thần (trên hồ sơ) số 430/BBGĐTC, 

ngày 17-12-2018, Viện pháp y tâm thần trung ương kết luận: Tại thời điểm 

phạm tội, Hà Văn T bị bệnh rối loạn tâm thần không biệt định cách khác. Theo 

phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F99. Đối tượng đủ 

khả năng nhận thức, hạn chế khả năng điều khiển hành vi. 

Quá trình điều tra, Hà Văn T khai nhận hành vi phạm tội, do mâu thuẫn 

cãi nhau nên đã lấy viên gạch chỉ để sát chân giường nơi bà B nằm đập nhiều 

nhát vào vùng mặt, trán bà B dẫn đến bà B chết do chấn thương sọ mặt. Hà Văn 

T thực hiện hành vi một mình, ngoài ra không có ai khác tham gia cùng. Cơ 

quan CSĐT có căn cứ xác định hành vi của Hà Văn T đã đủ yếu tố cấu thành tội 

Giết người theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự. Do Hà 

Văn T chết ngày 08-6-2018, cơ quan CSĐT không tiến hành khởi tố bị can đối 

với Hà Văn T và ra Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự giết người.  

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 22/2019/HSST ngày 31 tháng 5 năm 2019, 

TAND huyện Cẩm Giàng áp dụng điểm b khoản 1 Điều 389, điểm s khoản 1 và 

khoản 2 Điều 51, Điều 17,  Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự. Tuyên bố bị cáo 

Hà Thị D phạm tội “Che giấu tội phạm”, xử phạt bị cáo D 07 tháng tù, thời hạn 

tính từ ngày bắt thi hành án. Ngoài ra cấp sơ thẩm còn quyết định về tội danh, 

hình phạt đối với 01 bị cáo khác; xử lý vật chứng; án phí và quyền kháng cáo. 

Ngày 04/6/2019 bị cáo Hà Thị D kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Ngày 

16/8/2019, bị cáo có đơn thay đổi nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và 

xin được hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 

giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.  
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- Vị đại diện VKSND tỉnh Hải Dương đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 

điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự chấp 

nhận  kháng cáo của bị cáo Hà Thị D, sửa bản án sơ thẩm số 22/2019/HS-ST 

ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải 

Dương. Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 389,  điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, 

Điều 17,  Điều 58, Điều 65 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Hà Thị D 07 tháng 

tù (bảy) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 14 tháng, thời 

hạn tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. Giao bị cáo D về cho UBND xã Cẩm V, 

huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương giám sát và giáo dục trong thời gian thử 

thách. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

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

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

[1] Về tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo làm trong thời hạn luật định nên 

kháng cáo đúng với quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

[2] Lời khai của bị cáo tại phiên toà phúc thẩm hôm nay hoàn toàn phù 

hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người 

có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, phù hợp với lời khai của những người làm 

chứng, vật chứng thu giữ cùng toàn bộ các tài liệu điều tra khác đã thu thập có 

trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Vào khoảng 8 giờ ngày 

27/2/2018, tại nhà ở xóm Cầu Ba, thôn V, xã Cẩm V, huyện Cẩm Giàng, tỉnh 

Hải Dương, do mâu thuẫn bột phát Hà Văn T có hành vi cầm 01 viên gạch chỉ 

đập nhiều nhát vào vùng mặt, trán bà Hoàng Thị B là vợ của T hậu quả bà B 

chết do chấn xương sọ mặt. Sau khi bà B chết, mặc dù bị cáo Hà Thị D cùng Hà 

Trọng T biết việc bà B chết không phải do ốm đau bệnh tật mà do ông T đánh, 

bị cáo đã không trình báo với các cơ quan chức năng mà tự trình báo với chính 

quyền UBND xã Cẩm V, huyện Cẩm Giàng là bà B chết do ốm, già yếu và tổ 

chức chôn cất, mai táng thi thể bà B bình thường để che dấu hành vi của ông T, 

che dấu nhiều thương tích, vết máu trên mặt bà B. Sau đó, bị cáo mua sơn về xịt 

xóa dấu vết nhằm mục đích che dấu sự việc, tránh sự phát hiện xử lý tội phạm 

của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, gây 

cản trở cho việc phát hiện, điều tra, xử lý người phạm tội. Bị cáo là người có đủ 

năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ hành vi của mình bị pháp luật cấm nhưng 

vẫn cố ý thực hiện. Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo về tội “Che dấu 

tội phạm” theo điểm b khoản 1 Điều 389 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng 

pháp luật. Về tội danh không có kháng cáo nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo của 

bị cáo thì thấy: Trong quá trình điều tra truy tố và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo 
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đều khai báo thành khẩn và tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. 

Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng mức hình phạt đối với bị cáo là phù hợp nên cần 

giữ nguyên mức hình phạt. Tại cấp phúc thẩm bị cáo nộp tiền án phí theo quyết 

định của bản án sơ thẩm trước khi ra quyết định thi hành án thể hiện sự ăn năn, 

hối cải, bị cáo có ý thức tốt trong việc chấp hành pháp luật và được địa phương 

xác nhận. Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo là người có nhân thân tốt, có nhiều 

tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình 

sự, có nơi cư trú ổn định, rõ ràng. Do vậy, căn cứ Điều 65 của Bộ luật hình sự, 

điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự 

chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hà Thị D cho bị cáo hưởng án treo cũng đủ điều 

kiện giáo dục riêng và phòng ngừa chung. 

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo kháng 

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

[5] Về án phí: Kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo không 

phải chịu tiền án phí phúc thẩm hình sự theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 

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

Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố 

tụng hình sự.  

1. Chấp nhận  kháng  cáo của bị cáo Hà Thị D, sửa bản án sơ thẩm số

22/2019/HS-ST ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Cẩm 

Giàng, tỉnh Hải Dương. 

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 389,  điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, 

Điều 17,  Điều 58, Điều 65 của Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Hà Thị D 07 tháng tù (bảy) tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách là 14 tháng, thời hạn tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.  

Giao bị cáo về cho UBND xã Cẩm V, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 

giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng 

án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật thi hành án 

hình sự. 

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

nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có 

thể quyết định buộc người đó phái chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho 

hưởng án treo.  

2. Về án phí: Bị cáo Hà Thị D không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
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3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng

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

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

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Hải Dương; 

- Sở Tư Pháp tỉnh Hải Dương; 

- Phòng HSNV- Công an tỉnh Hải Dương; 

- VKSND, TAND huyện Cẩm Giàng; 

- CQCSĐT, CQ THAHS - CA huyện Cẩm 

Giàng; 

- Chi cục THADS huyện Cẩm Giàng; 

- Bị cáo; 

- Lưu tòa; Lưu HS 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Thị Ngọc Bích 
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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: 16/2020/HS- PT 

Ngày: 15/01/2020 

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 Lê Thành Văn 

- Các thẩm phán: Ông Phạm Công Mười 

Ông Hoàng Minh Thịnh 

Thư ký ghi biên bản phiên tòa:  Ông Nguyễn Quốc Bảo - Thư ký Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

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

tham gia phiên toà: Ông Trần Ngọc Đảm - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 15 tháng 01 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh, tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 

15/2016/TLPT- HS ngày 12 tháng 01 năm 2016, do có kháng cáo của đại diện 

hợp pháp người bị hại và kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh và kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trần 

Nhật D.  

Bị cáo bị kháng cáo và kháng nghị: 

1. Trần Nhật D; sinh ngày 26/9/1994

Đăng ký thường trú: đường Ng, Khu phố 3, Phường 2, thị xã G, tỉnh Tiền 

Giang; Chỗ ở: đường Q, Phường 8, quận G1, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề 

nghiệp: sinh viên; Học vấn: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: kinh; Tôn 

giáo: không; con ông Trần Thanh S, sinh năm 1967 và bà Nguyễn Thị Diệu H, 

sinh năm 1968; Tiền án, tiền sự: không;  

Bị bắt ngày 24/5/2014; có mặt. 

2. Đặng Gia L; sinh ngày 19/9/1992 tại Tiền Giang;

Đăng ký thường trú: đường Ng, Khu phố 4, Phường 1, thị xã G, tỉnh Tiền 

Giang; Nghề nghiệp: sinh viên; Học vấn: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc 

kinh; tôn giáo không; con ông Đặng Xuân A, sinh năm 1961 và bà Bùi Thị 

Tuyết V, sinh năm 1962;  

Tiền án, tiền sự: không; 

Bị bắt ngày 24/5/2014. Bị tòa sơ thẩm xử phạt 2 năm tù, đã chấp hành 

xong hình phạt – có đơn xin xét xử vắng mặt. 
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- Bào chữa cho bị cáo Trần Nhật D có các luật sư: Luật sư Lê Nguyễn 

Quỳnh Th – Luật sư Đỗ Hải Bình -  Luật sư Võ Đan M – Đoàn luật sư Thành 

phố Hồ Chí Minh. (có mặt)  

- Người đại diện hợp pháp của người bị hại: Bà Đỗ Thị H, sinh năm 1958 

là mẹ ruột của nạn nhân và ông Vạn Thế L, sinh năm 1959 là cha ruột của nạn 

nhân;  

Cùng địa chỉ: đường Lê Thị Hồng G, Khu phố 2, Phường 1, thị xã G, tỉnh 

Tiền Giang (có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo cáo trạng và nội dung án sơ thẩm nêu hành vi phạm tội của các bị 

cáo như sau: 

Từ năm 2011, Trần Nhật D với Vạn Anh T có quan hệ đồng tính với 

nhau, T thường hay đe dọa đánh D và những người có quan hệ với D, đến năm 

2013, D thuê phòng trọ số 404 tại nhà đường Q, Phường 8, quận G1, Thành phố 

Hồ Chí Minh để đi học đại học, do bị T ngăn cấm, đe dọa đánh mỗi khi có quen 

với người khác nên nãy sinh ý định giết T và có nói cho Đặng Gia L là bạn gái 

của D biết nên L có khuyên can nhưng D vẫn cứ thực hiện. 

Khoảng tháng 02/2014, D tìm trên mạng nên mua được 200g Kali 

Xyanua với giá 200.000 đồng của một thanh niên không rõ lai lịch để chờ cơ hội 

thuận tiện thực hiện ý định của mình (BL235, 236). Trong các ngày 15, 

16/5/2014, D nấu mì gói và có bỏ vào tô mì ½ muỗng cà phê cho chất độc Kali 

Xyanua đưa cho T ăn, nhưng mới ăn được một đũa thì bị ói nên nói D ăn thử 

nhưng D không ăn và nói chắc bị hư rồi đem đổ bỏ. Khoảng 20 giờ 30’ ngày 

19/5/2014, T kêu nhức đầu nên nói D lấy thuốc cho T uống. D lấy hai viên thuốc 

con nhộng đầu xanh, đầu đỏ đã chuẩn bị trước đó bằng cách lấy hết thuốc ra rồi 

bỏ vào chất độc Kali Xyanua đưa cho T uống. Khoảng một phút sau thì T ngã 

xuống nền gạch, ôm cổ thở bằng miệng. Khoảng 23 giờ cùng ngày D sờ người 

thấy T nằm im, biết T đã chết thì vẫn để ở phòng trọ ngồi chờ cho đến sáng. 

Sáng ngày 20/5/2014, D vẫn đi học bình thường rồi lại về nhà trọ đến khoảng 13 

giờ 30’ cùng ngày, D đem chiếc điện thoại di động hiệu LG của T bán cho một 

cửa hàng điện thoại di động trên đường Q được 1.200.000 đồng rồi mua một cưa 

tay bằng sắt, băng keo, sáp, long não đưa về nhà trọ. Sau đó, D điện thoại cho L 

biết đã giết T bằng thuốc độc và kêu L qua nhà trọ với D, đến khoảng 19 giờ 

00’, L qua phòng trọ của D, L ngồi trên giường còn D kéo xác T vào nhà vệ sinh 

rồi lấy băng keo màu vàng quấn vòng tròn quanh cổ, đầu, tứ chi của T để khi 

cưa không còn cảm giác sợ. Khi kéo xác vào nhà vệ sinh, chỗ tay của T bị chảy 

máu thì D nhờ L lau giúp. Sau đó, D và L đi chơi đến tối, L về phòng trọ của 

mình còn D thuê khách sạn nghỉ. Sáng ngày 21/5/2014 D vẫn đi học, đến trưa 

cùng ngày do không tìm thấy chìa khóa thì D kêu thợ về phòng trọ làm chìa 

khóa xe mô tô hiệu Yamaha Sirius biển số 63H3-9444 của T và lấy trong bóp 

của T 2.000.000 đồng rồi D gọi L qua để cùng đi bán xe của T. L điều khiển xe 
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của L còn D điều khiển xe của T đến cửa hàng đường P, Phường 15, quận T bán 

cho Trịnh Văn L được 8.800.000 đồng và có đưa cho L giấy đăng ký xe mô tô 

Yamaha Sirius biển số 63H3-9444 mang tên Vạn Thế T. D đưa cho L giữ 

8.000.000 đồng chỉ giữ lại 800.000 đồng. D và L đến cửa hàng cho thuê xe V 

của Võ Thị Hoàng M thế chấp 2.500.000 đồng và bản chính chứng minh nhân 

dân của D thuê xe mô tô Yamaha Nouvo biển số 59E1-264.68 với giá 200.000 

đồng mỗi ngày. D và L về phòng trọ của Nguyễn Ngọc D1 là bạn gái cũ của D 

gởi lại xe vừa thuê rồi cùng với L về phòng trọ của D. Tại đây, L ngồi chơi 

game một mình còn D vào nhà vệ sinh dùng cưa cắt rời hai cánh tay, hai bàn tay. 

D để lại hai bàn tay, chỉ bỏ hai cánh tay vào ba lô cùng với hai quả tạ tay nặng 

4-6kg. Khoảng 22 giờ 00’ cùng ngày, D điều khiển xe mô tô hiệu Honda Future 

biển số 63B6-130.48 chở theo ba lô chứa hai cánh tay đến phòng trọ của D1 đổi 

lấy xe Yamaha Nouvo biển số 59E1-264.68 đã gởi trước đó rồi rủ D1 về G có 

việc gấp, D1 không biết trong ba lô của D có hai cánh tay của T nên đồng ý đi. 

Khoảng 0 giờ 30’ ngày 22/5/2014 khi đến bến phà M, D yêu cầu D1 đứng cảnh 

báo mà không cho D1 biết lý do (58, 59, 155, 156, 157, 158), do biết D khó tính 

và cọc cằn nên D1 thực hiện mà không dám hỏi. Khi phà đến bến B gần phao 

nổi cách bờ khoảng 100m, D ra phía sau đuôi phà thả ba lô từ từ xuống sông. D1 

có hỏi cái gì vậy thì D trả lời đồ cũ đem bỏ. Đến huyện G, D và D1 thuê khách 

sạn nghỉ đến sáng rồi quay lại Thành phố Hồ Chí Minh. D về phòng trọ của D1 

rồi rủ L cùng đi ăn sáng, ăn xong D quay lại phòng trọ của D1 đổi xe Yamaha 

Nouvo biển số, 59E1-264.68 lấy xe Honda Future biển số 63B6-130.48 chở L 

sang Quận 2 lấy số tiền 8.000.000 đồng gởi cho L trước đó mua một máy cưa 

giá 1.500.000 đồng rồi về phòng trọ của D tiếp tục cưa xác. Trong khi L ngồi 

đợi phía ngoài, D cưa hai chân, hai đùi, hai cẳng chân, hai bàn chân bỏ vào túi 

du lịch cùng với hai bàn tay còn phần đầu bỏ vào túi khác, do xác của T bắt đầu 

phân hủy, bốc mùi hôi thối thì L có lau chùi và xịt phòng cho bớt hôi thối, đến 

tối ngày 22/5/2014 L và D đi thuê phòng khách sạn nghỉ. Khoảng 6 giờ 30’ ngày 

23/5/2014, D điều khiển xe Honda Future biển số 63B6-130.48 chở L về phòng 

trọ của D rồi chở hai túi xách chứa phần thân thể của T đến đèo T thuộc huyện 

T1, tỉnh Bình Thuận ném túi xách chứa phần đầu, cổ của T rồi tiếp tục chở đến 

đèo B1 ném túi xách còn lại. Khi D ném hai túi xách thì L giả vờ chụp ảnh để 

tránh bị phát hiện, đến khoảng 15 giờ cùng ngày, cả hai thuê khách sạn tại B1 

nghỉ (44, 47, 62, 71). Khoảng 21 giờ 30’ ngày 23/5/2014, do phần thân của T 

bốc mùi hôi thối nặng nên Công an phát hiện xác chết còn phần mình (06, 07). 

Lúc 4 giờ 00’ ngày 23/5/2014, D phải về nhà gấp do nghe tin báo của gia đình là 

bà ngoại đang bị bệnh nặng, hấp hối, đến 12 giờ 00’ cùng ngày khi D và L đang 

đi đến bến phà M thì bị bắt. D đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu 

trên (22, 70, 71, 81). Ngày 25/5/2014, được D chỉ điểm nên đã thu giữ được hai 

túi xách chứa phần thân thể của T, riêng hai cánh tay đã truy tìm nhưng không 

có kết quả (08, 09). 

Các kết luận giám định kỹ thuật hình sự đã xác định, như sau: 

- Chất màu trắng chứa trong hai gói nylon được niêm phong gửi đến giám 
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định đều có chứa thành phần Kali Cyanide (Kali Xyanua) có công thức hóa học 

là KCN. Kali Cyanide có liều gây chết cho người lớn là 0,15-0,20g (256). 

- Trong mẫu phủ tạng mang tên nạn nhân Vạn Anh T, sinh năm 1984 do 

cơ quan điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh gởi đến giám định không tìm 

thấy các chất độc thường gặp (258). 

- Phân tích gen (ADN) hệ Indentifiler Plus từ tám mẫu xương, răng thu từ 

tám phần thi thể đã tách rời đều có kiểu gen của người đàn ông, so sánh kiểu gen 

với ông Vạn Thế L và bà Đỗ Thị H cho thấy Vạn Thế L và Đỗ Thị H là cha mẹ 

đẻ của người đàn ông này (241). 

- Kali Xyanua là chất độc khi xâm nhập vào cơ thể con người qua đường 

uống tiếp xúc với axit tạo thành Hydro Xyanua bay hơi chuyển hóa thành 

Thioxyanua phản ứng nhanh với các thành phần trong mô. Phương pháp hóa học 

đang thực hiện tại Trung tâm pháp y không thể phát hiện Hydro Xyanua nhỏ 

hoặc bằng 10mg/l. Liều tử vong của Xyanua qua đường uống là 200-300mg/l.  

- Cơ quan điều tra không truy tìm được người bán Cyanua cho Trần Nhật 

D. 

* Tại bản án hình sự sơ thẩm số 419/2015/HSST ngày 27/11/2015 của

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tuyên bố Trần Nhật D phạm các tội “Giết người” và “cướp tài sản” và 

Đặng Gia L phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “che 

giấu tội phạm”. 

Áp dụng các điểm e, i khoản 1 Điều 93, khoản 1 Điều 133, các điểm b, i, 

p khoản 1, 2 Điều 46 và điểm a khoản 1 Điều 50 Bộ luật Hình sự năm 1999 

được sửa đổi, bổ sung năm 2009, xử phạt Trần Nhật D tù chung thân đối với tội 

giết người và 05 (năm) năm tù đối với tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt, 

Trần Nhật D phải chấp hành hình phạt chung của hai tội là tù chung thân, thời 

hạn chấp hành hình phạt tù kể từ ngày 24/5/2014. 

Áp dụng khoản 1 Điều 250, khoản 1 Điều 313, điểm b, p khoản 1, 2 Điều 

46 và điểm a khoản 1 Điều 50 Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung 

năm 2009, xử phạt Đặng Gia L 01 (một) năm tù đối với tội tiêu thụ tài sản do 

người khác phạm tội mà có và 01 (một) năm tù đối với tội che giấu tội phạm. 

Tổng hợp hình phạt, buộc Đặng Gia L phải chấp hành hình phạt chung của hai 

tội là 02 (hai) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù kể từ ngày 24/5/2014. 

- Án sơ thẩm còn tuyên trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí và 

quyền kháng cáo theo luật định. 

- Ngày 07/12/2015 bị cáo Trần Nhật D kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.  

- Ngày 07/12/2015 bà Đỗ Thị H và ong Vạn Thế L đại diện hợp pháp của 

bị hại (cha mẹ) làm đơn kháng cáo tăng hình phạt từ tù chung thân lên tử hình 

đối với bị cáo Trần Nhật D, xử bị cáo Đặng Gia L tội “Cướp tài sản” và tăng 

hình phạt đối với tội “Che dấu tội phạm”. 
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- Ngày 31/5/2016 ông Vạn Thế L và bà Đỗ Thị H làm đơn bãi nại và xin 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Trần Nhật D với nội dung trong đơn thể hiện đại 

diện hợp pháp bị hại rút kháng cáo tăng hình phạt đối với bị cáo D, giữ yêu cầu 

kháng cáo phần dân sự. 

- Ngày 11/12/2015 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh có Quyết định số 02/KN – VKS – P2 kháng nghị một phần bản án 

hình sự sơ thẩm, đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao xét xử theo hướng tăng hình 

phạt từ chung thân lên tử hình đối với bị cáo Trần Nhật D, buộc bồi thường cấp 

dưỡng, xử lý vật chứng mà án sơ thẩm giải quyết không đúng. 

* Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện hợp pháp bị hại, bị cáo giữ nguyên

yêu cầu kháng cáo. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao giữ nguyên quyết 

định kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh.   

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ 

Chí Minh: Căn cứ các chứng cứ có tại hồ sơ cho thấy Trần Nhật D đã nhiều lần 

dùng chất độc Kali Xyanua để quyết tâm giết chết bị hại Vạn Anh T, nên có căn 

cứ xác định bị cáo cố tình thực hiện tội phạm đến cùng. Sau khi giết bị hại, bị 

cáo dùng cưa sắt cưa xác nạn nhân thành nhiều khúc, đem đi bỏ ở nhiều địa 

phương. Bị cáo có hành vi xảo quyệt nhằm che dấu tội phạm đây là tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự. Tòa sơ thẩm xử phạt bị cáo tù chung thân về tội “Giết 

người” là không đúng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo. Đề 

nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị xử phạt bị cáo D tử hình về tội 

“Giết người”. Đối với bị cáo Đặng Gia L, Tòa sơ thẩm xử phạt 02 năm tù cho 02 

tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội che dấu tội phạm là có 

căn cứ đúng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo. Việc đại diện 

hợp pháp bị hại kháng cáo đề nghị xử L tội cướp tài sản cũng như tăng nặng 

hình phạt là không có căn cứ. Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng 

cáo của đại diện bị hại nội dung này. Về trách nhiệm dân sự mà đại diện bị hại 

kháng cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận phần tự nguyện bồi 

thường về phần tổn thất tinh thần. 

- Bào chữa cho bị cáo D các luật sư cho rằng: Tuy kết luận giám định 

không kết luận bị cáo bị bệnh trước khi thực hiện hành vi phạm tội, tuy nhiên 

thực tế trước khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo đã bị bệnh lý. Thực tế bị hại 

T đồng tính đã nhiều lần đánh và ngăn cản bị cáo có quan hệ người khác, bị cáo 

giết T là do tinh thần bị kích động mạnh. Viện kiểm sát kháng nghị Viện dẫn các 

tình tiết tăng nặng trong khi các hành vi đó đã được xem là tình tiết định khung. 

Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét quá trình diễn biến sự việc, diễn biến tâm lý 

tội phạm giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Căn cứ các chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét 

đầy đủ toàn diện các chứng cứ, quan điểm của Kiểm sát viên, luật sư, bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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[1] Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay Trần Nhật D không trả lời các câu 

hỏi của Hội đồng xét xử. 

Các chứng cứ có tại hồ sơ cho thấy Trần Nhật D và Vạn Anh T có quan 

hệ đồng tính từ năm 2011, do ghen tuông nên T thường xuyên đe dọa đánh D và 

những người có quan hệ tình cảm với D. Năm 2013 khi thuê phòng trọ trên 

Thành phố Hồ Chí Minh để học đại học, T cũng ngăn cấm đe dọa đánh mỗi khi 

D có quen với người khác nên D nảy sinh ý định giết T. 

Để thực hiện ý định của mình, khoảng tháng 02/2014, D mua được 200g 

Kali Xyanua với giá 200.000 đồng của một thanh niên không rõ lai lịch để chờ 

cơ hội thuận lợi thực hiện việc giết T. Trong các ngày 15, 16/5/2014, D nấu mì 

gói và có bỏ vào ½ muỗng cà phê chất độc Kali Xyanua đưa cho T ăn, nhưng 

mới ăn được một đũa thì bị ói nên nói D ăn thử, D không ăn nói chắc mì bị hư 

và đem đi đổ.  

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 19/5/2014, T kêu nhức đầu nên kêu D lấy 

thuốc cho T uống, lợi dụng cơ hội này D lấy hai viên thuốc con nhộng đầu xanh, 

đầu đỏ đã chuẩn bị trước lấy hết thuốc ra rồi bỏ chất độc Kali Xyanua vào hai 

viên thuốc đưa cho T uống, khoảng một phút sau thì T ngã xuống nền gạch và 

chết ngay sau đó. Khoảng 23 giờ D sờ người thấy T nằm im, biết T đã chết, D 

vẫn để T nằm đó và chờ tới sáng. Sáng ngày 20/5/2014, D vẫn đi học bình 

thường và chiều quay về nhà trọ D lấy chiếc điện thoại của T đem bán được 

1.200.000 đồng và sử dụng tiền đó mua một cưa tay sắt, băng keo, sáp, long não 

đem về nhà trọ với mục đích cưa xác nạn nhân làm nhiều khúc để phi tang. Lúc 

này, D điện thoại cho L biết đã giết T bằng thuốc độc và kêu L qua nhà trọ với 

D, đến khoảng 19 giờ cùng ngày L qua phòng trọ của D, L ngồi trên giường còn 

D kéo xác T vào nhà vệ sinh rồi lấy băng keo chuẩn bị trước quấn tròn từ đầu 

đến chân xác nận nhân, L phụ giúp lau vết máu ở tay của bị hại, sau đó L và D 

đi chơi, khuya L đi về phòng trọ của mình, còn D thuê khách sạn nghỉ. Sáng 

ngày hôm sau D vẫn đi học bình thường và thuê thợ khóa về làm chìa khóa xe 

của T (do không tìm được chìa khóa xe hiệu Yamaha) lấy trong bóp T được 

2.000.000 đồng, lúc này D kêu L qua để cùng đi bán xe của T, sau khi bán xe 

được 8.800.000 đồng D đưa cho L giữ 8.000.000 đồng, còn D giữ 800.000 đồng. 

D và L sử dụng số tiền bán xe được thế chấp 2.500.000 đồng và giấy chứng 

minh nhân dân của D để thuê một chiếc xe khác với mục đích làm phương tiện 

để vận chuyển xác nạn nhân sau khi cưa đưa đi tiêu hủy. Sau khi thuê được xe D 

và L không mang về phòng trọ mà đi gởi phòng trọ của D1 (bạn gái trước đây 

của D). Khi đã chuẩn bị xong các điều kiện cần thiết D và L quay về phòng trọ, 

D dùng cưa sắt cắt rời hai cánh tay, hai bàn tay, bỏ hai cánh tay vào ba lô cùng 

với hai quả tạ tay nặng 4-6kg, còn L thản nhiên ngồi chơi game như không có 

việc gì xảy ra. Khoảng 22 giờ đêm ngày 21/5/2014 D điều khiển xe mô tô chở 

ba lô chứa hai cánh tay nạn nhân đến nhà trọ của D1 đổi lấy xe mô tô đã thuê 

trước đó rủ D1 cùng về G có việc gấp, D1 hoàn toàn không biết trong ba lô có 

tay của nạn nhân nên đồng ý đi, khi đến phà M, khi phà đến bến B gần phao nổi 

cách bờ 100m D đi ra sau đuôi phà thả ba lô từ từ xuống sông. Tất cả hành vi 
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trên đều nằm trong dự tính của bị cáo D, việc thuê xe trên và đem xe gởi nơi 

khác không đem về phòng trọ, cũng như đổi xe và sử dụng xe thuê chở 2 cánh 

tay bị hại và rủ D1 cùng đi nhằm mục đích đánh lạc hướng cơ quan điều tra, với 

mục đích cao nhất là che dấu hành vi phạm tội của mình. 

 [2] Không dừng lại ở đó, khi quay về Thành phố Hồ Chí Minh D mua 

cưa máy cưa xác nạn nhân làm nhiều khúc, bỏ các bộ phận thân thể nạn nhân 

vào 2 túi du lịch, sáng ngày 23/5/2014 D chở L cùng với 2 túi du lịch đựng thi 

thể của nạn nhân đem vứt ở đèo T, huyện T1, tỉnh Bình Thuận và chân đèo B1 

tỉnh Lâm Đồng. Sau khi giết Vạn Anh T, D đã lấy toàn bộ tài sản cá nhân của bị 

hại. Hành vi của bị cáo D là rất tàn nhẫn và man rợ, chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ 

trong sinh hoạt hàng ngày bị cáo dã tâm giết chết bạn mình, hành vi của bị cáo 

gây nên sự căm phẫn trong dư luận xã hội, hành vi của Trần Nhật D đã phạm 

vào tội “Giết người”, tội “Cướp tài sản” tội phạm và hình phạt được quy định tại 

điểm e, i khoản 1 Điều 93 và khoản 1 Điều 133 Bộ luật hình sự. Tòa án cấp sơ 

thẩm xử phạt bị cáo 5 năm tù về tội “Cướp tài sản” là có căn cứ đúng pháp luật, 

đối với tội “Giết người” cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo mức án chung thân là đánh 

giá chưa hết tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, đối với hành vi giết 

người man rợ cần phải loại bị cáo vĩnh viễn ra khỏi cuộc sống cộng đồng nhằm 

để trừng trị bị cáo và răn đe phòng ngừa chung. Tại phiên tòa hôm nay đại diện 

hợp pháp cho bị hại rút lại yêu cầu kháng cáo tăng hình phạt đối với bị cáo D, 

thể hiện sự vị tha và tấm lòng nhân hậu của mình. Tuy nhiên việc rút yêu cầu 

kháng cáo tăng hình phạt của đại diện gia đình bị hại không phải là căn cứ để 

Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

[3] Theo kết luận giám định pháp y tâm thần số 419/KLGĐ ngày 

14/11/2019 của Viện pháp y tâm thần trung ương: Tại thời điểm giám định bị 

cáo Trần Nhật D bị bệnh biến đổi nhân cách kéo dài sau trải nghiệm sự kiện bị 

thảm. Theo phân loại bệnh Quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F62.0. 

Bị cáo hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.  

- Bị cáo hạn chế khả năng nhận thức pháp luật để phục vụ xét xử. 

- Bị cáo không cần phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. 

Theo kết luận trên cho thấy bị cáo bị biến đổi nhân cách sau khi gây án, 

còn trước và trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội bị cáo là người bình 

thường do đó bị cáo phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình gây ra. Cũng 

theo kết luận bị cáo hạn chế nhận thức pháp luật để phục vụ xét xử nhưng không 

phải bắt buộc chữa bệnh. Do đó Hội đồng xét xử phúc thẩm sử dụng những 

chứng cứ có tại hồ sơ để xét xử đối với bị cáo mà không phụ thuộc vào việc bị 

cáo có trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử hay không. Từ những phân tích 

trên chấp nhận kháng nghị tăng hình phạt của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

[4] Đối với kháng cáo của đại diện hợp pháp bị hại đề nghị tăng hình phạt 

và đổi tội danh đối với bị cáo Đặng Gia L. Xét thấy Đặng Gia L là bạn của Trần 
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Nhật D, L không tham gia cùng D giết T tuy nhiên L biết rõ D là người gây ra 

cái chết cho T, L không tố giác đến cơ quan chức năng mà tích cực giúp D chở 

xác nạn nhân đi bỏ nhiều nơi nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra, không 

dừng lại ở đó L còn cùng với D bán số tài sản cướp được. Hành vi của bị cáo đã 

phạm vào 2 tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và tội “Che dấu 

tội phạm”. Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt L 01 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do 

người khác phạm tội mà có” là có căn cứ. Đối với tội “Che dấu tội phạm” cấp sơ 

thẩm xử phạt bị cáo 01 năm tù là nhẹ, bởi lẽ chính L là người giúp sức tích cực 

để D chở xác nạn nhân bỏ nhiều nơi, chính L là người tạo dựng hình ảnh như 

cặp tình nhân chụp hình nhằm đánh lừa người đi đường để D vứt xác nạn nhân ở 

chân đèo B1 và đèo T ở T1, Bình Thuận. Do đó cần phải xử phạt bị cáo mức án 

nghiêm để giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa chung. Từ phân tích trên chấp 

nhận kháng cáo tăng hình phạt đối với tội “Che dấu tội phạm” đối với bị cáo L. 

[5] Đối với yêu cầu kháng cáo buộc bồi thường 600.700.000 đồng, xét 

thấy: Tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo D đồng ý bồi thường cho bị hại 300.000.000 

đồng, cấp sơ thẩm không ghi nhận nội dung này là thiếu sót. Việc sơ thẩm 

không tính tiền tổn thất tinh thần là thiếu sót.  

[6] Đối với số tiền 9.700.000 đồng đây là khoản tiền thu giữ của Đặng Gia 

L 6,5 triệu đồng, Võ Thị Hoàng M 2,5 triệu đồng và Trần Nhật D 700.000 đồng. 

Hồ sơ cho thấy D lấy của bị hại 2.000.000 đồng tiền mặt, bán điện thoại được 

1.200.000 đồng và bán xe được 8.800.000 đồng. Tổng cộng là 12.000.000 đồng, 

chiếc xe đã thu hồi trả lại cho gia đình bị hại, chỉ còn buộc trả lại cho gia đình bị 

hại 3.200.000 đồng (2.000.000 đồng tiền mặt và 1.200.000 đồng tiền bán điện 

thoại) số tiền còn lại: 6.500.000 đồng tiền bán xe thu hồi xung công quỹ nhà 

nước. Do đó không thể lại tiếp tục trả lại toàn bộ số tiền trên cho bị hại như 

kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

[7] Về xử lý vật chứng: Cấp sơ thẩm đã thiếu sót khi không xử lý vật 

chứng vụ án mà cơ quan đã thu giữ, cụ thể đó là: giấy chứng nhận đăng ký xe 

mô tô biển số 63B6 – 13048, 01 chai nước chứa chất lỏng màu nâu và số tiền 

9.700.000 đồng. Việc không tuyên xử lý vật chứng của cấp sơ thẩm là sai sót, 

tuy nhiên sai sót trên không làm ảnh hưởng đến đường lối giải quyết vụ án, nên 

cấp phúc thẩm xử lý vật chứng tại phiên tòa phúc thẩm mà không cần hủy án sơ 

thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 348 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của đại diện hợp 

pháp bị hại bà Đỗ Thị H và ông Vạn Thế L về hình phạt (đối với bị cáo Trần 

Nhật D). Chấp nhận một phần kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh. Không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt của bị cáo Trần Nhật D. Chấp nhận một phần kháng cáo của đại diện hợp 
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pháp bị hại (bà Đỗ Thị H và ông Vạn Thế L) đối với bị cáo Đặng Gia L cũng 

như kháng cáo yêu cầu tăng mức bồi thường. 

- Áp dụng các điểm e, i khoản 1 Điều 93; khoản 1 Điều 133; các điểm b, 

p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 50 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi năm 

2009) 

Xử phạt bị cáo Trần Nhật D tử hình về tội “Giết người”; 05 (năm) năm tù 

về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Trần Nhật D phải chấp 

hành hình phạt chung cho cả hai tội với mức án là: Tử hình. Tiếp tục tạm giam 

bị cáo Trần Nhật D để đảm bảo thi hành án. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 250; khoản 1 Điều 313; điểm b, p khoản 1, 2 

Điều 46; Điều 50 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi năm 2009) 

Xử phạt bị cáo Đặng Gia L 01 (một) năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do 

người khác phạm tội mà có”; 04 (bốn) năm tù về tội “Che giấu tội phạm”. Tổng 

hợp hình phạt buộc bị cáo Đặng Gia L phải chấp hành hình phạt chung cho cả 

hai tội là 05 (năm) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án (được trừ thời 

hạn đã thi hành án trước đó). 

- Về dân sự: Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo ở sơ thẩm về việc bồi 

thường cho bị hại số tiền là 300.000.000 đồng. 

- Về tổn thất tinh thần: Buộc bị cáo bồi thường cho đại diện bị hại số tiền 

là 63.000.000 đồng. 

- Trả lại cho bà Đỗ Thị H và ông Vạn Thế L đại diện bị hại số tiền 

3.200.000 đồng. 

- Thu hồi xung công quỹ nhà nước số tiền 6.500.000 đồng. 

- Hoàn trả lại cho bà Nguyễn Thị Diệu H 01 xe số khung 52DY 046162, 

nhãn hiệu Honda, số loại Future, loại xe hai bánh, biển số 63B6 – 130.48, số 

máy 54E – 1072618 và giấy chứng nhận đăng ký xe trên mang tên bà Nguyễn 

Thị Diệu H. Tiêu hủy 01 chai nước chứa chất lỏng màu nâu. 

- Về án phí: Bị cáo Trần Nhật D phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự 

phúc thẩm. 

Các nội dung khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày tuyên án phúc thẩm, bị cáo Trần Nhật 

D có quyền làm đơn gửi lên Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam xin ân giảm án tử hình. 

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

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

       Nơi nhận   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Tòa án nhân dân tối cao; 

- VKSND cấp cao tại TP.HCM; 

- TAND Thành phố Hồ Chí Minh; 

- VKSND Thành phố Hồ Chí Minh; 

     Lê Thành Văn 
97



TÒA ÁN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

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 phúc thẩm gồm có: 

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

Các Thẩm phán:  

1. Ông Bùi Đức Nam.

2. Ông Phạm Viết Hùng.

Thư ký phiên tòa: Ông Đỗ Minh Phước – Thư ký Tòa án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên 
tòa: Bà Nguyễn Thị Diễm Khanh - Kiểm sát viên.   

Ngày 04 tháng 3 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 
83/2020/HSPT ngày 14/01/2020 đối với các bị cáo Võ Thị L, Võ Thị Cẩm T do 
có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 94/2019/HSST 
ngày 27/11/2019 của Tòa án nhân dân Quận 4. 

Các bị cáo có kháng cáo: 

1. Võ Thị L, sinh năm 1970 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi thường trú:
Phường A, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; nơi cư trú: xã C, huyện D, Thành 
phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: nội trợ; trình độ văn hóa: 10/12; dân tộc: kinh; 
tôn giáo: Phật; giới tính: nữ; quốc tịch: Việt Nam; con ông Võ Thanh E và bà 
Đỗ Thị G(đều đã chết); không có chồng, có 01 con sinh năm 1993; tiền án, tiền 
sự: không. Bị cáo tại ngoại. (có mặt). 

2. Võ Thị Cẩm T, sinh năm 1993 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi thường
trú: Phường A, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; nơi cư trú: C13/16QC10 Tổ 
240, Ấp 5A, xã C, huyện D, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: không; trình 
độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Phật; giới tính: nữ; quốc tịch: Việt 
Nam; con ông không rõ và bà Võ Thị L (là bị cáo trong vụ án); không có chồng, 
có 01 con sinh năm 2013; tiền án, tiền sự: không. Bị cáo tại ngoại. (có mặt). 

Người bào chữa: Luật sư Nguyễn Minh Hưng thuộc Đoàn luật sư Thành phố 
Hồ Chí Minh bào chữa cho các bị cáo Võ Thị L, Võ Thị Cẩm T. (có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

   Bản án số: 135/2020/HS-PT 
   Ngày: 04/3/2020. 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 
vụ án được tóm tắt như sau: 

Đàm Thị Thu H và Huỳnh M sống chung như vợ chồng tại nhà trọ số 
C13/16QC10 tổ 240 ấp 5A, xã C, huyện D, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, 
còn có Võ Thị L và Võ Thị Cẩm T cùng ở ghép chung tại nhà trọ với O và M. 
Khoảng tháng 01 năm 2019, O và M bàn bạc với nhau sẽ đột nhập vào Công ty 
Cổ phần Truyền thông Số 1 tại số 226 Khánh Hội, Phường 6, Quận 4 (nơi O 
đang làm tạp vụ) để khống chế bảo vệ, chiếm đoạt tài sản lấy tiền trả nợ. 

Để thực hiện ý định, O lợi dụng sơ hở của bảo vệ, đã lấy chìa khóa của 
công ty gồm các tầng 2, 4, 5 đưa cho Võ Thị Cẩm T (T không rõ mục đích) nhờ 
đi làm giùm 01 bộ chìa mới. O đưa các chìa khóa mới cho M và hướng dẫn sơ 
đồ các phòng của công ty cho M biết và tiếp tục mượn 01 máy hàn điện của ông 
Trần Ngọc Minh để đưa cho M phá két sắt nhưng nói dối là để làm việc nhà. O 
bàn với M sẽ chọn ca trực bảo vệ của ông Nguyễn Văn Đức để đột nhập vào 
công ty. M đồng ý và chuẩn bị gồm: 01 máy hàn, 10 que hàn; 01 con dao cán 
màu đen, dài khoảng 20 cm; 01 cây xà beng dài 60 cm có một đầu dẹp, một đầu 
nạy 02 chấu; 01 cây xà beng dài 70 cm có một đầu dẹp, một đầu nạy 02 chấu; 02 
sợi dây dù màu đen dài 70 cm; 01 cuộn băng keo trong; 01 sợi dây xích dài 03 
mét có ổ khóa cho vào 02 chiếc ba lô. Khoảng 05 giờ ngày 23/01/2019, M nhờ 
Võ Thị L điều khiển xe gắn máy loại Wave, màu đỏ, biển số: 51L5 – 3255 chở 
M và O đi từ phòng trọ ở Bình Chánh đến giao lộ Đường 41 - Khánh Hội, Quận 
4. Sau đó, O và M đi bộ đến Công ty cổ phần truyền thông số 1.

Khi đi gần đến công ty, M đứng đợi bên ngoài còn O đi vào công ty giả vờ 
làm việc bình thường. Khoảng 05 giờ 10 phút cùng ngày, O lợi dụng sơ hở của 
anh Đức đã ra hiệu cho M lén vào công ty và đi thang máy lên sân thượng ẩn 
nấp. Thời gian này nhân viên của công ty truyền thông ở lại công ty làm việc 
ban đêm nhiều, nên M chưa thực hiện được việc chiếm đoạt tài sản, tiếp tục phải 
ẩn nấp trên sân thượng, hàng ngày O là người đưa đồ ăn và mền cho M sử dụng 
để chờ cơ hội. Trong thời gian này, O có nói cho Võ Thị Cẩm T biết việc M 
đang ở trong công ty (nhưng không biết rõ mục đích của M), T có 02 lần mang 
cơm đến đưa cho O để O mang vào công ty đưa cho M ăn.  

Đến trưa ngày 29/01/2019, O lên tầng thượng gặp M và thông báo cho M 
biết ca trực tối của ông Hà Văn Thêm, sinh năm 1956, là người có thể trạng ốm 
để M quyết định sẽ thực hiện việc khống chế chiếm đoạt tài sản. Khoảng 22 giờ 
55 phút cùng ngày, M đi từ trên tầng thượng xuống, thấy ông Thêm đang nằm 
ngủ nên dùng dao khống chế dẫn ông Thêm lên tầng 5 dùng dây dù và băng keo 
trói ngược tay của ông Thêm ra phía sau rồi tiếp tục dẫn xuống tầng 1 dùng dây 
xích đã chuẩn bị sẵn xích chân ông Thêm vào lan can của tầng 1.  

Sau khi đã khống chế được bảo vệ, M dùng máy hàn phá khóa  phòng kế 
toán công ty tại tầng 1 để vào bên trong, nhìn thấy có 03 cái két sắt, M dùng 
máy hàn phá két sắt lớn lấy được một số tài sản gồm: số tiền 19.600.000 đồng 
của công ty và 5.000.000 đồng; 01 mặt đá khắc hình con Tỳ Hưu và 03 chỉ vàng 
(gồm 02 nhẫn loại 0,5 chỉ một chiếc và 02 nhẫn loại 01 chỉ) của bà Kiều Mỹ 
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Trang là kế toán của công ty. Do sợ hết thời gian sẽ bị phát hiện nên M lấy 01 
két sắt nhỏ đưa vào thang máy chuyển xuống tầng trệt và đi bằng cầu thang bộ 
xuống sau. Tại tầng trệt, M nhìn thấy xe gắn máy loại Wave, biển số 52P6 – 
9087 của ông Thêm đang dựng nên lục tủ bảo vệ lấy chìa khóa xe của ông Thêm 
và lấy luôn 01 đồng hồ hiệu Citizen; 01 nhẫn kiểu của nam có hình đầu rồng để 
chung với nhau trong tủ bảo vệ bỏ vào túi quần, rồi lấy két sắt để lên yên xe của 
ông Thêm dùng băng keo quấn lại chạy xe ra ngoài.  

Sau khi ra khỏi công ty, M dùng bộ điều khiển khóa cửa lại và chở toàn bộ 
tài sản đã chiếm đoạt được về phòng trọ gặp O, L và Tú. Lúc này, O,  L và T hỗ 
trợ M khiêng két sắt vào trong nhà và đóng cửa lại. M tiếp tục dùng máy hàn 
phá két sắt, nhưng bên trong chỉ có giấy tờ và 02 con dấu của công ty. M đã đưa 
cho O 02 chiếc nhẫn vàng loại 0,5 chỉ một chiếc, 01 mặt đá khắc hình con Tỳ 
Hưu. O lấy 02 nhẫn vàng này đưa cho T vì trước đó có nợ T 01 chỉ vàng và nhờ 
giữ giùm 01 mặt đá khắc hình con Tỳ Hưu, T đưa cho L cất giữ. L đã gửi 02 
chiếc nhẫn vàng cho Đỗ Thị Tuyết ở Quận B giữ dùm; O đếm tiền do M chiếm 
đoạt được khoảng 23.000.000 đồng cùng 01 số tờ tiền bị cháy xém (khoảng 
1.600.000 đồng) khi M dùng máy hàn phá két sắt và đã đưa lại toàn bộ số tiền 
cho M cất giữ. Riêng số tiền khoảng 1.600.000 đồng bị cháy xém, M cho Võ Thị 
L. Sau đó, M cùng với O bỏ toàn bộ giấy tờ, con dấu, bộ điều khiển cửa của 
Công ty truyền thông số 1 vào 01 túi nylon. M cùng với Võ Thị Cẩm T sử dụng 
xe gắn máy loại Wave, biển số 52P – 9087 chiếm đoạt được của ông Thêm chở 
két sắt cùng túi nylon đi đến cầu Ông Lớn huyện D vứt xuống sông. M chở T về 
phòng trọ rồi một mình điều khiển xe của ông Thêm đi đến gần trạm thu phí gần 
cầu Ông Lớn, trên đường Nguyễn Văn Linh, huyện D bỏ lại xe bên đường và 
đón xe Honda ôm trở về phòng trọ rồi mượn xe máy hiệu Honda, loại Wave,  
màu đỏ - đen – xám, biển số: 54L5 – 1044 của L để bỏ trốn. 

Qua xác minh, tại Cơ quan cảnh sát điều tra, Đàm Thị Thu H khai nhận 
như trên. Đồng thời khai nhận, việc M và bị cáo bàn nhau cướp tài sản thì L và 
T đều biết, bị cáo nhiều lần làm thêm bộ chìa khóa cửa của công ty để đưa cho 
M nhằm mục đích khi nào có thời cơ thuận lợi sẽ đột nhập vào công ty cướp tài 
sản. L, T đều biết M phạm tội nên khi M chở két sắt về nhà trọ thì T và L đã chờ 
sẳn ở nhà và mở cửa cho M. Tiền, vàng do M cướp được bị cáo có đưa cho T 02 
chiếc nhẫn vàng loại 0,5 chỉ một chiếc và 01 mặt đá có khắc hình con Tỳ Hưu để 
trả nợ số vàng mà bị cáo thiếu Tú. Số tiền 1.600.000 đồng bị cháy xém do M 
dùng máy hàn phá két sắt thì M đưa cho L xài. T là người đã cùng M đi vứt két 
sắt. Sau khi thực hiện xong vụ cướp, bị cáo có nói rõ cho L và T biết là M đã 
cướp tài sản của công ty nên nếu Công an có đến tìm thì nói không biết gì hết và 
nhớ nói M không ở đây.  

Ngày 23/3/2019, Huỳnh M bị bắt giữ và khai nhận: số tài sản mà M đã 
chiếm đoạt được gồm: số tiền khoảng 23.000.000 đồng M; 01 đồng hồ hiệu 
Citizen chiếm đoạt của ông Thêm đã vứt bỏ ở cầu Phú Mỹ, Quận 7; 01 nhẫn 
vàng có hình đầu rồng chiếm đoạt của ông Thêm, M đưa cho O đi bán ở khu vực 
Quận 7 (không nhớ địa chỉ) được 2.700.000 đồng và O đã đưa toàn bộ số tiền 
này cho M; 02 nhẫn vàng loại 01 chỉ một chiếc, M bán ở khu vực huyện D 
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(không nhớ địa chỉ) được 7.000.000 đồng. Toàn bộ số tiền có được, M trả nợ và 
tiêu xài hết. 

Võ Thị Cẩm T và Võ Thị L khai nhận: Vào khoảng 12 giờ ngày 
30/01/2019, sau khi M và O thực hiện hành vi phạm tội, O đã nói với L và T về 
việc M cướp tài sản tại Công ty cổ phần truyền thông số 1 và kêu L và T không 
khai báo khi công an hỏi. Sau khi được O cho biết sự việc, T và L đã không chủ 
động giao nộp lại tài sản do M chiếm đoạt mà có gồm: số tiền 1.600.000 đồng bị 
cháy xém do M cho, L đã tiêu xài được 200.000 đồng; 02 chiếc nhẫn vàng loại 
0,5 chỉ một chiếc và 01 mặt đá có khắc hình con Tỳ Hưu. T và L đã không khai 
báo hành vi của M khi Cơ quan cảnh sát điều tra ghi lời khai ban đầu. 

Võ Thị L thừa nhận O có dặn không nói gì khi công an đến tìm M nên L 
không nói cho công an biết. Khi M và O đưa tiền cho bị cáo thì bị cáo lấy xài. Bị 
cáo có thấy M chở két sắt về và chứng kiến M lấy máy hàn phá két sắt nhưng bị 
cáo không biết vàng và tiền do M cướp mà có được. 

Võ Thị Cẩm T trình bày: T và L ở chung nhà trọ với M và O, khi thấy M 
chở két sắt về nhà trọ thì có nhìn thấy M dùng máy hàn để phá két sắt nhưng 
không biết két sắt do M cướp được. Và có nhận 2 chiếc nhẫn vàng loại 0,5 chỉ 
và mặt đá có khắc hình con Tỳ Hưu do O trả. Sau đó, M có chở T đi vứt két sắt 
bên cầu Ông Lớn nhưng không biết lý do M vứt. O có dặn mẹ con T không được 
nói gì khi có công an vào hỏi M nên đã không trình báo sự việc cho công an. 

Tại bản kết luận số 15/KL - HĐĐG ngày 25/02/2019 của Hội đồng định 
giá tài sản trong Tố tụng hình sự Quận 4 kết luận: 01 (một) két sắt có kích thước 
(120x40x65 cm) đã qua sử dụng không xác định được giá trị; 01(một) két sắt có 
kích thước (40x30x35 cm) đã qua sử dụng không xác định được giá trị; 01(một) 
xe gắn hiệu Honda, máy loại Wave, màu đỏ - đen; số khung: HC09026Y – 
326065, số máy: HC09E – 6326191, biển số: 52P6 – 9087 đã qua sử dụng, có 
giá trị là 5.000.000 (Năm triệu) đồng; 01(một) đồng hồ đeo tay hiệu Citizent, đã 
qua sử dụng có giá trị là 1.850.000 (Một triệu tám trăm năm mươi nghìn) đồng; 
01(một) chiếc nhẫn vàng 18K có trọng lượng 1,5 chỉ có giá trị là 3.975.450 (Ba 
triệu chín trăm bảy mươi lăm nghìn bốn trăm năm mươi) đồng; 02 con dấu có 
khắc chữ ký của Nguyễn Hà Thanh có kích thước 3x7cm đã qua sử dụng không 
xác định được giá trị; 05 chỉ vàng 9999 mua năm 2018 đã qua sử dụng có giá trị 
là 18.325.000 (Mười tám triệu ba trăm hai mươi lăm nghìn) đồng; 01(một) mặt 
đá có khắc hình con Tỳ Hưu đã qua sử dụng không xác định được giá trị.  

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 94/2019/HSST ngày 27/11/2019 của Tòa án 
nhân dân Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định: 

Tuyên bố các bị cáo Võ Thị L, Võ Thị Cẩm T phạm tội “Che giấu tội 
phạm”.  

- Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 389, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình 
sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt Võ Thị L 01 (một) năm tù. 
Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. 
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- Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 389, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật 
hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt Võ Thị Cẩm T 06 (sáu) 
tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên xử lý vật chứng, án phí và quyền 
kháng cáo theo luật định. 

Ngày 09/12/2019, các bị cáo Võ Thị L, Võ Thị Cẩm T kháng cáo đối với 
bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân Quận 4 xin giảm nhẹ hình phạt và 
được hưởng án treo. 

Trong vụ án này, còn có các bị cáo Đàm Thị Thu H, Huỳnh M bị xử phạt 
từ 08 đến 10 năm tù về tội “Cướp tài sản” theo điểm d khoản 2 Điều 168 Bộ luật 
hình sự, nhưng không có kháng cáo và không bị kháng nghị. 

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày hôm nay, các bị cáo Võ Thị L, Võ Thị Cẩm 
T đã thừa nhận những hành vi phạm tội do bị cáo gây ra như nội dung bản án sơ 
thẩm đã nêu. Bị cáo Võ Thị L xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo với 
lý do bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; nhân thân tốt chưa 
có tiền án, tiền sự; có nơi cư trú ổn định; gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang 
phải nuôi cháu ngoại, bản thân bị cáo bị nhiều bệnh, sức khỏe yếu. Bị cáo Võ 
Thị Cẩm T cũng xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo với lý do có 
nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; đang phải nuôi con nhỏ mới 06 tuổi, mẹ 
bị cáo cũng là bị cáo bị xét xử trong vụ án, nếu bắt bị cáo phải chấp hành hình 
phạt tù thì con của bị cáo không có người chăm sóc. 

Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh xác định bản án sơ thẩm đã áp dụng đúng các căn cứ pháp luật để xử phạt 
các bị cáo Võ Thị L, Võ Thị Cẩm T về tội “Che giấu tội phạm” theo điểm c 
khoản 1 Điều 389 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, sau khi 
xét xử sơ thẩm các bị cáo kháng cáo trong thời gian hợp lệ. Tại phiên tòa các bị 
cáo đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội, thể hiện thái độ ăn năn hối cải và 
nêu hoàn cảnh gia đình khó khăn, đang phải nuôi con nhỏ, mong muốn được hội 
đồng xét xử xem xét giảm nhẹ và cho các bị cáo được hưởng án treo.  

Tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội, thể hiện 
thái độ ăn năn hối cải và nêu hoàn cảnh gia đình khó khăn, đang phải nuôi con 
nhỏ, mong muốn được hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ và cho các bị cáo được 
hưởng án treo. Trong vụ án này, cả hai bị cáo có vai trò thấp, các bị cáo có hoàn 
cảnh khó khăn, là mẹ con ruột, hiện nay bị cáo T có công việc ổn định, đang là 
người duy nhất nuôi con nhỏ mới 06 tuổi, bị cáo L không có khả năng lao động, 
sức khỏe yếu. Các bị cáo có đăng ký hộ khẩu thường trú tại Phường A, Quận B, 
Thành phố Hồ Chí Minh và có đăng ký tạm trú tại phường Bình Hưng, huyện D, 
Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện có nơi cư trú rõ ràng. Ngoài ra, cấp sơ thẩm 
chưa xem xét cho các bị cáo tình tiết giảm nhẹ là phạm tội lần đầu, nhân thân 
tốt, chưa có tiền án, tiền sự theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Căn cứ vào 
các quy định của pháp luật thì các bị cáo có đủ các điều kiện được hưởng án 
treo. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e 
khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, 
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sửa bản án sơ thẩm theo hướng giữ nguyên mức hình phạt tù của bản án sơ thẩm 
đối với các bị cáo nhưng cho các bị cáo được hưởng án treo.  

Luật sư Nguyễn Minh Hưng trình bày bài bào chữa cho các bị cáo Võ Thị 
L, Võ Thị Cẩm T thống nhất về tội danh đã truy tố, xét xử và đồng tình với ý 
kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cho 
bị cáo được hưởng án treo. Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét thêm: bị 
cáo T có bổ sung xác nhận hiện đang là nhân viên bán hàng cho Công ty TNHH 
YAKULT VIỆT NAM, thu nhập ổn định có sao kê bảng lương kèm theo, bị cáo 
là lao động duy nhất đang phải nuôi con nhỏ 06 tuổi và phụng dưỡng mẹ bị cáo. 
Các bị cáo nhận thức pháp luật kém nên không tố giác ngay hành vi phạm tội 
của Tuấn Anh và Thủy, dẫn đến bị xử lý hình sự. Sau khi được điều tra viên giải 
thích, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, đã hợp tác với cơ quan tố tụng trong 
quá trình điều tra giải quyết vụ án, nên đề nghị áp dụng cho bị cáo tình tiết giảm 
nhẹ theo điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử xem 
xét áp dụng Điều 3, Điều 36, Điều 65 Bộ luật hình sự cho các bị cáo được hình 
phạt cải tạo không giam giữ hoặc cho các bị cáo được hưởng án treo để lao động 
nuôi con nhỏ.  

Các bị cáo Võ Thị L, Võ Thị Cẩm T đồng ý với bài bào chữa của vị luật 
sư, không tranh luận bổ sung. 

Đối đáp lại quan điểm của luật sư, đại diện Viện kiểm sát cho rằng: luật sư 
cho rằng các bị cáo có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm t khoản 1 
Điều 51 Bộ luật hình sự là không phù hợp vì tình tiết này chỉ được áp dụng cho 
việc các bị cáo tố giác hành vi phạm tội khác, việc các bị cáo khai báo hành vi của 
chính mình thì chỉ được xem là thành khẩn khai báo. Về hình phạt cải tạo không 
giam giữ mà luật sư đề nghị là không có căn cứ, không đảm bảo tính răn đe và 
phòng ngừa tội phạm nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét khi lượng hình. 

Trong phần nói sau cùng, các bị cáo Võ Thị L, Võ Thị Cẩm T đều thể 
hiện thái độ hối hận, mong được Hội đồng xét xử cho hưởng án treo, để có điều 
kiện chăm sóc con nhỏ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an Quận 4, 
Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 4, Kiểm sát viên, Tòa án nhân dân 
Quận 4, Thẩm phán trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về 
thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình 
điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết 
định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Tại các bản tự khai, 
biên bản ghi lời khai, bị cáo đều trình bày lời khai hoàn toàn tự nguyện, không 
bị ép cung, nhục hình. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến 
hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 
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 [2] Tại phiên tòa phúc thẩm ngày hôm nay, bị cáo Võ Thị L, Võ Thị Cẩm 
T đã thừa nhận hành vi sai trái do bị cáo gây ra tương tự như nội dung bản án sơ 
thẩm đã nêu. Cụ thể: Các bị cáo Võ Thị L và Võ Thị Cẩm T khi biết được 
Huỳnh M và Đàm Thị Thu H trước đó đã thực hiện hành vi phạm tội “Cướp tài 
sản”của Công ty cổ phần truyền thông số 1 tại số 226 Khánh Hội, Phường 6, 
Quận 4 vào ngày 23/01/2019 thì đã có các hành vi che giấu và nhận tiền, vàng là 
những tài sản phạm pháp mà M và O có được. Khi M chở két sắt về nhà trọ thì T 
và L đã chờ sẳn ở nhà và mở cửa cho M vào và chứng kiến việc M phá két sắt; L 
đã đã nhận số tiền 1.600.000 đồng; T đã nhận 02 chiếc nhẫn vàng loại 0,5 chỉ 
một chiếc và 01 mặt đá có khắc hình con Tỳ Hưu và giúp M đi vứt két sắt. Đồng 
thời, L và T đã không khai báo sự việc khi cơ quan điều tra lấy lời khai ban đầu, 
cố tình che giấu, mặc dù trước đó O đã nói rõ cho L và T biết là M đã cướp tài 
sản của công ty truyền thông số 1.  

Các bị cáo Võ Thị L và Võ Thị Cẩm T đã cố tình che dấu, không khai báo 
khi cơ quan công an điều tra, gây khó khăn trong quá trình điều tra vụ án, hỗ trợ 
cho các bị cáo khác nhằm xóa bỏ dấu vết, tang vật phạm tội.  

Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan 
điều tra và các tài liệu chứng cứ khác như các biên bản hoạt động điều tra, biên 
bản hỏi cung bị can, lời khai của các bị cáo khác, vật chứng thu giữ, kết luận giám 
định… Với hành vi che giấu tội phạm “Cướp tài sản” quy định tại Điều 168 Bộ 
luạt hình sự thì Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên xử các bị cáo Võ Thị L, Võ Thị Cẩm 
T phạm tội “Che giấu tội phạm” theo điểm c khoản 1 Điều 389 Bộ luật hình sự 
năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là đúng người, đúng tội.  

[3] Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét cho các bị cáo Võ Thị L, Võ Thị Cẩm 
T các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: các bị cáo có nhân thân tốt, 
phạm tội lần đầu, chưa có tiền án, tiền sự; đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối 
cải; bị cáo T đang nuôi con nhỏ (06 tuổi) theo điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật 
hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và đã xem xét, đánh giá tính chất 
mức độ do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra. Từ đó xử phạt bị cáo Võ Thị L 
với mức án 01 (một) năm tù, bị cáo Võ Thị Cẩm T với mức án 06 (sáu) tháng tù 
là phù hợp với tính chất, mức độ vi phạm của các bị cáo, tương xứng với hành vi 
phạm tội mà các bị cáo gây ra.  

[4] Tại phiên tòa hôm nay các bị cáo mong muốn được giảm nhẹ hình phạt 
do đã cung cấp được Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tạm trú không 
cấp sổ tạm trú (HK09) số 960/TB-CAX ngày 13/4/2019 của Công an xã C, 
huyện D, Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung Công an xã C có tiếp nhận hồ 
sơ đăng ký tạm trú của bà Võ Thị Cẩm T, sinh năm 1993, tại địa chỉ 
C13/16QC10, Tổ 240, Ấp 5A, xã C, huyện D; Võ Thị L, sinh năm 1970 và Võ 
Huỳnh Hoàng Vân sinh năm 2013. Công an xã C tiếp nhận hồ sơ đăng ký tạm 
trú, nhưng không cấp sổ (HK09). Lý do: không có giấy tờ, tài liệu chứng minh 
chỗ ở hợp pháp tại nơi đăng ký tạm trú. Đây là tài liệu thể hiện các bị cáo có nơi 
cư trú, thực tế các bị cáo vẫn đang sinh sống ở địa chỉ C13/16QC10, Tổ 240, Ấp 
5A, xã C, huyện D. Các bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; phạm tội lần đầu; thành 
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khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đối với bị cáo Võ Thị L trình bày mất sức lao 
động nhưng không cung cấp được chứng cứ chứng minh.  

Hành vi phạm tội của các bị cáo không những xâm phạm đến hoạt động 
đúng đắn của cơ quan nhà nước trong tiến trình tố tụng hình sự, gây cản trở cho 
quá trình điều tra, truy bắt tội phạm mà còn xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội, 
mức án mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo đối với bị cáo L là phù 
hợp nên giữ nguyên hình phạt của bản án sơ thẩm. Đối với bị cáo T do bị cáo 
đang trực tiếp và là người duy nhất lao động nuôi dưỡng con còn nhỏ, căn cứ 
Điều 65 Bộ luật hình sự, để tạo điều kiện cho bị cáo tự cải tạo và nuôi con, Hội 
đồng xét xử áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo đối với bị cáo. 

Do đó, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Võ 
Thị L, không chấp nhận quan điểm của vị luật sư và đề nghị của vị Kiểm sát 
viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại 
phiên tòa, giữ nguyên mức hình phạt mà bản án sơ thẩm đã tuyên. 

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Võ Thị Cẩm T, sửa bản án sơ thẩm theo 
hướng cho bị cáo được hưởng án treo.  

Về án phí: Bị cáo Võ Thị Cẩm Tú không phải chịu, bị cáo Võ Thị L phải 
chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định.  

Các vấn đề khác không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 355, Điều 356; điểm e khoản 1 Điều 357 
của Bộ luật tố tụng hình sự;  

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Võ Thị L, chấp nhận kháng cáo của 
bị cáo Võ Thị Cẩm T, sửa bản án sơ thẩm số 94/2019/HSST ngày 27/11/2019 của 
Tòa án nhân dân Quận 4. 

Tuyên bố các bị cáo Võ Thị L, Võ Thị Cẩm Tú phạm tội “Che giấu tội 
phạm”. 

1. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 389; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình
sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt Võ Thị L 01 (một) năm tù. 
Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án. 

2. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 389; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51;
Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt Võ Thị 
Cẩm T 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 12 
(mười hai) tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm. 

Giao bị cáo Võ Thị Cẩm T cho Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân dân xã C, 
huyện D, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 
Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 
Điều 69 của Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách nếu bị cáo cố ý 
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vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự từ 02 lần trở lên thì 
Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã 
cho hưởng án treo. 

Căn cứ Điều 135, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị 
quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 
Hội buộc bị cáo Võ Thị L phải chịu 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự 
phúc thẩm. 

Bị cáo Võ Thị Cẩm T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 
có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

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

(Đã giải thích án treo). 

Nơi nhận: 
- TAND TC; 
- TAND Cấp cao tại TP.HCM; 
- VKSND TP. HCM; 
- VKSND Quận 4; 
- CC THA Quận 4; 
- Bị cáo; 
- TAND Quận 4; 
- Công an Quận 4; 
- Phòng PC 53-CA TP.HCM; 
- UBND nơi bị cáo cư trú; 
- Sở tư pháp; 
- Luật sư; 
- Lưu, hình sự, hồ sơ     (22) 

(1) 
(1) 
(3) 
(1) 
(1) 
(2) 
(2) 
(1) 
(1) 
(2) 
(1) 
(1) 
(5) 

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

Phan Thanh Nguyễn 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

         TẠI ĐÀ NẴNG 

     Bản án số: 50/2020/HS-PT 

     Ngày: 10-03-2020 

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 CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

Với thành phần Hội đồng  xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Cường 

 Các Thẩm phán: Ông Trần Minh Tuấn 

Ông Phạm Tồn 

Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Minh Hoàng- Thư ký Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Đà Nẵng. 

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

Ông Quách Đức Dũng - Kiểm sát viên. 

Vào ngày 10 tháng 03 năm 2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum, 

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

75/TLPT-HS ngày 31 tháng 12 năm 2019 đối với bị cáo: Trần Ngọc C và đồng 

phạm về tội ―Giết người, ―Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng‖, ―Cố ý gây thương 

tích‖, ―Che dấu tội phạm‖. Do có kháng cáo của các bị cáo và người đại diện hợp 

pháp của bị hại đối với bản án hình sự sơ thẩm số 37/2019/HS-ST ngày 26/11/2019 

của Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum. 

 Bị cáo kháng cáo, bị kháng cáo 

1. Trần Ngọc C (tên gọi khác: C Toàn), sinh ngày 20 tháng 2 năm 1984, tại

tỉnh Nghệ An; Nơi cư trú: khối 3, phường L, thành phố V, tỉnh Nghệ An; Nghề 

nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 08/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; 

Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn T1 và bà Nguyễn Thị 

H; vợ là Lê Thị Lan A; con: 03 con, lớn nhất sinh năm 2003, nhỏ nhất sinh năm 

2007; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Năm 2005, bị cáo bị Tòa án nhân dân 

thành phố V xử phạt 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội đánh bạc (đã xóa 

án tích). 

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 28/03/2018 đến nay. có mặt. 

2. Phùng Minh T, sinh ngày 14/10/1994, tại thành phố Hà Nội; Nơi cư trú:

Xóm 13, thôn 3, xã T2, huyện M, Thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự 

do; Trình độ văn hóa: 09/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; 
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Quốc tịch: Việt Nam; con ông Phùng Minh Q và bà Phùng Thị T3; Tiền án, tiền 

sự: Không; 

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 18/8/2018 đến nay có mặt. 

3. Đậu Văn N, sinh ngày: 14/02/1987, tại tỉnh Hà Tĩnh; Nơi cư trú: Xã X,

huyện N1, tỉnh Hà Tĩnh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 11/12; 

Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông 

Đậu Đức D và bà Đặng Thị M; vợ là Đinh Thị Th (đã ly hôn); bị cáo có 01 con 

sinh năm 2010; 

Tiền án: có 03 tiền án: 

Ngày 22/01/2009, bị Tòa án nhân dân huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương xử 

phạt 01 năm tù, về tội ―Trộm cắp tài sản‖, ngày 13/09/2009 chấp hành xong hình 

phạt tù về ở tại xã X, huyện N1, tỉnh Hà Tĩnh (chưa được xóa án tích do chưa nộp 

50.000 đồng án phí). 

Ngày 11/03/2013, bị Tòa án nhân dân huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội xử 

phạt 08 tháng tù, về tội ―Trộm cắp tài sản ‖, ngày 30/07/2013 chấp hành xong hình 

phạt tù về ở tại xã X, huyện N1, tỉnh Hà Tĩnh (chưa được xóa án tích). 

Ngày 13/11/2014, bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 03 năm tù, về tội 

―Trộm cắp tài sản ‖, ngày 22/01/2017 chấp hành xong hình phạt tù về ở tại xã X, 

huyện N1, tỉnh Hà Tĩnh (chưa được xóa án tích do chưa bồi thường xong về trách 

nhiệm dân sự cho người bị hại). 

Tiền sự: Không. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 28/03/2018 đến nay có mặt. 

4. Nguyễn Văn N2, sinh ngày: 22/8/1987 tại tỉnh Hưng Yên; Nơi cư trú:

Đội 10, xã Đ1, huyện K, tỉnh Hưng Yên; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ 

văn hóa: 09/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Nguyễn Văn Th1 và bà Vũ Thị Th2; vợ là Lê Thị Th3 (đã ly hôn); 

bị cáo có 01 con sinh năm 2010; Tiền án: có 01 tiền án: Ngày 28/11/2011, bị Tòa 

án nhân dân huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội xử phạt 06 tháng tù, về tội ―Trộm 

cắp tài sản‖, ngày 06/03/2012 bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc 

thẩm cho hưởng án treo (chưa được xóa án tích do chưa nộp án phí hình sự sơ 

thẩm); Tiền sự: Không. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 28/03/2018 đến nay có mặt. 

 Những người tham gia tố tụng khác: 

- Người bào chữa cho bị cáo Trần Ngọc C và bị cáo Phùng Minh T: Ông 

Hoàng Minh T4 -Văn phòng Luật sư Minh T4.  

Địa chỉ: Số 157 đường P1, thành phố K1, tỉnh Kon Tum.Có mặt. 

- Bị hại trong vụ án cố ý gây thương tích: Anh Lê Văn X1, sinh năm: 1982 

Trú tại: Xóm 4, xí nghiệp chè TĐ, xã TĐ, huyện Th4, tỉnh Nghệ An. 
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- Bị hại trong vụ Giết người: Anh Nguyễn Văn C1, sinh năm: 1988 (đã 

chết) 

Đại diện hợp pháp của bị hại trong vụ án Giết người có kháng cáo: 

Người đại diện hợp pháp cho bị hại anh Nguyễn Văn C1: Ông Nguyễn 

Mạnh H1, sinh năm: 1958 và bà Nguyễn Thị Kim M1, sinh năm 1962  

Cùng trú tại: Xóm 7, xã TĐ, huyện Th4, tỉnh Nghệ An.Ông Huệ và bà M1 

có mặt. 

 Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại anh Nguyễn Văn 

C1: Luật sư Nguyễn Văn M2 - thuộc Văn phòng Luật sư Văn M2 

Địa chỉ: số K9 - phường L, thành phố V, tỉnh Nghệ An.Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

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

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 27/03/2018, Phùng Minh T điều khiển xe mô tô 

nhãn hiệu Yamaha Exciter màu đỏ trắng không biển số, chở Trần Ngọc C (cả hai 

đều tạm trú tại nhà ông Hoàng Văn S1, số 77 Đường P1, phường N3, thành phố 

K1, tỉnh Kon Tum) đi chợ mua thức ăn. Khi đi đến quán bi da số 72 đường L1, 

phường Quang Trung, thành phố K1, tỉnh Kon Tum, T phát hiện xe ô tô bán tải 

màu cam biển số 37C- 232.00 do Nguyễn Văn C1 thường hay điều khiển đang đậu 

trước quán bi da, nhìn vào quán T thấy C1 đang chơi bi da. Thấy vậy, T nói với C 

―Đây là xe của thằng C1 mẩy bữa trước nó dùng xe này rượt đuổi đánh anh em 

nhà mình trên đường P1 khi đi ăn tối”; nghe vậy, C nói với T ―Về nhà lấy đồ 

xuống đánh cảnh cáo nó‖, T nói ―vâng‖ và điều khiển xe mô tô chở C về nhà số 77 

Đường P1, T phố Kon Tum, tại đây T đã gọi điện thoại cho Đậu Văn N và Nguyễn 

Văn N2 (đều tạm trú tại nhà ông Hoàng Văn S1, số 77 Đường P1, phường N3, 

thành phố K1, tỉnh Kon Tum) để cùng đi với C về quê tỉnh Nghệ An. C nói với T 

điều khiển xe mô tô hiệu Yamaha Exciter màu đỏ trắng không biển số (xe của C 

mới mua, chưa sang tên) một mình đi theo C tới cuối đường M3, thành phố K1 

(gần Công viên nước thành phố K1), còn N điều khiển xe ô tô bán tải màu cam 

biển số 81 C-11691 chở C và N2 đi trước. Khi đi, C mang theo 01 túi da màu đen 

bên trong có 01 khẩu súng ngắn hiệu Glock 19, 01 khẩu súng hiệu K59, 01 quả lựu 

đạn, 04 hộp tiếp đạn và 80 viên đạn các loại (C khai nhận có được 01 khẩu súng 

ngắn hiệu Glock 19, 01 khẩu súng hiệu K59, 01 quả lựu đạn và 80 viên đạn là do 

lúc đi trong rừng ở CamPuChia đã nhặt được), rồi lên xe ô tô ngồi ghế trước bên 

phụ, lúc này N cũng mang theo 01 khẩu súng ngắn hiệu Glock 26, 01 hộp tiếp đạn 

có chứa 10 viên đạn và bỏ vào hộp cốp xe gần tay phanh trước (N khai nhận có 

được 01 khẩu súng ngắn hiệu Glock 26 và 10 viên đạn là do mua của một người 

tên Hùng, nhà ở thị xã A, tỉnh Gia Lai với số tiền là 40.000.000 đồng mới trả cho 

Hùng 28.000.000 đồng còn nợ lại 12.000.000 đồng), N2 ngồi ghế sau rồi tất cả 

cùng đi đến đường M3, thành phố K1. Khi tới cuối đường M3, N cho xe ô tô dừng 

lại, C lấy khấu súng Glock 19 trong túi da màu đen ra dắt vào lưng quần trước 
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bụng và 01 hộp tiếp đạn bỏ vào túi quần rồi xuống xe ô tô; đồng thời C dặn N và 

N2 chạy xe ô tô ra bùng binh Đ1, thành phố K1 đi hướng M4, huyện K2, tỉnh Kon 

Tum đợi C, lúc này Phùng Minh T điều khiển xe mô tô cũng vừa đến, nên C bảo T 

chở C đến quán bi da số 72 đường L1, thành phố K1 (nơi có C1 đang chơi bi da ở 

đó), khi đi ngang qua quán bi da khoảng 10 mét thì C nói T dừng xe lại, lúc này T 

nói với C ―thằng C1 đứng ở ngoài mặc áo đen ‖ (lúc này trong quán bi da có C1 và 

Lê Văn X1, sinh năm 1982, trú tại xã TĐ, huyện Th4, tỉnh Nghệ An đang chơi bi 

da), C xuống xe mô tô chạy bộ và rút súng trong người ra lên đạn, khi đến trước 

cửa quán bi da cách C1 khoảng 06 mét, lúc này C1 quay người lại nhìn ra thấy C 

thì C đưa súng lên hướng về phía C1 bắn viên đạn thứ nhất nhưng không trúng C1, 

mà trúng vào tay phải của Anh X1 (do Anh X1 đứng phía sau bên trái của C1), bị 

trúng đạn nên Anh X1 chạy ra sau quán bỏ trốn, còn C1 lúc này nghiêng người hạ 

thấp nép vào sát tường để tránh (mặt hướng vào tường), C cũng nghiêng người 

nhìn theo C1 bắn tiếp viên đạn thứ hai trúng người C1 và nhìn thấy C1 tiếp tục lùi 

lại nấp vào bờ tường bên kia thì C đi vòng qua phía bên ngoài trước quán bi da đến 

đầu tường có cửa kéo bằng sắt nhìn thấy C1, C hướng súng về phía C1 bắn viên 

đạn thứ ba thì trúng cửa sắt gần chỗ C1 đứng, lúc này C nhìn thấy trên cánh tay 

phải của C1 chảy máu và chạy đến chỗ T đang đứng đợi ngoài đường, còn C1 chạy 

ra đường L1 ngã xuống chết ngay tại chỗ. 

Sau đó, T điều khiển xe mô tô chở C bỏ chạy ra bùng binh Đ1, thành phố 

K1, rồi tiếp tục đi trên Quốc lộ 24 theo hướng về huyện K2, tỉnh Kon Tum, đi 

được một lúc thì gặp xe ô tô do N điều khiển chở N2, T vẫy tay ra hiệu cho N tiếp 

tục điều khiển xe ô tô chạy đến huyện K3, tỉnh Kon Tum, thì C lên xe ô tô đi cùng 

N và N2, còn T điều khiển xe mô tô đi một mình, khi lên xe ô tô C nói với N và N2 

là ―tao bòm thằng C1 võ rồi‖ (tức là đã bắn thằng C1 rồi), lúc này N và N2 không 

nói gì, N tiếp tục điều khiển xe ô tô chạy qua trung tâm huyện K2 một đoạn, N2 

nói với N để N2 điều khiển xe thay cho, N xuống ngồi ghế sau, C đưa khẩu súng 

và hộp tiếp đạn vừa bắn C1 xong cho N cất vào túi da màu đen của C để ở ghế phía 

sau, đồng thời N cũng lấy khẩu súng của mình để ở hộp cốp xe ô tô cất vào túi da 

màu đen của C, rồi cả nhóm bỏ chạy vượt qua các chốt chặn của Cảnh sát giao 

thông, đến huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi thì bị lực lượng Công an chặn đường, 

thấy vậy N xuống xe ô tô vứt bỏ túi da màu đen đựng súng, đạn bên đường và cùng 

đồng bọn bỏ chạy trốn vào rừng, đến ngày 28/03/2018 C, N và N2 bị Cơ quan 

CSĐT, Công an tỉnh Kon Tum bắt khẩn cấp. 

Đối với Phùng Minh T điều khiển xe mô tô một mình bỏ chạy, đến chỗ vắng 

người T đã dừng xe và dùng tay gỡ bỏ lớp nhựa (đecan) dán bên ngoài xe máy từ 

màu trắng " đỏ sang màu xanh - đen, rồi dùng búa đập nhiều lần vào số khung của 

xe mô tô mục đích là làm mờ số khung để tránh sự phát hiện, sau đó T đi tới khu 

đất trống thuộc thôn P2, xã T5, huyện S2, tỉnh Quảng Ngãi bỏ xe máy lại và đón 

xe ô tô khách đi về Hà Nội. Ngày 18/08/2018, Phùng Minh T bị Công an thành 

phố Hà Nội bắt theo Quyết định truy nã và chuyển cho Cơ quan CSĐT, Công an 

tỉnh Kon Tum để giải quyết theo thẩm quyền. 
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Bản Kết luận giám định pháp y về tử thi số 40/TT-TTPY ngày 27/03/2018 

của Trung Tâm pháp y – sở y tế tỉnh Kon Tum đối với Nguyễn Văn Cường, kết 

luận: 

1. Dấu hiệu qua giám định:

- Mắt khép hờ, miệng khép hờ, tai - mũi - miệng không có máu. 

- Dưới cằm có vết xây xát da kích thước (05x1,5)cm; vết thương kích thước 

(03x0,6) cm, không có ám khói, bờ mép nham nhở, hướng từ bên trái sang bên 

phải, từ dưới lên trên. 

- Cách hõm nách 04cm trên đường nách giữa bên trái có 01 vết thương, kích 

thước (0,6x0,6)cm, không có ám khói, bờ mép nham nhở. 

- Cách hõm nách 14cm, trên đường nách sau ngực bên phải có 01 vết 

thương, kích thước (0,6x0,6)cm, không có ám khói, bờ mép nham nhở. 

- Ở mặt trong 1/3 trên cẳng tay bên phải có 01 vết thương rách da - cơ, kích 

thước (1,4x01)cm, không có ám khói, bờ mép nham nhở và có điểm xây xát da ở 

miệng vết thương vị trí 01 giờ, hướng từ bên trái sang bên phải, từ trên xuống dưới 

và từ trong ra ngoài. 

- Sờ nắn ở 1/3 giữa cẳng tay bên phải có dị vật cứng nằm dưới da. 

- Ở 1/3 giữa mặt ngoài cánh tay bên trái có một vết thương hình hơi tròn, 

kích thước (0,6x0,6)cm, bờ mép nham nhở, không có ám khói, có vết xước da ở 

miệng vết thương vị trí 03 giờ. 

- Ở 1/3 giữa mặt trong cánh tay bên trái, cách hõm nách 03cm có 01 vết 

thương, kích thước (0,6x0,6)cm. 

- Mở rộng vết thương vùng dưới cằm thấy tổ chức mô cơ bầm tụ máu; kiểm 

tra thấy nứt xương hàm dưới ở 1/3 giữa, vết thương xuyên thủng qua xương hàm ở 

mặt ngoài dưới chân răng số 3.1 và răng 3.2 (không thấy gãy răng); kiểm tra vòm 

trên khoang miệng, họng và niêm mạc môi trên không thấy thương tích. 

- Kiểm tra vết thương ở cánh tay bên trái, vết thương xuyên thủng từ 1/3 

giữa mặt ngoài đến 1/3 giữa mặt cánh tay, tổ chức mô cơ bầm tụ máu. 

- Rạch da vùng trước xương ức, cắt sụn sườn hai bên; kiểm tra thấy nhiều 

máu trong khoang lồng ngực lẫn máu cục; kiểm tra thành bên trong khoang lồng 

ngực bên trái thấy vết thương đi xuyên qua thành ngực ở khoảng gian sườn giữa 

xương sườn số 04 và số 05, thủng tổ chức phổi bên trái ở rãnh gian thùy giữa. Mở 

màng ngoài tim thấy có máu, kiếm tra vết thương xuyên qua màng ngoài cơ tim 

bên trái, thủng rách tâm thất phải, kích thước (05x03)cm và đi xuyên qua màng 

ngoài tim bên phải, thủng đáy phối bên phải, phối bên phải xẹp, thủng thành bên 

ngực phải ở khoang gian sườn giữa xương sườn số 07 và số 08 đi ra ngoài. 

- Rạch da - cơ vết thương ở 1/3 trên cẳng tay bên phải thấy tổ chức mô cơ 

bầm tụ máu. Kiểm tra hướng đi của vết thương thấy dị vật kim loại màu vàng hình 

trụ có đầu chóp nằm ở 1/3 giữa cẳng tay bên phải sát dưới tổ chức da. 
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2. Kết luận: Nguyễn Văn C1 chết, nguyên nhân do vết thương ngực trái

xuyên thủng phổi trái - thủng tim và phổi phải. 

Bản Kết luận giám định pháp y về thương tích số 38/TgT-TTPY ngày 

28/03/2018 của Trung Tâm pháp y – Sở y tế tỉnh Kon Tum đối vói Lê Văn X1, kết 

luận: vết thương rách da cơ cẳng tay bên phải + Xây xát da ở mặt trong cánh tay 

bên phải: Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là 03%. 

Bản kết luận giám định sổ 227A/C54C-Đ3 ngày 02/04/2018 của Phân viện 

khoa học hình sự, Bộ Công an tại thành phố Đà Nẵng, kết luận: 

- Khẩu súng số hiệu AAGN853 gửi giám định là súng ngắn GLOCK 19; 

khẩu súng số hiệu AAFM779 gửi giám định là súng ngắn GLOCK 26 đều còn sử 

dụng bắn được, thuộc vũ khí quân dụng. 

- 01 khẩu súng số hiệu 4836 gửi giám định là súng ngắn MAKAROV (K59), 

thuộc vũ khí quân dụng; hiện tại súng không sử dụng được (do búa đập yếu). 

- 87 viên đạn gửi giám định gồm: 78 viên đạn cỡ (9x19)mm, 09 viên đạn cỡ 

(9x18)mm đều còn sử dụng được và thuộc vũ khí quân dụng. 

- 03 vỏ đạn (ký hiệu số: 6,7,8) và hai đầu đạn gửi giám định do khẩu súng 

ngắn GLOCK 19, số hiệu AAGN853 bắn ra (súng của Trần Ngọc C). 

- Dấu vết trên vỏ đạn (ký hiệu số 9) gửi giám định do các bộ phận của khẩu 

súng ngắn GLOCK 19 số hiệu AAGN853 gây ra. 

- Dấu vết trên 09 mảnh kim loại đầu đạn gửi giám định không đủ yếu tố 

giám định. 

- 01 vật hình cầu (Quyết định trưng cầu ghi Quả lựu đạn) gửi đến giám định 

là lựu đạn mô hình, không thuộc vũ khí quân dụng (bút lục số: 198 - 199). 

Bản kết luận giám định số 227/C54C-Đ3 ngày 02/04/2018 của Phân viện 

khoa học hình sự, Bộ Công an tại thành phố Đà Nẵng, kết luận: 

- Trên khẩu súng GLOCK 19 màu đen mang ký hiệu AAGN853 có ADN 

của Trần Ngọc C. 

- Trên khẩu súng GLOCK 26 màu đen mang ký hiệu AAFM779 và trên một 

túi xách màu đen có ADN lẫn ít nhất của 02 người trở lên nên không thể truy 

nguyên được đối tượng. 

- Trên khẩu súng màu đen có ký hiệu 4836 có ADN của một người khác 

không phải là Nguyễn Văn N2, Trần Ngọc C, Đậu Văn N (bút lục số:200-201). 

Bản kết luận giám định số 17/GĐTP -2019 ngày 08/03/2019 của Phòng kỹ 

thuật hình sự - Công an tỉnh Kon Tum, kết luận: Xe mô tô hiệu YAMAHA 

EXCITER không mang biển kiểm soát, số máy G3D4F314573 có bề mặt kim loại 

tại vị trí đóng số khung bị đục phá, số khung đọc được sau giám định là 

―RLCUG0610GY299666‖ là dãy chữ số nguyên thủy (bút lục số: 202 — 203). 
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Bản cáo trạng số: 10/CT-VKS-P2 ngày 22/5/2019 của Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Kon Tum đã truy tố: 

Bị cáo Trần Ngọc C về các tội: ―Giết người; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ 

khí quân dụng; cố ý gây thương tích‖ theo điếm n khoản 1 Điều 123; điểm c khoản 

2 Điều 304; điểm a,i khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Bị cáo Phùng Minh T về tội ―Giết người‖ theo điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ 

luật hình sự năm 2015. 

Bị cáo Đậu Văn N về các tội ―Che giấu tội phạm; Tàng trữ trái phép vũ khí 

quân dụng‖  theo điểm b khoản 1 Điều 389; điểm h khoản 2 Điều 304 Bộ luật hình 

sự năm 2015. 

Bị cáo Nguyễn Văn N2 về tội ―Che giấu tội phạm‖ theo điểm b khoản 1 

Điều 389 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 37/2019/HSST ngày 26/11/2019 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Kon Tum đã quyết định:  

1. Tuyên bố:

Bị cáo Trần Ngọc C phạm các tội ‗'Giết người‖; ―Tàng trữ, sử dụng trái phép 

vũ khỉ quân dụng‖ và ―Cố ý gây thương tích ‖. 

Bị cáo Phùng Minh T phạm tội ―Giết người‖. 

Bị cáo Đậu Văn N phạm các tội ―Che giấu tội phạm ‖ và ―Tàng trữ trái phép 

vũ khí quân dụng‖. 

Bị cáo Nguyễn Văn N2 phạm tội ―Che giấu tội phạm 

- Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1,2 Điều 51, điểm e 

khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Xử phạt: Bị cáo Trần Ngọc C tù chung thân về tội ―Giết người‖. 

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 304; điểm s khoản 1,2 Điều 51 Bộ luật hình 

sự năm 2015. 

Xử phạt: Bị cáo Trần Ngọc C 9 (chín) năm tù về tội ―Tàng trữ; sử dụng trải 

phép vũ khí quân dụng ‖. 

- Áp dụng điểm a, i khoản 1 Điều 134; điểm s khoản 1,2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự năm 2015. 

Xử phạt: Bị cáo Trần Ngọc C 04 (bốn) năm tù về tội ―Cố ý gây thương tích ‖ 

Áp dụng Điều 55 Bộ luật hĩnh sự: 

Tổng hợp mức hình phạt chung đối với 03 tội danh trên của bị cáo Trần 

Ngọc C là: Tù chung thân. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt tạm giữ, tạm giam 

(28/3/2018). 

- Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình 

sự năm 2015. 
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Xử phạt: Bị cáo Phùng Minh T 18 (mười tám) nàm tù về tội ―Giết người‖. 

Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt tạm giữ, tạm giam (18/8/2018). 

- Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 389; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 

năm 2015. 

Xử phạt: Bị cáo Đậu Văn N 2 (hai) năm 6(sáu) tháng tù về tội ―Che giấu tội 

phạm‖. 

- Áp dụng điểm h khoản 2 Điều 304; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 

năm 2015. 

Xử phạt: Bị cáo Đậu Văn N 9 ( chín) năm tù về tội ―Tàng trữ trái phép vũ khí 

quân dụng‖. 

Áp dụng Điều 55 Bộ luật hình sự: 

Tổng hợp mức hình phạt chung đối với 02 tội danh trên của bị cáo Đậu Văn 

N là: 11 (mười một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt tạm giữ, 

tạm giam (28/3/2018). 

- Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 389; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 

1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn N2 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội ―Che 

giấu tội phạm‖. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 

(28/3/2018). 

2. Về trách nhiện dân sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều

468, Điều 584, Điều 585 Bộ luật dân sự năm 2015. 

- Ông Nguyễn Mạnh H1 và bà Nguyễn Thị Kim M1 được quyền liên hệ Cục 

thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum để nhận số tiền 144.000.000 ( một trăm bốn mươi 

bốn triệu) đồng theo biên lai uỷ nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử lập 

ngày 30 tháng 5 năm 2019 và biên lai thu tiền số Â/2020/0005391 ngày 08 tháng 8 

năm 2019. 

-Buộc bị cáo Phùng Minh T phải bồi thường cho ông Nguyễn Mạnh H1 và 

bà Nguyễn Thị Kim M1 số tiền 25.000.000 ( hai mươi lăm triệu) đồng. 

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

cầu thi hành án, lãi suất chậm trả khi thi hành án và quyền kháng cáo theo quy định 

của pháp luật. 

Ngày 05/12/2019, đại diện hợp pháp của người bị hại Nguyễn Văn C1 là ông 

Nguyễn Mạnh H1 và bà Nguyễn Thị Kim M1 kháng cáo toàn bộ bản án. Tại phiên 

toà, ông Huệ và bà M1 cho rằng phải xét xử bị cáo Nguyễn Văn N2 và Đậu Văn N 

về tội ―Giết người‖, vụ án có tổ chức, phải xét xử bị cáo Trần Ngọc C về tội ― Giết 

người‖ khi bắn anh Lê Văn X1 chứ không phải ―Cố ý gây thương tích‖. Về phần 

dân sự, đề nghị Toà án giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Ngày 05/12/2019 các  bị cáo Trần Ngọc C, Phùng Minh T, Đậu Văn N, 
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Nguyễn Văn N2 kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị 

Hội đồng xét xử phúc thẩm áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố 

tụng hình sự: Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Trần Ngọc C, Đậu Văn N, 

Nguyễn Văn N2 và kháng cáo của người đại diện hợp pháp của bị hại, giữ nguyên 

bản án sơ thẩm. Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm áp dụng điểm b khoản 1 Điều 

355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự: Chấp nhận kháng cáo của bị 

cáo Phùng Minh T, sửa bản án hình sự sơ thẩm theo hướng giảm hình phạt cho bị 

cáo, xử bị cáo Phùng Minh T từ 15 đến 16 năm tù. Vì bị cáo Phùng Minh T có 

nhiều tình tiết giảm nhẹ, vai trò đồng phạm giúp sức, đã bồi thường đầy đủ, mức án 

cấp sơ thẩm tuyên quá nghiêm khắc. 

        Luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Ngọc C và bị cáo Phùng Minh T đề nghị 

Hội đồng xét xử xem xét cân nhắc để giảm hình phạt cho bị cáo Trần Ngọc C và 

thống nhất với quan điểm của Viện kiểm sát, đề nghị giảm hình phạt cho bị cáo 

Phùng Minh T. 

       Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại đề nghị Hội đồng xét xử 

phúc thẩm xử các bị cáo về tội ―Giết người‖ và tăng hình phạt đối với các bị cáo 

tăng mức bồi thường cho phía bị hại. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

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

án đã được tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của Luật sư, quan điểm của Viện kiểm 

sát, sau khi thảo luận và nghị án, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định như sau: 

        [1] Tại phiên toà phúc thẩm hôm nay, đại diện hợp pháp của bị hại giữ nguyên 

nội dung kháng cáo; các bị cáo thừa nhận hành vi và tội danh như cấp sơ thẩm xét 

xử là đúng, giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm hình phạt. 

         [2] Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên toà phù hợp với các chứng cứ tài 

liệu có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận:  Do có mâu thuẫn từ trước giữa 

nhóm của bị cáo Trần Ngọc C, bị cáo Phùng Minh T với nhóm của bị hại Nguyễn 

Văn C1, nên C và T đã tìm đánh lại C1 nhưng chưa gặp. Đến ngày 27/3/2018, trong 

lúc bị cáo T điều khiển xe mô tô chở C đi chợ mua thức ăn, thì phát hiện C1 đang 

đánh bi da tại quán 72 Đường L1, thành phố K1, tỉnh Kon Tum; C nói với T điều 

khiển xe mô tô chở C về nhà lấy đồ để đánh cảnh cáo C1 và được T đồng ý. Sau đó 

T tiếp tục điều khiển xe mô tô chở C đến quán bi da trên, T dừng xe đứng ngoài 

đường, còn C chạy bộ vào quán bi da rút súng trong người nhắm thẳng vào người 

C1 bắn C1 03 phát đạn. Tại phiên tòa, bị cáo C khai khi bắn phát thứ nhất thì nhìn 

thấy anh C1 cúi người xuống để tránh đạn nên viên đạn đã trúng cằm anh C1 bay ra 

và sượt vào tay anh X1; viên thứ hai thì bắn trúng vào người anh C1, xuyên từ bên 

nách trái qua bên nách phải găm vào cánh tay phải; Viên thứ 3 trúng cửa sắt. Xét 

lời khai của bị cáo là phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản 

khám nghiệm tử thi, phù hợp với lời khai của anh X1 tại hồ sơ và tại phiên tòa là 

chỉ nghe thấy 3 tiếng súng nổ và phù hợp với các chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án. 
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Hậu quả, Nguyễn Văn C1 chết do vết thương ngực trái, xuyên thủng phổi trái, 

thủng tim và phổi phải. Đối với anh Lê Văn X1 là người cùng chơi bi da với anh 

C1 khai nhận: Trong lúc đang đánh bida thì nghe tiếng súng nổ, sợ quá chạy ra sau 

nhà nấp thấy cánh tay phải của mình chảy máu. Còn bị cáo C khai: Chỉ nhằm bắn 

anh C1 và chỉ có bị cáo dùng súng bắn, ngoài ra không có ai bắn hay đánh anh C1. 

Như vậy, có cơ sở khẳng định viên đạn thứ nhất trúng cằm anh C1, bay ra sượt vào 

tay anh X1 gây thương tích 3%. Ngoài ra, bị cáo Trần Ngọc C còn có hành vi tàng 

trữ 03 khẩu súng ngắn, 90 viên đạn các loại, trong đó có 01 khẩu súng ngắn hiệu 

GLOCK 26 và 10 viên đạn của N mang theo khi cất giấu trên xe ô tô bỏ chạy trốn; 

có hành vi sử dụng 01 khẩu súng ngắn hiệu GLOCK 19 và 03 viên đạn bắn anh C1. 

Tất cả đều là vũ khí quân dụng. Hành vi của bị cáo Trần Ngọc C có đủ yếu tố cấu 

thành các tội ―Giết người‖ theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015; 

tội ―Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng‖ theo Điều 304 Bộ luật hình sự 

năm 2015; ―cố ý gây thương tích‖  theo Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015. 

   Đối với bị cáo Phùng Minh T: Mặc dù, quá trình điều tra bị cáo T khai nhận 

trong lúc chở bị cáo C đến quán bi da, T không biết C mang theo súng và cũng 

không biết C sử dụng súng để bắn C1. Tuy nhiên, bị cáo đã thừa nhận chính T đã 

chỉ chiếc xe ô tô mà anh C1 sử dụng và nói: ―đây là xe thằng C1 mẩy bữa trước nó 

dùng xe này rượt đuổi đánh anh em nhà mình trên đường P1 khi đi ăn tối‖ và khi C 

nói: ―về nhà lấy đồ đánh cảnh cáo C1‖ thì T đồng ý chở C về nhà để lấy đồ (tức là 

hung khí, còn loại gì thì T không biết rõ); đồng thời T thừa nhận khi chở C đến 

quán bi da lần hai, với mục đích là để đánh cảnh cáo C1 và chỉ cho C ―thằng C1 

đứng ở ngoài mặc áo đen‖. Như vậy, T đã nhận thức rõ hành vi của mình là giúp 

sức cho C để đánh C1, nên T phải chịu trách nhiệm hình sự cùng với C về tội Giết 

người với vai trò đồng phạm là người giúp sức theo quy định tại Điều 123 Bộ luật 

hình sự năm 2015. 

Đối với các bị cáo Đậu Văn N, Nguyễn Văn N2 hoàn toàn không biết bị cáo 

C và T đến quán bi da để đánh cảnh cáo Nguyễn Văn C1. Bị cáo N và bị cáo N2 chỉ 

được nghe T điện thoại nói chuẩn bị về bắc với C, cũng không nhìn thấy bị cáo C 

lấy súng đem theo, không được C nói cho biết là đi đánh cảnh cáo anh C1, không 

chứng kiến C bắn anh C1. Khi đi đến đường M3 thì chỉ được C nói chạy xe ra bùng 

binh Đ1 đợi anh đi có tí việc. Như vậy, về ý thức chủ quan, hai bị cáo N và N2 

không hề biết C và T đi đánh C1, mặc dù cùng với C đi xe ô tô từ số 77 Đường P1 

tới đường M3, gần Công viên nước, cách xa nơi xảy ra vụ án. Như vậy, không có 

cơ sở cho rằng N, N2 là đồng phạm với C trong tội giết người. Lời khai cũa các bị 

cáo tại phiên tòa phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra. Tuy 

nhiên, sau khi C bắn C1, rồi lên xe ô tô ở huyện K3 cùng đi với N và N2 trên Quốc 

lộ 24 để về tỉnh Nghệ An, C nói với N và N2 nghe là đã bòm thẳng C1 võ rồi, bị 

cáo N và N2 đều hiểu ―bòm‖ là ―bắn‖ nhưng N vẫn điều khiển xe ô tô, rồi sau đó 

N2 tiếp tục điều khiển xe ô tô chở C chạy trên Quốc lộ 24 hướng về tỉnh Quảng 

Ngãi để bỏ trốn gây khó khăn cho việc tổ chức truy bắt tội phạm. Riêng bị cáo N 

còn có hành vi cất giấu 03 khẩu súng ngắn và 87 viên đạn là vũ khí quân dụng 

(trong đó có 02 khẩu súng ngắn và 77 viên đạn còn lại của C sau khi bắn C1 và 01 
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khẩu súng của N được N bỏ chung vào túi da của C trên ô tô khi bỏ chạy trốn), bị 

cáo N đã từng có 03 tiền án về tội Trộm cắp tài sản nên lần phạm tội này thuộc 

trường hợp ―Tái phạm nguy hiểm ‖ là tình tiết định khung. Bị cáo N và N2 biết rõ 

C sử dụng súng bắn chết C1, nhưng vẫn điều khiển xe ô tô chở C bỏ trốn, cất giấu 

tang vật cho C. Do đó, bị cáo N2 đã phạm vào tội ―Che giấu tội phạm ‖quy định tại 

điểm b khoản 1 Điều 389 Bộ luật hình sự nãm 2015; bị cáo N đã phạm vào tội 

―Tàng trữ tráỉ phép vũ khí quân dụng‖, theo quy định tại điềm h khoản 2 Điều 304 

Bộ luật hình sự năm 2015, và tội ―Che giấu tội phạm ‖quy định tại điểm b khoản 1 

Điều 389 Bộ luật hình sự năm 2015.  

Do đó, Toà án cấp sơ thẩm xét xử  Bị cáo Trần Ngọc C về các tội: ―Giết 

người; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; cố ý gây thương tích‖ theo 

điểm n khoản 1 Điều 123; điểm c khoản 2 Điều 304; điểm a, i khoản 1 Điều 134 Bộ 

luật hình sự năm 2015;Bị cáo Phùng Minh T về tội ―Giết người‖ theo điểm n khoản 

1 Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015;Bị cáo Đậu Văn N về các tội ―Che giấu tội 

phạm‖; ―Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng‖ điểm b khoản 1 Điều 389; điểm h 

khoản 2 Điều 304 Bộ luật hình sự năm 2015; Bị cáo Nguyễn Văn N2 về tội ―Che 

giấu tội phạm‖ theo điểm b khoản 1 Điều 389 Bộ luật hình sự năm 2015 là có căn 

cứ, đúng pháp luật. 

 [3] Xét kháng cáo của đại diện hợp pháp của người bị hại: ông Nguyễn 

Mạnh H1, bà Nguyễn Thị Kim M1, thấy rằng trong đơn kháng cáo, ông bà cho 

rằng: Bản án sơ thẩm chưa khách quan, chưa đúng pháp luật, phải xét xử bị cáo C 

về tội vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng qua biên giới; hành vi của bị cáo C là 

cố ý giết người, giết nhiều người; vụ án có tổ chức, T là người chủ mưu. Hội đồng 

xét xử thấy rằng, trong vụ án này bị cáo Trần Ngọc C dùng súng tước đoạt sinh 

mạng của bị hại do đó bị Toà án cấp sơ thẩm xét xử về tội ―Giết người‖ theo điểm n 

khoản 1 Điều 123 BLHS, với tình tiết có tính chất côn đồ là đúng. Còn việc anh X1 

bị thương thì anh X1 khai trong lúc đánh bida thì nghe tiếng súng nổ, sợ quá chạy 

ra sau nhà nấp thì thấy cánh tay phải của mình chảy máu. Còn bị cáo C khai chỉ 

nhằm bắn anh C1, viên đạn trúng cằm anh C1 bay ra sượt vào tay anh X1 gây 

thương tích 3% nên xử bị cáo về tội ―Cố ý gây thương tích‖ ( về việc gây thương 

tích cho anh X1) là đúng. Đối với bị cáo Phùng Minh T, quá trình điều tra bị cáo 

thừa nhận chính T đã chỉ chiếc xe ô tô mà C1 đã sử dụng và nói ― đây là xe thằng 

C1 mấy bữa trước nó dùng xe này rượt đuổi đánh anh em nhà mình.‖ và khi C nói 

―về nhà lấy đồ đánh cảnh cáo C1‖ thì T đồng ý chở chung về lấy đồ và khi chở C 

quay trở lại quán bida thì T đã chỉ và nói với C ―thằng C1 đứng ở ngoài mặc áo 

đen‖. Như vậy T có hành vi đồng phạm giúp sức cho bị cáo C trong vụ án này. Còn 

hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng của bị cáo C, bị cáo C khai nhặt được 

súng ớ trong rừng thuộc địa phận huyện N4, Kon Tum, giáp biên giới campuchia, 

sau này đưa về nhà cất giữ, dùng bắn chết bị hại nên cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về 

tội  ― Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng‖ là đúng. 

Quá trình điều tra giải quyết vụ án, cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm đã 

tiến hành các biện pháp điều tra để chứng minh tội phạm và xác định bị cáo Đậu 

Văn N và bị cáo Nguyễn Văn N2 không biết , không có mặt tại hiện trường khi bị 
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cáo Trần Ngọc C thực hiện hàn vi ― Giết người‖, không có chứng cứ chứng minh 

đồng phạm về tội ―Giết người‖. Hành vi phạm tội của bị cáo Trần Ngọc C và 

Phùng Minh T xuất phát từ xích mích nhỏ nhặt với bị hại trước đó khoảng 3, 4 ngày 

và khi phát hiện bị hại thì thực hiện hành vi chứ không có sự phân công, bàn bạc cụ 

thể gì. Do đó, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đồng tình với quan điểm của Viện 

kiểm sát cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên toà, vụ án này không thuộc trường 

hợp phạm tội có tổ chức. Toà án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Ngọc C và Phùng 

Minh T về tội ― Giết người‖ theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật 

hình sự năm 2015, với tình tiết có tích có tính côn đồ và xét xử bị cáo Đậu Văn N 

về tội ― Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng‖, ―Che giấu tội phạm‖;  xét xử Nguyễn 

Văn N2 về tội ―Che giấu tội phạm‖ là có căn cứ và đúng pháp luật. Về hình phạt 

đối với bị cáo Trần Ngọc C, hành vi của bị cáo C là đặc biệt nguy hiểm nhưng xét 

thấy có khả năng cải tạo và thể hiện tính nhân đạo của pháp luật, Toà án cấp sơ 

thẩm tuyên tù Chung thân đối với bị cáo Trần Ngoc C là phù hợp. 

Về phần dân sự: Quá trình giải quyết vụ án, đại diện hợp pháp của bị hại 

không đề nghị các bị cáo bồi thường và cũng không thoả thuận được với các bị cáo 

về việc bồi thường, chỉ đề nghị Toà án giải quyết theo quy định của pháp luật. Toà 

án cấp sơ thẩm đã tuyên buộc bồi thường tiền tổn thất tinh thần do tính mạng bị 

xâm phạm là 100 tháng lương cơ bản và 20.000.000 đồng tiền chi phí xây mộ và 

mai táng, tổng thành tiền là 169.000.000 đồng là phù hợp quy định của pháp luật. 

Từ những vấn đề phân tích trên, thấy nội dung kháng cáo của đại diện hợp 

pháp của bị hại không căn cứ nên không được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

 [4] Xét kháng cáo xin giảm hình phạt của các bị cáo thấy rằng: bị cáo Trần 

Ngọc C và bị cáo Phùng Minh T đã xâm phạm trái pháp luật đến tính mạng của con 

người được pháp luật bảo vệ. Ngoài ra, bị cáo Trần Ngọc C còn xâm phạm đến sức 

khỏe của con người và chế độ quản lý của Nhà nước đối với vũ khí quân dụng với 

hậu quả làm chết người, các bị cáo phạm tội có tính chất côn đồ, trong đó bị cáo 

Trần Ngọc C trực tiếp thực hiện hành vi gây ra cái chết cho bị hại, bị cáo Phùng 

Minh T với vai trò đồng phạm giúp sức.  Do đó, Toà án cấp sơ thẩm tuyên hình 

phạt đối với bị cáo Trần Ngọc C là tương xứng với hành vi, mức độ phạm tội của 

các bị cáo. 

Đối với bị cáo Phùng Minh T, với vai trò đồng phạm giúp sức, không phải 

chịu tình tiết tăng nặng nào,  có nhiều tình tiết giảm nhẹ: thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải, đã bồi thường một phần thiệt hại nên được toà án cấp sơ thẩm áp dụng 

các tình tiết giảm nhẹ quy đinh tại b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 

nhưng Toà án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 18 năm tù là quá nghiêm khắc. Trong 

giai đoạn phúc thẩm bị cáo đã nộp hết khoản tiền 25.000.000 đồng theo bản án sơ 

thẩm tuyên ( phiếu thu số AA/2010/0005400 ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Cục 

thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum),thể hiện sự ăn năn, khắc phục hậu quả của bị cáo. 

Do đó, Toà án cấp phúc thẩm thấy cần chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phùng Minh 

T, giảm cho bị cáo một phần hình phạt như quan điểm của Viện kiểm sát tại phiên 

toà phúc thẩm. 
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Hành vi phạm tội ―Che giấu tội phạm ‖ của các bị cáo Đậu Văn N và Nguyễn 

Văn N2, đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan tiến hành tố tụng trong 

việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm. Ngoài ra, bị cáo Đậu Văn N còn xâm phạm 

đến chế độ quản lý của Nhà nước đối với vũ khí quân dụng.  Khi xét xử sơ thẩm, 

Toà án cấp sơ thẩm đã xem xét áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho các bị 

cáo, trong giai đoạn phúc thẩm các bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên 

kháng cáo xin giảm hình phạt của các bị cáo không có căn cứ nên không được Hội 

đồng xét xử chấp nhận. 

Về ý kiến của đại diện Viện kiểm sát cấp cao tại Đà nẵng tại phiên toà phúc 

thẩm về việc Toà án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc C 4 năm tù về tội ― 

Cố ý gây thương tích‖ là không đúng, vì bị cáo bị xét xử theo khoản 1 Điều 134 Bộ 

luật hình sự năm 2015. Khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định hình 

phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Quan điểm này của Viện kiểm sát hoàn toàn đúng 

pháp luật, có căn cứ chấp nhận. Tuy nhiên trong vụ án này bị cáo Trần Ngọc C bị 

xét xử nhiều tội, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Trần Ngọc C phải chấp hành là tù 

Chung thân, do đó để ổn định bản án, cấp phúc thẩm thấy không cần thiết phải 

điều chỉnh mà cần nêu để Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm nghiêm túc rút kinh nghiệm. 

Từ những vấn đề phân tích và lập luận trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy  

Kháng cáo của đại diện hợp pháp của bị hại, kháng cáo của các bị cáo Trần Ngọc 

C, Đậu Văn Nhât, Nguyễn Văn N2 không có cơ sở nên không được chấp nhận; 

Kháng cáo của bị cáo Phùng Minh T có căn cứ nên được chấp nhận; Quan điểm của 

đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên toà phù hợp 

với quan điểm của hội đồng xét xử nên được chấp nhận; Ý kiến của Luật sư bào 

chữa cho bị cáo Phùng Minh T được chấp nhận. Ý kiến của người bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp cho đại diện nhợp pháp của bị hại không được Hội đồng xét xử 

phúc thẩm chấp nhận. 

Do kháng cáo không được chấp nhận nên các bị cáo Trần Ngọc C, Đậu Văn 

N, Nguyễn Văn N2  phải chịu án phí phúc thẩm hình sự theo quy định tại Nghị 

quyết 326/NQ-UBTVQHK14 về án phí, lệ phí Toà án. 

Kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo Phùng Minh T không phải chịu án phí 

phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị ( 

xử lý vật chứng, án phí sơ thẩm, quyền yêu cầu và lãi suất thi hành án ) có hiệu lực 

pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Trần Ngọc C, Đậu Văn N, 

Nguyễn Văn N2 và kháng cáo của ông Nguyễn Mạnh H1, bà Nguyễn Thị Kim M1 

là người đại diện hợppháp của bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 
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Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố 

tụng hình sự:  

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phùng Minh T, sửa bản án sơ thẩm. 

Về hình sự: 

1.Đối với bị cáo Trần Ngọc C:

- Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51, điểm e 

khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Xử phạt: Bị cáo Trần Ngọc C tù chung thân về tội ―Giết người‖. 

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 304; điểm s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình 

sự năm 2015. 

Xử phạt: Bị cáo Trần Ngọc C 9 (chín) năm tù về tội ―Tàng trữ; sử dụng trái 

phép vũ khí quân dụng ‖. 

- Áp dụng điểm a, i khoản 1 Điều 134; điểm s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự năm 2015. 

Xử phạt: Bị cáo Trần Ngọc C 04 (bốn) năm tù về tội ―Cố ý gây thương tích‖. 

Áp dụng Điều 55 Bộ luật hình sự: 

Tổng hợp mức hình phạt chung đối với 03 tội danh trên của bị cáo Trần 

Ngọc C là: Tù chung thân. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt tạm giữ, tạm giam 

(28/3/2018). 

2. Đối với bị cáo Phùng Minh T

 - Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình 

sự năm 2015. 

Xử phạt: Bị cáo Phùng Minh T  15 ( mười lăm) năm tù về tội ―Giết người ‖. 

Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt tạm giữ, tạm giam (18/8/2018). 

3. Đối với bị cáo Đậu Văn N

- Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 389; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 

năm 2015. 

Xử phạt: Bị cáo Đậu Văn N 2 (hai) năm 6 (sáu) tháng tù về tội ―Che giấu tội 

phạm‖. 

- Áp dụng điểm h khoản 2 Điều 304; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 

năm 2015. 

Xử phạt: Bị cáo Đậu Văn N 9 (chín) tù về tội ―Tàng trữ trái phép vũ khí quân 

dụng‖. 

Áp dụng Điều 55 Bộ luật hình sự: 

Tổng hợp mức hình phạt chung đối với 02 tội danh trên của bị cáo Đậu Văn 

N là 11 (mười một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt tạm giữ, 
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tạm giam (28/3/2018). 

4. Đối với bị cáo Nguyễn Văn N2:

- Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 389; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 

1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn N2 02 (haỉ) năm 06 (sáu) tháng tù về tội ―Che 

giấu tội phạm‖. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 

(28/3/2018). 

Về phần dân sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự năm 2015, Điều 468, 

Điều 584, Điều 585 Bộ luật dân sự năm 2015. 

- Ông Nguyễn Mạnh H1 và bà Nguyễn Thị Kim M1 được quyền liên hệ Cục 

thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum để nhận số tiền 144.000.000 ( một trăm bốn mươi 

bốn triệu) đồng theo biên lai uỷ nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử lập 

ngày 30 tháng 5 năm 2019 và biên lai thu tiền số AA/2010/0003591 ngày 08 tháng 

8 năm 2019. 

- Buộc Bị cáo Phùng Minh T phải bồi thường cho ông Nguyễn Mạnh H1 và 

bà Nguyễn Thị Kim M1 số tiền 25.000.000 ( hai mươi lăm triệu) đồng. Bị cáo 

Phùng Minh T đã nộp đủ số tiền 25.000.000 ( hai mươi lăm triệu) đồng theo phiếu 

thu số AA/2010/0005400 ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Cục thi hành án dân sự 

tỉnh Kon Tum ( Vũ Trọng Thành nộp thay cho Phùng Minh T). 

Các bị cáo Trần Ngọc C, Đậu Văn N, Nguyễn Văn N2 mỗi bị cáo phải chịu 

200.000 đồng án phí phúc thẩm hình sự. 

         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. 

 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 Kon Tum; 

- VKSND tỉnh Kon Tum; 

- Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Kon Tum; 

- Phòng HSNV - Công an tỉnh Kon Tum; 

- Cơ quan CSTHAHS - Công an tỉnh Kon Tum; 

- Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum; 

- Cục THADS tỉnh Kon Tum; 

- Trại tạm giam CA tỉnh Kon Tum; 

- Bị cáo; Người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu HSVA, LT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

Nguyễn Cường 
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    TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI 
–––––––––––––––

Bản án số: 10/2020/HS-ST

Ngày 20 - 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 YÊN BÁI

- TMnh phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Trọng Hồng 

Thẩm Phán: Ông Trần Trung Hải 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hà Văn Lợi 

 Ông Đoàn Quang Vinh 

 Ông Nguyễn Ngọc Thanh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hoan - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Yên 

Bái. 

      - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Lan Phương - Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 3 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái xét xử sơ 

thẩm công  khai
  
vụ án hình sự  sơ thẩm

 
thụ lý số: 08/2020/TLST - HS ngày 12 tháng 02 

năm 2020 theo Quyết  định đưa vụ án ra xét xử số: 05/2020/QĐXXST-HS ngày 04 

tháng 3 năm 2020 đối với các bị cáo: 

1. Lê Thị N, sinh ngày 09-10-1983 tại K, Ninh Nh; nơi cư trú: Tổ 1, thị trấn Y,

huyện Y, tỉnh Yên Bái; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 9/12; dân 

tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Lê Khắc 

B (đã chết) và bà Trần Thị H, sinh năm 1960 (hiện sinh sống tại Trung Quốc), có 

chồng là Trần Quốc V, sinh năm 1980 và 02 con, lớn nhất sinh năm 2006, nhỏ sinh 

năm 2013; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giam ngày 26/8/2019 đến ngày 

01 tháng 11 năm 2019 được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp bảo lĩnh, 

hiện đang tại ngoại, có mặt. 

2. Nguyễn Đình D, sinh ngày 03-02-1979 tại Yên Nh, tỉnh Yên Bái; nơi cư trú:

Tổ 1, thị trấn Y, huyện Y, tỉnh Yên Bái; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học 

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

con ông: Nguyễn Đình Ng và bà Đặng Thị A (đều đã chết), có vợ là Trần Thị Thu 

O sinh năm 1981 và 01 con sinh năm 2007; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp 
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dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt. 

 - Người bào chữa cho bị cáo: Ông Nguyễn Đức X - Luật sư thuộc Đoàn Luật sư 

tỉnh Yên Bái, có mặt.  

- Người bị hại:  Ông Phạm Văn T – Sinh năm 1966 

Trú tại: Thôn P, xã Đ, huyên Y, tỉnh Yên Bái. Có mặt. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

+ Bà Phạm Thị Nh – Sinh năm 1978 

Trú tại: Thôn P, xã Đ, huyên Y, tỉnh Yên Bái. Có mặt. 

- Người làm chứng:  

+ Ông Trần Quốc V – Sinh năm: 1980 

Nơi cư trú: Tổ 1, thị trấn Y, huyện Y, tỉnh Yên Bái. Vắng mặt. 

Tạm trú: 53 K, tMnh phố R, tỉnh Kiên Giang. 

+ Ông D Đức S – Sinh năm 1991 

Trú tại: Tổ 5, thị trấn Y, huyện Y, tỉnh Yên Bái. Vắng mặt.

+ Bà Nguyễn Thị I – Sinh năm 1982 

Trú tại: Thôn L, xã Z, huyện Y, tỉnh Yên Bái. Vắng mặt.

+ Bà Trần Thị Th – Sinh năm 1960 

Trú tại: Thôn L, xã Z, huyện Y, tỉnh Yên Bái. Vắng mặt

+ Ông Nguyễn Xuân Ph – Sinh năm 1981 

Trú tại: Khu V, thị trấn C, huyện C, tỉnh Phú Thọ. 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: Đầu tháng 3/2018 Lê Thị N và Nguyễn Đình D cùng với 

bà Trần Thị Th, bà Nguyễn Thị I góp tiền mua chung một viên đá Ruby dạng thô 

chưa qua chế tác với giá 280.000.000 đồng, (trong đó N góp 70.000.000 đồng, D 

góp 50.000.000 đồng bà Th, bà Diên mỗi người 80.000.000 đồng). Sau khi bóc sa 

kết của viên đá, để lộ màu đá bên trong các bên thống nhất bán viên đá quý trên 

cho N, D với giá 560.000.000 đồng. Đến giữa tháng 3/2018 D đến rủ ông Phạm 

Văn T chung tiền cùng N, D mua chung viên đá với giá 900.000.000 đồng. Ông T 

trực tiếp xem đá, cả ba thống nhất ông T sẽ góp 500.000.000 đồng, N, D mỗi người 

200.000.000 đồng, ông T bảo D trừ số tiền 30.000.000 đồng D nợ từ trước, số tiền 

còn lại 470.000.000 đồng ông T đã đưa cho D hai lần D đưa số tiền trên cho N. N 

dùng số tiền này trả theo tỷ lệ vốn góp ban đầu cho bà Th, bà I 320.000.000 đồng, 

trả nợ cho bà Th 120.000.000 đồng mà bà Th đã ứng cho N, D, còn lại 30.000.000 

đồng N đã tiêu xài cá nhân. Sau khi trả tiền bà Th, N lấy viên đá quý từ bà Th đưa 

cho ông T quản lý và thống nhất ai có khách thì đều có quyền cầm viên đá cho 

khách xem, nhưng nếu bán được thì phải có sự đồng ý của những người còn lại. 
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Khoảng giữa tháng 5/2018 N đã lấy viên đá quý cho khách xem, do cần tiền làm ăn 

và trả nợ nên N đã cầm cố viên đá trên cho Dương Đức S để vay 420.000.000 

đồng. Khoảng 1 tuần sau, ông T đòi lại viên đá, N đã đến nhà S để lấy viên đá về 

trả cho ông T. 

 Đến ngày 16-7-2018, do còn nợ tiền ông T nên D đã nhượng lại cổ phần 

200.000.000 đồng trong viên đá cho ông T. Từ thời điểm này ông T có cổ phần 

trong viên đá là 700.000.000 đồng còn D không có cổ phần trong viên đá đó nữa. 

Sau đó vào đầu tháng 8/2018 S nhắn tin đòi lại số tiền N đã vay của S, do 

không có tiền trả nợ nên N đã gọi điện cho ông T nói dối là có khách xem hàng và 

bảo ông T đưa viên đá quý cho N để cho khách xem. Ông T đã giao viên đá quý 

cho N, nhận được viên đá quý N gọi S đến nhà đưa viên đá quý cho S vay thêm 

100.000.000 đồng tiền mặt cùng một số đồ trang sức trị giá khoảng 315.000.000 

đồng. Đến cuối tháng 8/2018 bà Nguyễn Thị Nh là vợ của ông T gọi điện cho N đòi 

lại viên đá quý, N nói dối bà Nh khách đang xem và hẹn xem lại lần nữa nhưng bà 

Nh không đồng ý đòi lấy ngay. N đến tìm D nói chuyện đã cầm cố viên đá quý, D 

vẫn còn đang nợ tiền bà Nh nên D không muốn bà Nh biết việc này nên D đã sang 

nhà N lấy một viên sỏi có trọng lượng, kích thước gần giống viên đá quý sau đó 

nhờ Nguyễn Văn M là thợ làm đá của N dùng giấy gói lại, sau đó D dùng băng 

dính dán bên ngoài để niêm phong lại đưa cho N, N dùng giấy niêm phong lần nữa 

sau đó ký tên và đưa cho bà Nh mang về nhà. 

Ngày 04-10-2018, do có khách đến xem đá, bà Nh gọi điện cho N không được 

nên bà Nh bóc niêm phong ra phát hiện bên trong là viên sỏi. Bà Nh gọi điện cho D 

bảo D sang nhà N, sau đó ông T, bà Nh cùng ba người khách nữa đến nhà  N, 

nhưng N không có nhà. Bà Nh đưa cục niêm phong cho D xem và bảo D gọi điện 

cho N, nhưng chỉ gọi được cho Trần Quốc V là chồng của N, V thừa nhận cầm cố 

viên đá quý và hẹn với bà Nh 20 ngày nữa sẽ có trách nhiệm lấy viên đá quý về, V 

nhờ D viết hộ giấy nhận nợ với vợ chồng ông T, nội dung đến ngày 19-10-2018 sẽ 

trả đá cho ông T nếu không sẽ trả bằng tiền mặt là 900.000.000 đồng, đến hạn N 

vẫn không trả viên đá cũng không trả tiền cho ông T. Còn viên đá N cầm cố cho S 

khoảng đầu năm 2019 S yêu cầu N trả tiền nhưng N không trả nên S cắt viên đá ra 

và bán cho một số khách liên hệ trên mạng internet. 

Tại bản cáo trạng số 08/CT-VKS-P2 ngày 12/02/2020 của Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Yên Bái đã truy tố Lê Thị N về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm 

a khoản 4 điều 174 BLHS và  Nguyễn Đình D tội “Che giấu tội phạm”  theo quy 

định tại điểm c khoản 1 Điều 389 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái sau khi phân tích 

đánh giá các tài liệu chứng cứ, đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội của 

hành vi phạm tội của các bị cáo, hậu quả do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra. 
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Đại diện viện kiểm sát giữ nguyên cáo trạng truy tố đối với các bị cáo và  đề nghị 

Hội đồng xét xử: 

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 

1 Điều 54 Bộ luật Hình sự. xử phạt bị cáo Lê Thị N từ 07 – 08 năm tù về tội “Lừa 

đảo chiếm đoạt tài sản”. 

       Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 389; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 

Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Đình D từ  06 tháng đến 01 năm tù nhưng cho 

hưởng án treo về tội: “Che giấu tội phạm”. Thời gian thử thách là 01 đến 02 năm kể 

từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Không áp dụng hình phạt bổ sung là tiền đối với bị cáo Lê Thị N. 

Về trách nhiệm dân sự: Xác nhận bị cáo Lê Thị N đã bồi thường cho ông T, bà 

Nh  256.000.000 đồng còn lại 444.000.000 đồng đề nghị buộc bị cáo Lê Thị N phải 

bồi thường cho ông Phạm Văn T và bà Phạm Thị Nh. 

 Về xử lý vật chứng: 01 viên sỏi các mảnh giấy gói và phong bì do bưu điện 

phát hành có ghi chữ “N” không có giá trị sử dụng đề nghị tịch thu tiêu hủy. 

Người bào chữa cho bị cáo Lê Thị N: Nhất trí với tội danh, điều luật và hình 

phạt mà Viện kiểm sát đã đề nghị áp dụng đối với bị cáo Lê Thị N. Tuy nhiên đề 

nghị Hội đồng xét xử xem xét trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo 

đã thành khẩn khai báo, tỏ rõ sự ăn năn hối cải, đã tự nguyện bồi thường cho người 

bị hại được 256.000.000 đồng và người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo. Hiện tại bị cáo không có tài sản, nhà cửa, kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn. 

Vì vậy đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự 

để xử phạt bị cáo với mức hình dưới mức thấp nhất của khung hình phạt bị cáo bị 

truy tố. Cụ thể: 

Áp dụng điểm a, khoản 4 Điều 174, điểm b,s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự, xử phạt bị cáo Lê Thị N 07 năm tù là phù hợp với quy định của pháp 

luật. Không áp dụng hình phạt bổ sung là tiền đối với bị cáo. 

Tại phiên tòa  ông Phạm Văn T  và bà Phạm Thị Nh  xác nhận lời khai của các 

bị cáo là đúng không tranh luận gì với ý kiến của đại diện Viện kiểm sát và luật sư 

bào chữa cho bị cáo N. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

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

[1]. Về tố tụng: Các quyết định của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh 

Yên Bái, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái, Điều tra viên, Kiểm sát viên, người 
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bào chữa cho các bị cáo trong quá trình điều tra truy tố xét xử đã thực hiện đúng 

thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình 

điều tra và tại phiên tòa 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. 

 [2]. Lời khai của  bị cáo Lê Thị N phù hợp với lời khai của bị cáo Nguyễn 

Đình D, phù hợp với lời khai của ông Phạm Văn T, bà Phạm Thị Nh là người bị hại 

trong vụ án,  phù hợp với lời khai của những người làm chứng như bà Trần Thị Th, 

bà Nguyễn Thị I và phù hợp với vật chứng thu giữ là một viên đá sỏi mà cơ quan 

điều tra đã thu giữ được. Như vậy có đủ cơ sở để kết luận: Khoảng giữa tháng 3 

năm 2018 Nguyễn Đình D, Lê Thị N, cùng ông Phạm Văn T thỏa thuận mua chung 

1 viên đá Ru By dạng thô chưa qua chế tác với giá là 900.000.000 đồng.  

Lúc đầu ông T góp vốn là 500.000.000 đồng, N và D mỗi người 200.000.000 

đồng. Ông T đã trả 500.000.000 đồng, để N trả cho bà Th, bà I, số tiền còn lại N trả 

nợ và chi tiêu cho bản thân. Viên đá sau khi mua được giao cho ông T quản lý, các 

bên thỏa thuận ai có khách mua thì có quyền cầm viên đá cho khách xem, nếu bán 

thì phải có sự đồng ý của những người còn lại. 

Đến thời điểm 16-7-2018 do D còn nợ tiền của ông T nên đã nhượng lại cổ 

phần 200.000.000 đồng cho ông T, lúc này phần vốn góp để mua đá quý của ông T 

được xác định là 700.000.000 đồng, còn N chỉ có 200.000.000 đồng (Nội dung này 

bị cáo N đã biết). 

Đến tháng  8/2018 S đòi lại số tiền N đã vay trước đó, do không có tiền trả 

nợ N lừa dối ông T là có khách xem hàng và bảo ông T đưa lại viên đá cho N để 

cho khách mua đá xem. Khi lấy lại được viên đá  N đưa lại  cho Dương  Đức S để 

vay thêm 100.000.000 đồng  và lấy của S một số đồ trang sức có trị giá 

315.000.000 đồng. 

Cuối  tháng  8/2018  bà Nh vợ ông T đòi lại viên đá, N tiếp tục nói dối bà Nh 

có khách đang xem và đã đặt tiền, nhưng bà Nh không đồng ý. Lúc này N tìm gặp 

D, nói với D viên đá đã cầm cố cho S để vay tiền và lấy một số đồ trang sức của S. 

Do không muốn bà Nh, ông T biết việc của N đã làm. D lấy 1 viên sỏi có trọng 

lượng, kích thước giống viên đá quý mà ông T đã mua, sau đó nhờ Nguyễn Văn M 

là thợ làm đá cho nhà  N gói lại, N dùng giấy niêm phong lại một lần nữa rồi ghi 

tên N đưa cho bà Nh, bà Nh tin là viên đá quý mà ông T đã mua nên cầm về nhà. 

Đến ngày 04-10-2018 do có khách đến xem đá để mua, bà Nh bóc niêm 

phong ra phát hiện bên trong là viên sỏi. Bà Nh, ông T cùng những người mua đá 

đến nhà  N, nhưng N không có nhà, bảo D gọi điện cho N nhưng chỉ gọi được cho 

V là chồng của N, V đã thừa nhận viên đá  N đã cầm cố cho S và nhờ D viết giấy 

nhận nợ với ông T, hẹn 29-10-2018 sẽ trả viên đá nếu không sẽ trả bằng tiền mặt. 

Đến hẹn N vẫn không trả viên đá cho ông T, còn viên đá N cầm cố cho S, do không 
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trả tiền cho S nên N đồng ý để S bán cho khách mua đá. Với những hành vi như đã 

nêu ở trên, Lê Thị N đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tội phạm và 

hình phạt được quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, đúng như 

cáo trạng Viện kiểm sát đã truy tố đối với Lê Thị N. 

Đối với Nguyễn Đình D  mặc dù không có hứa hẹn, thỏa thuận gì với Lê Thị 

N, khi biết Lê Thị N đã cầm cố viên đá quý cho Dương Đức S, nhưng không nói 

cho ông T, bà Nh biết mà còn giúp N niêm phong 1 viên sỏi để N  đưa cho bà Nh, 

với mục đích để bà Nh, ông T không biết việc làm của Lê Thị N. Bản thân Nguyễn 

Đình D là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi 

của N là vi phạm pháp luật lẽ ra phải ngăn cản hoặc Th báo để ông T, bà Nh biết, 

nhưng lại giúp N niêm phong viên sỏi để che dấu những hành vi  phạm tội mà N đã 

thực hiện trước đó. Do đó, hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Che giấu tội 

phạm”theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 389 Bộ luật Hình sự. Cáo trạng của 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái truy tố  bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng 

pháp luật được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

Hành vi phạm tội của Nguyễn Đình D là nguy hiểm cho xã hội cần phải được 

xử lý nghiêm minh, để răn đe giáo dục riêng và phòng ngừa chung. Tuy nhiên khi 

quyết định hình phạt cần xem xét sau khi phạm tội đã thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải. Bị cáo có bố đẻ là ông Nguyễn Đình Ng là người có công với nước được 

Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng 3. Nên bị cáo được hưởng 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 

51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, phạm 

tội lần đầu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo 

vì vậy không nhất thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cho bị cáo được 

hưởng chế định được quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự cũng đủ để răn đe giáo 

dục riêng, phòng ngừa chung. 

Xét tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân 

bị cáo và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Lê Thị 

N Hội đồng xét xử thấy: Bị cáo là người có đủ khả năng nhận thức được hành vi 

việc làm của mình là vi phạm pháp luật, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu 

tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, nhưng vẫn cố ý thực hiện. Tội phạm 

bị cáo thực hiện thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, nên cần phải được xử lý 

nghiêm mới có tác dụng răn đe giáo dục riêng và phòng ngừa chung. Tuy nhiên khi 

quyết định hình phạt cần xem xét bị cáo là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, 

tiền sự, sau khi phạm tội đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tự nguyện bồi 

thường cho người bị hại  256.000.000 đồng , người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo, đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định 

tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, được Hội đồng xét xử 

xem xét để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, 
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tiền sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình 

sự. Hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, tài sản nhà cửa hiện không còn gì, bị cáo 

đang phải nuôi 02 con còn nhỏ, vì vậy cần xem xét cho bị cáo được  hưởng quy 

định tại khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo với mức hình phạt dưới 

mức thấp nhất của khung hình phạt bị cáo bị truy tố, xét xử, để bị cáo sớm được 

đoàn tụ gia đình tái hòa nhập với cộng đồng xã hội, đồng thời thể hiện chính sách 

khoan hồng của pháp luật đối với người phạm tội đã biết thành khẩn khai báo ăn 

năn hối cải, có ý thức tự nguyện bồi thường thiệt hại cho người bị hại.   

       [3]. Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 5 Điều 174 bị cáo N còn có 

thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. Xét thấy hoàn cảnh gia 

đình bị cáo khó khăn, không có tài sản gì đáng giá do đó không áp dụng hình phạt bổ 

sung là tiền đối với bị cáo. 

       Từ những căn cứ nêu trên Hội đồng xét xử thấy, đề nghị của đại diện Viện kiểm 

sát, của luật sư về tội danh, điều luật và hình phạt áp dụng đối với bị cáo Lê Thị N là 

có cơ sở phù hợp quy định pháp luật được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

       [4]. Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa bị cáo N và ông T, bà Nh xác nhận bị 

cáo đã bồi thường 256.000.000 đồng, ông T, bà Nh yêu cầu Lê Thị N còn phải bồi 

thường là 444.000.000 đồng. Hội đồng xét xử thấy yêu cầu của ông T, bà Nh là có 

căn cứ nên được chấp nhận. 

[5]. Đối với Trần Quốc V là chồng của bị cáo Lê Thị N: Quá trình điều tra cũng 

như tại phiên xác định được V không tham gia vào những hành vi lừa đảo của Lê 

Thị N nên cơ quan điều tra  không xử lý V với vai trò đồng phạm với N là có căn 

cứ đúng quy định của pháp luật. 

[6]. Đối với việc Dương Đức S bán viên đá cho người khác, quá trình điều tra 

cũng như tại phiên tòa xác định được S không liên quan đến hành vi lừa đảo của Lê 

Thị N do đó, cơ quan điều tra không đề cập  xử lý đối với S là có căn cứ. 

[7]. Đối với Nguyễn Văn M giúp D gói viên sỏi nhưng không biết mục đích của 

D nhờ gói viên sỏi để làm gì do đó cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với M 

là đúng quy định. 

[8].Về xử lý vật chứng: 01 viên sỏi màu nâu, hình dẹt, dày 2,1 cm, chỗ dài nhất 

4,7 cm, chỗ rộng nhất 4,6 cm, các mảnh giấy gói và phong bì do bưu điện phát 

hành có ghi chữ “N”  xét thấy không có giá trị sử dụng, cần tịch thu tiêu hủy. 

       [9]. Về án phí : Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định tại Điều 136 của Bộ 

luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 

2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
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[10]. Về kháng cáo:  Bị cáo, bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có 

quyền kháng cáo theo quy định  Bộ luật tố tụng hình sự. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Lê Thị N  phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài

sản ”, bị cáo Nguyễn Đình D phạm tội “Che giấu tội phạm”. 

 2- Về hình phạt: 

- Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự.  Xử phạt bị cáo Lê Thị N  07 (bảy) năm tù, được 

khấu trừ 02 tháng 05 ngày tạm giam (từ ngày 26-8-2019 đến ngày 01-11-2019),  bị 

cáo còn phải thi hành là 06 (sáu) năm, 09 (chín) tháng, 25 (hai mươi lăm) ngày tù. 

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án hoặc tự 

nguyện thi hành án. 

- Áp  dụng điểm c khoản 1 Điều 389; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

65 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Đình D 06 (sáu) tháng tù, nhưng cho 

hưởng án treo. Thời gian thử thách là 01 (một) năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Đình D cho Ủy ban nhân dân thị trấn Y, huyện Y, tỉnh Yên 

Bái giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân 

dân thị trấn Y trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.  

Trường hợp  bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 

1 Điều 69 Luật Thi hành án hình sự. 

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

theo quy định của Luật Thi hành án hình sự từ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết 

định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp 

hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy 

định tại Điều 56 Bộ luật Hình sự. 

3 - Về Trách nhiệm dân sự: Áp dụng  Điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 1 Điều 

584; khoản 1 Điều 585 và khoản 4 Điều 589 Bộ luật Dân sự buộc bị cáo Lê Thị N 

phải bồi thường cho ông Phạm Văn T và bà Phạm Thị Nh tổng số tiền là: 

444.000.000 đồng (bốn trăm bốn mươi bốn triệu) đồng. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của 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 Điều 357 và khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự. 
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 4 - Về xử lý vật chứng : Căn cứ điểm a,c khoản 2, khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự. 

- Tịch thu tiêu hủy: 01 viên sỏi màu nâu, hình dẹt, dày 2,1 cm, chỗ dài nhất 4,7 

cm, chỗ rộng nhất 4,6 cm, kèm theo các mảnh giấy gói, phong bì do bưu điện phát 

hành có ghi chữ “N” đã bị sé nham nhở, mặt phong bì có dán băng dính.

(Các vật chứng thu giữ trên có đặc điểm mô tả đúng như  biên bản giao nhận 

vật chứng giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái và Cục Thi hành 

án dân sự tỉnh Yên Bái ngày 12 tháng 02 năm 2020). 

5 - Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và các Điều 23, 26, 27 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

Hội. 

 Bị cáo Lê Thị N phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng tiền án phí Hình sự 

sơ thẩm và 21.176.000 (hai mươi mốt triệu một trăm bảy mươi sáu nghìn) đồng tiền 

án phí dân sự sơ thẩm. 

Bị cáo Nguyễn Đình D phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng tiền án phí 

hình sự sơ thẩm. 

 6 - Về quyền kháng cáo: Các bị cáo, người bị hại và người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định 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 quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân 

sự. 

Nơi nhận: 

- Vụ GĐKT 1 -TAND tối cao; 

- VKSND cấp cao tại M Nội; 

- VKSND tỉnh Yên Bái; 

- Cơ quan điều tra Công an tỉnh Yên Bái; 

- Cơ quan hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Yên Bái; 

- Trại tạm giam; 

- Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái; 

- Các bị cáo (Tại ngoại); 

- Người bào chữa; 

- Người bị hại; 

- Người có QLNVLQ; 

- THAHS; 

- Lưu HS; THS; HCTP.      

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

(Đã ký tên và đóng dấu) 

Hoàng Trọng Hồng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 Bản án số: 220/2020/HS-PT 

Ngày: 14 - 5 -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 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 Trần Văn Mười 

Các Thẩm phán: Ông Đặng Văn Thành 

Ông Nguyễn Văn Minh 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Văn Duẩn – 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 Mậu Hưng - Kiểm sát viên. 

Ngày 14 tháng 5 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng, 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công 

khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 56/2020/TLPT-HS ngày 31 tháng 01 

năm 2020 đối với bị cáo Trịnh Thị N và các bị cáo do có kháng cáo của các bị 

cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 31/2019/HS-ST ngày 16 tháng 12 năm 

2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng. 

- Các bị cáo có kháng cáo: 

1/ Trịnh Thị N, sinh ngày 03/7/2000 tại tỉnh Lâm Đồng;Nơi ĐKHKTT và 

cư trú: Tổ X8, phường X2, thành phố B, tỉnh Lâm Đồng; Nghề nghiệp: Lao 

động tự do; Trình độ học vấn: 01/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: 

Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông không rõ, con bà Trịnh Thị L; Hiện cư 

trú tại: Tổ X8, phường X2, thành phố B, tỉnh Lâm Đồng; Bị cáo chưa có chồng, 

con. 

Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 10/12/2018 đến 

ngày 07/4/2019 được thay đổi biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú” (có 

mặt). 

2/ Chu Đình Đ (tên khác Đ1), sinh năm 1992 tại tỉnh Lâm Đồng; Nơi 

ĐKHKTT và cư trú: Xóm X4, thôn X3, xã L, huyện B, tỉnh Lâm Đồng; Nghề 

nghiệp: Làm nông; Trình độ học vấn: 8/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn 

giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Chu Đình B (chết), con bà Phạm 

Thị M, Hiện cư trú tại: Xóm X4, thôn X3, xã L, huyện B, tỉnh Lâm Đồng; Bị 

cáo chưa có vợ, con; 
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Tiền án, tiền sư: Không; bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 11/12/2018 đến 

ngày 08/4/2019 được thay đổi biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú” (có 

mặt). 

3/ Phan Thành N1, sinh năm 1968 tại tỉnh Lâm Đồng; Nơi ĐKHKTT và 

cư trú: 341/4 T, phường L, thành phố B, tỉnh Lâm Đồng; Nghề nghiệp: Lái xe; 

Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Phật giáo; 

Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phan Văn K (đã chết), con bà Trần Thị Kim H, 

Hiện cư trú tại: 344/6 T, phường L, thành phố B, tỉnh Lâm Đồng; vợ Võ Thị 

Bạch T1 (đã ly hôn); con: Có 01 con (đã chết); 

Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 10-12-2018 đến 

ngày 10-01-2019 được thay đổi biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú” 

(có mặt). 

 (Trong vụ án còn có 05 bị cáo Trần Quang H, Lê Hoàng Anh T2, Nguyễn 

Vũ V, Lê Đăng Q, Hầu Phương D và những người tham gia tố tụng khác không 

có kháng cáo, không bị kháng nghị, không liên quan đến kháng cáo nên Tòa án 

cấp phúc thẩm không triệu tập) 

 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 ngày 06-12-2018, bị hại anh Nguyễn Đức T3 mượn xe mô 

tô biển số 49V6-1639 của bà Vũ Thị H3 và đi đến nhà bị cáo Trần Quang H (số 

101A/24 Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) 

để gặp bị cáo H. Tại thời điểm này trong nhà bị cáo H có các bị cáo Lê Đăng Q, 

bị cáo Lê Hoàng Anh T2, bị cáo Trịnh Thị N. Khi vào trong nhà bị cáo H bị hại 

anh T3 ngồi tại phòng khách cùng với bị cáo T2, bị cáo Q.  

Do bị cáo H nghi ngờ bị hại và người một người tên Lộc (bạn của anh T3 

hiện chưa xác định được lai lịch) có quan hệ tình cảm với bị cáo N (bạn gái của 

bị cáo H), nên khi bị hại vào ngồi tại phòng khách, bị cáo H đi từ phòng ngủ ra, 

tay cầm 01 gậy cao su (màu đen, dài 52cm) đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu, vào 

người bị hại. Vừa đánh vừa tra khảo về bị hại anh T3 và người tên L5 có quan 

hệ tình cảm với bị cáo N. Do bị đánh, bị hại đưa tay lên đỡ nên bị đánh trúng 

tay. 

Thấy bị cáo H đánh bị hại; bị cáo T2 lấy gậy cao su từ tay bị cáo H và cầm 

trên tay phải, bị cáo T2 bắt bị hại ngồi xếp bằng dưới nền nhà, hai tay vòng ra 

sau lưng, bị cáo T2 ngồi trên bàn trước mặt bị hại và dùng chân đạp mạnh vào 

ngực bị hại, làm cho bị hại T3 đập lưng vào tường nhà và ngã xuống nền nhà. Bị 

cáo T2 tiếp tục cầm gậy cao su đánh liên tiếp vào đầu và người bị hại anh T3; 

sau khi đánh bị hại xong, bị cáo T2 đặt gậy cao su xuống bàn.  

Thấy bị cáo H và bị cáo T2 đánh bị hại, bị cáo Q lấy gậy cao su từ trên bàn 

do bị cáo T2 bỏ xuống, đi đến vị trí bị hại rồi đánh 02 cái trúng vào tay hị hại 

anh T3. 
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Sau khi bị đánh, bị hại anh T3 xin được uống nước, bị cáo H nói bị hại anh 

T3 tự đi xuống bếp lấy nước. Bị ại anh T3 đi từ phòng khách xuống khu vực bếp 

và ngồi luôn tại khu vực bếp. Bị cáo H, bị cáo T2, bị cáo Q ngồi lại tại phòng 

khách, đến khoảng 18 giờ bị cáo T2, bị cáo Q ra về, còn bị cáo H, bị cáo N đi 

vào nằm trong phòng ngủ. 

Khoảng 19 giờ cùng ngày, bị cáo Nguyễn Vũ V, bị cáo Hầu Phương D đến 

nhà bị cáo H và vào ngồi tại phòng khách cùng với bị cáo H. Bị cáo H gọi bị hại 

và sau đó bị hại anh T3 đi từ khu vực bếp lên phòng khách. Bị cáo H nói cho bị 

cáo V, bị cáo D biết sự việc bị hại anh T3 và người tên Lộc có quan hệ với bị 

cáo N, sau đó bị cáo H tiếp tục cầm gậy cao su đánh bị hại anh T3. Thấy bị cáo 

H đánh bị hại, bị cáo V cầm gậy cao su đánh vào chân bị hại anh T3, còn bị cáo 

D định cầm gậy cao su đánh tiếp thì bị cáo H ngăn cản không cho bị cáo D 

đánh.  

Sau khi bị các bị cáo H, bị cáo V đánh, bị hại anh T3 tiếp tục xin uống 

nước và sau đó tự đi xuống khu vực bếp, rồi nằm lại tại khu vực bếp.  

Khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, bị cáo Chu Đình Đ đến nhà bị cáo H thì 

bị cáo V và bị cáo D đi về. Lúc này trong nhà bị cáo H còn lại bị cáo H, bị cáo 

N, bị cáo Đ, còn bị hại anh T3 đang nằm ở khu vực bếp.  

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, bị cáo H phát hiện bị hại anh T3 đã chết tại 

khu vực bếp. Bị cáo H gọi điện thoại cho bị cáo V và nói bị cáo D cùng đến nhà 

bị cáo H. Khoảng 20 phút sau, bị cáo V và bị cáo D đến, bị cáo H thông báo cho 

bị cáo N, bị cáo V, bị cáo Đ và bị cáo D biết bị hại anh T3 đã chết và bàn cách 

giấu xác bị hại. Sau đó, bị cáo H lấy một bao tải (loại bao đựng trà) có sẵn trong 

nhà rồi cùng với bị cáo V, bị cáo D và bị cáo Đ bỏ xác bị hại anh T3 vào trong 

bao tải. Bị cáo H lấy thêm một áo mưa (loại áo mưa cánh dơi) và cùng với bị 

cáo V, bị cáo D quấn bên ngoài bao tải, bị cáo H lấy một túi màu xanh có khoá 

kéo, quai xách và bỏ xác bị hại T3 vào trong túi rồi để túi đựng xác bị hại trong 

nhà.   

Khoảng 07 giờ ngày 07-12-2018, bị cáo H điện thoại cho bị cáo Phan 

Thành N1 và nhờ bị cáo N1 thuê giúp một xe ô tô chở bị cáo H đi thành phố P, 

tỉnh Bình Thuận. Khoảng 08 giờ cùng ngày, bị cáo N1 điều khiển xe ô tô biểm 

số 49A-167.08 đến sân nhà ông Trần Văn S (bố của bị cáo H ở liền kề phía sau 

nhà của bị cáo H và có lối đi thông với nhà bị cáo H), bị cáo H cùng với bị cáo 

N1 khiêng túi đựng xác bị hại anh T3 từ trong nhà bị cáo H ra để vào sau cốp xe 

ô tô, sau đó bị cáo N1 điều khiển xe ô tô chở bị cáo H và bị cáo N đi về hướng Đ 

- H. Trên đường đi, bị cáo N1 hỏi bị cáo H có gì trong túi thì bị cáo H nói “xác 

của người”. Bị cáo N1 nói với bị cáo H “xác người thì mang vào vứt trong 

nghĩa địa”. Khi đi đến khu vực đèo Daguri thuộc địa phận xã Đ- H, tỉnh Bình 

Thuận, bị cáo H nói bị cáo N1 dừng xe lại, sau đó bị cáo H và bị cáo N1 khiêng 

túi đựng xác bị hại anh T3 vứt xuống vực bên cạnh đường. Sau đó bị cáo N1 lái 

xe chở bị cáo H, bị cáo N về lại thành phố B. Khi đến địa phận xã L, huyện B1, 

bị cáo H và bị cáo N xuống xe, còn bị cáo N1 điều khiển xe về thành phố B. 
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Khoảng 10 giờ ngày 07-12-2018, bị cáo H điện thoại cho anh Nguyễn Cao 

Thiên P và nói anh P đến nhà bị cáo H mang xe mô tô biển số 49V6-1639 (xe bị 

hại anh T3 sử dụng đến nhà bị cáo H trước đó) đi tháo rời các bộ phận của xe. 

Anh P đã đến lấy xe mang về tiệm của mình rồi tháo rời các bộ phận của xe ra.  

Vào ngày 09-12-2018, bị cáo H bị bắt quả tang về hành vi “tàng trữ trái 

phép chất ma tuý”, tang vật thu giữ  hai tép nilon chứa các hạt tinh thể màu 

trắng. Tại Kết luận giám định số 184/GĐ-PC09 ngày 11-12-2018 của Phòng Kỹ 

thuật hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng kết luận mẫu tinh thể đựng trong hai gói 

nilon được niêm phong gửi giám định là ma tuý, có khối lượng 0,3948g ma túy 

loại Methamphetamine, thuộc trong Danh mục II Nghị định 73/2018/NĐ-CP 

ngày 15-5-2018 của Chính phủ. 

Tại bản Kết luận giám định số 39/2019/KN-TT ngày 25-01-2019 của 

Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Thuận kết luận nguyên nhân chết của tử thi do 

“Chấn thương ngực kín, dập phổi phải, phổi trái, xuất huyết, tụ máu trong mô 

phổi làm phù phổi cấp dẫn tới suy hô hấp cấp, tử vong”. Tử thi chưa rõ tung tích 

(nghi là anh Nguyễn Đức T3, các bút lục 225,226, 227). 

Về vật chứng; quá trình điều tra, đã thu giữ: 02 phong bì đã niêm phong số 

184/2019; 01 điện thoại di động hiệu Nokia; 01 điện thoại di động hiệu Masstel; 

02 điện thoại di động hiệu Samsung (bể màn hình); 01 bao bì bên trong màu 

xanh; 01 bao ni lon bên ngoài màu xanh, có quai xách; 01 sợi dây dù màu trắng 

sọc đỏ; 01 áo mưa màu vàng xanh; 01 gậy cao su màu đen; 01 đoạn gỗ tròn; 12 

dao, kiếm các loại; 01 đôi giày đen, cao cổ. 

Đối với một số đồ vật khác nhưng không liên quan đến vụ án, nên đã trả lại 

cho chủ sở hữu (bút lục 304, 305).  

Về bồi thường thiệt hại: Sau khi vụ án xảy ra, gia đình bị hại đã chi phí mai 

táng và chi phí khác cộng chung số tiền 214.000.000đ. Gia đình bị cáo H đã bồi 

thường số tiền 70.000.000đ; gia đình bị cáo Q đã bồi thường số tiền 

50.000.000đ. Hiện gia đình bị hại yêu cầu các bị cáo tiếp tục phải bồi thường. 

Trong vụ án này còn có anh Nguyễn Cao Thiên P có tháo rời các bộ phận 

của chiếc xe (VKS cho rằng hành vi hủy hoại) chiếc xe mô tô biển số 49V6-

1639; trong khi đó anh P không biết xe của anh T3, không biết việc bị cáo H cho 

anh P chiếc xe đó để nhằm mục đích che dấu hành vi phạm tội của của Hiển. 

Quá trình điều tra, bà Vũ Thị H3 là chủ sở hữu xe mô tô biển số 49V6-1639 đã 

nhận bồi thường của gia gia đình bị cáo H và không yêu cầu xử lý. Do vậy 

không xem xét hành vi này. 

Đối với người tên C1 (hiện chưa rõ lai lịch) bán ma túy cho bị cáo H, hiện 

chưa xác định được đối tượng này nên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh 

Lâm Đồng tiếp tục xác minh khi nào làm rõ sẽ xử lý sau. 

Ngoài ra quá trình điều tra, các bị cáo Trịnh Thị N, Hầu Phương D, Nguyễn 

Vũ V, Chu Đình Đ đều khai, sau khi anh T3 đã chết, bị cáo H có gọi một người 

là T4 sói đến. Tuy nhiên quá trình điều tra, đã tiến hành tổ chức cho các bị cáo 
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nhận dạng, các bị can đều không nhận ra được người nào là Đào Văn T4. Do đó 

không có cơ sở để xem xét hành vi của Đào Xuân T4. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm 31/2019/HS-ST ngày 16 tháng 12 năm 2019 

Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã quyết định: 

Tuyên bố các bị cáo Trịnh Thị N, Chu Đình Đ (Đ1), Phan Thành N1 phạm 

tội “Che giấu tội phạm”.  

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 389; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của 

Bộ luật hình sự năm 2015 đối với các bị cáo Đ, bị cáo N, bị cáo N1. 

Xử phạt bị cáo Chu Đình Đ (Đ1), 03 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bắt giam để thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm 

giam từ ngày 11/12/2018 đến ngày 08/4/2019. 

Xử phạt bị cáo Trịnh Thị N 03 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày bắt giam để thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ 

ngày 10/12/2018 đến ngày 07/4/2019. 

Xử phạt bị cáo Phan Thành N1 02 (hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bắt giam để thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm 

giam từ ngày 10/12/2018 đến ngày 10/01/2019. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về tội danh và hình phạt đối với 05 bị 

cáo Trần Quang H, Lê Hoàng Anh T2, Nguyễn Vũ V, Lê Đăng Q, Hầu Phương 

D, bồi thường thiệt hại, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy 

định pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 27/12/2019 và 28/12/2019 các bị cáo Chu 

Đình Đ, Trịnh Thị N, Phan Thành N1 có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt 

và xin hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, đề 

nghị Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận kháng cáo, giảm cho các bị cáo một 

phần hình phạt và cho hưởng án treo. 

Trong phần tranh luận: 

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

biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án:  

- Về tố tụng: Người tiến hành tố tụng và những người tham gia tố tụng 

thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 

- Về nội dung: Kiểm sát viên phân tích các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án 

và xét yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo là không có căn 

cứ để chấp nhận. Do đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử không 

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

Các bị cáo thống nhất tội danh mà cấp sơ thẩm đã xử, nêu ra các tình tiết 

giảm nhẹ hình phạt như: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, các bị cáo là lao 

động chính trong gia đình, hoàn cảnh khó khăn, chưa có tiền án, tiền sự. Bị cáo 

N1 từng tham gia quân đội, gia đình có công cách mạng. Từ đó, đề nghị Hội 

đồng xét xử xem xét, giảm cho các bị cáo một phần hình phạt và cho  hưởng án 
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treo 

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, các bị cáo, 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Đơn kháng cáo của các bị cáo làm trong hạn luật định nên được Hội 

đồng xét xử xem xét theo trình tự phúc thẩm. Tòa án cấp sơ thẩm thực hiện đúng 

trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

[2] Vào ngày 09/12/2018, bị cáo H bị bắt quả tang về hành vi “Tàng trữ 

trái phép chất ma tuý” có khối lượng 0,3948g ma túy loại Methamphetamine. 

Qua quá trình điều tra, còn xác định các bị cáo còn có hành vi đánh chết bị hại 

Nguyễn Đức T3, sau đó còn bạc bàn phi tang xác bị hại. Trong đó, vai trò của 

các bị cáo Trịnh Thị N, Phan Thành N1, Chu Đình Đ có hành vi bàn bạc, giúp 

sức cho Trần Quang H và các bị cáo khác che giấu hành vi phạm tội. Do đó, Tòa 

án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo Trịnh Thị N, Phan Thành N1, Chu Đình Đ 

phạm tội “Che giấu tội phạm” theo điểm b khoản 1 Điều 389 Bộ luật hình sự 

năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là đúng người, đúng tội. 

[3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo: 

Hành vi phạm tội của các bị cáo Trịnh Thị N, Chu Đình Đ, Phan Thành 

N1 là nghiêm trọng, đã trực tiếp xâm phạm đến hoạt động đúng đắn trong tư 

pháp được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an ở địa 

phương, gây khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước ở địa phương, trong quá 

trình điều tra xác minh tội phạm, nên cần phải xử phạt các bị cáo một mức án 

tương xứng nhằm răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung cho 

toàn xã hội. Xét thấy, Tòa án cấp sơ thẩm khi lượng hình đã xem xét đầy đủ các 

tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Từ đó, mức hình phạt tù mà Tòa án 

cấp sơ thẩm xử các bị cáo án tù là có căn cứ. 

Bị cáo Trịnh Thị N, Chu Đình Đ, Phan Thành N1 kháng cáo xin giảm 

nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo nhưng không có cung cấp, bổ sung 

thêm chứng cứ hay tình tiết nào mới để làm cơ sở cho Hội đồng xét xử xem xét 

giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. 

Hội đồng xét xử thống nhất với quan điểm của vị đại diện Viện kiểm sát 

không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo của các 
bị cáo Trịnh Thị N, Chu Đình Đ, Phan Thành N1. Giữ nguyên bản án sơ thẩm 
của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng. 

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 

Về án phí hình sự phúc thẩm: Do không được chấp nhận kháng cáo, mỗi 

bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 của Bộ luật Tố tụng 
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hình sự năm 2015. 

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị 

cáo Trịnh Thị N, Chu Đình Đ, Phan Thành N1. Giữ nguyên Bản án Hình sự sơ 

thẩm số 31/2019/HS-ST ngày 16/12/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng. 

Tuyên bố các bị cáo Trịnh Thị N, Chu Đình Đ (Đ1), Phan Thành N1 

phạm tội “Che giấu tội phạm”. 

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 389; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của 

Bộ luật hình sự năm 2015 đối với các bị cáo Đ, bị cáo N, bị cáo N1. 

Xử phạt bị cáo Chu Đình Đ (Đ1), 03 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bắt giam để thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, 

tạm giam từ ngày 11/12/2018 đến ngày 08/4/2019. 

Xử phạt bị cáo Trịnh Thị N 03 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày bắt giam để thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ 

ngày 10/12/2018 đến ngày 07/4/2019. 

Xử phạt bị cáo Phan Thành N1 02 (hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bắt giam để thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm 

giam từ ngày 10/12/2018 đến ngày 10/01/2019. 

Về án phí hình sự phúc thẩm: Các bị cáo Trịnh Thị N, Chu Đình Đ, Phan 

Thành N1, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng. 

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. 

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

Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- VKSND cấp cao tại TP.HCM 

- TAND tỉnh Lâm Đồng; 

- VKSND tỉnh Lâm Đồng; 

- Cục THADS tỉnh Lâm Đồng; 

- Công an tỉnh Lâm Đồng; 

- Sở tư pháp tỉnh Lâm Đồng; 

- TTG công an tỉnh Lâm Đồng; 

- BCTN (3); 

- Lưu (10) 21b (Án39). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Trần Văn Mười 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

Bản án số: 123/2020/HS-PT 

Ngày: 26 - 5- 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ N VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ N 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 Cường 

Các thẩm phán: Ông Trần Minh Tuấn 

Ông Phạm Tồn 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Minh Hoàng, Thư ký Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Đà Nẵng. 

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

tòa: Ông Đặng Thọ Định, Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Tòa 

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

44/2019/TLPT-HS ngày 20-12-2019 đối với bị cáo Trần Văn N và đồng phạm 

về tội “Giết người” “che dấu tội phạm”. Do có kháng cáo của các bị cáo, đại 

diện hợp pháp của người bị hại, đối với bản án hình sự sơ thẩm số 

69/2019/HSST ngày 15 - 11 - 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk. 

- Bị cáo có kháng cáo, bị kháng cáo: 

TRẦN VĂN N (tên gọi khác: N Rèn), sinh năm 1994 tại tỉnh Đắk Lắk. 

Nơi cư trú: tỉnh Đắk Lắk; Trình độ học vấn: 8/12; Nghề nghiệp: Làm 

nông; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Trần Văn H, sinh năm 

1960 và bà: Ngô Thị N (đã chết). 

Tiền sự: Ngày 19/3/2018, bị Trưởng công an huyện E phạt tiền 

2.000.000đ về hành vi sử dụng trái phép vật liệu nổ. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 31/12/2018, tạm giam ngày 05/01/2019, hiện 

đang tạm giam, có mặt. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

LÊ MẠNH H (tên gọi khác: H Méo), sinh năm 1997 tại tỉnh Đắk Lắk. 
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Nơi cư trú: huyện E, tỉnh Đắk Lắk; Trình độ học vấn: 8/12; Nghề nghiệp: 

Làm nông; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Lê Ngọc T, sinh năm 

1974 và bà: Hoàng Thị B, sinh năm 1972. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đang tại ngoại, có 

mặt. 

Những người tham gia tố tụng khác 

 - Người bào chữa cho bị cáo Trần Văn N: Luật sư Nguyễn Tiến T, thực 

hiện trợ giúp pháp lý, theo phân công của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước 

tỉnh Đăk Lăk. Có mặt.  

- Bị hại 

+Trần Văn B (đã chết) 

Người đại diện hợp pháp của bị hại có kháng cáo: Bà Đinh Thị L, sinh năm 

1968.Có mặt. 

Địa chỉ: Thôn 2, thị trấn E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk. 

+ Trần Văn N (là bị cáo trong vụ án). 

- Người có quyền lợi N vụ liên quan 

Chị Dương Thị G; địa chỉ: Thôn 2, thị trấn E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk.Vắng 

mặt. 

Trong vụ án này có bị cáo Nguyễn Văn H, bị Toà án cấp sơ thẩm xử phạt 

09 tháng tù về tội “ Cố ý gây thương tích” nhưng không  kháng cáo và không bị 

kháng cáo, kháng nghị. 

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 19 giờ, ngày 27/12/2018, Trần Văn B, Nguyễn Văn H, Trần Văn 

N đến quán Karaoke N, tại số nhà 35 đường N, thị trấn E, huyện E, tỉnh Đắk 

Lắk, dự tiệc sinh nhật của Lê Ngọc S; Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, 

mọi người đi về, thì Trần Văn B và Trần Văn N cãi nhau và đánh nhau trước 

quán Karaoke. Nguyễn Văn H là bạn của B, đã chạy đến cùng với B đánh N ngã 

xuống đất; Được mọi người can ngăn, N đứng dậy bỏ chạy, thì H và B đuổi theo 

đánh N. Trong lúc đuổi đánh N, H lấy con dao bấm trong túi quần nhưng không 

bật lưỡi dao và dùng cán dao đánh vào ngực N, gây thương tích cho N, còn B 

dùng tay chân đánh N, làm N ngã xuống đất; N đứng dậy, lấy con dao bấm trong 

túi quần và bật lưỡi dao ra đánh lại H. H bỏ chạy, thì B xông vào đánh nhau với 

N; N đã dùng con dao bấm đâm một nhát vào ngực trái của B, làm B ngã gục tại 

chỗ và chết trên đưòng đi cấp cứu. 

Sau khi đâm B chết, N cất dao vào túi quần và đến nhà Nguyễn Văn Đ tại 

thôn 6, thị trấn E, huyện E). Tại đây, N kể cho Lê Mạnh H, Lương Minh C, 

Nguyễn Chí N về việc N đã dùng dao đâm anh B. Sau đó, N điện thoại cho bạn 
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và biết anh B đã chết tại bệnh viện; N nói cho Mạnh H biết anh B đã chết và nhờ 

Mạnh H chở N đến hồ E Hạ để trốn; Mạnh H đồng ý và điều khiển xe mô tô chở 

N đến hồ E Hạ. Tại đây, Mạnh H hỏi N về con dao gây án và nói với N ném con 

dao đi; N đã ném con dao xuống hồ E Hạ. Sau đó, N điện thoại cho Bùi Việt L 

yêu cầu L đến hồ E Hạ gặp N có việc; L điều khiển xe mô tô chở Lương Minh C 

đến gặp N; N điều khiển xe chở L và C đến huyện K, vào tiệm Internet chơi 

Game để trốn sự truy tìm của cơ quan điều tra; Ngày 31/12/2018, N đến cơ quan 

Công an huyện E đầu thú. 

Biên bản khám nghiệm hiện trường xác định: Nơi xảy ra sự việc là ngã tư 

đường N và đường L, thuộc tổ dân phố T, thị trấn E, Huyện E, tỉnh Đắk Lắk; 

Cách ngã tư 4,8m về hướng Tây và cách tường rào quán cà phê AQ 1,6m về 

hướng Bắc, có 01 đám máu màu đỏ thẩm, dạng máu quệt, nhỏ giọt, nằm trong 

diện tích 01m
2
; vết máu có kích thước lớn nhất 5 cm X 4cm; vết máu có kích 

thước nhỏ nhất 1 cm X 1 cm. 

Biên bản khám nghiệm tử thi ngày 28/12/2018 xác định: Tử thi Trần Văn 

B có chiều dài 156cm; Tại vùng ngực trái, cách gót chân trái 103 cm, cách 

đường giữa ngực 10cm, có vết thương nằm dọc dài 2cm, rộng 1 cm, bờ mép sắc 

gọn, vuốt đuôi chuột xuống dưới. 

Bản kết luận pháp y tử thi số: 77/GĐPY ngày 23/01/2019, của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk kết luận: Nguyên nhân: Trần Văn B tử vong 

là vết thương thấu ngực trái, gây nên thương tích tim, phổi dẫn đến choáng mất 

máu và suy tuần hoàn cấp không hồi phục. 

Vật tác động: Vật cứng có mũi nhọn, lưỡi sắc tác động vào ngực trái nạn 

nhân; Có hướng từ trái sang phải, từ trước ra sau và từ dưới lên trên. 

Bản kết luận pháp y thương tích số: 329/PY-TgT ngày 06/3/2019 của 

Trung Tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk kết luận: Trần Văn N bị vết thương phần mềm 

ngực trái, tỷ lệ tổn thương cơ thể 03%; Vật tác động: Cứng, tày. 

Bản cáo trạng số: 73/CT-VKS ngày 11/10/2019 của VKSND tỉnh Đắk 

Lắk, truy tố Trần Văn N về tội; Giết người, theo khoản 2 Điều 123 BLHS; Truy 

tố Lê Mạnh H về tộì Che giấu tội phạm, theo điểm b khoản 1 Điều 389 BLHS; 

Truy tố Nguyễn Văn H về tội cố ý gây thương tích, theo các điểm a, i khoản 1 

Điều 134 BLHS. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 69/2019/HSST ngày 15 - 11 - 2019, Tòa án 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã quyết định: 

- Tuyên bố bị cáo Trần Văn N phạm tội Giết người; Bị cáo Lê Mạnh H 

phạm tội Che giấu tội phạm. 

+ Áp dụng khoản 2 Điều 123; các điểm b, e, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51BLHS. 

Xử phạt: Trần Văn N 08 năm tù về tội “Giết người”, thời hạn chấp hành 

hình phạt tù được tính từ ngày bắt tạm giữ 31/12/2018. 

+ Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 389; điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS. 
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Xử phạt: Lê Mạnh H 06 tháng tù về tội “Che giấu tội phạm”, thời hạn 

chấp hành hình phạt thù được tính từ ngày bắt thỉ hành án. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về phần hình phạt đối với bị cáo 

khác trong vụ án, trách nhiệm dân sự , xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng 

cáo. 

Ngày 25/11/2019, Bị cáo Trần Văn N kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Ngày 29/11/2019, Bị cáo Lê Mạnh H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Ngày 25/11/2019, Người đại diện hợp pháp của người bị hại bà Đinh Thị 

L kháng cáo đề nghị tăng hình phạt và mức bồi thường dân sự đối với bị cáo 

Trần Văn N. 

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm 

áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng 

hình sự: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Văn N, sửa bản án sơ thẩm, giảm 

cho bị cáo N một phần hình phạt; Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 

Bộ luật tố tụng hình sự: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Mạnh H và 

kháng cáo của bà Đinh Thị L, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

         Luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Văn N đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 

giảm cho bị cáo một phần hình phạt, vì bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, giai 

đoạn phúc thẩm đã bồi thường hết số tiền bản án sơ thẩm tuyên, ông nội bị cáo 

là thương binh. 

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, ý kiến của Luật sư, quan điểm của Viện kiểm sát, 

sau khi thảo luận và nghị án, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định như sau: 

[1] Tại phiên toà phúc thẩm đại diện hợp pháp của bị hại, bà Đinh Thị L 

giữ nguyên nội dung kháng cáo yêu cầu tăng mức bồi thường và tăng hình phạt 

đối với bị cáo Trần Văn N; các bị cáo Trần Văn N, Lê Mạnh H thừa nhận hành 

vi phạm tội như cấp sơ thẩm xét xử là đúng, chỉ giữ nguyên kháng cáo xin giảm 

hình phạt. 

[2 ] Lời khai của các bị cáo Trần Văn N và Lê Mạnh H tại phiên tòa, là 

phù hợp với nhau, phù hợp với tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án, đã có đủ cơ 

sở pháp lý để kết luận: Khoảng 19 giờ, ngày 27/12/2018, Trần Văn N, Trần Văn 

B và Nguyễn Văn H đến dự tiệc sinh nhật cùa Lê Ngọc S, tại quán Karaoke N, 

số 35 đường N, thị trấn E, huyện E, tỉnh Đăk Lăk; Đến khoảng 20 giờ 30 phút 

cùng ngày, N và B xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau trước cửa quán Karaoke; 

Nguyễn Văn H là bạn của B, đã xông vào cùng với B đánh N; N bỏ chạy, thì 

Nguyễn Văn H và B đuối theo để đánh; Nguyễn Văn H dùng cán con dao bấm 

đánh vào ngực N, gây thương tích cho N với tỷ lệ tốn thương cơ thể 03%; Trần 

Văn Bá tiếp tục xông vào đánh N, N đã dùng con dao bấm mũi nhọn đâm vào 

ngực anh B một nhát; Hậu quả anh B chết trên đường đi cấp cứu. Sau khi đâm 
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anh B, N đến gặp Lê Mạnh H và nói cho Mạnh H biết vê việc dùng dao đâm 

chết anh B và nhờ Lê Mạnh H chở đi trốn sự truy bắt của cơ quan điều tra; Lê 

Mạnh H đã điều khiển xe mô tô chở N đến hồ nước E Hạ để trốn và xúi giục N 

ném con dao đã đâm anh B xuống hồ nước E Hạ, để che giấu hành vi phạm tội 

của N. 

Với hành vi phạm tội đó, Toà án cấp sơ thẩm đã xử phạt bị cáo Trần Văn 

N về tội “Giết người”,  quy định tại khoản 2 Điều 123 BLHS; bị cáo Lê Mạnh H 

về  tội “Che giấu tội phạm” với tình tiết định tội là che giấu tội phạm giết người, 

quy định tại điểm b khoản 1 Điều 389 BLHS là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[3] Xét kháng cáo tăng hình phạt tù và tăng mức bồi thường đối với bị cáo 

Trần Văn N. Xét tính chất vụ án do Trần Văn N gây ra là rất nghiêm trọng, đã 

gây tác hại xấu về nhiều mặt cho xã hội. Xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt với 

Trần Văn B, bị cáo và anh B đã đánh nhau. Sau khi bị Nguyễn Văn H và anh B 

đuổi đánh, bị cáo đã dùng dao nhọn đâm vào ngực anh B, hậu quả làm anh B 

chết. Tuy nhiên trong vụ án này, bị cáo Trần Văn N bị Nguyễn Văn H và anh B 

đuổi đánh, bị cáo dùng dao nhọn tấn công làm anh B chết, do đó Toà án cấp sơ 

thẩm xét xử bị cáo N theo khoản 2 Điều 123 BLHS như truy tố của Viện kiểm 

sát là đúng pháp luật, bị cáo không phải chịu tình tiết có tính chất côn đồ. Do đó 

kháng cáo của đại diện hợp pháp của bị hại không có cơ sở. Về mức bồi thường, 

tổng số tiền mà bị cáo N có trách nhiệm bồi thường cho phía bị hại là 

204.190.000đ ( trong đó mai táng phí 55.190.000 đồng; tổn thất tinh thần 

149.000.000 đồng), gia đình bị cáo đã bồi thường 185.000.000 đồng, còn phải 

tiếp tục bồi thường  19.190.000 đồng  là phù hợp với quy định của pháp luật. 

Còn nội dung chị L yêu cầu buộc N tiếp tục chu cấp tiền nuôi cháu Vũ theo quy 

định, thấy rằng nội dung này Toà án cấp sơ thẩm chưa giải quyết mà tách ra để 

giải quyết bằng một vụ án dân sự khi chị Dương Thị G cung cấp được chứng cứ 

chứng minh, mặt khác chị G không kháng cáo nội dung này nên cấp phúc thẩm 

không xem xét. 

[4] Xét kháng cáo xin giảm hình phạt của bị cáo Trần Văn N và bị cáo Lê 

Mạnh H, thấy rằng, khi xét xử sơ thẩm, Toà án cấp sơ thẩm đã xem xét áp dụng 

đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo, như đối với  Trần Văn N đã đầu 

thú;  thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình; Bị cáo N đã tác động 

gia đình tự nguyện bồi thường thiệt hại cho gia đình người bị hại; Xét người bị 

hại Trần Văn B cũng có hành vi trái pháp luật, sau khi anh B cùng với Nguyễn 

Văn H đánh N, mặc dù đã được mọi người can ngăn và N đã bỏ chạy, nhưng 

anh B và Nguyễn Văn H tiếp tục đuổi theo N để đánh, làm cho bị cáo bị kích 

động vê tinh thần, dẫn đến phạm tội; Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự được quy định tại các điểm b, e, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS. Trong 

giai đoạn phúc thẩm bị cáo đã tác động gia đình bồi thường toàn bộ số tiền mà 

bản án sơ thẩm tuyên (ngày 07/01/2020, bà Đinh Thị L đã nhận 19.200.000 

đồng từ ông Trần Văn Hoà); xuất trình thêm tài liệu chứng minh ông nội của bị 

cáo là thương binh, đây là tình tiết mới cần xem xét, chấp nhận kháng cáo, giảm 

cho bị cáo một phần hình phạt.  
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 Đối với bị cáo Lê mạnh H đã thực hiện hành vi che giấu tội phạm “ Giết 

người”. Khi xét xử sơ thẩm, Toà án cấp sơ thẩm đã xem xét áp dụng tình tiết 

thành khẩn khai báo, điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS. Từ đó tuyên mức án đối 

với các bị cáo là phù hợp. Trong giai đoạn phúc thẩm  bị cáo không có tình tiết 

giảm nhẹ nào mới nên không có cơ sở để xem xét kháng cáo của các bị cáo. 

Từ những phân tích và lập luận trên, thấy kháng cáo của đại diện hợp 

pháp của người bị hại là bà Đinh Thị L và kháng cáo của bị cáo Lê Mạnh H 

không có cơ sở nên không được chấp nhận,  cần giữ nguyên bản án sơ thẩm như 

đề nghị của Viện kiểm sát tại phiên toà phúc thẩm. Kháng cáo của bị cáo Trần 

Văn N có căn cứ chấp nhận, sửa bản án sơ thẩm, giảm cho bị cáo một phần hình 

phạt như đề nghị của Luật sư và quan điểm của Viện kiểm sát tại phiên toà phúc 

thẩm. 

Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo Lê Mạnh H phải chịu án 

phí phúc thẩm hình sự theo quy dịnh tại Nghị quyết 326/NQ-UBTVQH K14 về 

án phí, lệ phí Toà án. 

Các quyết định khác của bả 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; 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

Không chấp nhận kháng cáo của bà Đinh Thị L - đại diện hợp pháp của người bị 

hại và kháng cáo của bị cáo Lê Mạnh H, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố 

tụng hình sự: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Văn N, sửa bản án sơ thẩm. 

+ Áp dụng khoản 2 Điều 123; các điểm b, e, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51BLHS. 

Xử phạt: Trần Văn N 07 (bảy) năm tù về tội “ Giết người”, thời hạn chấp 

hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt tạm giữ 31/12/2018. 

+ Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 389; điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS. 

Xử phạt: Lê Mạnh H 06 tháng tù về tội “Che giấu tội phạm”, thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

- Về bồi thuờng thiệt hại: Áp dụng Điều 591 BLDS năm 2015. 

Buộc bị cáo Trần Văn N phải bồi thường cho gia đình bà Đinh Thị L 

55.190.000đ tiền chi phí mai táng, 149.000.000đ tiền bù đắp tổn thất về tinh 

thần. Tổng cộng 204.190.000đ, được khấu trừ 185.000.000đ gia đình bị cáo đã 

bồi thường, còn lại bị cáo phải bồi thường 19.190.000đ ( các bên đã thi hành 

xong phần dân sự theo bản án đã tuyên). 

- Về án phí phúc thẩm: Bị cáo Lê Mạnh H phải chịu 200.000 đồng tiền án 

phí phúc thẩm hình sự 

143



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. 

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

Nơi nhận: 

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

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Đắk Lắk; 

- VKSND tỉnh Đắk Lắk; 

- Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Đắk Lắk; 

- Phòng HSNV - Công an tỉnh Đắk Lắk; 

- Cơ quan CSTHAHS -Công an tỉnh Đắk Lắk; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk;  

- Cục THADS tỉnh Đắk Lắk; 

- Trại tạm giam CA tỉnh Đắk Lắk;  

- Bị cáo; Người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu HSVA, LT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

Nguyễn Cường 
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   TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG         Độc lập - Tự do - Hạnh Ph 

Bản án số: 26/2020/HS-ST 

Ngày: 13/7/2020 
s

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Bùi Trọng Danh 

Thấm phán:  Bà Dƣơng Thị Hồng Minh 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Nguyễn Phi Hùng 

 Ông Đặng Công Thắng 

 Ông Huỳnh Hƣng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm – Thư ký Toà án nhân dân 

thành phố Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tham gia phiên toà: 

Bà Võ Thị Hải Hà - Kiểm sát viên. 

Ngày 13 tháng 7 năm 2020 tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở 

phiên toà để xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 26/2020/TLHS-ST ngày 

22 tháng 6 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 25/2020/QĐXXST-HS 

ngày 01 tháng 7 năm 2020 đối với các bị cáo: 

1. Nguyễn Thị Diễm P, sinh ngày 20/10/1998 tại Đà Nẵng; Nơi đăng ký hộ

khẩu thường trú: Tổ 77, phường T, quận T, thành phố Đà Nẵng; Chỗ ở: K1x/2x đường 

L, phường T, quận T, thành phố Đà Nẵng; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 

12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Con ông 

Nguyễn Chánh H (s) và bà Lê Thị Xuân T (s); Tiền án, tiền sự: Chưa; Bị cáo bị bắt 

giam ngày 01/11/2019. Có mặt. 

2. Ngô Văn Minh H, sinh ngày 25/9/1996 tại Quảng Trị; Nơi cư trú: Khối phố

x, phường Đ, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 

12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Con 

ông Ngô Văn M (s) và bà Nguyễn Thị Minh G (s); Tiền án, tiền sự: Chưa; Bị cáo hiện 

đang tại ngoại. Có mặt. 
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* Ngƣời bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Diễm P: Bà Lê Thị Hồng Thanh –

Luật sư VPLS Lê Thị Hồng Thanh thuộc Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng bào chữa 

cho bị cáo theo chỉ định của Tòa án. Có mặt. 

* Ngƣời bào chữa cho bị cáo Ngô Văn Minh H: Ông Lê Cao – Luật sư Công

ty luật TNHH MTV FDVN thuộc Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng bào chữa theo 

yêu cầu của bị cáo. Có mặt. 

* Bị hại: Ông Nguyễn Bảo Q, sinh năm 1994. Trú tại: Số 1x đường V, phường

T, quận S, thành phố Đà Nẵng. Có mặt. 

* Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Bà Nguyễn Thị Bích L, sinh năm 1966. Trú tại: Khối x, thị trấn C, huyện Q, 

tỉnh Nghệ An. Có mặt. 

- Bà Lê Thị Xuân T, sinh năm 1978. Nơi ĐKNKTT: Số 10x/x đường Y, 

phường T, quận T, thành phố Đà Nẵng. Tạm trú: Số 2x đường T, phường K, quận C, 

thành phố Đà Nẵng. Có mặt. 

- Ông Nguyễn Văn L, sinh năm 1996. Trú tại: Số 1xx đường H, phường H, 

quận C, thành phố Đà Nẵng. Có mặt. 

- Ông Phạm Đức T (R), sinh năm 1996. Trú tại: K1xx/2x đường N, tổ 1x, 

phường N, quận H, thành phố Đà Nẵng. Có mặt. 

- Bà Nguyễn Thị Tố L, sinh năm 1995. Trú tại: Kx/1x đường T, quận T, thành 

phố Đà Nẵng. Vắng mặt (có đơn xin xét xử vắng mặt). 

- Bà Hồ Thị Ngọc T, sinh năm 1994. Trú tại: K3XX đường N, phường M, quận 

S, thành phố Đà Nẵng. Có mặt. 

- Bà Lê Thị Kiều N, sinh năm 1998. Nơi ĐKHKTT: Khối x, thị  K, huyện k, 

tỉnh Đắc Lắc. Trú tại: Số 0X đường H, quận C, thành phố Đà Nẵng. Vắng mặt (có đơn 

xin xét xử vắng mặt). 

- Ông Nguyễn Chánh H, sinh năm 1973. Trú tại: K1x/2x đường L, phường T, 

quận T, thành phố Đà Nẵng. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên 

tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Anh Nguyễn Bảo Q cùng với Nguyễn Thị Diễm P và Ngô Văn Minh H là 

những người cùng làm việc tại Ngân hàng T, chi nhánh Đà Nẵng. Khoảng tháng 
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4/2019, P nói với H bị mất tài khoản zalo nên nhờ H tạo lại, H đồng ý và sử dụng số 

điện thoại 0932413648 của H để tạo tài khoản zalo cho P và lấy tên là “T” đồng thời 

P sử dụng hình ảnh đại diện trên tài khoản zalo này là ảnh của chị Kiều N (là bạn của 

P). 

Trong thời gian làm việc với nhau, anh Q có nhu cầu mua đất tại Đà Nẵng để 

lập nghiệp nên có nói với P tìm giúp. Nghe vậy, P biết là Quốc đang có tiền nên nảy 

sinh ý định chiếm đoạt tiền của anh Q thông qua việc mua đất. Để anh Q không phát 

hiện ra hành vi của mình, P liền sử dụng trang mạng zalo mà P vừa nhờ H tạo lập rồi 

nói dối với anh Q là P có một người bạn tên Kiều N có cha là giám đốc công ty bất 

động sản T có thể giúp anh Q mua đất giá rẻ. P với với Q, N có sử dụng mạng xã hội 

zalo. 

Vài ngày sau, Psử dụng tài khoản zalo tên “T” có hình đại diện là chị Kiều N 

kết bạn với anh Q. Từ đó anh Q tưởng chị N mà P giới thiệu đã kết bạn với mình, nên 

anh Q thường nhắn tin qua zalo này cho P, và P bắt đầu thực hiện hành vi lừa đảo 

chiếm đoạt tiền của anh Q như sau: 

P trao đổi trên zalo tên T với Q là đang có lô đất đường kiệt 3,5m ở đường H, 

quận T diện tích 125m
2
 giá 900.000.000đ. Sau khi biết được thông tin đó, Q gặp P và 

kể việc này lại cho P, P giả vờ nói là P đã từng mua của ba N 01 lô đất kiệt đường H, 

nếu Q muốn mua lô đất trên thì để P giao dịch giúp, Q đồng ý. Ngày 06/6/2019, P nhờ 

mẹ của mình là bà Nguyễn Thị Bích L chuyển vào tài khoản của P số 0041000357605 

mở tại Ngân hàng T, chi nhánh Đà Nẵng số tiền 150.000.000đ để đặt cọc. Ngày 

12/6/2019 và ngày 17/6/2019, Q nhờ người thân chuyển tiếp 02 lần tiền vào tài khoản 

của P số tiền 50.000.000đ và 700.000.000đ. 

Số tiền chiếm đoạt của anh Q, P đã sử dụng để mua xe mô tô hiệu SH BKS 

43D1-8XX.XX, mua điện thoại di động hiệu Iphone X, đồng hồ đeo tay hiệu Apple; 

gửi cho mẹ ruột là bà Lê Thị Xuân T số tiền 300.000.000đ, gửi cho anh Nguyễn Văn 

L giữ giúp số tiền 250.000.000đ, cho anh Phạm Đức T số tiền 120.000.000đ, cho chị 

Nguyễn Thị Tố L mượn 5.000.000đ và cho chị Hồ Thị Ngọc T mượn 20.000.000đ, số 

tiền còn lại P tiêu xài cá nhân hết. 

Đến cuối tháng 6/2019, tài khoản zalo “T” nhắn tin cắt đứt liên lạc với anh Q, 

anh Q nghi ngờ bị lừa nên kể với nhóm bạn của mình trong đó có Ngô Văn Minh H 

việc bị tài khoản zalo “T” lừa chiếm đoạt tiền mua đất và nghi ngờ P nên cùng mọi 

người tìm P để hỏi rõ về người tên Kiều N nhưng P lảng tránh. Khi nghe anh Q kể lại 
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sự việc này, H biết P đã sử dụng tài khoản zalo do H tạo lập để lừa anh Q chiếm đoạt 

tiền. Để che giấu việc P là người đã sử dụng trang zalo trên, đồng thời sợ bị liên luỵ 

đến bản thân, nên H đã vứt bỏ thẻ sim điện thoại 0932413648 nêu trên, sau đó nghỉ 

việc tại Ngân hàng. 

* Vật chứng tạm giữ gồm:

- Giấy nộp tiền ngày 06/6/2019 và 17/6/2019 vào tài khoản của Nguyễn Thị 

Diễm P (do Nguyễn Bảo Q giao nộp). 

- Số tiền 275.000.000đ (do Nguyễn Văn L, Phạm Đức T, Nguyễn Thị Tố L và 

Hồ Thị Ngọc Th giao nộp). 

- Thu giữ của P: 

+ 01 (một) xe mô tô hiệu SH biển kiểm soát 43D1-8xx.xx, 01 Giấy đăng ký xe 

mang tên Nguyễn Thị Diễm P và 02 chìa khoá xe. 

+ 01 (một) điện thoại Iphone X màu kem Imei 353047092791xxx và 01 tai 

phone. 

+ 01 đồng đồ đeo tay hiệu Apple. 

+ Số tiền 5.270.000đ. 

Với nội dung trên, tại Bản cáo trạng số 19/CT-VKS-P2 ngày 19/6/2020 của 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị Diễm P về 

tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 và bị cáo 

Ngô Văn Minh H về tội “Che giấu tội phạm” theo điểm c khoản 1 Điều 389 Bộ luật 

Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa giữ nguyên quan điểm 

truy tố đối với các bị cáo Nguyễn Thị Diễm P, Ngô Văn Minh H như cáo trạng số 

19/CT-VKS-P2 ngày 19/6/2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã 

truy tố các bị cáo, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử: 

- Áp dụng: Điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Diễm P mức án từ 08 

đến 09 năm tù.  

Áp dụng: Điểm c khoản 1 Điều 389; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 

Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Ngô Văn Minh H mức án  từ 09 đến 15 tháng tù 

nhưng cho hưởng án treo.  

Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử xử lý như đã đề nghị tại bản cáo 

trạng. 
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Về phần trách nhiệm dân sự: Đề nghị Hội đồng xét xử buộc bị cáo tiếp tục bồi 

thường số tiền còn lại cho người bị hại theo quy định của pháp luật. 

Các bị cáo Nguyễn Thị Diễm P và Ngô Văn Minh H đều khai nhận hành vi 

phạm tội của mình. Các bị cáo chỉ xin giảm nhẹ hình phạt. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Diễm P thống nhất về tội danh, điểm, 

khoản, điều luật mà cáo trạng đã truy tố bị cáo. Tuy nhiên mức án mà đại diện Viện 

kiểm sát đề nghị tại phiên toà là quá cao. Luật sư cho rằng bị cáo phạm tội do suy 

nghĩ nông cạn, bồng bột vì tuổi đời còn quá trẻ; quá trình điều tra, truy tố và tại phiên 

tòa bị cáo thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của 

mình; bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; sau khi phạm tội bị cáo cũng 

đã tác động gia đình bồi thường nhằm khắc phục một phần hậu quả mà bị cáo đã gây 

ra, hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, bản thân bị cáo mang căn bệnh ung thư quái 

ác.. nên đề nghị HĐXX áp dụng những tình tiết giảm nhẹ này để giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo, cho bị cáo hưởng mức hình phạt thấp nhất, dưới khung hình phạt để Ph 

được trở về, tạo điều kiện để P trở về bù đắp thiệt hại cho bị hại và để P có điều kiện 

tiếp tục chữa bệnh. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo Ngô Văn Minh H cũng thống nhất về tội danh, 

điểm, khoản, điều luật mà cáo trạng đã truy tố bị cáo. Luật sư cho rằng tại quá trình 

điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải 

về hành vi phạm tội của mình; bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; gia 

đình bị cáo có truyền thống cách mạng, người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng... nên đề nghị 

HĐXX áp dụng điểm s, i khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS để giảm nhẹ hình phạt cho 

bị cáo, cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất của khung hình phạt hoặc có thể áp 

dụng loại hình phạt thấp hơn đối với bị cáo.  

Tại phiên toà, người bị hại thống nhất về tội danh, điểm, khoản, điều luật mà 

cáo trạng đã truy tố các bị cáo và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo H. 

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, HĐXX nhận thấy như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra 
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và tại phiên tòa, các bị cáo, các Luật sư và những người tham gia tố tụng khác không 

có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

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

tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên đều hợp pháp. 

 [2] Qua xem xét lời khai nhận tội của các bị cáo, lời khai của người bị hại, vật 

chứng thu giữ cùng các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có 

đủ cơ sở khẳng định: Khoảng tháng 4/2019, Nguyễn Thị Diễm P nhờ Ngô Văn Minh 

H dùng sim điện thoại số 0932413xxx ( của H) tạo tài khoản zalo tên T để sử dụng. 

Đến đầu tháng 6/2019, P dùng tài khoản này để giao dịch lừa bán đất cho anh Nguyễn 

Bảo Q chiếm đoạt số tiền 900.000.000đ.  

Ngô Văn Minh H biết P đã sử dụng tài khoản zalo do H tạo lập để lừa anh Q 

chiếm đoạt tiền. Để che giấu việc P là người đã sử dụng trang zalo trên, đồng thời sợ 

bị liên luỵ đến bản thân nên H đã vứt bỏ thẻ sim điện thoại 0932413xxx nêu trên, sau 

đó nghỉ việc tại Ngân hàng. 

Hành vi của các bị cáo Nguyễn Thị Diễm P đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 và bị cáo Ngô Văn Minh H đã phạm vào 

tội “Che giấu tội phạm” theo điểm c khoản 1 Điều 389 Bộ luật Hình sự như Cáo trạng 

của Viện kiểm sát đã truy tố đối với các bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, 

đúng pháp luật. 

[3] Xét tính chất vụ án, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo thì thấy: 

Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo Nguyễn Thị Diễm P là 

người đã trưởng thành, có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự và khả năng nhận thức 

nhưng không lo tu dưỡng làm ăn, muốn hưởng thụ nhưng lười lao động nên đã bất 

chấp pháp luật thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm 

đến tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an xã hội. Do đó đối với 

bị cáo cần xử phạt nghiêm để cải tạo giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa chung cho 

xã hội. Bị cáo Ngô Văn Minh H mặc dù biết rõ bị cáo P có hành vi lừa bị hại, đáng lẽ 

bị cáo nên tố giác nhưng chỉ vì sợ liên luỵ đến bản thân bị cáo đã giấu đi, đồng thời 

còn có hành vi vứt bỏ sim điện thoại, gây khó khăn trong quá trình điều tra, phát hiện 

tội phạm. Do đó, đối với bị cáo cũng cần xử lý một cách thích đáng để răn đe, giáo 

dục và đảm bảo công tác phòng ngừa chung.  

Tuy nhiên, xét thấy tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay bị cáo P đã thành khẩn khai 

báo, có thái độ ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; bị cáo có nhân thân tốt, 
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chưa có tiền án, tiền sự; sau khi phạm tội bị cáo đã tác động gia đình nộp để bồi 

thường, khắc phục hậu quả cho người bị hại; gia đình bị cáo khó khăn, bản thân bị cáo 

mắc bệnh hiểm nghèo (ung thư) nên HĐXX sẽ xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo 

trong khi lượng hình. Bị cáo H cũng đã thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải; 

bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, chưa có tiền án, tiền sự; gia đình bị cáo có 

công cách mạng, ông bà ngoại bị cáo có Huy chương kháng chiến hạng Nhất trong 

thời kỳ chống Mỹ cứu nước; tại phiên toà người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo; bị cáo có nơi cư trú rõ ràng. Xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi 

đời sống xã hội mà giao về địa phương giám sát, giáo dục cũng có tác dụng đối với bị 

cáo.  

 [4] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa người bị hại yêu cầu buộc bị cáo 

Nguyễn Thị Diễm P bồi thường lại số tiền bị cáo đã chiếm đoạt cho người bị hại. Xét 

yêu cầu của người bị hại là có căn cứ, Hội đồng xét xử chấp nhận buộc bị cáo Nguyễn 

Thị Diễm P phải bồi thường cho anh Nguyễn Bảo Q số tiền 900.000.000 đồng, bị cáo 

đã bồi thường được 310.270.000đ (Ba trăm mười triệu hai trăm bảy mươi ngàn đồng), 

còn lại số tiền 589.730.000đ (Năm trăm tám mươi chín triệu bảy trăm ba mươi ngàn 

đồng) bị cáo phải tiếp tục bồi thường cho người bị hại. 

[5] Về xử lý vật chứng: 

- Ngày 02/01/2020, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng đã trả lại số 

tiền 280.270.000đ cho người bị hại Nguyễn Bảo Q là có căn cứ, đúng pháp luật nên 

HĐXX không xem xét. 

- Đối với:  01 (một) xe mô tô hiệu SH biển kiểm soát 43D1-8xx.xx; 01 Giấy 

đăng ký xe mang tên Nguyễn Thị Diễm P và 02 chìa khoá xe; 01 (một) điện thoại 

Iphone X màu kem Imei 353047092791619 và 01 tai phone; 01 đồng đồ đeo tay hiệu 

Apple, cần tuyên tiếp tục quy trữ để đảm bảo thi hành án. 

- Đối với số tiền 20.000.000đ do gia đình bị cáo Nguyễn Thị Diễm P đã nộp tại 

Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng theo biên lai thu tiền số 0000753 ngày 

15/6/2020 tại giai đoạn truy tố cần tiếp tục quy trữ để đảm bảo thi hành án. 

- Đối với Giấy nộp tiền ngày 06/6/2019 và 17/6/2019 vào tài khoản của Nguyễn 

Thị Diễm P do anh Nguyễn Bảo Q giao nộp, cần tiếp tục lưu trữ tại hồ sơ vụ án. 

[6] Đối với Nguyễn Văn L, Phạm Đức T, Nguyễn Thị Tố L, Hồ Thị Ngọc T và 

Lê Thị Xuân T khi nhận tiền của P không biết nguồn tiền do P phạm tội mà có nên Cơ 
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quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng và VKS không xem xét trách nhiệm hình sự 

trong vụ án này là có căn cứ, HĐXX cũng không xem xét gì thêm. 

Riêng đối với số tiền 300.000.000đ mà bà Lê Thị Xuân T nhận giữ của bị cáo. 

Nếu sau này bị cáo có yêu cầu thì giải quyết bằng một vụ kiện dân sự khác theo thủ 

tục chung. 

[7] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. Riêng bị cáo Nguyễn Thị Diễm P phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy 

định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Diễm P phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài

sản”; bị cáo Ngô Văn Minh H phạm tội “Che giấu tội phạm” 

2. Căn cứ:

- Điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 

54 Bộ luật Hình sự 2015.  

Xử phạt: Nguyễn Thị Diễm P 09 ( Chín)  năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt 

giam, ngày 01/11/2019. 

- Điểm c khoản 1 Điều 389; điểm h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ 

luật Hình sự 2015.  

Xử phạt: Ngô Văn Minh H 01 ( Một)  năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời 

gian thử thách là 24 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm hôm nay.  

Tuyên giao bị cáo về Uỷ ban nhân dân phường Đ, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị 

giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo 

thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 (hai) lần trở lên, thì Toà án có thể buộc 

người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

3. Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 46; Điều 48 Bộ luật Hình sự 2015, sửa

đổi bổ sung năm 2017; Điều 587, 589 Bộ luật Dân sự 2015. 

Tuyên buộc bị cáo Nguyễn Thị Diễm P phải bồi thường cho người bị hại anh 

Nguyễn Bảo Q số tiền 900.000.000 đồng (Chín trăm triệu đồng), bị cáo đã bồi thường 

được 310.270.000đ (Ba trăm mười triệu hai trăm bảy mươi ngàn đồng), còn lại số tiền 
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589.730.000đ (Năm trăm tám mươi chín triệu bảy trăm ba mươi ngàn đồng) bị cáo 

phải tiếp tục bồi thường cho người bị hại. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, những người bị hại có đơn yêu cầu thi 

hành án mà bị cáo Nguyễn Thị Diễm P không thực hiện nghĩa vụ bồi thường thì bị 

cáo phải chịu thêm khoản lãi suất đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian 

chậm trả. Mức lãi suất chậm trả được xác định theo thỏa thuận của các bên nhưng 

không được vượt quá mức lãi suất được quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật 

dân sự; nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của 

Bộ luật dân sự năm 2015. 

4. Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật Hình sự 2015; Điều 106 Bộ

luật tố tụng Hình sự 2015, Tuyên: 

- Tiếp tục quy trữ để đảm bảo thi hành án đối với: 01 (một) xe mô tô hiệu 

SH biển kiểm soát 43D1-8XX.XX; 01 Giấy đăng ký xe mang tên Nguyễn Thị Diễm P 

và 02 chìa khoá xe; 01 (một) điện thoại Iphone X màu kem Imei 353047092791XXX 

và 01 tai phone; 01 đồng đồ đeo tay hiệu Apple và số tiền 20.000.000đ (Hai mươi 

triệu đồng) tiền nhà nước Việt Nam do gia đình bị cáo đã nộp. 

- Tiếp tục lƣu trữ tại hồ sơ vụ án đối với: Giấy nộp tiền ngày 06/6/2019 và 

17/6/2019 vào tài khoản của Nguyễn Thị Diễm P do anh Nguyễn Bảo Q giao nộp. 

 (Toàn bộ số vật chứng trên hiện Cục Thi hành án TP. Đà Nẵng đang tạm giữ 

theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 26/6/2020 và Biên lai thu tiền số số 0000753 

ngày 15/6/2020) 

4. Về án phí: Căn cứ Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về án phí, lệ phí Tòa án. 

Buộc các bị cáo Nguyễn Thị Diễm P và Ngô Văn Minh H, mỗi bị cáo phải chịu 

200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí HSST. Bị cáo Nguyễn Thị Diễm P phải 

chịu 27.589.200đ (Hai mươi bảy triệu năm trăm tám mươi chín ngàn hai trăm đồng) án 

phí DSST. 

5. Các bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền

kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc từ ngày bản án được niêm yết. 
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Trong trường hợp bản án được thi hành theo Điều 2 Luật Thi hành án dân sự. 

Các đương 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 

- VKSND TP. Đà Nẵng;            THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
-VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- Phòng HSNV- CATPĐN; 

- PC 45 - CA TP. Đà Nẵng; 

- Cơ quan THAHS – Công an Tp Đà Nẵng; 

- Trại giam Hoà Sơn;       

- Những người tham gia tố tụng; Bùi Trọng Danh 
- Lưu hồ sơ.  
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH PHƢỚC 

Bản án số: 22/2020/HS-ST 

Ngày 23-7-2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƢỚC 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đinh Thị Quý Chi 

Thẩm phán:  Bà Nguyễn Thị Nga 

  Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phạm Quang Hà 

Bà Lương Thị Diệu 

Bà Lường Thị Xuyến 

Thư ký phiên tòa: Bà Trịnh Như Quỳnh, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Phước. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh B tham gia phiên tòa: Ông Phan Văn 

Khải – Kiểm sát viên   

Trong ngày 23 tháng 7 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Phước tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 17/2020/TLST- 

HS ngày 28 tháng 4 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

24/2020/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 7 năm 2020 đối với các bị cáo: 

Nguyễn Văn T (tên gọi khác: Út, Nguyễn Văn B), sinh năm 1959 tại Tp; 

Trú tại: Thôn P, xã N, huyện Đ, tỉnh L; Nghề nghiệp: Làm rẫy; trình độ học vấn:  

3/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con 

ông Nguyễn V, sinh năm 1927 (đã chết) và bà Trần Thị C, sinh năm 1926 (đã 

chết); Bị cáo có 08 anh chị em, bị cáo là con thứ tám trong gia đình; Vợ là Lưu 

Thị Tr, sinh năm 1960, bị cáo có 03 người con, lớn nhất sinh năm 1989, nhỏ nhất 

sinh năm 1995; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 

03/10/2019 đến nay, bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

Lƣu Thị Tr, sinh năm 1960 tại tỉnh Thanh Hóa; Trú tại: Thôn P, xã N, 

huyện Đ, tỉnh L; Nghề nghiệp: làm thuê; Trình độ học vấn: không; Dân tộc: 

Kinh; Giới tính: nữ; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lưu Hữu 

L, sinh năm 1920 (đã chết) và bà Lê Thị H, sinh năm 1919 (đã chết); Bị cáo có 

04 anh em, lớn nhất sinh năm 1963, bị cáo là con út trong gia đình; Chồng là 

Nguyễn Văn T, sinh năm 1959, bị cáo có 03 người con, lớn nhất sinh năm 1989, 

nhỏ nhất sinh năm 1995; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp 

ngăn chặn cho bảo lĩnh từ 16/12/2019 đến nay, bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

* Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn T:
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Ông Hồ Phƣơng B- Luật sư thuộc Văn phòng Luật sư V, Đoàn luật sư 

tỉnh B, địa chỉ văn phòng: Quốc lộ 14, khu phố T, phường b, thành phố Đ, tỉnh B 

(có mặt). 

* Đại diện hợp pháp cho người bị hại

Ông Nguyễn Văn C, sinh năm 1959, địa chỉ: thôn N, xã T, huyện R, tỉnh B 

(có mặt). 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

1. Bà Nguyễn Thị Kim H, sinh năm 1989, địa chỉ: Thôn P, xã N, huyện Đ,

tỉnh L (xin vắng mặt) 

2. Ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1990, địa chỉ: Thôn P, xã N, huyện Đ, tỉnh

L (có mặt). 

3. Ông Nguyễn Văn M, sinh năm 1995, địa chỉ: Thôn P, xã N, huyện Đ, tỉnh

L (có mặt). 

* Người làm chứng

1. Ông Phạm Văn N, sinh năm 1968, địa chỉ: thôn N, xã T, huyện R, tỉnh B

(xin vắng mặt) 

2. Bà Nguyễn Thị K, sinh năm 1962, địa chỉ: thôn N, xã T, huyện R, tỉnh B

(vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

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

vụ án được tóm tắt như sau: 

Gia đình ông Nguyễn Văn C, sinh năm 1959 và gia đình Nguyễn Văn T là 

hàng xóm cùng cư trú tại thôn 1, Nông trường 11, xã R, huyện P, tỉnh S (hiện nay 

là thôn N, xã T, huyện R, tỉnh B). Từ nhà T muốn đi ra ngoài đường liên xã, phải đi 

theo đường mòn (đường đất) ngang qua phần đất của gia đình ông C, gia đình ông C 

không cho gia đình T đi qua nên giữa hai gia đình thường xuyên xảy ra  mâu thuẫn. 

Ngày 16/5/1995, gia đình ông C phát hiện giếng nước nhà mình có mùi hôi, nghi 

ngờ gia đình T bỏ thuốc sâu xuống giếng của mình nên mâu thuẫn giữa hai gia 

đình ngày càng trầm Tr. Khoảng 07 giờ 30 phút ngày 17/5/1995, trong lúc ông C 

cùng cha là ông Nguyễn Văn N sinh năm 1940, vợ là Lê Thị D sinh năm 1963 và  

03 con nhỏ đang ngồi ăn sáng tại nhà thì Lưu Thị Tr là vợ của T dắt theo 02 

người con là Nguyễn Thị Kim H, sinh năm 1989 và Nguyễn Văn H, sinh năm 

1990 đi ngang qua thì ông N cầm khúc cây lồ ô dài khoảng 70cm – 80cm cùng 

ông C và bà D đi ra yêu cầu bà Tr không được đi qua đường này nữa. Giữa 

những người trong gia đình ông C và Tr chửi nhau qua lại thì Tr kêu to lên “Ối 

làng nước ơi”. Lúc này T đang ở nhà cách đó khoảng 53m, nghe tiếng vợ kêu thì 

T nghĩ vợ và các con bị những người trong gia đình ông C đánh nên lấy 01 con 

dao dài 48cm (cán bằng tre đường kính 03cm, trên cán có 03 khuy bằng sắt; lưỡi 

bằng kim loại, chỗ rộng nhất trên lưỡi là 04cm) và 01 cây chĩa dài 2m08cm (mũi 

bằng sắt phi 12 dài 37cm, có ngạnh ở đầu nhọn; cán bằng tre dài 1m71; phần tiếp 

giáp giữa mũi và cán có 02 khuy sắt) chạy đến chém một nhát vào tay trái và 

đâm một nhát vào đùi bên phải khiến cho ông C bỏ chạy, T đuổi theo dùng dao 

chém một nhát vào chân khiến cho ông N ngã gục bên hiên nhà, tiếp tục T đuổi 

theo đâm và chém nhiều nhát vào người khiến cho bà D tử vong.  
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Sau khi gây án, T cùng Tr và các con bỏ trốn ở nhiều nơi, đến năm 1999 

về sinh sống và đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn P, xã N, huyện Đ, tỉnh L, 

đến ngày 03/10/2019 thì T bị bắt theo Quyết định truy nã số 19 ngày 18/5/1995 

của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh S.  

Tại biên bản khám nghiệm tử thi ngày 18/5/1995 của Công an tỉnh S kết 

luận đối với nạn nhân Lưu Thị D, sinh năm 1963 như sau: Đây là thể loại chết 

không tự Nên do tác động ngoại lực vật sắc vào ngoài phần lưng và ngực gây 

thủng phổi phải dẫn đến tử vong  

- Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 74 ngày 26/3/2020 

của Trung tâm Pháp Y tỉnh B kết luận: Con dao và cây chĩa khi tác động bằng 

phần lưỡi sắc và phần mũi nhọn vào cơ thể, có thể tạo ra được các vết thương 

tích trên tử thi Lê Thị D và vùng cẳng tay trái, đùi bên phải của Nguyễn Văn C.  

- Tại Bản kết luận giám định số 57/2019/GĐPY ngày 30/9/2019 của Phòng 

kỹ thuật hình sự Công an tỉnh B kết luận: Dấu vân tay trên chỉ bản, tờ khai chứng 

minh nhân dân số 890799 mang tên Nguyễn Văn B, sinh năm 1958, HKTT: P, N, 

Đ, L (ký hiệu A1) với dấu vân tay trên chỉ bản, tờ khai chứng minh nhân dân số 

280561282 mang tên Nguyễn Văn T, sinh năm 1959, HKTT: Nông trường 11, xã 

R, huyện P, tỉnh S (ký hiệu M1) do cơ quan CSĐT Công an tỉnh B cung cấp là 

của cùng một người. 

- Vật chứng thu giữ tại hiện trường: thu giữ 01 con dao dài 48cm (cán 

bằng tre đường kính 03cm, trên cán có 03 khuy bằng sắt; lưỡi bằng kim loại, chỗ 

rộng nhất trên lưỡi là 04cm) và 01 cây chĩa dài 2m08cm (mũi bằng sắt phi 12 dài 

37cm, có ngạnh ở đầu nhọn; cán bằng tre dài 1m71cm; phần tiếp giáp giữa mũi 

và cán có 02 khuy sắt).  

- Về trách Nệm dân sự: Gia đình bị can Nguyễn Văn T có một mảnh đất 

(không rõ diện tích) tự khai phá tọa lạc tại thôn 1, nông trường 11, xã R, huyện P, 

tỉnh S (hiện nay là thôn N, xã T, huyện R, tỉnh B). Ông Nguyễn Văn C cùng gia 

đình đã sử dụng, canh tác diện tích đất này từ khi Nguyễn Văn T cùng gia đình bỏ 

trốn cho đến nay. Các thành viên trong gia đình bị can T đã thỏa thuận để lại cho 

ông  Nguyễn Văn C toàn quyền sử dụng diện tích đất này để bồi thường, khắc 

phục hậu quả cho hành vi giết người của ông Nguyễn Văn T, ông C đã đồng ý 

nhận diện tích đất này và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị can T , Tr  

Tại Cáo trạng số 08/CTr-VKS-P2 ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh B và tại phiên toà truy tố bị cáo Nguyễn Văn 

T về tội “Giết người” theo quy định tại khoản 1 Điều 101 Bộ luật hình sự năm 

1985; truy tố Lưu Thị Tr về tội “Che giấu tội phạm” theo quy định tại khoản 1 

Điều 389 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa sơ thẩm: 

- Đại diện viện kiểm sát tỉnh B: Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo T 

phạm tội “Giết người” và bị cáo Tr phạm tội “Che giấu tội phạm”, đồng thời đề 

nghị Hội đồng xét xử: 

Áp dụng điểm g khoản 1 Điều 101 của Bộ luật hình sự 1985; các điểm b, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 và các Điều 38, 50 của Bộ luật Hình sự năm 2015, 

được sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T từ 12 đến 13 năm 

tù; thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 03/10/2019. 
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 Áp dụng khoản 1 Điều 389; các điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; các 

điều 38, 50 của Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt 

bị cáo Lưu Thị Tr từ 12 đến 15 tháng tù. 

Về trách nhiệm dân sự, vật chứng và các vấn đề khác đề nghị xử lý theo 

quy định của pháp luật. 

- Quan điểm của Luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày: Ông nhất trí với 

tội danh và điều khoản mà Viện kiểm sát truy tố đối với bị cáo T. Tuy Nên, bị 

cáo T có nhiều tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải, đã bồi thường thiệt hại cho bị hai, được phía bị hại xin giảm nhẹ hình 

phạt, việc bị cáo phạm tội xuất phát từ một phần lỗi của người bị hại. Do đó, mức 

án 12 đến 13 năm tù mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị là quá nặng đối với bị 

cáo, Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử chỉ xử phạt bị cáo mức án 08 đến 09 năm tù 

là phù hợp. 

- Trong lời nói sau cùng, các bị cáo đồng ý với truy tố của Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh B và mong Hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo mức án nhẹ 

nhất. 

- Người đại diện hợp pháp của người bị hại là ông Nguyễn Văn C xin giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo T; Ông C và các bị cáo T, Tr tự nguyện thỏa thuận để 

ông C được tiếp tục quản lý, sử dụng và sở hữu toàn bộ tài sản có trên diện tích 

đất khoảng 3 sào (tọa lạc tại thôn N, xã T, huyện R, tỉnh B) mà khi bỏ trốn các bị 

cáo đã bỏ lại và gia đình ông C quản lý, sử dụng và đăng ký kê khai quyền sử 

dụng đất từ năm 1985 đến nay, coi đây là việc các bị cáo bồi thường thiệt hại cho 

gia đình ông C. Tại phiên tòa, ông C không yêu cầu các bị cáo phải thường thiệt 

hại gì thêm. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là anh Nguyễn Văn H, Nguyễn 

Văn M không ý có kiến tranh luận. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

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

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

[1] Về thủ tục tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, 

Cơ quan Điều tra Công an tỉnh B, Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh B 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên toà 

không có ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của người và cơ quan 

tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng trong vụ án đã thực hiện 

đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo T: Xét lời khai nhận tội của bị cáo T là 

phù hợp với lời khai của những người làm chứng, với lời khai của Tr; phù hợp 

với Biên bản phạm pháp quả tang (BL 08), Biên bản xác định lại hiện trường (BL 

203, 204), Bản Kết luận giám định pháp y về thương tích và cơ chế hình thành 

vết thương (BL 199 – 201), Biên bản khám nghiệm tử thi (BL10,11), Biên bản 

nhận dạng đồ vật qua ảnh (BL 196,197) và các tài liệu, chứng cứ khác thu thập 

được trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra công khai tại phiên tòa. Thấy, phù hợp 

với nhau về thời gian, địa điểm và phương thức thực hiện hành vi phạm tội. Do 

đó, Hội đồng xét xử có căn cứ xác định: Do có mâu thuẫn với nhau từ trước nên 
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khoảng 07 giờ 30 phút ngày 17/5/1995, trong lúc ông C cùng cha là ông Nguyễn 

Văn N, vợ là Lê Thị D và  03 con nhỏ đang ngồi ăn sáng tại nhà thì Lưu Thị Tr là 

vợ của T dắt theo 02 người con là Nguyễn Thị Kim H và Nguyễn Văn H đi 

ngang qua thì ông N cầm khúc cây lồ ô dài khoảng 70cm – 80cm cùng ông C và 

bà D đi ra yêu cầu bà Tr không được đi qua đường này nữa. Giữa những người 

trong gia đình ông C và Tr chửi nhau qua lại thì Tr kêu to lên “Ối làng nước ơi”. 

Lúc này T đang ở nhà cách đó khoảng 53m, nghe tiếng vợ kêu thì T nghĩ vợ và 

các con bị những người trong gia đình ông C đánh nên lấy 01 con dao dài 48cm 

(cán bằng tre đường kính 03cm, trên cán có 03 khuy bằng sắt; lưỡi bằng kim loại, 

chỗ rộng nhất trên lưỡi là 04cm) và 01 cây chĩa dài 2m08cm (mũi bằng sắt phi 12 

dài 37cm, có ngạnh ở đầu nhọn; cán bằng tre dài 1m71; phần tiếp giáp giữa mũi 

và cán có 02 khuy sắt) chạy đến chém một nhát vào tay trái và đâm một nhát vào 

đùi bên phải khiến cho ông C bỏ chạy, T đuổi theo dùng dao chém một nhát vào 

chân khiến cho ông N ngã gục bên hiên nhà, tiếp tục T đuổi theo đâm và chém 

nhiều nhát vào người khiến cho bà D tử vong. Sau khi gây án, T cùng Tr và các 

con bỏ trốn ở nhiều nơi, đến năm 1999 về sinh sống và đăng ký hộ khẩu thường 

trú tại thôn P, xã N, huyện Đ, tỉnh L, đến ngày 03/10/2019 thì T bị bắt theo 

Quyết định truy nã số 19 ngày 18/5/1995 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh S. 

Hành vi của bị cáo T đã đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người” theo quy định tại 

Điều 101 của Bộ luật hình sự 1985. 

[3] Về hành vi phạm tội của bị cáo Tr: Ngay khi biết chồng mình là 

Nguyễn Văn T đã thực hiện hành vi giết chị Lê Thị D vào ngày 17/5/1995, bị cáo 

lại không trình báo cơ quan chức năng mà lại cùng với T dắt theo các con bỏ 

trốn, liên tục sinh sống và làm việc cùng nhau ở Nều nơi liên tục nhằm che giấu, 

giúp T thoát khỏi sự phát hiện và trừng trị của pháp luật trong suốt thời gian dài 

(25 năm) từ ngày T gây án cho đến khi T bị bắt vào ngày 03/10/2019. Vì vậy, 

hành vi của bị cáo Lưu Thị Tr là phạm tội “Che giấu tội phạm” theo quy định tại 

khoản 1 Điều 389 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.   

[4] Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, trước và 

trong quá trình thực hiện tội phạm, bị cáo T hoàn toàn nhận thức được việc dùng 

dao và chĩa đâm, chém nhiều nhát vào người bị hại D là hành vi tước đoạt mạng 

sống của người khác nhưng bị cáo vẫn thực hiện một cách quyết liệt cho tới khi 

bị hại D ngã xuống. Chỉ vì nghe thấy tiếng vợ mình la lối, chưa tìm hiểu nguyên 

nhân mà bị cáo đã dùng nhiều hung khí nguy hiểm đâm và chém nhiều nhát vào 

bị hại khiến bị hại D tử vong là thể hiện tính côn đồ, coi thường mạng sống của 

người khác. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân  tỉnh B truy tố bị cáo T về tội “Giết 

người” với tình tiết định khung “Có tính chất côn đồ” theo điểm g khoản 1 Điều 

101 Bộ luật hình sự năm1985 là có căn cứ, đúng quy đinh của pháp luật.  

[5] Đối với bị cáo Tr, mặc dù nhận thức được việc không khai báo, cùng T 

trốn đi nhiều nơi nhằm giúp che giấu hành vi giết người của T là vi phạm pháp 

luật nhưng bị cáo vẫn cố tình thực hiện trong suốt thời gian dài. Do hành vi của 

bị cáo chỉ bị phát hiện khi cơ quan Công an bắt được bị cáo T nên Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh B truy tố bị cáo Tr về tội “Che giấu tội phạm” theo quy định tại 

khoản 1 Điều 389 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 là 

có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng quy định pháp luật. 
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 [6] Xét tính chất, mức độ và hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo T gây ra 

là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm đến tính mạng của người khác - là khách 

thể mà pháp luật hình sự ưu tiên bảo vệ, gây đau thương mất mát vô cùng lớn 

cho gia đình nạn nhân, gây bất bình, phẫn nộ trong quần chúng nhân dân; ngoài 

ra còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. 

Hành vi phạm tội của bị cáo Tr là nghiêm trọng, gây cản trở trong quá trình thực 

thi pháp luật và khó khăn cho việc truy bắt, điều tra, xử lý của cơ quan tố tụng 

đối với bị can Nguyễn Văn T. Vì vậy, cần xử phạt các bị cáo với mức án thật 

nghiêm minh, tương xứng với hành vi phạm tội của từng bị cáo để có tác dụng 

răn đe, giáo dục đối với các bị cáo và phòng ngừa tội phạm nói chung.  

 [7] Xét các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị 

cáo, Hội đồng xét xử xét thấy: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự và có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: 

- Đối với bị cáo Nguyễn Văn T: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải, là người có nhân thân tốt, được đại diện bị hại xin giảm nhẹ hình phạt; việc 

bị cáo và ông C tự nguyện thỏa thuận gia đình ông C được tiếp tục quản lý, sử 

dụng và sở hữu toàn bộ diện tích đất và tài sản trên diện tích đất (bị cáo không 

xác định được diện tích nhưng theo ông C thì đất có diện tích khoảng 03 sào tọa 

lạc tại Thôn N, xã T, huyện R) để bồi thường cho những thiệt hại mà bị cáo gây 

ra cho gia đình bị hại được Hội đồng xét xử xác định đây là tình tiết giảm nhẹ 

“Người phạm tội đã tự nguyện bồi thường thiệt hại”. Như vậy, bị cáo T có các 

tình tiết giảm nhẹ trách Nệm hình sự 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. 

- Bị cáo Lưu Thị Tr có các tình tiết giảm nhẹ: thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải, là người chưa có tiền án, tiền sự. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình 

sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 được Hội đồng xét xử xem xét khi 

lượng hình. 

[8] Về trách nhiệm dân sự: Các bị cáo và ông C đều xác nhận gia đình các 

bị cáo trước đây đã tự thỏa thuận, gia đình các bị cáo nhất trí giao đất cho gia 

đình ông C để bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại. Tại phiên tòa, ông C trình 

bày ý kiến ông không yêu cầu bị cáo T phải bồi thường gì thêm. Vì vậy, Hội 

đồng xét xử không xem xét giải quyết. 

[9] Về xử lý vật chứng: Do vụ án xảy ra khi hiện trường thuộc tỉnh S (cũ). 

Sau đó, do trong quá trình tách địa giới hành chính từ tỉnh S thành tỉnh D và tỉnh 

B, vật chứng là con dao và cái chĩa đã bị thất lạc trong quá trình bàn giao công 

việc giữa các cơ quan tố tụng hai tỉnh mà chỉ có bản ảnh chụp hung khí lưu trong 

hồ sơ vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử không xem xét xử lý. 

[10] Đối với hành vi dùng dao, chĩa đâm- chém ông Nguyễn Văn N và ông 

Nguyễn Văn C của bị cáo T: Do Cơ quan Cảnh sát điều tra trước đây không tiến 

hành giám định tỷ lệ thương tích đối với ông N và ông C. Sau đó, năm 2003 ông 

N chết, đến nay ông C không yêu cầu giám định thương tích của mình. Do đó, cơ 

quan điều tra không có căn cứ xử lý đối với hành vi xâm phạm sức khỏe của bị 

cáo đối với ông N và ông C. Vì vậy, Hội đồng xét xử không xem xét đối với 

hành vi này. 
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[10] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh B tại phiên tòa 

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

[11] Quan điểm của người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn T tại phiên 

tòa là phù hợp một phần với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận 

một phần. 

[8] Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo T và bị cáo Tr mỗi bị cáo phải chịu 

200.000đồng. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn T phạm tội “Giết người”; bị

cáo Lưu Thị Tr phạm tội „Che giấu tội phạm”. 

2. Về hình phạt:

- Áp dụng điểm g khoản 1 Điều 101 của Bộ luật Hình sự 1985; các điểm b, 

s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và các Điều 38, 50 của Bộ luật Hình sự năm 2015, 

được sửa đổi bổ sung năm 2017; 

 Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T 12 (mười hai) năm tù, thời hạn tù tính từ 

ngày bị cáo bị tạm giữ, tạm giam 03/10/2019. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 389; các điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; các 

điều 38, 50 của Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017; 

Xử phạt bị cáo Lưu Thị Tr 01 (một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị 

cáo thi hành án. 

3. Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo T đã dùng tài sản là đất để bồi thường

thiệt hại cho gia đình bị hại. Tại phiên tòa, ông C không yêu cầu bị cáo T phải 

bồi thường gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết. 

4. Về xử lý vật chứng: Đã thất lạc, không tìm lại được nên Hội đồng xét xử

không xem xét xử lý. 

5. Về án phí: Áp dụng Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Bị cáo Nguyễn Văn T phải chịu 200.000đồng; bị cáo Lưu Thị Tr phải chịu 

200.000đồng. 

6. Về quyền kháng cáo: Bị cáo Nguyễn Văn T, bị cáo Lưu Thị Tr, ông C,

anh Nguyễn Văn H, anh Nguyễn Văn M được quyền kháng cáo bản án trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 
     Nơi nhận:  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TANDCC,VKSNDCC tại TPHCM;       THẨM PHÁN-CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 
- VKSND tỉnh B; 
- Cục THADS tỉnh B; 
- CQĐT (PV01), PV06 Công an tỉnh B; 
- Trại tạm giam Công an tỉnh B; 
- Sở Tư pháp tỉnh B; 
- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu: HSVA, Tổ HCTP, Tòa HS.     Đinh Thị Quý Chi 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 438/2020/HSPT 

Ngày 12 tháng 8 năm 2020 

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 Đặng Văn Thành 

Các thẩm phán: Ông Phạm Văn Công 

Ông Đặng Văn Ý

Thư ký phiên tòa: Ông Lê Văn Duẩn, 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 Hồ Sỹ Hoàn, Kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng 8 năm 2020 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 142/2020/TLPT-HS ngày 

21 tháng 4 năm 2020 đối với bị cáo Bùi Tấn Th  và đồng phạm do có kháng cáo 

của các bị cáo, bị hại đối với bản án hình sự sơ thẩm số 61/2020/HSST ngày 11 

tháng 03 năm 2020 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Các bị cáo bị kháng cáo, kháng nghị: 

1. Bùi Tấn Th , sinh năm 1989

Nơi ĐKHK thường trú: Thôn Ph B, xã B Ng, huyện B S, tỉnh Quảng Ngãi; 

Nơi ở: 18/15 H Ng Ph, phường Ph Th H, quận T Ph, Thành phố Hồ Chí Minh; 

Trình độ học vấn: 10/12; Nghề nghiệp: Thợ may; Con ông Bùi Tấn B, sinh năm 

1945 và bà Nguyễn Thị Ngh, sinh năm1955; Chưa có vợ, con; Tiền sự: không; 

Tiền án: Theo Bản án hình sự sơ thẩm số 49/2009/HSST ngày 18/8/2009 của Tòa 

án nhân dân huyện B S, tỉnh Quảng Ngãi đã xử phạt bị cáo Bùi Tấn Th  02 năm 06 

tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, đã chấp hành xong hình phạt tù và các 

khoản án phí, riêng tiền bồi thường thiệt hại cho người bị hại thì chưa thi hành 

xong. 

Tạm giam ngày 12/12/2018. (có mặt) 

2. Nguyễn Tấn T , sinh năm 1992

Nơi ĐKHK thường trú: Đội 8, thôn B A N, xã B Ch, huyện B S, tỉnh Quảng 

Ngãi; Nơi ở: 737/114/6 L L Q, Phường 10, quận T B, Thành phố Hồ Chí Minh; 

Trình độ học vấn: 8/12; Nghề nghiệp: thợ ủi quần áo; Con ông Nguyễn Tấn L, sinh 
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năm 1960 và bà Kiều Thị N, sinh năm 1961; Chưa có vợ, con; Tiền án, tiền sự: 

không. Tạm giam ngày 14/12/2018 (có mặt) 

3. Doanh Văn B , sinh năm 1998

Nơi ĐKHK thường trú: Tổ 5, khu phố 6, Thị trấn Đ T, huyện Đ L, tỉnh Bình 

Thuận; Trình độ học vấn: 10/12; Nghề nghiệp: làm nông; Con ông Doanh Th,  sinh 

năm 1960 và bà Bùi Thị X, sinh năm 1965; Chưa có vợ, con; Tiền án: không; Tiền 

sự ngày 11/10/2019, Tòa án nhân dân quận 5 ra quyết định số 134/2019/QĐ-TA áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thời gian 15 

tháng. Tạm giam ngày 07/11/2019 (vắng mặt, chấp hành án) 

- Người bào chữa cho các bị cáo Bùi Tấn Th  và Nguyễn Tấn T : Luật sư 

Trịnh Bá Th, thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt) 

- Bị hại: Anh Võ Tấn N , sinh năm 1988 (vắng mặt) 

Trú tại: số 1/19/16, đường L Th H, phường Ph Th H, quận T Ph, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

1/ Võ Duy L , sinh năm 1989 (có mặt) 

Trú tại: số 84/17 TrV Q, Phường 10, quận T B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2/ Trần Như Anh Đ , sinh năm 1998 

Trú tại: số 25C khu phố H L, phường L Th, thị xã Th A, tỉnh Bình Dương. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Bùi Tấn Th , Nguyễn Tấn T  và anh Võ Tấn N  là bạn cùng quê huyện B S, 

tỉnh Quảng Ngãi vào Thành phố Hồ Chí Minh sinh sống.Vào khoảng 19 giờ 00 

phút ngày 09/12/2018, Nguyễn Tấn T  cùng Bùi Tấn Th  và Đặng Tấn H đang ngồi 

uống rượu, thì Tư rủ Th  đi đánh anh Võ Tấn N  (nhưng không nói rõ lý do Tư 

muốn đánh anh Nam), Th  đồng ý.  

Đến 20 giờ 00 phút cùng ngày, Nguyễn Tấn T  điều khiển xe gắn máy hiệu 

Honda Air Balade biển số 76C1- 469.54 chở Bùi Tấn Th  đến nơi ở của anh Võ 

Tấn N  tại số 1/19/16 L Th H, phường Ph Th H, quận T Ph, Thành phố Hồ Chí 

Minh. Khi còn cách nhà N   khoảng 02 căn nhà thì T  dừng xe lấy một con dao 

bấm dài khoảng 20cm, cán dao bằng kim loại dài khoảng 10cm, lưỡi dao bằng kim 

loại dài khoảng 10cm, mũi nhọn (tại hộc đựng đồ phía trước xe), đưa cho Th  và 

nói Th  ngồi đợi trước nhà của anh N  , để T  gặp nói chuyện với anh N   trước, khi 

nào T  gọi, thì Th  đến đâm anh N  , Th  đồng ý và nhận lấy dao bấm của T  bỏ vào 

túi quần bên phải.  

Sau đó, T  xuống xe đứng kêu cửa thì anh N   ra gặp T , anh N   dẫn T  qua 

quán nước kế bên nhà, ngồi uống nước trước cửa quán. Còn Th  đi bộ đến ngồi ở 

bậc thềm trước cửa nhà anh N  , cách chỗ T  và anh N   ngồi uống nước khoảng 05 

mét. Lúc này, anh Đào Văn Nguyên chở anh Trần Công Huân đến rủ anh N   đi 
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chơi, thấy anh N   và T  đang ngồi uống nước nên Nguyên và Huân cùng vào ngồi 

chung. 

Đến khoảng 20 giờ 15 phút cùng ngày, khi nghe T  kêu “Th , Th ” thì Th  biết 

đây là “tín hiệu” để đến đâm anh N   nên Th  liền lấy con dao bấm từ trong túi 

quần bên phải ra, cầm dao trên tay phải, mũi dao hướng về ngón tay cái đi đến 

đứng đối diện với anh N  , Th  dùng tay trái đánh vào mặt anh N   rồi tay phải dùng 

dao đâm một nhát vào vùng ngực bên trái của anh N  . Thấy vậy, anh Nguyên liền 

đứng dậy dùng tay đẩy Th  ra và dùng chân đá trúng mặt làm Th  té ngã xuống đất, 

làm rơi con dao bấm. T  liền nhặt con dao bỏ vào túi quần, rồi chở Th  tẩu thoát. 

Do thấy ngực trái của anh N   bị chảy nhiều máu, nên anh Huân và anh Nguyên 

đưa anh N   đi cấp cứu tại Bệnh viên Trưng Vương, đến ngày 21/12/2018 thì anh N  

xuất viện. 

Nguyễn Tấn T  điều khiển xe gắn máy chở Bùi Tấn Th  đến nơi ở của Võ Duy 

L  tại số 84/17 Trần Văn Quang, Phường 10, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh. Thấy Th  bị thương ở tay phải, nên Linh hỏi thì T  cho biết Th  vừa đâm N  

và dao bị trượt nên bị thương. Lúc này, T  và Th  cãi nhau, do T  không đồng ý chở 

Th  đi băng bó vết thương, nên Linh chở Th  đến Bệnh viện Tân Phú. Sau đó, Th 

gọi điện qua Facebook nhờ Doanh Văn B  đến đón.  

Khoảng 22 giờ 00 phút ngày 09/12/2018, Bảo điều khiển xe gắn máy hiệu 

Yamaha Exciter, biển số 76C1-181.59 đến ngã ba đường Nguyễn Sơn và đường 

Bình Long, quận Tân Phú đón Th  đưa về phòng trọ của Bảo tại số26/8 Hoàng 

Ngọc Phách, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Thú, Thành Phố Hồ Chí Minh. Đến 

khoảng 09 giờ 00 ngày 10/12/2018, Bảo tiểp tục dùng chiếc xe gắn máy nói trên 

chở Th  đi khâu vết thương tại Trung tâm Y tế trến đường Vườn Lài và đến chỗ 

làm của Th  tại Công ty Ngọc Phương (số 133B Lê Lư, phường Phú Thọ Hòa, 

quận Tân Phú) để ứng lương 2.000.000 đồng. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Bảo 

chở Th  đến phòng trọ của người bạn của Bảo là Trần Như Anh Đ  tại số 25C khu 

phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương để trốn. 

Khi Võ Duy L  nhắn tin qua mạng xã hội Facebook hỏi thăm, thì Th  hỏi 

mượn tiền, Linh hẹn đến trước công ty của Th  nhận số tiền 500.000 đồng. Khi 

Bảo đến nhận tiền, thì bị Công an quận Tân Phú phát hiện và mời về làm việc. Sau 

đó, Công an quận Tân Phú đến phòng trọ của Trần Như Anh Đ  bắt giữ Th , Đến 

ngày 14/12/2018, Nguyễn Tấn T  đến Công an quận Tân Phú đầu thú. 

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh thì Nguyễn 

Tấn T , Bùi Tấn Th , Doanh Văn B  khai nhận hành vi như đã nêu trên. Riêng 

Nguyễn Tấn T  chỉ thừa nhận việc đưa dao bấm cho Th  khi đang ngồi uống nước 

với anh N   và không thừa nhận việc bị cáo bàn bạc và đưa dao bấm từ trước cho 

Th . 

Tại bản Kết luận giám định số 225/Tgt.19 ngày 25/03/2019 của Trung tâm 

Pháp y- Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận về thương tích của Võ Tấn N 

như sau: “Vết thương thấu ngực tại vùng dưới vú trái gây thủng đứt da, thủng 

màng phổi, thủng tim hai vết, đã được điều trị mở xương ức, khâu vết thương tim, 

lấyy máu đông, đặt dẫn lưu màng tim, màng phổi và sau xương ức, đóng xương ức 
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bằng chỉ thép, đóng vết mổ, khâu vết thương. Tỉ lệ tổn thất cơ thể do thương tích 

gây nên hiện tại là 69%. Thương tích do vật sắc nhọn tác động gây ra. Vết thương 

rất nguy hỉểm đến tính mạng đương sự. Con dao như quí cơ quan mô tả có thể gây 

ra vết thương trên”. 

Theo Kết luận giám định số 691/KLGĐ-TT ngày 24/4/2019 của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh kết luận giám định dữ liệu camera 

như sau: “Không thấy có dấu hiệu cắt ghép nội dung trên tập tin video cần giám 

định. Đã trích xuất dữ liệu tập tin video ra bản ảnh và mô tả đặc điểm nội dung các 

hình ảnh tại thời điểm từ 20 giờ 15 phút 00 giây đến 20 giờ 18 phút 20 giây”. 

Đối với Võ Duy L , khi biết được việc Th  dùng dao đâm Võ Tấn N , Linh đã 

chở Th  đi băng bó vết thương tại Bệnh viện Tân Phú rồi chở Th  đến ngã ba 

đường Nguyễn Sơn và đường Bình Long, quận Tân Phú gặp Doanh Văn B , để 

Bảo chở Th  đi trốn. Đến ngày 11/12/2018, Linh đã hỗ trợ Cơ quan Công an truy 

tìm và bắt giữ được Th . Hành vi của Võ Duy L  có dấu hiệu phạm tội “Che giấu 

tội phạm”. Tuy nhiên, ngay sau đó Linh đã lập công phối hợp với Cơ quan điều tra 

bắt giữ Th , nên Cơ qủan điều tra không xử lý Võ Duy L  về hành vi “Che giấu tội 

phạm”.  

Đối với Trần Như Anh Đ : Bảo xin cho Th  ở nhờ vài ngày, Bảo chỉ nói với 

Đức là Th  có xích mích và bị người khác dùng chai bia đánh trúng tay bị thương. 

Do vậy, Đức không biết hành vi phạm tội của Bùi Tấn Th , nên hành vi của Đức 

không cấu thành tội “Che giấu tội phạm”. Cơ quan điều tra không xử lý đối với 

Trần Như Anh Đ . 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 61/2020/HSST ngày 11 tháng 03 năm 2020, 

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định: 

Tuyên bố các bị cáo Bùi Tấn Th  và Nguyễn Tấn T  phạm tội “Giết người”; bị 

cáo Doanh Văn B  phạm tội “Che giấu tội phạm” 

- Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Tấn T  15 năm tù về tội “Giết người”. Thời hạn tù 

được tính từ ngày 14/12/2018. 

- Áp dụng điếm n khoản 1 Điều 123; điểm h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 

Điều 51; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; 

Xử phạt bị cáo Bùi Tấn Th  15 năm tù về tội “Giết người”. Thời hạn tù được 

tính từ ngày 12/12/2018. 

- Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 389; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; 

Xử phạt bị cáo Doanh Văn B  01 năm về tội “Che giấu tội phạm”. Thời hạn tù 

được tính từ ngày 07/11/2019. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, xử lý vật 

chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 
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Ngày 12/3/2020 bị cáo Bùi Tấn Th  kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Ngày 16/3/2020 bị cáo Nguyễn Tấn T  kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Ngày 21/3/2020 bị hại Võ Tấn N  kháng cáo yêu cầu yêu cầu tăng hình phạt 

đối với các bị cáo Bùi Tấn Th , Nguyễn Tấn T  và Doanh Văn B ; xem xét  hành vi 

che giấu tội phạm của Võ Duy L ; về trách nhiệm dân sự bồi thường các khoản mất 

thu nhập, chi phí người chăm sóc, và tiền bù đắp do tổn thất về tinh thần như sau: 

- Tiền mất thu nhập: 6.000.000 đồng x 72 tháng = 72.000.000 đồng. 

- Tổn thất về tinh thần: 1.350.000 đồng x 50 = 67.500.000 đồng. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị hại Võ Tấn N  có kháng cáo nhưng vắng mặt và 

đây là phiên tòa lần thứ 2 bị hại vắng mặt. Hội đồng xét xử tiến hành phiên tòa 

theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 351 Bộ luật tố tụng hình sự.  

Bị cáo Doanh Văn B  không kháng cáo, đã chấp hành hình phạt 1 năm tù về 

tội “Che giấu tội phạm” nhưng có liên quan đến kháng cáo của bị hại N  . Tuy 

nhiên, hành vi phạm tội của bị cáo B đã làm cản trở việc phát hiện, điều tra, xử lý 

người phạm tội nên bị hại N   không có quyền kháng cáo về hình phạt đối với Bảo. 

Bị cáo Bùi Tấn Th  kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì gia đình có công 

cách mạng; bị cáo Nguyễn Tấn T  giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì 

mức án nặng và đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2013-2014. 

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu: Tòa phiên tòa phúc thẩm các bị cáo Bùi Tấn 

Th  và Nguyễn Tấn T  thừa nhận hành vi phạm tội, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử mỗi 

bị cáo 15 năm tù về tội “Giết người” là phù hợp, không nặng. Các bị cáo Th  và T 

kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ đặc 

biệt nào mới nên không có cơ sở để xem xét. Bị hại Võ Tấn N  kháng cáo yêu cầu 

tăng hình phạt với lý do các bị cáo phạm tội giết người có tổ chức, nhưng diễn biến 

vụ việc cho thấy các bị cáo chỉ rủ rê, không bàn bạc, phân công để thực hiện tội 

phạm nên kháng cáo tăng hình phạt của bị hại đối với Th  và T  là không có cơ sở 

xem xét. Riêng bị cáo B chở Th  đi trốn đã bị xử phạt 01 năm tù về tội “Che giấu 

tội phạm” là tương xứng, hơn nữa hành vi phạm tội của Bảo đã xâm phạm, gây 

khó khăn cho hoạt động điều tra, truy tố và xét xử, nên bị hại N   kháng cáo tăng 

hình phạt đối với bị cáo B là không phù hợp với quy định của pháp luật. Đối với 

người liên quan Võ Duy L , sau khi biết Th  gây án bỏ trốn, đã hợp tác với cơ quan 

điều tra  truy tìm và bắt được Th  nên Linh được xem xét, không truy cứu trách 

nhiệm hình sự là có cơ sở, hơn nửa yêu cầu của bị hại về xử lý đối với Linh là 

không thuộc phạm vi xét xử phúc thẩm. 

Về yêu cầu tăng tiền bồi thường thiệt hại về sức khỏe: tại phiên tòa cấp sơ 

thẩm, bị hại Võ Tấn N  yêu cầu bồi thường tổng giá trị là 305.000.000 đồng bao 

gồm chi phí điều trị và mất thu nhập trong thời gian điều trị được Tòa án cấp sơ 

thẩm chấp nhận nên buộc Th  và T , mỗi bị cáo phải bồi thường 152.250.000 đồng 

là phù hợp với yêu cầu của bị hại. Tuy nhiên, tại cấp sơ thẩm, khoản tiền bù đắp 

tổn thất về tinh thần chưa được xem xét và giải thích đầy đủ cho bị hại là có thiếu 

sót. Do đó, cần chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại N  , ghi nhận thêm số tiền 
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bù đắp tổn thất về tinh thần là 67.500.000 đồng, buộc bị cáo Th  và T , mỗi bị cáo 

phải chịu ½ là 33.750.000 đồng. 

Luật sư bào chữa cho các bị cáo trình bày, bị cáo Th  và T  đã trình bày lý do 

kháng cáo. Theo đó, bị cáo Th  có gia đình có công các mạng và bị cáo T  có nhân 

thân tốt, đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2013-2014 và đầu thú. Riêng kháng 

cáo của bị hại N   yêu cầu tăng hình phạt đối với  các bị cáo Th  và T   với lý do 

các bị cáo phạm tội có tổ chức là không phù hợp với thực tế vì chỉ có rủ rê là đồng 

phạm giản đơn, không có cơ sở xác định các bị cáo phạm tội có tổ chức, đề nghị 

Hội đồng xét xử bác kháng cáo của bị hại N   về tăng hình phạt đối với Th  và T , 

chấp nhận kháng cáo của hai bị cáo, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Th  và T . Về 

trách nhiệm dân sự, Tòa án cấp sơ thẩm đã chấp nhận toàn bộ yêu cầu của bị hại 

Võ Tấn N  về bồi thường thiệt hại do hành vi phạm tội của các bị cáo Th  và T  gây 

ra, với toàn bộ tổn thất là 305 triệu đồng, không còn chi phí nào khác, nay bị hại 

kháng cáo yêu cầu tăng bồi thường là không có cơ sở để chấp nhận. 

Đại diện Viện kiểm sát đối đáp, các tình tiết giảm nhẹ đã được cấp sơ thẩm 

xem xét nhưng chưa có khoản bù đắp tổn thất về tình thần. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Vào khoảng 19 giờ 00 ngày 09/12/2018, thì Nguyễn Tấn T  đã rủ Bùi Tấn Th 

đi đánh anh Võ Tấn N , nhưng không nói rõ lý do và Th  đã đồng ý.  

Lúc này bị cáo T  đã chuẩn bị một con dao bấm bằng kim loại dài 10 cm, lười 

bằng kim loại dài khoảng 10 cm, mũi nhọn, rồi đến 20 giờ cùng ngày T  đã chở Th 

đến nhà anh N   tại số 1/19/10 Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Khi còn cách nhà N   khoảng 03 căn nhà thì T  dừng xe lấy con dao đã chuẩn 

bị từ trước tại hộc đựng đồ phía trước xe, đưa cho Th  và nói Th  ngồi đợi trước 

nhà của anh N  , để T  gặp nói chuyện với anh N   trước, khi nào T  gọi, thì Th  đến 

đâm anh N  , Th  đồng ý và nhận lấy dao bấm của T  bỏ vào túi quần bên phải và 

ngồi ở bậc cửa nhà anh N   để chờ tín hiệu. 

Khi nghe T  kêu “Th , Th ” thì Th  biết đây là “tín hiệu” để đến đâm anh N  . 

Th  đã đâm anh N   một nhát vào vùng ngực bên trái của anh N   dẫn đến bị vết 

thương thấu ngực tỉ lệ thương tật 69%.  

Vết thương rất nguy hỉểm đến tính mạng, nhưng đã được cấp cứ kịp thời. 

Tòa án cấp sơ thẩm xét xử Nguyễn Tấn T  và Bùi Tấn Th  về tội “Giết người” 

là có căn cứ, đúng pháp luật. 

Bị cáo Nguyễn Tấn T  đã rủ rê đi đánh anh N   và bị cáo Bùi Tấn Th  đã vô cớ 

dùng dao đâm anh N   một nhát gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng do anh Võ 

Tấn N  được cấp cứu kịp thời nên hậu quả chết người chưa xảy ra là hành vi phạm 

tội giết người có tính chất côn đồ thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng theo quy 

định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự; 
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Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm đến sức khỏe và đe dọa tính 

mạng của người khác, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương nên 

cần phải xử lý nghiêm mới có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. 

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Tấn T  là người đề xướng, đã chuẩn bị hung 

khí, rủ rê bị cáo Th  thực hiện tội phạm có vai trò chính trong vụ án; còn bị cáo Bùi 

Tấn Th  là người thực hành tích cực, trực tiếp đâm anh N   phải chịu trách nhiệm 

chính trong việc gây ra hậu quả. 

Các bị cáo T , Th  và Bảo đều có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, 

là tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự 

năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017.  

Bị cáo T  sau khi phạm tội đã đầu thú, bị cáo phạm tội lần đầu và đã hoàn 

thành nghĩa vụ quân sự, là tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của 

Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017.  

Bị cáo Bùi Tấn Th  đã có tiền án, đã chấp hành xong Bản án hình sự sơ thẩm 

số 49/2009/HSST ngày 18/8/2009 của Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi nhưng chưa được xóa án, nay bị cáo lại phạm tội mới, là tái phạm theo 

quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ 

sung năm 2017. 

Tòa án cấp sơ thẩm đã xử phạt bị cáo Bùi Tấn Th  15 năm tù và Nguyễn Tấn 

T  15 năm tù về tội “Giết người” theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 của 

Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017, là T ơng xứng với tính 

chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và hậu quả gây ra.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Bùi Tấn Th  xin giảm nhẹ hình phạt vì gia 

đình có công cách mạng, tuy nhiên mức hình phạt là tương xứng và Nguyễn Tấn T 

xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không có tình tiết giảm nhẹ đặc biệt nào mới nên 

không có cơ sở chấp nhận. 

 Bị hại Võ Tấn N  kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt đối với các bị cáo Th , T 

vì phạm tội có tổ chức, là không phù hợp với diễn biến khách quan trong quá trình 

thực hiện tội phạm của các bị cáo nên không có cơ sở chấp nhận.  

- Đối với bị cáo Doanh Văn B : Mặc dù bị cáo B đã biết bị cáo Th  đã thực 

hiện hành vi đâm nạn nhân N   là hành vi có thể dẫn đến chết người, mặc dù không 

hứa hẹn trước, song Bảo đã tạo điều kiện cho Th  trốn tránh sự trừng phạt của pháp 

luật, gây cản trở trong quá trình điều tra, khám phá tội phạm và xử lý người phạm 

tội của các cơ quan tiến hành tố tụng. 

Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Doanh Văn B  01 năm tù về tội “Che giấu 

tội phạm”, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 389 của Bộ luật hình sự, là thỏa 

đáng, bị cáo không kháng cáo và chấp hành án. 

Hành vi phạm tội của Bảo đã xâm phạm, gây khó khăn cho hoạt động điều tra 

truy tố và xét xử, không xâm phạm sức khỏe nên bị hại N   kháng cáo yêu cầu tăng 

hình phạt đối với bị cáo B là không phù hợp với quy định của pháp luật. 
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Đối với Võ Duy L , khi biết được việc Th  dùng dao đâm Võ Tấn N , Linh đã 

chở Th  đi băng bó vết thương tạì Bệnh viện Tân Phú rồi chở Th  đến ngã ba 

đường Nguyễn Sơn và đường Bình Long, quận Tân Phú đế gặp Doanh Văn B , để 

Bảo chở Th  đi trốn là “Che giấu tội phạm”. Tuy nhiên, ngay sau đó Linh đã lập 

công phối hợp với Cơ quan điều tra bắt giữ Th , nên Cơ quan điều tra không xử lý 

đối với Võ Duy L  về tội “Che giấu tội phạm” là có cơ sở. Hơn nữa, kháng cáo của 

bị hại Võ Tấn N  yêu cầu xem xét trách nhiệm hình sự của Võ Duy L  không thuộc 

phạm vi xét xử phúc thẩm. 

Về trách nhiệm dân sự: 

Bị hại Võ Tấn N  yêu cầu bồi thường thiệt hại tổng cộng 305 triệu đồng đã 

được các bị cáo Nguyễn Tấn T  và Bùi Tấn Th  đồng ý và Tòa án cấp sơ thẩm chấp 

nhận toàn bộ yêu cầu của bị hại theo các quy định của pháp luật. Về khoản tiền bù 

đắp tổn thất về tinh thần, tại cấp sơ thẩm chưa được xem xét và giải thích đầy đủ 

cho bị hại là có thiếu sót. Do các bị cáo Th  và T  đồng ý bồi thường bổ sung nên 

cần chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại N  , ghi nhận thêm số tiền bồi thường 

bù đắp tổn thất về tinh thần là 67.500.000 đồng, mỗi bị cáo phải chịu ½ là 

33.750.000 đồng. 

Các bị cáo Th  và T  phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của 

pháp luật hiện hành. 

Vì các lẽ trên; 

Căn cứ vào khoản 1, 2 Điều 355 Bộ luật tố tụng hình sự; 

QUYẾT ĐỊNH 

Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Bùi Tấn Th  và Nguyễn Tấn T , 

chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại Võ Tấn N , sửa bản án sơ thẩm về phần 

trách nhiệm dân sự. 

Tuyên bố các bị cáo Bùi Tấn Th  và Nguyễn Tấn T  phạm tội “Giết người”; bị 

cáo Doanh Văn B  phạm tội “Che giấu tội phạm”. 

- Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Tấn T  15 (mười lăm) năm tù, về tội “Giết người”. 

Thời hạn tù được tính từ ngày 14/12/2018. 

- Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; điểm h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 

Điều 51; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; 

Xử phạt bị cáo Bùi Tấn Th  15 (mười lăm) năm tù về tội “Giết người”. Thời 

hạn tù được tính từ ngày 12/12/2018. 

- Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 389; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; 

Xử phạt bị cáo Doanh Văn B  01 (một) năm, về tội “Che giấu tội phạm”. Thời 

hạn tù được tính từ ngày 07/11/2019. 
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Về trách nhiệm dân sự: 

- Buộc các bị cáo Bùi Tấn Th  và Nguyễn Tấn T  phải liên đới bồi thường 

thiệt hại về sức khỏe cho anh Võ Tấn N  số tiền tổng cộng là 305.000.000 đồng. 

Trong đó mỗi bị cáo Bùi Tấn Th  và Nguyễn Tấn T  phải bồi thường cho Nguyễn 

Tấn N   số tiền là 152.250.000 đồng. 

- Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo Bùi Tấn Th  và Nguyễn Tấn T  bồi thường 

bổ sung khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cho anh Võ Tấn N  là 67.500.000 

đồng, mỗi bị cáo thường cho bị hại ½ là 33.750.000 đồng. 

Kể từ ngày bên được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án mà bên phải thi 

hành án không thi hành khoản tiền nêu trên thì hàng tháng bên phải thi hành án còn 

phải trả thêm tiền lãi đối với số tiền chậm trả cho bên được thi hành án theo mức 

lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn tại khoản 1 Điều 468 Bộ 

luật dân sự, tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán. 

 - Các bị cáo Bùi Tấn Th , Nguyễn Tấn T , mỗi bị cáo phải chịu án phí hình 

sự phúc thẩm là 200.000 đồng; 

 - Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

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

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

Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- VKSND cấp cao tại TP.HCM; 

- Tòa án nhân dân TP.HCM; 

- VKSND TP.HCM; 

- Công an TP.HCM; 

- Sở Tư pháp tỉnh Quãng Ngãi; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận; 

- Cục THADS TP.HCM; 

- Bị cáo; 

- Những người tham gia tố tụng 

khác; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Đặng Văn Thành 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI HÀ NỘI 

Bản án số: 410/2020/HS-PT 

Ngày 18 tháng 8 năm 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 CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Vũ Đông; 

Các Thẩm phán: Ông Ngô Tự Học; 

        Ông Hồ Đình Trung. 

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Ngô Ngọc Hưng, Thư ký Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: 

Ông Vũ Văn Biểu - Kiểm sát viên cao cấp. 

Ngày 18 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đ, Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

646/2019/TLPT-HS ngày 29 tháng 6 năm 2020 đối với bị cáo Nguyễn Thanh T 

phạm tội “Che giấu tội phạm” do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình 

sự sơ thẩm số 34/2020/HSST ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Đ. 

Bị cáo có kháng cáo: 

Nguyễn Thanh T; giới tính: Nam; sinh ngày 01 tháng 02 năm 2001; 

ĐKHKTT và chỗ ở: Xóm 1, xã P, huyện N, tỉnh Đ; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: 

Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 9/12; nghề nghiệp: Công nhân; con ông 

Nguyễn Văn T và bà Nguyễn Thị Q; gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ 

nhất; bị cáo chưa có vợ con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp 

ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt. 

- Luật sư Hoàng Văn D thuộc văn phòng Luật sư H - Đoàn LS thành phố 

Hà nội bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh T. Có mặt. 

Ngoài ra, trong vụ án còn có các bị cáo Vũ Đức T, Bùi Việt C không 

kháng cáo, không bị kháng nghị; Tòa không triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Anh Lê Mạnh H làm nghề kinh doanh giấy phế liệu cũ, kho giấy của anh H 

đặt tại khu công nghiệp thị trấn L, huyện N. Trong quá trình làm ăn anh H có 

mâu thuẫn với một số xưởng thu mua giấy phế liệu cùng địa bàn, theo lời khai 
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của anh Lê Mạnh H một số doanh nghiệp thường thuê người đe dọa anh, ép anh 

phải chở giấy xuống bán cho họ với giá rẻ, anh không đồng ý.  

Khoảng 22 giờ 30’ ngày 24/7/2019, Vũ Đức TH sinh năm 1994, trú tại: 

Xóm 2, xã X, huyện X, tỉnh Đ gọi điện thoại cho Vũ Đức T nói “Mày đang ở 

đâu, đi với anh có việc tý”, T không hỏi đi đâu mà đồng ý luôn và hẹn TH lên 

khu vực tượng đài C để đón T. TH đi xe máy nhãn hiệu Vespa đến đón T về nhà 

TH rồi vào nhà lấy 02 áo chống nắng và 01 quần bò cho vào cốp xe. Sau đó, TH 

chở T đến nhà Nguyễn Văn T, sinh năm 1984, nơi cư trú: Xóm 7, xã X, huyện 

X. TH lấy điện thoại gọi cho T “Em đang ở ngoài cổng, anh mở cổng ra cho 

thằng em em lấy cái xe”. Khoảng một lúc thì thấy T bật điện và ra ngoài mở 

cổng. T vào trong nhà T dắt xe máy nhãn hiệu Yamaha sirius, màu vàng ra 

ngoài cổng. T không nói gì mà khóa cổng, đi vào nhà (BL 180; 213 - 214).  

Sau đó, TH nhắn tin cho Bùi Việt C “Em đang ở đâu, cho anh mượn xe đi 

có chút việc”; C nhắn lại “Em đang ở nhà, bao giờ anh lấy”; TH nhắn “Mang ra 

đầu ngõ”. TH và T mỗi người đi một xe máy đến đầu đường rẽ vào xã X thì gặp 

C đi xe máy nhãn hiệu Honda Wave alpha màu trắng, BKS: xxF1 – 295.xx đang 

đứng chờ. TH bảo C về nhà lấy một chai nhựa khoảng 1,5 lít để đi mua xăng. 

Thành không nói và C cũng không biết mục đích TH đi mua xăng để làm gì. C 

về nhà lấy 01 vỏ chai nhựa loại chai đựng nước ngọt Cocacola 1,5 lít đã bóc 

nhãn ra đưa cho Th. Sau đó, TH bảo T đi mua xăng, rồi đưa cho T chai nhựa và 

40.000 đồng. C hỏi TH là đi đâu và xin đi cùng. TH không nói gì chỉ đồng ý cho 

C đi cùng. T đi xe máy qua cầu Q đến cây xăng Đ thuộc địa phận xã H, huyện N 

mua 25.000 đồng tiền xăng. Trong lúc T đi mua xăng thì TH đi xe máy vespa, C 

đi xe máy Wave alpha ra đường đê sông C gầm cầu Q đứng đợi. Khi đi qua cửa 

hàng tạp hóa của ông Lê Văn H nằm trên đường liên xã dẫn ra cầu Q, TH nhặt 

03 vỏ chai thủy tinh để ở trước cửa hàng. Khi T đi đến chỗ TH và C đứng, TH 

lấy từ trong cốp xe ra hai quần bò và hai áo chống nắng, TH mặc một bộ và đưa 

cho T mặc một bộ. TH đổ xăng từ chai nhựa ra ba chai thủy tinh rồi dùng băng 

dính đen quấn vào miệng chai và bỏ lại chai nhựa ở lán bán nước chè dưới gầm 

cầu. T bỏ ba chai thủy tinh đựng xăng vào túi nilon màu đen, TH lấy túi nilon 

màu đen che biển kiểm soát xe Wave của C do từ trước TH đã có ý định sử dụng 

xe của C để đi tiếp. TH bảo C ở lại trông hai xe máy Vespa và Sirius của TH và 

T. Sau đó, TH đi xe của C chở T ngồi sau cầm túi đựng 03 chai xăng đi theo 

đường B sang thị trấn L, huyện N về hướng cầu T. C không hỏi và cũng không 

biết TH và T mang 03 chai xăng đi đâu, làm gì (BL 182; 185 – 186; 213 – 214; 

237; 253). 

Khi đi đến gần Khu công nghiệp Thị trấn L, thì T hiểu rằng TH đang đèo T 

đi đến kho giấy của anh Lê Mạnh H sử dụng 03 chai xăng mà TH vừa chuẩn bị 

đốt ném vào kho giấy, bởi vì trước đó vào khoảng tháng 6/2019 đã có lần TH rủ 

T cùng 5 - 6 thanh niên khác đến kho giấy nhà anh H mục đích đánh lái xe tải 

kho giấy của anh H. Khi đến chân cầu T, TH và T rẽ vào đường bên tay phải, 

cạnh bờ sông vòng ra đường của khu công nghiệp thị trấn L, huyện N, tỉnh Đ. 

Khi đến cổng kho giấy phế liệu của anh Lê Mạnh H. TH quay đầu xe, tắt máy và 

dựng xe cách cổng kho giấy về phía bên tay phải khoảng 4m đến 5m. TH và T 

xuống xe, đứng cạnh đống đất, cách tường bao khoảng 2m. T để túi nilon đựng 
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03 chai xăng xuống vỉa hè rồi cầm một chai, dùng móng tay chọc thủng băng 

dính quấn ở miệng chai và nghiêng chai cho xăng chảy ra thành miệng. T móc 

túi quần đưa cho TH một bật lửa ga. TH bật lửa và châm vào miệng chai xăng 

cho bùng cháy. Tay phải T cầm chai xăng đang cháy ném vào trong khu vực nhà 

kho (nơi để xe ô tô tải và nhà kho chứa giấy không có tường chắn). Chai xăng 

trúng vào cây cau rơi xuống sát tường bao phía bên trong kho phế liệu và bùng 

cháy. Tiếp đó, TH cầm 01 chai xăng ở tay phải, dùng ngón tay trái đâm thủng 

băng dính cuốn ở miệng chai, châm lửa cháy ở miệng chai, rồi ném vào khu vực 

mà T vừa ném. Lửa bên trong khu vực nhà kho tiếp tục cháy. TH cầm chai xăng 

còn lại, rút băng dính ở miệng chai vứt ở chân đống đất, rồi châm lửa ném vào 

trong khu vực nhà kho, lửa trong khu vực nhà kho bùng cháy to hơn. Ngay sau 

đó, TH lái xe chở T về gầm cầu Q nơi C đang đứng. T cởi quần bò, áo chống 

nắng đưa cho TH, TH cũng cởi áo chống nắng cho vào túi nilong màu đen. C 

tháo túi nilon ở biển số và yên xe máy Wave alpha của C. Lúc này, TH nói với 

C: “Anh vừa đốt xưởng ở bên kia xong”, C hỏi: “Đốt ở đâu”. Thành nói: “Bên 

N”. Lúc này, C mới biết TH và T vừa đốt xưởng, kho của ai đó bên huyện N. 

Sau đó, ai về nhà đó. Trên đường đi cách cầu Q khoảng 400m, TH vứt túi nilon 

đựng quần áo xuống ven đường, cạnh bờ ruộng. C về đến nhà thì TH nhắn tin 

thông qua ứng dụng messenger cho C: “Xóa tin nhắn đi, không được nói với ai”. 

Trưa ngày 25/7/2019, TH nhắn tin cho T bằng ứng dụng messenger với nội 

dung: “Hôm qua ném cháy to quá, anh đi, mày ở nhà, có gì anh bảo mày sau”. 

Sau đó, TH và T bỏ trốn (BL 116- 117; 180; 214- 215; 238; 253-257).  

Khoảng 3 đến 4 ngày sau khi xảy ra vụ cháy, Ngô Quang N, sinh năm 

2001, trú tại: Xóm 1, xã X, huyện X, tỉnh Đ kể cho C nghe việc TH nhắn tin kể 

cho N biết TH đã đốt kho phế liệu của anh H tại khu công nghiệp L, gây thiệt 

hại cháy toàn bộ kho phế liệu và 3 đến 4 xe ô tô. Khoảng 7 ngày sau, C và N lên 

trung tâm thị trấn X thì gặp một nhóm bạn xã hội của TH (C không xác định 

được tên tuổi). C nghe thấy có một người trong nhóm đó nói: “Anh TH và anh T 

dính đến vụ cháy bên L”. C xác nhận khi đó thì C biết rõ TH và T đã thực hiện 

hành vi đốt kho giấy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, tuy nhiên do mối quan 

hệ quen biết giữa C với TH và T nên C đã không tố giác hành vi phạm tội của 

THvà T (BL 248 – 249; 256). 

Nguyễn Thanh T là Công nhân của công ty giày A thuộc khu công nghiệp 

L, huyện N, trụ sở công ty gần kho phế liệu của anh Lê Mạnh H. Tg và T có mối 

quan hệ quen biết từ đầu năm 2019. Sáng ngày 25/7/2019, Tg đi làm và nghe 

Công nhân trong công ty giày A nói chuyện về việc rạng sáng ngày 25/7/2019 

kho phế liệu của anh H bị cháy, gây thiệt hại lớn về tài sản. Tối ngày 27/7/2019, 

Vũ X gọi điện cho Nguyễn Thanh Tg rủ ra quán trà đá gần ngã tư thị trấn X rồi 

nói với T: “Anh đang bị công an theo dõi, mày có chỗ ở không cho anh trốn mấy 

hôm”. Tg nói: “Em bận đi làm, em ở với mẹ nên không có chỗ ở anh ạ”. T hỏi 

Tg: “Mày có biết vụ cháy kho phế liệu ở gần công ty mày không”. Tg nói: “Em 

biết”. T hỏi Tg: “Mày biết ai đốt không?” Tg nói: “Em không biết”. T nói: “Anh 

và một ông anh nữa đốt đấy. Khi nào anh đi trốn thì mày chở anh đi nhé”. Tg 

đồng ý và nói: “Vâng, có gì gọi điện cho em”. Sau đó, T đi bộ vào thuê phòng 

tại nhà nghỉ Thiên T gần khu vực cầu Q để lẩn trốn. Tối ngày 28 và 29/7/2019 T 
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gọi điện nhờ Tg mua đồ ăn mang đến nhà nghỉ, Tg đã mua cơm và bánh mỳ 

mang đến cho T. T nói với Tg tạm thời trốn ở đây, khi nào trốn đi chỗ khác thì 

nhờ Tg chở đi. Trưa ngày 30/7/2019, T gọi điện cho Đ (là anh xã hội của T, 

khoảng 25 tuổi, T không rõ nhà Đ ở đâu) để vay tiền, Đ đồng ý cho tiền và hẹn 

T đến quán bia tại cổng chào Kiên L thuộc xã Xuân K, huyện X. T gọi điện nhờ 

Tg đi xe máy chở đến gặp Đ và được Đ cho 1.000.000 (một triệu) đồng. T 

không nói với Đ việc đốt kho phế liệu. Cùng ngày T điện thoại cho Trần Văn T 

(tức Quậy, sinh năm 2000, trú tại xã G, huyện G, tỉnh Đ) xin ở nhờ nhưng không 

nói lý do và được T đồng ý. T điện cho Tg đi xe máy đến đón T tại nhà nghỉ M 

thuộc xã H, huyện N, tỉnh Đ. Tg chở T đi đến nhà T, khi đi đến khu vực phà N, 

huyện G thì bị Công an giao thông huyện G bắt, thu giữ xe và giấy tờ xe máy do 

lỗi vi phạm không đội mũ bảo hiểm. Sau đó, T điện thoại cho T nói về việc bị 

bắt xe máy. T nhờ C là bạn đến đón T và Tg vào nhà mình. Cả bọn ở lại nhà T 

ăn cơm tối, Tg điện cho bạn xuống đón về, còn T ở nhờ nhà T khoảng 15 ngày 

nhưng không nói với T việc đã gây ra vụ cháy kho phế liệu (BL 183; 211 - 212; 

276 - 277; 292 -295). Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đ đã lập biên bản tạm giữ 

phương tiện là xe máy Exiter của Nguyễn Thanh Tg ngày 30/7/2019 (đối với xe 

máy này sau khi nhận lại Tg đã bán cho người không rõ địa chỉ). 

Hiện trường nơi xảy ra sự việc là nhà kho chứa giấy phế liệu của Công ty 

trách nhiệm hữu hạn (TNHH) HM thuộc khu công nghiệp thị trấn L, huyện N. 

Nhà kho gồm 2 khu: Khu nhà bảo vệ và khu chứa giấy phế liệu ở phía 

Đông Bắc. Cổng nhà kho chứa giấy phế liệu bằng tôn. Toàn bộ mặt sân nhà kho 

chứa các đống giấy đã bị cháy 1 phần, đống cao nhất 3 m. 

Khu chứa giấy phế liệu gồm 2 gian, gian phía Tây Nam chứa bìa các tông, 

gian phía Đông Bắc chứa bao xác rắn, bìa, giấy học sinh. 2 gian lợp mái tôn, hệ 

thống vì, kèo, xà bằng sắt, cột bê tông gắn sắt. Gian phía Đông Bắc có tường 

xây bằng gạch, cao đến mái tôn. Mái tôn gian Tây Nam bị nhiệt hóa nặng, cong 

vênh biến dạng, mái tôn gian Đông Bắc bị nhiệt hóa nhẹ hơn, chiều hướng từ 

Tây Nam sang Đông Bắc. Cả hai gian chứa các đống giấy phế liệu bị nhiệt hóa 

mạnh. 

Giữa khu chứa giấy phế liệu và tường bao phía Đông Nam là lối đi cho xe 

ô tô di chuyển, bốc dỡ hàng hóa. Trong lối đi có 02 xe ô tô tải đã bị nhiệt hóa, 1 

xe gần cổng nhà kho và 01 xe ở cửa ra vào gian chứa giấy học sinh. Xe ở cửa ra 

vào gian chứa giấy học sinh bị nhiệt hóa mạnh ở phần đầu xe, đầu xe quay 

hướng Tây Nam, đuôi xe quay hướng Đông Bắc. Gần cổng nhà kho là xe ô tô tải 

BKS: xxC – 04xxx, xe dài 12,5m, rộng 3,5m, đầu xe quay hướng Tây Nam, đuôi 

xe quay hướng Đông Bắc. Trục bánh trước bên lái cách cổng 7,7m, cách tường 

bao Đông Nam 3,7m. Trục bánh sau của xe cách tường bao Đông Nam 4m. 

Bánh trước bên lái bị cháy hoàn toàn, bánh thứ 2 bên lái tính từ trước về sau bị 

nhiệt hóa mạnh, mặt phía Tây Nam (mặt trước) của bánh xe bị cháy hoàn toàn, 

mặt phía Đông Bắc (mặt sau) bị nhiệt hóa nhẹ hơn, còn phần cao su của lốp xe. 

Bình dầu bên lái và khung sắt của xe phía sau bánh thứ 2 bị cháy nhiệt hóa, 

chiều từ trước về sau, từ trên xuống dưới. Thùng xe bên lái sau cabin bị nhiệt 

hóa nặng, chiều hướng từ trên xuống dưới, từ trước về sau. Trong thùng xe chứa 

nhiều giấy phế liệu bị cháy nhiệt hóa mạnh. 
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Cửa ra vào gian chứa giấy học sinh có xe ô tô tải loại 3,5 tấn. Đầu xe cách 

đuôi xe ô tô BKS xxC – 04xxx là 9,9m, trục bánh trước bên phụ cách tường 

Đông Nam 4,9m. Xe bị cháy hoàn toàn phần đầu, chiều hướng từ trước về sau, 

từ trên xuống dưới. Thùng xe chứa nhiều giấy phế liệu bị cháy nhiệt hóa mạnh. 

Cách tường bao Đông Nam vị trí cách cổng nhà kho 8m là cây cột điện, 

trên có lắp 1 hộp điện, trong có cầu dao điện 3 pha. 1 dây điện từ cầu dao 3 pha 

chích làm 2 dây, 1 dây đi vào 1 cầu dao phía dưới ra hệ thống điện nhà bảo vệ, 1 

dây đi qua ổ cắm và automat, ổ cắm không có phích cắm, automat đang trong 

trạng thái ngắt điện. Hệ thống dây điện từ hộp điện ra nhà kho bị nhiệt hóa 

mạnh, cháy lớp vỏ cách điện, chiều hướng từ ngoài vào trong, không phát hiện 

dấu hiệu chạm chập điện. 

Lề đường đối diện nhà kho có 01 ô tô tải loại 5 tấn, 01 xe nâng và 01 máy 

ép bị cháy hoàn toàn, trơ khung sắt. Xe tải, xe nâng, máy ép được di chuyển từ 

nhà kho ra trong quá trình chữa cháy. 

Tại công văn số 269/CV-PC02 ngày 26/8/2019 của Phòng Kỹ thuật hình sự 

Công an tỉnh Đ đã xác định nguyên nhân cháy kho phế liệu của anh Lê Mạnh H: 

Vùng cháy đầu tiên là khu vực từ thùng xe phía sau cabin bên lái của xe tải 

BKS: xxC – 04xxx đến sát mép tường phía Đông Nam của kho. 

Nguyên nhân cháy do tác động của con người dùng chai, lọ đựng xăng 

châm lửa ném vào phía kho, trúng khu vực từ thùng xe phía sau cabin bên lái 

của xe tải BKS xxC – 04xxx đến sát mép tường phía Đông Nam của kho gây ra 

vụ cháy. 

Kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự ngày 22/8/2019 của hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Đ kết luận: Tổng giá trị thiệt hại là 

6.887.497.500 đồng (Sáu tỷ tám trăm tám mươi bảy triệu bốn trăm chín mươi 

bảy nghìn năm trăm đồng). 

Ngày 25/7/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đ trích xuất camera kho phế 

liệu của anh H phát hiện 02 đối tượng mặc quần áo tối màu đi trên 01 xe máy 

dừng xe gần tường bao kho hàng khoảng 20 giây thì có đám lửa bùng cháy bên 

trong kho nhà anh H. Căn cứ vào lời khai của Vũ Đức T, ngày 20/3/2020 Cơ 

quan CSĐT đã cho Vũ Đức T thực nghiệm điều tra tại kho giấy nhà anh H, kết 

quả thực nghiệm phù hợp với lời khai của Vũ Đức T và hình ảnh trính xuất 

trong camera của anh H ghi được hôm xảy ra vụ án. 

Ngoài hành vi “Hủy hoại tài sản”, Vũ Đức T còn có hành vi cùng Phạm 

Văn T; sinh ngày 21/01/2003; trú tại: Xóm 5, xã X, huyện X, tỉnh Đ gây thương 

tích cho anh Vũ Khắc C và anh Vũ Hồng K, gây tổn thương cơ thể tỷ lệ 8% và 

2%. Song, ngày 17/03/2020, những người bị hại đã có đơn tự nguyện rút yêu 

cầu khởi tố. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đ đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị 

can đối với Vũ Đức T và Phạm Văn T về hành vi “Cố ý gây thương tích”. 

Sau khi gây án, Vũ Đức T bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan điều tra đã ra 

quyết định truy nã và quyết định tách vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với 

Vũ Đức TH.  
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Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đ đã tiến hành triệu tập Trần Văn T, Ngô 

Quang N, Nguyễn Văn T, nhưng các đối tượng không có mặt tại địa phương, 

nên chưa làm việc được.  

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 34/2020/HSST ngày 22 tháng 5 năm 2020 

của Tòa án nhân dân tỉnh Đ đã quyết định: Căn cứ vào Điều 18, điểm s khoản 1 

Điều 51, điểm c khoản 1 Điều 389 BLHS, tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh T 

phạm tội “Che giấu tội phạm”; xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh T 12 (Mười hai) 

tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành hình phạt;  

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về tội danh, hình phạt đối 

với các bị cáo Vũ Đức T, Bùi Việt C; về xử lý vật chứng, án phí và thông báo 

quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 28/5/2020 bị cáo Nguyễn Thanh T kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo bổ sung kháng cáo xin được hưởng án treo 

và trình bày gia đình bị cáo có công với nhà nước; ông ngoại bị cáo là Nguyễn 

Tiến Đ được tặng thưởng Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng nhì, Huy chương 

chiến sỹ vẻ vang hạng nhất và hạng ba; ông nội bị cáo là thương binh hạng ¾ và 

được tặng Huy chương kháng chiến hạng nhất; bố mẹ bị cáo ly hôn nên hoàn 

cảnh gia đình khó khăn. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội kết luận: 

Về tố tụng, các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm và Hội đồng xét xử 

phúc thẩm thực hiện đúng các quy định. 

Toà án cấp sơ thẩm đã kết luận bị cáo phạm tội “Che dấu tội phạm” là có 

căn cứ, đúng người, đúng tội và phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ. 

 Tại phiên toà phúc thẩm bị cáo kháng cáo xin giảm hình phạt và xin được 

hưởng án treo. Nhận thấy hành vi phạm tội của bị cáo đã gây khó khăn cho cơ 

quan điều tra xử lý tội phạm đối với T, bị cáo không có tình tiết tăng nặng, tại 

phiên tòa sơ thẩm bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, phạm tội khi vừa 

qua tuổi vị thành niên do thiếu hiểu biết nên việc tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 

bị cáo 12 tháng tù là có phần nghiêm khắc. Tại phiên tòa bị cáo xuất trình thêm 

tài liệu về việc ông nội của bị cáo là thương binh chống mỹ hạng 3; ông nội và 

ông ngoại của bị cáo được nhà nước tạng thưởng nhiều huân, huy chương kháng 

chiến và chiến sỹ vẻ vang. Bố mẹ bị cáo đã ly hôn, bị cáo phạm tội do thiếu hiểu 

biết khi còn trẻ và hiện đang có việc làm ổn định. Do đó cần tạo cơ hội cho bị 

cáo được giảm một phần hình phạt và có thể cho bị cáo cải tạo tại địa phương 

cũng đủ tác dụng giáo dục đối với bị cáo. 

Luật sư Hoàng Văn D bào chữa cho bị cáo trình bày: bị cáo là trẻ mới lớn 

nên nể nang, do thiếu hiểu biết và sự quan tâm của cả bố lẫn mẹ mà phạm tội là 

có trách nhiệm của gia đình; Sau khi phạm tội cũng như tại phiên tòa bị cáo vô 
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cùng ăn năn, hối lỗi. Gia đình bị cáo có ông nội, ông ngoại có công với cách 

mạng và được nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương là gia đình có 

truyền thống cách mạng; bị cáo đã vi phạm pháp luật nhưng rất mong sự khoan 

hồng của pháp luật để có cơ hội cải tạo tại địa phương vì đang có công việc ổn 

định, nếu phải đi chấp hành án trong trại cải tạo thì tương lai của bị cáo sẽ rất 

mờ mịt; gia đình và luật sư (cũng là bác họ của bị cáo) xin cam đoan có trách 

nhiệm, quản lý, giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, kết quả quá trình điều tra, bản án sơ thẩm 

và xem xét đơn kháng cáo cũng như lời khai của bị cáo đồng thời thông qua kết 

quả xét hỏi và tranh tụng tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử phúc thẩm 

đánh giá và nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh T làm trong hạn; 

việc bổ sung kháng cáo xin hưởng án treo và các tài liệu mới nộp tại phiên tòa 

đã được công khai nên được chấp nhận để xem xét. 

Đối với các quyết định khác của bản án sơ thẩm đối với các bị cáo khác 

không có kháng cáo, không bị kháng nghị nên Hội đổng xét xử phúc thẩm 

không xét. 

[2] Về nội dung, xét kháng cáo của bị cáo: 

Tại phiên toà phúc thẩm bị cáo Nguyễn Thanh T thành khẩn và ăn năn đối 

với hành vi phạm tội của bị cáo như bản án sơ thẩm đã kết luận. Lời khai nhận 

tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ và lời khai của các bị cáo 

khác đã được công khai và tranh tụng đúng quy định tại phiên tòa sơ thẩm. Trên 

cơ sở đó có đủ căn cứ xác định: 

Khoảng 22h30 ngày 24/7/2019, Vũ Đức T và Vũ Đức T có hành vi dùng 03 

chai thủy tinh bên trong đựng xăng đến cổng kho phế liệu nhà anh Lê Mạnh H tại 

khu công nghiệp thị trấn L, huyện N, tỉnh Đ. TH và T dừng xe rồi lần lượt châm 

lửa đốt 03 chai xăng ném vào bên trong kho giấy phế liệu nhà anh H. Khi thấy 

kho phế liệu cháy lớn, TH điều khiển xe máy chở T quay về chân cầu Q gặp Bùi 

Việt C, lúc này TH nói cho C biết việc mình đốt kho giấy phế liệu khu công 

nghiệp thị trấn L. Do biết việc mình đốt kho giấy nhà anh H gây thiệt hại đặc 

biệt nghiêm trọng, Vũ Đức T và Vũ Đức T đã bỏ trốn. Trong quá trình lẩn trốn 

Vũ Đức T gặp và nói cho Nguyễn Thanh T biết sự việc, T nhờ Tg giúp đỡ và 

được Tg đồng ý. Ngày 28, 29/7/2019, T nhờ Tg mua cơm cho T mang vào nhà 

nghỉ. Ngày 30/7/2019 T nhờ Tg chở đi vay tiền và sau đó chở T trốn sang huyện 

G. Hậu quả hành vi dùng chất nguy hiểm về cháy nổ của T và TH đã gây thiệt 

hại cho anh Lê Mạnh H giá trị tài sản là 6.887.497.500 đồng. Hành vi của bị cáo 

T đã phạm tội “Huỷ hoại tài sản”, tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 

4 Điều 178 BLHS. Hành vi của Nguyễn Thanh T mặc dù không hứa hẹn trước, 

nhưng sau khi biết tội phạm được thực hiện đã che dấu người phạm tội là đã đủ 
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yếu tố cấu thành tội “Che giấu tội phạm” tội danh và hình phạt được quy định tại 

điểm c khoản 1 Điều 389 BLHS và hành vi của Bùi Việt C biết rõ tội phạm đã 

được thực hiện mà không tố giác đã đủ yếu tố cấu thành tội “Không tố giác tội 

phạm” quy định tại khoản 1 Điều 390 BLHS. Do đó việc tòa án nhân dân tỉnh Đ 

đã xét xử các bị cáo theo các tội danh trên là có căn cứ. 

Hành vi của bị cáo T là rất nghiêm trọng, đã xâm phạm quyền sở hữu tài 

sản chính đáng của công dân được pháp luật hình sự bảo vệ, gây ảnh hưởng rất 

xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội và tâm lý hoang mang trong quần chúng 

nhân dân, thiệt hại tài sản do hành vi của bị cáo gây ra là rất lớn, gây ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến cuộc sống gia đình anh H. Do vậy Tòa án cấp sơ thẩm đã 

tuyên phạt 12 năm tù là thỏa đáng; bị cáo T không kháng cáo. 

Do vậy hành vi của bị cáo Nguyễn Thanh T đã che dấu người phạm tội là bị 

cáo T, đã gây khó khăn cho việc điều tra xử lý tội phạm trong một thời gian tuy 

không dài.  

 Do đó, tại bản án sơ thẩm số 34/2020/HSST ngày 22 tháng 5 năm 2020 

của Tòa án nhân dân tỉnh Đ đã xác định bị cáo Nguyễn Thanh T phạm tội “Che 

dấu tội phạm” theo quy định tại khoản 1 Điều 389 và áp điểm s khoản 1 Điều 

51; BLHS để tuyên phạt Tg 12 tháng tù là chính xác, đúng người, đúng tội và 

phù hợp với tính chất và mức độ đối với hành vi phạm tội của bị cáo. 

Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và trình bày việc phạm tội do tuổi 

đời còn trẻ ( khi phạm tội mới qua 18 tuổi 4 tháng) thiếu hiểu biết pháp luật về 

tố giác tội phạm, nể nang bạn mà phạm tội. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo bổ 

sung kháng cáo xin được hưởng án treo và trình bày gia đình bị cáo có công với 

nhà nước; ông ngoại bị cáo là Nguyễn Tiến Đ được tặng thưởng Huân chương 

chiến sỹ vẻ vang hạng nhì, Huy chương chiến sỹ vẻ vang hạng nhất và hạng ba; 

ông nội bị cáo là thương binh hạng ¾ và được tặng Huy chương kháng chiến 

hạng nhất; bố mẹ bị cáo ly hôn, bị cáo ở với mẹ tuy có việc làm ổn định nhưng 

hoàn cảnh gia đình khó khăn. 

Xét thấy bị cáo Nguyễn Thanh T tiếp tục thể hiện sự ăn năn, hối cải; ân hận 

về hành vi hành vi phạm tội của mình khi tuổi đời còn quá trẻ; có sự thiếu hiểu 

biết pháp luật nên nể nang bạn bè mà phạm tội, bị cáo T ngay sau đó cũng đã bị 

bắt và bị trừng phạt thỏa đáng trong cùng vụ án này. Gia đình bị cáo có hoàn 

cảnh khó khăn, bị cáo sống cùng mẹ ở tại địa phương có nơi cư trú rõ ràng; bị 

cáo đang có công việc làm ổn định; có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội. Nếu cách 

ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội và buộc bị cáo chấp hành án trong môi trường 

trại giam giữ có thể sẽ có tác động tiêu cực đến tương lai của bị cáo. Do vậy xét 

thấy cần chấp nhận kháng cáo của bị cáo, đề nghị của vị luật sư cũng như quan 

điểm của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại phiên tòa để sửa bản án 

sơ thẩm cho bị cáo được hưởng án treo cải tạo tại địa phương cũng đủ tác dụng 

giáo dục đối với bị cáo. 
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Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

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

Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự 

phúc thẩm 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ điểm b, khoản 1 Điều 355; Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự; 

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

Quốc hội về án phí, lệ phí tòa án. 

Xử: 

- Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh T; Sửa một 

phần quyết định của bản án sơ thẩm số 34/2020/HSST ngày 22/5/2020 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Nam Định đối với bị cáo Nguyễn Thanh T. Cụ thể:  

Áp dụng: Căn cứ vào Điều 18; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

65; điểm c khoản 1 Điều 389 Bộ luật hình sự.  

1. Xử phạt Nguyễn Thanh T 12 (mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án

treo về tội “Che giấu tội phạm”. Thời hạn thử thách là 24 tháng kể từ ngày 

18/8/2020 được trừ thời gian bị cáo đã bị tạm giam từ ngày 01-5-2019 đến 29-

7-2019. 

2. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thanh T không phải nộp án phí hình sự phúc

thẩm. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng

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

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

Nơi nhận: 

- VKSND cấp cao tại Hà Nội; 

- TAND tỉnh Đ; 

- VKSND tỉnh Đ; 

- Công an tỉnh Đ; 

- Cục THADS tỉnh Đ; 

- TTG - CA tỉnh Đ; 

- Bị cáo; 

- Lưu: HSVA, HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

 Nguyễn Vũ Đông 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Bản án số: 619/2020/HS-PT 

Ngày: 20-10-2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 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 H Minh Thịnh 

Các thẩm phán: Ông H Th Dũng 

Bà Trần Thị Thu Thủy 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hồ Diệu Thúy - 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 Vi Dũng - Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 10 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án Nhân dân Cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm 

thụ lý số: 310/2020/TLPT-HS ngày 22 tháng 7 năm 2020 đối với bị cáo Nguyễn 

Thành Đ và các bị cáo khác. 

  Do có kháng cáo của các bị cáo và bị hại đối với Bản án hình sự sơ thẩm 

số 11/2020/HS-ST ngày 16/6/2019 của Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

1. Nguyễn Thị Bạch H, sinh năm 1985 tại tỉnh Tiền Giang. Nơi cư trú: Ấp

, tỉnh Tiền Giang. Nghề nghiệp: Kế toán; Trình độ: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới 

tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn Gi, sinh năm 

1963 và bà Phan Thị Ph, sinh năm 1964; Chồng: Ngô Xuân B và có 02 con; 

Tiền án: không, tiền sự: không. Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.  

2. Nguyễn Thị Kim N, sinh 1985 tại tỉnh Tiền Giang. Nơi cư trú: tỉnh Tiền

Giang. Nghề nghiệp: Thủ quỹ; Trình độ: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: nữ; Tôn 

giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1956 và bà 

Nguyễn Thị L, sinh năm 1958; Chồng: Vũ Đại Thiên, sinh năm 1983; Tiền án: 

không, tiền sự: không. Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

- Bị cáo liên quan đến kháng cáo: 

180



Nguyễn Thành Đ, sinh 1975 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nơi cư trú: tỉnh 

Tiền Giang. Nghề nghiệp: Chấp hành viên; Trình độ: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới 

tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Thành 

Lập, sinh năm 1951 và bà Trần Thị Mỹ D, sinh năm 1958; Vợ: Lê Thị N Phúc, 

sinh năm 1976 và có 02 con; Tiền án: không, tiền sự: không; Bị cáo bị bắt tạm 

giam từ ngày 08/10/2014 cho đến nay. Bị cáo vắng mặt tại phiên tòa. 

- Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Kim N, Nguyễn Thị Bạch H: Luật sư 

Võ Trọng K, Thành phố Hồ Chí Minh. Có mặt. 

- Bị hại: 

1. Chi cục Thi hành án Dân sự huyện CT.

Đại diện theo pháp luật: Bà Lê Thị T – Chức vụ: Chi cục trưởng (có 

mặt); 

Địa chỉ: ấp C, Thị trấn T, Huyện CT, Tỉnh Tiền Giang. 

2. Nguyễn Thị R, sinh năm 1961, (xin vắng mặt);

Địa chỉ: , huyện CT, tỉnh Tiền Giang. 

3. Trần Văn P, (Hai P), sinh năm 1954, (xin vắng mặt);

Địa chỉ: , huyện CT, tỉnh Tiền Giang. 

4. Huỳnh Lý N1 (quân), sinh năm 1970, (xin vắng mặt);

Địa chỉ: huyện CT, tỉnh Tiền Giang. 

5. Nguyễn Văn H, (Bảy Xanh), sinh năm 1966, (xin vắng mặt);

Địa chỉ: huyện CT, tỉnh Tiền Giang. 

6. Đặng Thị M, sinh năm 1959, (vắng mặt);

Địa chỉ: , tỉnh Tiền Giang. 

7. Võ Thị P (chon), sinh năm 1970, (vắng mặt);

Địa chỉ: , tỉnh Tiền Giang. 

8. Phạm Thị HP, sinh năm 1968, (xin vắng mặt);

Địa chỉ: tỉnh Tiền Giang. 

9. Nguyễn Thị T, sinh năm 1956, (xin vắng mặt);

Địa chỉ: , tỉnh Tiền Giang. 

10. Lê Ngọc Th, sinh năm 1971, (vắng mặt);

Địa chỉ: , tỉnh Tiền Giang. 
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11. Lê Minh M, sinh năm 1964, (vắng mặt);

Địa chỉ: , tỉnh Tiền Giang. 

12. Nguyễn Ngọc H, sinh năm 1958, (xin vắng mặt);

Địa chỉ: , huyện CT, tỉnh Tiền Giang. 

13. Huỳnh Văn T, sinh năm 1975, (vắng mặt);

Địa chỉ: , tỉnh Tiền Giang. 

14. Nguyễn Văn Th, sinh năm 1979, (vắng mặt);

Địa chỉ: tỉnh Tiền Giang. 

15. Quách Văn H, sinh năm 1967, (xin vắng mặt);

Địa chỉ: tỉnh Tiền Giang. 

16. Lê Văn C, sinh năm 1954, (xin vắng mặt);

Địa chỉ: số , tỉnh Tiền Giang. 

17. Nguyễn Văn P, sinh năm 1954, (xin vắng mặt);

Địa chỉ: , tỉnh Tiền Giang. 

18. Huỳnh Thị Thu Y, sinh năm 1964, (vắng mặt);

Địa chỉ: tỉnh Tiền Giang. 

19. Đ Th L, sinh năm 1966, (xin vắng mặt);

Địa chỉ: , tỉnh Tiền Giang. 

20. Nguyễn Thị Kim C, sinh năm 1977;

Địa chỉ: , tỉnh Tiền Giang. 

21. Nguyễn Thị Lệ H, sinh năm 1969, (vắng mặt);

Địa chỉ: , tỉnh Tiền Giang. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 

1. Trần Nguyên D, sinh năm 1979, (xin vắng mặt);

Địa chỉ: , tỉnh Tiền Giang. 

2. Lê Văn Q, sinh năm 1964, (xin vắng mặt);

Địa chỉ: Ấp , tỉnh Tiền Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

1. Hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản:

Nguyễn Thành Đ được bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp của Chi cục Thi 

hành án Dân sự huyện CT, tỉnh Tiền Giang vào tháng 12/2005. Thời gian từ 

năm 2005, Đ được phân công nhiệm vụ Thi hành án Dân sự đối với địa bàn 05 

xã thuộc huyện CT, tỉnh Tiền Giang, gồm: xã Thái Sơn, xã Thạnh Phú, xã Long 

Hưng, xã Nhị Bình, xã Điềm Hy và thị trấn Tân Hiệp. Trong thời gian từ năm 

2009 đến tháng 4/2014, Nguyễn Thành Đ đã lấy danh nghĩa là Chấp hành viên 

được phân công tổ chức thi hành án trên địa bàn được phân công để thu tiền của 

19 trường hợp phải thi hành án mà không ra biên lai để chiếm đoạt 200.641.250 

đồng của 19 đối tượng phải thi hành án. Cụ thể như sau: 

1. Thu của ông Nguyễn Ngọc Th, ngụ tại tổ 13, ấp Xóm Vong, xã Thạnh

Phú số tiền 1.872.000 đồng theo Quyết định Thi hành án Dân sự số 1153/QĐ-

CCTHA ngày 23-5-2013 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện CT. Đ không 

viết biên lai, cũng không viết biên nhận số tiền đã thu của ông Th. Ông Th đề 

nghị Đ và Chi cục Thi hành án Dân sự huyện CT, tỉnh Tiền Giang hoàn tất việc 

thi hành án cho ông Th như số tiền ông đã nộp. 

2. Thu của ông Lê Minh Mẫn, ngụ tại ấp Ga, xã Tân Hiệp số tiền 7.000.00

đồng (Bảy triệu đồng) theo Quyết định Thi hành án Dân sự số 449/QĐ-CCTHA 

ngày 20-01-2011 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện CT, tỉnh Tiền Giang. Đ 

không viết biên lai, cũng không viết biên nhận số tiền đã thu của ông Mẫn. Ông 

Mẫn đề nghị Đ hoàn trả số tiền chiếm đoạt của ông Mẫn để ông thực hiện nghĩa 

vụ thi hành án của mình. 

3. Thu của bà Nguyễn Thị R, ngụ tại 341, tổ 10, ấp Thới, xã Điềm Hy, số

tiền 2.700.000 đồng (Hai triệu bảy trăm ngàn đồng), tiền phí thi hành án. Theo 

Quyết định Thi hành án Dân sự số 648/QĐ-CCTHA ngày 17-01-2013 của Chi 

cục Thi hành án Dân sự huyện CT. Đ không viết biên lai, cũng không viết biên 

nhận số tiền đã thu của bà R. Bà R yêu cầu cơ quan chức năng giải quyết cho bà 

R theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích cho bà. 

4. Thu của bà Phạm Thị HP, ngụ tại ấp Thới, xã Điềm Hy, số tiền

6.100.000 đồng (Sáu triệu một trăm ngàn đồng) theo Quyết định Thi hành án 

Dân sự số 18/QĐ-CCTHA ngày 01-10-2013 của Chi cục Thi hành án Dân sự 

huyện CT. Đ không viết biên lai, cũng không viết biên nhận số tiền đã thu của 

bà P. Bà P yêu cầu Đ phải trả số tiền đã chiếm đoạt của bà cho Chi cục Thi hành 

án Dân sự huyện CT, tỉnh Tiền Giang để thực hiện nghĩa vụ thi hành án của bà. 
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5. Thu của bà Nguyễn Ngọc Hương, ngụ tại 826 ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh

Phú số tiền 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) theo Quyết định Thi hành 

án Dân sự số 210/QĐ-CCTHA ngày 18-11-2013 của Chi cục Thi hành án Dân 

sự huyện CT. Đ không viết biên lai, cũng không viết biên nhận số tiền đã thu 

của bà Hương. Bà Hương yêu cầu Đ và Chi cục Thi hành án của bà theo như 

nghĩa vụ bà đã thực hiện xong. 

6. Đ viết biên bản ghi nội dung của ông Huỳnh Văn Tiến, ngụ tại 24/6/13

khu phố 4, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh (chỗ ở 

hiện nay số 03 ấp Thới, xã Điềm Hy), số tiền 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng) 

theo quyết định Thi hành án Dân sự số 777/QĐ-CCTHA ngày 11-2-2014 của 

Chi cục Thi hành án Dân sự huyện CT. Ông Tiến yêu cầu Đ và Chi cục Thi hành 

án Dân sự huyện CT giải quyết việc thi hành án cho ông theo như số tiền ông đã 

nộp.  

7. Thu của bà Nguyễn Thị Bảy, nộp thay cho con là Nguyễn Văn Thành,

ngụ tại ấp Cây Xanh, xã Thạnh Phú số tiền cấp dưỡng nuôi con là 3.900.000 

đồng (Ba triệu chín trăm ngàn đồng) theo Quyết định Thi hành án Dân sự số 

615/QĐ-CCTHA ngày 06-8-2004 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện CT. 

Ông Thành yêu cầu Đ và Chi cục Thi hành án Dân sự huyện CT thực hiện việc 

thi hành án như số tiền đã nộp. 

8. Thu của ông Quách Văn Hùng, ngụ tại số 296 đường Lộ Tập Đ, khu phố

9, phường 5, thành phố Mỹ Tho số tiền 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng), 

tiền thẩm định giá, phí thi hành án theo Quyết định Thi hành án Dân sự số 

06/QĐ-CCTHA ngày 06-01-2012 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện CT. 

Ông Hùng yêu cầu Đ và của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện CT thực hiện 

việc thi hành án cho ông theo quy định của pháp luật. 

9. Nguyễn Thành Đ viết biên nhận thu của bà Nguyễn Thị T, ngụ ấp Thạnh

Hóa, xã Long Hưng, huyện CT, tỉnh Tiền Giang nộp thay cho con là Nguyễn 

Văn Xuân phải thi hành án cho bà Nguyễn Thị Tuyết Vân, 05 chỉ vàng 24K 

(99%), qui ra tiền là 3.562.500 đồng/01 chỉ x 05 chỉ = 17.812.500 đồng (Mười 

bảy triệu, tám trăm mười hai ngàn, năm trăm đồng) theo Quyết định Thi hành án 

Dân sự số 518/QĐ-CCTHA ngày 20-12-2012 của Chi cục Thi hành án Dân sự 

huyện CT. Bà T khẳng định đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án cho con trai 

bà vì vậy bà yêu cầu cơ quan chức năng giải quyết theo quy định pháp luật để 

đảm bảo quyền và lợi ích cho bà. 

10. Nguyễn Thành Đ thu tiền của ông Lê Văn Cơ, ngụ tại 213 ấp Thới, xã

Điềm Hy tiền án phí là 725.000 đồng (Bảy trăm hai mươi lăm ngàn đồng) và 

tiền chi phí cưỡng chế thi hành án là 4.943.750 đồng (bốn triệu chín trăm bốn 
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mươi ba ngàn, bảy trăm năm mươi đồng) theo Quyết định Thi hành án Dân sự 

số 588/QĐ-CCTHA ngày 15-01-2013; số 648/QĐ-CCTHA ngày 17-01-2013của 

Chi cục Thi hành án Dân sự huyện CT. Đ không viết biên lai cũng không viết 

biên nhận. Ông Cơ yêu cầu Đ phải hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt của ông Cơ. 

11. Thu của ông Nguyễn Văn Phục (do ông Nguyễn Văn Minh nộp thay)

ngụ tại 159 ấp Bắc B, xã Điềm Hy số tiền 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng) 

theo Bản án số 91/DSST ngày 02-01-2009 của Tòa án Nhân dân huyện CT. Ông 

Minh yêu cầu Đ và Chi cục Thi hành án Dân sự huyện CT thực hiện thi hành án 

cho ông theo quy định của pháp luật. 

12. Thu của ông Trần Văn P, ngụ tại số 93 tổ 5, ấp Long Lợi, xã Long

Hưng, huyện CT số tiền 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) theo Bản án số 

290/DSST ngày 17-9-2002 của Tòa án Nhân dân huyện CT. Ông P yêu cầu cơ 

quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và lợi 

ích cho ông. 

13. Đ viết biên bản thu tiền của bà Võ Thị P, ngụ tại ấp ấp Thới, xã Điềm

Hy số tiền 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) theo Quyết định Thi hành án 

Dân sự số 198/QĐ-CCTHA ngày 07-11-2013 của Chi cục Thi hành án Dân sự 

huyện CT. Bà P yêu cầu cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp 

luật để đảm bảo quyền và lợi ích cho bà. 

14. Thu của bà Huỳnh Thị Thu Yến (do ông Võ Văn Hảo là chồng bà Yến

nộp thay), ngụ tại ấp Miễu Hội, xã Thạnh Phú số tiền án phí 2.000.000 đồng (hai 

triệu đồng). Ông Hảo yêu cầu yêu cầu Đ và Chi cục Thi hành án Dân sự huyện 

CT thực hiện thi hành án cho ông theo quy định của pháp luật. 

15. Thu của ông Huỳnh Lý N1 nộp thay cho đương sự Huỳnh Phú Hội, trú

tại ấp Miễu Hội, xã Thạnh Phú số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng). 

Ông N1 yêu cầu Đ có trách nhiệm trả lại cho ông N1 số tiền đã chiếm đoạt. 

16. Thu của ông Đ Th Long và bà Nguyễn Thị Lệ Hoa, ngụ tại ấp Thới

Hòa, xã Thới Sơn (nay là thành phố Mỹ Tho) số tiền 20.588.000 đồng (Hai 

mươi triệu năm trăm tám mươi tám ngàn đồng). Đ không viết biên lai, cũng 

không viết biên nhận. Ông Long yêu cầu Đ phải hoàn trả số tiền này cho Chi cục Thi 

hành án Dân sự huyện CT để hoàn tất việc thi hành án của ông Long. 

17. Đ viết biên bản có nội dung thu tiền thi hành án của ông Nguyễn Văn H

(còn gọi là Bảy Xanh), ngụ tại ấp Cây Xanh, xã Thạnh Phú số tiền 5.000.000 

đồng (Năm triệu đồng). Ông H yêu cầu Đ phải hoàn trả số tiền trên cho Chi cục 

Thi hành án Dân sự huyện CT theo như nội dung đã thi hành án. 

18. Thu của bà Đặng Thị M, ngụ tại số 08B/3 ấp Me, thị trấn Tân Hiệp số
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tiền 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng). Bà M yêu cầu Đ phải hoàn trả số tiền nêu 

trên cho bà để giải quyết việc thi hành án. 

19. Thu của bà Nguyễn Thị Kim Chi, ngụ tại ấp Long Thuận, xã Long

Hưng số tiền 1.500.000 đồng (M triệu năm tram ngàn đồng). Đ không viết biên 

lai cũng không viết biên nhận. Sau khi phát hiện sự việc, bà Chi đã có đơn trình 

báo với Cơ quan điều tra và yêu cầu Đ hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt của bà 

cho Chi cục Thi hành án Dân sự huyện CT như nội dung bà phải thi hành án. 

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thành Đ đã khai: Những người phải thi hành 

án đều tin tưởng Đ là Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án nên 

đã nộp tiền cho Đ. Do có ý định chiếm đoạt và sử dụng số tiền thu được vào 

mục đích cá nhân nên Đ đã không xuất biên lai cho đương sự vì nếu Đ xuất biên 

lai thì sẽ phải nộp lại số tiền này về quỹ của đơn vị theo quy định. Tổng số tiền 

Đ đã chiếm đoạt của 19 trường hợp nêu trên là 200.641.250 đồng đã sử dụng cá 

nhân hết, không bàn bạc hoặc ăn chia với ai khác. 

Cơ quan điều tra đã làm việc với 19 trường hợp đã bị Nguyễn Thành Đ 

chiếm đoạt tiền, trong đó có 07 trường hợp đã có đơn tố cáo về hành vi chiếm 

đoạt của Đ, những trường hợp còn lại mặc dù không có đơn tố cáo nhưng quá 

trình lấy lời khai đều yêu cầu xử lý hành vi của Đ theo đúng quy định của pháp 

luật, hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt để thực hiện việc thi hành án theo quyết định 

thi hành án. 

2. Hành vi “Tham ô tài sản”.

Để thực hiện nhiệm vụ thi hành án, Nguyễn Thành Đ được giao hai loại 

biên lai thu tiền thi hành án gồm: Biên lai thu tiền nộp N sách Nhà nước trong 

hoạt động Thi hành án Dân sự được dùng để thu tiền án phí, tiền phí và các 

khoản tiền khác để nộp N sách Nhà nước. Loại biên lai này được Chi cục Thuế 

cùng cấp kiểm soát và phải thực hiện việc quyết toán những biên lai đã sử dụng 

hàng tháng theo lịch được ấn định giữa cơ quan Thuế với Chi cục Thi hành án 

Dân sự cùng cấp; biên lai thu tiền bồi thường của công dân được dùng để thu các 

khoản tiền để bồi thường cho công dân trong công tác Thi hành án Dân sự. 

Trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến tháng 04 năm 2014, Nguyễn 

Thành Đ đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn là Chấp hành viên được 

phân công tổ chức thi hành án, sử dụng 02 quyển biên lai được giao đi thu tiền 

thi hành án của đương sự để xuất biên lai cho đương sự nhưng không nộp lại 

đầy đủ số tiền đã thu được vào quỹ của đơn vị theo quy định. Số tiền Đ đã chiếm 

đoạt cụ thể như sau: 

* Đối với khoản tiền phải nộp ngân sách nhà nước, Nguyễn Thành Đ đã
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chiếm đoạt tổng số tiền 170.610.597 đồng. Trong đó bao gồm 41 biên lai với 

tổng số tiền 166.030.597 đồng và 05 biên lai thu tiền cưỡng chế kê biên với tổng 

số tiền là 4.580.000 đồng. Cụ thể: 

1. Biên lai số 14703 ngày 24-12-2012; QĐTHA số 313 ngày 19-11-2012 số

tiền 10.000.000 đồng; 

2. Biên lai số 13933 ngày 15-6-2012; QĐTHA số 1069 ngày 14-6-2011 số

tiền 956.000 đồng 

3. Biên lai số 13936 ngày 19-6-2012; QĐTHA số 1069 ngày 19-11-2012 số

tiền 2.312.000 đồng; 

4. Biên lai số 13941 ngày 23-7-2012; QĐTHA số 1301 ngày 19-7-2012 số

tiền 1.912.500 đồng; 

5. Biên lai số 12390 ngày 23-9-2011; QĐTHA số 108 ngày 20-12-1999 số

tiền 354.000 đồng; 

6. Biên lai số 14706 ngày 24-12-2012; QĐTHA số 1486 ngày 24-8-2012 số

tiền 200.000 đồng; 

7. Biên lai số 14709 ngày 22-01-2013; QĐTHA số 212 ngày 28-10-2011 số

tiền 200.000 đồng; 

8. Biên lai số 14710 ngày 04-02-2013; QĐTHA số 525 ngày 24-12-2012 số

tiền 200.000 đồng; 

9. Biên lai số 14711 ngày 18-02-2013; QĐTHA số 118 ngày 10-10-2012 số

tiền 6.200.000 đồng; 

10. Biên lai số 13940 ngày 17-5-2012; QĐTHA số 1037 ngày 17-5-2012 số

tiền 2.435.000 đồng; 

11. Biên lai số 13946 ngày 25-7-2012; QĐTHA số 829 ngày 29-3-2012 số

tiền 5.851.000 đồng; 

12. Biên lai số 12355 ngày 20-7-2011; QĐTHA số 1055 ngày 26-7-2010 số

tiền 16.949.234 đồng; 

13. Biên lai số 12358 ngày 02-8-2011; QĐTHA số 1126 ngày 19-11-2012

số tiền 200.000 đồng; 

14. Biên lai số 12360 ngày 15-8-2011; QĐTHA số 206 ngày 09-11-2007 số

tiền 913.959 đồng; 

15. Biên lai số 12375 ngày 01-9-2011; QĐTHA số 134 ngày 07-10-2010 số

tiền 200.000 đồng; 
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16. Biên lai số 12384 ngày 19-9-2011; QĐTHA số 67 ngày 16-10-2008 số

tiền 50.000 đồng; 

17. Biên lai số 12385 ngày 19-9-2011; QĐTHA số 67 ngày 16-10-2008 số

tiền 50.000 đồng; 

18. Biên lai số 12391 ngày 13-9-2011; QĐTHA số 131 ngày 08 -6-2000 số

tiền 61.200 đồng. 

19 Biên lai số 14746 ngày 24-6-2013; QĐTHA số 348 ngày 04-8-2006 số 

tiền 4.950.000 đồng; 

20. Biên lai số 13939 ngày 11-7-2012; QĐTHA số 348 ngày 18-11-2011 số

tiền 8.000.000 đồng; 

21. Biên lai số 13942 ngày 23-7-2012; QĐTHA số 289 ngày 16-3-2004 số

tiền 200.000 đồng; 

22. Biên lai số 13948 ngày 18-11-2011; QĐTHA số 348 ngày 18-11-2011

số tiền 454.400 đồng; 

23. Biên lai số12357 ngày 01-8-2011; QĐTHA số 1090 ngày 14-6-2011 số

tiền 562.500 đồng; 

24. Biên lai số 12386 ngày 19-9-2011; QĐTHA số 351 ngày 17-12-2010 số

tiền 200.000 đồng; 

25. Biên lai số 14702 ngày 04-12-2012; QĐTHA số 74 ngày 10-10-2012 số

tiền 425.000 đồng; 

26. Biên lai số 14704 ngày 24-12-2012; QĐTHA số 10 ngày 01-10-2012 số

tiền 50.000 đồng; 

27. Biên lai số 14165 ngày 13-8-2012; QĐTHA số 381 ngày 21 -12-2011

số tiền 775.876 đồng; 

28. Biên lai số 13929 ngày 11-6-2012; QĐTHA số 1385 ngày 09-9-2011 số

tiền 8.525.000 đồng; 

29. Biên lai số 13931 ngày 12-6-2012; QĐTHA số 1029 ngày 17-5-2012 số

tiền 400.000 đồng; 

30. Biên lai số 13932 ngày 12-6-2012; QĐTHA số 1029 ngày 17-5-2012 số

tiền 200.000 đồng; 

31. Biên lai số 13935 ngày 19-6-2012; QĐTHA số 86 ngày 28-9-2005 số

tiền 500.000 đồng; 

32. Biên lai số 13937 ngày 03-7-2012; QĐTHA số 984 ngày 07-5-2012 số
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tiền 200.000 đồng; 

33. Biên lai số 13949 ngày 02-8-2012; QĐTHA số 856 ngày 06-4-2012 số

tiền 2.360.370 đồng; 

34. Biên lai số 12362 ngày 22-8-2011; QĐTHA số 82 ngày 11 -11-2006 số

tiền 1.400.000 đồng; 

35. Biên lai số 12394 ngày 03-10-2011; QĐTHA số 791 ngày 05-7-2010 số

tiền 1.300.000 đồng; 

36. Biên lai số 12361 ngày 18-8-2011; QĐTHA số 1065 ngày 14-6-2011 số

tiền 1.842.071 đồng; 

37. Biên lai số 14701 ngày 03-12-2012; QĐTHA số 375 ngày 19-11-2012

số tiền 2.500.000 đồng; 

38. Quyển số 252 tổng số tiền 63.116.638 đồng;

39. Quyển số 265 tổng số tiền 12.715.880 đồng;

40. Biên lai số 12988 ngày 14-4-2014; QĐTHA số 815 ngày 08-4-2011 số

tiền 800.000 đồng; 

41. Biên lai số 12359 ngày 15-8-2011; QĐTHA số 1101 ngày 14-6-2011 số

tiền 5.507.760 đồng. 

* Đối với khoản tiền thi hành án thu bồi thường cho công dân, Nguyễn

Thành Đ đã lập 80 biên lai và thu tổng số tiền tương ứng là 605.514.500 đồng 

của người phải thi hành án. Cụ thể: 

1. Biên lai số 12278 ngày 18-8-2011; QĐTHA số 503 ngày 04-02-2008 số

tiền 3.000.000 đồng; 

2. Biên lai số 13057 ngày 09-4-2012; QĐTHA số 1329 ngày 15-8-2011 số

tiền 4.600.000 đồng; 

3. Biên lai số 13058 ngày 09-4-2012; QĐTHA số 1328 ngày 15-8-2011 số

tiền 3.600.000 đồng; 

4. Biên lai số 13059 ngày 09-4-2012; QĐTHA số 1330 ngày 15-8-2011 số

tiền 1.800.000 đồng; 

5. Biên lai số 12288 ngày 19-9-2011; QĐTHA số 98 ngày 24-11-2000 số

tiền 1.500.000 đồng; 

6. Biên lai số 13970 ngày 04-9-2013; QĐTHA số 367 ngày 18-11-2011 số

tiền 1.200.000 đồng; 

7. Biên lai số 13067 ngày 04-6-2012; QĐTHA số 819 ngày 27-4-2009 số
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tiền 1.000.000 đồng; 

8. Biên lai số 13077 ngày 25-6-2012; QĐTHA số 819 ngày 27-4-2009 số

tiền 1.000.000 đồng; 

9. Biên lai số 13085 ngày 17-7-2012; QĐTHA số 597 ngày 26-02-2010 số

tiền 8.000.000 đồng. 

10. Biên lai số 13091 ngày 07-8-2012; QĐTHA số 819 ngày 27-4-2009 số

tiền 1.000.000 đồng; 

11. Biên lai số 13515 ngày 23-11-2012; QĐTHA số 1016 ngày 11-5-2012

số tiền 20.000.000 đồng. 

12. Biên lai số 13518 ngày 03-12-2012; QĐTHA số 51 ngày 05-10-2012 số

tiền 6.640.000 đồng; 

13. Biên lai số 13519 ngày 03-12-2012; QĐTHA số 891 ngày 27-4-2009 số

tiền 1.000.000 đồng; 

14. Biên lai số 13526 ngày 07-01-2013; QĐTHA số 1541 ngày 28-8-2012

số tiền 17.000.000 đồng; 

15. Biên lai số 13530 ngày 14-3-2013; QĐTHA số 555 ngày 03-01-2013 số

tiền 26.000.000 đồng; 

16. Biên lai số 13544 ngày 06-3-2013; QĐTHA số 819 ngày 27-4-2009 số

tiền 1.000.000 đồng; 

17. Biên lai số 13076 ngày 22-6-2012; QĐTHA số 472 ngày 28-4-2005 số

tiền 600.000 đồng; 

18. Biên lai 12282 ngày 13-9-2011; QĐTHA số 132 ngày 08-11-2007 số

tiền 18.279.187 đồng; 

19. Biên lai số 12283 ngày 13-9-2011; QĐTHA số 132 ngày 08-11-2007 số

tiền 1.720.813 đồng; 

20. Biên lai số 12296 ngày 03-10-2011; QĐTHA số 417 ngày 27-10-2009

số tiền 350.000 đồng; 

21. Biên lai số 13547 ngày 21-3-2013; QĐTHA số 71 ngày 10-10-2012 số

tiền 1.000.000 đồng; 

22. Biên lai số 13968 ngày 04-9-2013; QĐTHA số 1391 ngày 26-7-2012 số

tiền 60.000.000 đồng; 

23. Biên lai số 13973 ngày 06-9-2013; QĐTHA số 955 ngày 12-4-2013 số

tiền 1.500.000 đồng; 
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24. Biên lai số 13979 ngày 16-9-2013; QĐTHA số 71 ngày 10-10-2012 số

tiền 1.000.000 đồng; 

25. Biên lai số 13981 ngày 19-9-2013; QĐTHA số 955 ngày 12-4-2013 số

tiền 1.500.000 đồng; 

26. Biên lai số 13060 ngày 01-6-2012; QĐTHA số 1049 ngày 23-7-2010 số

tiền 65.000.000 đồng; 

27. Biên lai số 13061 ngày 01-6-2012; QĐTHA số 853 ngày 13-4-2011 số

tiền 5.000.000 đồng; 

28. Biên lai số 13075 ngày 21-6-2012; QĐTHA số 989 ngày 07-5-2012 số

tiền 1.000.000 đồng; 

29. Biên lai số 13094 ngày 20-8-2012; QĐTHA số 293 ngày 20-11-2011 số

tiền 24.997.000 đồng; 

30. Biên lai số 13541 ngày 20-02-2013; QĐTHA số 71 ngày 10-10-2012 số

tiền 1.000.000 đồng; 

31. Biên lai số 11799 ngày 23-5-2011; QĐTHA số 217 ngày 27-10-2010 số

tiền 14.293.500 đồng; 

32. Biên lai số 12281 ngày 05-9-2011; QĐTHA số 380 ngày 28-5-2007 số

tiền 4.000.000 đồng; 

33. Biên lai số 12284 ngày 13-9-2011; QĐTHA số 1024 ngày 06-6-2011 số

tiền 700.000 đồng; 

34. Biên lai số 12285 ngày 13-9-2011; QĐTHA số 448 ngày 31-12-2010 số

tiền 1.415.000 đồng; 

35. Biên lai số 12297 ngày 04-10-2011; QĐTHA số 879 ngày 12-05-2009

số tiền 300.000 đồng; 

36. Biên lai số 13056 ngày 09-4-2012; QĐTHA số 267 ngày 16-11-2010 số

tiền 5.000.000 đồng; 

37. Biên lai số 13051 ngày 13-4-2012; QĐTHA số 1032 ngày 11-6-2009 số

tiền 12.000.000 đồng; 

38. Biên lai số 13068 ngày 04-6-2012; QĐTHA số 782 ngày 28-4-2010 số

tiền 1.500.000 đồng; 

39. Biên lai số 12299 ngày 18-10-2011; QĐTHA số 1125 ngày 25-6-2009

số tiền 600.000 đồng; 

40. Biên lai số 12300 ngày 18-10-2011; QĐTHA số 798 ngày 07-4-2011 số
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tiền 500.000 đồng; 

41. Biên lai số 13065 ngày 01-6-2012; QĐTHA số 1032 ngày 11-6-2009 số

tiền 4.519.000 đồng; 

42. Biên lai số 12256 ngày 14-6-2011; QĐTHA số 541 ngày 20-01-2011 số

tiền 10.000.000 đồng; 

43. Biên lai số 12275 ngày 01-8-2011; QĐTHA số 216 ngày 02-11-2009 số

tiền 5.000.000 đồng; 

44. Biên lai số 12276 ngày 01-8-2011; QĐTHA số 541 ngày 20-01-2011 số

tiền 10.000.000 đồng; 

45. Biên lai số 12279 ngày 01-9-2011; QĐTHA số 876 ngày 03-6-2010 số

tiền 10.000.000 đồng; 

46. Biên lai số 13550 ngày 15-4-2013; QĐTHA số số 125 ngày 10-10-2012

số tiền 800.000 đồng; 

47. Biên lai số 13976 ngày 10-9-2013; QĐTHA số 312 ngày 25-9-2007 số

tiền 4.800.000 đồng; 

48. Biên lai số 13977 ngày 10-9-2013; QĐTHA số 876 ngày 03-6-2010 số

tiền 1.500.000 đồng; 

49. Biên lai số 13978 ngày 13-9-2013; QĐTHA số 216 ngày 02-11-2009 số

tiền 10.000.000 đồng; 

50. Biên lai số 13055 ngày 09-4-2012; QĐTHA số 125 ngày 10-10-2011 số

tiền 20.000.000 đồng; 

51. Biên lai số 13062 ngày 01-6-2012; QĐTHA số 271 ngày 03-11-2011 số

tiền 3.000.000 đồng; 

52. Biên lai số 13070 ngày 12-6-2012, QĐTHA số 876 ngày 03-6-2010 số

tiền 1.500.000 đồng; 

53. Biên lai số 13071 ngày 12-6-2012; QĐTHA số 271 ngày 03-11-2011 số

tiền 3.000.000 đồng; 

54. Biên lai số 13089 ngày 03-8-2012; QĐTHA số 266 ngày 09-11-2010 số

tiền 10.000.000 đồng; 

55. Biên lai số 13092 ngày 07-8-2010; QĐTHA số 598 ngày 12-01-2012 số

tiền 30.000.000 đồng; 

56. Biên lai số 13097 ngày 12-9-2012; QĐTHA số 598 ngày 12-01-2-2012

số tiền 100.000.000 đồng; 
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57. Biên lai số 13100 ngày 17-9-2012; QĐTHA số 990 ngày 11-9-2006 số

tiền 400.000 đồng; 

58. Biên lai số 13521 ngày 04-12-2012; QĐTHA số 976 ngày 03-6-2010 số

tiền 1.500.000 đồng; 

59. Biên lai số 13524 ngày 04-01-2013; QĐTHA số 266 ngày 09-11-2010

số tiền 10.000.000 đồng; 

60. Biên lai số 13543 ngày 06-3-2013; QĐTHA số 876 ngày 03-6-2010 số

tiền 1.500.000 đồng theo phiếu chi số 610 ngày 15-4-2013; 

61. Biên lai số 13545 ngày 11-3-2012; QĐTHA số 125 ngày 10-10-2012 số

tiền 800.000 đồng; 

62. Biên lai số 14574 ngày 14-4-2014; QĐTHA số 177 ngày 21-10-2013,

số tiền 1.000.000 đồng; 

63. Biên lai số 12298 ngày 14-10-2011; QĐTHA số 195 ngày 16-5-2007,

số tiền 1.000.000 đồng; 

64. Biên lai số 13972 ngày 06-9-2013; QĐTHA số 819 ngày 27-4-2009, số

tiền 1.000.000 đồng; 

65. Biên lai số 13980 ngày 19-9-2013; QĐTHA số 265 ngày 02-11-2012 số

tiền 1.000.000 đồng; 

66. Biên lai số 13538 ngày 04-02-2013; QĐTHA số 819 ngày 27-4-2009 số

tiền 1.000.000 đồng; 

67. Biên lai số 14572 ngày 14-4-2014; QĐTHA số 748 ngày 20-3-2008 số

tiền 500.000 đồng; 

68. Biên lai số 14575 ngày 14-4-2014; QĐTHA số 819 ngày 27-4-2009 số

tiền 1.000.000 đồng; 

69. Biên lai số 13546 ngày 18-3-2013; QĐTHA số 1416 ngày 18-8-2009 số

tiền 600.000 đồng; 

70. Biên lai số 13971 ngày 04-9-2013; QĐTHA số 1416 ngày 18-8-2009 số

tiền 600.000 đồng; 

71. Biên lai số 13.066 ngày 01-6-2012; QĐTHA số 623 ngày 05-3-2008 số

tiền 200.000 đồng; 

72. Biên lai số 13073 ngày 15-6-2012; QĐTHA số số 1416 ngày 18-8-2009

số tiền 600.000 đồng; 

73. Biên lai số 13080 ngày 05-7-2012; QĐTHA số 879 ngày 12-5-2009 số
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tiền 100.000 đồng; 

74. Biên lai số 13081 ngày 05-7-2012; QĐTHA số 879 ngày 12-5-2009 số

tiền 500.000 đồng; 

75. Biên lai số 13087 ngày 31-7-2012; QĐTHA số 1416 ngày 18-8-2009 số

tiền 600.000 đồng; 

76. Biên lai số 13539 ngày 05-2-2013; QĐTHA số 1416 ngày 18-8-2009 số

tiền 600.000 đồng; 

77. Biên lai số 13549 ngày 29-3-2013; QĐTHA số 441 ngày 17-12-2012 số

tiền 150.000 đồng; 

78. Biên lai số 13997 ngày 11-12-2013; QĐTHA số 854 ngày 07-3-2013 số

tiền 30.000.000 đồng; 

79. Biên lai số 13540 ngày 05-02-2013; QĐTHA số 441 ngày 17-12-2012

số tiền 150.000 đồng; 

80. Biên lai số 14573 ngày 14-4-2014; QĐTHA số 571 ngày 17-12-2013 số

tiền 5.000.000 đồng. 

Ngoài ra, Đ còn thu của ông Nguyễn Đình Khương, ngụ tại ấp Bờ Xe, xã 

Thạnh Phú, phải thi hành Quyết định thi hành án số 260/QĐ-CCTHA ngày 31-

10-2013 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện CT, số tiền 7.200.000 đồng, 

trong đó tiền phạt sung công là 7.000.000 đồng, tiền án phí hình sự sơ thẩm là 

200.000 đồng. Khi thu tiền của ông Khương, Đ hẹn giao biên lai sau. Sau đó, Đ 

dùng biên lai thu tiền án phí số 0031719 ngày 29-7-2013 đã được dùng để trích 

chuyển khoản án phí 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) thu của ông Nguyễn 

Minh Hiền, ngụ tại ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Phú thi hành Quyết định thi hành 

án số 781/QĐ-CCTHA ngày 28-01-2013 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện 

CT. Đ đã để trống liên 4 của biên lai số 0031719 (liên phải giao cho ông Hiền), 

viết số tiền thu là 7.000.000 đồng rồi giao biên lai cho ông Khương. Số tiền 

7.200.000 đồng đã thu của ông Khương, Đ chỉ viết biên lai thu tiền với số tiền 

200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm nộp cho Chi cục Thi hành án Dân sự 

huyện CT. Số tiền còn lại là 7.000.000 đồng, Đ đã chiếm đoạt và sử dụng cá 

nhân hết. 

Trước khi sự việc phạm tội bị phát hiện, Nguyễn Thành Đ đã nộp lại cho 

Nguyễn Thị Kim N, Thủ quỹ Chi cục Thi hành án Dân sự huyện CT số tiền 

100.300.000 đồng trong tổng số tiền Đ đã viết biên lai thu tiền của đương sự. Do 

vậy, số tiền Đ đã chiếm đoạt của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện CT là 

682.825.097 đồng (170.610.597 đồng + 605.514.500 đồng + 7.000.000 đồng - 

100.300.000 đồng). Quá trình điều tra, Nguyễn Thành Đ đã khai nhận toàn bộ số 
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tiền Đ đã sử dụng vào mục đích cá nhân và không ăn chia với ai khác. 

3. Hành vi “Che giấu tội phạm” của Nguyễn Thị Kim N và Nguyễn Thị

Bạch H. 

Tháng 7 năm 2012, qua đối chiếu số liệu kế toán với thực tế tiền tồn quỹ thì 

Nguyễn Thị Bạch H, kế toán Chi cục Thi hành án Dân sự huyện CT nhận thấy 

số tiền mặt còn tồn tại sổ quỹ của Chi cục nhiều bất thường nhưng tồn tại quỹ 

thực tế ít nên đã hỏi Nguyễn Thị Kim N, Thủ quỹ Chi cục Thi hành án Dân sự 

huyện CT nguyên nhân của sự việc. N đã kể lại cho H biết về việc đã cho Đ nộp 

thiếu tiền so với phiếu thu và bảng kê sử dụng biên lai từ đầu năm 2011. Tuy 

nhiên, N không lập danh sách theo dõi chi tiết từng biên lai nộp thiếu tiền của Đ, 

mà những bảng kê nào N chưa ký thì có nghĩa là Đ chưa nộp tiền mặc dù N đã 

ký vào phiếu thu tiền để hợp lệ chứng từ kế toán. H yêu cầu N phải cùng mình 

báo cáo sự việc với Chi cục trưởng Lê Văn Quốc, nhưng N năn nỉ H không báo 

cáo vì thời gian này Đ chưa ký nhận với N số tiền Đ xin nộp thiếu, nếu báo cáo 

mà Đ không thừa nhận thì mọi trách nhiệm N sẽ phải gánh chịu hết. Vì thông 

cảm với N nên H đã đồng ý không báo cáo sự việc cho Lãnh đạo đơn vị. Mặt 

khác, do Đ thường nói với N và H nếu để sự việc bị phát hiện thì H và N cũng bị 

trách nhiệm liên quan. Do đó, khi phát hiện Đ chiếm đoạt số tiền thi hành án của 

chi cục, H, N đã không báo cáo hành vi của Đ với Lãnh đạo chi cục. Mặt khác, 

do sợ phải chịu trách nhiệm nên H và N có hành vi hợp thực hóa chứng từ để 

giúp cho hành vi phạm tội của Đ không bị phát hiện. Cụ thể, đối với khoản tiền 

nộp ngân sách Nhà nước, H và N ký đầy đủ vào những phiếu thu, bảng kê danh 

sách sử dụng biên lai và những chứng từ khác để hoàn tất thủ tục, chứng từ kế 

toán đối với những khoản tiền Đ chưa nộp để trình Chi cục trưởng Lê Văn Quốc 

ký chứng từ để thực hiện việc quyết toán biên lai với Chi cục Thuế cùng cấp. 

Sau đó trích chuyển tiền từ tài khoản tạm gửi tiền thi hành án tại Kho bạc Nhà 

nước huyện CT sang tài khoản tiền nộp N sách Nhà nước. Đối với những trường 

hợp chi tiền bồi thường cho công dân, mặc dù biết rõ sự việc Đ chưa nộp quỹ 

của Chi cục số tiền thi hành án đã thu nhưng để biết sự việc không bị phát hiện 

thì H và N vẫn mặc nhiên thống nhất lập chứng từ kế toán, trình Chi cục trưởng 

Lê Văn Quốc ký duyệt để rút tiền từ tài khoản tạm gửi tiền thi hành án tại Kho 

bạc Nhà nước huyện CT, chi trả 63 trường hợp được thi hành án với tổng số tiền 

561.914.500 đồng. 

Để theo dõi số tiền Đ chưa nộp, H ghi chép lại toàn bộ những biên lai Đ 

chưa nộp tiền vào quyển vở học sinh, Cơ quan điều tra đã thu giữ được quyển 

vở này. 

Quá trình điều tra, lời khai của Nguyễn Thành Đ phù hợp với lời khai của 
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Nguyễn Thị Bạch H và Nguyễn Thị Kim N. Theo đó, N và H chỉ biết được hành 

vi phạm tội của Đ sau khi Đ đã chiếm đoạt số tiền đã thu của đương sự. Ngoài 

ra, H và N không bàn bạc hay được Đ chia cho số tiền đã chiếm đoạt được. 

Ngoài ra, H và N còn khai nhận: Để sự việc vi phạm của Nguyễn Thành Đ 

không bị Đ kiểm tra của Chi cục Thi hành án Dân sự tỉnh Tiền Giang phát hiện 

trong đợt kiểm tra vào tháng 2 năm 2014, H đã phô tô 4 chứng từ nộp tiền vào 

Kho bạc của một trong những tháng trước kỳ kiểm tra định kỳ có số tiền tương 

ứng với khoản tiền bị thâm hụt rồi tẩy xóa ngày tháng và viết lại ngày tháng của 

kỳ kiểm tra sắp đến. Sau đó, N cũng đã nhắc nhở ông Trần Nguyên Dũng, Kế 

toán Kho bạc Nhà nước huyện CT ký xác nhận số tiền không đúng với thực tế 

cho Chi cục Thi hành án Dân sự huyện CT nhằm đối phó với đoàn kiểm tra. Cơ 

quan điều tra không thu giữ được những tài liệu này vì sau khi báo cáo sự việc 

vi phạm thì H đã khôi phục số liệu kế toán cho đúng với thực tế và đã hủy bỏ 

những tài liệu này ra khỏi tập tài liệu lưu trữ. 

Quá trình điều tra còn xác định, Nguyễn Thị Kim N với trách nhiệm là Thủ 

quỹ của đơn vị, do quản lý tiền không chặt chẽ, cho ứng tiền nhưng không có 

thủ tục tạm ứng theo quy định, không giải trình được lý do thâm hụt quỹ tiền 

mặt nên sau khi có kết luận của Đ kiểm tra công tác tài chính ngày 16-4-2014, N 

đã tự nguyện nộp lại để khắc phục hậu quả số tiền thâm hụt quỹ là 339.000.000 

đồng (Ba trăm ba mươi chín triệu đồng). Cụ thể: Ngày 12-5-2014, nộp 

180.000.000 (một trăm tám mươi triệu đồng); Ngày 13-6-2014, nộp 159.000.000 

đồng (M trăm năm mươi chín triệu đồng). Trong thời gian làm thủ quỹ, N còn 

cho Đ tạm ứng 129.970.000 đồng nhưng không được lãnh đạo phê duyệt. Do 

vậy, N phải chịu trách nhiệm hoàn trả số tiền này cho Chi cục Thi hành án Dân 

sự huyện CT. Ngoài ra, Nguyễn Thành Đ còn tạm ứng chi phí cưỡng chế với 

tổng số tiền là 109.970.000 đồng nhưng mới chỉ hoàn ứng lại được 20.885.000 

đồng, do đó Đ phải nộp lại số tiền 89.085.000 đồng. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 11/2020/HS-ST ngày 16/6/2019 của Tòa án 

Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tuyên xử:  

 1/ Tuyên bố: bị cáo Nguyễn Thành Đ đã phạm vào tội: “Lạm dụng chức 

vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Tham ô tài sản”; Các bị cáo Nguyễn 

Thị Kim N và Nguyễn Thị Bạch H phạm tội “Che giấu tội phạm”.  

- Áp dụng: Nghị quyết số 41 ngày 20/6/2017 của Quốc hội; điểm d khoản 2 

Điều 355; Điều 38, Điều 50; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự 

năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Nguyễn Thành Đ 06 (sáu) 

năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”;  
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- Áp dụng: Nghị quyết số 41 ngày 20/6/2017 của Quốc hội; điểm a khoản 3 

Điều 353; Điều 38, Điều 50; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 

54 Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Nguyễn Thành Đ 14 (mười bốn) năm 

tù về tội “Tham ô tài sản”;  

Áp dụng: Điều 55 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, 

tổng hợp hình phạt của 02 tội buộc bị cáo Nguyễn Thành Đ phải chấp hành hình 

phạt chung là 20 (hai mươi) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giam 

là ngày 08/10/2014.  

- Áp dụng: khoản 2 Điều 313 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung 

năm 2009; điểm s, r, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình 

sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim N 01 

(một) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị bắt chấp hành án.  

- Áp dụng: khoản 2 Điều 313 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung 

năm 2009; điểm s, r, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình 

sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Bạch H 01 

(một) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị bắt chấp hành án.  

2/ Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng khoản 2 Điều 47, khoản 1 Điều 48 Bộ 

luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

- Tuyên trả lại cho các bị cáo Nguyễn Thị Bạch H, Nguyễn Thị Kim N mỗi 

bị cáo 50.000.000 đồng theo các biên lai số 000233 ngày 04/9/2015 và biên lai 

số 000239 ngày 21/9/2015 của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Tiền Giang ngay sau 

khi án có hiệu lực pháp luật. 

- Buộc bị cáo Nguyễn Thành Đ có nghĩa vụ hoàn trả 200.641.250 đồng cho 

các ông bà sau đây: 

1. Ông Nguyễn Ngọc Th, ngụ tại tổ 13, ấp Xóm Vong, xã Thạnh Phú số

tiền 1.872.000 đồng (M triệu, tám trăm bảy mươi hai ngàn đồng). 

2. Ông Lê Minh Mẫn, ngụ tại ấp Ga, xã Tân Hiệp số tiền 7.000.000 đồng

(Bảy triệu đồng). 

3. Bà Nguyễn Thị R, ngụ tại 341, tổ 10, ấp Thới, xã Điềm Hy, số tiền

2.700.000 đồng (Hai triệu bảy trăm ngàn đồng). 

4. Bà Phạm Thị HP, ngụ tại ấp Thới, xã Điềm Hy, số tiền 6.100.000 đồng

(Sáu triệu một trăm ngàn đồng) 

5. Bà Nguyễn Ngọc Hương, ngụ tại 826 ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Phú số

tiền 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng). 

6. Ông Huỳnh Văn Tiến, ngụ tại 24/6/13 khu phố 4, phường Tân Thuận
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Đông, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh (chỗ ở hiện nay số 03 ấp Thới, xã Điềm 

Hy), số tiền 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng).  

7. Bà Nguyễn Thị Bảy, ngụ tại ấp Cây Xanh, xã Thạnh Phú số tiền cấp

dưỡng nuôi con là 3.900.000 đồng (Ba triệu chín trăm ngàn đồng). 

8. Ông Quách Văn Hùng, ngụ tại số 296 đường Lộ Tập Đ, khu phố 9,

phường 5, thành phố Mỹ Tho số tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng). 

9. Bà Nguyễn Thị T, ngụ ấp Thạnh Hóa, xã Long Hưng, huyện CT, tỉnh

Tiền Giang nộp thay cho con là Nguyễn Văn Xuân phải thi hành án cho bà 

Nguyễn Thị Tuyết Vân, 05 chỉ vàng 24K (99%), qui ra tiền là 3.562.500 

đồng/01 chỉ x 05 chỉ = 17.812.500 đồng (Mười bảy triệu, tám trăm mười hai 

ngàn, năm trăm đồng).  

10. Ông Lê Văn Cơ, ngụ tại 213 ấp Thới, xã Điềm Hy tiền án phí là

725.000 đồng (Bảy trăm hai mươi lăm ngàn đồng) và tiền chi phí cưỡng chế thi 

hành án là 4.943.750 đồng (Bốn triệu chín trăm bốn mươi ba ngàn, bảy trăm 

năm mươi đồng). 

11. Ông Nguyễn Văn Phục (do ông Nguyễn Văn Minh nộp thay) ngụ tại

159 ấp Bắc B, xã Điềm Hy số tiền 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng). 

12. Ông Trần Văn P, ngụ tại số 93 tổ 5, ấp Long Lợi, xã Long Hưng, huyện

CT số tiền 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng). 

13. Bà Võ Thị P, ngụ tại ấp ấp Thới, xã Điềm Hy số tiền 20.000.000 đồng

(Hai mươi triệu đồng). 

14. Bà Huỳnh Thị Thu Yến (do ông Võ Văn Hảo là chồng bà Yến nộp thay),

ngụ tại ấp Miễu Hội, xã Thạnh Phú số tiền án phí 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng). 

15. Ông Huỳnh Lý N1 nộp thay cho đương sự Huỳnh Phú Hội, trú tại ấp

Miễu Hội, xã Thạnh Phú số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng). 

16. Ông Đ Th Long và bà Nguyễn Thị Lệ Hoa, ngụ tại ấp Thới Hòa, xã Thới

Sơn (nay là thành phố Mỹ Tho) số tiền 20.588.000 đồng (Hai mươi triệu năm 

trăm tám mươi tám ngàn đồng).  

17. Ông Nguyễn Văn H (còn gọi là Bảy Xanh), ngụ tại ấp Cây Xanh, xã

Thạnh Phú số tiền 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng). 

18. Bà Đặng Thị M, ngụ tại số 08B/3 ấp Me, thị trấn Tân Hiệp số tiền

5.000.000 đồng (Năm triệu đồng). 

19. Bà Nguyễn Thị Kim Chi, ngụ tại ấp Long Thuận, xã Long Hưng số tiền

1.500.000 đồng (M triệu năm trăm ngàn đồng). 
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- Trả cho Chi cục Thi hành án huyện CT 682.825.097 đồng. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về án phí, nghĩa vụ thi hành án và 

quyền kháng cáo theo quy định pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thành Đ không kháng cáo, ngày 

17/6/2020 các bị cáo Nguyễn Thị Kim N và Nguyễn Thị Bạch H có đơn kháng 

cáo kêu oan. Ngày 29/6/2020 bị hại là Chi cục Thi hành án Dân sự huyện CT, 

tỉnh Tiền Giang có đơn kháng cáo với nội dung: Đối với số tiền bị cáo Đ đã thu 

của các đương sự nhưng không ra biên lai nhập quỹ thì tất cả các trường hợp này 

đều đã có quyết định thi hành án và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án đã phân 

công cho Nguyễn Thành Đ tổ chức thi hành án. Các khoản tiền thu của các 

đương sự đều năm trong phạm vi khoản tiền phải thi hành theo quyết định thi 

hành án, đúng theo nghĩa vụ người thi hành án phải nộp, vì vậy Đ phải có trách 

nhiệm trả khoản tiền này cho Chi cục Thi hành án Dân sự huyện CT để Chi cục 

trả khoản tiền này cho các đương sự để thi hành các quyết định thi hành án. Đối 

với khoản tiền 675.825.097 đồng mà Đ chiếm đoạt là có liên quan đến trách 

nhiệm của bị cáo N và bị cáo H, hai bị cáo này đã hợp thức hóa chứng từ cũng 

như bao che, giúp sức để Đ chiếm đoạt số tiền này trong một thời gian dài, vì 

vậy bị cáo N và H phải có trách nhiệm liên đới hoàn trả toàn bộ khoản tiền thiệt 

hại cho Chi cục Thi hành án Dân sự huyện CT. Đối với khoản tiền Nguyễn Thị 

Kim N đã cho Nguyễn Thành Đ tạm ứng nhưng không được lãnh đạo phê duyệt 

là 129.970.000 đồng và tiền tạm ứng chi phí cưỡng chế số tiền 89.085.000 đồng 

cần phải đưa vào phạm vi xem xét trong vụ án và Nguyễn Thị Kim N phải có 

trách nhiệm liên đới hoàn trả số tiền này cho Chi cục Thi hành án Dân sự huyện 

CT. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị hại là Chi cục Thi hành án Dân sự huyện CT, 

do bà Lê Thị Thùy, Chi cục trưởng đại diện theo pháp luật vẫn giữ nguyên yêu 

cầu kháng cáo như nêu trên. 

Các bị cáo Nguyễn Thị Kim N và Nguyễn Thị Bạch H thay đổi nội dung 

kháng cáo từ kháng cáo kêu oan sang kháng cáo xin được hưởng án treo. Các bị 

cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như án sơ thẩm nêu, các bị cáo vì nể 

nang và lo sợ bị kỷ luật nên mặc dù biết Đ đã chiếm đoạt tiền của cơ quan 

nhưng nghĩ rằng Đ sẽ hoàn trả lại tiền đã chiếm đoạt nên từ đó không báo cáo 

lãnh đạo và có hành vi hợp thức hóa chứng từ đối với những khoản tiền mà Đ 

chiếm đoạt để không bị cơ quan và đoàn kiểm tra của Cục Thi hành án phát 

hiện. Các bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo được hưởng án treo 

để có cơ hội chuộc lại lỗi lầm của mình. 
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Đại diện Viện kiểm sát xét xử phúc thẩm phát biểu: Căn cứ vào các chứng 

cứ có tại hồ sơ vụ án và lời khai nhận tội của bị cáo Nguyễn Thành Đ trong quá 

trình điều tra, truy tố, xét xử thấy rằng: Các bị cáo N và H đã phát hiện bị cáo Đ 

chiếm đoạt tiền của những người phải thi hành án cũng như chiếm đoạt tiền của 

Chi cục Thi hành án Dân sự huyện CT nhưng do sợ trách nhiệm, bị kỷ luật nên 

các bị cáo đã không báo cáo với lãnh đạo chi cục mà tiếp tục có hành vi che giấu 

cho bị cáo Đ, hợp thức hóa chứng từ nộp tiền vào kho bạc để không bị đoàn 

kiểm tra phát hiện. Hành vi của các bị cáo N và H đã đủ yếu tố cấu thành tội 

“che giấu tội phạm” theo khoản 2 Điều 313 Bộ luật Hình sự năm 1999 như án sơ 

thẩm đã tuyên là có căn cứ, đúng pháp luật. Tại phiên phiên tòa hôm nay các bị 

cáo thay đổi nội dung kháng cáo kêu oan sang xin được hưởng án treo, tuy nhiên 

các bị cáo không xuất trình được tình tiết giảm nhẹ nào mới, Tòa án cấp sơ thẩm 

đã xem xét đến nhân thân của các bị cáo và áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm 

nhẹ và xử phạt bị cáo N 01 năm 06 tháng tù, xử phạt bị cáo H 01 năm tù là dưới 

mức thấp nhất của khung hình phạt. Vì vậy không có căn cứ chấp nhận kháng 

cáo xin hưởng án treo của các bị cáo N và H. Đề nghị Hội đồng xét xử giữ 

nguyên án sơ thẩm đối với các bị cáo này. 

Đối với kháng cáo của bị hại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện CT thì 

thấy rằng Tòa án Cấp sơ thẩm tuyên buộc bị cáo Đ phải trả lại cho 19 người bị 

hại với tổng số tiền 200.641.250 đồng và hoàn trả cho Chi cục Thi hành án Dân 

sự huyện CT số tiền 682.825.097 đồng là có căn cứ vì bị cáo đã lợi dụng chức 

vụ, quyền hạn là Chấp hành viên để chiếm đoạt tiền của 19 bị hại và chiếm đoạt 

tiền của Chi cục Thi hành án, một mình bị cáo Đ chiếm đoạt, sử dụng, không 

chia cho ai nên một mình bị cáo phải chịu trách nhiệm đối với các khoản tiền 

này. Đối với khoản tiền mà Nguyễn Thị Kim N đã cho Nguyễn Thành Đ tạm 

ứng nhưng không được lãnh đạo phê duyệt là 129.970.000 đồng và tiền tạm ứng 

chi phí cưỡng chế số tiền 89.085.000 đồng, do không liên quan đến hành vi 

phạm tội của các bị cáo nên Tòa án cấp sơ thẩm tách ra giải quyết riêng bằng vụ 

án khác khi có yêu cầu là đúng pháp luật. Vì vậy đề nghị Hội đồng xét xử không 

chấp nhận kháng cáo của bị hại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện CT, giữ 

nguyên quyết định của bản án sơ thẩm về phần dân sự. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

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

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

[1] Đơn kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Thị Kim N và Nguyễn Thị Bạch 

H , cũng như kháng cáo của bị hại là Chi cục Thi hành án Dân sự huyện CT 
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đúng về hình thức, nội dung và được nộp trong hạn luật định nên kháng cáo của 

các bị cáo, bị hại được Hội đồng xét xử xem xét theo thủ tục phúc thẩm. 

[2] Do cần tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân nên bị cáo Nguyễn Thành Đ đã 

lợi dụng chức danh là Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án, bị 

cáo đã thu tiền của 19 người phải thi hành án nhưng không ra biên lai theo quy 

định để giao cho họ mà chiếm đoạt luôn tổng số tiền đã thu là 200.641.250 

đồng. Ngoài ra bị cáo Đ còn có hành vi sau khi thu tiền của các đương sự, có ra 

biên lai đúng theo quy định nhưng bị cáo đã không nộp tiền vào quỹ của Chi cục 

Thi hành án Dân sự huyện CT mà chiếm đoạt tiêu xài cá nhân với tổng số tiền là 

682.825.097 đồng. 

[3] Hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Thành Đ là nguy hiểm cho xã hội, 

bị cáo đã lợi chức vụ, quyền hạn của mình để chiếm đoạt tiền của người khác và 

chiếm đoạt tiền của cơ quan nhà nước mà mình có trách nhiệm quản lý, xâm 

phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây mất lòng tin của Nhân 

dân đối với cơ quan nhà nước. Do đó Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bố bị cáo 

Nguyễn Thành Đ phạm tội “ Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” 

và tội “Tham ô tài sản” theo điểm d khoản 2 Điều 355 và điểm a khoản 3 Điều 

353 Bộ luật Hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[4] Tháng 7 năm 2012 các bị cáo Nguyễn Thị Bạch H và Nguyễn Thị Kim 

N đã biết việc Đ nộp thiếu tiền theo quy định nhưng các bị cáo này không báo 

cho thủ trưởng đơn vị mà còn có hành vi hợp thực hóa chứng từ để giúp cho 

hành vi phạm tội của Đ không bị phát hiện. Cụ thể, đối với khoản tiền nộp ngân 

sách Nhà nước, H và N ký đầy đủ vào những phiếu thu, bảng kê danh sách sử 

dụng biên lai và những chứng từ khác để hoàn tất thủ tục, chứng từ kế toán đối 

với những khoản tiền Đ chưa nộp để trình Chi cục trưởng Lê Văn Quốc ký 

chứng từ để thực hiện việc quyết toán biên lai với Chi cục Thuế cùng cấp. Sau 

đó trích chuyển tiền từ tài khoản tạm gửi tiền thi hành án tại Kho bạc Nhà nước 

huyện CT sang tài khoản tiền nộp ngân sách Nhà nước. Đối với những trường 

hợp chi tiền bồi thường cho công dân, mặc dù biết rõ sự việc Đ chưa nộp quỹ 

của Chi cục số tiền thi hành án đã thu nhưng để biết sự việc không bị phát hiện 

thì H và N vẫn mặc nhiên thống nhất lập chứng từ kế toán, trình Chi cục trưởng 

Lê Văn Quốc ký duyệt để rút tiền từ tài khoản tạm gửi tiền thi hành án tại Kho 

bạc Nhà nước huyện CT, chi trả 63 trường hợp được thi hành án với tổng số tiền 

561.914.500 đồng. Tiếp tục để vi phạm của Nguyễn Thành Đ không bị đoàn 

kiểm tra của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Tiền Giang phát hiện trong đợt kiểm 

tra vào tháng 2 năm 2014, H đã phô tô 4 chứng từ nộp tiền vào Kho bạc của một 

trong những tháng trước kỳ kiểm tra định kỳ có số tiền tương ứng với khoản tiền 

bị thâm hụt rồi tẩy xóa ngày tháng và viết lại ngày tháng của kỳ kiểm tra sắp 
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đến. Sau đó, N cũng đã nhờ ông Trần Nguyên Dũng, kế toán Kho bạc Nhà nước 

huyện CT ký xác nhận số tiền không đúng với thực tế như trên cho Chi cục Thi 

hành án Dân sự huyện CT nhằm đối phó với đoàn kiểm tra.  

[5] Quá trình điều tra, xét xử các bị cáo đã khai nhận diễn biến hành vi 

phạm tội như nêu trên. Hành vi của các bị cáo H và N là nguy hiểm cho xã hội, 

đã xâm phạm đến hoạt động tư pháp trong việc phát hiện hành vi tội phạm. 

Hành vi của các bị cáo đã cấu thành tội “Che giấu tội phạm” theo khoản 2 Điều 

313 Bộ luật Hình sự năm 1999 như Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên là có căn cứ, 

đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Các bị cáo kháng cáo kêu oan nhưng tại 

phiên tòa các bị cáo đã thay đổi kháng cáo xin được hưởng án treo, nhưng không 

cung cấp tình tiết giảm nhẹ nào mới nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không có 

căn cứ chấp nhận kháng cáo của các bị cáo. 

[6] Xét kháng cáo của bị hại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Châu Th, 

tỉnh Tiền Giang thấy rằng:  

[6.1] Đối với khoản tiền 200.641.250 đồng: bị cáo Đ đã lợi dụng chức vụ, 

quyền hạn là Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án, từ đó bị cáo 

thu tiền của 19 người phải thi hành án nhưng không ra biên lai giao cho họ theo 

quy định, sau đó chiếm đoạt sử dụng toàn bộ số tiền đã thu là 200.641.250 đồng, 

như vậy số tiền nêu trên không phải là của Chi cục Thi hành án huyện CT. Do 

đó Tòa án cấp sơ thẩm tuyên buộc bị cáo phải hoàn trả lại cho 19 người là đúng 

pháp luật. 

[6.2] Đối với khoản tiền 682.825.097 đồng: Đây là khoản tiền mà bị cáo Đ 

có trách nhiệm quản lý, lẽ ra sau khi thu tiền của các đương sự theo đúng quy 

định thì bị cáo phải nộp tiền vào quỹ của Chi cục Thi hành án nhưng bị cáo 

không nộp mà đã chiếm đoạt và sử dụng một mình không có sự bàn bạc cũng 

như chia cho bị cáo N và H, do đó Tòa án cấp sơ thẩm chỉ buộc bị cáo Đ hoàn 

trả khoản tiền này cho Chi cục Thi hành án huyện CT là có căn cứ. 

[6.3] Đối với tiền 129.970.000 đồng Đ tạm ứng nhưng không được lãnh 

đạo phê duyệt đến nay chưa trả và khoản tiền Đ tạm ứng chi phí cưỡng chế chưa 

hoàn ứng là 89.085.000 đồng do không có liên quan đến tội phạm nên Tòa án 

cấp sơ thẩm đã tách ra giải quyết bằng vụ án dân sự khi Chi cục Thi hành án 

huyện CT có yêu cầu. Do đó, Hộ đồng xét xử không có cơ sở giải quyết. 

[6.4] Đối với số tiền 50.000.000 đồng mà bị cáo N đã nộp theo biên 000239 

ngày 21/9/2015 và số tiền 50.000.000 đồng mà bị cáo H đã nộp theo biên lai số 

000233 ngày 04/9/2015 của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Tiền Giang: Tòa án 

cấp sơ thẩm đã tuyên trả các khoản tiền này cho H và N là có căn cứ, đúng pháp 

luật vì như trên đã xác định các bị cáo N và H không có sự bàn bạc với Đ để 
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chiếm đoạt tiền của Chi cục Thi hành án huyện CT, cũng như không được Đ 

chia cho khoản tiền nào nên không có căn cứ buộc N và H phải liên đới với Đ 

hoàn trả tiền cho Chi cục Thi hành án. 

Với các căn cứ nêu trên không có cơ sớ để chấp nhận kháng cáo của Chi 

cục Thi hành án Dân sự huyện CT, giữ nguyên Bản án sơ thẩm về phần trách 

nhiệm dân sự. 

[7] Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát xét xử phúc thẩm tại phiên tòa 

đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo N và bị cáo H 

và bị hại giữ nguyên bản án sơ thẩm là có căn cứ. 

[8] Về án phí phúc thẩm: 

- Án phí hình sự phúc thẩm: Do kháng cáo không được chấp nhận nên các bị 

cáo N và H phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm theo quy định. 

- Do kháng cáo về phần dân sự không được chấp nhận nên Chi cục Thi hành 

án Dân sự huyện CT phải chịu tiền án phí dân sự phúc thẩm theo quy định 

[9] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

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

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 

2015; 

Không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của các bị cáo Nguyễn Thị 

Bạch H, Nguyễn Thị Kim N.  

Không chấp nhận kháng cáo của bị hại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện 

CT, tỉnh Tiền Giang về phần dân sự. 

Giữ nguyên bản án sơ thẩm số 11/2020/HS-ST ngày 16/6/2020 của Tòa án 

Nhân dân tỉnh Tiền Giang về phần quyết định hình phạt đối với bị cáo Nguyễn 

Thị Kim N, Nguyễn Thị Bạch H và phần trách nhiệm dân sự: 

Áp dụng khoản 2 Điều 313 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 

2009; điểm s, r, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự 

năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

 - Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim N 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, thời 

hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án.  

 - Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Bạch H 01 (một) năm tù, thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án. 
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Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng khoản 2 Điều 47, khoản 1 Điều 48 Bộ luật 

Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

- Tuyên trả lại cho các bị cáo Nguyễn Thị Bạch H, Nguyễn Thị Kim N mỗi 

bị cáo 50.000.000 đồng theo các biên lai số 000233 ngày 04/9/2015 và biên lai 

số 000239 ngày 21/9/2015 của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Tiền Giang ngay sau 

khi án có hiệu lực pháp luật. 

- Buộc bị cáo Nguyễn Thành Đ có nghĩa vụ hoàn trả 200.641.250 đồng cho 

các ông bà sau đây: 

1. Ông Nguyễn Ngọc Th, ngụ tại tổ 13, ấp Xóm Vong, xã Thạnh Phú số

tiền 1.872.000 đồng (M triệu, tám trăm bảy mươi hai ngàn đồng). 

2. Ông Lê Minh Mẫn, ngụ tại ấp Ga, xã Tân Hiệp số tiền 7.000.000 đồng

(Bảy triệu đồng). 

3. Bà Nguyễn Thị R, ngụ tại 341, tổ 10, ấp Thới, xã Điềm Hy, số tiền

2.700.000 đồng (Hai triệu bảy trăm ngàn đồng). 

4. Bà Phạm Thị HP, ngụ tại ấp Thới, xã Điềm Hy, số tiền 6.100.000 đồng

(Sáu triệu một trăm ngàn đồng) 

5. Bà Nguyễn Ngọc Hương, ngụ tại 826 ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Phú số

tiền 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng). 

6. Ông Huỳnh Văn Tiến, ngụ tại 24/6/13 khu phố 4, phường Tân Thuận

Đông, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh (chỗ ở hiện nay số 03 ấp Thới, xã Điềm 

Hy), số tiền 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng).  

7. Bà Nguyễn Thị Bảy, ngụ tại ấp Cây Xanh, xã Thạnh Phú số tiền cấp

dưỡng nuôi con là 3.900.000 đồng (Ba triệu chín trăm ngàn đồng). 

8. Ông Quách Văn Hùng, ngụ tại số 296 đường Lộ Tập Đ, khu phố 9,

phường 5, thành phố Mỹ Tho số tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng). 

9. Bà Nguyễn Thị T, ngụ ấp Thạnh Hóa, xã Long Hưng, huyện CT, tỉnh

Tiền Giang nộp thay cho con là Nguyễn Văn Xuân phải thi hành án cho bà 

Nguyễn Thị Tuyết Vân, 05 chỉ vàng 24K (99%), qui ra tiền là 3.562.500 

đồng/01 chỉ x 05 chỉ = 17.812.500 đồng (Mười bảy triệu, tám trăm mười hai 

ngàn, năm trăm đồng).  

10. Ông Lê Văn Cơ, ngụ tại 213 ấp Thới, xã Điềm Hy tiền án phí là

725.000 đồng (Bảy trăm hai mươi lăm ngàn đồng) và tiền chi phí cưỡng chế thi 

hành án là 4.943.750 đồng (Bốn triệu chín trăm bốn mươi ba ngàn, bảy trăm 

năm mươi đồng). 
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11. Ông Nguyễn Văn Phục (do ông Nguyễn Văn Minh nộp thay) ngụ tại

159 ấp Bắc B, xã Điềm Hy số tiền 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng). 

12. Ông Trần Văn P, ngụ tại số 93 tổ 5, ấp Long Lợi, xã Long Hưng, huyện

CT số tiền 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng). 

13. Bà Võ Thị P, ngụ tại ấp ấp Thới, xã Điềm Hy số tiền 20.000.000 đồng

(Hai mươi triệu đồng). 

14. Bà Huỳnh Thị Thu Yến (do ông Võ Văn Hảo là chồng bà Yến nộp thay),

ngụ tại ấp Miễu Hội, xã Thạnh Phú số tiền án phí 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng). 

15. Ông Huỳnh Lý N1 nộp thay cho đương sự Huỳnh Phú Hội, trú tại ấp

Miễu Hội, xã Thạnh Phú số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng). 

16. Ông Đ Th Long và bà Nguyễn Thị Lệ Hoa, ngụ tại ấp Thới Hòa, xã Thới

Sơn (nay là thành phố Mỹ Tho) số tiền 20.588.000 đồng (Hai mươi triệu năm 

trăm tám mươi tám ngàn đồng).  

17. Ông Nguyễn Văn H (còn gọi là Bảy Xanh), ngụ tại ấp Cây Xanh, xã

Thạnh Phú số tiền 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng). 

18. Bà Đặng Thị M, ngụ tại số 08B/3 ấp Me, thị trấn Tân Hiệp số tiền

5.000.000 đồng (Năm triệu đồng). 

19. Bà Nguyễn Thị Kim Chi, ngụ tại ấp Long Thuận, xã Long Hưng số tiền

1.500.000 đồng (M triệu năm trăm ngàn đồng). 

- Trả cho Chi cục Thi hành án huyện CT 682.825.097 đồng. 

2. Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày

30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. 

  - Các bị cáo Nguyễn Thị Bạch H và Nguyễn Thị Kim N mỗi bị cáo phải 

chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự phúc thẩm. 

 - Chi cục Thi hành án Dân sự huyện CT tỉnh Tiền Giang phải chịu 300.000 

đồng tiền án phí dân sự phúc thẩm. Số tiền tạm ứng án phí đã nộp 200.000 đồng 

theo biên lai số 0001383 ngày 30/6/2020 của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Tiền 

Giang được trừ vào phần án phí phải chịu. Chi cục Thi hành án Dân sự huyện 

CT, tỉnh Tiền Giang còn phải nộp tiếp 100.000 đồng. 

3. 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. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
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Nơi nhận:  
- Tòa án Nhân dân Tối cao;  

- VKSND Cấp cao tại TP. HCM; 

- Trại tạm giam CA tỉnh Tiền Giang; 

- TAND tỉnh Tiền Giang; 

- Cục THADS tỉnh Tiền Giang; 

- Sở tư pháp TP. HCM; 

- Bị cáo; 

- Bị hại, người liên quan; 

- Lưu HS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

H Minh Thịnh 
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