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    MỤC LỤC 

Tổng hợp 22 Bản án và Quyết định Giám đốc thẩm có liên quan 
mà Tòa án nhận định là trường hợp đồng phạm, đồng phạm có tổ chức 

 

STT BẢN ÁN SỐ TRANG 

1.  

Bản án số: 770/2017/HS-PT Ngày 14-11-2017 

Về tội ““Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet 

hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt Trần Ngọc T 08 (Tám) năm tù, 

Kim Seong H 07 (Bẩy) năm 06 (Sáu) tháng tù, Yang Dong K 07 (Bẩy) 

năm 06 (Sáu) tháng tù, Kim Young Y 07 (Bẩy) năm tù. 

Các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định các bị cáo phạm tội trong trường 

hợp đồng phạm và phạm tội chưa đạt cho nên Hội đồng xét xử phúc 

thẩm áp dụng thêm quy định tại các Điều 18, 20 và 47 của Bộ luật Hình 

sự để phân hóa vai trò và giảm cho các bị cáo một phần hình phạt. 

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận kháng cáo và sửa bản án sơ 

thẩm.  

- Xử phạt Trần Ngọc T 07 (bẩy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt 

tạm giam 03/04/2016. 

- Xử phạt Kim Seong H 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày bắt 04/12/2015. 

- Xử phạt Yang Dong K 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày bắt 04/12/2015.  

- Xử phạt Kim Young Y 05 (năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

bắt 04/12/2015. 

Hình phạt bổ sung: Trục xuất các bị cáo Kim Seong H, Yang Dong K 

và Kim Young Y phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam ngay sau khi mãn hạn tù. 
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2.  

Bản án số: 81/2018/HS-PT Ngày 13-6-2018 

Về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt Bị cáo Nguyễn Văn T1 14 (Mười 

bốn) tháng tù, được khấu trừ vào thời hạn đã bị tạm giam là 01 (Một) 

tháng, còn lại phải thi hành là 13 (Mười ba) tháng, thời hạn tù được tính 

từ ngày bị bắt để chấp hành. 

Bị cáo T1 kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.  
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Tòa án cấp phúc thẩm nhận định rằng bị cáo T1 là người khởi xướng, rủ rê 

bị cáo T2 cùng cố ý thực hiện tội phạm thuộc trường hợp đồng phạm, 

hành vi của bị cáo chưa phải là xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội. 

Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng các tình tiết tăng nặng tại điểm o khoản 1 

Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo là chưa phù hợp. Bị cáo 

phạm tội lần đầu do bột phát nhất thời, đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.  

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận kháng cáo xin giảm hình phạt 

của bị cáo T1, sửa bản án sơ thẩm. 

- Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn T1 12 (mười hai) tháng tù. 

- Xử phạt bị cáo: Nguyễn Phi T2 06 (sáu) tháng tù. 

3.  

Bản án số 85/2018/HSST Ngày 04/5/2018 

Về tội “Đánh bạc”. 

Đây là vụ án đồng phạm có đông người tham gia nhưng là đồng phạm 

giản đơn, các bị cáo đều bột phát tham gia đánh bạc, chứ không có sự 

chuẩn bị, câu kết, tổ chức chặt chẽ giữa các bị cáo. Quá trình các bị cáo 

tham gia đánh bạc cũng như trong quá trình điều tra và tại phiên tòa 

không có căn cứ chứng minh được ai là người đề xuất, rủ rê, lôi kéo. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên:  

- Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn T (sinh năm 1982) 06 (sáu) tháng tù, 

thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.  

- Xử phạt: Bị cáo Đào Văn D 06 (sáu) tháng tù cho hưởng án treo, 

thời gian thử thách 12 (mười hai) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ 

thẩm 04/5/2018. Giao bị cáo Đào Văn D cho UBND phường AQ, 

thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương nơi bị cáo thường trú để 

giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. 
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4.  

Bản án số 144/2018/HS-PT Ngày 12/11/2018 

Về tội “Trộm cắp tài sản”. 

 Tòa án cấp sơ thẩm tuyên:  

- Xử phạt bị cáo Phạm Đình Q 18 (Mười tám) tháng tù; 

- Xử phạt bị cáo Đoàn Văn L 15 (Mười lăm) tháng tù;  

- Xử phạt bị cáo Lê Đức Th 9 (Chín) tháng tù;  

- Xử phạt bị cáo Trần Ngọc Tr 7 (Bảy) tháng tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo thi hành án.  

- Xử phạt bị cáo Mai Xuân H12 (Mười hai) tháng tù cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách 24 (Hai mươi bốn) tháng kể từ ngày tuyên 

án sơ thẩm.  

- Xử phạt bị cáo Lương Sỹ M12 (Mười hai) tháng tù cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách 24 (Hai mươi bốn) tháng kể từ ngày tuyên 

án sơ thẩm. Xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hợi và Nguyễn Văn Kh 
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mỗi người 6 (Sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 

12 (Mười hai) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Sau khi tuyên án, bị cáo Lê Đức Th, Đoàn Văn L, Trần Ngọc Tr kháng 

cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo. 

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định bị cáo Đoàn Văn L mặc dù không trực 

tiếp thực hiện hành vi trộm cắp tài sản mà là người thực hiện hành vi 

phạm tội với vai trò giúp sức và việc thỏa thuận trước sẽ tiêu thụ 

tài sản do trộm cắp mà có nên đã tạo động lực để các bị cáo thực 

hiện hành vi trộm cắp tài sản nên hành vi của bị cáo L là đồng 

phạm về tội trộm cắp tài sản. 

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đoàn 

Văn L, sửa bản án sơ thẩm: Xử phạt bị cáo Đoàn Văn L 15 (Mười lăm) 

tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 30 tháng kể từ 

ngày tuyên án phúc thẩm. 

5.  

Bản án số: 189/2018/HSPT Ngày 06/6/2018 

Về tội “Cố ý gây thương tích”. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên:  

- Xử phạt bị cáo Hoàng Văn D (tên gọi khác: D2) 01 (một) năm 06 

(sáu) tháng tù.  

- Xử phạt bị cáo Sùng Mí T (tên gọi khác: D1) 01 (một) năm 06 (sáu) 

tháng tù.  

- Xử phạt bị cáo Trương Văn S1 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù 

nhưng cho hưởng án treo.  

- Tuyên trả tự do bị cáo Trương Văn S1 ngay tại phiên tòa, nếu bị cáo 

không bị tạm giam về một tội phạm khác.  

- Xử phạt bị cáo Dương Văn Th 01 (một) năm tù nhưng cho hưởng 

án treo. Thời gian thử thách là 02 (hai) năm tính từ ngày tuyên án sơ 

thẩm.  

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kháng nghị một phần bản án hình sự sơ 

thẩm đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm áp dụng thêm tình tiết định khung 

tăng nặng “có tính chất côn đồ”. Tăng mức hình phạt đối với bị cáo 

Hoàng Văn D, Sùng Mí T, giữ nguyên mức hình phạt đối với Trương 

Văn S1 và không cho bị cáo Trương Văn S1 được hưởng án treo. 

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định: Khi T1 rủ các bị cáo tham gia đánh 

anh S, các bị cáo không có sự bàn bạc phân công nhiệm vụ mà đồng ý 

tham gia ngay và dùng tay, chân, gậy và kiếm đánh anh S gây thương 

tích 21%. Như vậy các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp đồng 

phạm giản đơn, với vai trò là người thực hành và phải chịu chung 

trách nhiệm hình sự do hành vi của những người thực hành gây ra. Tòa 

án cấp sơ thẩm cho bị cáo Th được hưởng án treo là không đúng pháp 

luật. 
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Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh.  

- Xử phạt bị cáo Hoàng Văn D 02 (hai) năm 03 (ba) tháng tù. 

- Xử phạt bị cáo Sùng Mí T 02 (hai) năm tù.  

- Xử phạt bị cáo Trương Văn S1 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù. 

- Xử phạt bị cáo Dương Văn Th 01 (một) năm tù về tội “Cố ý gây 

thương tích”, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 02 (hai) 

năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.  

6.  

Bản án số: 214/2018/HS-PT Ngày: 05/7/2018 

Về tội “Cố ý gây thương tích”. 

Cấp sơ thẩm tuyên:  

- Xử phạt bị cáo: Trần Đình L 07 năm tù.  

- Xử phạt bị cáo: Hoàng Văn D 05 năm 06 tháng tù.  

- Xử phạt bị cáo: Nông Văn P 04 năm tù.  

- Các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định: Bản án sơ thẩm xác định đây là vụ 

án đồng phạm giản đơn, bị cáo L là người khởi xướng, xúi dục, 

thực hiện; bị cáo D là người rủ rê, chuẩn bị công cụ phạm tôi và 

cùng các bị cáo P, T giúp sức và thực hiện hành vi phạm tôi là có căn 

cứ, các bị cáo không phạm tội với tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình 

sự được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự. 

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

cáo Trần Đình L, Hoàng Văn D, Nông Văn P và kháng cáo của bị hại 

Phạm Đình K – Giữ nguyên bản án sơ thẩm về tội danh và mức hình 

phạt. 
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7.  

Bản án số: 687/2018/HS-PT Ngày 10/12/2018 

Về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên:  

- Xử phạt bị cáo Đặng Thanh B: 03 (ba) năm tù. 

- Xử phạt bị cáo Hà Tấn Ph: 02 (hai) năm tù. 

- Xử phạt bị cáo Lê Văn Th: 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. 

- Xử phạt bị cáo Phạm Thế T: 01 (một) năm tù. 

- Xử phạt bị cáo Ngô Văn Th1: 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. 

Bị cáo Đặng Thanh B có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm; bị cáo 

Ngô Văn Th1, Lê Văn Th và Hà Tấn Ph có đơn kháng cáo xin giảm 

nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo. Ngày 16/7/2018, bị cáo Phạm 

Thế T có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo. 

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định: Các bị cáo đã không thực hiện đầy 

đủ chức trách nhiệm vụ của mình, thiếu kiểm tra giám sát nên đã tạo 
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điều kiện cho Phạm Công D và đồng phạm gây ra thiệt hại hàng 
ngàn tỷ đồng tại Ngân hàng X là hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử các bị cáo Hà Tấn Ph, Lê Văn Th, Phạm 

Thế T, Ngô Văn Th1 phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm 

trọng” là có căn cứ đúng pháp luật. 

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

cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

8.  

Bản án số: 29/2019/HS-PT Ngày 12/8/2019 

Về tội “Đánh bạc”. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên:  

- Xử phạt bị cáo Quan Văn P 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Phạt 

tiền 10.000.000 đồng.  

- Xử phạt bị cáo Chẩu Văn H 01 (một) năm 05 (năm) tháng tù, phạt 

tiền 10.000.000 đồng. 

Các bị cáo Quan Văn P, Chẩu Văn H có đơn kháng cáo với nội dung 

xin giảm hình phạt và hưởng án treo. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

kháng nghị một phần Bản án hình sự sơ thẩm về phần tổng hợp hình 

phạt; đề nghị xét xử phúc thẩm theo hướng trừ thời gian đã chấp hành 

hình phạt cải tạo không giam giữ của Bản án hình sự sơ thẩm số 

40/2018/HS-ST ngày 15/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang, tổng hợp hình phạt chung theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Bộ 

luật Hình sự đối với bị cáo Chẩu Văn H. 

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định: Bị cáo Chẩu Văn H là người thực 

hành với vai trò là đồng phạm, trực tiếp ghi số lô, số đề với những 

người đánh bạc, bị cáo phạm tội hai lần; cấp sơ thẩm áp dụng tình tiết 

tăng nặng “Tái phạm” đối với bị cáo là không chính xác, vì bị cáo thực 

hiện hành vi phạm tội ngày 15/12/2018, nhưng bản án hình sự sơ thẩm 

số 40/2018/HS-ST ngày 15/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang chưa có hiệu lực pháp luật, nên không tính là tiền án, đến ngày 

16/12/2018 bản án có hiệu lực pháp luật, nhưng số tiền đánh bạc dưới 

5.000.000 đồng, nên được tính là yếu tố cấu thành tội phạm. 

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận một phần kháng cáo của bị 

cáo Quan Văn P, chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Chẩu Văn 

H, chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, sửa một 

phần bản án hình sự sơ thẩm.  

- Xử phạt: Bị cáo Quan Văn P 01 (một) năm 03 (Ba) tháng tù về tội 

Đánh bạc. 

- Xử phạt: Bị cáo Chẩu Văn H 01 (một) năm 02 (Hai) tháng tù về tội 

Đánh bạc. Tổng hợp phần hình phạt chưa chấp hành của bản án số 

40/2018/HS-ST ngày 15/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang buộc Chẩu Văn H phải chấp hành hình phạt chung là 01 năm 
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03 tháng 13 ngày tù. 

9.  

Bản án số: 38/2019/HS-PT Ngày: 26/11/2019 

Về tội “Đánh bạc ” và “Gá bạc”. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Tuyên bố các bị cáo phạm tội Đánh bạc. 

Về trách nhiệm hình sự: 

- Phạt tiền bị cáo: Nguyễn Văn T 30.000.000 đồng;  

- Các bị cáo Nguyễn Thành T, Nguyễn Văn N, Đỗ Viết H, Quản Văn 

C, Nguyễn Văn P mỗi bị cáo 25.000.000 đồng.  

- Các bị cáo Nguyễn Ngọc S và Triệu Giang S mỗi bị cáo 20.000.000 

đồng.  

- Phạt bị cáo: Bùi Ngọc H 30.000.000 đồng. 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kháng nghị một phần Bản án hình sự sơ 

thẩm về tội danh đối với các bị cáo Nguyễn Văn T và Triệu Giang S; về 

hình phạt không áp dụng hình chính là hình phạt tiền đối với các bị cáo 

Nguyễn Văn T, Triệu Giang S, Bùi Ngọc H và Nguyễn Thành T. 

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định: Nguyễn Văn T, sử dụng nhà mình 

chứa chấp việc đánh bạc đồng thời thu tiền hồ, T là chủ mưu lôi kéo, 

chỉ đạo, trực tiếp phân công Triệu Giang S thực hiện tội phạm. Triệu 

Giang S là tên thực hành tích cực, thực hiện việc thu phế theo chỉ 

đạo của T, bị cáo đã phạm tội gá bạc với vai trò đồng phạm, hành vi 

có tính chất nguy hiểm, do vậy phải có hình phạt nghiêm khắc. 

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận một phần kháng nghị của 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, sửa bản án Hình sự sơ thẩm.Tuyên bố các 

bị cáo Nguyễn Văn T, Triệu Giang S phạm tội “Gá bạc”. 

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T 12 ( mười hai ) tháng tù.  

- Xử phạt bị cáo Triệu Giang S 9 ( chín ) tháng tù nhưng cho hưởng 

án treo, thử thách 18 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.  

- Xử phạt bị cáo Bùi Ngọc H 9 ( chín ) tháng tù, nhưng cho hưởng án 

treo, thử thách 18 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. 

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thành T 9 tháng tù, nhưng cho hưởng án 

treo, thử thách 18 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. 
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10.  

Bản án số 66/2019/HS-PT Ngày 29/3/2019 

Về tội “Gây rối trật tự công cộng”. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên:  

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Đ 02 (hai) năm tù, thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ bắt thi hành án. X 

- Xử phạt bị cáo Lâm Thanh N và Nguyễn Tuấn V mỗi bị cáo 03 (ba) 

năm 06 (sáu) tháng tù;  

- Xử phạt các bị cáoLê Văn U, Lê Vũ K, Nguyễn Quốc Đ, Phan Văn 

Thành N, Phan Thế Trường L, Nguyễn Thị Kim T, Võ Văn T 5 02 
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(hai) năm tù;  

- Xử phạt các bị cáo Nguyễn Ngọc Hoàng V, Nguyễn Thanh S, Lê 

Thị T, Nguyễn Thị Bé L 02 (hai) năm tù nhưng cho hưởng án treo.  

Bị cáo Nguyễn Văn Đ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng 

án treo.  

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định: Bị cáo nhận thức được hành vi của 

mình vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện với lỗi cố ý nhằm lôi kéo, 

xúi giục người khác tham gia gây rối, làm mất trật tự công cộng. Bị cáo 

thực hiện hành vi phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức thứ yếu 

(khoản 2 Điều 54 Bộ luật Hình sự), bị cáo thực hiện hành vi phạm tội 

khi mới bước qua tuổi 18 nên nhận thức còn hạn chế.  

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận một phần kháng cáo của bị 

cáo Nguyễn Văn Đ về xin giảm hình phạt; không chấp nhận kháng cáo 

của bị cáo Nguyễn Văn Đ về việc xin hưởng án treo; sửa Bản án hình 

sự sơ thẩm Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Đ 01 (một) năm 06 (sáu) tháng 

tù. 

11.  

Bản án số 88/2019/HS-ST Ngày 04/7/2019 

Về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Tòa án cấp sơ thẩm nhận định: Trong vụ án này bị cáo Nguyễn Văn 

C là người chủ mưu, cầm đầu, rủ rê và phân công cho các bị cáo Đ, V ; 

đồng thời cũng là người trực tiếp lấy chìa khóa xe của anh L đi làm 

chìa khóa phụ để các bị cáo Đ, V dễ dàng thực hiện hành vi trộm cắp 

tài sản; còn bị cáo Nguyễn Ngọc Đ là đồng phạm giúp sức tích cực, 

do từng làm chung với anh L sợ bị phát hiện, Đ đã lôi kéo bị cáo V 

tham gia, bị cáo đã lấy xe của mình chở V từ Bình Dương rồi đưa V 

chìa khóa xe để V đi vào lấy xe; bị cáo V là người trực tiếp đi vào lấy 

trộm chiếc xe của anh L sau đó điều khiển xe mang về nhà trọ Bình 

Dương cất giấu; các bị cáo là đồng phạm có tổ chức. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên:  

- Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn C 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù.  

- Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Ngọc Đ 02 (hai) năm tù.  
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12.  

Bản án số 368/2019/HS-PT Ngày 31/12/2019 

Về tội “Chứa mại dâm”. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên:  Xử phạt: Nguyễn Thị D 01 năm tù về tội 

Chứa mại dâm. 

Bị cáo Nguyễn Thị D có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo. 

Viện trưởng VKSND tỉnh kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm nêu trên 

với lý do: Toà án cấp sơ thẩm bỏ lọt người đồng phạm Võ Văn Đ, là 

người giúp sức cho Nguyễn Thị D thực hiện hành vi chứa mại dâm.  
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Tòa án cấp phúc thẩm nhận định: Hành vi của Võ Văn Đ đã giúp 

sức cho Nguyễn Thị D thực hiện hành vi chứa mại dâm đối với anh B 

và H’ B mua bán dâm tại nhà nghỉ của mình. Cấp sơ thẩm không khởi 

tố, điều tra, truy tố đối với Võ Văn Đ về tội chứa mại dâm là bỏ lọt 

người phạm tội. Toà án cấp sơ thẩm, không trả hồ sơ để điều tra bổ 

sung về đồng phạm Võ Văn Đ là thiếu sót. 

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Huỷ bản án hình sự sơ thẩm và chuyển 

hồ sơ vụ án cho cấp sơ thẩm để điều tra lại theo thủ tục chung. 

13.  

Bản án số 119/2019/HS-PT Ngày 25/06/2019 

Về tội “Cố ý gây thương tích” và “Hủy hoại tài sản”. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên:  

- Xử phạt Huỳnh Ngọc H 21 (Hai mươi mốt) tháng tù về tội “Cố ý 

gây thương tích” và 09 (Chín) tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”. 

Tổng hợp hình phạt chung của cả 2 tội buộc bị cáo phải chấp hành 

là 30 (Ba mươi) tháng tù, trừ đi 04 tháng 03 ngày (từ ngày 

29/09/2017 đến ngày 02/01/2019) đã bị tạm giam, bị cáo còn phải 

thi hành 25 tháng 27 ngày tù. 

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

các bị cáo Nguyễn Văn D, Lê Bá H2, Trần Văn K, Đặng Phước L 

và Lê Nguyễn Hồng P nhưng không có kháng cáo, không bị kháng 

cáo, kháng nghị. 

Bị cáo Huỳnh Ngọc H có đơn kháng cáo với nội dung: Án sơ thẩm xử 

nặng, xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định: Trong vụ án này tuy bị cáo H 

không trực tiếp tham gia cùng đồng bọn gây thương tích cho anh P và 

không trực tiếp tham gia hủy hoại tài sản tại phòng khám Nha khoa P 

do anh Nguyễn Văn V làm chủ, nhưng bị cáo H là người khởi xướng, 

xúi giục đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội, nguyên nhân của vụ 

án là do bị cáo có mâu thuẫn với anh Nguyễn Văn V nên đã nhờ đồng 

bọn đánh anh V và đập phá tài sản của anh V nên mới gây ra vụ án; do 

vậy bị cáo phải là người chịu trách nhiệm chính trong vụ án với mức 

hình phạt cao hơn đồng bọn. 

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

Huỳnh Ngọc H, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 
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14.  

Bản án số 49/2020/HS-PT Ngày 24/02/2020 

Về tội “Bắt người trái pháp luật”. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên:   

- Bị cáo Huỳnh Minh Th mức án 03 (ba) năm tù.   

- Bị cáo Phạm Minh S 02 (hai) năm tù.  

137-142 



- Bị cáo Nguyễn Mạnh H 02 (hai) năm tù.  

Bị cáo Phạm Minh S có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và về xử 

lý vật chứng. Bị cáo Nguyễn Mạnh H kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kháng nghị toàn bộ bản 

án sơ thẩm, đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai hủy toàn bộ bản án 

sơ thẩm để điều tra, truy tố, xét xử lại. 

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định: Hành vi của Huỳnh Minh Th và 

đồng phạm đã cấu thành tội “Bắt người trái pháp luật”. Nguyễn Nhật 

D và Nguyễn Hoài T biết và tham gia vào việc bắt Hoàng D nhưng Cơ 

quan điều tra và Viện kiểm sát nhân dân huyện L không điều tra, truy 

tố Nguyễn Nhật D và Nguyễn Hoài T là bỏ lọt tội phạm.  

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Huỷ bản án hình sự sơ thẩm và chuyển 

hồ sơ vụ án cho cấp sơ thẩm để điều tra lại theo thủ tục chung. 

15.  

Bản án số 53/2020/HS-PT Ngày 10/3/2020 

Về tội “Tổ chức đánh bạc”. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên:   

- Xử phạt bị cáo Trần Vũ Hoài P 06 năm tù. 

- Xử phạt: Lê Quang D 05 năm 06 tháng tù. 

Các bị cáo có đơn kháng cáo với nội dung: Án sơ thẩm xử nặng, xin 

được xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định: Trong vụ án này, bị cáo P là người 

đã rủ rê, lôi kéo bị cáo D cùng tổ chức đánh bạc và số tiền đánh bạc 

của bị cáo P cũng cao hơn bị cáo D nên mức án của bị cáo P phải cao 

hơn bị cáo D. 

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

cáo Trần Vũ Hoài P và Lê Quang D, giữ nguyên Bản án sơ thẩm. 
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16.  

Bản án số: 53/2020/HSST Ngày 17/6/2020 

Về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”. 

Tòa án cấp sơ thẩm nhận định: Các bị cáo Quàng Thị P, Lò Văn H đã 

thực hiện hành vi mua bán người dưới 16 tuổi ra khỏi biên giới nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nên đã phạm vào tình tiết “Đưa 

nạn nhân ra khỏi biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” 

quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 151 Bộ luật hình sự, có mức hình 

phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. Đối với Tòng Văn H, biết hành vi sai 

trái của P nhưng không ngăn cản mà còn tham gia đưa P ra nơi đón xe 

và đón bị hại giao cho P để đưa sang Trung Quốc bán, do đó bị cáo là 

đồng phạm với vai trò người giúp sức. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên:  
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- Xử phạt bị cáo Quàng Thị P 12 (mười hai) năm tù. Tổng hợp hình 

phạt với hình phạt 09 (chín) năm tù tại Bản án hình sự sơ thẩm số 

68/2016/HSST ngày 13/4/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La, 

buộc bị cáo Quàng Thị P phải chấp hành mức hình phạt tù chung là 

21 (hai mốt) năm tù.  

- Xử phạt bị cáo Tòng Văn H 08 (tám) năm tù. Tổng hợp hình phạt 

với hình phạt 07 (bảy) năm tù tại Bản án hình sự sơ thẩm số 

68/2016/HSST ngày 13/4/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La, 

buộc bị cáo Tòng Văn H phải chấp hành mức hình phạt tù chung là 

15 (mười lăm) năm tù. 

17.  

Bản án số 284/2020/HSPT Ngày 16/6/2020 

Về tội “Tham ô tài sản”. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên:   

- Xử phạt bị cáo Lê Văn Ph 07 (bẩy) năm 06 (sáu) tháng tù. 

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Hùng V 07 (bẩy) năm tù. 

- Xử phạt bị cáo Vũ Văn H1 04 (bốn) năm tù. 

- Xử phạt bị cáo Trịnh Chí L4 36 (ba mươi sáu) tháng tù. 

- Xử phạt bị cáo Trương Văn C 36 (ba mươi sáu) tháng tù. Xử phạt bị 

cáo Trương Quốc N 36 (ba mươi sáu) tháng tù. 

- Xử phạt bị cáo Vũ Hồng H2 36 (ba mươi sáu) tháng tù cho hưởng 

án treo, thời gian thử thách 5 năm, kể từ ngày tuyên án.  

- Xử phạt bị cáo Lê Hồng Q2 36 (ba mươi sáu) tháng tù, cho hưởng 

án treo, thời gian thử thách 5 năm kể từ ngày tuyên án. 

Bị hại là Công ty PT. Vietmindo Energitama có đơn kháng cáo với nội 

dung đề nghị tăng mức hình phạt tù đối với cáo bị cáo trong vụ án, 

buộc các bị cáo phải bồi thường thêm cho bị hại và xử lý trách nhiệm 

hình sự người đã tiếp tay cho tội phạm để tiêu thụ tài sản. 

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định: Tại phiên tòa phúc thẩm tất cả các 

bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi đồng phạm phạm tội “Tham 

ô tài sản” mà các bị cáo đã cùng nhau thực hiện đúng như nội dung cáo 

trạng và bản án hình sự sơ thẩm đã quy kết về hành vi phạm tội của 

từng bị cáo. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thì thấy 

ngoài các bị cáo bị truy tố xét xử sơ thẩm, thì không còn có căn cứ 

pháp luật để cho rằng còn bỏ lọt tội phạm như đã được thể hiện trong 

bản kết luận điều tra và trong cáo trạng của Viện kiểm sát, cũng như 

trong bản án của Tòa án cấp sơ thẩm đã đề cập. Hơn nữa, do giới hạn 

của việc xét xử thì Viện kiểm sát không truy tố thì Tòa án không được 

giải quyết và do cấp sơ thẩm chưa giải quyết nên không thuộc phạm vi 

xét xử phúc thẩm. 

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

về việc đề nghị tăng mức hình phạt tù, tăng tiền bồi thường đối với các 

bị cáo và bỏ lọt tội phạm như nội dung kháng cáo của bị hại, để giữ 
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nguyên Bản án hình sự sơ thẩm. 

18.  

Quyết định giám đốc thẩm 23/2007/HS-GĐT ngày 07/08/2007 của 

Tòa án nhân dân tối cao. 

Về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tội 

cưỡng đoạt tài sản”. 

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Văn Hưng có vai trò chính là người 

trực tiếp có đơn xin nhận khoán, đứng ra thành lập tổ thu phí, đề xuất 

việc nâng mức thu cao hơn quy định, có số vốn góp lớn nhất và cũng là 

người chiếm đoạt nhiều nhất, còn các bị cáo Dương Đình Mạc, Dương 

Văn Chung, Dương Văn Vĩnh, Nguyễn Văn Biên tham gia với vai trò 

đồng phạm giúp sức; riêng các bị cáo Dương Văn Chung, Dương Văn 

Vĩnh đã có một tiền án về tội đánh bạc nhưng chưa được xóa án tích, 

phạm tội lần này thuộc trường hợp tái phạm quy định tại điểm g khoản 

1 Điều 48 Bộ luật hình sự. Tòa án cấp sơ thẩm chỉ áp dụng một tình tiết 

định khung quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 280 Bộ luật hình sự đối 

với các bị cáo là thiếu sót. Tòa án cấp phúc thẩm cũng có sai lầm khi 

cho rằng hành vi phạm tội của các bị cáo không phải là phạm tội có 

tổ chức. 

Tòa án nhân dân tối cao quyết định: Hủy bản án hình sự phúc thẩm 

của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội về hình phạt đối 

với Nguyễn Văn Hưng, Dương Đình Mạc, Dương Văn Vĩnh, Dương 

Văn Bộ, Nguyễn Văn Biên. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa phúc thẩm Tòa 

án nhân dân tối cao tại Hà Nội để xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy 

định của pháp luật. 
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19.  

Quyết định giám đốc thẩm số 07/2013/HS-GĐT ngày 10-6-2013 của 

Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 

Về vụ án hình sự bị cáo Đặng Thị Mai Trinh và đồng phạm bị kết án về 

tội “Lưu hành giấy tờ có giá giả”. 

Tại thời điểm xét xử vụ án, Bộ luật hình sự năm 1999 đã được sửa đổi, bổ 

sung và có hiệu lực từ ngày 01-01-2010. Theo quy định mới của pháp luật 

hình sự thì hành vi phạm tội của các bị cáo cấu thành tội “Mua bán trái 

phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, quy định tại Điều 

164a Bộ luật hình sự năm 2009 và là tội nhẹ hơn so với tội “Lưu hành 

giấy tờ có giá giả”. Vì thế, việc Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc 

thẩm kết án Đặng Thị Mai Trinh và Nguyễn Văn Tâm về tội “Lưu hành 

giấy tờ có giá giả” là sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng Bộ luật 

hình sự. Do có sự thay đổi nêu trên của pháp luật hình sự theo hướng có 

lợi cho các bị cáo nên cần phải xem xét, xác định lại chính xác tội danh và 

mức độ trách nhiệm hình sự của Đặng Thị Mai Trinh và Nguyễn Văn 

Tâm. 

Tòa án nhân dân tối cao quyết định: Hủy Bản án hình sự phúc thẩm 
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số 365/2010/HSPT ngày 24-6-2010 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân 

dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh về phần trách nhiệm hình sự 

đối với Đặng Thị Mai Trinh và Nguyễn Văn Tâm. Giao hồ sơ vụ án cho 

Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh để 

xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 

20.  

Quyết định giám đốc thẩm số 23/2015/HS-GĐT ngày 17-12-2015 

của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao. 

Về vụ án hình sự đối với Phan Văn Trường, Nguyễn Văn Đông, Phan 

Bá Cường về tội “Giết người”. 

Trong vụ án này còn có sự tham gia của Phan Văn Dương, Phan Văn 

Diệu, Nguyễn Vĩnh Oai, Phạm Văn Quỳnh. Mặc dù không có sự bàn 

bạc, thống nhất từ trước, nhưng khi nghe Phan Bá Cường hô hào “Anh 

em cầm dao, rựa sang chém hai thằng quê Kim Thành đánh anh 

Trường” thì Dương, Diệu, Oai, Quỳnh đã hành động rất tích cực, cùng 

cầm theo dao, dựa, gậy đi theo hô hào, kích động tìm người để đánh, uy 

hiếp những người khác là hành vi giúp sức, có dấu hiệu đồng phạm. 

Các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm chưa đánh giá đúng tính 

chất, mức độ nguy hiểm hành vi của Dương, Diệu, Oai và Quỳnh để 

xem xét trách nhiệm hình sự là chưa triệt để, có dấu hiệu bỏ lọt tội 

phạm. Bản án phúc thẩm không phát hiện ra những sai sót của cấp sơ 

thẩm và không chấp nhận kháng cáo của đại diện hợp pháp của người 

bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm là không đúng. 

Tòa án nhân dân tối cao quyết định: Hủy Bản án hình sự phúc thẩm 

và Bản án hình sự sơ thẩm về phần trách nhiệm hình sự đối với các bị 

cáo Phan Văn Trường, Nguyễn Văn Đồng, Phan Bá Cường để điều tra 

lại. Giao hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao để điều tra lại 

theo đúng quy định của pháp luật. 
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21.  

Quyết định giám đốc thẩm số 235/2017/HS-GĐT Ngày 07/9/2017  

Về vụ án Bùi Thành T và đồng phạm bị xét xử về tội “Buôn lậu”. 

Trong vụ án này, Bùi Thành T giữ vai trò là người chủ mưu, cầm đầu, 

trực tiếp ký hợp đồng với bên Trung Quốc, trực tiếp tìm kiếm nguồn 

hàng, thuê tàu vận chuyển và tổ chức, điều hành việc giao nhận hàng 

lên tàu để vận chuyển số lượng hàng hóa trị giá 2.128.483.000 đồng 

sang Trung Quốc. Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm 

trọng, số lượng quặng sắt buôn bán, vận chuyển trái phép qua biên giới 

có giá trị đặc biệt lớn. Các bị cáo T và H 1 phạm tội thuộc khung hình 

phạt có mức hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân, 

các bị cáo M và M phạm tội thuộc khung hình phạt có mức hình phạt tù 

từ 05 năm đến 10 năm tù nhưng Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo T 

03 năm tù cho hưởng án treo; xử phạt bị cáo H 1 23 tháng 29 ngày tù; 

xử phạt bị cáo M 02 năm tù cho bị cáo hưởng án treo; xử phạt bị cáo M 

23 tháng 20 ngày tù là áp dụng không đúng quy định tại Điều 47; Điều 
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60 Bộ luật hình sự; Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐTP ngày 06/11/2013 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng 

Điều 60 Bộ luật hình sự về án treo, chưa đánh giá đúng tính chất và 

mức độ đặc biệt nghiêm trọng của hành vi phạm tội của các bị cáo. 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội quyết định: Hủy Bản án hình sự 

sơ thẩm về phần quyết định hình phạt chính đối với Bùi Thành T, 

Nguyễn Văn H 1, Vũ Tuấn M và Trịnh Văn M; Chuyển hồ sơ vụ án 

cho Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An để xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy 

định của pháp luật. 

22.  

Quyết định giám đốc thẩm số 12/2019/HS-GĐT ngày 01 tháng 3 

năm 2019. 

Về tội “Nhận hối lộ”. 

Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm kết tội Trần Hoàng L, 

Hoàng Phú Y “Nhận hối lộ” theo Điều 279 Bộ luật Hình sự năm 1999 

là đúng tội, nhưng áp dụng khoản 1 Điều 279 để xử phạt các bị cáo là 

không đúng khung hình phạt; ngoài ra Cơ quan điều tra còn bỏ lọt 

người phạm tội là đồng phạm trọng vụ án đối với Trần Thanh H1 và 

Nguyễn Thanh H4. Tòa án cấp phúc thẩm phát hiện hành vi của Trần 

Thanh H1 và Nguyễn Thanh H4 có dấu hiệu phạm tội “Nhận hối lộ” 

nhưng không hủy án sơ thẩm để điều tra lại mà kiến nghị cơ quan có 

thẩm quyền xem xét trách nhiệm hình sự của H1, H4 là không đúng 

theo quy định tại Điều 358 Bộ luật tố tụng hình sự, dẫn đến vụ án 

không được giải quyết triệt để và toàn diện.  

Xét thấy vụ án này cần phải được điều tra lại để làm rõ hành vi “Đòi 

hối lộ” theo điểm đ khoản 2 Điều 279 Bộ luật Hình sự năm 1999 của 

các bị cáo Trần Hoàng L, Hoàng Phú Y và làm rõ vai trò đồng phạm về 

tội “Nhận hối lộ” của Trần Thanh H1, Nguyễn Thanh H4 nhằm giải 

quyết vụ án triệt để, toàn diện, đúng vai trò, mức độ phạm tội của từng 

bị cáo, đảm bảo sự công bằng, đúng pháp luật. 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng quyết định: Chấp nhận kháng 

nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.  

Hủy Bản án hình sự phúc của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình và Bản 

án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện T1, tỉnh Quảng Bình để 

điều tra lại theo đúng quy định của pháp luật. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI HÀ NỘI 

 

Bản án số: 770/2017/HS-PT 

Ngày 14-11-2017 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Ngô Hồng Phúc; 

Các Thẩm phán:  Bà Vũ Minh Tuấn; 

 Ông Phùng Hải Hiệp. 

Thư ký phiên toà: Bà Hoàng Thị Thu Hoài, Thư ký Toà án nhân dân cấp 

cao tại Hà Nội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội: Ông Bùi Ngọc Tân, 

Kiểm sát viên cao cấp.                

Ngày 14 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, 

mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự Thụ lý số 

596/2017/TLPT-HS ngày 15 tháng 8 năm 2017 đối với các bị cáo Kim Seong H 

và đồng phạm bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội “Sử dụng mạng máy tính, 

mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài 

sản” do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 

184/2017/HSST ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Tòa án nhân dân thành phố Hà 

Nội. 

* Bị cáo có kháng cáo (04): 

1. Trần Ngọc T, sinh năm 1975; nơi ĐKNKTT: Thôn C, xã V, thành phố 

T, tỉnh Thái Bình; trú quán: Số X đường Q, Phường A, quận V, thành Phố Hồ 

Chí Minh; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hoá: Lớp 07/12; Quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Trần Ngọc M, con bà Nguyễn Thị B (đều đã chết); vợ là Lý Thị 

Thanh N, sinh năm 1972; có 03 con, lớn sinh năm 2000, nhỏ sinh năm 2012; 

tiền án tiền sự: Không; Bị bắt tạm giam từ ngày 03/4/2016. Có mặt tại phiên tòa. 

 2. Kim Seong H, sinh năm 1982;  nơi ĐKNKTT và chỗ ở:  số Y Chumdan 

Humansia, phường S, quận B, TP. G, tỉnh J, Hàn Quốc; Quốc tịch: Hàn Quốc; 

Số hộ chiếu: M; nghề nghiệp: Tự do; con ông Kim Jong R, con bà Lee Hyo S 
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(đã chết); anh, chị em ruột: có 02 chị em, bị cáo là thứ hai; tiền án tiền sự: 

Không. 

+ Nhân thân: Ngày 20/02/1998 Trộm cắp tài sản; ngày 28/10/2014 Lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản, đã đình chỉ truy tố. 

+ Bị bắt tạm giam từ ngày 04/12/2015. Có mặt tại phiên tòa. 

3. Yang Dong K, sinh năm 1962; nơi ĐKNKTT và chỗ ở: quận S, TP. M, 

tỉnh J, Hàn Quốc; Quốc tịch: Hàn Quốc; Số hộ chiếu: M1; nghề nghiệp: Tự do; 

con ông Yang Woo S, con bà Kim Ki M (đều đã chết); vợ là Ku Y A, sinh năm 

1967; có 02 con, con lớn sinh năm 1993, con nhỏ sinh năm 1994; tiền án tiền sự: 

Không. 

+ Nhân thân: Ngày 31/5/2000 Vi phạm luật tiêu chuẩn lao động bị phạt 05 

triệu KRW; ngày 09/02/2001 Vi phạm luật tiêu chuẩn lao động bị phạt 300.000 

KRW; ngày 12/8/2005 Vi phạm luật giao thông bị phạt 500.000 KRW; ngày 

14/4/2008 Vi phạm luật giao thông bị phạt 01 triệu KRW. 

Bị bắt tạm giam từ ngày 04/12/2015. Có mặt tại phiên tòa. 

4. Kim Young Y, sinh năm 1975; nơi ĐKNKTT và chỗ ở: phường J Wang, 

TP. S, tỉnh G, Hàn Quốc; Quốc tịch: Hàn Quốc; Số hộ chiếu: M2; nghề nghiệp: 

Tự do; con ông Kim Ik T (đã chết), con bà Shin Ok S; anh chị em: có 02 chị em, 

bị cáo là thứ 2; vợ là Jang Sang M, sinh năm 1974; có 02 con, con lớn sinh năm 

1999, con nhỏ sinh năm 2001; tiền án, tiền sự: Không. 

+ Nhân thân: Ngày 06/8/2000 Vi phạm luật nghĩa vụ quân sự bị phạt 

300.000 KRW; ngày 27/3/2003 Vi phạm luật kinh doanh tài chính tín dụng đặc 

thù, giả mạo, thay đổi hồ sơ điện tử bị phạt tù 08 tháng và phạt tiền. 

Bị bắt tạm giam từ ngày 04/12/2015. Có mặt tại phiên tòa. 

* Người bào chữa: Bà Nguyễn Thị Hằng N và bà Trần Thị N, là các Luật 

sư của Văn phòng luật sư H thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội bào chữa bảo 

vệ quyền lợi cho các bị cáo Kim Seong H, Yang Dong K và Kim Young Y. Có 

mặt tại phiên tòa. 

 * Người phiên dịch tiếng Hàn Quốc: Bà Nguyễn Hương G là Cử nhân 

ngoại ngữ; địa chỉ: quận Đ, thành phố Hà Nội. Có mặt tại phiên tòa. 

Ngoài ra, trong vụ án này còn có 06 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

đến vụ án không kháng cáo, không bị kháng nghị. 

(Tại phiên tòa có sự tham dự của Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Việt Nam).   
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NỘI DUNG VỤ ÁN 

Kim Seong H, sinh năm 1982, quốc tịch Hàn Quốc là đối tượng thường 

xuyên nhập cảnh vào Việt Nam để buôn bán. Khoảng tháng 9/2015, H quen biết 

Trần Ngọc T, sinh năm 1975 trú tại đường Q, Phường A, quận V, thành phố Hồ 

Chính Minh khi H sang Việt Nam để bán hàng điện tử. H và T đã bàn bạc về 

việc H sang Việt Nam để ghi và quẹt thẻ giả qua máy POS để chiếm đoạt tiền và 

thỏa thuận chia lợi nhuận. Thủy là người sẽ liên hệ người sử dụng máy POS tại 

Việt Nam thì được hưởng 50% số tiền thanh toán thành công. H về Hàn Quốc 

tìm hiểu cách thức ghi thẻ giả và quẹt thẻ giả trên máy POS. 

Khoảng tháng 10/2015, thông qua An Young S, quốc tịch Hàn Quốc (hiện 

chưa xác định được nhân thân lai lịch), H quen biết Kim Young Y. H và Y bàn 

bạc về việc tìm mã thẻ tín dụng để sang Việt Nam thực hiện việc ghi thẻ Ngân 

hàng giả và quẹt thẻ giả qua máy POS để chiếm đoạt tiền. H và Yang Dong K 

bàn bạc về việc thực hiện ghi thẻ cần có máy tính và máy ghi thẻ giả. K có máy 

tính cá nhân rồi liên hệ mượn của Jun Dae S, quốc tịch Hàn Quốc (là bạn K hiện 

chưa xác định được nhân thân lai lịch) máy ghi thẻ. Y đến khu chợ Trung Quốc 

(China Town) tại tỉnh AnSam, Hàn Quốc. Y gặp được 02 người Trung Quốc tự 

giới thiệu một người có tài khoản Wechat là “Choi wa B” có các mã thẻ tín dụng 

với phí là 01 triệu Won (tương đương khoảng 20.000.000đ) và yêu cầu trả thêm 

6% giá trị số tiền quẹt thẻ thành công. Sau đó H đã liên lạc qua Wechat với tài 

khoản “Choi wa B” để nhận mã thẻ và thỏa thuận sẽ chia lợi nhuận cho tài 

khoản “Choi wa B” là 30%, H và K được hưởng 10% còn Y được hưởng 10% 

tổng số tiền thanh toán thành công. Sau khi thỏa thuận tỷ lệ ăn chia thì H muốn 

làm luôn nhưng do có việc gia đình nên T hẹn nhóm H khoảng ngoài 20/11/2015 

sẽ ra Hà Nội để thực hiện hành vi ghi và quẹt thẻ giả. 

Sau khi bàn bạc và thống nhất với Kim Yeong H, T đã liên lạc với Phạm 

Hồng N, sinh năm 1976 trú tại Phòng Chung cư N, phường T, quận C, Hà Nội 

để nhờ Nam giúp T tìm cơ sở kinh doanh có sử dụng máy POS tại Hà Nội và 

thỏa thuận sẽ chia cho Nam 25% số tiền thanh toán thành công qua máy POS. N 

liên lạc với Vũ Thị T1, sinh năm 1987 trú tại huyện V, tỉnh Bắc Ninh là chủ 

quán “Ốc” để mượn máy POS của cửa hàng để quẹt thẻ, T1 đồng ý cho N mượn 

máy POS và thỏa thuận khi nào cần quẹt thẻ thì N qua cửa hàng lấy máy POS. 

Ngày 23/11/2015, T cùng Nguyễn Phước K, sinh năm 1990 trú tại phường 

4, thành phố M, tỉnh Cà Mau và Ngô Thị Thu Tr, sinh năm 1990 trú tại quận 

Ngô Quyền, Hải Phòng là bạn của H và K đi máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh 

ra Hà Nội. Đến sân bay Nội Bài T đi xe bus đến khu vực đường Hai Bà Trưng, 
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quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thì gọi N đến đón, đưa về khách sạn H ở phường T, 

quận B, thành phố Hà Nội còn PK và Tr ở lại sân bay để đón nhóm H. T điện 

thoại cho PK thông báo T đã thuê phòng 806 khách sạn H để nghỉ.  

Khoảng 21h cùng ngày thì H mang theo 01 máy ghi thẻ YKL608 và 05 

chiếc thẻ từ cùng với Yang Dong K mang theo 01 máy tính xách tay LG và 05 

chiếc thẻ nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Nội Bài. H và K gặp 

PK và Tr tại sân bay rồi đợi đến 22 giờ cùng ngày thì Y cũng nhập cảnh vào 

Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Nội Bài. Sau khi gặp nhau tất cả đi taxi về 

khách sạn H, H và K thuê phòng 602, Y thuê phòng 502, PK và Tr thuê phòng 

601 khách sạn H. 

Đến sáng ngày 24/11/2015, N liên lạc với T1 để mượn máy POS, T1 đồng 

ý cho mượn nên N nhờ Nguyễn Bảo K1, sinh năm 1988 trú tại L, quận H, Hà 

Nội (là bạn trước đây làm ở quán Ốc) đến cửa hàng Ốc tại phố N, quận H, Hà 

Nội gặp T1 để lấy máy POS của T1 đưa cho T tại quận B, Hà Nội. Sau khi nhận 

máy POS T mang máy lên phòng 602 gặp H, K và Y. Y đăng nhập tài khoản 

Wechat, tài khoản “Kim” mã ID: K2000 và nói chuyện với người có nich chat 

“Choi wa B” mã ID: A1905 “Choi wa B” đã gửi cho Y các mã thẻ số 

538920000913877, 502123625230190, 52414001135602, 558720500000038, 

540534000056180, 549035373924124, 524335639237220, 4870900410566475, 

4870900410514905. H sử dụng các mã thẻ này ghi các dữ liệu lên các thẻ từ. 

Khi in được các dữ liệu vào thẻ thì H đưa thẻ cho T để T quẹt vào máy POS rút 

tiền. T thực hiện việc quẹt thẻ nhiều lần nhưng trong đó chỉ có 02 giao dịch 

thành công là: Thẻ số 4870900410566475 thanh toán thành công với số tiền 

13.660.000đ và thẻ số 4870900410514905 thanh toán thành công với số tiền 

8.500.000đ. Tổng cộng được 22.160.000đ. (Sau khi trừ chi phí Ngân hàng thì số 

tiền còn lại là 21.700.000đ được chuyển vào tài khoản số 1281000008453 tại 

Ngân hàng B của Vũ Thị T1). Khi quẹt thẻ thành công máy POS in ra 03 liên 

hóa đơn thanh toán thành công thì K là người ký vào bên chủ thẻ thanh toán. T 

gọi điện cho N, N gọi điện cho K1 đến chỗ T lấy máy POS và tập hóa đơn thanh 

toán thành công về đưa lại cho T1 và hẹn ngày 25/11/2015 tiếp tục mang máy 

POS đến quẹt thẻ để thanh toán. 

Do thực hiện việc ghi thẻ qua máy ghi thẻ của K bị lỗi nên chiều tối ngày 

24/11/2015, H liên hệ qua mạng xã hội “Wechat vpwos” Kim Young U, quốc 

tịch Hàn Quốc (hiện chưa xác định được nhân thân) đang ở Trung Quốc để 

mượn máy ghi thẻ, U đồng ý cho H mượn máy và gửi chuyển phát bưu kiện 01 

máy ghi thẻ MSR609 từ Trung Quốc đến khách sạn H cho H. Do không biết 
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tiếng Việt và đang thuê phòng cùng khách sạn với PK nên H đã bảo gửi đến địa 

chỉ nhận là khách sạn H, người nhận là PK có số điện thoại Q (H không bàn 

bạc với PK). 

Ngày 25/11/2015, nhân viên bưu điện mang bưu kiện có 01 máy ghi thẻ từ 

đến khách sạn H gọi cho PK xuống lấy rồi đưa cho H. H, K, Y và T tiếp tục thực 

hiện việc ghi và quẹt thẻ giả qua máy POS nhiều lần nhưng không thành công, 

máy POS hiện báo lỗi bằng tiếng Anh nên H nhờ PK sang để dịch hộ sang tiếng 

Hàn Quốc. 

Cùng ngày 25/11/2015, T1 đến ngân hàng B rút được số tiền là 21.700.000 

đồng rồi đưa cho N 21.000.000 đồng, T1 giữ lại 700.000 đồng do N nợ T1 tiền 

ăn trước đó. N mang số tiền trên đến đưa cho T, T đưa lại cho N 4.800.000 đồng 

(tương đương 25%) tiền phí mà trước đó T đã thỏa thuận với N. 

Ngày 26 và 27/11/2015, T liên lạc với N mượn máy POS, N liên lạc với 

K1. K1 đã mượn 01 máy POS của T1 và 01 máy POS của Dương Lệ H1, sinh 

năm 1984 trú tại quận T, Hà Nội là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư công 

nghiệp và phát triển V thông qua Trần Thu V, sinh năm 1984 trú tại quận Hoàng 

Mai, Hà Nội. K1 mang 02 máy POS mượn được của T1 và Hoa đến khách sạn H 

đưa cho T. T cùng nhóm H tiếp tục thực hiện việc ghi và quẹt thẻ giả. Y nhận 

mã thẻ từ “Choi wa B” qua tài khoản Wechat rồi đưa cho K các mã thẻ trên để K 

thực hiện việc thi thẻ tín dụng giả. Sau khi ghi xong K đưa các thẻ giả trên cho T 

để quẹt. T sử dụng các thẻ tín dụng giả trên quẹt qua 02 máy POS  trong đó có 

các giao dịch thanh toán thành công là: 

- Máy POS của cửa hàng Ốc thanh toán thành công 04 giao dịch từ mã thẻ 

số 4101090005179255, 4037100302963621 với tổng số tiền thanh toán thành 

công là 118.550.000đ. Toàn bộ số tiền trên chưa báo biến động giao dịch có đến 

tài khoản của T1, do Ngân hàng B nghi ngờ là giao dịch gian lận cụ thể: 

 

Số 

TT 

Số thẻ Ngân hàng phát hành Quốc 

gia 

Giờ/ Ngày Số tiền 

(VNĐ) 

1 4101090005179255 Citibank Korea Inc 

Hàn 

Quốc 

26/11/2015 20.000.000 

26/11/2015 18.550.000 

26/11/2015 40.000.000 

2 
4037100302963621 Robins Federal Credit 

Union 

Mỹ 26/11/2015 40.000.000 

Tổng 118.550.000 
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- Máy POS của Công ty TNHH đầu tư Công nghệ và phát triển V thanh toán 

thành công 10 giao dịch từ các mã thẻ số 4037100302963621, 

4190024249769417, 5593095001269713, 4037100703372521, 

4037100202996085,4470112680014863 với tổng số tiền thanh toán thành công 

là 160.000.000đ. Toàn bộ số tiền trên chưa báo biến động giao dịch có đến tài 

khoản của Hoa, do Ngân hàng B nghi ngờ là giao dịch gian lận cụ thể: 

 

Số 

TT 

Số thẻ Ngân hàng phát hành Quốc 

gia 

Giờ/ Ngày Số tiền 

(VNĐ) 

1 4037100302963621 Robins Federal Credit 

Union 

Mỹ 26/11/2015 16.000.000 

2 4190024249769417 U.S Bank National 

Association 

Mỹ 27/11/2015 16.000.000 

3 5593095001269713 Barclays Bank Delaware Mỹ 27/11/2015 20.000.000 

4 4037100703372521 Robins Federal Credit 

Union 

Mỹ 27/11/2015 16.000.000 

5 4037100202996085 

 

Robins Federal Credit 

Union 

Mỹ 27/11/2015 10.000.000 

16.000.000 

20.000.000 

10.000.000 

20.000.000 

6 4470112680014863 The Bancorp Bank Mỹ 27/11/2015 16.000.000 

Tổng số tiền 160.000.000 

Sau khi T quẹt thẻ giả qua máy POS thì máy in ra 02 liên hóa đơn thanh 

toán thành công thì K là người ký vào các hóa đơn đó. T liên lạc với N trả máy 

POS, N gọi điện cho K1 đến chỗ T lấy máy POS mang về trả cho Hoa và T1 và 

không thực hiện nữa. Sau đó Kim Seong H và Yang Dong K cùng với PK đi Hải 

phòng chơi còn Y ở lại khách sạn. 

Ngày 01/12/2015, khi Dương Lệ H1 đến ngân hàng B chi nhánh Tây Hồ ở 

phường Q, quận B, Hà Nội để làm thủ tục rút tiền thì Cơ quan công an phát hiện 

và mời về trụ sở làm việc. 
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Ngày 04/12/2015, Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Hà Nội ra lệnh bắt 

khẩn cấp đối với Kim Seong H, Yang Dong K, Kim Young Y. Tại Cơ quan điều 

tra H, K, Y đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên. 

Đối với Trần Ngọc T sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã bỏ trốn. Ngày 

03/4/2016, T đã đến PC52 - Công an thành phố Hồ Chí Minh đầu thú và khai 

nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. 

Ngoài ra các bị cáo còn khai nhận trong thời gian từ ngày 24/11/2015 đến 

ngày 27/11/2015, các bị cáo còn nhận mã thẻ, ghi và quẹt thẻ qua máy POS của 

T1 và Hoa nhưng không thành công 30 giao dịch với tổng số tiền là 

646.900.000đ. Đối với các giao dịch không thành công thì ngân hàng B không 

thu phí giao dịch. 

Quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã tạm giữ một số tài sản sau: Tạm giữ 

của Kim Seong H: 30 thẻ nhựa có khe thẻ từ; 01 thiết bị ghi thẻ từ, mã hiệu: 

YKL608, màu đen; 01 thiết bị ghi thẻ từ, mã hiệu: MSR609, màu trắng; 01 hộ 

chiếu số M48468121; 01 điện thoại Sam Sung đã qua sử dụng. Tạm giữ của 

Yang Dong K: 01 máy tính xách tay nhãn hiệu LG; 01 điện thoại Samsung đã 

qua sử dụng; 01 hộ chiếu số M22858191. Tạm giữ của Kim Young Y: 01 điện 

thoại LG, Imei: 357056060440683; điện thoại LG đã qua sử dụng. Tạm giữ của  

Nguyễn Bảo K1: 01 máy POS, nhãn hiệu Ingenico IWL 220, siri: 

15227WL23367560. Tạm giữ của Vũ Thị T1: 01 máy POS, nhãn hiệu Ingenico IWL 

220, số serial:14104WL21652332. Tạm giữ của Dương Lệ H1: 01 liên giấy rút tiền 

mặt ngày 01/12/2015 của ngân hàng B, số tiền rút 144.000.000 đồng từ tài 

khoản số: 21210000331087. Tạm giữ của Phạm Hồng N 4.800.000đ. Tạm giữ 

của Vũ Thị T1 700.000đ. 

Tại công văn số 679/B-TTT ngày 03/12/2015, Ngân hàng B trả lời: Trong 

số 30 thẻ ATM mà Cơ quan điều tra thu giữ, xác định có 05 thẻ giả; 16 thẻ 

không phải do ngân hàng phát hành, không xác định là thẻ giả; 09 thẻ không có 

căn cứ xác để xác định. 

Đối với các thẻ mà Ngân hàng B kết luận tình trạng thẻ là “không xác định” 

là do Ngân hàng B chưa có tài liệu, căn cứ để xác định đó có phải là thẻ thật hay 

không. 

Tại công văn số 697 ngày 03/12/2015 Ngân hàng TMCP đầu tư và phát 

triển Việt Nam cung cấp: Ngày 29/01/2015, Ngân hàng B chi nhánh Tây Hồ đã 

ký hợp đồng chấp nhận thanh toán các thẻ thanh toán quốc tế như thẻ ghi nợ nội 

địa B, thẻ ghi nợ nội địa trong liên minh Banknetvn, thẻ Visa, thẻ Master, thẻ 

Unionpay, thẻ JCB với nhà hàng Ốc thuộc công ty cổ phần XNK A do Trần 
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Quang T3 làm giám đốc có địa chỉ tại phường H, quận H, Hà Nội… Nhà hàng 

Ốc phải trả phí dịch vụ cho mỗi giao dịch thành công theo quy định tương ứng 

với từng loại thẻ trên là 0,3%, 1,6%, 1,6%, 2,0%, số tài khoản giao dịch tại ngân 

hàng B 12819999984253 các thông báo biến động giao dịch tài khoản thì ngân 

hàng B đều tự động nhắn vào số điện thoại 0988845563 của Vũ Thị T1. 

Ngày 25/11/2015, Ngân hàng B chi nhánh Tây Hồ đã ký hợp đồng chấp 

nhận thanh toán các thẻ thanh toán như thẻ ghi nợ nội địa B, thẻ ghi nợ  nội địa 

trong liên minh Banknetvn, thẻ Visa, thẻ Master, thẻ Unionpay, thẻ JCB với 

Công ty TNHH đầu tư công nghiệp và phát triển V do Dương Lệ H1 làm giám 

đốc có địa chỉ tại đường L, quận T, Hà Nội. Công ty phải trả phí dịch vụ cho 

mỗi giao dịch thành công theo quy định tương ứng với từng loại thẻ trên là 

0,3%, 1,6%, 1,6%, 2,0%, số tài khoản giao dịch tại ngân hàng là 

21210000331087 các thông báo biến động giao dịch tài khoản thì ngân hàng B 

đều tự động nhắn vào số điện thoại 0943084356 của Dương Lệ H1. 

Tại Công văn số 679/CV ngày 03/12/2015 và Công văn số 292/CV ngày 

30/6/2016, Ngân hàng B cung cấp: 

Tổng số giao dịch thành công tại đơn vị chấp nhận thẻ của Công ty TNHH 

đầu tư công nghiệp và phát triển V là 10 giao dịch trong các ngày 26,27/11/2015 

với tổng số tiền là 160.000.000đ. 

Tổng số giao dịch thành công tại đơn vị chấp nhận thẻ của nhà hàng Ốc 

thuộc công ty cổ phần xuất nhập khẩu A là 06 giao dịch trong các ngày 

24,26/11/2015 với tổng số tiền là 140.710.000đ. 

Tổng số giao dịch thanh toán không thành công tại 02 đơn vị chấp nhận thẻ 

là 30 diao dịch, với tổng số tiền là 646.900.000đ. Đối với các giao dịch không 

thành công thì ngân hàng B không thu phí giao dịch. 

Đối với các thông tin về tên chủ thẻ: Các giao dịch phát sinh tại công ty 

TNHH đầu tư công nghiệp và phát triển V và nhà hàng Ốc thuộc công ty cổ 

phàn A đều là thẻ của Ngân hàng Mỹ, Hàn Quốc phát hành. Vì vậy ngân hàng B 

không có thông tin về tên chủ thẻ. 

Đối với số tiền 21.761.120đ mà các đối tượng đã chiếm đoạt thuộc số tiền 

của các giao dịch có thông báo hoặc tra soát với lý do gian lận của Tổ chức thẻ, 

ngân hàng phát hành thẻ. Trước đó Ngân hàng B đã hạch toán ghi có số tiền này 

vào tài khoản của đơn vị chấp nhận thẻ. Do đó Cơ quan điều tra có thể xem xét 

chuyển lại Ngân ngàng B với tư cách là ngân hàng thanh toán để xử lý tra soát 

khiếu nại. 
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Hồi 19h ngày 02/12/2015, Cơ quan điều tra đã tiến hành kiểm tra máy tính 

xách tay đã thu giữ của Yang Dong K. Tài khoản Wechat của Kim Young Y với 

tài khoản “take your time” của Yang Dong K thu giữ được nội dung cuộc nói 

chuyện và các mã thẻ mà Kim Young Y gửi Yang Dong K sau đó thực hiện việc 

ghi thẻ và quẹt thẻ qua máy POS cụ thể:  

 
Số 

TT 

Mã thẻ Thời gian nhận mã 

thẻ 

Số tiền giao 

dịch( đồng) 

Thời gian 

giao dịch 

Ghi chú 

1 4599031004169359 11: 18; 27/11/2015 Không Không Không 

2 5593095001269713 11: 21; 27/11/2015 20.000.000 27/11/2015 Thành công 

3 5593090002767112 11: 24; 27/11/2015 Không Không Không 

4 4470112680014863 11: 24; 27/11/2015 16.000.000 27/11/2015 Thành công 

5 4470110386056881 10:57;  27/11/2015 Không Không Không 

6 5593090002767112 11: 01; 27/11/2015 Không Không Không 

7 4037100202996085 11: 32; 27/11/2015 

20.000.000 27/11/2015 Thành công 

10.000.000 27/11/2015 Thành công 

20.000.000 27/11/2015 Thành công 

16.000.000 27/11/2015 Thành công 

10.000.000 27/11/2015 Thành công 

8 4037100703372521 11: 37; 27/11/2015 Không Không Không 

9 4470112680014863 11: 37; 27/11/2015 Không Không Không 

10 5457120988902139 12: 16; 27/11/2015 Không Không Không 

11 4470113010011975 12: 21; 27/11/2015 Không Không Không 

12 5388032230400370 12: 29; 27/11/2015 Không Không Không 

13 5438050244435810 12: 35; 27/11/2015 Không Không Không 

14 5438058044945847 12: 35; 27/11/2015 Không Không Không 

15 5521032210104818 12: 40;27/11/2015 Không Không Không 

16 4060955971673813 12: 45;27/11/2015 Không Không Không 

17 4060956651765341 12: 45;27/11/2015 Không Không Không 

18 4190024249769417 12: 45; 27/11/2015 16.000.000 27/11/2015 Thành công 

19 4003449335728604 12: 59; 27/11/2015 Không Không Không 

20 4003449978982674 12: 59; 27/11/2015 Không Không Không 

21 4748430025331842 13: 14; 27/11/2015 Không Không Không 
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Quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã tạm giữ 16 hóa đơn thanh toán quẹt 

thẻ qua máy POS của Dương Lệ H1 và Vũ Thị T1 và 02 liên tổng kết. Yang 

Dong K đã ký xác nhận là người thực hiện việc ghi các mã thẻ và thực hiện các 

giao dịch thành công vào các ngày 24,26,27/11/2015 với tổng số tiền thanh toán 

thành công là 300.710.000đ. 

Đối với các đối tượng An Young S, Jun Dae S, Kim Young Un, quốc tịch 

Hàn Quốc, người sử dụng tài khoản “Choi wa B ” quốc tịch Trung Quốc. Bị can 

Kim Young Y, Kim Seong H, Yang Dong K đều khai không biết địa chỉ cụ thể 

và quen biết qua mạng xã hội Wechat nên Cơ quan điều tra không xác minh làm 

rõ được. Nên ngày 23/11/2016, Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Hà Nội đã 

ra quyết định tách vụ án hình sự, tách hành vi của các đối tượng An Young S, 

Jun Dae S, Kim Young Un và người sử dụng tài khoản “Choi wa B ” khi nào có 

thông tin sẽ điều tra về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng 

Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra 

đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án. 

Quá trình điều tra Trần Ngọc T khai nhận, T nhờ Phạm Hồng N tìm cơ sở 

kinh doanh có máy POS để liên hệ mượn máy POS để quẹt thẻ, T thỏa thuận 

chia cho N 25% tổng số tiền thanh toán thành công. N đã liên hệ mượn máy 

POS của Vũ Thị T1, Trần Thu V, Dương Lệ H1 rồi nhờ Nguyễn Bảo K1 mang 

đến khách sạn H đưa cho T để quẹt thẻ trong các ngày 24, 25, 26/11/2015. Ngày 

25/11/2015, T và người Hàn Quốc đã quẹt thẻ thành công được 21.000.000đ, T 

đã trả cho N 4.800.000đ. Quá trình điều tra Phạm Hồng N khai không tham gia 

vào việc ghi thẻ và quẹt thẻ giả, không trực tiếp cầm thẻ quẹt lần nào và không 

biết nhóm T đã dùng thẻ giả để quẹt qua máy POS để chiếm đoạt tiền của người 

khác, cho nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý. 

Đối với Nguyễn Bảo K1, Vũ Thị T1, Trần Thu V và Dương Lệ H1 khai, do 

có quan hệ với Phạm Hồng N từ trước nên khi N đặt vấn đề mượn máy POS thì 

Vân, T1 và Hoa đã đồng ý cho N mượn sau đó N nhờ K1 đến lấy máy POS 

mang đến khách sạn H đưa cho Trần Ngọc T. T đã quẹt thẻ thanh toán trong các 

ngày 24, 25, 26, 27/11/2015. Khánh, T1, Vân và Hoa không thực hiện việc ghi 

thẻ và quẹt thẻ giả trên máy POS. Không biết T, Y, H và K thực hiện việc ghi và 

quẹt thẻ giả trên máy POS. Khánh, T1, Vân và Hoa không biết nguồn gốc số 

tiền thanh toán thành công trên máy POS là thẻ giả nên Cơ quan điều tra không đề 

cập xử lý. 

Đối với Nguyễn Phước K là người phiên dịch cho Kim Seong H, Kim 

Young Y và Yang Dong K. Kết quả điều tra cho thấy, Nguyễn Phước K không 
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thực hiện và không biết việc ghi thẻ và quẹt thẻ giả trên máy POS của Y, K, H 

và T như thế nào. PK không được hưởng lợi gì từ việc ghi và quẹt thẻ giả thanh 

toán qua máy POS để chiếm đoạt tiền của người khác nên Cơ quan điều tra 

không đề cập xử lý. 

Đối với 30 chiếc thẻ Cơ quan điều tra đã thu giữ của Kim Seong H và Yang 

Dong K. H khai mang theo 05 chiếc thẻ, K mang theo 05 chiếc thẻ. Những chiếc 

thẻ trên là của các cửa hàng ăn, siêu thị tại Hàn Quốc tặng khách hàng khi đến 

mua hàng. Số thẻ còn lại do Kim Young Un gửi cho H cùng máy ghi thẻ ngày 

25/11/2015. 

Trần Ngọc T khai số tiền 21.000.000đ đã nhận từ N là số tiền thanh toán 

thành công ngày 24/11/2015. T đã chia cho N 4.800.000đ còn 16.200.000đ, T đã 

đưa cho Kim Seong H. H khai chưa được nhận số tiền trên và trước khi H cùng 

K đi Hải Phòng thì T đã đưa 10.000.000đ cho Huyn tại phòng 602 khách sạn Hải 

N. Ngoài lời khai của T ra không có tài liệu nào chứng minh T đã đưa số tiền 

16.200.000đ cho H.  

Ngày 26/07/2016, Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử lý vật chứng số 181 

trao trả 02 máy POS và số tiền 5.500.000đ cho chị Nguyễn Thị Minh N (Đại 

diện ngân hàng B được ủy quyền). 

Về TNDS: Đại diện ngân hàng B yêu cầu các bị cáo phải hoàn trả số tiền 

21.760.120đ để Ngân hàng hoàn trả cho Ngân hàng phát hành thẻ. Đề nghị xử lý 

nghiêm các bị cáo trước pháp luật. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 184/2017/HSST ngày 21/6/2017, Tòa án 

nhân dân thành phố Hà Nội áp dụng điểm a khoản 3 Điều 226b; điểm p khoản 

1,2 điều 46; điều 32 (đối với các bị cáo Kim Seong H, Yang Dong K, Kim 

Young Y)  Bộ luật hình sự, xử phạt Trần Ngọc T 08 (Tám) năm tù, Kim Seong 

H 07 (Bẩy) năm 06 (Sáu) tháng tù, Yang Dong K 07 (Bẩy) năm 06 (Sáu) tháng 

tù, Kim Young Y 07 (Bẩy) năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn 

thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về hình phạt bổ sung đối với 

bị cáo Kim Seong H, Yang Dong K, Kim Young Y sau khi mãn hạn tù; xử lý vật 

chứng, trách nhiệm dân sự, án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định 

của pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 28/6/2017 bị cáo Trần Ngọc T kháng cáo; ngày 

05/7/2017 các bị cáo Kim Seong H, Yang Dong K và Kim Young Y kháng cáo. 

Nội dung đơn kháng cáo của các bị cáo đều xin giảm nhẹ hình phạt. 
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Căn cứ vào các chứng cứ đã được Hội đồng xét xử phúc thẩm thẩm tra 

công khai tại phiên tòa; lời khai của các bị cáo, quan điểm bào chữa của các luật 

sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo và đặc biệt căn cứ vào kết quả tranh tụng công 

khai tại phiên tòa; trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các tài liệu, chứng cứ đã 

thu thập trong quá trình điều tra vụ án, cũng như ý kiến đề nghị của đại diện 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm cũng như ở phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo Trần 

Ngọc T, Kim Seong H, Yang Dong K và Kim Young Y cơ bản khai nhận toàn 

bộ hành vi phạm tội như đã tóm tắt ở trên. Lời khai của bị cáo tại các phiên toà 

phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, phù hợp lời khai của 

những người làm chứng, kết luận giám định và các tài liệu cơ quan điều tra đã 

thu thập...cho nên Hội đồng xét xử phúc thẩm có đủ căn cứ khẳng định:  

Khoảng tháng 9/2015, Kim Seong H quen biết Trần Ngọc T khi sang Việt 

N để bán hàng điện tử. Kim Seong Huyn và Trần Ngọc T đã bàn bạc về việc 

Kim Seong H sẽ sang Việt Nam để ghi và quẹt thẻ giả qua máy POS để chiếm 

đoạt tiền và thỏa thuận chia lợi nhuận. Theo đó Trần Ngọc T là người sẽ liên hệ 

người sử dụng máy POS tại Việt Nam thì được hưởng 50% số tiền thanh toán 

thành công. Kim Seong H về Hàn Quốc bàn bạc với Yang Dong K và Kim 

Young Y, đồng thời tìm hiểu cách thức ghi thẻ giả và quẹt thẻ giả trên máy POS, 

sau đó trở lại Việt Nam cùng Trần Ngọc T thực hiện việc chiếm đoạt tài sản như 

đã bàn bạc. 

Sau khi bàn bạc và thống nhất với các bị cáo Kim Seong H, Yang Dong K 

và Kim Young Y, Trần Ngọc T đã liên lạc với Phạm Hồng N nhờ Phạm Hồng N 

giúp T tìm cơ sở kinh doanh sử dụng máy POS tại Hà Nội và sẽ chia cho N 25% 

số tiền thanh toán thành công qua máy POS. Phạm Hồng N đã liên hệ với Vũ 

Thị T1 là chủ quán “Ốc” để mượn máy POS của cửa hàng này để quẹt thẻ. 

Từ ngày 24/11/2015 đến ngày 27/11/2015, các bị cáo Trần Ngọc T, Kim 

Seong H, Yang Dong K và Kim Young Y đã quẹt thẻ 16 giao dịch thành công 

qua máy POS. Tổng số giao dịch thành công tại đơn vị chấp nhận thẻ của Công 

ty TNHH Đầu tư Công nghiệp và Phát triển V là 10 giao dịch (trong các ngày 

26 và 27/11/2015) với tổng số tiền là 160.000.000 đồng. Tổng số giao dịch 

thành công tại đơn vị chấp nhận thẻ của “Nhà hàng Ốc” thuộc Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu A là 06 giao dịch (trong các ngày 24 và 26/11/2015) với tổng số 

tiền là 140.710.000 đồng. Sau khi quẹt thẻ thành công máy POS in ra 02 liên 
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hóa đơn thanh toán thì Yang Dong K là người ký vào toàn bộ các hóa đơn đó rồi 

Trần Ngọc T đưa lại máy POS và các liên hóa đơn trên cho Phạm Hồng N để 

mang về đưa cho Vũ Thị T1 và Dương Lệ H1. 

Ngày 25/11/2015 Vũ Thị T1 đến ngân hàng B để rút số tiền 21.700.000 

đồng, T1 giữ lại 700.000 đồng, đưa cho N 21.000.000 đồng. Phạm Hồng N 

mang số tiền trên đến đưa cho T. Trần Ngọc T đưa lại cho Phạm Hồng N 

4.800.000 đồng. 

Ngày 01/12/2015, khi Dương Lệ H1 đến ngân hàng B chi nhánh Tây Hồ ở 

số 47 Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

để làm thủ tục rút tiền thì bị Cơ quan điều tra phát hiện.  

Như vậy, tựu chung lại, có đủ căn cứ xác định các bị cáo Trần Ngọc T, 

Kim Seong H, Yang Dong K và Kim Young Y đã bàn bạc nhau làm thẻ tín 

dụng giả quẹt qua máy POS và thực tế các bị cáo đã thực hiện quẹt thẻ giả thành 

công đối với 16 giao dịch với tổng số tiền 300.710.000 đồng, tuy nhiên, các bị 

cáo mới rút được số tiền 21.700.000 đồng thì đã bị phát hiện bắt giữ. 

Với những hành vi chiếm đoạt tài sản nêu trên, các bị cáo Trần Ngọc T, 

Kim Seong H, Yang Dong K và Kim Young Y đã bị cấp sơ thẩm truy tố và xét 

xử về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết 

bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điểm a Khoản 3 

Điều 226b của Bộ luật Hình sự là có căn cứ.  

[2] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với các bị cáo, Hội đồng xét 

xử phúc thẩm nhận thấy:  

Về vai trò và tính chất nguy hiểm của hành vi của từng bị cáo: Trong vụ án 

này, bị cáo Trần Ngọc T là người quen biết, rồi bàn bạc với bị cáo Kim Seong H 

ngay từ đầu, sau đó Trần Ngọc T tỏ ra tích cực trong việc tổ chức đi lại, thuê 

khách sạn, rồi tìm kiếm công cụ phạm tội giúp cho Kim Seong H, Yang Dong K 

và Kim Young Y thực hiện việc chiếm đoạt tài sản. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm 

phân hóa và xác định Trần Ngọc T và Kim Seong H là các bị cáo giữ vai trò 

chính trong vụ án là đúng. 

Về tình tiết giảm nhẹ: Đối với bị cáo Trần Ngọc T, Tòa án cấp sơ thẩm đã 

xác định bị cáo được áp dụng các tình tiết là: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có 

tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo theo quy định tại Điểm p Khoản 1, Khoản 2 

Điều 46 của Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử tiếp 

nhận được “Đơn xin xác nhận” của vợ bị cáo là Lý Thị Thanh N, theo nội dung 

xác nhận của Công an Phường A, quận V, Thành Phố Hồ Chí Minh thì sau khi 
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phạm tội Trần Ngọc T đã ra đầu thú tại Công an Thành Phố Hồ Chí Minh. Tình 

tiết này là tình tiết giảm nhẹ mới cho nên được Hội đồng xét xử phúc thẩm ghi 

nhận và áp dụng theo quy định tại Khoản 2 Điều 46 của Bộ luật Hình sự để giảm 

nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt. 

Đối với các bị cáo Kim Seong H, Yang Dong K và Kim Young Y: Khi áp 

dụng và quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm cũng đã xem xét và cho rằng 

các bị cáo Kim Seong H, Yang Dong K và Kim Young Y đều khai báo thành 

khẩn và cũng đã xem xét đến nhân thân của các bị cáo, theo đó đã áp dụng các 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Điểm p Khoản 1 và Khoản 2 

Điều 46 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, luật sư bào chữa cho các bị cáo xuất trình tại 

phiên tòa các Biên lai thu tiền của Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, 

theo đó xác định các bị cáo Kim Seong H, Yang Dong K và Kim Young Y đã 

nộp toàn bộ số tiền phải bồi thường và tiền án phí theo quyết định của bản án sơ 

thẩm. Tình tiết này được Hội đồng xét xử phúc thẩm ghi nhận và áp dụng thêm 

tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 46 của Bộ luật Hình sự.  

Thêm nữa, các bị cáo phạm tội trong trường hợp đồng phạm và phạm tội 

chưa đạt cho nên Hội đồng xét xử phúc thẩm áp dụng thêm quy định tại các 

Điều 18, 20 và 47 của Bộ luật Hình sự để phân hóa vai trò và giảm cho các bị 

cáo một phần hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Việt Nam đề nghị 

được Hội đồng xét xử cho phát biểu, theo nội dung phát biểu thể hiện rất xấu hổ 

về việc làm của các bị cáo, tuy nhiên vị Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Việt Nam 

cho rằng các bị cáo chấp hành hình phạt ở Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn, đặc 

biệt năm 2017 là năm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - 

Hàn Quốc nên đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận giảm hình phạt cho 

các bị cáo. 

Các phần khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng 

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

Vì các lẽ trên; 

Căn cứ vào Điểm b Khoản 2 Điều 248 của Bộ luật Tố tụng Hình sự, 

QUYẾT ĐỊNH 

Chấp nhận kháng cáo và sửa bản án sơ thẩm; 

Tuyên bố các bị cáo Trần Ngọc T, Kim Seong H, Yang Dong K và Kim 
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Young Y phạm tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet 

hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” 

Áp dụng: điểm a khoản 3 Điều 226b; Điểm p Khoản 1 và Khoản 2 Điều 

46; Điểm g Khoản 1 Điều 48, Điều 18, Điều 20, Điều 32; áp dụng thêm Điều 47 

của Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Kim Seong H, Yang Dong K và Kim 

Young Y. 

+ Xử phạt Trần Ngọc T 07 (bẩy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm 

giam 03/04/2016. 

+ Xử phạt Kim Seong H 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày bắt 04/12/2015.  

+ Xử phạt Yang Dong K 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày bắt 04/12/2015. 

+ Xử phạt Kim Young Y 05 (năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt 

04/12/2015. 

Hình phạt bổ sung: Trục xuất các bị cáo Kim Seong H, Yang Dong K và 

Kim Young Y phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

ngay sau khi mãn hạn tù. 

Xác nhận các bị cáo Kim Seong H, Yang Dong K và Kim Young Y đã nộp 

tiền bồi thường và án phí (các Biên lai thu tiền Số AA/2015/0007741, Số 

AA/2015/0007742 và Số AA/2015/0007743 ngày 06/11/2017 của Cục thi hành 

án dân sự thành phố Hà Nội). 

Các phần khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng 

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

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

 Nơi nhận: 

- VKSNDCC tại Hà Nội; 
- TAND TP Hà Nội; 

- VKSND TP Hà Nội; 

- CA TP Hà Nội; 

- Cục THADS TP Hà Nội; 

- Trại TGCA TP Hà Nội; 

- Các bị cáo (gửi qua trại giam); 

- Lưu HS(2), Phòng HCTP(2). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 

Ngô Hồng Phúc 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Bản án số: 81/2018/HS-PT 

Ngày 13-6-2018 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU 

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Trung Dũng 

Thẩm phán: Ông Tạ Quốc Việt 

 Ông Đào Đức Thiện 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Bình – Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tham gia 

phiên tòa: Ông Huỳnh Hùng Cường – Kiểm sát viên. 

Ngày 13 tháng 6 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 74/2018/HSPT ngày 

10-5-2018 đối với các bị cáo Nguyễn Văn T1, Nguyễn Phi T2 do có kháng cáo 

của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 05/2018/HS-ST ngày 14-3-

2018 của Tòa án nhân dân  huyện Đ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

1. Nguyễn Văn T1, sinh năm 1990 tại Bình Định; nơi đăng ký HKTT: 

thôn Đ, xã N, thị xã A, tỉnh Bình Định; nơi ở: ấp P, xã N, huyện Đ, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu; nghề nghiệp: tài xế; trình độ văn hóa: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: 

Nam; Tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T, sinh năm 

1970 và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1970;  

         Tiền án, tiền sự: không. 

         Bị bắt, tạm giam ngày 14-12-2017, thay đổi biên pháp ngăn chặn cho tại 

ngoại ngày 15-01-2018 (có mặt). 

2. Nguyễn Phi T2, sinh ngày 10-4-2001 tại Bình Định; nơi đăng ký 

HKTT: thôn N, xã M, thị xã A, tỉnh Bình Định; nơi ở: ấp P, xã M, huyện Đ, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu; nghề nghiệp: không; trình độ văn hóa: 8/12; dân tộc: Kinh; 

giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn B, 

sinh năm 1975 và bà Nguyễn Thị Như T, sinh năm 1978;  

        Tiền án: Không 

        Tiền sự: Ngày 09-11-2017 bị Công an xã M, thị xã A, tỉnh Bình Định xử 

phạt vi phạm hành chính số tiền 750.000.000đ về hành vi trộm cắp tài sản tại 

quyết định số 10/QĐ-XPHC. 

         Bị bắt, tạm giam ngày 14-12-2017, thay đổi biên pháp ngăn chặn cho tại 

ngoại ngày 15-01-2018 (có mặt). 
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          - Người đại diện hợp pháp của bị cáo Nguyễn Phi T2:  

Ông Nguyễn Văn B, sinh năm 1975 và bà Nguyễn Thị Như T, sinh năm 

1978; nơi cư trú: thôn Đ, xã N, thị xã A, tỉnh Bình Định, là cha mẹ của bị cáo 

(vắng mặt). 

Bà Nguyễn Thị Xuân P, sinh năm 1950; nơi cư trú: ấp P, xã M, huyện Đ, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, là bà nội của bị cáo (có mặt). 

 - Người bào chữa cho bị cáo T2: Ông Lê Minh P – Trợ giúp viên pháp 

lý, thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (có mặt). 

Ngoài ra, trong vụ án còn có các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan không kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị nên Tòa án 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: 

Vào khoảng 18 giờ 00 phút ngày 13 tháng 12 năm 2017 Nguyễn Văn T1 

điều khiển xe máy hiệu Exciter biển số 72H1-160.00 chở Nguyễn Phi T2 trên 

đường đi chơi về đến khu vực xã L, xe gần hết xăng nên T1 nảy sinh ý định 

chặn đường xin tiền của người đi đường, T1 nói với T2, T2 đồng ý. T1 dừng xe 

trên đoạn đường nông thôn không có đèn đường chiếu sáng thuộc khu vực ấp P, 

xã M, T2 nhặt 01 đoạn cây có chiều dài khoảng 90cm, đường kính khoảng 

2,5cm cầm trên tay để hù dọa chặn người đi đường. Em Nguyễn Tất Hoàng D 

điều khiển xe đến gần phát hiện nên quay xe bỏ chạy. Anh Lê Văn L điều khiển 

xe mô tô đến thì bị T2 chặn lại và yêu cầu dắt xe vào lề đường, T2 cầm khúc gỗ 

gõ vào cản bùn trước yêu cầu anh L đưa tiền, anh L đưa cho T2 150.000đ rồi 

điều khiển xe chạy ngược lại theo yêu cầu của T2. Anh Trần Văn S điều khiển 

xe máy chở chị Nguyễn Thị Kim A đến bị chặn nên thắng gấp làm xe bị ngã, T2 

cầm cây đến nói với anh S rằng đang nghiện hút để đe dọa xin tiền, T2 đang dọa 

anh S thì chị Kim A bỏ đi, anh S móc trong túi quần ra và nói không có tiền, lúc 

này Công an xã M xuất hiện, T1 điều khiển xe chở T2 bỏ chạy. 

 Taị bản án hình sự sơ thẩm số 05/2018/HS-ST ngày 14-3-2018 của Tòa 

án nhân dân  huyện Đ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quyết định: 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn T1, Nguyễn Phi T2 phạm tội “Cưỡng đoạt  

tài sản”. 

          Áp dụng khoản 1 Điều 170, Điều 15, 17, 58 điểm b, h, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51, điểm g, o khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. 

          Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn T1 14 (Mười bốn) tháng tù, được khấu trừ 

vào thời hạn đã bị tạm giam là 01 (Một) tháng, còn lại phải thi hành là 13 (Mười 

ba) tháng, thời hạn tù được tính từ ngày bị bắt để chấp hành án. 

           Áp dụng khoản 1 Điều 170, Điều 15, 17, 58 điểm b, h, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 91, 101  Bộ luật hình sự. 
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           Xử phạt: bị cáo Nguyễn Phi T2 09 (Chín) tháng tù, được khấu trừ vào 

thời hạn đã bị tạm giam là 01 (Một) tháng còn phải thi hành là 08 (Tám) tháng, 

thời hạn tù được tính từ ngày bị bắt để chấp hành án. 

 Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền 

kháng cáo theo luật định. 

 Ngày 27-03-2018,  bị cáo Nguyễn Văn T1 có đơn kháng cáo xin giảm 

nhẹ hình phạt với lý do: hành vi phạm tội không quá nghiêm trọng, bị cáo đã ăn 

năn hối lỗi, đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, lần đầu phạm tội.  

 Ngày 27-03-2018,  bị cáo Nguyễn Phi T2 có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt với lý do: tuổi đời còn nhỏ nên không hiểu biết pháp luật, hành vi 

phạm tội không quá nghiêm trọng, bị cáo đã ăn năn hối lỗi. 
 

 Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo,  khai 

nhận hành vi phạm tội đúng như bản án sơ thẩm đã nêu. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu quan 

điểm về vụ án: Bản án sơ thẩm đã xét xử đối với các bị cáo là đúng người, đúng 

tội và đúng pháp luật, mức án đã tuyên phù hợp với tính chất, mức độ hành vi 

phạm tội của các bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo không cung cấp 

được tài liệu, chứng cứ nào mới để làm căn cứ giảm nhẹ hình phạt. Do vậy, đề 

nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu kháng cáo, giữ nguyên quyết 

định của bản án sơ thẩm.  

Người bào chữa cho bị cáo T2 trình bày: Bị cáo T2 là người dưới 18 tuổi 

phạm tội, chính sách hình sự đối với người này chủ yếu để giáo dục họ; bị cáo 

có nhiều tình tiết giảm nhẹ tại điểm b, h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS năm 

2015, do vậy đề nghị áp dụng thêm Điều 54 BLHS để giảm hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

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

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

[1] Về tố tụng: Đơn kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Văn T1, Nguyễn 

Phi T2 gửi trong thời hạn luật định nên được chấp nhận xem xét theo trình tự 

thủ tục phúc thẩm.   

   [2] Về tội danh và điều luật áp dụng: Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo 

khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp 

với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm và phù hợp 

với các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, thể hiện: Vào khoảng giờ 18 giờ 

ngày 13-12-2017, tại khu vực đoạn đường nông thôn ấp P, xã M, huyện Đ, tỉnh 

BR-VT, các bị cáo đã có hành vi dùng cây đứng chặn xe của người đi đường để 

uy hiếp bị hại, nhưng không quyết liệt, chưa đến mức làm cho bị hại không thể 

chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo đã chiếm đoạt của anh Lê 

Văn L số tiền 150.000 đồng. Khi đang chặn xe anh Trần Văn S chưa chiếm đoạt 

được tiền thì bị phát hiện. Do vậy, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử các bị cáo 
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Nguyễn Văn T1, Nguyễn Phi T2 phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo khoản 1 

Điều 170 Bộ luật hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng pháp luật. 

 [3] Về kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo Nguyễn Văn T1, 

Nguyễn Phi T2: 

[3.1] Xét tính chất và mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của các bị cáo là 

nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân 

được pháp luật bảo vệ, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Các bị cáo phạm 

tội thuộc trường hợp phạm tội 02 lần trở lên quy định tại điểm g khoản 1 Điều 

52 BLHS năm 2015 nên cần xử lý nghiêm theo quy định. Tuy nhiên, các bị cáo 

có thái độ thành khẩn khai báo ăn năn hối cải; gây thiệt hại không lớn; tự 

nguyện bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả, bị hại bãi nại xin giảm nhẹ hình 

phạt.  

[3.2] Bị cáo T1 là người khởi xướng, rủ rê bị cáo T2 cùng cố ý thực hiện 

tội phạm thuộc trường hợp đồng phạm, hành vi của bị cáo chưa phải là xúi giục 

người dưới 18 tuổi phạm tội. Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng các tình tiết tăng nặng 

tại điểm o khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo là chưa phù 

hợp. Bị cáo phạm tội lần đầu do bột phát nhất thời, đã hoàn thành nghĩa vụ quân 

sự. Do vậy, Hội đồng xét xử phúc thẩm có cơ sở chấp nhận kháng cáo xin giảm 

hình phạt của bị cáo T1. 

[3.3] Đối với bị cáo T2, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không đưa ra 

chứng cứ hoặc tình tiết nào khác làm căn cứ giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, 

mức hình phạt mà cấp sơ thẩm đã xử phạt đối với bị cáo là có phần nghiêm 

khắc. Khi phạm tội bị cáo được 16 năm 8 tháng 3 ngày tuổi nên khả năng nhận 

thức, điều khiển hành vi có nhiều hạn chế, bị cáo phạm tội bột phát nhất thời do 

bị cáo T1 rủ rê. Bị cáo có 4 tình tiết giảm nhẹ trong đó có 3 tình tiết giảm nhẹ 

quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Vì vậy, Hội đồng xét xử phúc 

thẩm chấp nhận ý kiến của người bào chữa, chấp nhận đơn kháng cáo của bị 

cáo, áp dụng thêm Điều 54 Bộ luật hình sự, giảm hình phạt cho bị cáo. 

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận đơn 

kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo Nguyễn Văn T1, Nguyễn Phi 

T2, sửa bản án sơ thẩm. 

[4] Về tính thời gian đã tạm giam: Các bị cáo bị bắt, tạm giam ngày 14-

12-2017, đến ngày 15-01-2018 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cho tại ngoại 

là đã bị tam giam 01 tháng 01 ngày. Bản án sơ thẩm trừ thời gian tạm giam của 

các bị cáo 01 tháng là chưa chính xác. Vì vậy cấp phúc thẩm điều chỉnh lại cho 

đúng pháp luật. 

Tòa án cấp sơ thẩm xác định các bị cáo phạm tội chưa đạt và áp dụng 

Điều 15 BLHS năm 2015 đối với các bị cáo là chưa chính xác. 

[5] Về án phí hình sự phúc thẩm:  

Kháng cáo của các bị cáo T1, T2 được chấp nhận nên các bị cáo không 

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[6] Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
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Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật 

Tố tụng Hình sự năm 2015. 

 1. Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Văn T1, Nguyễn Phi T2, sửa 

bản án sơ thẩm.   

Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Văn T1, Nguyễn Phi T2 phạm tội “Cưỡng 

đoạt tài sản”. 

          Áp dụng khoản 1 Điều 170, điểm b, h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g 

khoản 1 Điều 52, Điều 17, 58 Bộ luật hình sự năm 2015; 

          Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn T1 12 (mười hai) tháng tù, thời hạn tù tính 

từ ngày bị bắt để thi hành án và được trừ thời gian đã tạm giam là 01 (một) tháng 

01 (một) ngày (từ ngày 14-12-2017 đến ngày 15-01-2018). 

           Áp dụng khoản 1 Điều 170, điểm b, h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm 

g khoản 1 Điều 52, Điều 17, 58, Điều 91, 101  Bộ luật hình sự năm 2015; 

           Xử phạt bị cáo: Nguyễn Phi T2 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 

bị bắt để thi hành án và được trừ thời gian đã tạm giam là 01 (một) tháng 01 

(một) ngày (từ ngày 14-12-2017 đến ngày 15-01-2018). 

 2. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm số 05/2018/HS-ST ngày 14-3-

2018 của Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu không có kháng 

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

nghị. 

3. Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Văn T1, Nguyễn Phi T2 không phải chịu 

án phí hình sự phúc thẩm. 

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

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh BR-VT; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh BR-VT; 

- Sở Tư pháp tỉnh BR-VT; 

- TAND H. Đ, tỉnh BR-VT; 

- VKSND H. Đ, tỉnh BR-VT; 

- Công an H Đ, tỉnh BR-VT; 

- Chi cục THADS H. Đ, tỉnh BR-VT; 

- Bị cáo;  

- Lưu: Tòa Hình sự, Hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Phạm Trung Dũng
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    TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG 

TỈNH HẢI DƯƠNG 

 

Bản án số:85/2018/HSST 

Ngày:04/5/2018 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG – TỈNH HẢI DƯƠNG 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Quang Minh. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1.  Bà Hà Thị Thúy. 

2.  Ông Nguyễn Công Hoan. 

Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Duy Hải  - Thư ký Toà án nhân dân thành 

phố Hải Dương.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Dương tham gia phiên 

toà: Bà Bùi Thị Thúy  - Kiểm sát viên sơ cấp. 

Ngày 04 tháng 5 năm 2018 tại Trụ sở TAND thành phố Hải Dương, Tòa 

án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 

công khai vụ án hình sự thụ lý số 65/2018/HSST ngày  06 tháng 4 năm 2018 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số  80/2018/HSST- QĐ ngày 19/4/2018, đối 

với các bị cáo: 

1. Nguyễn Văn T, sinh năm 1982. 

 Nơi cư trú: Khu VT, phường AQ, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. 

Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ văn hóa: 12/12; Giới tính: Nam. Quốc tịch: 

Việt Nam;  Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Con ông Nguyễn Văn V và bà Vũ 

Thị X (bà X được Nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến chống Mỹ 

hạng nhì ). Có vợ là Trần Thị H. Có 02 con, con lớn sinh năm 2006, con nhỏ 

sinh năm 2015. 

 Tiền án, tiền sự: Chưa 

 Nh©n th©n: - Bản án số 45 ngày 03/8/2007 của Tòa án nhân dân huyện 

Nam Sách xử phạt 06 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng 

về tội “ Đánh bạc” (Số tiền đánh bạc 1.300.000đ). 
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 - Quyết định xử phạt hành chính số 23 ngày 07/12/2016 của Công an 

thành phố Hải Dương xử phạt 1.500.000đ về hành vi đánh bạc (Đã nộp tiền phạt 

ngày 18/12/2016). 

Bị cáo hiện thực hiện Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Tòa án nhân dân 

thành phố Hải Dương (có mặt tại phiên tòa). 

2. Đào Văn D, sinh năm 1984. 

Nơi cư trú:  Khu VT, phường AQ, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương. Nghề nghiệp: Công nhân;   Trình độ văn hóa: 12/12.  Giới tính: Nam. 

Quốc tịch: Việt Nam;  Dân tộc: Kinh;  Tôn giáo: Không. Con ông Đào Đức D và 

bà Đỗ Thị K. Có vợ là Nguyễn Thị H. Có 03 con, lớn sinh năm 2008, nhỏ sinh 

năm 2016. 

Tiền án, tiền sự: Chưa. 

Bị cáo hiện thực hiện Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Tòa án nhân dân 

thành phố Hải Dương (có mặt tại phiên tòa). 

3. Nguyễn Văn T, sinh năm 1990. 

 Nơi cư trú: Thôn TG, xã TS, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. 

 Nghề nghiệp: Lái xe;   Trình độ văn hóa: 12/12. Giới tính: Nam. Quốc 

tịch: Việt Nam;  Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Con ông Nguyễn Văn Đ và bà 

Ngô Thị H. Có vợ là Nguyễn Thị Q. Có 02 con, con lớn sinh năm 2012, con nhỏ 

sinh năm 2016. 

Tiền án, tiền sự: Chưa. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 15/01/2018 đến ngày 23/01/218, hiện đang thực 

hiện Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của TAND thành phố Hải Dương (có mặt tại 

phiên tòa). 

4. Tạ Văn Gi, sinh năm 1980. 

Nơi cư trú: Thôn CN, xã TT, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Nghề 

nghiệp: Lái xe;   Trình độ văn hóa: 12/12; Giới tính: Nam. Quốc tịch: Việt Nam;  

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Con ông Tạ Văn Gh và bà Vũ Thị Ng. Có vợ 

là Nguyễn Thị D. Có 02 con, lớn sinh năm 2009, nhỏ sinh năm 2011. 

Tiền án, tiền sự: Chưa. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 15/01/2018 đến ngày 23/01/218, hiện đang thực 

hiện Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của TAND thành phố Hải Dương (có mặt tại 

phiên tòa). 

5. Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1989. 

Nơi cư trú:  Thôn PC, xã KA, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. 
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Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ văn hóa: 12/12. Giới tính: Nam. Quốc tịch: 

Việt Nam;  Dân tộc: Kinh;  Tôn giáo: Không. Con ông Nguyễn Duy B và bà 

Nguyễn Thị T. 

Tiền án, tiền sự: Chưa. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 15/01/2018 đến ngày  23/01/218, hiện đang 

thực hiện Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của TAND thành phố Hải Dương (có mặt 

tại phiên tòa). 

Người làm chứng: Anh Nguyễn Trọng L, sinh năm 1990, Địa chỉ: Thôn 

VX, xã VH, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Anh Hà Huy Nh, sinh năm 

1992. Địa chỉ: Thôn AC, xã NA, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Anh Phạm 

Văn Ch, sinh năm 1989. Đia chỉ: xã VP, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương 

(vắng mặt tại phiên tòa). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

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

vụ án được tóm tắt như sau : 

Nguyễn Văn T (sinh năm 1982), Tạ Văn Gi, Nguyễn Văn Đ, Nguyễn 

Văn T (sinh năm 1990), Đoàn Văn L đều là lái xe hãng taxi Thành Đông - TP. 

Hải Dương. Tối ngày 15/01/2018, công ty taxi Thành Đông tổ chức liên hoan tại 

nhà hàng 555 – Phường Cẩm Thượng - TP. Hải Dương, đến khoảng 19h45’ 

cùng ngày, cả nhóm rủ nhau đánh bạc (không xác định được ai là người rủ, đề 

xuất) nên tất cả đi bộ sang khách sạn Hương Nguyên 555 để thuê phòng. Lúc 

này có anh Nguyễn Trọng L ở VH – Ninh Giang – Hải Dương cũng là lái xe taxi 

của công ty Thành Đông ngồi uống nước gần đấy nghe thấy nên cũng đi cùng. 

Khi cả nhóm đi bộ sang khách sạn Hương Nguyên 555 thì Đào Văn D gọi điện 

cho T (sinh năm 1982) rủ đi uống nước, sau đó D đi taxi đến khách sạn biết mọi 

người đang chuẩn bị đánh bạc nên D cùng cả nhóm lên phòng để đánh bạc. 

Nguyễn Văn T (sinh năm 1982) là người trực tiếp thuê phòng và mở phòng 604 

của khách sạn, tại phòng 604 T thấy trên giường ở cạnh cửa sổ có  01 bát sứ, 01 

đĩa sứ, 04 quân vị hình tròn được cắt từ vỏ bao thuốc lá Vinataba có một mặt 

trắng, một mặt vàng nên T cầm để xóc cái cho D, Gi, Đ, T (sinh năm 1990), L 

đánh bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa, anh Nguyễn Trọng L ngồi xem và thấy sát 

phạt nhau bằng tiền nên đi về. 

Hình thức đánh xóc đĩa như sau: Người cầm cái cho bốn quân vị vào đĩa, 

dùng bát úp lên, sau đó xóc, khi mở bát ra nếu bốn hoặc hai quân vị cùng màu 

với nhau là chẵn, còn một hoặc ba quân vị cùng màu với nhau là lẻ. Nếu quân vị 

là chẵn thì người đặt bên chẵn thắng được lấy tiền bằng mức tiền đã đặt cược và 

ngược lại. Mức đặt thấp nhất là 10.000đ, không quy định mức tối đa.  
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Cả nhóm ngồi chơi đến khoảng 20h20’ cùng ngày thì bị Tổ công tác 

phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đến kiểm tra phát hiện bắt quả 

tang dưới sự chứng kiến của anh Hà Huy Nh (lễ tân khách sạn) và anh Phạm 

Văn Ch ở thôn 1 –VP – Ninh Giang – Hải Dương (lái xe chờ khách trước cửa 

khách sạn). Quá trình bắt giữ T (sinh năm 1982), D, L trèo qua cửa sổ bỏ trốn, D 

và L bị trượt chân ngã từ cửa sổ xuống mái tôn nên bị thương và được đưa đi 

bệnh viện Việt Đức – Hà Nội điều trị. Ngày 19/1/2018 Nguyễn Văn T (sinh năm 

1982) đã đến Cơ quan Công an TP. Hải Dương đầu thú.  

Quá trình bắt quả tang thu giữ: 01 bộ bát đĩa sứ, 04 quân vị, 01 chiÕc 

kÐo; thu giữ tại vị trí đánh bạc số tiền 1.220.000 đồng; thu giữ trong túi quần 

đang mặc của Nguyễn Văn T (sinh năm 1990) số tiền 1.200.000 đồng, thu giữ 

trong túi quần đang mặc của Đào Văn D số tiền 8.800.000 đồng đều sö dông vµo 

viÖc ®¸nh b¹c. Ngoài ra Cơ quan Công an thu giữ tại gầm giường 01 ví da màu 

nâu bên trong có một CMND, 01 giấy phép lái xe đều mang tên Nguyễn Văn T 

(sinh năm 1990) vµ số tiền 20.000 đồng; 01 ví da màu đen bên trong cã 01 

CMND, 01 giấy phép lái xe, 01 thẻ căn cước công dân đều mang tên Đoàn Văn 

L vµ số tiền 410.000 đồng; 01 ví da màu đen bên trong có 01 CMND, 01 giấy 

phép lái xe đều mang tên Nguyễn Trọng L vµ số tiền 35.000 đồng; 01 điện thoại 

Nokia màu trắng, IMei: 356893076719044 và 01 điện thoại Samsung Galaxy J2 

số Imei: 358815071368673/01 cña TuÊn (sinh năm 1982).    

Quá trình điều tra xác định số tiền các bị can dùng để đánh bạc như sau: 

Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1990) có 800.000 đồng khi bị bắt cã 1.250.000 

đồng; Đào Văn Dũng có 4.300.000 đồng khi bị bắt cã 8.800.000 đồng; Tạ Văn 

Gi có 450.000 đồng khi bị bắt cßn 150.000 đồng; Nguyễn Văn Đ có 200.000 

đồng, Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1982) có 280.000 đồng khi bị bắt đã thua 

hết. 

Vật chứng: Đối với một số tài sản, giấy tờ thu giữ không liên quan đến 

hành vi đánh bạc, ngày 14/3/2018 Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Dương đã trả 

lại, gồm: ví và giấy tờ của Nguyễn Văn T (sinh năm 1990), ví, giấy tờ và tiền của 

Nguyễn Trọng L, đối với ví và giấy tờ của Đoàn Văn L, Cơ quan CSĐT Công an 

TP. Hải Dương đã trả lại chị Vũ Bích Ngọc (vợ của L). Đối với bộ bát sứ, 04 

quân vị làm bằng giấy; 01 chiếc kéo; 02 chiếc điện thoại thu giữ của T (sinh năm 

1982) đang được gửi tại kho vật chứng của Công an thành phố Hải Dương; số 

tiền 11.220.000 đồng các bị can dùng để đánh bạc, 20.000 đồng trong ví của T 

(sinh năm 1990) và 410.000 đồng trong ví của L đang được gửi tại Kho bạc Nhà 

nước tỉnh Hải Dương để chờ xử lý theo quy định của pháp luật . 

Tại bản cáo trạng số 77/VKS-HS ngày 05/4/2018, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Hải Dương truy tố Nguyễn Văn T (sinh năm 1982), Đào Văn D, 
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Nguyễn Văn T (sinh năm 1990), Tạ Văn Gi, Nguyễn Văn Đ về tội  “Đánh bạc” 

theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015. 

Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên toà, tất cả các bị cáo đều thành 

khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, các bị cáo xác định Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Hải Dương truy tố các bị cáo về tội danh và điều luật như 

cáo trạng là đúng người, đúng tội.  

Trong phần tranh luận đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải 

Dương thực hành quyền công tố tại phiên tòa sau khi phân tích đánh giá chứng 

cứ, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội của các bị cáo 

gây ra cho xã hội cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối 

với các bị cáo đã kết luận về vụ án, giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội 

đồng xét xử:  

Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn T (sinh năm 1982), Đào 

Văn D, Nguyễn Văn T (sinh năm 1990), Tạ Văn Gi, Nguyễn Văn Đ phạm tội 

“Đánh bạc”. 

1. Về hình phạt chính: 

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 17, Điều 

58, Điều 38 của Bộ luật hình sự 2015(sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với bị cáo 

Nguyễn Văn T (sinh năm 1982) . 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn T (sinh năm 1982)  từ 06 tháng đến 09 tháng 

tù, thời hạn tính từ ngày bắt thi hành án. 

 + Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, i khoản 1 Điều 51; Điều 17, Điều 

58, Điều 65 của Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với bị cáo 

Đào Văn D. 

Xử phạt: Bị cáo Đào Văn D từ  06  tháng đến 09 tháng tù cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách từ  12  tháng đến 18 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Giao bị cáo D cho UBND phường AQ, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương nơi bị 

cáo thường trú để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình người 

bị kết án có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám 

sát, giáo dục bị cáo Đào Văn D. 

Trong trường hợp bị cáo D thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định 

tại khoản 1 điều 69 của Luật thi hành án hình sự. 

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s, i khoản 1 Điều 51; Điều 17, Điều 58, 

khoản 1 Điều 35 của Bộ luật hình sự 2015(sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với bị 

cáo Nguyễn Văn T (sinh năm 1990), bị cáo Tạ Văn Gi và bị cáo Nguyễn Văn Đ. 

- Xử phạt: Phạt tiền bị cáo Nguyễn Văn T (sinh năm 1990) từ 25 đến 27 

triệu đồng sung quỹ Nhà nước. 

Phạt tiền bị cáo Tạ Văn Gi, Nguyễn Văn Đ từ 20 đến 25 triệu đồng sung 

quỹ Nhà nước. 

 2. Về hình phạt bổ sung:  

 + Áp dụng khoản 3 Điều 321, khoản 2 Điều 35 Bộ luật hình sự 2015(sửa 

đổi, bổ sung năm 2017); 
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 - Phạt tiền đối với các bị cáo Nguyễn Văn T (sinh năm 1982), Đào Văn D 

mỗi bị cáo từ 10.000.000đồng đến 12.000.000đồng sung quỹ Nhà nước.  

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 BLHS 2015; 

điểm a, b, c khoản 2, 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự (2015). 

 - Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 11.220.000đồng do các bị cáo sử 

dụng vào việc phạm tội. 

- Tịch thu cho tiêu hủy 01 bát sứ, 01 đĩa sứ, 04 quân vị làm bằng giấy, 01 

chiếc kéo các bị cáo sử dụng làm công cụ, phương tiện phạm tội. 

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Văn T (sinh năm 1990) số tiền 20.000đ bị thu 

giữ không liên quan đến việc phạm tội nhưng cần giữ lại để đảm bảo thi hành 

án;  

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Văn T (sinh năm 1982) 02 chiếc điện thoại di 

động bị thu giữ không liên quan đến việc phạm tội nhưng cần giữ lại để đảm bảo 

thi hành án;  

               4. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Luật 

phí và lệ phí năm 2015; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Buộc các bị cáo mỗi bị cáo phải chịu 

200.000đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

Các bị cáo không có ý kiến gì với phần kết luận và không tham gia tranh 

luận với đại diện Viện kiểm sát. 

  Các bị cáo nói lời sau cùng: 

 Bị cáo Nguyễn Văn T (sinh năm 1982): Bị cáo rất ăn năn đối với hành vi 

phạm tội của bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

 Bị cáo Đào Văn D: Bị cáo phạm tội lần đầu và nhận thấy được hành vi 

của mình là trái pháp luật nên đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho 

bị cáo. 

 Bị cáo Nguyễn Văn T (sinh năm 1990): Do bị cáo phạm tội lần đầu nên 

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

Bị cáo Tạ Văn Gi: Bị cáo ăn năn về hành vi phạm tội của mình, bị cáo 

phạm tội lần đầu chỉ mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo mức 

án thấp nhất. 

Bị cáo Nguyễn Văn Đ: Bị cáo nhận thức được hành vi của bị cáo là sai 

trái, bị cáo lần đầu phạm tội nên mong Hội đồng xét xử khoan hồng cho bị cáo 

hưởng mức án thấp nhất. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

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

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng: Cơ quan điều tra Công an thành phố Hải Dương, Điều tra 
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viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Dương, Kiểm sát viên trong quá 

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

của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý 

kiến khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

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

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

[2] Về hành vi của các bị cáo: Lời khai nhận tội của các bị cáo Nguyễn 

Văn T (sinh năm 1982), Đào Văn D, Nguyễn Văn T (sinh năm 1990), Tạ Văn 

Gi, Nguyễn Văn Đ tại phiên toà có sự phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai 

của chính các bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai của người làm chứng, phù hợp 

với biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản niêm phong và các tài liệu, 

chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.  

Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 20h00’ ngày 15/01/2018, 

tại phòng 604 khách sạn Hương Nguyên 555 ở ngõ 1 Hoàng Ngân – Phường 

Cẩm Thượng - TP. Hải Dương, Nguyễn Văn T (sinh năm 1982), Nguyễn Văn Đ, 

Nguyễn Văn T (sinh năm 1990), Tạ Văn Gi, Đào Văn D, Đoàn Văn L có hành vi 

đánh bạc trái phép sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức đánh xóc đĩa đến 

khoảng 20h20’ cùng ngày thì bị Tổ công tác phòng Cảnh sát hình sự Công an 

tỉnh Hải Dương bắt quả tang thu giữ vật chứng. Tổng số tiền các bị cáo sử dụng 

để đánh bạc là 11.220.000 đồng (Mười một triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng). 

Các bị cáo có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ 

hành vi sát phạt nhau trái phép bằng tiền dưới bất kỳ hình thức nào là trái pháp 

luật nhưng vì mục đích vụ lợi, ham chơi nên các bị cáo vẫn cố ý thực hiện, thể 

hiện ý thức coi thường pháp luật. Số tiền các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc là 

11.220.000đồng. Vì vậy hành vi của các bị cáo đã thỏa mãn và đủ yếu tố cấu 

thành tội “Đánh bạc“ theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự (BLHS 2015). Do 

đó Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Dương truy tố các bị cáo về tội danh 

và điều luật tại bản cáo trạng nêu trên là hoàn toàn có cơ sở, chính xác, đúng 

người, đúng tội, đúng pháp luật. 

    [3] Về tính chất, mức độ của hành vi phạm tội: Hành vi đánh bạc trái 

phép sát phạt nhau bằng tiền với tổng số tiền là 11.220.000 đồng của các bị cáo 

là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến trật tự công cộng, gây mất trật 

tự trị an xã hội. Từ việc chơi bạc nhằm mục đích tư lợi, được thua sát phạt nhau 

bằng tiền là nguyên nhân của một số vi phạm pháp luật khác. Đặc biệt là trong 

tình hình hiện nay tệ nạn cờ bạc đang có chiều hướng phát triển mạnh, gây nhức 
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nhối trong dư luận quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh 

trật tự tại địa phương, vì vậy cần có hình phạt tương xứng đối với các bị cáo để 

giáo dục cải tạo các bị cáo trở thành công dân tốt, sống biết chấp hành và tuân 

thủ pháp luật đồng thời góp phần vào việc đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm 

này.  

Đây là vụ án đồng phạm có đông người tham gia nhưng là đồng phạm 

giản đơn, các bị cáo đều bột phát tham gia đánh bạc, chứ không có sự chuẩn bị, 

câu kết, tổ chức chặt chẽ giữa các bị cáo. Quá trình các bị cáo tham gia đánh bạc 

cũng như trong quá trình điều tra và tại phiên tòa không có căn cứ chứng minh 

được ai là người đề xuất, rủ rê, lôi kéo. Trong vụ án này các bị cáo tham gia 

đánh bạc thời gian ngắn, số tiền các bị cáo sử dụng để đánh bạc không lớn. 

Trong đó bị cáo Nguyễn Văn T (sinh năm 1982) là người trực tiếp cầm cái từ 

đầu nên giữ vai trò là người thực hành tích cực nhất và đứng đầu vụ án. Đào 

Văn D, Nguyễn Văn T (sinh năm 1990), Tạ Văn Gi, Nguyễn Văn Đ đều đồng 

phạm giữ vai trò là người thực hành. 

 Xét về lượng tiền sử dụng vào việc đánh bạc thì thấy bị cáo D có 

4.300.000đồng, bị cáo T (sinh năm 1990) có 800.000đồng, bị cáo Gi có 

450.000đồng, bị cáo T (sinh năm 1982) có 280.000đồng, bị cáo Đ có 

200.000đồng. Do vậy Hội đồng xét xử sẽ căn cứ vào tính chất mức độ của  hành 

vi phạm tội, thời gian tham gia đánh bạc và lượng tiền dùng vào việc đánh bạc  

của từng bị cáo để phân hóa vai trò, căn cứ vào nhân thân và các tình tiết tăng 

nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để quyết định hình phạt đối với từng bị cáo 

cho phù hợp. 

Đối với bị cáo Nguyễn Văn T (sinh năm 1982) mặc dù lượng tiền sử dụng 

vào việc phạm tội thấp hơn một số bị cáo khác nhưng T là người trực tiếp  thuê 

phòng tại khách sạn, mở cửa phòng cho các bị cáo khác vào tham gia đánh bạc 

và trực tiếp một mình T cầm cái xóc đĩa tích cực từ đầu đến khi bị bắt để các con 

bạc cùng tham gia nên giữ vai trò là người thực hành tích cực, vai trò cao nhất 

trong vụ án. Bản thân bị cáo đã bị kết án về tội đánh bạc và bị xử phạt hành 

chính về hành vi đánh bạc nhưng không lấy đó làm bài học mà vẫn cố ý thực 

hiện hành vi phạm tội. Điều đó chứng tỏ bị cáo là đối tượng khó cải tạo, coi 

thường pháp luật. Do đó cần phải xử lý nghiêm đối với bị cáo. Tuy nhiên xét 

quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về 

hành vi phạm tội của mình nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự quy định tại điểm s  khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, sau khi bỏ 

trốn bị cáo ra đầu thú, mặt khác bị cáo có mẹ đẻ là bà Vũ Thị X là người có công 

với cách mạng được Nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến chống Mỹ 

hạng nhì, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khác có lợi cho bị cáo 

quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Do đó Hội đồng xét xử sẽ xem xét 

áp dụng để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Nhưng cần áp dụng hình 
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phạt tù giam cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhất định để răn đe bị 

cáo và phòng ngừa chung.  

Đối với bị cáo Đào Văn D là đồng phạm với vai trò là người thực hành, 

lượng tiền sử dụng vào việc đánh bạc nhiều nhất trong vụ án do vậy cần đánh 

giá vai trò của bị cáo thấp hơn T (sinh năm 1982) nhưng cao hơn các bị cáo 

khác. Xét bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng, 

trước thời điểm phạm tội và trong thời gian tại ngoại luôn chấp hành tốt quy 

định của pháp luật của Nhà nước và địa phương. Bị cáo phạm tội lần đầu và 

thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, quá trình điều tra và tại phiên tòa đều thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Đây là những tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, i khoản 1 Điều 51 BLHS 

2015, HĐXX sẽ xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do bị cáo có nhiều tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự phù hợp với các điều kiện để áp dụng khoản 1, 

2 Điều 65 BLHS nên Hội đồng xét xử xem xét chiếu cố cho bị cáo được hưởng 

án treo cải tạo tại địa phương dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa 

phương mà không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù giam đối với bị cáo cũng 

đảm bảo việc cải tạo giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt, sống biết chấp hành 

và tuân thủ pháp luật, thể hiện tính nhân đạo của pháp luật. 

Đối với bị cáo Nguyễn Văn T (1990), Tạ Văn Gi và Nguyễn Văn Đ là đồng 

phạm ít tích cực hơn với vai trò là người thực hành, nhất thời phạm tội, các bị 

cáo sử dụng lượng tiền vào việc đánh bạc ít hơn các bị cáo khác, thời gian đánh 

bạc ngắn đã bị bắt. Xét bị cáo T (sinh năm 1990), Gi và Đ đều có nhân thân tốt, 

chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng, trước khi phạm tội và trong thời 

gian tại ngoại bản thân các bị cáo chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà 

nước và địa phương nơi cư trú. Các bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp 

ít nghiêm trọng, quá trình điều tra và tại phiên tòa đều thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên các bị cáo được hưởng tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, i khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

hình sự 2015. Hội đồng xét xử thấy các bị cáo có đầy đủ điều kiện phù hợp với 

áp dụng hình phạt“Phạt tiền“ là hình phạt chính (theo quy định tại khoản 1 Điều 

35 Bộ luật hình sự 2015) mà không cần thiết phải áp dụng các hình phạt khác 

quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS 2015. Vì các bị cáo đã bị áp dụng hình 

phạt tiền là hình phạt chính nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền 

đối với các bị cáo. 

[4] Về hình phạt bổ sung: Xét cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung là 

phạt tiền đối với các bị cáo Nguyễn Văn T (sinh năm 1982) và Đào Văn D. Phạt 

bổ sung mỗi bị cáo 10 triệu đồng sung quỹ Nhà nước theo quy định tại khoản 3 

Điều 321, khoản 2 Điều 35 BLHS 2015 là phù hợp. 

 [5] Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp: Đối với số tiền 11.220.000 

đồng là số tiền các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu sung quỹ 

Nhà nước. Đối với 01 bát sứ, 01 đĩa sứ, 04 quân vị làm bằng giấy, 01 chiếc kéo 

là công cụ, phương tiện phạm tội, xét không còn giá trị sử dụng nên tịch thu và 

tiêu huỷ. Đối với số tiền 20.000đồng thu giữ của bị cáo T (sinh năm 1990) do bị 

cáo không sử dụng vào việc đánh bạc cũng không liên quan đến việc đánh bạc 
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nên cần trả lại cho bị cáo là phù hợp nhưng cần giữ lại để đảm bảo thi hành án. 

Không có căn cứ chứng minh Nguyễn Văn T (sinh năm 1982) sử dụng 02 điện 

thoại cá nhân vào việc phạm tội nên cần trả lại Nguyễn Văn T (1982) 02 điện 

thoại di động nhưng cần giữ lại để bảo đảm thi hành án theo quy định tại điểm a, 

b khoản 1 Điều 47 BLHS 2015, điểm a, b khoản 2 Điều 106 BLTTHS. 

 [6] Về các vấn đề khác: Đối với anh Hà Huy Nh là lễ tân khách sạn cho 

các bị cáo thuê phòng  nhưng không biết các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc; 

anh Nguyễn Trọng L không tham gia đánh bạc nên không đề cập xử lý. 

 Đối với Đoàn Văn L bị ngã gây thương tích ở đầu dẫn đến bị chấn thương 

sọ não và có dấu hiệu về tâm thần, ngày 16/3/2018 Cơ quan CSĐT Công an TP. 

Hải Dương đã trưng cầu giám định đến Trung tâm pháp y tâm thần khu vực 

miền núi phía Bắc tại tỉnh Phú Thọ, hiện chưa có kết quả. Ngày 16/3/2018 Cơ 

quan CSĐT Công an TP. Hải Dương đã tách hành vi của bị can L để chờ kết quả 

giám định và xem xét xử lý sau là phù hợp. 

           [7] Về án phí và quyền kháng cáo: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ 

thẩm và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Văn T (sinh năm 1982), Đào Văn D, 

Nguyễn Văn T (sinh năm 1990), Tạ Văn Gi, Nguyễn Văn Đ phạm tội “Đánh 

bạc”. 

2. Về hình phạt chính: 

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 

17, Điều 58, Điều 38 của Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối 

với bị cáo Nguyễn Văn T (sinh năm 1982) . 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn T (sinh năm 1982) 06 (sáu) tháng tù, thời 

hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

 + Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, i khoản 1 Điều 51; Điều 17, Điều 

58, khoản 1 và khoản  2 Điều 65 của Bộ luật hình sự 2015(sửa đổi, bổ sung năm 

2017) đối với bị cáo Đào Văn D. 

Xử phạt: Bị cáo Đào Văn D  06 (sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian 

thử thách 12 (mười hai) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 04/5/2018. Giao bị cáo 

Đào Văn D cho UBND phường AQ, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương nơi 

bị cáo thường trú để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình 

người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc 

giám sát, giáo dục bị cáo Đào Văn D. 

Trong trường hợp bị cáo D thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định 

tại khoản 1 điều 69 của Luật thi hành án hình sự. 

30



 11 

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s, i khoản 1 Điều 51; Điều 17, Điều 58, 

khoản 1 Điều 35 của Bộ luật hình sự 2015(sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với bị 

cáo Nguyễn Văn T (sinh năm 1990), Tạ Văn Gi, Nguyễn Văn Đ. 

- Xử phạt: Phạt tiền bị cáo Nguyễn Văn T (sinh năm 1990) 25.000.000đồng 

(hai mươi lăm triệu đồng) sung quỹ Nhà nước. 

- Xử phạt: Phạt tiền bị cáo Tạ Văn Gi 22.000.000đồng (hai mươi hai triệu 

đồng) sung quỹ Nhà nước. 

- Xử phạt: Phạt tiền bị cáo Nguyễn Văn Đ  20.000.000đồng (hai mươi triệu 

đồng) sung quỹ Nhà nước. 

 3. Về hình phạt bổ sung:  

 + Áp dụng khoản 3 Điều 321, khoản 2 Điều 35 Bộ luật hình sự 2015 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2017);  

 - Phạt bổ sung đối với các bị cáo Nguyễn Văn T (sinh năm 1982), Đào 

Văn D mỗi bị cáo 10.000.000đồng (mười triệu đồng) sung quỹ Nhà nước.  

4. Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp: Áp dụng điểm a, b khoản 1 

Điều 47 BLHS 2015; điểm a, b, c khoản 2, 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 

(2015). 

 - Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 11.220.000đồng do các bị cáo sử 

dụng vào việc phạm tội mà có. 

- Tịch thu cho tiêu hủy 01 bát sứ, 01 đĩa sứ, 04 quân vị làm bằng giấy, 01 

chiếc kéo do các bị cáo sử dụng làm công cụ, phương tiện phạm tội. 

- Trả lại cho Nguyễn Văn T (sinh năm 1990) số tiền 20.000đ bị thu giữ 

không liên quan đến việc phạm tội nhưng cần giữ lại để đảm bảo thi hành án;  

- Trả lại cho Nguyễn Văn T (sinh năm 1982) 01 điện thoại di động nhãn 

hiệu Nokia màu trắng có số IMEI 356893076719044 và 356893076719051; 01 

điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Glãy J2 số IMEI 35881507136873/01 và 

358816071368671/0102 bị thu giữ không liên quan đến việc phạm tội nhưng 

cần giữ lại để đảm bảo thi hành án; (Toàn bộ vật chứng, đặc điểm, số lượng, 

chủng loại theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 03/5/2018 giữa Công an 

thành phố Hải Dương và Chi cục THA dân sự thành phố Hải Dương). 

               5. Về án phí: Áp dụng khoản  2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Luật phí và lệ phí năm 2015; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

           Buộc các bị cáo Nguyễn Văn T (sinh năm 1982), Đào Văn D, Nguyễn 

Văn T (sinh năm 1990), Tạ Văn Gi, Nguyễn Văn Đ mỗi bị cáo phải chịu 

200.000đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

6. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, 333 của Bộ luật tố tụng hình 

sự. Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án sơ thẩm./. 
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Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

thi hành án dân sự. 

 

 

 

 

 

N¬i nhËn:  

- VKSND tỉnh Hải Dương; 

- VKSND TP. H¶i D¬ng; 

 - C¸c bÞ c¸o; 

- C«ng an TP. H¶i D¬ng; 

- Së t ph¸p tØnh H¶i D¬ng; 

- Chi côc THADS TP. H¶i D¬ng; 

- Phßng hå s¬ nghiÖp vô C¶nh s¸t C«ng 

an tØnh H¶i D¬ng; 

- UBND x·, phêng n¬i c¸c bÞ c¸o c 

tró; 

- Lu hå s¬; 

- Lu v¨n phßng. 

 

 

 

 

 

 

        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

       THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                                           Trần Quang Minh 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

Bản án số:144/2018/HS-PT 

Ngày:12–11 -2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

 Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:BàTrần Thị Thu Hiền 

 Các Thẩm phán:Ông Trần Hồng Hải 

   Bà Trương Thị Lệ Thu 

 Thư ký phiên tòa:Bà Trương Thị Minh Hiền, Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Hà Tĩnh. 

 Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên tòa: Bà 

Đặng Thị Tâm - Kiểm sát viên. 

 Ngày 12 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số:126/2018/TLPT- HS, 

ngày 23/10/2018 đối với các bi ̣ cáo Lê Đức Th, Đoàn Văn L, Trần Ngọc Trdo có 

kháng cáo của các bị cáo, người người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đối với 

bản án hình sự sơ thẩm số: 12/2018/HSST ngày 18 tháng 9 năm 2018 của Toà 

án nhân dân huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. 

 - Bị cáo có kháng cáo: 

1. Lê Đức Th; sinh ngày 06/02/1990 tại xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh; nơi cư trú: Thôn Đông Xá, xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; 

quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; nghề 

nghiệp: Lao động tự do; con ông Lê Quốc Tiến, sinh năm 1964 và bà Lê Thị 

Thủy, sinh năm 1965; có vợ: Nguyễn Thị Lý, sinh năm 1990 và 02 con; tiền án: 

Không; tiền sự: Có 01 tiền sự, ngày 18/01/2018, bị Chủ tịch UBND xã Đức Hòa 

xử phạt hành chính 1.000.000 đồng về hành vi “Trộm cắp tài sản” cùng ngày 

chấp hành xong quyết định; bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi 

khỏi nơi cư trú; có mặt. 

2. Đoàn Văn L; sinh ngày 05/3/1954 tại xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh; nơi cư trú: Thôn Đông Xá, xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; 
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quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: Lớp 7/12; nghề nghiệp: 

Làm ruộng; con ông Đoàn Linh (đã chết) và bà Nguyễn Thị Tam (đã chết); có 

vợ: Cù Thị Tâm, sinh năm 1962 và 02 con; tiền án, tiền sự: không; bị cáo đang 

bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt. 

3.Trần Ngọc Tr; sinh ngày 15/5/1965 tại xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh; nơi cư trú: Thôn Đông Xá, xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: Lớp 9/10; nghề 

nghiệp: Lao động tự do; con ông Trần Viết Hùng, sinh năm 1937 và bà Lê Thị 

Dần, sinh năm 1938; có vợ: Nguyễn Thị Lài, sinh năm 1968 và 03 con; tiền án, 

tiền sự: không; nhân thân: (Ngày 16/6/1998 bị Công an huyện Đức Thọ xử phạt 

hành chính 100.000 đồng về hành vi “Cố ý gây thương tích” đã chấp hành xong 

quyết định; Ngày 28/01/1999 bị Tòa án nhân dân huyện Đức Thọ xử phạt 01 

năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng về tội “Gây rối trật tự 

nơi công cộng”, đã được xóa án tích; Ngày 22/11/2006 bị Tòa án nhân dân 

huyện Đức Thọ xử phạt 05 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm 

tội mà có”, đã được xóa án tích; Ngày 21/02/2011 bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ 

An xử phạt 06 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, đã được xóa án 

tích); bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt. 

 - Bị cáo không có kháng cáo , không bi ̣kháng cáo , không bi ̣kháng 

nghị:Phạm Đình Q, Mai Xuân H, Lương Sỹ M, Nguyễn Xuân Hợi, Nguyễn Văn 

Kh; vắng mặt. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có kháng cáo: 

Chị Nguyễn Thị B; sinh năm: 1970; nơi cư trú: Thôn Đông Xá, xã Đức 

Hòa, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; có đơn xin xét xử vắng mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo Đoàn Văn L, Trần Ngọc Tr:  

Ông Thái Hồng Hạnh, Luật sư Văn phòng luật sư Thái Hồng Hạnh thuộc 

Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An; có mặt. 

 Những người khác trong vụ án không liên quan đến việc kháng cáo nên 

Tòa án 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: 

 Vào khoảng 10 giờ ngày 31/5/2018, Trần Ngọc Tr đến nhà Đoàn Văn L 

hỏi có mua chó không để đi bắt trộm. L liền gọi điện thoại cho Lương Sỹ M để 

hỏi việc tiêu thụ. Mặc dù biết nguồn gốc chó mà L bán cho mình là bất hợp pháp 

nhưng Mai vẫn đồng ý mua nên L thống nhất mua chó của Trai với giá 30.000 

đồng/1kg. Lúc này, Trai gọi điện thoại rủ Mai Xuân Htối đến nhà L để cùng 
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nhau đi bắt trộm chó, Hào đồng ý. Khoảng 15 giờ cùng ngày, Phạm Đình Q 

cũng gọi điện thoại hỏi L có mua chó không để đi bắt trộm; L đồng ý nên Q rủ 

Lê Đức Th đi bắt trộm chó. 

Khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, Trai mang theo con dao bấm và điều 

khiển xe mô tô biển kiểm soát 38K1-041.14 của mình đến nhà L lấy 1 kích điện, 

1 súng bắn điện tự chế, 1 bình xịt hơi cay và 1 cuộn băng dính. Sau đó, Hào 

mang theo 1 bình xịt hơi cay, 1 con dao bấm và điều khiển xe mô tô biển kiểm 

soát 38F8-4157 của mình đến nhà L lấy 1 con dao tự chế, 1 bao tải, 1 ná cao su 

và 2 cuộn băng dính màu đen. Trai, Hào cùng nhau lắp, nối kích điện và súng 

bắn điện vào bình ắc quy xe mô tô của Trai. Đến khoảng 20 giờ 15 phút cùng 

ngày, Hào lấy xăng do L chuẩn bị đổ vào xe mô tô đã gắn súng điện và chở Trai 

đi bắt trộm chó. 

Sau khi Trai, Hào đi được khoảng 10 phút, thì Phạm Đình Q mang theo 1 

đền pin và điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 38D1-189.92 của mình đến nhà L 

và gọi điện thoại cho Lê Đức Th nói “Đến nhà ông L ta đi”. Th điều khiển xe 

môt tô biển kiểm soát 37F1-986.06 đến nhà L, cả hai người đi vào nhà L lấy 1 

kích điện, 1 súng bắn điện tự chế, 1 bao tải, 1 cuộn băng dính màu đen, 1 con 

dao tự chế, 1 ná cao su và 18 viên bi đựng trong túi ni lon màu đen rồi lắp, nối 

súng bắn điện và kích điện vào bình ắc quy xe mô tô của Th. Đến khoảng 21 giờ 

cùng ngày, Th lấy xăng do L chuẩn bị đổ vào xe mô tô có gắn súng điện và chở 

Q đi bắt trộm chó. Cụ thể diễn biến như sau: 

* Hành vi trộm cắp tài sản của Trần Ngọc Tr: 

Vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 31/5/2018, Hào điều khiển xe mô tô chở 

Trai đi đến thôn 2 xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang, Trai dùng súng điện bắn làm 

con chó lông màu vàng (chưa xác định được chủ sở hữu) bị bất tỉnh, Trai lấy 

băng dính quấn quanh miệng chó, bỏ vào bao tải rồi đi tiếp đến thôn 4 xã Sơn 

Thọ, huyện Vũ Quang bắt tiếp được 1 con chó lông màu đen của anh Trần Sỹ 

Thanh, 1 con chó lông màu đen (chưa xác định được chủ sở hữu) bỏ vào bao tải, 

đưa về bán cho L (được L ghi cụ thể vào mặt sau một tờ lịch để làm căn cứ trả 

tiền). Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Đức Thọ (Hội đồng 

định giá tài sản) xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 2.430.000đồng. 

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ 21 giờ ngày 31/5/2018 đến khoảng 4 

giờ ngày 01/6/2018, Trai và Hào cũng với phương thức, thủ đoạn trên, còn 4 lần 

bắt trộm được 6 con chó khác của người dân, đó là: 

- Lần thứ nhất: Hào chở Trai đi đến thôn Tiên Long, xã Sơn Trung, huyện 

Hương Sơn bắt trộm được 1 con chó lông màu vàng của anh Nguyễn Chí Công 

bỏ vào bao tải, rồi tiếp tục đi đến thôn 3 xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn bắt 

tiếp được 1 con chó lông màu vàng vện của ông Nguyễn Công Sự, đưa về bán 
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cho L. Hội đồng định giá tài sản xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 

1.890.000 đồng. 

- Lần thứ hai: Hào chở Trai đi đến thôn Phượng Thành, xã Đức Long, 

huyện Đức Thọ bắt được 1 con chó lông màu vàng  đen của anh Trần Anh Quốc 

đưa về bán cho L. Hội đồng định giá tài sản xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt 

là 1.680.000đồng. 

- Lần thứ ba: Hào chở Trai đi đến xóm 6 xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, 

tỉnh Nghệ An bắt trộm được 1 con chó lông màu vàng của ông Lê Văn Vân đưa 

về bán cho L. Hội đồng định giá tài sản xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt là  

750.000 đồng. 

- Lần thứ tư: Hào chở Trai đi đến huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bắt 

trộm  được 2 con chó lông màu vàng (chưa xác định được chủ sở hữu) bỏ vào 

bao tải, đưa về bán cho L, thì bị cơ quan điều tra phát hiện, lập biên bản thu giữ 

toàn bộ vật chứng của vụ án. Hội đồng định giá tài sản xác định giá trị tài sản bị 

chiếm đoạt là 1.290.000 đồng. 

* Hành vi trộm cắp tài sản của Lê Đức Th: 

Trong khoảng thời gian từ 21 giờ ngày 31/5/2018 đến 4 giờ ngày 01/6/2018 

đã 4 lần trộm cắp 13 con chó của người dân, đó là: 

- Lần thứ nhất: Khoảng 21 giờ ngày 31/5/2018, Th điều khiển xe mô tô chở 

Q đi đến khu vực ngã ba Nầm thuộc xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, Q ngồi 

sau dùng súng điện bắn trúng làm con chó lông màu vàng (chưa xác định được 

chủ sở hữu) bất tỉnh, Q dùng băng dính quấn chặt miệng chó bỏ vào bao tải, đưa 

về bán cho L. Hội đồng định giá tài sản xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt là  

720.000 đồng. 

- Lần thứ hai: Th chở Q đi đến xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn bắt được 1 

con chó lông màu vàng (chưa xác định được chủ sở hữu) và 1 con chó lông màu 

đen (chưa xác định được chủ sở hữu). Sau đó đến xóm 8 xã Nam Cường, huyện 

Nam Đàn bắt trộm tiếp được 1 con chó lông màu đen của bà Nguyễn Thị Thái 

và đi đến thôn Yên Mỹ, xã Liên Minh, huyện Đức Thọ tiếp tục bắt trộm 1 con 

chó lông màu vàng của bà Nguyễn Thị Hoa bỏ vào một bao tải, rồi đi đến thị 

trấn Đức Thọ bắt thêm 1 con chó lông màu đen của bà Phạm Thị Linh, 1 con 

chó lông màu vàng của bà Bùi Thị Xuân và 1 con chó lông màu đen của ông 

Phạm Hồng Quán bỏ vào một bao tải khác, rồi đưa cả 7 con chó nói trên về bán 

cho L. Hội đồng định giá tài sản xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 

4.890.000 đồng. 

- Lần thứ ba: Th chở Q đi đến xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ bắt trộm 1 

con chó lông màu vàng vện của anh Hoàng Văn Thọ, 1 con chó lông màu đen 

của chị Lê Thị Thanh, 1 con chó lông màu đen của anh Nguyễn Văn Hanh và 1 
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con chó lông màu vàng của anh Nguyễn Minh Ấm, bỏ vào một bao tải đưa về 

bán cho L. Hội đồng định giá tài sản xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 

3.210.000 đồng. 

- Lần thứ tư: Th chở Q tiếp tục đi đến thôn Đồng Vịnh, xã Đức Đồng bắt 

trộm 1 con chó lông màu vàng của chị Đặng Thị Hương đưa về bán cho L thì bị 

cơ quan điều tra phát hiện, lập biên bản thu giữ toàn bộ vật chứng của vụ án. Hội 

đồng định giá tài sản xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 810.000 đồng. 

 Với hành vi phạm tội nêu trên, tại bản ánhình sự sơ thẩm 

số:12/2018/HSST ngày 18 tháng 9 năm 2018 của Toà án nhân dân huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh quyết định: 

 Tuyên bố các bị cáo Phạm Đình Q, Lê Đức Th, Đoàn Văn L, Trần Ngọc Tr 

Mai Xuân Hphạm tội "Trộm cắp tài sản"; Lương Sỹ M, Nguyễn Xuân Hợi, 

Nguyễn Văn Kh phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. 

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 173; Khoản 1 Điều 323; Điểm b, i, s, t, x 

Khoản 1, 2 Điều 51; Điểm g Khoản 1 Điều 52; Điểm a, c Khoản 1 Điều 47; 

Điều 48; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự; Khoản 1 Điều 584, 585, 586, 587 và 

Điều 135; Khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điểm a Khoản 1 Điều 3, 

Điều 5, Khoản 1 Điều 6, Điểm đ Khoản 1 Điều 12, Khoản 1 Điều 21, Điểm a 

Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 về án phí lệ phí Tòa án: 

Xử phạt bị cáo Phạm Đình Q 18 (Mười tám) tháng tù; xử phạt bị cáo Đoàn 

Văn L 15 (Mười lăm) tháng tù; xử phạt bị cáo Lê Đức Th 9 (Chín) tháng tù; xử 

phạt bị cáo Trần Ngọc Tr 7 (Bảy) tháng tù.Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo thi 

hành án.  

Xử phạt bị cáo Mai Xuân H12 (Mười hai) tháng tù cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách 24 (Hai mươi bốn) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Xử phạt bị cáo Lương Sỹ M12 (Mười hai) tháng tù cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách 24 (Hai mươi bốn) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hợi và Nguyễn Văn Kh mỗi người 6 (Sáu) 

tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 (Mười hai) tháng kể từ ngày 

tuyên án sơ thẩm. 

 Án sơ thẩm còn tuyênvề vâṭ chứng, biêṇ pháp tư pháp vàán phí. 

 Sau khi tuyên án, bị cáo Lê Đức Th, Đoàn Văn L, Trần Ngọc Tr kháng 

cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Nguyễn Thị B kháng cáo xin 

nhận lại tài sản là chiếc xe máy bị cáo Th sử dụng để trộm cắp tài sản. 

Tại phiên tòa phúc thẩm cácbị cáo khai và thừa nhận hành vi phạm tội của 

bị cáo đúng như nội dung của bản án sơ thẩm và giữ nguyên nội dung đơn kháng 
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cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt và có đơn xin xét xử 

vắng mặt. 

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố xét xử phúc thẩm vụ án đề nghị Hội 

xét xử phúc thẩm căn cứĐiều 356Bộ luật tố tụng hình sựkhông chấp nhận kháng 

cáocủa các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; giữ nguyên bản án 

sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

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

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

[1] Về tố tụng: 

 Kháng cáo của bị cáo Lê Đức Th, Đoàn Văn L, Trần Ngọc Tr, người có 

quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Nguyễn Thị Bl àm trong hạn luật định nên hợp 

lệ được chấp nhận xem xét theo thủ tục phúc thẩm.  

Tại phiên tòa phúc thẩmngười có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt 

và có đơn xin xét xử vắng mặt nên Tòa án xử theo quy định pháp luật. 

 [2] Về nội dung: 

Theo lời khai nhận tội của các bị cáo Lê Đức Th, Đoàn Văn L, Trần Ngọc 

Tr tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ 

án, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo có đủ 

yếu tố cấu thành của tội “Trộm cắp tài sản” được quy định tại khoản 1 Điều 173 

BLHS năm 2015. Do đó, bản án hình sự sơ thẩm số 12/2018/HSST ngày 18 

tháng 9 năm 2018 của Toà án nhân dân huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên 

đúng người, đúng tội, có căn cứ, đúng pháp luật. 

Hành vi phạm tội của các bị cáo không những xâm phạm vào quyền sở hữu 

về tài sản của người khác đã được pháp luật bảo vệ mà còn làm ảnh hưởng đến 

trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, gây tâm lý bất an, dư luận xấu trong nhân dân.

  [3] Xét kháng cáo của các bị cáo: 

Bị cáo Lê Đức Th là người tiếp nhận ý chí của bị cáo khác, bị cáo tích cực 

tham gia thực hiện phạm tội, sử dụng xe mô tô của mình làm phương tiện phạm 

tội, giá trị tài sản chiếm đoạt là 9.630.000 đồng.  

Đoàn Văn L mặc dù không trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp tài sản mà 

là người thực hiện hành vi phạm tội với vai trò giúp sức và việc thỏa thuận trước 

sẽ tiêu thụ tài sản do trộm cắp mà có nên đã tạo động lực để các bị cáo thực hiện 

hành vi trộm cắp tài sản nên hành vi của bị cáo L làđồng phạm về tội trộm cắp 

tài sản. Đoàn Văn L tham gia 3 lần với giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 18.240.000 

đồng.Trần Ngọc Tr tham gia trộm cắp tài sản có trị giá 8.610.000đ. Tuy nhiên 

các bị cáo phạm tội liên tục chỉ trong một đêm (từ 21h ngày 31/5/2018 đến 4h 
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ngày 01/6/2018) nên không bị coi là phạm tội 02 lần trở lên theo quy định tại 

điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS như cấp sơ thẩm đã nhận định.  

Các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Bị cáo Lê Đức Th: Phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, 

thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường thiệt hại, tích cực hợp tác với cơ 

quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm; hoàn cảnh gia đình khó 

khăn, là lao động chính trong gia đình có xác nhận của chính quyền địa phương;  

vàngười bị hạicóđơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo;được quy định tại 

điểm b, i, s, t khoản 1, khoản 2Điều 51 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên bị cáo Lê 

Đức Th có 1  tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản. 

Bị cáo Trần Ngọc Tr: Thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường thiệt hại, 

tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm, chính 

quyền địa phương có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và được hưởng án 

treoquy định tại Điểm b, s, t Khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

Bị cáo Đoàn Văn L: Phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, 

thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường thiệt hại, bị cáo là người có công với 

cách mạng, chính quyền địa phương có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáovà 

được hưởng án treo quy định tại điểm b, i, s, x Khoản 1, khoản 2Điều 51 Bộ luật 

hình sự. 

Bị cáo Trần Ngọc Tr và Đoàn Văn L có đơn xin giảm nhẹ hình phạt và 

được hưởng án treo của chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú.  

Căn cứ tính chất của hành vi phạm tội và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ 

TNHScũng như nhân thân bị cáo thì Tòa án cấp sơ thẩm xửbị cáo Lê Đức Th, 

Trần Ngọc Tr hình phạt tù giam là có căn cứ. Tuy nhiên các bị cáo thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải, đã tự nguyện khắc phục hậu quả, tích cực hợp tác với 

cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạmnên HĐXX xét thấy cần 

giảm nhẹ cho các bị cáo một phần để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. 

Kháng cáo của bị cáo Lê Đức Th, Trần Ngọc Tr được chấp nhận một phần. 

Bị cáo Đoàn Văn L có nhân thân tốt, không có tình tiết tăng nặng TNHS, 

có nhiều tình tiết giảm nhẹ TNHS (có 04 tình tiết) quy định tại khoản 1 Điều 51 

BLHS: phạm tội lần đầu thuộc trường  hợp ít nghiêm trọng;thành khẩn khai báo, 

ăn năn hối cải; tự nguyện khắc phục hậu quả, bị cáo tham gia chiến đấu chiến 

trường Campuchia bị thươnglà thương binh 4/4, vết thương hay tái phát, sức 

khỏe yếu, bị cáo tuổi đã cao. Trước khi phạm tội luôn chấp hành nghiêm chỉnh 

pháp luật, ở giai đoạn xét xử phúc thẩm chính quyền địa phương có đơn đề nghị 

Tòa án xem xét để cho bị cáo được hưởng án treo. Vì vậy Hội đồng xét xử thấy 

rằng không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khởi đời sống xã hội mà cho bị cáo 
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được cải tạo tại địa phương để thể hiện tính khoan hồng của pháp luật, kháng 

cáo của bị cáo được chấp nhận. 

 [4] Xét kháng cáo của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

Về kháng cáo của bà Nguyễn Thị B đề nghị tuyên trả lại vật chứng là chiếc 

xe máysố khung RLCSSC641-DY042720, số máy 5C641042708 gắn biển kiểm 

soát 37F1-986.06. Quá trình điều tra, bà Bình khai đã bán chiếc xe này cho Lê 

Đức Th từnăm 2017 với giá 13.000.000đ mặc dù hai bên đã giao nhận tiền 

nhưng quá trình mua bán đều không có hợp đồng và chưa làm thủ tục đăng ký 

quyền sở hữu.Bị cáo Th cũng khai chiếc xe này là của bị cáo, bị cáo mua của bà 

Bình để đi vào năm 2017. Nay bà Bình yêu cầu được nhận lại với lý do chỉ cho 

mượn đi thử chứ chưa bán là không có cở sở, vì vậy kháng cáo không được chấp 

nhận. 

  Các nội dung khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật Tòa phúc thẩm không xem xét. 

  [5] Về án phí: Bị cáo L được miễn án phí.Kháng cáo của các bị cáo Th, 

Trai  được chấp nhận một phần nênkhông phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

 1. Căn cứ  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 Đoàn Văn L. 

 Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 và điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật 

tố tụng hình sự,chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Lê Đức Th, Trần 

Ngọc Tr. 

 Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật tố tụng hình sự không chấp nhận 

kháng cáo của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Nguyễn Thị B. 

Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 12/2018/HSST ngày 18 tháng 9 năm 2018 

của Toà án nhân dân huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnhvề phần hình phạt. 

 Tuyên bố bị cáo Lê Đức Th, Đoàn Văn L, Trần Ngọc Tr phạm tội “Trộm 

cắp tài sản”. 

Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 173; Điểm b,i, s, tkhoản 1, 2 Điều 51, Điều 

58Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo LêĐức Th 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày bị cáo thi hành án.  

Căn cứ khoản 1 Điều 173; Điểm b, s, t khoản 1, 2 Điều 51, Điều 58 Bộ luật 

hình sự:Xử phạt bị cáo Trần Ngọc Tr 06 (sáu)tháng tù.Thời hạn tù tính từ ngày 

bị cáo thi hành án.  

Căn cứ khoản 1 Điều 173; Điểm b, i, s, x Khoản 1, 2 Điều 51; Điều 58; 

Điều 65 của BLHS. 
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Xử phạt bị cáo Đoàn Văn L 15 (Mười lăm) tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo. Thời gian thử thách 30 tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm. 

Giao Đoàn Văn L cho UBND xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư 

trú thì phải thực hiện theo 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 

hai lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải 

chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 chiếc xe mô tô số khung RLCSSC641-

DY042720, số máy 5C641042708, gắn biển kiểm soát 37F1-986.06 (BKS 38 D1 

– 061.01 giấy đăng ký xe mang tên Nguyễn Thị B do công an huyện Đức Thọ 

cấp ngày 06/01/2016) của bị cáo Lê Đức Th. 

 2.Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự;Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14  ngày 30/12/2016 của ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định mức thu Án phí, lệ phí Tòa án bị cáo Lê Đức Th, Trần Ngọc Trkhông phải 

chịu án phí hình sự phúc thẩm. Bị cáo Đoàn Văn L được miễn án phí HSPT. 

 3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực, 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 Hà Tĩnh; 

- Sở tư pháp tỉnh Hà Tĩnh; 

- PV 27 – Công an tỉnh Hà Tĩnh 

- TA, CA, VKS, THA sơ thẩm; 

- Bị cáo kháng cáo; 

- Lưu hồ sơ, THS; 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

Trần Thị Thu Hiền 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 TỈNH ĐẮK LẮK 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 189/2018/HSPT  

Ngày 06-6- 2018 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Phượng 

Các Thẩm phán: Ông Nguyên Tấn Đức  

                                      Bà Lưu Thị Thu Hường 

          - Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Linh Chi - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk. 

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Thanh Tâm - Kiểm sát viên.  

Ngày 06/6/2018, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 136/2018/HSPT ngày 27/4/2018 đối với 

bị cáo Hoàng Văn D (D) và đồng bọn. Do có kháng nghị của Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Đắk Lắk đối với bản án hình sự sơ thẩm số 04/2018/HSST ngày 

20/3/2018 của Tòa án nhân dân huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. 

Bị cáo có kháng nghị:  

1. Họ và tên: Hoàng Văn D (tên gọi khác: D2); sinh ngày: 05/7/1998; tại 

tỉnh Cao Bằng; nơi cư trú: Thôn E, xã C, huyện K, tỉnh Đắk Lắk; dân tộc: Mông; 

giới tính: Nam; tôn giáo: Tin lành; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ văn hóa: 

Không biết chữ; Con ông Hoàng Văn L và con bà Sùng Thị D; tiền án, tiền sự: 

Không. Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 22/11/2017 đến nay. Bị cáo hiện đang bị 

tạm giam, có mặt. 

2. Họ và tên: Sùng Mí T (tên gọi khác: D1), sinh ngày: 29/9/199; tại tỉnh 

Hà Giang; nơi cư trú: Thôn E, xã C, huyện K, tỉnh Đắk Lắk; dân tộc: Mông; giới 

tính: Nam; tôn giáo: Tin lành; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ văn hóa: 7/12; 

con ông Sùng Mí P và bà Mua Thị M; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt tạm 

giữ, tạm giam từ ngày 07/12/2017 đến nay, hiện đang bị tạm giam, có mặt. 

3. Họ và tên: Trương Văn S1, sinh ngày: 09/5/1996; tại tỉnh Cao Bằng; 

nơi cư trú: Thôn E, xã C, huyện K, tỉnh Đắk Lắk; dân tộc: Mông; giới tính: 

Nam; tôn giáo: Tin lành; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ văn hóa: 9/12; con 

ông Trương Văn Q và bà Hoàng Thị D; có vợ là Hồng Thị T và có 01 người con 

sinh năm 2015, nơi cư trú: Thôn E, xã C, huyện K, tỉnh Đắk Lắk; tiền án, tiền 

sự: Không. Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/12/2017 đến ngày 

20/3/2018 được trả tự do tại phiên tòa, có mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo Hoàng Văn D: Ông Nguyễn Đình Đ, sinh 

năm 1987 - Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh 

Đắk Lắk, có mặt. 

42



2 

 

- Người bào chữa cho các bị cáo Sùng Mí T và Trương Văn S1: Ông Ngô 

Đình K, sinh năm 1973 - Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

nhà nước tỉnh Đắk Lắk, có mặt. 

Người bị hại: Anh Cháng Seo S- sinh năm 1995, có mặt. 

Địa chỉ: Thôn C, xã C, huyện K, tỉnh Đắk Lắk. 

* Ngoài ra trong vụ án còn có bị cáo Dương Văn Th nhưng không có kháng 

cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các T1 liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 21 giờ 00 phút ngày 30/6/2017, Lý Văn T1, Sùng Mí T, Hoàng 

Văn D, Trương Văn S1 và Dương Văn Th tập trung ở trước quán internet của 

ông Nguyễn Phi L tại thôn E, xã C, huyện K, tỉnh Đắk Lắk để đi chơi. Do Lý 

Văn T1 có mâu thuẫn từ trước với anh Cháng Seo S nên khi đứng trước quán 

internet thì T1 thấy chiếc xe máy của anh S dựng trước quán và biết S đang chơi 

internet trong quán. Vì vậy, T1 đã rủ D, S1, T và Th đi vào trong quán internet 

để đánh anh S thì mọi người đồng ý. Khi vào trong quán internet T1 chỉ vào 

người đang ngồi chơi internet là anh S thì S1, D, T1, T và Th đi lại chỗ anh S 

đang ngồi chơi internet. S1 đã dùng tay đánh 01 cái vào má bên phải của anh S; 

T dùng tay đánh 01 cái vào má bên trái, đấm 01 cái vào vùng mắt và mũi, đấm 

01 cái vào vai trái của anh S; khi bị S1 và T đánh anh S đứng dậy và đi ra giữa 

nhà thì bị D dùng 01 cây gậy gỗ tròn đường kính khoảng 02cm dài 40cm đánh 

02 cái vào đầu gối bên phải, 02 cái vào tay phải, 01 cái vào tay trái, 02 cái vào 

vùng đỉnh đầu, 02 cái vào cổ của anh S; Th dùng tay đánh 01 cái vào ngực, dùng 

chân đá 01 cái vào đùi của anh S; T1 dùng 01 thanh kiếm dài khoảng 60cm 

chém 04 cái vào vùng hông và bụng của anh S. Hậu quả làm cho anh Cháng Seo 

S bị thương tích, phải đi cấp cứu tại bệnh viện. 

Tại Bản kết luận pháp y thương tích số 1015/PY-TgT, ngày 16/8/2017 và 

Bản kết luận pháp y bổ sung số 1203/PY-TgT, ngày 03/10/2017, của Trung tâm 

Pháp y tỉnh Đắk Lắk, kết luận: Tỉ lệ thương tích của Cháng Seo S là 21%. Vật 

tác động: Cứng, tày. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 04/2018/HSST ngày 20/3/2018 của Tòa 

án nhân dân huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk đã quyết định: 

Tuyên bố các bị cáo Hoàng Văn D, Sùng Mí T, Trương Văn S1 và Dương 

Văn Th phạm tội “Cố ý gây thương tích”.  

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

khoản 1 Điều 54; Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Hoàng Văn D (tên gọi 

khác: D2) 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày bắt tạm 

giam, ngày 22/11/2017. 

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

khoản 1 Điều 54; Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Sùng Mí T (tên gọi 

khác: D1) 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày bắt tạm 

giữ, tạm giam, ngày 07/12/2017. 
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Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

khoản 1 Điều 54; khoản 1, khoản 2 Điều 65 Bộ luật hình sự. Khoản 4 Điều 328 

Bộ luật tố tụng hình sự. Xử phạt bị cáo Trương Văn S1 01 (một) năm 03 (ba) 

tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 02 (hai) năm 06 (sáu) 

tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Tuyên trả tự do bị cáo Trương Văn S1 ngay tại phiên tòa, nếu bị cáo 

không bị tạm giam về một tội phạm khác. 

Trong thời gian thử thách giao bị cáo Trương Văn S1 cho Ủy ban nhân 

dân xã C, huyện K, tỉnh Đắk Lắk là nơi bị cáo thường trú, để giám sát và giáo 

dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong 

việc giám sát, giáo dục bị cáo. 

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 91; khoản 1 Điều 101; khoản 1 Điều 54; khoản 1, khoản 2 Điều 65 Bộ luật 

hình sự. Xử phạt bị cáo Dương Văn Th 01 (một) năm tù nhưng cho hưởng án 

treo. Thời gian thử thách là 02 (hai) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Trong thời gian thử thách giao bị cáo Dương Văn Th cho Ủy ban nhân 

dân xã H, huyện K , tỉnh Đắk Lắk là nơi bị cáo thường trú, để giám sát và giáo 

dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong 

việc giám sát, giáo dục bị cáo.  

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện 

theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự. 

Ngoài ra, bản án còn quyết định về xử lý vật chứng, trách nhiệm dân sự, 

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

Ngày 17/4/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk kháng nghị một 

phần bản án hình sự sơ thẩm đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm áp dụng thêm tình 

tiết định khung tăng nặng “có tính chất côn đồ” theo điểm i khoản 1 Điều 134 

Bộ luật hình sự năm 2015 đối với 3 bị cáo Hoàng Văn D, Sùng Mí T, Trương 

Văn S1. Tăng mức hình phạt đối với bị cáo Hoàng Văn D, Sùng Mí T, giữ 

nguyên mức hình phạt đối với Trương Văn S1 và không cho bị cáo Trương Văn 

S1 được hưởng án treo. 

Tại phiên toà phúc thẩm, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

của mình đúng như nội dung bản cáo trạng và bản án sơ thẩm đã nêu cũng như lời 

khai của các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm, tại cơ quan điều tra.  

Đại diện Viện kiểm sát đã phân tích, đánh giá tính chất, mức độ hành vi 

phạm tội của bị cáo và cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Hoàng Văn 

D, Sùng Mí T, Trương Văn S1 về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm đ khoản 

2 Điều 134 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

Bản án sơ thẩm nêu trên đã nhận định các bị cáo D, T, S1 và Th là đồng phạm 

giúp sức cho bị can Lý Văn T1 là không đúng. Bởi lẽ, các bị cáo D, T, S1 và Th 

sau khi được T1 rủ cùng thực hiện hành vi đánh anh S bị thương tích thì tất cả 

cùng thống nhất ý chí và cùng nhau thực hiện. Mặc dù không có bàn bạc, phân 

công nhiệm vụ từ trước, nhưng các bị cáo đều có hành vi dùng gậy gỗ, tay, chân 

gây thương tích 21% cho anh S. Do đó, hành vi phạm tội của các bị cáo D, T, S1 

và Th là đồng phạm giản đơn, tham gia với vai trò là người thực hành tích cực. 
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Tòa án cấp sơ thẩm nhận định như trên là không đúng với tình tiết khách quan 

của vụ án, đề nghị HĐXX phúc thẩm sửa và tổng hợp rút kinh nghiệm chung. 

Xét về áp dụng pháp luật: Mặc dù cả 03 bị cáo Hoàng Văn D, Sùng Mí T 

và Trương Văn S1 đều không có mâu thuẫn với anh Cháng Seo S, nhưng đã 

cùng nhau dùng tay, chân, cây gỗ và kiếm đánh, chém anh S gây thương tích 

21%. Do vậy, hành vi của các bị cáo không chỉ phạm vào tình tiết định khung 

tăng nặng "dùng hung khí nguy hiểm", được quy định tại điểm a khoản 1, điểm 

đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự (đã được bản án sơ thẩm áp dụng), mà còn 

phạm vào tình tiết định khung tăng nặng "có tính chất côn đồ", được quy định 

tại điểm i khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự. Nhưng bản án sơ thẩm không áp 

dụng tình tiết định khung tăng nặng nói trên khi quyết định hình phạt đối với các 

bị cáo là thiếu sót nghiêm trọng. 

Bị cáo Dương Văn Th không bị kháng nghị và mức hình phạt 01 năm tù 

nhưng cho hưởng án treo đối với bị cáo là có căn cứ, tuy nhiên, việc Tòa án cấp 

sơ thẩm áp dụng khoản 1, khoản 2 Điều 65 BLHS năm 2015 để miễn chấp hành 

hình phạt tù cho bị cáo Th là không đúng pháp luật. Bởi lẽ, hành vi gây thương 

tích của các bị cáo cho anh S xảy ra vào ngày 30/6/2017, trước ngày 01/01/2018 

BLHS năm 2015 có hiệu lực pháp luật và quy định tại Điều 65 BLHS năm 2015 

về điều kiện được miễn chấp hành hình phạt tù nghiêm khắc hơn so với quy định 

tại Điều 60 BLHS năm 1999. Theo nguyên tắc có lợi cho người phạm tội, đề 

nghị HĐXX sửa việc áp dụng pháp luật đối với bị cáo Dương Văn Th và tổng 

hợp rút kinh nghiệm chung. 

Về hình phạt: Các bị cáo đã dùng tay, chân và gậy gỗ là hung khí nguy 

hiểm để thực hiện hành vi phạm tội rất côn đồ và hung hãn: Sùng Mí T dùng tay 

đánh 01 cái vào má trái, đấm 01 cái vào mắt, mũi, 01 cái vào vai; Hoàng Văn D 

dùng cây gậy gỗ đánh 02 cái vào đầu gối phải, 02 cái vào tay phải, 01 cái vào 

tay trái, 02 cái vào đỉnh đầu, 02 cái vào cổ; thể hiện sự coi thường pháp luật cao 

độ; hành vi của các bị cáo không chỉ trực tiếp gây thương tích cho anh Cháng 

Seo S, mà còn ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự của địa phương; các 

bị cáo phạm tội với hai tình tiết định khung tăng nặng, được quy định tại các 

điểm a và i khoản 1, điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự, là "dùng hung 

khí nguy hiểm" và "có tính chất côn đồ", có khung hình phạt từ 02 năm đến 06 

năm tù. Thế nhưng, do thiếu sót nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật như 

đã nêu ở trên và do đánh giá không đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội, 

hậu quả do hành vi phạm tội gây ra và trách nhiệm hình sự của các bị cáo, cho 

nên bản án sơ thẩm chỉ xử phạt các bị cáo Hoàng Văn D và Sùng Mí T mỗi bị 

cáo 01 năm 06 tháng tù, xử phạt bị cáo Trương Văn S1 01 năm 03 tháng tù 

nhưng cho hưởng án treo là quá nhẹ và chưa thể hiện được tính nghiêm minh 

của pháp luật; không đạt được mục đích giáo dục, cải tạo đối với các bị cáo và 

răn đe, phòng ngừa chung trong toàn xã hội. Vì vậy, đề nghị HĐXX căn cứ các 

điểm a và d khoản 2 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: Chấp nhận 

kháng nghị của VKSND tỉnh Đắk Lắk, sửa bản án sơ thẩm về áp dụng pháp luật, 

về hình phạt và biện pháp chấp hành hình phạt tù có điều kiện: 

- Áp dụng các điểm a và i khoản 1, điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS năm 2015: Xử phạt bị cáo Hoàng Văn D và 
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Sùng Mí T mỗi bị cáo từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù của các bị cáo tính từ ngày bị bắt tạm giữ, tạm giam. 

- Áp dụng các điểm a và i khoản 1; điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 BLHS năm 2015: xử phạt bị cáo 

Trương Văn S1 01 năm 03 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ 

ngày bắt thi hành án khấu trừ thời gian bị cáo đã bị tạm giam. 

Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

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

Người bào chữa cho các bị cáo Hoàng Văn D trình bày: Tòa án cấp sơ 

thẩm đã xét xử bị cáo D về tội cố ý gây thương tích theo điểm đ khoản 2 Điều 

134 Bộ luật hình sự năm 2015 là đúng. Kháng nghị của Viện kiệm sát nhân dân 

tỉnh Đăk Lăk đề nghị áp dụng thêm tình tiết có tính chất côn đồ và tăng hình 

phạt đối với bị cáo là không đúng. Vì tại bút lục 139 và bút lục 143 trong hồ sơ 

vụ án và tại phần xét hỏi anh S cho rằng anh và bị cáo D có mâu thuẫn từ trước. 

Bị cáo được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại 

khoản 1 khoản 2 Điều 51 BLHS năm 2015 như bị cáo thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải, gia đình đã tự nguyện bồi thường cho người bị hại. Bị cáo là người 

dân tộc thiểu số, sinh sống ở vùng kinh tế khó khăn, bị cáo không biết chữ nên 

khả năng nhận thức pháp luật có phần hạn chế, bị cáo lần đầu phạm tội, có nhân 

thân tốt, bị hại cũng là người có lỗi. Ngoài ra khoản 1 Điều 54 BLHS quy định 

hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt như bản án sơ thẩm đã áp 

dụng, cấp sơ thẩm không không truy tố và xét xử bị cáo D theo điểm i khoản 1 

Điều 134 BLHS; áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134 BLHS năm 2015, tuyên phạt 

bị cáo D 01 năm 06 tháng tù là có căn cứ, đúng pháp luật. Do đó đề nghị Hội 

đồng xét xử áp dụng Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự, tuyên không chấp nhận 

kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Lăk, giữ nguyên bản án sơ 

thẩm. 

Người bào chữa cho các bị cáo Trương Văn S1 trình bày: Kháng nghị của 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Lăk đề nghị áp dụng tình tiết phạm tội có tính 

chất côn đồ đối với các bị cáo S1 và bị cáo T là chưa phù hợp. Bởi vì: Về động 

cơ mục đích phạm tội bị cáo S1 và bị cáo T chỉ dùng tay đánh anh S, S1 đánh 

một cái vào má phải, T dùng tay đánh anh S vào má và vào mắt, công cụ phương 

tiện là tay, hậu quả pháp lý S1 gây ra thương tích cua anh S là 1%, bị cáo là 

người có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 

nếu tách tình tiết tăng nặng định khung có tính chất côn đồ để buộc các bị cáo 

phải chịu thì cũng cần xem xét tình tiết tăng nặng định khung dùng hung khí 

nguy hiểm đối với bị cáo S1 và bị cáo T. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử áp 

dụng Điều 356 tuyên không chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Đăk Lăk. 

Các bị cáo đồng ý với lời tranh luận của người bào chữa và không có ý 

kiến tranh luận gì chỉ đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Lăk tranh luận: Người bào 

chữa cho bị cáo D cho rằng bị cáo D phạm tội không có tính chất côn đồ là 

không đúng. Bởi lẽ theo quy định thì không có nguyên cớ hoặc nguyên cớ nhỏ 

nhặt các bị cáo đã gây thương tích cho bị hại, khi biết anh S ở quán, T1 rủ các bị 
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cáo đã đồng ý đánh anh S. Anh S đi xe ngược đường T1 và bị cáo D đã ép sát xe 

của mình vào xe cuả anh S làm anh S ngã ra đường sau đó anh S mới quay xe lại 

đạp chân vào biển số xe của T1, sự việc xảy ra đã lâu các bị cáo không nhớ cụ 

thể thời gian nào. Khi anh S đang ngồi chơi trong quán internet, các bị cáo đã vô 

cớ xông vào đánh anh S, anh S hoàn toàn không có lỗi.  

Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với vai trò là người thực hành. Khi 

T1 rủ đánh anh S các bị cáo không bàn bạc, phân công vai trò, nhiệm vụ của 

từng người, không bàn bạc việc sử dụng phương tiện, công cụ thực hiện tội 

phạm. Thương tích các bị cáo gây ra cho anh S là 21%. Vì vậy, đồng bọn phải 

chịu trách nhiệm chung của đồng phạm về hành vi phạm tội và hậu quả của hành 

vi gây ra cho anh S.  

Các bị cáo phải chịu hai tình tiết tăng nặng định khung, nhưng cấp sơ 

thẩm đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 

Điều 51 và áp dụng khoản 1 Điều 54 BLHS năm 2015 được sửa đổi bổ sung 

năm 2017, xử phạt các bị cáo D và T dưới khung hình phạt là nhẹ, không có căn 

cứ.  

Vai trò của bị cáo S1 không tích cực bằng các bị cáo khác trong vụ án, 

nên cấp sơ thẩm áp dụng khoản 1 Điều 54 BLHS năm 2015 xử phạt bị cáo S1 

dưới mức thấp nhất của khung hình phạt là có căn cứ. Vì vậy, Viện kiểm sát 

không kháng nghị tăng hình phạt đối với bị cáo S1. Song cấp sơ thẩm cho bị cáo 

S1 được hưởng án treo là không đúng pháp luật. Vì vậy đại diện Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Đăk Lăk vẫn giữ nguyên kháng nghị đề nghị áp dụng tình tiết tăng 

nặng định khung “có tính chất côn đồ” đối với các bị cáo, tăng nặng hình phạt 

đối với bị cáo D và bị cáo T, không cho bị cáo S1 được hưởng án treo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

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

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

 [1] Tại phiên toà phúc thẩm, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình, phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, tại 

phiên tòa sơ thẩm và phù hợp với lời khai của người bị hại và những người 

tham gia tố tụng khác, phù hợp với các T1 liệu, chứng cứ đã được thu thập có 

trong hồ sơ vụ án. Như vậy, đã có đủ cơ sở pháp lý để khẳng định: Vào khoảng 

21 giờ ngày 30/6/2017, tại quán internet PL, địa chỉ: Thôn E, xã C, huyện K, 

tỉnh Đắk Lắk. Khi Lý Văn T1 rủ Hoàng Văn D, Sùng Mí T, Trương Văn S1 và 

Dương Văn Th đánh anh Cháng Seo S, thì D, Th, T và S1 đồng ý. T1 dùng 01 

thanh kiếm dài khoảng 60cm chém 04 cái vào vùng hông và bụng của anh S, 

Hoàng Văn D dùng 01 cây gậy gỗ tròn đường kính khoảng 02cm dài 40cm 

đánh 02 cái vào đầu gối bên phải, 02 cái vào tay phải, 01 cái vào tay trái, 02 cái 

vào vùng đỉnh đầu, 02 cái vào cổ của anh S, S1 đã dùng tay đánh 01 cái vào má 

bên phải của anh S; T dùng tay đánh 01 cái vào má bên trái, đấm 01 cái vào 

vùng mắt và mũi, đấm 01 cái vào vai trái của anh S, Th dùng tay đánh 01 cái 

vào ngực, dùng chân đá 01 cái vào đùi của anh S. Hậu quả anh Cháng Seo S bị 

thương tích 21%. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử các bị cáo Hoàng Văn 

D, Súng Mí T, Trương Văn S1 về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại 
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điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 

2017 là có căn cứ, đúng người, đúng tội. 

[2] Xét kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk, HĐXX 

thấy:  

Các bị cáo Hoàng Văn D, Sùng Mí T, Trương Văn S1 không có mâu 

thuẫn gì với anh Cháng Seo S. Chỉ vì nguyên cớ nhỏ nhặt giữa Lý Văn T1 và 

anh S trước đó, khi gặp anh S tại quán internet, T1 đã rủ các bị cáo đánh anh S, 

các bị cáo đã đồng ý và tích cực thực hiện hành vi phạm tội. Các bị cáo S1 và Th 

đã dùng tay, chân đánh anh S. Bị cáo D đã dùng gậy đánh anh S nhiều nhát, bị 

cáo T1 đã dùng Dao chém anh S, gây thương tích cho anh S với tỷ lệ tổn thương 

cơ thể được xác định là 21%. Hành vi của các bị cáo thể hiện sự hung hãn, tính 

chất côn đồ, coi thường pháp luật, xem thường tính mạng, sức khỏe của người 

khác, thuộc trường hợp phạm tội “có tính chất côn đồ” là tình tiết tăng nặng định 

khung quy định tại điểm i khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa 

đổi bổ sung năm 2017.  

Tuy nhiên khi xem xét và quyết định hình phạt đối với các bị cáo, Tòa án 

cấp sơ thẩm không xem xét, áp dụng tình tiết “có tính chất côn đồ” đối với các 

bị cáo là chưa đánh giá hết tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội của 

các bị cáo, dẫn đến việc quyết định hình phạt đối với các bị cáo Hoàng Văn D, 

Sùng Mí T là nhẹ, đồng thời cho bị cáo Trương Văn S1 được hưởng án treo là 

chưa chính xác. 

Như vậy các bị cáo Hoàng Văn D, Sùng Mí T và Trương Văn S1 phạm tội 

với hai tình tiết tăng nặng định khung. Bị cáo Sùng Mí T và bị cáo Trương Văn 

S1 sau khi phạm tội bị đã bỏ trốn khỏi địa phương, gây khó khăn cho việc điều 

tra vụ án. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Bông đã ban hành 

quyết định truy nã đối với các bị cáo, thể hiện ý thức coi thường pháp luật của 

các bị cáo. Tuy nhiên cấp sơ thẩm áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự năm 

2015 để quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp 

dụng đối với bị cáo D và bị cáo T; áp dụng khoản 1, khoản 2 Điều 65 Bộ luật 

hình sự cho bị cáo Trương Văn S1 được hưởng án treo là trái với quy định của 

pháp luật, chưa tương xứng với tính chất mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của 

các bị cáo đã gây ra.  

Tại phiên tòa người bào chữa cho bị cáo D cho rằng trước khi gây thương 

tích cho anh S, bị cáo D có mâu thuẫn với anh S. Sự việc xảy ra người bị hại 

cũng có lỗi; đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 356 Bộ luật tố 

tụng hình sự không chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk 

Lăk – Giữ nguyên bản án sơ thẩm về hình phạt. 

 Nhận thấy trong quá trình điều tra vụ án, tại phiên tòa sơ thẩm cũng như 

phiên tòa phúc thẩm bị cáo D đều khai giữa bị cáo và anh S không có mâu thuẫn 

gì. Sự việc xảy ra trước đó giữa T1 và người bị hại không xảy ra xô xát, sau khi 

xe của T1 ép xe của anh S đi ngược chiều làm anh S ngã, anh S đã đạp chân rơi 

biển số xe của T1 nhưng đường ai người đó đi, hai bên không có lời qua tiếng 

lại hay bất kỳ hành động nào khác. Khi gặp anh S ở quán internet, T1 rủ bị cáo 

cùng đồng bọn đánh anh S, bị cáo mới tham gia đánh anh S, bản thân bị cáo 

không có ý định đánh anh S. Như vậy mặc dù không có mâu thuẫn gì các bị cáo 
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đã đánh và gây thương tích cho anh S. Hành vi gây thương tích của các bị cáo 

nói chung và của bị cáo D nói riêng đối với anh S thuộc trường hợp phạm tội 

“có tính chất côn đồ” nhưng cấp sơ thẩm không áp dụng để xem xét quyết định 

hình phạt đối với các bị cáo. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân tình Đăk Lăk kháng 

nghị, đề nghị cấp phúc thẩm áp dụng tình tiết tăng nặng định khung “có tính 

chất côn đồ” đối với các bị cáo theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 134 Bộ 

luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 là có căn cứ cần chấp 

nhận. Do đó quan điểm của người bào chữa cho bị cáo D tại phiên tòa không có 

căn cứ để Hội đồng xét xử chấp nhận. 

Người bào chữa cho bị cáo S1 và cáo T cho rằng bị cáo S1 và bị cáo T chỉ 

dùng tay đánh anh S, thương tích do bị cáo S1 gây ra cho anh T chỉ có 1%, nên 

đề nghị Hội đồng xem xét tình tiết tăng nặng định khung đối với các bị cáo nếu 

xác định các bị cáo phạm tội “có tính chất côn đồ”; đồng thời đề nghị Hội đồng 

xét xử áp dụng Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự không chấp nhận kháng nghị 

của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Lăk – Giữ nguyên bản án sơ thẩm về hình 

phạt. 

Nhận thấy khi T1 rủ các bị cáo tham gia đánh anh S, các bị cáo không có 

sự bàn bạc phân công nhiệm vụ mà đồng ý tham gia ngay và dùng tay, chân, gậy 

và kiếm đánh anh S gây thương tích cho anh S với tỷ lệ tổn thương cơ thể được 

xác định là 21%. Như vậy các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp đồng phạm giản 

đơn, với vai trò là người thực hành và phải chịu chung trách nhiệm hình sự do 

hành vi của những người thực hành gây ra. Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm đã áp 

dụng tình tiết tăng nặng định khung: “dùng hung khí nguy hiểm” đối với các bị 

cáo là có căn cứ. Mặt khác các bị cáo không kháng cáo đối với nội dung này, 

nên không chấp nhận đề nghị của người bào chữa cho các bị cáo. 

Từ những phân tích nhận định trên khẳng định kháng nghị của Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh Đăk Lăk là có căn cứ cần chấp nhận. Do đó cần sửa bản án sơ 

thẩm về áp dụng pháp luật, về hình phạt và biện pháp chấp hành hình phạt theo 

hướng áp dụng thêm tình tiết tăng nặng định khung quy định tại điểm i khoản 1 

Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017: “có tính 

chất côn đồ” đối với các bị cáo; tăng hình phạt đối với bị cáo Hoàng Văn D và 

bị cáo Sùng Mí T, không cho bị cáo Trương Văn S1 được hưởng án treo, để phát 

huy tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm và thể hiện tính nghiêm minh của 

pháp luật. Xét thấy vai trò của bị cáo D trong vụ án thực hiện hành vi phạm tội 

tích cực hơn so với bị cáo T và các bị cáo khác, thương tích trên cơ thể của anh 

S phần lớn là do bị cáo D gây ra. Do đó, hình phạt áp dụng đối với bị cáo D phải 

cao hơn hình phạt đối với bị cáo T và các bị cáo khác để thể hiện tính công bằng 

của pháp luật khi lượng hình đối với các bị cáo. 

Trong quá trình giải quyết vụ án tại cấp phúc thẩm, bị cáo Trương Văn S1 

có cung cấp đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn, đơn xin giảm nhẹ hình phạt. 

Người bị hại có nộp đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo S1. Tuy nhiên xét 

mức hình phạt cấp sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo là phù hợp với tính chất, mức 

độ hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra. Các tài liệu do bị cáo và người bị hại 

cung cấp đã được cấp sơ thẩm xem xét đánh giá và áp dụng khi quyết định hình 

phạt đối với bị cáo, nên Hội đồng xét xử không xem xét.  
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Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng khoản 1, khoản 2 Điều 65 BLHS năm 2015 

được sửa đổi bổ sung năm 2017 cho bị cáo Th được hưởng án treo là không 

đúng pháp luật. Bởi lẽ, hành vi gây thương tích của các bị cáo cho anh S xảy ra 

vào ngày 30/6/2017, trước ngày BLHS năm 2015 có hiệu lực pháp luật. Theo 

nguyên tắc áp dụng pháp luật có lợi cho người phạm tội thì án treo theo quy định 

tại Điều 65 BLHS năm 2015 nghiêm khắc hơn so với quy định tại Điều 60 

BLHS năm 1999. Mặc dù bị cáo không kháng cáo, viện kiểm sát không kháng 

nghị. Tuy nhiên theo quy định tại khoản 3 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự thì 

Hội đồng xét xử có quyền sửa bản án theo hướng có lợi cho bị cáo theo quy định 

tại khoản 1 Điều Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự. Vì vậy, cần sửa về việc áp 

dụng pháp luật đối với bị cáo Dương Văn Th cho phù hợp.  

Hành vi phạm tội của các bị cáo Hoàng Văn D, Sùng Mí T, Trương Văn 

S1 được thực hiện trước khi Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung 

năm 2017 có hiệu lực thi hành, Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng các tình tiết có lợi 

cho bị cáo theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, nhưng không áp dụng 

khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự năm 2015; Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 

20-6-2017 của Quốc hội, cũng không nhận định lý do áp dụng Bộ luật hình sự 

năm 2015 được sửa đổi năm 2017 là thiếu sót. 

Phần quyết định của bản án hình sự sơ thẩm tuyên mức hình phạt đối với 

các bị cáo, nhưng Tòa án sơ thẩm không tuyên rõ xử phạt bị cáo về tội gì là 

thiếu sót. 

Những thiếu sót nêu trên cấp sơ thẩm cần kịp thời rút kinh nghiệm. 

[3] Về án phí hình sự phúc thẩm: Các bị cáo không phải chịu án phí hình 

sự phúc thẩm.  

[4] 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. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1] Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm a, d khoản 2 khoản 3 Điều 

357 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk - Sửa 

bản án hình sự sơ thẩm 04/2018/HSST ngày 20/3/2018 của Tòa án nhân dân 

huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk về áp dụng pháp luật, về hình phạt và biện 

pháp chấp hành hình phạt.  

[2] Áp dụng khoản 3 Điều 7; điểm a, i khoản 1; điểm đ khoản 2 Điều 134; 

điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ 

sung năm 2017; Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20-6-2017 của Quốc 

hội. 

Xử phạt bị cáo Hoàng Văn D (tên gọi khác: D2) 02 (hai) năm 03 (ba) 

tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Thời hạn phạt tù tính từ ngày bắt tạm 

giữ, tạm giam, ngày 22/11/2017. 

Xử phạt bị cáo Sùng Mí T (tên gọi khác: D1) 02 (hai) năm tù về tội “Cố ý 

gây thương tích”. Thời hạn phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam, ngày 

07/12/2017. 
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Áp dụng khoản 3 Điều 7 điểm a, i khoản 1; điểm đ khoản 2 Điều 134; 

điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 2 Nghị quyết số 

41/2017/QH14 ngày 20-6-2017 của Quốc hội.  

Xử phạt bị cáo Trương Văn S1 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù về tội “Cố ý 

gây thương tích”. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, 

Áp dụng khoản 3 Điều 7 điểm a khoản 1; điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm 

b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54, Điều 91; khoản 1 Điều 101 Bộ 

luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017; khoản 1 khoản 2 Điều 

60 Bộ luật hình sự năm 1999; Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20-6-

2017 của Quốc hội.  

Xử phạt bị cáo Dương Văn Th 01 (một) năm tù về tội “Cố ý gây thương 

tích”, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 02 (hai) năm kể từ ngày 

tuyên án sơ thẩm. 

Giao bị cáo Dương Văn Th cho Ủy ban nhân dân H, huyện K, tỉnh Đắk Lắk 

giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách 

nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị 

cáo. 

Trường hợp bị cáo được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú được áp dụng 

theo khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự. 

[3] Về án phí hình sự phúc thẩm: Các bị cáo Hoàng Văn D, Sùng Mí T và 

Trương Văn S1 không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

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

kháng nghị. 

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

Nơi nhận: 
- TAND tối cao; 

- TAND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- VKSND tỉnh Đắk Lắk (02 bản); 

- Phòng HSNV Công an tỉnh Đắk Lắk; 

- Văn phòng CQCSĐT CA tỉnh Đắk Lắk; 

- Sở Tư pháp; 

- TAND huyện Krông Bông; 

- VKSND huyện Krông Bông; 

- Công an huyện Krông Bông; 

- Chi cục thi hành án dân sự huyện K; 

- T.H.A hình sự Công an huyện Krông Bông; 

- Bị cáo; 

- Cổng thông tin điện tử Tòa án; 

- Lưu Hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

                          (Đã ký) 

                   

                   Trần Thị Phượng 

 

  

 

 

 

 

 

được  khấu  trừ  thời  gian  tạm  giữ,  tạm  giam  từ  ngày  06/12/2017  đến  ngày
20/3/2018.

51



  

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 
 

Bản án số: 214/2018/HS-PT 

Ngày: 05 – 7 – 2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Thanh Huyền. 

Các Thẩm phán: 1. Ông Nguyễn Tấn Đức. 

2. Ông Trương Công Bình. 
 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Khắc Anh – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk. 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Bà Lê 

Thị Bích Thủy - Kiểm sát viên. 

Ngày 05 tháng 7 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 152/2018/TLPT-HS ngày 07/5/2018 

đối với bị cáo Trần Đình L và 02 bị cáo khác, do có kháng cáo của các bị cáo và 

người bị hại đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 18/2018/HSST ngày 28/3/2018, của 

Toà án nhân dân huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk. 

- Các bị cáo có kháng cáo: 

1. Trần Đình L, sinh ngày 09/8/1987; tại tỉnh Bình Định; nơi ĐKHKTT và chỗ 

ở: Thôn A, xã W, huyện E, tỉnh Đắk Lắk; trình độ học vấn: Lớp 8/12; nghề nghiệp: 

Làm nông; tôn giáo: Công giáo; con ông Trần Đình L1, sinh năm 1957 và bà Lê 

Thị L, sinh năm 1958; có vợ là Hà Yên V, sinh năm 1992 và có 01 con sinh năm 

2017; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 

572/2007/HSPT ngày 26/6/2007, bị Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà 

Nẵng xử phạt 05 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, ngày 30/8/2010, chấp 

hành xong hình phạt. 

Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/9/2017, hiện đang bị tạm giam - Có mặt 

tại phiên tòa. 
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2. Hoàng Văn D (Tên gọi khác: Dũng Kim), sinh ngày 09/02/1984; tại tỉnh 

Lạng Sơn; nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Thôn B, xã W, huyện E, tỉnh Đắk Lắk; dân tộc: 

Tày; trình độ học vấn: Lớp 4/12; nghề nghiệp: Làm nông; con ông Hoàng Văn H 

và bà Đặng Thị K (đều đã chết); tiền sự: Không; tiền án: Tại Bản án số 25/HSST 

ngày 06/5/2003, Tòa án nhân dân huyện Ea H’leo xử phạt 09 tháng tù về tội 

“Trộm cắp tài sản”; tại Bản án số 09/HSST ngày 16/6/2003, bị Tòa án nhân dân 

huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk xử phạt 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; tại 

Bản án số 09/HSST ngày 16/01/2006, bị Tòa án nhân dân huyện Ea H’leo, tỉnh 

Đắk Lắk xử phạt 06 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà 

có”; tại Bản án số 310/2006/HSST ngày 28/12/2006, bị Tòa án nhân dân tỉnh Đắk 

Lắk xử phạt 08 năm tù về tội “Cướp tài sản”; tại Bản án số 04/2007/HSST ngày 

30/01/2007, bị Tòa án nhân dân huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk xử phạt 02 năm tù 

về tội “Trộm cắp tài sản”; ngày 15/5/2016, chấp hành xong hình phạt tù. 

Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/9/2017, hiện đang bị tạm giam - Có mặt 

tại phiên tòa. 

3. Nông Văn P, sinh ngày 01/9/1996, tại tỉnh Đắk Lắk; nơi ĐKHKTT và chỗ ở: 

Thôn C, xã W, huyện E, tỉnh Đắk Lắk; dân tộc: Tày; trình độ học vấn: Lớp 12/12; 

nghề nghiệp: Làm nông; con ông Nông Văn C, sinh năm 1976 và bà Hoàng Thị T, 

sinh năm 1975; có vợ là Nguyễn Thị B, sinh năm 1997; tiền án, tiền sự: Không. 

Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/9/2017, hiện đang bị tạm giam - Có mặt 

tại phiên tòa. 

- Người bào chữa cho bị cáo Trần Đình L: Ông Phạm Tuấn A, Luật sư Văn 

phòng luật sư Phạm Tuấn A thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ: 

Đường G, phường V, Quận X, thành phố Hồ Chí Minh, có mặt. 

- Người Bị hại: Anh Phạm Đình K, sinh năm 1984; trú tại: Tổ dân phố D, thị 

trấn R, huyện E, tỉnh Đắk Lắk; chỗ ở hiện nay: Thôn A, xã W, huyện E, tỉnh Đắk Lắk, 

có mặt. 

-Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại: Ông Phạm Ngọc T - 

Văn phòng luật sư M - Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk, có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Phạm Phước N (tên gọi khác Quá 

Nhi, Gấu đen), sinh năm 1984; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: 218 đường L, phường P, 

thành phố N, tỉnh Khánh Hòa. (Hiện đang bị tạm giam trong một vụ án khác tại Nhà 

tạm giữ Công an huyện Ea H’leo), có mặt. 

Ngoài ra, trong vụ án còn bị cáo Trần Thanh T nhưng không có kháng cáo, 

kháng nghị. 
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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: 

Khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 22/9/2017, Trần Đình L đi dự tiệc mừng thôi 

nôi (sinh nhật 01 tuổi) con của ông Phạm Đình K tại nhà ông Huỳnh Hữu D (bố vợ 

của K) ở thôn C, xã W, huyện E, tỉnh Đắk Lắk. Trong lúc dự tiệc thì L ngồi chung 

bàn với Nguyễn Thế U, Đàm Ngọc K, Phạm Thành L, Bùi Thị L và một số người 

bạn khác của 

K. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, L mời U uống bia, nhưng U không uống nên L 

bực tức. Sau đó, U đi về trước thì L đi theo và dùng tay đánh vào mặt của U 01 

cái, nên U đi vào gặp K và nói vừa bị L đánh. Nghe vậy, K gặp L hỏi: “Tại sao mày 

đánh bạn tao” rồi K dùng tay đánh vào mặt của L 02 cái thì giữa K và L xô xát với 

nhau, còn U dùng chân đạp vào người của L 02 cái thì được mọi người can ngăn. 

Lúc này, L gọi điện thoại cho Hoàng Văn D nói “L bị đánh ở thôn C, xã W và nhờ 

D đến để giúp”. Sau đó, D rủ Trần Thanh T, Nông Văn P đi đánh người vừa đánh L 

thì T, P đồng ý. Lúc này, D lấy 01 con dao dài khoảng 80 cm và 01 con dao dài 

khoảng 70 cm ở trên đầu giường ngủ trong nhà của D đưa cho T cầm, rồi D cầm 

theo 01 con dao dài 60 cm và điều khiển xe mô tô biển số 47D1- 164.39 của D đi 

đến nhà chị Hoàng Thị H (Chị gái của D) ở thôn G, xã W gặp Phạm Phước N. Tại 

đây, D nói với N là L bị đánh nên N đi vào nhà của chị H lấy 01 con dao dài 

khoảng 01m rồi leo lên xe mô tô đi cùng D. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, 

D, N, P, T đi trên 02 xe mô tô đến gặp L và cùng nhau xông vào nhà ông D để đánh 

K và anh U. Lúc này, L lấy 01 cây gỗ hình tròn, dài 01 mét ở lề đường cầm theo, 

còn D, N, P, T mỗi người đều cầm trên tay 01 con dao. Thấy vậy, những người 

đang dự tiệc thôi nôi bỏ chạy theo các hướng khác nhau. Còn K bỏ chạy và đứng ở 

đường luồng bên trái hông nhà thì L dùng cây gỗ đánh trúng vào đầu của anh K 01 

cái rồi L và K giằng co cây gỗ với nhau thì K giật được cây gỗ trên tay của L. Lúc 

này, N cầm dao lao đến chém 01 nhát về phía đầu của K thì K đưa tay trái lên đỡ 

bị N chém đứt lìa cổ bàn tay trái và bị chém trúng vùng đầu. K được mọi người 

đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. 

Tại Bản kết luận pháp y bổ sung số 1350 ngày 15 tháng 11 năm 2017, của 

Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk kết luận anh Phạm Đình K bị cụt lìa 1/3 dưới cẳng 

tay trái, tỉ lệ thương tích 55%; Vết thương đầu 05%, cộng lùi # 02%. Tổng tỉ lệ 

thương tích: 57%. Vật tác động: Sắc bén. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 18/2018/HSST ngày 28/3/2018, của Toà án nhân 

dân huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk đã quyết định: 

Tuyên bố các bị cáo Trần Đình L; Hoàng Văn D (tên gọi khác Dũng Kim) và 

Nông Văn P phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

54



  

Căn cứ khoản 3 Điều 104; các điểm b, p khoản 1, 2 Điều 46 BLHS năm 

1999; Nghị quyết số 41/2017/QH14, ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội; 

khoản 3 Điều 7; khoản 3 Điều 134 BLHS năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 

2017. 

- Xử phạt bị cáo: Trần Đình L 07 năm tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày bắt 

tạm giữ, tạm giam (Ngày 23/9/2017). 

- Xử phạt bị cáo: Hoàng Văn D 05 năm 06 tháng tù. Thời hạn phạt tù tính 

từ ngày bắt tạm giữ (Ngày 24/9/2017). 

Áp dụng khoản 3 Điều 104 Bộ luật Hình sự năm 1999; các điểm b, h, p 

khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 1999; Nghị quyết số 

41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội; khoản 3 Điều 7 và khoản 3 Điều 

134 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

- Xử phạt bị cáo: Nông Văn P 04 năm tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày bắt 

tạm giữ (Ngày 24/9/2017). 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về hình phạt đối với bị cáo Trần 

Thanh T, xử lý trách nhiệm dân sự, vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy 

định của pháp luật. 

Các ngày 28/3/2018, 02/4/2018, 09/4/2018, các bị cáo Trần Đình L, Nông 

Văn P, Hoàng Văn D kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt. 

Ngày 04/4/2018, người bị hại Phạm Đình K có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm 

với nội dung: Đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm khởi tố bổ sung tội danh “Giết 

người”, tăng mức hình phạt, áp dụng thêm các tình tiết tăng nặng: Phạm tội có tính 

chất chuyên nghiệp; tái phạm; gây hậu quả nghiêm trọng; phạm tội có tổ chức đối 

với bị cáo Trần Đình L; đề nghị tăng mức bồi thường phần mất thu nhập suốt đời, 

buộc bị cáo L phải chịu 30% tổng số tiền mà các bị cáo phải liên đới bồi thường 

cho bị hại. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Trần Đình L, Hoàng Văn D, Nông Văn P 

giữ nguyên nội dung kháng cáo và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình 

đúng như nội dung bản cáo trạng và bản án hình sự sơ thẩm đã nêu. 

Người bị hại xin rút một phần nội dung kháng cáo về phần trách nhiệm dân 

sự, giữ nguyên nội dung kháng cáo về tội danh, mức hình phạt đối với bị cáo L. 

Quá trình tranh luận, đại diện Viện kiểm sát đã phân tích, đánh giá tính chất, 

mức độ và hậu quả do hành vi của các bị cáo và cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm đã 

xét xử các bị cáo Trần Đình L, Hoàng Văn D, Nông Văn P về tội “Cố ý gây 

thương tích” theo khoản 3 Điều 104 Bộ luật hình sự năm 1999; Nghị quyết số 

41/2017/QH14, ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội; khoản 3 Điều 7; khoản 3 
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Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm năm 2017 là có 

căn cứ pháp lý, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Trong vụ án này, 

xét hành vi của bị cáo Trần Đình L rất nguy hiểm, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt với 

anh Nguyễn Thế U mà bị cáo đã xô xát với anh Phạm Đình K, bị cáo là người trực 

tiếp khởi xướng và rủ rê bị cáo Hoàng Văn D, đồng thời bị cáo cũng là người thực 

hành tích cực, bị cáo trực tiếp dùng cây gậy gỗ để đánh vào đầu người bị hại, 

nhưng mục đích của bị cáo L khi gọi điện thoại cho bị cáo D đến chỉ để gây 

thương tích cho bị hại chứ không nhằm để tước đoạt tính mạng của bị hại, hơn nữa 

sau khi anh K bị chém, các bị cáo hoàn toàn đủ điều kiện để có thể tước đi tính 

mạng của anh K nhưng các bị cáo không tiếp tục tấn công mà cùng nhau đi về, 

điều đó chứng tỏ các bị cáo không hề mong muốn hậu quả chết người xảy ra. Do 

đó, hành vi của bị cáo L không đủ yếu tố cấu thành tội "Giết người", mà chỉ phạm 

tội "Cố ý gây thương tích" với tình tiết định khung tăng nặng: Có tính chất côn đồ; 

dùng hung khí nguy hiểm" quy định tại điểm a, i khoản 1, khoản 3 Điều 104 Bộ 

luật hình sự. 

Xét mức hình phạt mà bản án sơ thẩm đã xử phạt: 07 năm tù đối với bị cáo L; 

05 năm 06 tháng tù đối với bị cáo D và 04 năm tù đối với bị cáo P là tương xứng 

với tính chất, mức độ, hành vi, vai trò của các bị cáo và hậu quả mà các bị cáo gây 

ra. Khi quyết định hình phạt Tòa án cấp sơ thẩm cơ bản đã áp dụng đúng, đủ các 

tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại các điểm b, h, p 

khoản 1, 2 Điều 46 Bộ luật hình sự và nhân thân của từng bị cáo. Sau khi xét xử sơ 

thẩm các bị cáo không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ nào mới nên không có căn 

cứ chấp nhận đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo. 

Riêng bị cáo D chỉ phạm tội với 2 tình tiết định khung tăng nặng "dùng hung 

khí nguy hiểm" và "có tính chất côn đồ" quy định tại các điểm a và i khoản 1 Điều 

104 Bộ luật hình sự năm 1999 và 01 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là "tái 

phạm nguy hiểm" quy định tại g khoản 1 Điều 48 BLHS. Tuy nhiên, tòa án cấp sơ 

thẩm xác định bị cáo D phạm tội với tình tiết định khung tăng nặng "tái phạm 

nguy hiểm" là sai. Vì Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đã bỏ 

tình tiết định khung tăng nặng "tái phạm nguy hiểm". Do đó, cần sửa lại điều luật 

áp dụng cho bị cáo D. 

Đối với kháng cáo của người bị hại anh Phạm Đình K yêu cầu áp dụng thêm 

các tình tiết tăng nặng đối với bị cáo L: Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, các bị 

cáo có nhân thân xấu - tái phạm, phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng, phạm tội có 

tổ chức, đồng thời yêu cầu tăng mức hình phạt đối với bị cáo L là không có căn cứ. 

Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ 

luật tố tụng hình sự năm 2015: Không chấp nhận kháng cáo xin giãm nhẹ hình 
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phạt của các bị cáo và kháng cáo người bị hại. Y án sơ thẩm về tội danh và mức 

hình phạt, sửa án sơ thẩm về điều luật áp dung. Tại phiên tòa, người bị hại rút một 

phần kháng cáo về trách nhiệm dân sự nên đề nghị Hội đồng xét xử đình chỉ một 

phần kháng cáo của bị hại về phần trách nhiệm dân sự. 

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. 

Các bị cáo không tranh luận, bào chữa gì thêm chỉ đề nghị Hội đồng xét xử 

xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo L trình bày quan điểm bào chữa: Đồng ý với 

quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk về tội danh và mức 

hình phạt của Bản án sơ thẩm đã xử phạt đối với bị cáo L về tội “cố ý gây thương 

tích” theo quy định tại khoản 3 Điều 104 Bộ luật hình sự năm 1999. Tuy nhiên, 

bản án sơ thẩm nhận định bị cáo L phạm tội với vai trò lôi kéo rủ rê và thực hành 

tích cực là chưa phù hợp. Mặc dù, sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo không cung cấp 

thêm tình tiết giảm nhẹ nào mới nhưng đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo. 

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại trình bày quan 

điểm bảo vệ: Chỉ vì mâu thuẩn nhỏ nhặt mà bị cáo L gọi điện thoại rủ các bị cáo 

khác, đồng thời chuẩn bị hung khí đến đánh người bị hại, người bị hại không chết 

là do phản xạ tự nhiên đưa tay lên đở nhát chém nếu không đỡ thì người bị hại đã 

chết nên bị cáo L phải bị truy tố, xét xử về tội giết người với các tình tiết tăng năng 

là: Phạm tội có tính chất côn đồ, phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, tái phạm, 

gây hậu quả nghiêm trọng cho nạn nhân, phạm tội có tổ chức; đề nghị Hội đồng 

xét xử hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra bổ sung. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk không đồng ý với quan điểm 

tranh luận của Luật sư bào chữa cho bị cáo L, quan điểm của luật sư bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp của người bị hại, giữ nguyên quan điểm luận tội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

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

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

[1] Tại phiên toà phúc thẩm, các bị cáo Trần Đình L, Hoàng Văn D, và Nông 

Văn P đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, phù hợp với lời khai của 

các bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm và phù hợp với các tài liệu, 

chứng cứ khác đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, đã có đủ cơ sở để 

kết luận: Ngày 22/9/2017, các bị cáo L, D, P, T và Phạm Phước N đã dùng, cây, 

gậy, cuốc, dao, mã tấu chém đứt lìa cổ bàn tay trái, trúng vào đầu của anh K gây 
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thương tích 57%. Do đó, việc Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử các bị cáo về tội “Cố ý 

gây thương tích” theo khoản 3 Điều 104 Bộ luật hình sự năm 1999; Nghị quyết số 

41/2017/QH14, ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội; khoản 3 Điều 7; khoản 3 

Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ 

pháp lý, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[2] Xét kháng cáo của người bị hại Phạm Đình K cho rằng bị cáo Trần Đình 

L bị truy tố, xét xử về tội “cố ý gây thương tích” là không đúng tôi danh mà phải 

bị truy tố, xét xử về tội “giết người”. Hội đồng xét xử xét thấy: Tại cơ quan điều 

tra và tại các phiên tòa các bị cáo đều khai nhận bị cáo L gọi điện thoại cho bị cáo 

D nói “L bị đánh ở thôn C, xã W và nhờ D đến để giúp”. Sau đó, D rủ Trần Thanh 

T, Nông Văn P và Phạm Phước N đồng thời chuẩn bị hung khí để cùng nhau đi 

đánh người vừa đánh L. Như vậy, bị cáo L chỉ gọi điện nhờ D đến giúp đánh lại anh 

K với mục đích gây thương tích cho anh K chứ không có mục đích cố ý tước đoạt 

tính mạng của anh K và thực tế khi bị cáo L dùng cây gậy đánh trúng vùng đầu 

của anh K một cái thì giữa bị cáo L và anh K đang giằng co cây gậy với nhau. 

Ngay lúc này, Phạm Phước N lao vào dùng dao nhắm vào vùng đầu anh K chém từ 

trên xuống dưới, anh K liền đưa tay trái lên đỡ thì bị đứt lìa cổ bàn tay trái và nhát 

chém trúng xuống đầu anh K. Anh K đang trong thế yếu, hoàn toàn mất khả năng 

chống cự, trong tình thế này bị cáo L có thừa cơ hội tiếp tục tấn công để tước đoạt 

tính mạng của anh K nhưng bị cáo đã không tấn công anh K vì bị cáo chỉ có mục 

đích đánh anh K gây thương tích chứ không mong muốn có hậu quả chết người 

xẩy nên bị cáo chỉ phạm tội “cố ý gây thương tích” không phạm tội “giết người”. 

Tuy nhiên, hành vi của Phạm Phước N dùng dao nhắm vào vùng đầu anh K chém 

từ trên xuống dưới, Phạm Phước N phải ý thức được hành vi dùng hung khí (dao, 

mã tấu) đánh vào nơi trọng yêu sẽ gây hậu quả chết người, việc anh K không chết là 

do phản xạ ngay lập tức và kịp thời đưa tay lên đở nhát chém của N. Mặc dù, hậu 

quả anh K đứt lìa cổ bàn tay trái với thương tích 57% nhưng hành vi của Phương 

Phước N phải bị truy tố xét xử về tội giết người theo quy định tại khoản 1 Điều 93 

Bộ luật hình sự năm 1999 mới đúng tội danh. Do sau khi thực hiện hành vi phạm 

tôi Phạm Phước N bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên cơ quan điều tra ban hành quyết 

định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can; quyết định tạm đình chỉ điều 

tra vụ án hình sự; quyết định tách vụ án hình sự là có căn cứ theo quy định các 

Điều 34, 60 và 117 Bộ luật tố tụng hình sự. Tuy nhiên, sau khi bị bắt và bị xét xử 

tại Bản án số 24/2018/HSST ngày 23/4/2018 của Tòa án nhân dân huyện Ea H’leo, 

tỉnh Đắk Lắk đã xử phạt bị cáo Phạm Phước N 07 năm 06 tháng tù về tội “cố ý gây 

thương tích” là chưa đúng tôi danh mà phải truy tố xét xử về tội “giết người” mới 

đúng, sau khi xét xử sơ thẩm bản án không bị kháng cáo, kháng nghị nên cần kiến 

nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xem xét kháng nghị theo trình tự Giám 

đốc thẩm hủy Bản án 24/2018/HSST ngày 23/4/2018 của Tòa án nhân dân huyện 
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EaHleo để truy tố xét xử Phạm Phước N theo đúng quy định pháp luật. 

[3] Bị cáo L không trực tiếp rủ Phạm Phước N và cũng không thể kiểm soát 

được ý thức của N sẻ dùng dao nhắm vào vùng đầu của anh K chém từ trên xuống 

dưới. Hơn nữa, thương tích 57% của anh K do một mình Phạm Phước N gây ra. 

Xét lời khai của người làm chứng Bùi Thị L, Hội đồng xét xử thấy: Tại phiên tòa 

sơ thẩm (Bút lục 489) và tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bà L xác nhận bị cáo L 

có gọi điện thoại cho ai đó nói “Tụi mày vào chém chết mẹ chúng nó cho tao” là 

mâu thuẫn với lời khai của chính bà L tại cơ quan điều tra, thể hiện tại các bút lục 

302, 312, mâu thuẫn với lời khai của những người làm chứng khác trong vụ án và 

không được các bị cáo thừa nhận. Do đó, kháng cáo của người bị hại cho rằng bị 

cáo L phạm tội giết người là không có căn cứ nên không được chấp nhận. Cần giữ 

nguyên tội danh cố ý gây thương tích đối với bị cáo L. 

Xét kháng cáo cho rằng bị cáo L phạm tội với các tình tiết tăng nặng: Phạm 

tội có tính chất chuyển nghiệp; phạm tội thuộc trường hợp tái phạm; phạm tội gây 

hậu quả nghiệm trọng; phạm tội có tổ chức. Hội đồng xét xử xét thấy: Căn cứ mục 5 

Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12 tháng 5 năm 2006 của Hội đồng thẩm 

phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình 

sự năm 1999. Về tình tiết “phạm tội có tính chất chuyên nghiệp” quy định tại 

điểm b khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự. Chỉ áp dụng tình tiết “phạm tội có tính 

chất chuyên nghiệp” khi có đầy đủ các điều kiện sau đây: Cố ý phạm tội từ 05 

(năm) lần trở lên về cùng một tội phạm không phân biệt đã bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự hay chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu chưa hết thời 

hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chưa được xoá án tích; đều lấy các lần 

phạm tội làm nghề sinh sống và lấy kết quả của việc phạm tội làm nguồn sống 

chính. 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định những 

tình tiết đã là yếu tố định tội hoặc định khung hình phạt thì không được coi là tình 

tiết tăng nặng. Các bị cáo dùng dao chém dứt lìa cổ bàn tay trái của người bị hại gây 

thương tích 57% sức khỏe, đây đã là tình tiết định tội, định khung hình phạt nên 

các bị cáo bị xét xử theo quy định tại khoản 3 Điều 104 Bộ luật hình sự nên không 

được xem là tình tiết tăng năng. Hơn nữa, theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Bộ luật 

hình sự năm 2015 quy định: “Điều luật xóa bỏ một tội phạm, một hình phạt, một 

tình tiết tăng nặng, và quy định khác có lợi cho người phạm tội, thì được áp dụng 

đối với hành vi phạm tội đã thực hiện trước khi điều luật đó có hiệu lực thi hành”. 

Như vậy, tình tiết tăng nặng trách nhiệm phạm tội gây hậu quả nghiệm trọng được 

quy định tại điểm k khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự năm 1999 đã bị xóa bỏ theo 

quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 không còn tình tiết này nữa. 

Bị cáo L là người gọi điện thoại cho D báo bị đánh và nhờ D xuống giúp, 

không có sự cấu kết, phân công vai trò. Theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Bộ luật 

hình sự năm 1999 quy định phạm tội có tổ chức là trường hợp đồng phạm có sự 

câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm, có phân công vai trò, 

59



  

mỗi người được giao một nhiệm vụ cụ thể và tất cả họ cùng nhau liên kết lại thực 

hiện tội phạm và che dấu tội phạm. Mỗi thành viên có thể là người tổ chức, người 

điều hành, người giúp sức hoặc người thực hành, họ giúp đỡ lẫn nhau, tạo điều 

kiện cho nhau cùng thực hiện tội phạm. Bản án sơ thẩm xác định đây là vụ án 

đồng phạm giản đơn, bị cáo L là người khởi xướng, xúi dục, thực hiện; bị cáo D là 

người rủ rê, chuẩn bị công cụ phạm tôi và cùng các bị cáo P, T giúp sức và thực 

hiện hành vi phạm tôi là có căn cứ, các bị cáo không phạm tội với tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình 

sự. 

Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 572/2007/HSPT ngày 26/6/2007, Tòa phúc 

thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng xử phạt bị cáo L 05 năm tù về tội “Cố ý 

gây thương tích”, ngày 30/8/2010, bị cáo chấp hành xong hình phạt. Theo quy 

định tại khoản 1 Điều 49 Bộ luật hình sự quy định. Tái phạm là trường hợp đã bị 

kết án, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý hoặc thực 

hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm 

trọng do vô ý. Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 70 Bộ luật hình sự năm 

2015 quy định: Người bị kết án đương nhiên xóa án tích trong thời hạn 02 năm 

trong trường hợp bị phạt tù đến năm năm. Như vậy, hành vi thực hiện phạm tội của 

bị cáo L không thuộc trường hợp tái phạm. 

Do đó, kháng cáo của người bị hại đề nghị cấp phúc thẩm áp dụng các tình 

tiết tăng năng: Phạm tội có tính chất chuyển nghiệp; phạm tội thuộc trường hợp tái 

phạm; phạm tội gây hậu quả nghiệm trọng; phạm tội có tổ chức đối với bị cáo L là 

không có căn cứ nên không được chấp nhận. 

[4] Xét kháng cáo của người bị hại đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo L; 

kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo L, D và P, Hội đồng xét xử xét 

thấy: Mức hình phạt 07 năm tù đối với bị cáo L, 05 năm 06 tháng tù đối với bị cáo 

D và 04 năm tù đối với bị cáo P là thỏa đáng, tương xứng với tính chất, mức độ 

hành hành vi phạm tội, vai trò của từng bị cáo và hậu quả mà các bị cáo gây ra. 

Khi quyết định hình phạt Tòa án cấp sơ thẩm cơ bản đã áp dụng đúng, đủ các tình 

tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại các điểm b, p khoản 

1, 2 Điều 46 Bộ luật hình sự, áp dụng thêm điểm h khoản 1 Điều 46 và Điều 47 

năm 1999 đối với bị cáo P. Sau khi xét xử sơ thẩm các bị cáo không cung cấp 

thêm tình tiết giảm nhẹ hình phạt nào mới. Do vậy, không có căn cứ để chấp nhận 

kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo và kháng cáo đề nghị tăng mức 

hình phạt đối với bị cáo L của người bị hại. Cần giữ nguyên mức hình phạt của bản 

án sơ thẩm. 

Riêng bị cáo D chỉ phạm tội với 2 tình tiết định khung tăng nặng "dùng hung 

khí nguy hiểm" và "có tính chất côn đồ" quy định tại các điểm a và i khoản 1 Điều 

104 Bộ luật hình sự năm 1999 và 01 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là "tái 

phạm nguy hiểm" quy định tại g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, tòa 
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án cấp sơ thẩm xác định bị cáo D phạm tội với tình tiết định khung tăng nặng "tái 

phạm nguy hiểm" là sai. Vì, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 

đã bỏ tình tiết định khung tăng nặng "tái phạm nguy hiểm". Mặc dù, bị cáo D được 

bỏ tình tiết định khung tăng nặng "tái phạm nguy hiểm” nhưng mức hình phạt trên 

vẫn là phù hợp. Cấp sơ thẩm cần rút kinh nghiệm. 

Xét thấy, sau khi thực hiện hành vi phạm tôi, Phạm Phước N bỏ trốn khỏi nơi 

cư trú nên cơ quan điều tra ban hành Quyết định truy nã, Quyết định tạm đình chỉ 

điều tra bị can; Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự; Quyết định tách vụ 

án hình sự là có căn cứ theo quy định các Điều 34, 60 và 117 Bộ luật tố tụng hình 

sự. Cấp sơ thẩm không nhận định việc cơ quan điều tra tách vụ án để điều tra truy tố, 

xét xử Phạm Phước N sau là thiếu sót cần rút kinh nghiệm. 

[5] Về phần trách nhiệm dân sự: Xét thấy, thương tích 57% của người bị hại 

là do các bị cáo gây ra đồng thời các bị cáo khai nhận Phạm Phước N là người trực 

tiếp dùng dao chém đứt lìa cổ bàn tay của người bị hại, tuy nhiên, sau khi thực hiện 

hành vi phạm tôi, N bỏ trốn nên Cơ quan điều tra ban hành quyết định truy nã, 

quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can; Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án 

hình sự; quyết định tách vụ án hình sự. Như vậy, trong vụ án này Phạm Phước N 

chưa bị tuyên bố có phạm tội hay không (chưa xác định có lỗi). Đáng lẽ, Tòa án 

cấp sơ thẩm chỉ buộc các bị cáo L, D, P và T phải bồi thường cho người bị hại 

đồng thời giành quyền khởi kiện cho các bị cáo yêu cầu Phạm Phước N phải có 

trách nhiệm thanh toán lại phần mà các bị cáo bồi thường cả phần của N nhưng cấp 

sơ thẩm tuyên buộc N phải liên đới trách nhiệm trong cùng vụ án là không đúng 

quy định. Ngoài ra, người bị hại yêu cầu bồi thường thiệt hại trong đó có yêu cầu 

bồi thường giảm sút sức lao động do bị mất một tay, đáng lẻ cấp sơ thẩm phải yêu 

cầu cơ quan điều tra thực hiện việc giám định tỷ lệ giảm sút sức lao động của người 

bị hại thì mới đủ căn cứ pháp lý tính thiệt hại về giảm sút sức lao động. Bản án sơ 

thẩm tuyên buộc các bị cáo phải bồi thường tiền giảm sút sức lao động cho người bị 

hại một lần đến hết tuổi lao động là không đúng quy định pháp luật. Bởi lẻ, các bị 

cáo không đồng ý bồi thường một lần, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết theo 

quy định của pháp luật (bút lục 488). Như vậy, Tòa án cấp sơ thẩm buộc các bị cáo 

phải bồi thường một lần là trái nguyên tắc tự do, tự nguyện thỏa thuận được quy 

định tại Điều 4 Bộ luật dân sự. Hơn nữa, tiền công, tiền lương thường phải được 

thanh toán theo giờ, ngày, tháng chứ không được thanh toán một lần đến hết tuổi 

lao động. Tuy nhiên, sau khi xét xử sơ thẩm các bị cáo không kháng cáo, viện kiểm 

sát không kháng nghị, người bị hại tự nguyện rút kháng cáo về phần trách nhiệm 

dân sự nên Hội đồng xét xử không xem xét, cấp sơ thẩm cần rút kinh nghiệm. 

Xét thấy, tại phiên tòa phúc thẩm người bị hại tự nguyện rút một phần kháng 

cáo về trách nhiệm dân sự, xét việc rút một phần kháng cáo là tự nguyện nên cần 
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áp dụng khoản 3 Điều 342 Bộ luật tố tụng hình sự đình chỉ một phần kháng cáo 

của người bị hại về trách nhiệm dân sự. 

[6] Xét quan điểm bào chữa của luật sư đối với bị cáo L và quan điểm bảo vệ 

của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại, là không có căn cứ 

nên không được chấp nhận. 

[7] Về án phí: Do không được chấp nhận kháng cáo nên các bị cáo Trần Đình 

L, Hoàng Văn D, Nông Văn P phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[8] 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. 

Vì các lẽ trên; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

[1] Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Trần Đình L, Hoàng Văn D, 

Nông Văn P và kháng cáo của bị hại Phạm Đình K – Giữ nguyên bản án sơ thẩm 

về tội danh và mức hình phạt. 

Áp dụng khoản 3 Điều 104, các điểm b, p khoản 1 và khoản 2 Điều 46 Bộ 

luật Hình sự năm 1999; Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc 

hội; khoản 3 Điều 7, khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, 

bổ sung năm 2017. 

- Xử phạt bị cáo: Trần Đình L 07 (Bảy) năm tù, về tội “Cố ý gây thương 

tích”. 

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam ngày 23/9/2017. 

- Xử phạt bị cáo: Hoàng Văn D (Tên gọi khác: D Kim) 05 (Năm) năm 06 

(Sáu) tháng tù, về tội “Cố ý gây thương tích”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam ngày 24/9/2017. 

Áp dụng khoản 3 Điều 104 Bộ luật Hình sự năm 1999; các điểm b, h, p 

khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 1999; Nghị quyết số 

41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội; khoản 3 Điều 7 và khoản 3 Điều 

134 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

- Xử phạt bị cáo: Nông Văn P 04 (Bốn) năm tù, về tội “Cố ý gây thương 

tích”. 

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam ngày 24/9/2017. 

Kiến nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xem xét kháng nghị theo 

trình tự Giám đốc thẩm đối với Bản án số 24/2018/HSST ngày 23/4/2018 của Tòa 

án nhân dân huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk. 
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- Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ khoản 3 Điều 342 Bộ luật tố tụng hình sự, 

đình chỉ một phần kháng cáo của người bị hại về trách nhiệm dân sự. 

[2] Về án phí: Các bị cáo Trần Đình L, Hoàng Văn D, Nông Văn P, mỗi bị 

cáo phải chịu 200.000 đồng 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: 

- TAND tối cao; 

- TAND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- VKSND tỉnh Đắk Lắk (02 bản); 

- Phòng HSNV Công an tỉnh Đắk Lắk; 
- Văn phòng CQCSĐT Công an tỉnh 

Đắk Lắk; 

- Sở Tư pháp; 

- TAND huyện Ea H’leo; 

- VKSND huyện Ea H’leo; 

- Công an huyện Ea H’leo; 

- Chi cục THADS huyện E; 
- THA Hình sự Công an huyện Ea 

H’leo; 

- Bị cáo; 
- Lưu Hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 
(Đã ký) 

 

 
Lê Thị Thanh Huyền 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 
Bản án số: 687/2018/HS-PT 

Ngày 10 tháng 12 năm 2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

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

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Duyên; 

 Các Thẩm phán: Ông Đặng Quốc Khởi; 

 Ông Đặng An Thanh. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hồ Diệu Thuý – 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. 

Trong các ngày 05, 06 và ngày 10 tháng 12 năm 2018, 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 458/2018/TLPT-HS ngày 08 tháng 8 năm 2018 đối với bị cáo Đặng 

Thanh B và các bị cáo khác, do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình 

sự sơ thẩm số 227/2018/HSST ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

1. Đặng Thanh B; sinh ngày: 17/7/1954, tại Nghệ An; HKTT: đường Ng, 

phường L, quận H, Thành phố Hà Nội; nơi ở: đường A, phường Nh, quận T, 

Thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng NN; trình 

độ văn hóa: 10/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: 

Việt Nam; Đảng, đoàn thể: Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam (đã bị tạm đình 

chỉ sinh hoạt Đảng); con ông Đặng Th (chết) và bà Trần Thị Thanh H; hoàn 

cảnh gia đình: Có vợ và 02 con (lớn sinh năm 1988, nhỏ sinh năm 1992); tiền 

án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại (có mặt). 

2. Lê Văn Th; sinh ngày: 05/02/1964, tại Long An; HKTT và nơi ở: 

đường T827, Phường 3, thành phố T, tỉnh Long An; nghề nghiệp: Nguyên 

Chánh thanh tra Ngân hàng NN chi nhánh tỉnh Long An; Tổ trưởng Tổ giám sát 

Ngân hàng TMCP X Việt Nam; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới 

tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Đảng, đoàn thể: Đảng viên 

Đảng cộng sản Việt Nam (đã bị tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng); con ông Lê Văn 
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M và bà Nguyễn Thị Ngh; hoàn cảnh gia đình: Có vợ và 02 con (lớn sinh năm 

1986, nhỏ sinh năm 1992); tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giam từ 

17/7/2015 đến 06/02/2016. Bị cáo tại ngoại (có mặt). 

3. Hà Tấn Ph; sinh ngày: 09/3/1963, tại Thành phố Hồ Chí Minh; HKTT: 

đường Ng1, Phường 6, thành phố T, tỉnh Long An; nơi ở: đường H1, Phường 2, 

thành phố T, tỉnh Long An; nghề nghiệp: Nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng NN 

chi nhánh tỉnh Long An, nguyên Tổ trưởng Tổ giám sát Ngân hàng TMCP 

Đ/Ngân hàng TMCP X Việt Nam; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới 

tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Đảng, đoàn thể: Đảng viên 

Đảng cộng sản Việt Nam (đã bị tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng); con ông Hà Văn 

Tr (liệt sỹ) và bà Phan Thị Chơi; hoàn cảnh gia đình: Có vợ và 02 con (lớn sinh 

năm 1990, nhỏ sinh năm 2001); tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giam từ 

ngày 17/7/2015 đến 06/02/2016. Bị cáo tại ngoại, (có mặt). 

4. Phạm Thế T; sinh ngày: 28/4/1956, tại Thanh Hóa; HKTT: Số 179C 

H, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; nơi ở: đường Đ, M 1, Khu phố 

4, phường T, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Nguyên Tổ phó Tổ 

giám sát Ngân hàng TMCP X; Phó giám đốc Ngân hàng TMCP N chi nhánh 

Thành phố Hồ Chí Minh; Thành viên Hội đồng thành viên Ngân hàng TNHH 

MTV X Việt Nam; trình độ văn hóa: 10/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn 

giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Đảng, đoàn thể: Đảng viên Đảng cộng sản 

Việt Nam (đã bị tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng); con ông Phạm Thế C (chết) và bà 

Phạm Thị Ngọc D (chết); hoàn cảnh gia đình: Có vợ và 02 con (lớn sinh năm 

1985, nhỏ sinh năm 1997); tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại. (có mặt). 

5. Ngô Văn Th1; sinh ngày: 20/9/1977, tại Long An; HKTT: đường H, 

Phường 2, thành phố T, tỉnh Long An; nơi ở: đường Q62, Phường 6, thành phố 

T, tỉnh Long An; nghề nghiệp: Nguyên Phó Phòng kiểm tra, giám sát tuân thủ 

Ngân hàng TMCP N chi nhánh Long An; Tổ viên Tổ giám sát Ngân hàng 

TMCP Đ/Ngân hàng TMCP X Việt Nam; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: 

Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Đảng, đoàn thể: 

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam (đã bị tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng); con 

ông Ngô Văn R và bà Nguyễn Thị Thanh K; hoàn cảnh gia đình: Có vợ và 01 

con sinh năm 2009; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giam từ ngày 

19/7/2015 đến ngày 06/02/2016. Bị cáo tại ngoại, (có mặt). 

- Người bào chữa cho các bị cáo:  

1. Luật sư Nguyễn Hữu X là Luật sư của Văn phòng Luật sư Nguyễn Hữu 

X thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Long An là người bào chữa cho bị cáo Hà Tấn Ph. 

(có mặt) 

2. Luật sư Nguyễn Hưởng Th là Luật sư của Văn phòng Luật sư Nguyễn 

Hưởng Th thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh là người bào chữa cho 

bị cáo Lê Văn Th. (có mặt) 
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3. Luật sư Nguyễn Xuân B là Luật sư của Văn phòng Luật sư K thuộc 

Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội là người bào chữa cho bị cáo Đặng Thanh B. 

(có mặt) 

4. Luật sư Nguyễn Hồng B là Luật sư của Công ty Luật TNHH B thuộc 

Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội là người bào chữa cho bị cáo Đặng Thanh B. 

(có mặt) 

5. Luật sư Vũ Phi L là Luật sư của Công ty Luật TNHH Đ thuộc Đoàn 

luật sư Thành phố Hồ Chí Minh là người bào chữa cho các bị cáo Hà Tấn Ph và 

Lê Văn Th. (có mặt) 

6. Luật sư Lưu Tấn Anh T là Luật sư của Công ty Luật TNHH Đ thuộc 

Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh là người bào chữa cho các bị cáo Hà Tấn 

Ph và Lê Văn Th. (có mặt) 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 

1. Bị án Phạm Công D, sinh năm: 1965. (có văn bản xin xét xử vắng mặt) 

Hiện đang bị tạm giam tại trại tạm giam T17 - Bộ Công an. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị án Phạm Công D: Luật sư 

Hà Hải – Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. (có mặt) 

2. Bị án Phan Thành M, sinh năm: 1971. (có mặt) 

Hiện đang bị tạm giam tại trại tạm giam T17 - Bộ Công an. 

3. Bà Bùi Thị Ph1, sinh năm: 1970. (có mặt) 

HKTT: đường L, phường B, quận H, Thành phố Hà Nội. 

Nơi ở: Tòa nhà H, khu đô thị D, phường D, quận C, Thành phố Hà Nội. 

4. Bà Trần Thu H, sinh năm: 1974. (có mặt) 

Địa chỉ: đường X, Phường 4, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. 

5. Ông Hà Ngọc M1, sinh năm: 1983. (có mặt) 

Địa chỉ: Lô B1, chung cư Phường 3, Phường 3, Quận 4, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

6. Ông Trần Kiều M2, sinh năm: 1967. (có mặt) 

Địa chỉ: Ngõ B4, Đ, phường C1, quận B1, Thành phố Hà Nội. 

7. Bà Trần Thị H1, sinh năm: 1973. (có mặt) 

Địa chỉ: đường Tr1, phường Đ1, quận B1, Thành phố Hà Nội. 

8. Bà Phạm Thị Thanh V, sinh năm: 1964. (có mặt) 

HKTT: đường Tr1, Phường 4, thành phố V, tỉnh Vĩnh Long. 

Nơi ở: chung cư B2, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. 

9. Ông Trần Mạnh H2, sinh năm: 1958. (có mặt) 
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Địa chỉ: đường Kh, phường H1, quận Th1, Thành phố Hà Nội. 

10. Ông Huỳnh Tấn Ph2, sinh năm: 1986. (có mặt) 

HKTT: đường Tr2, phường C3, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nơi ở: ấp 3, xã T2, huyện B4, Thành phố Hồ Chí Minh. 

11. Ông Lê Đức Kh, sinh năm: 1984. (có mặt) 

HKTT: Ngõ 7, đường Ch, quận H5, Thành phố Hà Nội. 

Nơi ở: khu tập thể T5, phường Ph3, quận H5, Thành phố Hà Nội. 

12. Ông Quách Minh Tr, sinh năm: 1983. (có mặt) 

HKTT: ấp Ng4, xã Ph4, huyện C4, tỉnh Long An. 

Nơi ở: Ấp 1A, xã A1, huyện B5, tỉnh Long An. 

13. Ông Lê Ngọc H3, sinh năm: 1966. (có mặt) 

HKTT: đường C5, thành phố B6, tỉnh Đồng Nai. 

Nơi ở: đường QI, Phường 4, thành phố T, tỉnh Long An. 

14. Ông Đặng Văn Th2, sinh năm: 1963. (có mặt) 

HKTT: Ngõ 1, K, phường K, quận B1, Thành phố Hà Nội. 

Nơi ở: khu đô thị M 1, phường C6, quận N, Thành phố Hà Nội. 

15. Đại diện Ngân hàng NN 

Địa chỉ: đường L, phường Tr3, quận H4, Thành phố Hà Nội. 

Người đại diện ủy quyền: 

- Ông Tạ Quang Đ – Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế. (có mặt) 

- Ông Tạ Thành L1 – Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra hành chính, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, Cơ quan TTGS Ngân hàng. (có 

mặt) 

16. Đại diện Cơ quan TTGS Ngân hàng NN  

Địa chỉ: đường L, phường Tr3, quận H4, Thành phố Hà Nội. 

Người đại diện ủy quyền: Bà Trịnh Thu Ng – Phó trưởng phòng Phòng 

quản lý cấp phép ngân hàng thương mại cổ phần, Vụ quản lý cấp phép các tổ 

chức tín dụng và hoạt động ngân hàng, Cơ quan TTGS Ngân hàng NN. (có mặt) 

17. Đại diện Ngân hàng NN chi nhánh tỉnh Long An. 

Địa chỉ: đường Ng4, Phường 1, thành phố T, tỉnh Long An. 

Người đại diện ủy quyền: Ông Huỳnh Văn Ch – Phó chánh TTGS Ngân 

hàng NN chi nhánh tỉnh Long An. (có mặt) 

18. Đại diện Ngân hàng Thương mại TNHH MTV X Việt Nam  

Địa chỉ: đường H, Phường 2, thành phố T, tỉnh Long An. 
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Người đại diện ủy quyền:  

- Ông Hoàng Nhật H (vắng mặt) 

- Ông Nguyễn D (có mặt) 

- Bà Hoàng Linh G (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: 

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đ (gọi tắt là Ngân hàng Đ, tên tiếng Anh 

là Tbank) tiền thân là Ngân hàng Thương mại cổ phần Nông thôn R, thời điểm 

đầu năm 2012 có vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng do nhóm cổ đông PM (sau đây gọi 

tắt là Nhóm PM), do bà Hứa Thị Ph làm đại diện, sở hữu 84,92% cổ phần. Từ 

ngày 09/02/2012 đến ngày 10/7/2012, Ngân hàng NN tiến hành thanh tra Ngân 

hàng Đ, kết luận thực trạng tài chính của Ngân hàng Đ là rất xấu, trong đó vốn 

chủ sở hữu bị âm 2.854,833 tỷ đồng, lỗ lũy kế là 6.061,738 tỷ đồng. Trên cơ sở  

kết quả thanh tra, Ngân hàng NN đã có phương án tái cơ cấu ngân hàng này theo 

hướng cho phép Nhóm cổ đông cũ (Nhóm PM) chuyển nhượng cổ phần cho 

Nhóm cổ đông mới (Nhóm TT, đại diện là Phạm Công D) và được Thủ tướng 

Chính phủ đồng ý phương án tái cơ cấu theo đúng nguyên tắc và giải pháp tại 

Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012. Ngày 06/9/2012, Ngân hàng NN có 

văn bản số 652/NHNN-TTGSNH gửi Ngân hàng Đ thông báo về việc chấp 

thuận chủ trương phương án tái cơ cấu Ngân hàng Đ. 

Trên thực tế, trước khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý, từ ngày 06/6/2012, 

Nhóm PM và Nhóm TT đã ký Biên bản thỏa thuận chuyển nhượng 84,92% cổ 

phần (bằng 252.110.151 cổ phần) của Ngân hàng Đ và các tài sản có liên quan. 

Kể từ thời điểm này Phạm Công D đưa người vào tiếp quản, điều hành và tiến 

hành phương án tái cơ cấu Ngân hàng Đ. Ngày 07/02/2013, sau khi được Ngân 

hàng NN chấp thuận về nhân sự, Phạm Công D đã tổ chức Đại hội cổ đông bất 

thường và chính thức đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân 

hàng Đ. Đến ngày 23/5/2013, Ngân hàng Đ được đổi tên thành Ngân hàng 

Thương mại cổ phần X Việt Nam (viết tắt là Ngân hàng X). 

Kể từ khi Nhóm cổ đông mới (Nhóm của Phạm Công D) quản trị, điều 

hành Ngân hàng X, hoạt động kinh doanh của ngân hàng này không hiệu quả. 

Theo Kết luận thanh tra số 224/KL-TTGSNH ngày 10/7/2012 của Ngân hàng 

NN thì tại thời điểm thanh tra, Ngân hàng Đ có thực trạng tài chính là vốn chủ 

sở hữu bị âm 2.854,833 tỷ đồng, lỗ lũy kế là 6.061,738 tỷ đồng. Nhưng đến cuối 

năm 2012, theo Báo cáo tài chính của Ngân hàng X (đã kiểm toán) thì kết quả 

kinh doanh lỗ lũy kế: 8.765,835 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 5.711,1 tỷ đồng; 

đến cuối năm 2013, theo Báo cáo tài chính của Ngân hàng X (đã kiểm toán), kết 

quả kinh doanh lỗ lũy kế: 11.348,2 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 8.293,5 tỷ đồng. 

Tại thời điểm khởi tố vụ án (26/7/2014), vốn chủ sở hữu của Ngân hàng X âm 
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18.469 tỷ đồng, tổng nợ phải trả là 38.255,8 tỷ đồng, tổng tài sản là 16.745,6 tỷ 

đồng. 

Xuất phát từ thực trạng của một số ngân hàng thương mại, trong đó có Ngân 

hàng Đ và thực hiện chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng NN về việc củng cố, cơ cấu 

lại Ngân hàng Đ, Cơ quan TTGS Ngân hàng NN có Tờ trình số 167/TTr-

TTGSNH6.m ngày 10/02/2012 và Tờ trình số 185/TTr-TTGSNH6 ngày 

14/02/2012 về việc triển khai phương án củng cố, chấn chỉnh, cơ cấu lại các Ngân 

hàng Thương mại cổ phần N, Đ, P. Ngày 14/02/2012, ông Đặng Thanh B - Phó 

Thống đốc Ngân hàng NN kí Quyết định số 12/QĐ-NHNN.m “Về việc thành lập 

và hoạt động Tổ giám sát tổ chức và hoạt động Ngân hàng Thương mại cổ phần 

Đ”, với nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể như sau: 

1. Nhiệm vụ của Tổ giám sát (Điều 2 Quyết định số 12/QĐ-NHNN.m): 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Thống đốc về các quyết định 

của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định này 

và các văn bản chỉ đạo liên quan khác của Thống đốc. 

- Giám sát chặt chẽ, toàn diện tình hình tổ chức nhân sự và hoạt động của 

Tbank. 

- Tình hình thanh khoản, việc sử dụng vốn vay tái cấp vốn và việc hoàn 

trả vốn vay tái cấp vốn của Tbank. 

Chỉ đạo Tbank: 

- Tiến hành các công việc liên quan đến kiểm toán độc lập. 

- Báo cáo danh sách cổ đông của Tbank, làm rõ các mối quan hệ có liên 

quan đến nhóm cổ đông nắm quyền chi phối ngân hàng. 

- Xem xét, quyết định các hoạt động sau đây, nếu việc tiếp tục triển khai 

sẽ ảnh hưởng đến khả năng thanh toán, khả năng thanh khoản và việc sử dụng 

vốn vay của Ngân hàng NN (nếu có): 

+ Ngừng mọi hình thức giải ngân các khoản tín dụng, đầu tư, ủy thác đầu 

tư đối với khách hàng; 

+ Thu hồi các khoản cấp tín dụng, các khoản đầu tư đã quá hạn, không 

hiệu quả, khách hàng vi phạm hợp đồng hoặc có nguy cơ rủi ro cao; 

+ Thu hồi các khoản tiền gửi, cho vay trên thị trường liên ngân hàng. 

- Có biện pháp phù hợp thu hồi nợ đối với nhóm khách hàng PT; công 

khai việc sử dụng vốn tín dụng… 

Có ý kiến đối với các giao dịch/hoạt động của Tbank trước khi Tbank 

thực hiện: 

- Việc phân phối lợi nhuận chưa phân phối; 

- Các giao dịch liên quan tới việc mua, bán, chuyển nhượng và cầm cố tài 

sản của Tbank; 
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- Các giao dịch làm thay đổi giá trị của khoản mục “Tiền mặt, vàng, bạc, 

đá quý”, “tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác và cho vay các tổ chức tín dụng 

khác” có giá trị hoặc giá trị quy đổi từ 05 tỷ đồng trở lên; 

- Các giao dịch, hoạt động khác khi xét thấy cần thiết. 

Đánh giá và quản lý chặt chẽ tài sản đảm bảo tiền vay, bảo toàn được 

khoản cho vay tái cấp vốn của Ngân hàng NN (nếu có). 

Đề xuất Thống đốc quyết định: 

- Khoản cho vay tái cấp vốn, gia hạn khoản vay tái cấp vốn và việc giải 

ngân các khoản vay tái cấp vốn của Tbank (nếu có); các giải pháp xử lý khi 

Tbank sử dụng vốn vay tái cấp vốn không đúng mục đích và hoàn trả khoản vay 

tái cấp vốn không đúng thời hạn; 

- Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến tổ chức và hoạt động của 

Tbank. 

Thực hiện chế độ báo cáo: 

- Định kì thứ 6 hàng tuần báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Tbank, 

kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổ giám sát gửi Thống đốc Ngân hàng NN qua 

Cơ quan Thanh tra giám sát và Giám đốc Ngân hàng NN chi nhánh Long An.  

Riêng thứ 6 tuần cuối cùng hàng tháng báo cáo kết quả so sánh với thời 

điểm cuối tháng trước. 

- Báo cáo kịp thời những khó khăn vướng mắc, những biến động bất 

thường, những hoạt động không phù hợp với quy định của pháp luật, chỉ đạo của 

Thống đốc, gửi Thống đốc qua Cơ quan Thanh tra giám sát và Giám đốc Ngân 

hàng NN chi nhánh Long An.  

Giữ bí mật thực trạng của Tbank. 

Quyền hạn của Tổ giám sát (Điều 3 Quyết định số 12/QĐ-NHNN.m): 

- Tiếp cận không hạn chế mọi tài liệu, hồ sơ, thông tin, hệ thống phần 

mềm của Tbank; 

- Yêu cầu Tbank báo cáo, cung cấp tài liệu; 

- Làm việc với mọi cấp cán bộ của Tbank; đối chiếu trực tiếp với khách 

hàng, chủ nợ, đối tác; 

- Đề nghị cấp có thẩm quyền đình chỉ những hoạt động không phù hợp 

với quy định của pháp luật… 

- Kiến nghị Thống đốc gia hạn hoặc chấm dứt thời hạn giám sát 

2. Nhiệm vụ của Tổ trưởng Tổ giám sát (Điều 4 QĐ số 12/QĐ-NHNN.m): 

- Tổ chức, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Tổ giám sát; 

- Cụ thể hóa bằng văn bản về nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ báo cáo của 

từng tổ viên; 
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- Triệu tập và chủ trì (hoặc ủy quyền cho Tổ phó thực hiện) các cuộc họp 

định kì hoặc đột xuất của Tổ giám sát hoặc Thường trực Tổ giám sát (gồm: Tổ 

trưởng và các Tổ phó). Trường hợp không tổ chức cuộc họp, có thể lấy ý kiến 

các Tổ viên hoặc thành viên Thường trực Tổ giám sát bằng văn bản; 

- Đề xuất Thống đốc về việc cung cấp số liệu, trưng tập cán bộ của Ngân 

hàng NN; 

- Đề nghị Thống đốc quyết định việc bổ sung, thay thế tổ viên; 

- Chịu trách nhiệm trước Thống đốc về toàn bộ hoạt động của Tổ giám 

sát.  

3. Nhiệm vụ của Tổ viên Tổ giám sát (Điều 5 QĐ số 12/QĐ-NHNN.m): 

- Thực hiện nhiệm vụ do Tổ trưởng phân công; 

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Tổ giám sát; 

- Chịu trách nhiệm về thông tin do cá nhân cung cấp; 

- Đảm bảo bí mật thông tin; 

- Được bảo lưu ý kiến; 

- Định kì hàng tháng báo cáo đơn vị quản lý về kết quả thực hiện nhiệm 

vụ được giao. 

Ngày 23/5/2013, NHNN có Quyết định số 1161/QĐ-NHNN do Phó 

Thống đốc Đặng Thanh B kí thay đổi tên gọi của Ngân hàng Đ thành Ngân hàng 

Thương mại cổ phần X Việt Nam. 

4. Về trách nhiệm được phân công của 04 bị cáo trong việc giám sát hoạt 

động của Ngân hàng Đ: 

4.1. Bị cáo Hà Tấn Ph - nguyên Phó giám đốc Ngân hàng NN chi nhánh 

tỉnh Long An, Tổ trưởng Tổ giám sát Ngân hàng X từ ngày 14/02/2012 đến 

ngày 15/10/2013 theo các quyết định: Quyết định số 12/QĐ-NHNN ngày 

14/02/2012; Quyết định số 28/QĐ-NHNN ngày 28/3/2012; Quyết định số 

74/QĐ-NHNN ngày 05/9/2012; Quyết định số 34/QĐ-NHNN ngày 22/7/2013; 

Quyết định số 42/QĐ-NHNN ngày 09/9/2013 của Thống đốc Ngân hàng NN. 

Căn cứ các Quyết định nêu trên, Tổ trưởng Tổ giám sát Hà Tấn Ph đã ký các 

Bảng phân công trách nhiệm cho Tổ trưởng, Tổ phó và các thành viên: Bảng 

phân công số 02 ngày 20/02/2012; số 12 ngày 17/4/2012; số 12 ngày 

04/10/2012; số 72 ngày 08/8/2013; số 86 ngày 25/9/2013. 

Theo các quyết định và các bảng phân công nêu trên thì nhiệm vụ và 

quyền hạn của Tổ trưởng Hà Tấn Ph là:  

- Tổ chức, chỉ đạo và điều hành hoạt động của Tổ giám sát; cụ thể hóa 

bằng văn bản về nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ báo cáo của từng Tổ viên; triệu 

tập và chủ trì các cuộc họp; chịu trách nhiệm trước Thống đốc Ngân hàng NN về 

toàn bộ hoạt động của Tổ giám sát; 
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- Có ý kiến đối với các giao dịch/hoạt động của Tbank trước khi Tbank 

thực hiện: Các giao dịch làm thay đổi giá trị của khoản mục “Tiền mặt, vàng, 

bạc, đá quý”, “tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác và cho vay các tổ chức tín 

dụng khác” có giá trị hoặc giá trị quy đổi từ 05 tỷ đồng trở lên. 

4.2. Bị cáo Lê Văn Th - Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng NN chi 

nhánh tỉnh Long An, Tổ trưởng Tổ giám sát Ngân hàng X từ 15/10/2013 đến 

03/2014, theo Quyết định số 12/QĐ-NHNN ngày 14/02/2012, Quyết định số 

47/QĐ-NHNN ngày 07/10/2013 của Thống đốc Ngân hàng NN và Bảng phân 

công số 86 ngày 25/9/2013, số 32 ngày 08/4/2014.  

Theo các quyết định và bảng phân công nhiệm vụ nêu trên thì nhiệm vụ 

và quyền hạn của Tổ trưởng Lê Văn Th như sau: 

- Tổ chức, chỉ đạo và điều hành hoạt động của Tổ giám sát; cụ thể hóa 

bằng văn bản về nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ báo cáo của từng Tổ viên; triệu 

tập và chủ chì các cuộc họp; chịu trách nhiệm trước Thống đốc Ngân hàng NN 

về toàn bộ hoạt động của Tổ giám sát; 

- Có ý kiến đối với các giao dịch/hoạt động của Tbank trước khi Tbank 

thực hiện: Các giao dịch làm thay đổi giá trị của khoản mục “Tiền mặt, vàng, 

bạc, đá quý”, “tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác và cho vay các tổ chức tín 

dụng khác” có giá trị hoặc giá trị quy đổi từ 05 tỷ đồng trở lên. 

4.3. Bị cáo Phạm Thế T, Phó giám đốc Ngân hàng TMCP N (Vbank) chi 

nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ phó Tổ giám sát Ngân hàng X từ ngày 

05/9/2012 đến 08/8/2013 theo Quyết định số 12/QĐ-NHNN ngày 14/02/2012, 

Quyết định số 74/QĐ-NHNN.m ngày 05/9/2012. Căn cứ Quyết định 74, Tổ 

trưởng Hà Tấn Ph đã ký Bảng phân công số 90/LA-TGS.Trusbank.m ngày 

04/10/2012. 

Theo các Quyết định nêu trên và Bảng phân công nhiệm vụ số 90 ngày 

04/10/2012 thì nhiệm vụ quyền hạn cụ thể của Tổ phó Phạm Thế T như sau: 

- Phối hợp cùng Tổ trưởng tổ chức, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Tổ 

giám sát theo các Quyết định số 12, số 28, số 74 và các quy định tại bảng phân 

công này. 

- Thay mặt Tổ trưởng giải quyết và điều hành công việc theo ủy quyền 

của Tổ trưởng; 

- Phụ trách việc giám sát và chỉ đạo Tbank: có biện pháp thu hồi nợ đối 

với nhóm PT. Phối hợp với nhóm khách hàng trọng yếu công khai việc sử dụng 

vốn tín dụng…  

+ Thu hồi những khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp theo kiến nghị của 

Ngân hàng NN (nếu có). 

+ Đánh giá khách quan, đầy đủ chất lượng tài sản đảm bảo. 

+ Huy động vốn đúng quy định của Ngân hàng NN. 
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+ Tính và lập dự phòng rủi ro đúng quy định. 

- Giám sát và báo cáo Tổ trưởng đối với các giao dịch sau của Tbank 

trước khi Tbank thực hiện: phân phối lợi nhuận chưa phân phối. Giao dịch có 

giá trị hoặc quy đổi từ 05 tỷ đồng trở lên. Giao dịch liên quan đến mua, bán, 

chuyển nhượng và cầm cố tài sản của Tbank.  

- Được tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị của Tbank. 

- Tổng hợp và báo cáo nhiệm vụ được giao gửi Tổ trưởng và bà Trần Thị 

H1 vào chiều thứ 5 của tuần thứ 2 hàng tháng và ngày 03 tháng kế tiếp đối với 

báo cáo tháng. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng phân công. 

Theo Quyết định số 34 ngày 22/7/2013 và Bảng phân công nhiệm vụ số 

72/LA-TGS.NHXDVN.m ngày 08/8/2013 sửa đổi nhiệm vụ quyền hạn của ông 

Phạm Thế T đã bỏ các nhiệm vụ: 

 - Huy động vốn đúng quy định của Ngân hàng NN. 

 - Giám sát và báo cáo Tổ trưởng đối với các giao dịch có giá trị hoặc quy 

đổi từ 05 tỷ đồng trở lên. 

- Tổng hợp và báo cáo  nhiệm vụ được giao gửi Tổ trưởng và bà Bùi Thị 

Ph1 định kì ngày 15 hàng tháng và ngày 03 tháng kế tiếp đối với báo cáo tháng. 

Theo Quyết định số 42 ngày 09/9/2013 và Bảng phân công nhiệm vụ số 

86/LA-TGS.NHXDVN.m ngày 25/9/2013 phân công nhiệm vụ của ông Phạm Thế 

T như sau: 

- Phối hợp cùng Tổ trưởng tổ chức, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Tổ 

giám sát theo các Quyết định số 12, số 42 và các quy định tại bảng phân công 

này. 

- Thay mặt Tổ trưởng giải quyết và điều hành công việc theo ủy quyền 

của Tổ trưởng; 

- Phụ trách việc giám sát và chỉ đạo Ngân hàng X: có biện pháp thu hồi nợ 

đối với nhóm PT. Phối hợp với nhóm khách hàng trọng yếu công khai việc sử 

dụng vốn tín dụng…  

+ Thu hồi những khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp theo kiến nghị của 

Ngân hàng NN (nếu có). 

+ Đánh giá khách quan, đầy đủ chất lượng tài sản đảm bảo. 

+ Tính và lập dự phòng rủi ro đúng quy định. 

- Giám sát và báo cáo Tổ trưởng đối với các giao dịch sau của Ngân hàng 

X trước khi Ngân hàng X thực hiện: phân phối lợi nhuận chưa phân phối; các 

giao dịch, hoạt động khác khi xét thấy cần thiết. 

- Tổng hợp và báo cáo nhiệm vụ được giao gửi bà Bùi Thị Ph1 (định kì 

ngày 15 hàng tháng, ngày 03 tháng kế tiếp đối với báo cáo tháng). 
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- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng phân công. 

Theo Bảng phân công số 32/LA-TGS.VNCB.m ngày 08/4/2014 do Tổ 

trưởng Lê Văn Th kí, phân công nhiệm vụ thành viên Tổ giám sát thì nhiệm vụ 

quyền hạn cụ thể của ông Phạm Thế T như sau: 

- Phối hợp cùng Tổ trưởng tổ chức, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Tổ 

giám sát theo các Quyết định số 12, số 42, số 47 và các quy định tại bảng phân 

công này. 

- Thay mặt Tổ trưởng giải quyết và điều hành công việc theo ủy quyền 

của Tổ trưởng; 

- Phụ trách giám sát thu nhập, chi phí, các khoản phải thu, phải trả. 

- Giám sát và tham mưu cho Tổ trưởng có ý kiến đối với các giao dịch của 

Ngân hàng X trước khi thực hiện: Giao dịch có giá trị hoặc quy đổi từ 05 tỷ 

đồng trở lên. 

- Phụ trách giám sát và chỉ đạo Ngân hàng X thực hiện các nội dung sau 

đây: có biện pháp phù hợp thu hồi nợ đối với Nhóm PT, phối hợp với nhóm 

khách hàng trọng yếu công khai việc sử dụng vốn tín dụng…; Thu hồi những 

khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp theo kiến nghị của Thanh tra Ngân hàng NN 

(nếu có); Đánh giá khách quan, đầy đủ chất lượng tài sản đảm bảo; Hỗ trợ bà 

Phạm Thị Thanh V trong công tác giám sát cấp tín dụng của Ngân hàng X. 

- Tính và lập dự phòng rủi ro đúng quy định. 

- Giám sát và báo cáo Tổ trưởng đối với các giao dịch của Ngân hàng X 

trước khi thực hiện: Việc phân phối lợi nhuận chưa phân phối; các giao dịch, 

hoạt động khác khi xét thấy cần thiết. 

- Được tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị. 

- Kiểm tra và kí xác nhận vào các văn bản, báo cáo của tổ trước khi Tổ 

trưởng kí ban hành. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng phân công. 

Giám sát và báo cáo Tổ trưởng Tổ giám sát đối với các giao dịch và hoạt 

động của Tbank trước khi Tbank thực hiện: các giao dịch làm thay đổi giá trị của 

khoản mục “Tiền mặt, vàng bạc, đá quý ”, “tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác 

và cho vay các tổ chức tín dụng khác” có giá trị quy đổi từ 05 tỷ đồng trở lên. 

4.4. Bị cáo Ngô Văn Th1, Phó Phòng kiểm tra, giám sát tuân thủ Vbank 

Chi nhánh Long An, Tổ viên Tổ giám sát Ngân hàng X từ ngày 14/2/2012 đến 

tháng 3/2014 theo các quyết định: Quyết định số 12/QĐ-NHNN ngày 

14/02/2012; Quyết định số 28/QĐ-NHNN ngày 28/3/2012; Quyết định số 

74/QĐ-NHNN ngày 05/9/2012; Quyết định số 34/QĐ-NHNN ngày 22/7/2013; 

Quyết định số 42/QĐ-NHNN ngày 09/9/2013; Quyết định số 47/QĐ-NHNN 

ngày 07/10/2013 của Thống đốc Ngân hàng NN. Căn cứ các Quyết định nêu 

trên, Tổ trưởng Tổ giám sát ký các Bảng phân công trách nhiệm cho Tổ trưởng, 
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Tổ phó và các thành viên: Bảng phân công số 02 ngày 20/02/2012; số 12 ngày 

17/4/2012; số 12 ngày 04/10/2012; số 72 ngày 08/8/2013; số 86 ngày 25/9/2013; 

số 32 ngày 08/4/2014. 

Theo các quyết định nêu trên và các bảng phân công thì nhiệm vụ xuyên 

suốt của Tổ viên Ngô Văn Th1 là: giám sát và báo cáo Tổ trưởng Tổ giám sát 

đối với các giao dịch và hoạt động của Tbank trước khi Tbank thực hiện: các 

giao dịch làm thay đổi giá trị của khoản mục “Tiền mặt, vàng bạc, đá quý ”, 

“tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác và cho vay các tổ chức tín dụng khác” có 

giá trị quy đổi từ 05 tỷ đồng trở lên. 

5. Hành vi phạm tội của các bị cáo. 

Kết quả điều tra đến nay đã xác định được Phạm Công D và đồng phạm 

đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật thông qua các giao dịch chuyển tiền 

gây thiệt hại cho Ngân hàng X, trong đó có trách nhiệm của các thành viên Tổ 

giám sát trong thời gian thực hiện nhiệm vụ giám sát tại Ngân hàng Đ (sau này 

là Ngân hàng X). 

Với quyền hạn của Tổ giám sát là tiếp cận không hạn chế mọi tài liệu, hồ 

sơ, thông tin, hệ thống phần mềm của Tbank; yêu cầu Tbank báo cáo, cung cấp 

tài liệu; làm việc với mọi cấp cán bộ của Tbank; đối chiếu trực tiếp với khách 

hàng, chủ nợ, đối tác…gắn với nhiệm vụ của Tổ giám sát là có ý kiến đối với 

các giao dịch/hoạt động của Tbank trước khi Tbank thực hiện các giao dịch làm 

thay đổi giá trị của khoản mục “tiền mặt, vàng, bạc, đá quý”, “tiền gửi tại các tổ 

chức tín dụng khác và cho vay các tổ chức tín dụng khác” có giá trị hoặc giá trị 

quy đổi từ 05 tỷ đồng trở lên. Theo quy định tại Quyết định số 12 và các bảng 

phân công nhiệm vụ, các bị cáo phải chủ động trong việc thực hiện đúng, đầy đủ 

nhiệm vụ như đã được phân công gắn với quyền hạn được giao. Tuy nhiên, các 

bị cáo đã thụ động, hoặc không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, để cho 

Phạm Công D và đồng phạm tùy tiện thực hiện hành vi rút tiền, sử dụng tiền trái 

pháp luật mà không chủ động có biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật 

của Phạm Công D, cụ thể như sau: 

5.1. Hành vi của bị cáo Hà Tấn Ph: 

Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn và thời gian làm Tổ trưởng Tổ giám sát 

như trên, Hà Tấn Ph có trách nhiệm liên quan đến việc giám sát đối với 07 giao 

dịch mà Phạm Công D và đồng phạm rút tiền ra khỏi Ngân hàng Đ, cụ thể:  

- Ngày 28/12/2012, ông Trần Sơn N, Tổng giám đốc Ngân hàng Đ ký văn 

bản số 2501/2012/CV-ĐTNH về việc xin ý kiến Tổ giám sát cho Công ty TNHH 

TQ vay 370 tỷ đồng và văn bản số 2501/2012/CV-ĐTNH về việc xin ý kiến Tổ 

giám sát cho Công ty TNHH ĐHP vay 280 tỷ đồng, tổng 2 khoản là 650 tỷ 

đồng. Cùng ngày, Tổ trưởng Hà Tấn Ph đã có ý kiến tại hai văn bản trên “Đề 

nghị Tbank thực hiện mức dư nợ bằng thời điểm 31/12/2011 theo quy định của 

Ngân hàng NN”. Tại thời điểm cho vay nêu trên, Tbank không được tăng trưởng 

tín dụng theo quy định của Ngân hàng NN tại Công văn số 727/NHNN-CSTT 

ngày 16/02/2012 là dư nợ tín dụng trong suốt cả năm 2012 không được vượt quá 
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dư nợ tín dụng tại thời điểm 31/12/2011. Cùng ngày, Tbank vẫn giải ngân cho 

hai công ty trên vay tổng cộng 650 tỷ đồng không thu hồi được. Căn cứ Bản án 

sơ thẩm số 332/2016/HSST ngày 09/9/2016 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh và Bản án phúc thẩm số 30/2017/HSPT ngày 24/01/2017 của Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh thì khoản vay của Công ty TNHH 

ĐHP bị thiệt hại 202.970.432.000 đồng và khoản vay của Công ty TNHH TQ bị 

thiệt hại 268.210.928.000 đồng. Tổng cộng 2 khoản là 471.181.360.000 đồng. 

- Ngày 26/4/2013, Phan Thành M, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đ có văn 

bản đề nghị Tổ giám sát cho Ngân hàng Đ được gửi 1.854 tỷ đồng trên thị trường 

liên ngân hàng tại Ngân hàng TMCP S (Sbank) để đảm bảo khả năng thanh 

khoản. Tổ trưởng Hà Tấn Ph và Tổ viên Ngô Văn Th1 đã ký vào Tờ trình. Số tiền 

này sau đó được Phạm Công D và đồng phạm dùng làm tài sản đảm bảo cho các 

công ty của D vay tiền tại Sbank nhưng không trả được, bị Sbank tất toán thu hồi 

gây thiệt hại cho Ngân hàng Đ 1.835.866.666.666 đồng. 

- Các ngày 22/5/2013 và ngày 23/5/2013, Phan Thành M, Phó Tổng giám 

đốc Ngân hàng X có Tờ trình đề nghị Tổ giám sát cho Ngân hàng X được 

chuyển 03 khoản, mỗi khoản 300 tỷ đồng theo Hợp đồng quản lý danh mục đầu 

tư cho Công ty CP quản lý QLV, nhưng tại 02 Tờ trình này không có ý kiến, chữ 

kí của Tổ giám sát. Ngày 28/5/2013, Phan Thành M, Phó Tổng giám đốc Ngân 

hàng X có Tờ trình đề nghị Tổ giám sát cho Ngân hàng X được chuyển khoản 

tiền 303 tỷ đồng theo Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư cho Công ty CP quản 

lý QLV, nhưng cả 03 Tờ trình này đều không có ý kiến, chữ kí của Tổ trưởng 

Hà Tấn Ph và Tổ viên Ngô Văn Th1. Trong các ngày có Tờ trình nêu trên, Ngân 

hàng X đã chuyển số tiền trên cho Công ty CP quản lý QLV. Số tiền này sau đó 

được Phạm Công D sử dụng vào mục đích cá nhân không thu hồi được, gây thiệt 

hại cho Ngân hàng X 903 tỷ đồng. 

- Từ ngày 14/6/2013 đến 28/6/2013, Ngân hàng X đã chuyển 63,276 tỷ 

đồng tạm ứng cho Công ty CP AP theo hợp đồng nâng cấp hệ thống 

Corebanking không xin ý kiến Tổ giám sát. Tại thời điểm số tiền này bị chuyển 

đi, Tổ giám sát không phát hiện được. Số tiền này sau đó không được sử dụng 

để nâng cấp hệ thống Corebanking mà được Phạm Công D sử dụng vào mục cá 

nhân không thu hồi được gây thiệt hại cho Ngân hàng X. 

- Ngày 29/6/2013, Phan Thành M, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng X có 

văn bản đề nghị Tổ giám sát cho Ngân hàng X được giải ngân cho Công ty HT 

và Công ty QC vay 600 tỷ đồng. Tổ giám sát không có ý kiến, Ngân hàng X đã 

giải ngân 02 khoản tiền này. Khoản vay 300 tỷ đồng của Công ty Nhà HT đã 

được tất toán thu hồi nợ; khoản vay 300 tỷ đồng của Công ty Nhà QC đã chuyển 

nợ sang Công ty TTC có tài sản thế chấp bảo đảm trả nợ nên không gây hậu quả 

thiệt hại. 

- Ngày 26/7/2013, Ngân hàng X đã chuyển 201,6 tỷ đồng tạm ứng đặt cọc 

thuê trụ sở 268 Đường T, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh nhưng không có ý 

kiến của Tổ giám sát. Sau khi tiền đã được giải ngân, Tổ giám sát có văn bản 
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yêu cầu thu hồi, Ngân hàng X đã thu hồi được 20 tỷ đồng. Số tiền còn lại 181,6 

tỷ đồng sau đó không được sử dụng để đặt cọc mà được Phạm Công D sử dụng 

vào mục đích cá nhân không thu hồi được gây thiệt hại cho Ngân hàng X. 

- Ngày 21/8/2013, Hoàng Đình Q - Phó Giám đốc Ngân hàng X chi nhánh 

Sài Gòn lập hồ sơ cho 09 cá nhân nhóm bà Trần Ngọc B với 24 khoản vay và 

Ngân hàng X chi nhánh Sài Gòn đã giải ngân số tiền 3.100 tỷ đồng, do nhu cầu 

tập trung nguồn vốn vay để thực hiện kinh doanh (như lời khai của bà Trần 

Ngọc B tại phiên tòa sơ thẩm xét xử Phạm Công D và đồng phạm giai đoạn 1), 

toàn bộ số tiền trên sau khi giải ngân được chuyển vào tài khoản của bà Trần 

Ngọc B mở tại Ngân hàng X Chi nhánh Sài Gòn (số tài khoản 0409010088994). 

Sau đó, Hoàng Đình Q đã cho chuyển 3.100 tỷ đồng nói trên vào tài khoản của 

Phạm Công D bằng 10 chứng từ nhưng không có chữ ký của chủ tài khoản là bà 

Trần Ngọc B. 

Ngày 26/8/2013, Hoàng Đình Q - Phó Giám đốc Ngân hàng X chi nhánh 

Sài Gòn lập hồ sơ cho 07 cá nhân nhóm bà Trần Ngọc B với 11 khoản vay và 

Ngân hàng X chi nhánh Sài Gòn đã giải ngân số tiền 2.090 tỷ đồng vào tài 

khoản của bà Trần Ngọc B mở tại Ngân hàng X chi nhánh Sài Gòn (số tài khoản 

0409010088994). Sau đó, Hoàng Đình Q đã cho chuyển 2.090 tỷ đồng nói trên 

vào tài khoản đồng sở hữu của Mai Hữu Kh và Phan Minh T bằng 07 chứng từ 

nhưng không có chữ ký của chủ tài khoản là bà Trần Ngọc B. 

Tổng cộng 02 khoản tiền trên là 5.190 tỷ đồng không có Tờ trình xin ý 

kiến của Tổ giám sát. Sau đó Phạm Công D chỉ đạo sử dụng vào mục đích cá 

nhân không thu hồi được gây thiệt hại cho Ngân hàng X. 

Như vậy, trong thời gian Hà Tấn Ph là Tổ trưởng Tổ giám sát Ngân hàng Đ 

(sau này là Ngân hàng X) từ 14/02/2012 đến 15/10/2013, Phạm Công D đã rút số 

tiền 9.461,876 tỷ đồng của Ngân hàng ở 07 giao dịch. Quá trình điều tra, đánh giá 

tài liệu chứng cứ cho thấy đối với khoản tiền 600 tỷ đồng cho Công ty HT và 

Công ty QC vay trong đó khoản 300 tỷ đồng của Công ty HT đã được tất toán, 

khoản 300 tỷ đồng của Công ty QC đã được chuyển nợ sang Công ty TTC, không 

gây hậu quả thiệt hại. Khoản 5.190 tỷ đồng cho vay cầm cố sổ tiết kiệm của 

Nhóm Trần Ngọc B, các bị cáo thuộc Tổ giám sát khai đây là các giao dịch 

chuyển khoản, không có dòng tiền ra khỏi ngân hàng, nên không xem xét trách 

nhiệm của Tổ giám sát. Khoản tiền 1.854 tỷ đồng Tổ giám sát đồng ý cho gửi thị 

trường II tại Sbank nhưng không giám sát và yêu cầu thu hồi tiền gửi tại các tổ 

chức tín dụng khác theo đúng quy định tại Quyết định số 12, để Phạm Công D lợi 

dụng hợp đồng tiền gửi này làm tài sản đảm bảo cho các công ty của Danh vay 

tiền, gây thiệt hại 1.835.866.666.666 đồng. Đối với 04 giao dịch còn lại, Ngân 

hàng X không xin ý kiến hoặc xin ý kiến nhưng Tổ giám sát không đồng ý, khoản 

tiền này sau đó được Phạm Công D sử dụng vào mục đích cá nhân không thu hồi 

được gồm: Khoản 650 tỷ cho Công ty ĐHP và Công ty TQ vay, gây thiệt hại 

471.181.360.000 đồng; 903 tỷ đồng uỷ thác đầu tư cho QLV; 63,276 tỷ đồng 

nâng cấp hệ thống Corebanking; 181,6 tỷ đồng thuê trụ sở 268 Đường T, Quận 
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10, Thành phố Hồ Chí Minh không thu hồi được. Tổng cộng thiệt hại 

3.454.924.026.666 đồng. 

Như vậy, bị cáo Hà Tấn Ph với nhiệm vụ quyền hạn Tổ trưởng Tổ giám 

sát đã có hành vi thiếu trách nhiệm liên đới gây hậu quả thiệt hại số tiền 

3.454.924.026.666 đồng bị Phạm Công D và đồng phạm rút ra khỏi Ngân hàng 

X để sử dụng không thu hồi được.  

5.2. Hành vi của bị cáo Lê Văn Th: 

Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn và thời gian làm Tổ trưởng Tổ giám sát 

như trên, bị cáo Lê Văn Th có trách nhiệm liên quan đến việc giám sát đối với 

05 giao dịch mà Phạm Công D và đồng phạm rút tiền ra khỏi Ngân hàng X, cụ 

thể:  

- Từ ngày 22/10/2013 đến 26/12/2013, Phan Thành M, Phó Tổng giám 

đốc Ngân hàng X có văn bản đề nghị Tổ giám sát cho Ngân hàng X được gửi 

1.706,12 tỷ đồng thị trường II tại Ngân hàng TMCP TP (TPbank). Tổ trưởng Lê 

Văn Th, Tổ viên Ngô Văn Th1 đã có ý kiến đề nghị Ngân hàng X gửi tiền vào 

ngân hàng khác nhưng Ngân hàng X vẫn gửi vào TPbank. Số tiền này sau đó đã 

được Phạm Công D và đồng phạm dùng làm tài sản đảm bảo cho các công ty 

của Danh vay tiền tại TPbank nhưng không trả được, TPbank đã tất toán thu hồi, 

gây thiệt hại cho Ngân hàng X 1.740.000.116.167 đồng. 

- Các ngày 20/12/2013 và 21/12/2013, Mai Hữu Kh - Giám đốc Ngân 

hàng X Chi nhánh Sài Gòn cho 03 cá nhân thuộc nhóm bà Trần Ngọc B vay 04 

khoản vay với tổng số tiền 300 tỷ đồng không có hồ sơ vay bản chính nhưng 

Mai Hữu Kh đã chuyển khoản 300 tỷ đồng cho Phạm Công D thông qua các cá 

nhân là nhân viên Tập đoàn TT, sau đó được Phạm Công D sử dụng vào mục 

đích cá nhân, không thu hồi được gây thiệt hại cho Ngân hàng X. Trong 04 

khoản vay nêu trên, Ngân hàng X có 03 Tờ trình ngày 20/12/2013 với tổng số 

tiền 265 tỷ đồng xin ý kiến Tổ giám sát. Tại các Tờ trình này, cùng ngày Tổ viên 

Ngô Văn Th1 có ý kiến: yêu cầu Ngân hàng X thực hiện nghiêm túc chỉ đạo tại 

Công văn số 607/NHNN-TTGS.m ngày 09/9/2013 và Công văn số 

1166/NHNN-TTGS ngày 25/02/2013 của Thống đốc NHNN về việc tăng trưởng 

tín dụng. Khoản vay 35 tỷ đồng ngày 21/12/2013, Ngân hàng X không xin ý 

kiến Tổ giám sát. 

- Từ ngày 27/01/2014 đến 15/3/2014, Phan Thành M, Phó Tổng giám đốc 

Ngân hàng X có văn bản xin ý kiến Tổ giám sát về việc Ngân hàng X cho 10 

doanh nghiệp vay 12 khoản vay với tổng cộng 3.750 tỷ đồng, trong đó có 08 

khoản vay Tổ giám sát có ý kiến theo hướng không đồng ý gồm: Công ty QĐ 

380 tỷ, Công ty NNV 420 tỷ đồng, Công ty TQ 450 tỷ đồng, Công ty AP 440 tỷ 

đồng, Công ty TT 260 tỷ đồng, Công ty HV 120 tỷ đồng, Công ty I 220 tỷ đồng, 

Công ty TTr 110 tỷ đồng; 04 khoản vay không có ý kiến gồm: Công ty CT 450 

tỷ đồng, Công ty PĐ 450 tỷ đồng, Công ty HV 230 tỷ đồng, Công ty TTr 220 tỷ 

đồng. Tuy nhiên, Ngân hàng X vẫn giải ngân cho các công ty này vay, số tiền 

này sau đó được Phạm Công D sử dụng vào mục đích cá nhân gây thiệt hại cho 
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Ngân hàng X. Bản án hình sự phúc thẩm số 30/2017/HSPT ngày 24/01/2017 của 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xác định: 

- Khoản vay của Công ty QĐ 380 tỷ, hậu quả thiệt hại 11.866.982.000 

đồng. 

- Khoản vay của Công ty NNV 420 tỷ đồng, hậu quả thiệt hại 

241.706.885.000 đồng. 

- Khoản vay của Công ty TQ 450 tỷ đồng, hậu quả thiệt hại 

74.396.208.000 đồng. 

- Khoản vay của Công ty AP 440 tỷ đồng, hậu quả thiệt hại 

298.030.959.474 đồng. 

- Khoản vay của Công ty TT 260 tỷ đồng, hậu quả thiệt hại 

176.109.203.326 đồng. 

- Khoản vay của Công ty HV 120 tỷ đồng, hậu quả thiệt hại 

19.756.164.000 đồng; khoản 230 tỷ đồng, hậu quả thiệt hại 140.143.789.111 

đồng. 

- Khoản vay của Công ty I 220 tỷ đồng, hậu quả thiệt hại 36.219.634.000 

đồng. 

- Khoản vay của Công ty TTr 110 tỷ đồng, hậu quả thiệt hại 

18.109.817.000 đồng; khoản 220 tỷ đồng, hậu quả thiệt hại 134.050.580.889 

đồng. 

- Khoản vay của Công ty CT 450 tỷ đồng, hậu quả thiệt hại 

271.146.325.000 đồng. 

- Khoản vay của Công ty PĐ 450 tỷ đồng, hậu quả thiệt hại 

179.133.955.000 đồng. 

Tổng cộng hậu quả thiệt hại là 1.600.670.502.800 đồng. 

- Ngày 06/3/2014, Phan Thành M, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng X có 

Tờ trình xin ý kiến Tổ giám sát cho tạm ứng 400 tỷ đồng thuê trụ sở 816 Sư 

Đường S, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Trên Tờ trình này Ngô Văn Th1 

có ý kiến: Yêu cầu Ngân hàng X chờ ý kiến chỉ đạo của Ngân hàng NN và có 

chữ kí của Tổ trưởng Lê Văn Th. Cùng ngày, Ngân hàng X vẫn chuyển tiền cho 

tạm ứng, số tiền này sau đó được Phạm Công D sử dụng vào mục đích cá nhân 

gây thiệt hại cho Ngân hàng X. 

- Từ ngày 29/10/2013 đến 04/4/2014, Phan Thành M, Phó Tổng giám đốc 

Ngân hàng X có văn bản xin ý kiến Tổ giám sát cho gửi 3.070 tỷ đồng trên thị 

trường II tại Ngân hàng TMCP ĐP (ĐP). Tổ trưởng Lê Văn Th và Tổ viên Ngô 

Văn Th1 đã có chữ kí trên các tờ trình. Số tiền này sau đó được Phạm Công D 

và đồng phạm dùng làm tài sản đảm bảo cho các công ty của Phạm Công D vay 

tiền tại ĐP nhưng không trả được, bị ĐP tất toán thu hồi 2.550.972.500.888 

đồng gây thiệt hại cho Ngân hàng X. 
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Tổng cộng, trong thời gian Lê Văn Th làm Tổ trưởng Tổ giám sát Ngân 

hàng X từ 15/10/2013 đến tháng 3/2014, Phạm Công D đã rút số tiền 9.226,12 tỷ 

đồng của Ngân hàng X ở 05 giao dịch. Kết quả điều tra cho thấy đối với khoản 

tiền Ngân hàng X đưa 1.706,12 tỷ đồng sang gửi thị trường II tại TPbank và đưa 

3.070 tỷ đồng sang gửi tại ĐP, Tổ giám sát đồng ý nhưng không giám sát và yêu 

cầu thu hồi tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác theo đúng quy định tại Quyết 

định số 12/QĐ-NHNN.m, để Phạm Công D sử dụng hai khoản tiền trên làm tài 

sản đảm bảo cho các công ty của D vay tiền tại TPbank và ĐP, gây thiệt hại 

4.290.972.617.055 đồng. Đối với 03 giao dịch còn lại Ngân hàng X không xin ý 

kiến hoặc xin ý kiến nhưng Tổ giám sát không đồng ý, khoản tiền này sau đó 

được Phạm Công D sử dụng vào mục đích cá nhân không thu hồi được, gồm: 

Khoản 300 tỷ đồng cho vay cầm cố sổ tiết kiệm; Khoản 3.750 tỷ đồng cho 10 

doanh nghiệp vay 12 khoản vay, gây thiệt hại 1.600.670.502.800 đồng; Khoản 

tạm ứng 400 tỷ đồng thuê trụ sở. Tổng cộng thiệt hại là 6.591.643.119.855 đồng. 

Như vậy, bị cáo Lê Văn Th với nhiệm vụ quyền hạn Tổ trưởng Tổ giám sát 

đã có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả thiệt hại số tiền 6.591.643.119.855 

đồng bị Phạm Công D và đồng phạm rút tiền ra khỏi Ngân hàng X và sử dụng 

không thu hồi được. 

5.3. Hành vi của bị cáo Phạm Thế T: 

Trong thời gian bị cáo Phạm Thế T là Tổ phó Tổ giám sát Ngân hàng Đ 

(sau này là Ngân hàng X) từ 05/9/2012 đến 08/8/2013, là người được giao 

nhiệm vụ giúp Tổ trưởng theo dõi, giám sát các giao dịch từ 05 tỷ đồng trở lên, 

có trách nhiệm liên quan đến việc giám sát đối với 06 giao dịch mà Phạm Công 

D đã rút tiền của Ngân hàng X, cụ thể gồm: 

- Khoản cho vay Công ty ĐHP và Công ty TQ 650 tỷ gây thiệt hại 

471.181.360.000 đồng. 

- Khoản gửi tiền thị trường II Sbank 1.854 tỷ đồng, gây thiệt hại 

1.835.866.666.666 đồng. 

- Khoản ủy thác Công ty QLV 903 tỷ đồng, gây thiệt hại 903 tỷ đồng. 

- Khoản nâng cấp hệ thống Corebanking 63,276 tỷ đồng, gây thiệt hại 

63,276 tỷ đồng. 

- Khoản cho vay Công ty HT và Công ty QC 600 tỷ không gây thiệt hại. 

- Khoản tạm ứng thuê trụ sở 268 Đường T, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh 201,6 tỷ, gây thiệt hại 181,6 tỷ đồng.  

Trong cả 06 giao dịch trên, Tổ phó Phạm Thế T không có ý kiến trên các 

Tờ trình của Ngân hàng X. Kết quả điều tra cho thấy đối với khoản tiền 600 tỷ 

đồng cho Công ty HT và Công ty QC vay trong đó khoản 300 tỷ đồng của Công 

ty HT đã được tất toán, khoản 300 tỷ đồng của Công ty QC đã được chuyển nợ 

sang Công ty TTC có tài sản đảm bảo, do vậy đối với khoản tiền này Ngân hàng 

X không bị thiệt hại.  
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Như vậy, với trách nhiệm là người được giao nhiệm vụ giúp Tổ trưởng 

theo dõi, giám sát các giao dịch từ 05 tỷ đồng trở lên. Bị cáo Phạm Thế T có 

trách nhiệm đối với hậu quả trong việc Phạm Công D rút số tiền các khoản: 

khoản tiền 1.854 tỷ đồng Tổ giám sát đồng ý cho gửi thị trường II tại Sbank 

nhưng không giám sát, yêu cầu thu hồi tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác 

theo đúng quy định tại Quyết định số 12/QĐ-NHNN.m, để Phạm Công D lợi 

dụng hợp đồng tiền gửi này làm tài sản đảm bảo cho các công ty của D vay tiền, 

gây thiệt hại 1.835.866.666.666 đồng; khoản tiền vay của Công ty ĐHP và Công 

ty TQ gây thiệt hại 471.181.360.000 đồng; khoản ủy thác Công ty QLV 903 tỷ 

đồng; khoản tạm ứng thuê trụ sở 268 Đường T, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh gây thiệt hại 181,6 tỷ đồng; khoản nâng cấp hệ thống Corebanking gây 

thiệt hại 63,276 tỷ đồng. Tổng cộng 3.454.924.026.666 đồng. 

5.4. Hành vi của bị cáo Ngô Văn Th1: 

Với trách nhiệm là người được giao nhiệm vụ xuyên suốt giúp Tổ trưởng 

theo dõi, giám sát các giao dịch từ 05 tỷ đồng trở lên, bị cáo Ngô Văn Th1 có 

liên quan trong việc Phạm Công D rút số tiền của 12 giao dịch từ ngày 

28/12/2012 đến ngày 10/3/2014. Quá trình điều tra xác định khoản 600 tỷ đồng 

cho công ty HT và QC vay đã được tất toán và chuyển nợ có tài sản đảm bảo do 

vậy không gây thiệt hại cho Ngân hàng X. Khoản 5.190 tỷ đồng cho vay cầm cố 

sổ tiết kiệm của Nhóm Trần Ngọc B các bị cáo thuộc Tổ giám sát khai đây là 

các giao dịch chuyển khoản, không có dòng tiền ra khỏi ngân hàng, nên không 

xem xét trách nhiệm của Tổ giám sát.  

Như vậy, với trách nhiệm là người được giao nhiệm vụ giúp Tổ trưởng 

theo dõi, giám sát các giao dịch từ 05 tỷ đồng trở lên, bị cáo Ngô Văn Th1 có 

trách nhiệm đối với hậu quả trong việc Phạm Công D rút số tiền các khoản: 03 

khoản tiền gửi thị trường II gồm: khoản 1.854 tỷ đồng gửi tại Sbank, khoản 

3.070 tỷ đồng gửi tại ĐP, khoản 1.706,12 tỷ đồng gửi tại TPbank, gây thiệt hại 

6.126.839.273.721 đồng; khoản vay của Công ty ĐHP và Công ty TQ gây thiệt 

hại 471.181.360.000 đồng; khoản ủy thác Công ty QLV gây thiệt hại 903 tỷ 

đồng; khoản tạm ứng thuê trụ sở 268 Đường T gây thiệt hại 181,6 tỷ đồng; 

khoản nâng cấp hệ thống Corebanking gây thiệt hại 63,276 tỷ đồng; khoản rút 

tiền thông qua cho vay cầm cố sổ tiết kiệm gây thiệt hại 300 tỷ đồng; khoản cho 

10 doanh nghiệp vay 12 khoản kinh doanh vật liệu X gây thiệt hại 

1.600.670.502.800 đồng; khoản thuê trụ sở 816 đường S, Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh gây thiệt hại 400 tỷ đồng. Tổng cộng 10.046.567.146.521 đồng. 

Tại Cơ quan điều tra, các bị cáo khai nhận: 

- Bị cáo Hà Tấn Ph khai: chịu trách nhiệm chính với những gì đã xảy ra 

tại Ngân hàng X khi bị cáo làm Tổ trưởng Tổ giám sát. 

- Bị cáo Lê Văn Th khai: làm Tổ trưởng Tổ giám sát từ 15/10/2013 đến 

15/5/2014. Do năng lực hạn chế, công việc phức tạp, không hiểu hết được ý đồ 

thủ đoạn của Phạm Công D và Phan Thành M nên đã không kịp thời, không 
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quyết liệt trong việc phát hiện xử lý các việc xảy ra như trên dẫn đến hậu quả 

nghiêm trọng. 

- Bị cáo Phạm Thế T khai: tham gia giám sát giao dịch 05 tỷ đồng trở lên 

theo Bảng phân công số 90 ngày 04/10/2012 cho đến ngày 08/8/2013. Khi phát 

hiện sai phạm của Ngân hàng Đ (sau này là Ngân hàng X), Tổ giám sát có báo cáo 

Ngân hàng NN nhưng việc báo cáo chưa kịp thời và kiến nghị chưa đầy đủ. Tổ 

giám sát chưa thực hiện hết thẩm quyền theo Điều 3 Quyết định số 12/QĐ-

NHNN.m. Tổ giám sát có văn bản yêu cầu Ngân hàng X chấm dứt vi phạm, thu hồi 

các khoản tiền vi phạm mà không có biện pháp cụ thể để ngăn chặn, thu hồi. 

- Bị cáo Ngô Văn Th1 khai: tham gia Tổ giám sát từ tháng 02/2012 đến 

tháng 5/2014, chỉ một mình bị cáo được phân công giám sát các khoản giải ngân 

trên 05 tỷ đồng. Về trách nhiệm giám sát của bị cáo theo quy định tại Quyết định 

số 12/QĐ-NHNN.m ngày 14/02/2012 của Ngân hàng NN là giám sát trước khi 

chuyển tiền nhưng do ngân hàng cố tình không báo cáo nên bị cáo không giám sát 

trước được. 

5.5. Hành vi của bị cáo Đặng Thanh B: 

Bị cáo Đặng Thanh B được bổ nhiệm Phó Thống đốc Ngân hàng NN từ 

năm 2005. Từ tháng 02/2012, bị cáo Đặng Thanh B được phân công phụ trách 

Cơ quan Thanh tra giám Ngân hàng NN, Vụ pháp chế, giúp Thống đốc chỉ đạo 

việc tái cơ cấu 6 ngân hàng yếu kém theo Đề án 254 của Chính phủ, giúp Thống 

đốc chỉ đạo công tác thanh tra giám sát trong đó có hoạt động tái cơ cấu; tham 

gia Ban chỉ đạo tái cơ cấu Ngân hàng Đ.  

Kết quả điều tra xác định: Ngày 15/8/2012, bị cáo Đặng Thanh B - Phó 

Thống đốc Ngân hàng NN kí Tờ trình số 597/TTr-NHNN.m trình Thủ tướng 

Chính phủ về phương án tái cơ cấu Ngân hàng Đ, nội dung Tờ trình đã nêu rõ là: 

cần tiếp tục xác minh năng lực tài chính của nhóm nhà đầu tư mới (chủ yếu là 

khả năng chuyển nhượng thành tiền của khu đất 302 Đường T) để đảm bảo nguồn 

tiền đầu tư vào Tbank. Ngân hàng NN kính trình Thủ tướng Chính phủ: chấp 

thuận chủ trương việc Tbank thực hiện tái cơ cấu theo Phương án nêu trên trên 

cơ sở nhóm cổ đông mới có đủ năng lực tài chính để thực hiện Phương án này. 

Trên cơ sở đề nghị của Ngân hàng NN, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ 

đạo tại Thông báo số 1350/VPCP-KTTH ngày 31/8/2012: “Thống đốc Ngân 

hàng NN chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tính đúng đắn, chính 

xác đối với thực trạng và năng lực tài chính của nhóm nhà đầu tư mới đầu tư 

vào Ngân hàng Thương mại cổ phần Đ và sau khi tái cơ cấu, ngân hàng có tình 

trạng tài chính lành mạnh, đáp ứng các quy định về bảo đảm tỷ lệ an toàn hoạt 

động ngân hàng...”. 

Để thực hiện chủ trương nêu trên của Thủ tướng Chính phủ, ngày 

04/9/2012, Cơ quan TTGS Ngân hàng NN có Tờ trình số 1340/TTr-

TTGSNH6.m về việc tái cơ cấu Tbank gửi Phó Thống đốc Đặng Thanh B, kiến 

nghị Thống đốc cho phép áp dụng điều kiện tài chính đối với nhà đầu tư tham 

gia tái cơ cấu ngân hàng như điều kiện đối với cổ đông sáng lập là cá nhân, tổ 
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chức khi thành lập mới ngân hàng, cụ thể: có khả năng về tài chính để góp vốn 

thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần và cam kết không được dùng vốn ủy 

thác, vốn vay của các tổ chức, cá nhân khác để góp vốn. Như vậy, yêu cầu nêu 

trong phương án của Ngân hàng NN, chỉ đạo của Thủ tướng và kiến nghị của Cơ 

quan TTGS Ngân hàng NN là để bảo đảm được năng lực tài chính thực sự của 

nhóm cổ đông tham gia tái cơ cấu Tbank. Nhưng bị cáo Đặng Thanh B đã không 

thực hiện đúng yêu cầu trên mà có bút phê vào tờ trình này: “Việc kiểm tra vốn 

góp sẽ được thực hiện sau này, cần nghiên cứu đề xuất cách làm để đảm bảo 

thực hiện được yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và của chính Ngân hàng NN”. 

Sau khi có bút phê nêu trên, ngày 06/9/2012 bị cáo Đặng Thanh B kí Công văn 

số 652/NHNN-TTGSNH.m “về việc chấp thuận chủ trương Phương án tái cơ 

cấu Tbank” gửi Ngân hàng Đ có nội dung: Tbank chịu trách nhiệm về tính đúng 

đắn, chính xác đối với thực trạng và năng lực tài chính của nhóm nhà đầu tư 

mới... Sau một thời gian cho nhà đầu tư mới tham gia tái cấu trúc Ngân hàng Đ, 

đến ngày 14/6/2013, chính bị cáo Đặng Thanh B kí Thông báo số 153/TB-

NHNN.m thông báo ý kiến kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Ngân hàng 

Đ đã phải thừa nhận “lộ trình triển khai phương án còn chậm chủ yếu do năng 

lực tài chính của nhà đầu tư mới tham gia tái cơ cấu còn hạn chế”. Mặc dù vậy, 

ngày 02/7/2013, bị cáo Đặng Thanh B vẫn kí Công văn số 440/NHNN-

TTGSNH.m về việc chấp thuận chính thức phương án tái cơ cấu Ngân hàng Đ. 

Như vậy, bị cáo Đặng Thanh B đã không thực hiện đúng phương án do chính 

Ngân hàng NN trình Thủ tướng Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và kiến 

nghị của Cơ quan TTGS Ngân hàng NN, không chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra 

năng lực tài, chính của nhóm Phạm Công D (khu đất 302 Đường T không 

chuyển nhượng được thành tiền) và trên thực tế để có tiền thì Phạm Công D đã 

thực hiện các hành vi phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, tạo điều kiện 

cho Phạm Công D vào quản lý, nắm giữ, điều hành Ngân hàng Đ, sử dụng ngân 

hàng như một phương tiện phạm tội, dẫn đến hậu quả kể từ khi nhóm cổ đông 

của Phạm Công D quản trị, điều hành Ngân hàng X thì hoạt động kinh doanh 

của ngân hàng này ngày càng thua lỗ, vốn chủ sở hữu tiếp tục âm, nợ xấu có khả 

năng mất vốn tăng rất cao. Theo Báo cáo tài chính Ngân hàng X năm 2012 đã 

kiểm toán thì kết quả kinh doanh lỗ lũy kế: 8.765,835 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 

âm 5.711,1 tỷ đồng. Theo Báo cáo tài chính Ngân hàng X năm 2013 đã kiểm 

toán, kết quả kinh doanh lỗ lũy kế: 11.348,2 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 8.293,5 

tỷ đồng. Vào thời điểm khởi tố vụ án (26/7/2014), vốn chủ sở hữu của Ngân 

hàng X âm 18.469 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần so với khi chưa tái cơ cấu, tổng nợ 

phải trả là 38.255,8 tỷ đồng, tổng tài sản là 16.745,6 tỷ đồng. Vụ án Phạm Công 

D và 35 đồng phạm đã được xét xử giai đoạn 1 xác định hậu quả thiệt hại là 

9.133 tỷ đồng, đang tiếp tục xử lý giai đoạn 2 với vụ án Cố ý làm trái xảy ra tại 

4 ngân hàng đã khởi tố 46 bị can. Đặc biệt, hành vi của Phạm Công D và đồng 

phạm gây ra đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động tài chính tín dụng quốc 

gia và Nhà nước phải mua lại Ngân hàng X với giá 0 (không) đồng. 

Tại Cơ quan điều tra, bị cáo Đặng Thanh B không nhận trách nhiệm đối 

với hành vi vi phạm của mình nhưng thừa nhận Văn bản số 652/NHNN-
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TTGSNH.m ngày 06/9/2012 về việc chấp thuận chủ trương cho nhóm cổ đông 

mới tham gia tái cơ cấu Tbank là trên cơ sở Thông báo số 1350/VPCP-KTTH 

ngày 31/8/2012 của Văn phòng Chính phủ và nội dung Tờ trình số 1024 của Cơ 

quan TTGS Ngân hàng NN. Cho đến khi kí văn bản số 440/NHNN-TTGSNH.m 

ngày 02/7/2013 về việc chấp thuận chính thức phương án tái cơ cấu Ngân hàng 

Đ thì năng lực tài chính của nhóm nhà đầu tư mới (đại diện là Phạm Công D) 

vẫn chưa chắc chắn. 

- Đối với 11 cá nhân thuộc Tổ giám sát của Ngân hàng NN đặt tại Ngân 

hàng X gồm: Bà Bùi Thị Ph1 - Phó Trưởng Phòng 1 thuộc Vụ 6 Cơ quan TTGS 

Ngân hàng NN; Bà Trần Thu H - Phó Trưởng Phòng quản lý rủi ro tín dụng 

Vbank chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; Ông Hà Ngọc M1 - Phó Trưởng 

Phòng kế toán Vbank chi nhánh Long An; Ông Trần Kiều M2 - Cán bộ Cơ quan 

Thanh tra giám Ngân hàng NN; Bà Trần Thị H1 - Trưởng Phòng 6 thuộc Vụ 6 

Cơ quan TTGS Ngân hàng NN; Bà Phạm Thị Thanh V - Thanh tra viên Ngân 

hàng NN chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; Ông Trần Mạnh H2 - Phó Trưởng 

phòng Vụ 1 Cơ quan TTGS Ngân hàng NN; Ông Huỳnh Tấn Ph2 - Thanh tra 

viên Ngân hàng NN chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; Ông Lê Đức Kh - Cán 

bộ Cơ quan TTGS Ngân hàng NN; Ông Quách Minh Tr - Trưởng Phòng khách 

hàng cá nhân Vbank chi nhánh Long An; Ông Lê Ngọc H3 - Cán bộ Ngân hàng 

NN chi nhánh tỉnh Long An, kết quả điều tra thấy không đủ căn cứ để xử lý hình 

sự về hành vi thiếu trách nhiệm. 

- Đối với ông Đặng Văn Th2 - nguyên Phó Chánh Thanh tra Cơ quan 

Thanh tra gám sát Ngân hàng NN đã có hành vi không chuyển hồ sơ kết luận 

thanh tra sang cơ quan điều tra và không kiến nghị đặt Ngân hàng Đ vào tình 

trạng kiểm soát đặc biệt, nhưng do thời hạn điều tra bổ sung đã hết, Cơ quan 

Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã quyết định tách hành vi trên để tiếp tục điều 

tra xử lý sau. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 227/2018/HSST ngày 02 tháng 7 năm 

2018, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định: 

Tuyên bố các bị cáo Đặng Thanh B, Hà Tấn Ph, Lê Văn Th, Phạm Thế T, 

Ngô Văn Th1 phạm tội: “Thiếu trách nhiệm hậu quả nghiêm trọng”. 

1. Áp dụng khoản 2 Điều 285 Bộ luật hình sự năm 1999; Điều 7; Điều 50; 

các điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2017). 

Xử phạt bị cáo Đặng Thanh B: 03 (ba) năm tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án. 

2. Áp dụng khoản 2 Điều 285 Bộ luật hình sự năm 1999; Điều 7; Điều 50; 

các điểm s, v, x khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015 

(sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Xử phạt bị cáo Hà Tấn Ph: 02 (hai) năm tù. 
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Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, trừ đi thời hạn tạm giam 

từ ngày 17/7/2015 đến ngày 06/02/2016. 

3. Áp dụng khoản 2 Điều 285 Bộ luật hình sự năm 1999; Điều 7; Điều 50; 

các điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2017). 

Xử phạt bị cáo Lê Văn Th: 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, trừ đi thời hạn tạm giam 

từ ngày 17/7/2015 đến ngày 06/02/2016. 

4. Áp dụng khoản 2 Điều 285 Bộ luật hình sự năm 1999; Điều 7; Điều 50; 

các điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 58 Bộ luật hình sự năm 

2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Xử phạt bị cáo Phạm Thế T: 01 (một) năm tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án. 

5. Áp dụng khoản 2 Điều 285 Bộ luật hình sự năm 1999; Điều 7; Điều 50; 

các điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 58 Bộ luật hình sự năm 

2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Xử phạt bị cáo Ngô Văn Th1: 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, trừ đi thời hạn tạm giam 

từ ngày 19/7/2015 đến ngày 06/02/2016. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo theo 

luật định. 

Ngày 12/7/2018, bị cáo Đặng Thanh B có đơn kháng cáo toàn bộ bản án 

sơ thẩm; bị cáo Ngô Văn Th1, Lê Văn Th và Hà Tấn Ph có đơn kháng cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo. 

Ngày 16/7/2018, bị cáo Phạm Thế T có đơn kháng cáo xin được hưởng án 

treo.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo có kháng cáo khai nhận căn cứ 

nhiệm vụ được giao giám sát đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Đ đã để 

xảy ra hậu quả như án sơ thẩm nêu là do có phần lỗi của các bị cáo. Tội danh 

như cấp sơ thẩm đã tuyên là đúng. Tuy vậy, các bị cáo đề nghị cấp phúc thẩm 

xem xét phạm vi trách nhiệm của từng bị cáo đối với các phần hậu quả cụ thể. 

Từ đó loại trừ những phần hậu quả do nhóm Phạm Công D gây ra thuộc trường 

hợp bất khả kháng mà các bị cáo dù có thực hiện hết trách nhiệm vẫn xảy ra. 

Các bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo đề nghị Tòa phúc thẩm xem xét, 

những tình tiết giảm nhẹ mới nộp thêm tại cấp phúc thẩm chứng minh gia đình 

các bị cáo có công với đất nước, nguyên nhân và điều kiện phạm tội của các bị 

cáo để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo hoặc cho các bị cáo hưởng án treo. Vì 

mức án sơ thẩm tuyên đối với bị cáo là có phần nghiêm khắc. Cụ thể: 
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- Đối với bị cáo Đặng Thanh B trình bày bản thân nhận ra những sai sót 

của mình trong quá trình tham gia chỉ đạo tái cơ cấu đối với Ngân hàng Đ là: 

không phối hợp triệt để và kiểm tra kịp thời cùng tổ giám sát dẫn đến không 

ngăn chặn được hậu quả nghiêm trọng như án sơ thẩm đã qui kết. Bị cáo Đặng 

Thanh B cho rằng nguyên nhân dẫn đến việc sai sót gồm có nguyên nhân chủ 

quan của bản thân bị cáo là không đánh giá hết khả năng, năng lực nghiệp vụ 

của các thành viên tổ giám sát đối với Ngân hàng Đ nên không có kế hoạch đôn 

đốc riêng đối với tổ giám sát một các sát sao hơn. Bên cạnh đó cũng có những 

nguyên nhân khách quan sự tinh vi trong hành vi phạm tội của nhóm lãnh đạo 

mới tại Ngân hàng Đ dẫn đến các thành viên trong tổ giám sát không không 

lường hết tính nghiêm trọng của các giao dịch nằm trong sự giám sát dẫn đến 

hậu quả nghiêm trọng. Tuy vậy bị cáo cho rằng bản án sơ thẩm chưa khách quan 

khi nhận định: bút phê trên tờ trình 1340/TTr-TTGSNH6.m ngày 04/9/2012 của 

bị cáo là nguyên nhân để tạo điều kiện cho nhóm cổ đông mới Phạm Công D 

tham gia điều hành Ngân hàng Đ từ đó gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Bởi việc 

kiểm tra đánh giá năng lực tài chính là trải qua một quá trình từ khi nhóm cổ 

đông mới tham đầu tư chứ không phải đến ngày có tờ trình 1340/TTr-

TTGSNH6.m. Do vậy bút phê của bị cáo là “Việc kiểm tra vốn góp” chứ không 

phải là kiểm tra năng lực tài chính sẽ được thực hiện sau này, điều này nói rõ bút 

phê của bị cáo không trái với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 

1350/VPCP-KTTH ngày 31/8/2012. Bị cáo nhìn nhận vốn góp và năng lực tài 

chính có mối quan hệ với nhau nhưng vốn góp chỉ là một phần nói lên năng lực 

tài chính mà năng lực tài chính đã được nhiều bộ phận tập thể trong Ngân hàng 

NN kiểm tra đánh giá từ trước chứ không phải một mình bị cáo đánh giá. Chính 

việc nhận định không khách quan này của bản án sơ thẩm đã đánh giá cao tính 

nguy hiểm về hành vi của bị cáo, từ đó nhận định bị cáo không đủ điều kiện 

nhận sự khoan hồng của pháp luật trong việc miễn truy cứu trách nhiệm hình sự 

cho bị cáo hoặc cho bị cáo hưởng án treo. 

 - Đối với bị cáo Ngô Văn Th1 trình bày kháng cáo xác nhận bản thân 

cũng có một phần thiếu sót trong thời gian tham gia tổ giám sát dẫn đến hậu 

nghiêm trọng. Tuy vậy, bị cáo Ngô Văn Th1 xin Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm 

căn cứ lời xác nhận của các bị cáo Hà Tấn Ph, Lê Văn Th để qui kết bị cáo chỉ 

có trách nhiệm liên quan tới 03 giao dịch tiền gửi tại thị trường II mà bị cáo đã 

có ý kiến đề xuất tổ trưởng (các khoản khác thì bị cáo có ý kiến như đơn kháng 

cáo nêu nhưng án sơ thẩm qui kết thì bị cáo nhận). Hơn nữa, bị cáo nộp chứng 

cứ mới chứng minh cha bị cáo là thương binh 4/4, bị cáo chưa nộp tình tiết này 

tại tòa cấp sơ thẩm. Từ những nội dung trình bày trên bị cáo xin Hội đồng xét xử 

cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo hoặc cho bị cáo hưởng án treo. 

- Đối với các bị cáo Lê Văn Th, Phạm Thế T, Hà Tấn Ph đề nghị Hội 

đồng xét xử chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo về việc xin giảm nhẹ 

hình phạt và hưởng án treo, trên cơ sở trình bày của các bị cáo trong đơn kháng 

cáo. 
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Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án xin có ý kiến 

trình bày tại cấp phúc thẩm gồm: 

- Đại diện Ngân hàng NN phát biểu: Đối với trường hợp Ngân hàng Đ 

việc tái cơ cấu là cần thiết. Chỉ có thể để nhóm nhà đầu tư mới tham gia tái cơ 

cấu chứ không có biện pháp nào khác. Bị cáo Đặng Thanh B và các thành viên 

tổ giám sát đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, luôn nỗ lực nhưng không phát 

hiện được sai phạm do thủ đoạn tinh vi của Phạm Công D và đồng phạm. Ý kiến 

của bút phê của bị cáo Bình là thực hiện đúng ý kiến đề xuất của cơ quan giám 

sát, và thực hiện đúng ý chí của Thủ tướng chính phủ. Ngân hàng NN đề nghị 

Hội đồng xét xử cân nhắc, xem xét miễn hoặc giảm trách nhiệm hình sự cho các 

bị cáo trong vụ án.  

- Đại diện Ngân hàng X phát biểu: Ngân hàng X đã thi hành bản án để 

khắc phục hậu quả thu hồi gần 5000 tỷ đồng. Việc thi hành bản án kéo dài, hiện 

tại vẫn chưa thi hành xong. Các bộ phận chuyên môn đang liệt kê lại các con số, 

chưa có cụ thể thời gian các khoản được thu hồi khắc phục hậu quả. 

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

phát biểu quan điểm xét xử vụ án cho rằng: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ 

trong hồ sơ vụ án, đã có đủ căn cứ xác định, Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm xét xử 

bị các bị cáo Đặng Thanh B, Hà Tấn Ph, Lê Văn Th, Phạm Thế T, Ngô Văn Th1 

phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 2 Điều 285 

Bộ luật hình sự năm 1999 là không oan sai. Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng các 

tình tiết giảm nhẹ qui định tại các điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự năm 2015 (riêng bị cáo Phước áp dụng thêm điểm x khoản 1 Điều 51) 

xử phạt: bị cáo Đặng Thanh B 03 năm tù, bị cáo Hà Tấn Ph 02 năm tù, Lê Văn 

Th 02 năm 06 tháng tù, Phạm Thế T 01 năm tù, Ngô Văn Th1 01 năm 06 tháng 

tù phù hợp với hành vi phạm tội do các bị cáo đã gây ra.  

Xét kháng cáo của các bị cáo thấy:  

+ Bị cáo Đặng Thanh B kháng cáo đề nghị xem xét toàn bộ bản án thấy: 

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý việc tái cơ cấu Ngân hàng Đ với điều kiện 

nhóm nhà đầu tư có đầy đủ năng lực tài chính để tham gia. Bị cáo giữ chức vụ 

Phó thống đốc, được giao nhiệm vụ tái cơ cấu 06 ngân hàng. Thủ tướng Chính 

phủ đã ban hành quyết định buộc Ngân hàng NN phải đảm bảo khả năng của các 

nhà đầu tư. Tuy nhiên, bị cáo Bình đã có bút phê tại văn bản số 1340 chỉ đạo để 

việc kiểm tra vốn góp thực hiện sau. Điều này dẫn đến việc đưa nhóm cổ đông 

do Phạm Công D đứng đầu không đủ khả năng tài chính tái cơ cấu dẫn đến thất 

thoát tài sản nhà nước. Hậu quả của việc làm thất thoát này đã được xét xử bằng 

02 vụ án Phạm Công D giai đoạn 01 và giai đoạn 02. Ngoài ra, với tư cách Phó 

Thống đốc phụ trách tổ giám sát, bị cáo đã nhận báo cáo trực tiếp của tổ giám 

sát về tình hình sai phạm tại Ngân hàng X nhưng không có chỉ đạo quyết liệt nào 

để xử lý nhằm ngăn chặn hậu quả xảy ra. 

Cấp sơ thẩm truy tố bị cáo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm 

trọng” là đúng người, đúng tội. Cấp sơ thẩm đã xem xét bị cáo có nhân thân tốt, 
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chưa có tiền án, tiền sự, gia đình có công cách mạng, bản thân bị cáo có nhiều 

thành tích trong công tác, ngoài ra, cũng đánh giá hoàn cảnh thực hiện việc tái 

cơ cấu nhiều khó khăn. Từ đó xử phạt bị cáo mức án 03 năm tù là có chiếu cố. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được 

xem là tình tiết giảm nhẹ nhưng mức hình phạt đã tương xứng với hành vi phạm 

tội của bị cáo. 

+ Đối với kháng cáo của các bị cáo còn lại, các bị cáo nguyên là thành 

viên tổ giám sát, các bị cáo phải giám sát và có trách nhiệm quản lý, kiểm tra, 

phê duyệt việc giao dịch. Quá trình quản lý, giám sát Lê Văn Th tổ trưởng tổ 

giám sát đã không thực hiện đầy đủ, thiếu kiểm tra giám sát nên để Phạm Công 

D gây thiệt hại hơn 6000 tỷ. Phạm Thế T đã không thực hiện đúng, đầy đủ 

nhiệm vụ quy định, tạo điều kiện cho nhóm Phạm Công D gây thiệt hại hơn 

3000 tỷ. Ngô Văn Th1 là tổ viên theo dõi giám sát nhưng không thực hiện đúng, 

đầy đủ chức trách để nhóm Phạm Công D và đồng phạm gây thiệt hại hơn 

10.000 đồng. 

Tòa sơ thẩm xử các bị cáo theo khoản 2 Điều 285 Bộ luật hình sự là có cơ 

sở, đúng người, đúng tội. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, cần 

xử phạt nghiêm khắc để giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội. Khi 

lượng hình, Tòa án cấp sơ thẩm có xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho các 

bị cáo và xử phạt mức hình phạt tương ứng.  

Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ 

nguyên bản án sơ thẩm. Đối với những tình tiết giảm nhẹ mới các bị cáo vừa 

trình bày tại phiên tòa phúc thẩm, Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử xem 

xét cho các bị cáo và có quyết định phù hợp. 

- Phần bào chữa của các bị cáo và các luật sư: 

+ Bị cáo Ngô Văn Th1 tự trình bày phần bào chữa: Bị cáo xin Hội đồng 

xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và xin hưởng án treo với tình tiết mới nộp 

là cha bị cáo là thương binh 4/4, gia đình có công với cách mạng, cha mẹ có 

huân chương kháng chiến, chú ruột là liệt sĩ. Bị cáo là lao động chính trong gia 

đình nên xin cho hưởng án treo hoặc giảm án bằng thời hạn tạm giam. Bị cáo 

nêu dù không có ý kiến gì với các khoản giao dịch gần 4000 tỷ như án sơ thẩm 

qui kết nhưng bị cáo không chối bỏ trách nhiệm, mong Hội đồng xét xử xem xét 

chấp nhận kháng cáo. 

+ Bị cáo Phạm Thế T tự trình bày phần bào chữa: Bị cáo xin giảm mức án 

phạt. Bị cáo có 06 giao dịch bị qui kết không có ý kiến nhưng thực tế bị cáo 

không nhận được báo cáo này chứ không phải là có biết mà không thực hiện. 

Tuy nhiên, bị cáo nhận thấy mình là tổ phó, để ra sai sót như vậy thì phải có 

trách nhiệm nhưng hình phạt 01 năm tù là quá nặng. Sau khi Ngân hàng X bị 

đưa vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, bị cáo vẫn được tín nhiệm để được đưa 

vào Hội đồng thành viên và hoàn thành tốt công việc nên Ngân hàng NN đã có 

văn bản xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo hiện đã về hưu và có đóng 

góp cho xã hội, có xác nhận của chính quyền địa phương về nhân thân, bị cáo có 
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em trai có huân chương lao động hạng nhất, bằng khen của Thủ tướng chính 

phủ… Bị cáo xin Hội đồng xét xử cho bị cáo bản án khoan hồng nhất, không bị 

cách ly để tiếp tục cống hiến cho xã hội. 

+ Phần trình bày bào chữa của các luật sư bào chữa cho các bị cáo Hà Tấn 

Ph, Lê Văn Th gồm: 

 Luật sư Vũ Phi L nêu các bị cáo Hà Tấn Ph và Lê Văn Th đã thành 

khẩn nhận tội, chỉ xin hưởng án treo hoặc tuyên phạt bằng mức thời hạn tạm 

giam. Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét do thủ đoạn của Phạm Công D 

và đồng phạm quá tinh vi nên các bị cáo không thể phát hiện kịp thời để ngăn 

chặn được. Trong quá trình công tác, các bị cáo cùng với các thành viên khác 

trong tổ giám sát cũng đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, ngăn chặn được nhiều 

giao dịch bất hợp pháp khác. Sau khi sự việc xảy ra, các bị cáo đã cùng với 

Ngân hàng X tiến hành thu hồi và khắc phục được gần 5000 tỷ đồng. Bị cáo Hà 

Tấn Ph và Lê Văn Th là những người trong gia đình có công với cách mạng và 

hiện nay đều có sức khỏe không tốt. Riêng bị cáo Phước là con một, là người 

duy nhất trong dòng họ đang chăm sóc những người có công với cách mạng, bị 

cáo có bà nội là mẹ Việt Nam anh hùng, cha là liệt sỹ. Đề nghị Hội đồng xét xử 

chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Hà Tấn Ph, Lê Văn Th. 

  Luật sư Lưu Tấn Anh T bào chữa cho bị cáo Lê Văn Th và Hà Tấn Ph 

bào chữa bổ sung: Tại cấp sơ thẩm chưa áp dụng tình tiết gia đình bị cáo Lê Văn 

Th có công với cách mạng. Cấp sơ thẩm chỉ áp dụng 02 tình tiết giảm nhẹ cho bị 

cáo. Bị cáo Th cung cấp hồ sơ bệnh án, trị bệnh trầm cảm tại bệnh viện tâm thần 

Long An. Hiện bị cáo đang mang rất nhiều bệnh. Đối với bị cáo Hà Tấn Ph, các 

tình tiết giảm nhẹ đã được xem xét nhưng bị cáo Ph đang nuôi mẹ Việt Nam anh 

hùng, bị cáo là con duy nhất, chỉ mình bị cáo thực hiện việc nuôi dưỡng. Từ đó, 

Luật sư xin giảm nhẹ hình phạt cho 02 bị cáo hoặc cho 02 bị cáo được hưởng án 

treo. 

  Luật sư Nguyễn Hữu X bào chữa cho Hà Tấn Ph: Bị cáo là tổ trưởng 

từ giai đoạn thiệt hại chưa xảy ra, bị cáo đã làm báo cáo kịp thời để ngăn chặn 

hậu quả. Về nhân thân, gia đình bị cáo có nhiều người có công với đất nước. Bà 

nội là mẹ Việt Nam anh hùng, cha là liệt sĩ, chú ruột cũng là liệt sĩ. Hiện nay gia 

đình đang chăm sóc và nuôi dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng. Bị cáo có địa chỉ rõ 

ràng, cơ quan chủ quản có đơn xin giảm trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Bị cáo 

đủ điều kiện để hưởng án treo nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét. 

 Luật sư Nguyễn Hưởng Th bào chữa cho bị cáo Lê Văn Th: Bị cáo Th 

đã thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội nhưng cho rằng hình phạt là quá 

nặng. Số tiền quy kết bị cáo gây thiệt hại chưa chính xác. Bản thân bị cáo khi 

tham gia công tác cũng đã ngăn chặn được nhiều sai phạm, tránh gây thất thoát 

cho nhà nước. Bị cáo có nhân thân tốt như vị Luật sư đã nêu nên đề nghị Hội 

đồng xét xử cho bị cáo được hưởng án treo. 

 Bị cáo Hà Tấn Ph và bị cáo Ngô Văn Th1 không bào chữa bổ sung chỉ 

mong Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của cáo bị cáo. Ngoài ra, bị cáo 
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Phước xin đính chính bị cáo đang nuôi mẹ vợ còn bà nội bị cáo là mẹ Việt Nam 

anh hùng đã mất. 

+ Các luật sư trình bày quan điểm bào chữa cho bị cáo Đặng Thanh B:  

 Luật sư Nguyễn Hồng B nêu bị cáo Đặng Thanh B kháng cáo đề nghị 

xem xét lại hành vi của bị cáo, từ đó áp dụng miễn trách nhiệm hình sự hoặc cho 

bị cáo hưởng án treo. Các quyết định của bị cáo Đặng Thanh B trong quá trình 

tái cơ cấu là quyết định dựa trên sự thống nhất của cả tập thể ban lãnh đạo chứ 

không phải cá nhân bị cáo. Luật sư đưa ra các tình tiết chứng minh bút phê của 

bị cáo B tại văn bản số 1340 là không trái với ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng 

chính phủ; đồng thời quá trình tái cơ cấu bị cáo cũng đã có ý kiến chỉ đạo việc 

giám sát, xử lý vi phạm. Tuy nhiên, với tư cách là Phó thống đốc bị cáo thừa 

nhận trách nhiệm trong việc đã không chỉ đạo triệt để bị cáo đồng ý với tội danh 

mà cấp sơ thẩm đã quy kết, chỉ xin Hội đồng xét xử xem xét bị cáo đã có nhiều 

thành tích trong công tác, chỉ đạo tái cơ cấu hơn 100 tổ chức tín dụng trên cả 

nước, được tặng huân chương, bố bị cáo là cán bộ tiền khởi nghĩa, mẹ được tặng 

huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, bị cáo đã 65 tuổi, có bệnh nghiêm trọng, từ đó miễn 

trách nhiệm hình sự cho bị cáo hoặc cho bị cáo được hưởng án treo. 

 Luật sư Nguyễn Xuân B bào chữa cho bị cáo Đặng Thanh B bổ sung: 

Bị cáo có nhiều năm cống hiến cho ngành ngân hàng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ 

như vị Luật sư đồng nghiệp đã nêu. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 54 

Bộ luật hình sự để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, cho bị cáo được hưởng án 

treo. 

 Bị cáo Đặng Thanh B đồng tình với ý kiến của các Luật sư và không có 

ý kiến bổ sung gì thêm. 

- Phần tranh luận đối đáp của kiểm sát viên: Các Luật sư đều thống nhất 

về tội danh như cấp sơ thẩm đã tuyên là có căn cứ nên Viện kiểm sát không 

tranh luận gì thêm. Do hậu quả hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra đặc biệt 

lớn nên mức hình phạt cấp sơ thẩm đã tuyên là tương xứng. Về các tình tiết 

giảm nhẹ mới, Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét thêm cho các bị 

cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Về tố tụng: Tòa án cấp sơ thẩm đã tiến hành tố tụng theo đúng quy định 

của pháp luật. 

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: 

Theo Quyết định số 12/QĐ-NHNN.m ngày 14/02/2012 của Ngân hàng 

NN thì các bị cáo Hà Tấn Ph, Lê Văn Th, Phạm Thế T, Ngô Văn Th1 phải có 

trách nhiệm giám sát, có ý kiến đối với các giao dịch, hoạt động của Ngân hàng 

Đ trước khi Ngân hàng Đ thực hiện các giao dịch làm thay đổi giá trị của khoản 

mục “Tiền mặt, vàng, bạc, đá quý, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác và cho 
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vay các tổ chức tín dụng khác” có giá trị hoặc giá trị quy đổi từ 05 tỷ đồng trở 

lên. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ các bị cáo Hà Tấn Ph nguyên Tổ trưởng 

Tổ giám sát Ngân hàng Đ sau này là đổi tên là Ngân hàng X (từ ngày 

14/02/2012 đến ngày 15/10/2013); Lê Văn Th nguyên Tổ trưởng Tổ giám sát 

Ngân hàng X (từ ngày 15/10/2013 đến tháng 3/2014);  Bị cáo Phạm Thế T 

nguyên Tổ phó Tổ giám sát Ngân hàng X (từ ngày 05/9/2012 đến 08/8/2013); Bị 

cáo Ngô Văn Th1 với chức năng nhiệm vụ của Tổ viên giúp việc cho Tổ trưởng 

theo dõi giám sát, đề xuất với Tổ trưởng có ý kiến đối với các giao dịch Tổ viên 

Tổ giám sát Ngân hàng Đ sau này là Ngân hàng X (từ ngày 14/02/2012 đến 

tháng 3/2014). Các bị cáo đã không thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ của 

mình, thiếu kiểm tra giám sát nên đã tạo điều kiện cho Phạm Công D và đồng 

phạm gây ra thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng tại Ngân hàng X là hậu quả đặc biệt 

nghiêm trọng. Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử các bị cáo Hà Tấn Ph, Lê Văn Th, 

Phạm Thế T, Ngô Văn Th1 phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm 

trọng” là có căn cứ đúng pháp luật. 

Ngân hàng NN có tờ trình Thủ tướng Chính phủ về chấp thuận chủ trương 

cho tái cơ cấu Ngân hàng Đ. Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo tại Thông 

báo số 1350/VPCP-KTTH ngày 31/8/2012: “Thống đốc Ngân hàng NN chịu 

trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tính đúng đắn, chính xác đối với 

thực trạng và năng lực tài chính của nhóm nhà đầu tư mới đầu tư vào Ngân hàng 

thương mại cổ phần Đ và sau khi tái cơ cấu, ngân hàng có tình trạng tài chính 

lành mạnh, đáp ứng các quy định về bảo đảm tỷ lệ an toàn hoạt động ngân 

hàng....”. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Cơ quan Thanh tra giám sát 

có tờ trình 1340/TTr-TTGSNH6.m ngày 04/9/2012 trình cho bị cáo Đặng Thanh 

B với nội dung: “có khả năng về tài chính để góp vốn thành lập Ngân hàng 

thương mại cổ phần và cam kết không được dùng vốn ủy thác, vốn vay của các 

tổ chức, cá nhân khác để góp vốn”. Như vậy, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ thì điều kiện tiên quyết để quyết định cho phép tái cơ cấu hay 

không tái cơ cấu Ngân hàng Đ phải bảo đảm nhóm cổ đông tham gia tái cơ cấu 

phải có khả năng tài chính thực sự để tham gia tái cơ cấu. Tuy vậy, Đặng Thanh 

B đã có bút phê vào tờ trình trên: “Việc kiểm tra vốn góp sẽ được thực hiện sau 

này, cần nghiên cứu đề xuất cách làm để đảm bảo thực hiện được yêu cầu của 

Thủ tướng Chính phủ và của chính Ngân hàng NN”. Tại cấp phúc thẩm bị cáo 

cho rằng bút phê của bị cáo là “Việc kiểm tra vốn góp” chứ không phải là kiểm 

tra năng lực tài chính sẽ được thực hiện sau này, nên bút phê của bị cáo không 

trái với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 1350/VPCP-KTTH 

ngày 31/8/2012. Tuy vậy, cũng chính bị cáo cũng nhìn nhận vốn là một phần 

của năng lực tài chính. Nên việc chỉ đạo qua bút phê như bị cáo lập luận chứng 

minh không trái với chỉ đạo của Thủ Tướng chính phủ. Nhưng nội dung bút phê 

đã thể hiện việc bị cáo thực hiện nhiệm vụ không đúng, chưa kịp thời, không xác 

định đúng trọng tâm nhiệm vụ (đây là một trong những hành vi khách quan cấu 

thành tội Thiếu trách nhiệm) và thực tế hậu quả đã xảy ra. Qua kết quả điều tra 

các giai đoạn của vụ án Phạm Công D và đồng phạm cũng như tại Bản án hình 

sự phúc thẩm số 30/2017/HSPT ngày 24/01/2017 của Tòa án nhân dân cấp cao 
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tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bản án hình sự sơ thẩm số 332/2016/HSST ngày 

09/9/2016 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chứng minh nhóm nhà 

đầu tư mới do Phạm Công D đứng đầu không có thực lực tài chính tham gia tái 

cơ cấu mà nhóm Phạm Công D và đồng phạm đã bằng các thủ đoạn gian dối sử 

dụng chính tiền được giải ngân từ các khoản vay của Ngân hàng Đ (sau đổi tên 

là Ngân hàng X) để chứng minh năng lực tham gia tái cơ cấu; căn cứ vào các tài 

liệu có trong hồ sơ thì Đặng Thanh B biết rõ nhóm Phạm Công D đã tham gia 

chuyển nhượng cổ phần và điều hành Ngân hàng Đ trước khi có quyết định cho 

phép tham gia tái cơ cấu, chính điều này đã tạo điều kiện cho nhóm của Phạm 

Công D và đồng phạm gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại Ngân hàng Đ, 

tính từ thời điểm Phạm Công D tham gia điều hành đến khi vụ án bị khởi tố gây 

ra thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, với tư cách Phó Thống đốc phụ trách 

Cơ quan Thanh tra giám sát khi thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo đối với Tổ giám sát 

do Ngân hàng NN thành lập theo Quyết định số 12/QĐ-NHNN.m ngày 

14/02/2012 của Ngân hàng NN bị cáo đã được nhận các báo cáo trực tiếp từ Tổ 

giám sát cũng như báo cáo của Tổ giám sát thông qua Cơ quan TTGS Ngân 

hàng NN về tình hình sai phạm tại Ngân hàng Đ, bị cáo không có chỉ đạo biện 

pháp quyết liệt nào chấm dứt tình trạng sai phạm của Ban lãnh đạo Ngân hàng Đ 

(sau đổi tên là Ngân hàng X) mà thực tế là Phạm Công D và đồng phạm. Mặt 

khác, theo tờ trình thì có đề xuất thành lập Tổ giám sát với chức năng tương tự 

Tổ kiểm soát đặc biệt nhưng khi ban hành Quyết định số 12/QĐ-NHNN.m thì 

các thành viên Tổ giám sát chỉ có quyền kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền 

đình chỉ các sai phạm. Với các sai phạm trên có đủ căn cứ xác định các hành vi 

sai phạm của bị cáo Đặng Thanh B như bản án sơ thẩm xét xử là có căn cứ đúng 

pháp luật. 

  Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo khai nhận xác định Tòa án cấp sơ 

thẩm xét xử các bị cáo đúng hành vi, đúng tội, không oan. Tại phiên tòa phúc 

thẩm các bị cáo xin Hội đồng xét xử xét thêm về nhân thân, điều kiện hoàn cảnh 

dẫn đến việc phạm tội. Từ đó các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận 

kháng cáo, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, giảm nhẹ hình phạt hoặc cho các 

bị cáo hưởng án treo để họ có cơ hội cải tạo tốt, sớm tái hòa nhập cộng đồng, 

giúp đỡ người thân và gia đình.  

[1] Xét kháng cáo về việc xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo: Tòa án 

cấp sơ thẩm đã áp dụng khoản 2 Điều 285 Bộ luật hình sự năm 1999 và các tình 

tiết giảm nhẹ theo đúng qui định của pháp luật hiện hành để tuyên phạt các bị 

cáo Đặng Thanh B 03 năm tù, Hà Tấn Ph 02 năm tù, Lê Văn Th 02 năm 06 

tháng tù, Phạm Thế T 01 năm tù, Ngô Văn Th1 01 năm 06 tháng tù là không sai, 

không nặng. Bởi khi lượng hình, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các bị cáo đều 

có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, thái độ khai báo tại phiên tòa thành 

khẩn, ăn năn hối cải, có nhiều thành tích trong công tác được tặng thưởng huân 

chương và nhiều bằng khen. Gia đình các bị cáo đều là gia đình có công với 

cách mạng. Riêng đối với bị cáo Hà Tấn Ph có cha ruột là liệt sỹ, bà nội là bà 

mẹ Việt Nam anh hùng. Ngoài ra, Tòa sơ thẩm còn xem xét về điều kiện, 
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nguyên nhân, hoàn cảnh xảy ra tội phạm cũng như các tình tiết giảm nhẹ khác 

của các bị cáo để xử các bị cáo mức hình phạt đã tuyên là có tính khoan hồng 

của pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm bản án sơ thẩm không bị kháng nghị, chỉ có kháng 

cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo. Tại phiên tòa cấp phúc thẩm các bị 

cáo Đặng Thanh B, Hà Tấn Ph, Lê Văn Th, Phạm Thế T kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt nhưng không xuất trình chứng cứ mới chứng minh về tình tiết giảm 

nhẹ mới được qui định trong Bộ luật hình sự nên không có căn cứ chấp nhận 

kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo Đặng Thanh B, Hà Tấn Ph, Lê 

Văn Th, Phạm Thế T. 

Đối với kháng cáo của bị cáo Ngô Văn Th1 (là tổ viên duy nhất trong tổ 

giám sát bị truy cứu trách nhiệm) bị tòa sơ thẩm xử phạt là 01 năm 06 tháng tù. 

Căn cứ các văn bản qui định về nhiệm vụ của bị cáo trong tổ giám sát thì bị cáo 

làm việc theo sự phân công của tổ trưởng, việc ý kiến đề xuất của bị cáo được 

thực thi phải thông qua sự đồng ý của tổ trưởng hoặc tổ phó. Do vậy vai trò 

trách nhiệm của bị cáo có phần hạn chế hơn các lãnh đạo tổ. Hơn nữa bị cáo 

Ngô Văn Th1 nộp thêm chứng cứ mới tại cấp phúc thẩm chứng minh bố đẻ bị 

cáo là thương binh 4/4 tuy không thuộc tình tiết giảm nhẹ qui định tại điểm x 

khoản 1 Điều 51 nhưng cũng là tình tiết mới thuộc khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình 

sự năm 2015. Do vậy, Hội đồng xét xử xem xét để giảm nhẹ thêm cho bị cáo 

Ngô Văn Th1 một phần hình phạt.  

[2] Xét kháng cáo của các bị cáo về việc xin được hưởng án treo.  

Xét quan điểm bào chữa của các luật sư bào chữa cho các bị cáo nêu bản 

thân các bị cáo đã không còn làm việc tại Ngân hàng, là những người có nhân 

thân tốt, không còn tính nguy hiểm cho xã hội và thuộc trường hợp được áp 

dụng chế định án treo từ đó đề nghị cho các bị cáo hưởng án treo thấy: 

 Căn cứ nhân thân của tất cả các bị cáo và mức hình phạt Tòa sơ thẩm 

tuyên phạt các bị cáo 03 năm hoặc dưới 03 năm tù thì các bị cáo đều thuộc 

trường hợp được xem xét áp dụng chế định án treo. Nhưng xét trên phương diện 

của ý nghĩa hình phạt áp dụng đối với các bị cáo trong bản án hình sự ngoài mục 

đích trừng trị, răn đe, phòng ngừa tội phạm đối với chính người phạm tội thì còn 

mục đích răn đe, hạn chế hành vi phạm tội, mang tính phòng ngừa chung trong 

toàn xã hội. Trong vụ án này hậu quả từ hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra 

đặc biệt nghiêm trọng với số tiền thiệt hại lên đến hàng ngàn tỷ đồng nên để đảm 

bảo tính nghiêm trị nhằm phòng ngừa tội phạm mới thì không thể xem xét áp 

dụng chế định án treo đối với tất cả các bị cáo trong vụ án. Tuy vậy, xét chung 

đối với các bị cáo trên 60 tuổi khi có các điều kiện nhân thân tốt; bị tuyên án 

mức hình phạt từ 03 năm tù trở xuống; có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải; có nơi cư trú rõ ràng thì nên vận dụng thêm các qui định trong Luật 

Người cao tuổi để áp dụng chế định án treo đối với các bị cáo. Xét thấy trong vụ 

án cả 05 bị cáo kháng cáo xin hưởng án treo nhưng chỉ có hai bị cáo (trên 60 

tuổi) là Phạm Thế T sinh năm 1956 và Đặng Thanh B sinh năm 1954. Do đó, 
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Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận yêu cầu kháng cáo xin được hưởng án 

treo của hai bị cáo Phạm Thế T và Đặng Thanh B.  

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm sửa án sơ thẩm 

theo hướng: không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo Lê Văn Th và 

Hà Tấn Ph; chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo Ngô Văn Th1 về việc 

giảm nhẹ hình phạt, Phạm Thế T và Đặng Thanh B về việc xin hưởng án treo.  

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

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

 Án phí hình sự phúc thẩm: các bị cáo không được chấp nhận yêu cầu kháng 

cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo qui định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ  điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự năm 

2015. 

Không chấp nhận toàn bộ nội dung đơn kháng cáo của các bị cáo Hà Tấn Ph, 

Lê Văn Th. Chấp nhận một phần nội dung đơn kháng cáo của các bị cáo Ngô 

Văn Th1 về việc xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo Phạm Thế T và Đặng Thanh B 

về nội dung xin được hưởng án treo. Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 

227/2018/HSST ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh.  

Tuyên xử: 

Tuyên bố các bị cáo Đặng Thanh B, Hà Tấn Ph, Lê Văn Th, Phạm Thế T, 

Ngô Văn Th1 phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. 

1. Áp dụng khoản 2 Điều 285 Bộ luật hình sự năm 1999; Điều 7; Điều 50; 

các điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 

(sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Xử phạt bị cáo Đặng Thanh B: 03 (ba) năm tù nhưng cho bị cáo hưởng án 

treo với thời gian thử thách là 05 năm kể từ ngày tuyên án phúc thẩm. 

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường Nh, quận T, Thành phố Hà Nội 

giám sát, quản lý trong suốt thời gian thử thách. 

2. Áp dụng khoản 2 Điều 285 Bộ luật hình sự năm 1999; Điều 7; Điều 50; 

các điểm s, v, x khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015 

(sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Xử phạt bị cáo Hà Tấn Ph: 02 (hai) năm tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, trừ đi thời hạn tạm giam 

từ ngày 17/7/2015 đến ngày 06/02/2016. 
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3. Áp dụng khoản 2 Điều 285 Bộ luật hình sự năm 1999; Điều 7; Điều 50; 

các điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2017). 

Xử phạt bị cáo Lê Văn Th: 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, trừ đi thời hạn tạm giam 

từ ngày 17/7/2015 đến ngày 06/02/2016. 

4. Áp dụng khoản 2 Điều 285 Bộ luật hình sự năm 1999; Điều 7; Điều 50; 

các điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình 

sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Xử phạt bị cáo Phạm Thế T: 01 (một) năm tù nhưng cho bị cáo hưởng án 

treo với thời gian thử thách là 02 năm kể từ ngày tuyên án phúc thẩm. 

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường T, Quận 7, Thành phố Hồ Chí 

Minh giám sát, quản lý trong suốt thời gian thử thách 

5. Áp dụng khoản 2 Điều 285 Bộ luật hình sự năm 1999; Điều 7; Điều 50; 

các điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 58 Bộ luật hình sự năm 

2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Xử phạt bị cáo Ngô Văn Th1: 01 (một) năm tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, trừ đi thời hạn tạm giam 

từ ngày 19/7/2015 đến ngày 06/02/2016. 

Bị cáo Lê Văn Th bị cáo Hà Tấn Ph, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng 

án phí hình sự phúc thẩm. 

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 nghị.  

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

(Đã giải thích chế định án treo) 

Nơi nhận: 
-  Tòa án nhân dân tối cao; 

- VKSND cấp cao tại TP.HCM; 

- TAND TP.HCM; 

- VKSND TP.HCM; 

- Cục THADS TP.HCM; 

- Công an TP.HCM; 

- Sở Tư pháp TP.HCM; 

- BCTN (5);                                      

- Lưu VP(3), HS(2), 22b.(MSL38) 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Duyên 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Bản án số: 29/2019/HS-PT
 

Ngày 12-8-2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ma Hồng Thắng 

Các Thẩm phán: Bà Hoàng Thị Minh Khánh, ông Hồ Thanh Sơn
 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Hồng Hà - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang tham gia phiên 

tòa: Bà Nguyễn Thúy Vân - Kiểm sát viên.  

Ngày 12 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 43/2019/TLPT-

HS ngày 21 tháng 6 năm 2019 đối với các bị cáo Quan Văn P, Chẩu Văn H do có 

kháng cáo của các bị cáo và kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2019/HS-ST ngày 15 tháng 5 năm 

2019 của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Tuyên Quang.      

 - Bị cáo có kháng cáo: 

 Họ và tên: Quan Văn P, sinh năm 1993; nơi sinh: Xã K, huyện L; 

Nơi cư trú: Thôn N, xã K, huyện L, tỉnh Tuyên Quang; 

Nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; dân tộc: Tày; giới 

tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Quan Văn P, sinh năm 

1964 và bà Nông Thị L, sinh năm 1962; vợ, con: Chưa có;  

Tiền án: Không; 

Tiền sự: Ngày 30/8/2018 bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên 

Quang xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, phạt tiền 1.500.000 đồng; 

Nhân thân: Ngày 21/3/2014 bị Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Tuyên Quang 

xử phạt 02 năm 06 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Chấp hành xong bản án ngày 

15/10/2015. 

Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Có mặt tại phiên tòa. 

- Bị cáo có kháng cáo, bị kháng nghị: 

 Họ và tên: Chẩu Văn H, sinh năm 1990; nơi sinh: Xã K, huyện L; 
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Nơi cư trú: Thôn N1, xã K, huyện L, tỉnh Tuyên Quang;  

Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Tày; giới 

tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Chẩu Văn T, sinh 

năm 1955 và bà Hoàng Thị Q, sinh năm 1959; có vợ: Trương Thị T, sinh năm 

1990 và 02 con, con lớn sinh năm 2011, con nhỏ sinh năm 2014;  

Tiền sự: Không; 

Tiền án: Ngày 15/11/2018, bị Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang xử phạt 

01 (một) năm cải tạo không giam giữ, được trừ thời gian tạm giữ (từ 10/7/2018 

đến ngày 13/7/2018 = 12 ngày), bị cáo còn phải chấp hành là 11 tháng 18 ngày 

cải tạo không giam giữ; 

Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; 

Có mặt tại phiên tòa. 

- Người bào chữa:  

1. Ông Hoàng Văn V - Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp 

pháp lý Nhà nước tỉnh Tuyên Quang là người bào chữa cho bị cáo Chẩu Văn 

H. Có mặt. 

2. Ông Đàm Quốc C- Luật sư Công ty Luật QC bào chữa cho bị cáo 

Quan Văn P do bị cáo nhờ. Có mặt. 

Ngoài ra, trong vụ án còn có 05 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

không có 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: 

Hồi 17 giờ 20 phút ngày 16/12/2018, tại nhà Hoàng Văn L trú tại thôn N2, 

xã K, huyện L, tỉnh Tuyên Quang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện L 

lập Biên bản quả tang đối với Chẩu Văn H trú tại Thôn N1, xã K, huyện L về 

hành vi Đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề trái phép cho Nông Thị T, Vi 

Thúy H1, Lương Thị Đ cùng trú tại thôn N2, xã K, huyện L. Thu giữ tại vị trí 

Hùng bán số lô, số đề số tiền 1.068.000 đồng, 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone, màn hình cảm ứng, có lắp số thuê bao 0988852469; 02 chiếc bút nhãn 

hiệu “Hoa Việt” trên nắp bút có ghi chữ A; 2.500.000 đồng do Chẩu Văn H tự 

giao nộp; 01 vé xổ số kiến thiết Tuyên Quang, 01 mảnh giấy có in chữ “ĐẠI LÝ 

GAS A” một mặt có ghi các chữ số và 217.000 đồng do Vi Thúy H tự nguyện 

giao nộp; 01 mảnh giấy có in chữ “ĐẠI LÝ GAS A” một mặt có ghi các chữ số 

và 60.000 đồng do Lương Thị Đ tự nguyện giao nộp; 01 mảnh giấy có in chữ 

“ĐẠI LÝ GAS A” một mặt có ghi các chữ số và 18.000 đồng do Nông Thị T tự 

nguyện giao nộp. 
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Quá trình điều tra xác định: Vào tháng 10/2018, Quan Văn P trú tại Thôn 

N, xã K, huyện L ký hợp đồng để làm Đại lý bán vé xổ số kiến thiết với Công ty 

xổ số kiến thiết Tuyên Quang. Làm được một thời gian, P gặp Chẩu Văn H bàn 

bạc và thuê H bán số lô, số đề trái phép cho P, P trả phần trăm hoa hồng cho H 

với quy ước là: Bán được 1.000.000 đồng tiền số đề thì sẽ trả cho H là 90.000 

đồng, đối với lô điểm thì cứ bán được một điểm lô thì P sẽ trả cho H là 1.000 

đồng, lô xiên thì tỷ lệ phần trăm như số đề, H đồng ý. Sau đó P gặp Hoàng Văn 

L trú tại thôn N2, xã K, huyện L đặt vấn đề thuê địa điểm cho H bán số lô, số đề 

trái phép tại cửa hàng tạp hóa của L và sẽ trả cho L tiền thuê địa điểm là 50.000 

đồng/ngày; L biết rõ P và H thuê địa điểm của mình làm nơi đánh bạc nhưng do 

hám lời nên đồng ý. Cuối tháng 11/2018, P bảo H đến cửa hàng tạp hóa của L để 

bán số lô, số đề trái phép, hai bên thỏa thuận khi H bán được các số lô, số đề sẽ 

chuyển bảng đề cho P bằng điện thoại qua ứng dụng tin nhắn điện thoại, P là chủ 

đề chứ không chuyển cho ai khác. Ngày 15/12/2018, do điện thoại của P bị hỏng 

không sử dụng được nên P mượn điện thoại của Hoàng Văn T1 trú tại thôn  T, 

xã K, huyện L (tài khoản ứng dụng Zalo của T tên là “Hoangtailambinh”) và bảo 

H chuyển các bảng lô, đề bằng ứng dụng tin nhắn Zalo từ tài khoản Zalo số điện 

thoại của H đến tài khoản Zalo số điện thoại của Hoàng Văn T1 để P nhận bảng 

đề. Hồi 18 giờ 05 phút ngày 15/12/2018, sau khi bán số lô, số đề cho những 

người mua, H chuyển bảng số lô, số đề cho P bằng hình thức chuyển qua tin 

nhắn Zalo từ tài khoản của H đến tài khoản của T1 với tổng số tiền bán số lô, số 

đề là 5.877.000 đồng (Năm triệu tám trăm bảy mươi bảy ngìn đồng). Sau đó H 

đưa toàn bộ số tiền bán số lô, số đề cho P. Đến tối ngày 15/12/2018, sau khi có 

kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc, P tổng hợp các số lô, số đề trúng 

thưởng P phải trả cho những người mua số lô, số đề là 9.120.000 đồng (Chín 

triệu một trăm hai mươi nghìn đồng). P đưa cho H số tiền là 2.500.000 đồng 

(Hai triệu năm trăm nghìn đồng) để H trả thưởng cho những người trúng lô, đề, 

số tiền trúng thưởng còn lại P nói với H sẽ trả thưởng sau. Quá trình điều tra 

không xác định được ai là người mua số lô, số đề và những người trúng thưởng 

trong ngày 15/12/2018. 

Ngày 16/12/2018, Chẩu Văn H tiếp tục bán số lô, số đề, số lô xiên trái 

phép cho Nông Thị T, Vi Thúy H1, Lương Thị Đ, Ma Thị T2 và qua tin nhắn 

điện thoại cho Chẩu Văn T3, tất cả các đối tượng mua số lô, số đề, số lô xiên trái 

phép với H đều cùng trú tại thôn N1, xã K, huyện L, với số tiền bán số lô, số đề 

cụ thể: 

H bán cho T các số đề 70, 71, 21 mỗi số là 10.000 đồng, các số đề 64, 66 

mỗi số là 20.000 đồng và 02 số lô xiên 3: 10 - 21 - 64, 66 - 70 - 77 mỗi số là 

10.000 đồng. Tổng số tiền H bán số đề, số lô xiên cho T là 90.000 đồng, T đã trả 

tiền cho H. 
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H bán cho Đ các số đề 67, 38 mỗi số là 5.000 đồng, số đề 12 là 2.000 

đồng; các số lô 76, 38 mỗi số 01 điểm, các số lô 64, 49, 50, 80 mỗi số 05 điểm 

(H bán 01 điểm lô với giá là 23.000 đồng). Số tiền H bán số lô, số đề cho Đ là 

523.000 đồng, nhưng không có tiền lẻ Đ chỉ trả cho H 521.000 đồng, Hùng nhất 

trí, Đ đã trả tiền cho H là 521.000 đồng. 

H bán cho H1 số đề 32 là 20.000 đồng, các số đề 21, 66, 00 mỗi số là 

10.000 đồng, các số đề 94, 64, 63, 81 mỗi số 5.000 đồng, các số đề 88, 10, 70, 

71, 86 mỗi số 2.000 đồng, số đề 83 là 3.000 đồng; 01 số lô xiên 3: 01 - 32 - 49 là 

10.000 đồng. Tổng số tiền H bán số đề, số lô xiên cho H1 là 93.000 đồng, H1 đã 

trả tiền cho H. 

H bán cho T2 các số lô, số đề với tổng số tiền là 219.000 đồng. Khi mua 

số lô, số đề T2 không lấy cáp, H ghi vào sổ các số lô, số đề đã bán cho T2, quá 

trình điều tra không thu giữ được quyển sổ ghi chép của H. H và T2 không nhớ 

các số lô, số đề đã mua bán chỉ nhớ tổng số tiền đã mua bán các số lô, số đề trái 

phép là 219.000 đồng, T2 đã trả tiền cho H. 

H bán cho T3 bằng hình thức qua tin nhắn điện thoại: Hồi 16 giờ 35 phút 

ngày 16/12/2018, T3 sử dụng điện thoại di động của T3 có số thuê bao 

0359271781 nhắn tin vào điện thoại di động của H có số thuê bao 0988852469 

để mua các số lô, số đề trái phép với H gồm các số lô 73, 82, 62, 72, 80 mỗi số 

lô là 10 điểm; các số đề 08, 80, 34, 74, 82, 03, 21, 30 mỗi số là 10.000 đồng, số 

75 là 50.000 đồng. Sau khi nhận được tin nhắn của T3, H nhắn trả lời cho T3 

“OK” (tức là đã nhận bán cho T3 các số lô, số đề trên). Tổng số tiền H bán số lô, 

số đề trái phép cho T3 là 1.440.000 đồng, T3 chưa thanh toán tiền cho H. 

Ngày 16/12/2018, tổng số tiền H thu được từ việc bán số lô, số đề trái 

phép cho T, H1, Đ, T2 và T3 là 2.363.000 đồng (Hai triệu ba trăm sáu mươi 

ba nghìn đồng). Khi chưa kịp chuyển bảng lô, đề, lô xiên và tiền cho P thì bị 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện L phát hiện bắt quả tang. 

P, H, T, H1, Đ, T2 và T3 đều cùng thỏa thuận sử dụng kết quả mở thưởng 

của xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 16/12/2018 làm căn cứ để đánh bạc bằng 

hình thức: Đánh số đề là người mua số đề tự chọn hai số từ số 00 đến 99, với 

mức tiền tuỳ ý; khi có kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc, nếu hai số 

của người đã mua trùng với hai số cuối của giải đặc biệt, thì người mua số đề 

trúng giải và được trả gấp 70 lần số tiền đã đặt cược. 

Đánh lô là người đánh tự chọn các cặp số từ 00 đến 99, với mức tiền là 

23.000 đồng/1điểm, khi có kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc, nếu hai 

số của người đánh trùng với hai số cuối trong tất cả các giải từ giải đặc biệt đến 

giải bảy gồm 27 số, thì người đánh trúng số; mức trả khi người đánh trúng số là 

80.000 đồng/1điểm tương ứng với số điểm của người chơi đã đặt cược. Nếu có 

nhiều cặp số của giải trùng nhau thì người mua được trả tương ứng với số lần 

trùng số (trùng số hai lần thì nhân gấp hai lần, trùng ba lần thì nhân gấp ba lần...). 
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Đánh lô xiên là người đánh tự chọn các cặp số từ 00 đến 99, với mức tiền từ 

5.000 đồng trở lên nếu hai số trong các cặp số của người đánh trùng với hai số cuối 

trong các giải từ giải đặc biệt đến giải bảy gồm 27 số thì người đánh trúng số, xiên 

hai (gồm 02 cặp số) có tỷ lệ trả thưởng gấp 10 lần, xiên ba (gồm 03 cặp số) tỷ lệ trả 

thưởng gấp 40 lần, xiên bốn (gồm 04 cặp số) tỷ lệ trả thưởng gấp 100 lần. 

Tại kết luận số 173/GĐ-KTHS ngày 28/01/2019 của Phòng kỹ thuật hình sự 

Công an tỉnh Tuyên Quang, kết luận: Chữ ký, chữ số, chữ viết trên tài liệu mẫu so 

sánh (của bị cáo Chẩu Văn H) xác định là do cùng một người ký và viết.  

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2019/HS-ST ngày 15 tháng 5 năm 2019 

của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Tuyên Quang đã quyết định:  

Tuyên bố: Các bị cáo Quan Văn P, Chẩu Văn H phạm tội “Đánh bạc”. 

 Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Quan Văn P 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày vào trại chấp hành án. Phạt tiền 10.000.000 đồng. 

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

điểm g và đoạn 1 điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 55; Điều 56 Bộ luật 

Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Chẩu Văn H 01 (một) năm 05 (năm) tháng tù, phạt tiền 

10.000.000 đồng. Tổng hợp hình phạt của bản án số 40/2018/HS-ST ngày 

15/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang buộc Chẩu Văn H phải chấp 

hành chung hình phạt của hai bản án là 01 năm 08 tháng 26 ngày tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày vào trại chấp hành án. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và 

quyền kháng cáo theo luật định. 

Ngày 29 tháng 5 năm 2019, các bị cáo Quan Văn P, Chẩu Văn H có đơn 

kháng cáo với nội dung xin giảm hình phạt và hưởng án treo. 

Ngày 11 tháng 6 năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

ban hành Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 02/QĐ-VKS-P7 kháng nghị một 

phần Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2019/HS-ST ngày 15 tháng 5 năm 2019 của 

Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Tuyên Quang về phần tổng hợp hình phạt; đề nghị 

Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm theo hướng trừ 

thời gian đã chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ của Bản án hình sự sơ 

thẩm số 40/2018/HS-ST ngày 15/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang, 

tổng hợp hình phạt chung theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Bộ luật Hình sự đối 

với bị cáo Chẩu Văn H.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Quan Văn P, Chẩu Văn H giữ nguyên 

nội dung đơn kháng cáo, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang giữ 

nguyên quyết định kháng nghị.  
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Sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang phát biểu quan điểm:  

Về thủ tục tố tụng đảm bảo đúng quy định pháp luật; đơn kháng cáo 

của bị cáo hợp lệ trong hạn luật định; thủ tục giải quyết vụ án đúng trình tự 

tố tụng.  

Về nội dung: Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết liên quan đến 

vụ án trên cơ sở các tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, 

đánh giá vai trò, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự xử phạt bị cáo Quan Văn P 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù là đúng 

người, đúng tội, đúng với hành vi phạm tội của bị cáo; bị cáo là người có vai 

trò chính, đồng thời cũng là người thực hành, bị cáo tìm địa điểm và thuê bị 

cáo H để thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề, bị cáo 

phạm tội hai lần, có tiền sự về hành vi đánh bạc, về nhân thân - Năm 2014 bị 

Tòa án nhân dân huyện L xử phạt 02 năm 06 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không xuất trình thêm tài liệu, chứng cứ mới. 

Do vậy, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Quan Văn P, đề 

nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật 

Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Quan Văn P, giữ 

nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2019/HS-ST ngày 15 tháng 5 năm 2019 

của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Tuyên Quang về hình phạt đối với bị cáo 

Quan Văn P.   

Bị cáo Chẩu Văn H là người thực hành với vai trò là đồng phạm, trực tiếp 

ghi số lô, số đề với những người đánh bạc, bị cáo phạm tội hai lần; cấp sơ thẩm 

áp dụng tình tiết tăng nặng “Tái phạm” đối với bị cáo là không chính xác, vì bị 

cáo thực hiện hành vi phạm tội ngày 15/12/2018, nhưng bản án hình sự sơ thẩm 

số 40/2018/HS-ST ngày 15/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

chưa có hiệu lực pháp luật, nên không tính là tiền án, đến ngày 16/12/2018 bản 

án có hiệu lực pháp luật, nhưng số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, nên được 

tính là yếu tố cấu thành tội phạm. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không xuất 

trình thêm tài liệu, chứng cứ mới, nhưng do không áp dụng tình tiết tăng nặng “Tái 

phạm” đối với bị cáo, nên đề nghị Hội đồng xét xử giảm hình phạt cho bị cáo Chẩu 

Văn H 02 tháng tù, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo xin hưởng án treo.   

Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm khi tuyên phần tổng hợp hình phạt chung 

của hai bản án đã không trừ đi thời gian bị cáo Chẩu Văn H đã chấp hành hình 

phạt cải tạo không giam giữ của Bản án hình sự sơ thẩm số 40/2018/HS-ST 

ngày 15/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang là không đúng quy 

định tại khoản 2 Điều 56 Bộ luật Hình sự; bị cáo H chấp hành bản án số 

40/2018/HS-ST ngày 15/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang từ 

ngày 02/01/2019 tính đến ngày xét xử phúc thẩm ngày 12/8/2019 là 07 tháng 10 

ngày, do vậy, thời gian bị cáo còn phải chấp hành 04 tháng 08 ngày cải tạo 
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không giam giữ chuyển đổi thành 01 tháng 13 ngày tù. Do vậy, đề nghị Hội 

đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật 

Tố tụng hình sự, chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, chấp nhận kháng 

nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang, sửa một phần bản án hình 

sự sơ thẩm số 05/2019/HS-ST ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Tòa án nhân dân 

huyện L, tỉnh Tuyên Quang về phần hình phạt và tổng hợp hình phạt đối với bị 

cáo Chẩu Văn H như sau: 

 Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 55; Điều 56 Bộ luật Hình sự: 

Xử phạt bị cáo Chẩu Văn H 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù. Tổng hợp 

phần hình phạt chưa chấp hành của bản án số 40/2018/HS-ST ngày 15/11/2018 

của Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang buộc Chẩu Văn H phải chấp hành hình 

phạt chung là 01 (một) năm 04 (bốn) tháng, 13 ngày tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án. Phạt tiền 10.000.000 đồng. 

Người bào chữa cho bị cáo Quan Văn P trình bày quan điểm: Bị cáo 

kháng cáo hợp lệ, trong hạn luật định, bản án sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Phú  

01 năm 06 tháng tù là quá nghiêm khắc, cấp sơ thẩm không áp dụng tình tiết 

giảm nhẹ hình phạt được quy định tại điểm h khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự 

“Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn” và áp dụng 

tình tiết tình tiết tăng nặng “phạm tội nhiều lần” đối với bị cáo Phú là không 

chính xác, đề nghị giảm hình phạt cho bị cáo, xử mức án 01 năm tù là phù hợp 

với quy định của pháp luật.  

Người bào chữa cho bị cáo Chẩu Văn H trình bày quan điểm: Bị cáo kháng 

cáo hợp lệ, trong hạn luật định, bản án sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Hùng 01 

năm 05 tháng tù là quá nghiêm khắc, cấp sơ thẩm áp dụng tình tiết tăng nặng “Tái 

phạm”, tình tiết tăng nặng “phạm tội nhiều lần” và không đối trừ - quy đổi  thời 

gian chấp hành án cải tạo không giam giữ đối với bị cáo là không chính xác, đề 

nghị giảm hình phạt cho bị cáo, xử mức án 01 năm tù và khấu trừ thời gian chấp 

hành án cải tạo không giam giữ là phù hợp với quy định của pháp luật.  

Các bị cáo Quan Văn P, Chẩu Văn H không có ý kiến tranh luận với quan 

điểm của đại diện Viện kiểm sát; các bị cáo nói lời sau cùng, đề nghị Hội đồng xét 

xử xem xét giảm hình phạt cho bị cáo và xin được hưởng án treo. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

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

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

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Quan Văn P, Chẩu Văn H tiếp tục 

khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với lời khai của bị cáo tại 

giai đoạn điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm. Do vậy, có đủ căn cứ kết luận: Ngày 

102



8 
 

15/12/2018 và 16/12/2018, trên địa bàn xã K, huyện L, tỉnh Tuyên Quang; bị cáo 

Quan Văn P và Chẩu Văn H đã có hành vi đánh bạc (mua bán số lô, số đề) trái 

phép được, thua bằng tiền, số tiền đánh bạc cụ thể như sau: 

- Ngày 15/12/2018, Chẩu Văn H bán số lô, số đề trái phép cho các đối 

tượng được số tiền 5.877.000 đồng, sau đó H chuyển bảng ghi số lô, số đề và tiền 

cho Quan Văn P. Khi có kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc, P phải trả 

cho những người trúng thưởng là 9.120.000 đồng. Tổng số tiền P và H đánh bạc 

là 14.997.000 đồng.  

- Ngày 16/12/2018, Chẩu Văn H bán số lô, số đề trái phép cho các đối 

tượng được số tiền 2.363.000 đồng, H chưa kịp chuyển bảng ghi số lô, số đề và 

tiền cho Quan Văn P thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện L phát 

hiện bắt quả tang. 

 [2] Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân, nội dung kháng 

cáo của các bị cáo và kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

Hội đồng xét xử xét thấy:  

Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm trật tự an toàn công cộng, 

gây mất trật tự trị an tại địa phương, các bị cáo đánh bạc bằng hình thức bán số 

lô trái phép được, thua bằng tiền nhằm thu lợi bất chính. 

Bị cáo Quan Văn P là người chủ mưu đồng thời cũng là người thực 

hành, bị cáo tìm địa điểm và thuê bị cáo H để thực hiện hành vi đánh bạc 

bằng hình thức ghi số lô, số đề, bị cáo phạm tội 01 lần, có tiền sự về hành vi 

đánh bạc, về nhân thân - Năm 2014 bị Tòa án nhân dân huyện L xử phạt 02 

năm 06 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo 

không xuất trình thêm tài liệu, chứng cứ mới. Luật sư bào chữa cho bị cáo đề 

nghị Hội đồng xét xử không áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần 

(Do ngày 16/12/2018 các bị cáo bán số lô số đề là 2.363.000 đồng không đủ 

số tiền 5.000.000 đồng, nên không quy kết phạm tội nhiều lần) là có căn cứ, 

cần chấp nhận cho cả bị cáo P và bị cáo H. Do vậy, có căn cứ chấp nhận một 

phần kháng cáo của bị cáo P, cần sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2019/HS-

ST ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Tuyên 

Quang về hình phạt đối với bị cáo Quan Văn P giảm hình phạt 03 tháng tù 

cho bị cáo, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo xin hưởng án treo là phù 

hợp pháp luật.   

Bị cáo Chẩu Văn H là người thực hành với vai trò là đồng phạm, trực tiếp 

ghi số lô, số đề với những người đánh bạc, bị cáo phạm tội 01 lần; cấp sơ thẩm 

áp dụng tình tiết tăng nặng “Tái phạm” đối với bị cáo là không chính xác, vì bị 

cáo thực hiện hành vi phạm tội ngày 15/12/2018, nhưng bản án hình sự sơ thẩm 

số 40/2018/HS-ST ngày 15/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

chưa có hiệu lực pháp luật, nên không tính là tiền án, đến ngày 16/12/2018 bản 

án có hiệu lực pháp luật. Số tiền đánh bạc ngày 16/12/2018 dưới 5.000.000 
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đồng, nên không quy kết bị cáo phạm tội nhiều lần. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị 

cáo không xuất trình thêm tài liệu, chứng cứ mới, nhưng do không áp dụng các 

tình tiết tăng nặng “Tái phạm” và “phạm tội nhiều lần”, nên Hội đồng xét xử 

chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, giảm hình phạt 03 tháng tù cho bị cáo 

Chẩu Văn H, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo xin hưởng án treo là phù hợp 

pháp luật.   

Xét kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Tòa án 

cấp sơ thẩm khi tuyên phần tổng hợp hình phạt chung của hai bản án đối với bị 

cáo Chẩu Văn H đã không trừ đi thời gian bị cáo đã chấp hành hình phạt cải tạo 

không giam giữ của Bản án hình sự sơ thẩm số 40/2018/HS-ST ngày 15/11/2018 

của Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang là không đúng quy định tại khoản 2 

Điều 56 Bộ luật Hình sự; bị cáo H chấp hành bản án số 40/2018/HS-ST ngày 

15/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang từ ngày 02/01/2019 tính đến 

ngày xét xử phúc thẩm ngày 12/8/2019 là 07 tháng 10 ngày, do vậy thời gian bị 

cáo còn phải chấp hành là 04 tháng 08 ngày cải tạo không giam giữ chuyển đổi 

thành 01 tháng 13 ngày tù. Do vậy, chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang, sửa một phần bản án hình sự sơ thẩm số 

05/2019/HS-ST ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh 

Tuyên Quang về tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Chẩu Văn H: 

 [3] Các bị cáo Quan Văn P, Chẩu Văn H không phải chịu án phí hình sự 

phúc thẩm. 

[4] 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 điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố 

tụng hình sự. Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Quan Văn P, sửa một 

phần Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2019/HS-ST ngày 15 tháng 5 năm 2019 của 

Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Tuyên Quang về hình phạt đối với bị cáo Quan Văn 

P như sau:   

Áp dụng: Khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Quan Văn P 01 (một) năm 03 (Ba) tháng tù về tội Đánh 

bạc. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án. Phạt tiền 

10.000.000 đ (Mười triệu đồng) sung quỹ Nhà nước. 

- Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật 

Tố tụng hình sự. Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Chẩu Văn H, chấp 

nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang, sửa một phần 
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bản án hình sự sơ thẩm số 05/2019/HS-ST ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Tòa 

án nhân dân huyện L, tỉnh Tuyên Quang về hình phạt đối với bị cáo Chẩu Văn H 

như sau: 

 Áp dụng: Khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38; Điều 55; Điều 56 Bộ luật Hình sự: 

Xử phạt bị cáo Chẩu Văn H 01 (một) năm 02 (Hai) tháng tù về tội 

Đánh bạc. Tổng hợp phần hình phạt chưa chấp hành của bản án số 

40/2018/HS-ST ngày 15/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

buộc Chẩu Văn H phải chấp hành hình phạt chung là 01 năm 03 tháng 13 

ngày tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án. 

Phạt tiền 10.000.000 đ (Mười triệu đồng) sung quỹ Nhà nước. 

 Các bị cáo Quan Văn P và Chẩu Văn H không phải chịu án phí hình sự 

phúc thẩm. 

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 (12/8/2019)./. 

 

Nơi nhận: 

- TAND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh Tuyên Quang; 

- Phòng Hồ sơ nghiệp vụ 

  Công an tỉnh Tuyên Quang; 

- Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

- TAND huyện L; 

- VKSND huyện L; 

- CQCSĐT Công an huyện L; 

- Chi cục THADS huyện L; 

- Bị cáo; người bào chữa; 

- Văn phòng TAND tỉnh; 

- Lưu HS. 
 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 
(Đã ký) 

 

 

 

Ma Hồng Thắng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

    TỈNH HÒA BÌNH 
 

Bản án số: 38/2019/HS-PT 

Ngày: 26/11/2019 

  CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lương Văn Can 

Các thẩm phán:                              Bà Nguyễn Thị Dụ 

                                                        Ông Nguyễn Thanh Tùng 

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thành – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Hòa Bình. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình tham gia phiên tòa: Ông 

Bùi Đức Hạnh - Kiểm sát viên trung cấp. 

Ngày 26 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình. 

Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa xét xử công khai vụ án hình 

sự phúc thẩm thụ lý số: 63/2019/TLPT-HS ngày 18 tháng 10 năm 2019 đối với bị 

cáo Nguyễn Văn T cùng đồng phạm, do có kháng nghị của Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Hòa Bình đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 11/2019/HS-ST ngày 

10/9/2019 của Tòa án nhân dân huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. 

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 69/2019/QĐXXPT-HS ngày 

13/11/2019. 

Các bị cáo bị kháng nghị:  

1. Nguyễn Văn T, sinh ngày 12/9/1969 tại thị xã Đông Triều, Quảng Ninh. 

HKTT: Xóm Bác Mã 1, xã Bình Dương, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng 

Ninh; 

Nơi tạm trú: Xóm Mạ, xã Tu Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình 

Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 07/12; tôn giáo: không; con 

ông Nguyễn Văn Đ (đã chết), con bà Nguyễn Thị N (đã chết), bị cáo có vợ là 

Triệu Thị Ly H, sinh năm 1990, có 04 con, con lớn nhất sinh năm 2000, con nhỏ 

nhất sinh năm 2014. Tiền án, tiền sự: không; 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 28/02/2019 đến ngày 12/4/2019 được thay đổi biện 

pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt. 

2. Bùi Ngọc H, sinh ngày 04/4/1974 tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. 

Nơi cư trú: Xóm Tràng, xã Tu Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình; nghề 

nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 03/12; dân tộc: Mường; tôn giáo: 

Không; con ông Bùi Đức H, sinh năm 1947, con bà Nguyễn Thị L, sinh năm 

1951, bị cáo có vợ là Nguyễn Thị H, sinh năm 1973, có 02 con sinh năm 1994 và 

2003.Tiền án, tiền sự: không. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 28/02/2019 đến 

ngày 04/3/2019 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có 

mặt. 

3. Triệu Giang S, sinh ngày 15/5/1996 tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình 
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Nơi cư trú: Xóm Mạ, xã Tu Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình; nghề nghiệp: 

Lao động tự do; trình độ văn hóa: 10/12; dân tộc: Dao; tôn giáo: không; con ông 

Triệu Phúc S, sinh năm 1960, con bà Dương Thị T, sinh năm 1964; Tiền án, tiền 

sự: không. Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 28/02/2019 đến ngày 

27/3/2019 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt. 

4. Nguyễn Thành T, sinh ngày 11/6/1985 tại huyện Đà Bắc, Hòa Bình; 

Nơi cư trú: Xóm Quyết Chiến, xã Hào Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình; 

nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; tôn giáo: không; con ông 

Nguyễn Huy D, sinh năm 1959, con bà Chu Thị H, sinh năm 1960; bị cáo có vợ là 

Đinh Thị H, sinh năm 1987, có 02 con sinh năm 2007 và 2012.Tiền án, tiền sự: 

Không. Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 28/02/2019 đến ngày 18/3/2019 

được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt. 

* Các bị cáo không kháng cáo, không bị kháng nghị: 

- Nguyễn Văn N (tên gọi khác: B), sinh ngày 28/6/1990 

Địa chỉ: Xóm Kim Lý, xã Tu Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình; 

- Đỗ Viết H, sinh năm 1974 

Địa chỉ: Xóm Trúc Sơn, xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình; 

- Quản Văn C, sinh ngày 21/9/1984 

Địa chỉ: Xóm Trúc Sơn, xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình; 

- Nguyễn Văn P, sinh ngày 27/11/1987; 

Địa chỉ: Tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình; 

- Nguyễn Ngọc S, sinh ngày 22/02/1995 

Địa chỉ: Xóm Tràng, xã Tu Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình; 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo Cáo trạng và Bản án sơ thẩm, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

 Khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 28/02/2019, Nguyễn Văn N (hay còn gọi là 

B) đi chơi thì gặp Quản Văn C, Nguyễn Văn P và Hoàng Xuân T. Cùng rủ nhau 

đến nhà Nguyễn Văn T ở xóm Mạ, xã Tu Lý để chơi, khi đến nhà T thấy T ngồi 

một mình ở phòng khách nên cả bọn cùng vào ngồi chơi uống nước. Một lúc sau 

có Đỗ Viết H, Nguyễn Thành T, Bùi Ngọc H và một số người khác đến chơi, cả 

hội đặt vấn đề nhờ T cho mượn nhà để đánh bạc. Lúc đó 21 giờ 30 phút, T nói: 

“Ai đánh bạc thì xuống phòng sau”. Sau đó T gọi điện cho em vợ là Triệu Giang 

S nhà gần đó đến mở cửa phòng và cảnh giới cho mọi người. Sơn mang ra 01 

chiếc bát sứ và 01 chiếc đĩa sứ, Nguyễn Văn N dùng kéo cắt 04 quân vị từ bộ bài 

có sẵn trong phòng rồi đưa cho Nguyễn Thành T là người xóc cái. Khi mọi người 

chuẩn bị đánh bạc thì Nguyễn Văn T đến bảo Triệu Giang S thu tiền phế của 

những người chơi. S đã thu của Bùi Ngọc H, Nguyễn Văn N, Nguyễn Văn P, 

Quản Văn C, Đỗ Viết H, Nguyễn Thành T mỗi người 200.000 đồng, Nguyễn 

Ngọc S là người đến sau nên phải nộp 100.000 đồng. 

 Với quy ước bên tay phải người xóc là chẵn, bên tay trái là lẻ, người xóc 

đặt 04 quân vị lên đĩa và úp bát lên rồi xóc, khi mọi người đặt tiền xong người 

xóc mở bát, để xác định thắng hay thua được thể hiện ở 04 quân vị có hai mặt 

khác nhau, nếu 02 hoặc 04 quân vị giống nhau là chẵn thắng, còn 01 hoặc 03 quân 

vị khác nhau là lẻ thắng, ai thắng được người xóc cái trả bằng số tiền đã đặt cửa, 
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nếu thua thì người xóc thu số tiền đã đặt cửa, số tiền đặt cửa không cố định mà 

thay đổi theo từng ván. 

 Các bị cáo đánh bạc đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày thì tổ công tác 

của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình phát hiện bắt quả tang, thu 

giữ tại chiếu bạc được 28.930.000 đồng, tiền phế mà Triệu Giang S đã thu của 

người đánh bạc và nộp lại là 1.300.000 đồng đồng thời Công an còn thu giữ bát, 

đĩa, quân bài là tang vật vụ án và tạm giữ các đối tượng để xử lý theo quy định 

của pháp luật. 

 Tại bản kết luận giám định số 72/KL-HDĐGTS ngày 17/4/2019 của Phòng 

kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hòa Bình kết luận: Các tờ tiền thu giữ mang đi 

giám định là tiền Nhà nước Việt Nam. 

 Tại bản án số: 11/2019/HS-ST ngày 10/9/2019 của Tòa án nhân dân huyện 

Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình quyết định: Tuyên bố các bị cáo: Nguyễn Văn T, Bùi 

Ngọc H, Nguyễn Thành T, Nguyễn Văn N, Đỗ Viết H, Quản Văn C, Nguyễn Văn 

P, Triệu Giang S, Nguyễn Ngọc S phạm tội Đánh bạc. 

 Về trách nhiệm hình sự: Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 17, 35, điểm i, s 

khoản 1 Điều 51; Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106, 136 Bộ luật Tố tụng hình 

sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc Hội. 

 Phạt tiền bị cáo: Nguyễn Văn T 30.000.000 đồng; Các bị cáo Nguyễn 

Thành T, Nguyễn Văn N, Đỗ Viết H, Quản Văn C, Nguyễn Văn P mỗi bị cáo 

25.000.000 đồng. Các bị cáo Nguyễn Ngọc S và Triệu Giang S mỗi bị cáo 

20.000.000 đồng. 

 Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 17, 35, điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 47 

của Bộ luật Hình sự; Điều 106; 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội. 

 Phạt bị cáo: Bùi Ngọc H 30.000.000 đồng. 

 Ngoài ra bản án còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo. 

 Ngày 08/10/2019 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình Quyết định kháng 

nghị một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 11/2019/HS-ST ngày 10/9/2019 của 

Tòa án nhân dân huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình về tội danh đối với các bị cáo 

Nguyễn Văn T và Triệu Giang S; về hình phạt không áp dụng hình chính là hình 

phạt tiền đối với các bị cáo Nguyễn Văn T, Triệu Giang S, Bùi Ngọc H và 

Nguyễn Thành T.  

Ngày 08/11/2019 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình, quyết định thay 

đổi, bổ sung quyết định kháng nghị với nội dung đề nghị Hội đồng xét xử phúc 

thẩm xem xét về tội danh đối với các bị cáo Nguyễn Văn T, Triệu Giang S, không 

áp dụng hình chính là hình phạt tiền phạt tiền như Tòa án sơ thẩm đã áp dụng đối 

với các bị cáo Nguyễn Văn T, Triệu Giang S, Bùi Ngọc H và Nguyễn Thành T; Về 

cách tuyên: Đề nghị không tuyên về quyền yêu cầu thi hành án dân sự như bản án 

sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa bình phân tích 

nội dung vụ án, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ của các bị cáo, giữ nguyên Quyết 

định kháng nghị và đề nghị HĐXX xét xử phúc thẩm tuyên xử: Sửa một phần bản 

án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, cụ thể: 
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1.Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn T và Triệu Giang S phạm 

tội Gá bạc. 

2. Về hình phạt đề nghị không áp dụng hình chính là hình phạt tiền phạt tiền 

đối với các bị cáo Nguyễn Văn T, Triệu Giang S, Bùi Ngọc H và Nguyễn Thành 

T. Đề nghị xử phạt T 12- 18 tháng tù, không phạt bổ sung bị cáo; Bị cáo S 6-9 

tháng tù cho hưởng án treo, phạt bổ sung 20.000.000 đồng; Bị cáo H 6-9 tháng tù, 

không phạt bổ sung đối với bị cáo và bị cáo T 6-9 tháng tù cho hưởng án treo, phạt 

bổ sung 10.000. 000 đồng.  

3.Về cách tuyên: Đề nghị không tuyên về quyền yêu cầu thi hành án dân sự 

như bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của 

mình, không có ý kiến gì về Quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát; đề nghị 

Hội đồng xét xử xem xét xin được hưởng mức hình phạt nhẹ nhất. 

 

                                NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

[1] Về thời hạn kháng nghị và thủ tục thực hiện kháng nghị của Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh Hòa Bình đã được thực hiện trong thời hạn và đúng hình thức 

và thẩm quyền theo quy định; 

[2] Về nội dung kháng nghị: Với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án 

và lời khai nhận của các bị cáo tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, 

phiên tòa phúc thẩm. Xác định vào khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 28/02/2019 tại 

nhà của Nguyễn Văn T tại xóm Mạ, xã Tu Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, các 

bị cáo Nguyễn Thành T, Nguyễn Văn N, Đỗ Viết H, Quách Văn C, Nguyễn Văn 

P, Nguyễn Ngọc S, Bùi Ngọc H đã cùng nhau đánh bạc với hình thức xóc đĩa, 

được thua bằng tiền. Bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đà Bắc bắt quả 

tang, thu giữ tại chiếu bạc số tiền 28.930.000 đồng. Bản án hình sự sơ thẩm số: 

11/2019/HS-ST ngày 10/9/2019 của Tòa án nhân dân huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa 

Bình đã xác định các bị cáo nêu trên phạm tội Đánh bạc và áp dụng khoản 1 Điều 

321 Bộ luật Hình sự để xử lý các bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội.  

Đối với Nguyễn Văn T đêm ngày 28/02/2019, T đã cho các bị cáo  mượn 

nhà mình làm địa điểm để đánh bạc, T còn chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Triệu 

Giang S là em vợ chuẩn bị các công cụ, cảnh giới và phục vụ việc đánh bạc đồng 

thời thu tiền phế của các con bạc. Triệu Giang S là người trực tiếp thực hiện các 

công việc theo sự chỉ đạo của Nguyễn Văn T, S đã thu được của các con bạc 

1.300.000 đồng. Hành vi của các bị cáo T, S đã cấu thành tội tội “Gá bạc”, tội 

phạm và hình phạt được quy định tại Điều 322 của Bộ luật Hình sự. Kháng nghị 

của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa bình đối với tội danh của các bị cáo Nguyễn 

Văn T và Triệu Giang S là có căn cứ, cần sửa bản án sơ thẩm, xác định lại tội danh 

cho phù hợp. 

Đối với kháng nghị về phần hình phạt đối với các bị cáo Nguyễn Văn T và 

Triệu Giang S, Nguyễn Thành T, Bùi Ngọc H đề nghị không áp dụng hình phạt 

chính là phạt tiền. Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy: 

Nguyễn Văn T, sử dụng nhà mình chứa chấp việc đánh bạc đồng thời thu 

tiền hồ, T là chủ mưu lôi kéo, chỉ đạo, trực tiếp phân công Triệu Giang S thực 

hiện tội phạm; T phạm tội với 2 tình tiết tăng nặng định khung được quy định tại 
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điểm c, d khoản 1 điều 322 BLHS. Do vậy phải có hình phạt nghiêm khắc cách ly 

bị cáo ra khỏi đời sống xã hội để giáo dục cải tạo bị cáo và răn đe chung. Triệu 

Giang S là tên thực hành tích cực, thực hiện việc thu phế theo chỉ đạo của T, bị 

cáo đã phạm tội gá bạc với vai trò đồng phạm, hành vi có tính chất nguy hiểm, do 

vậy phải có hình phạt nghiêm khắc.  

Đối với Bùi Ngọc H, tại bản án số 46/2012- HSST ngày 16/8/2012 của Tòa 

án nhân dân huyện Thanh sơn, Phú thọ xác định bị cáo tham gia đánh bạc với các 

đối tượng phạm tội khác với tổng số tiền thu trên chiếu bạc là 3.100.000 đồng; tại 

bản án số 11/2013- HSST ngày 7/3/2013 của Tòa án nhân dân huyện Thanh sơn, 

Phú thọ xác định bị cáo tham gia đánh bạc với các đối tượng phạm khác với tổng 

số tiền thu trên chiếu bạc là 4.500.000 đồng, bị cáo đã thi hành xong toàn bộ hai 

bản án trên. Theo quy định tại Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 01/2016/NQ- HĐTP ngày 30/6/2016 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao và các văn bản hướng dẫn thi 

hành Bộ luật hình sự 2015 thì các hành vi đã bị xử lý trên của Bùi Ngọc H không 

còn được coi là hành vi phạm tội. Tuy vậy cũng cần có hình phạt nghiêm khắc, đủ 

sức răn đe, giáo dục bị cáo. 

Đối với Nguyễn Thành T là người trực tiếp xóc cái và điều hành việc đánh 

bạc đối với 6 bị cáo khác. Do đó cần có mức án phù hợp, tương xứng với vai trò 

và tính chất, mức độ của hành vi phạm tội mà từng bị cáo đã thực hiện.  

Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy: Kháng nghị của Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Hòa Bình về việc đề nghị không áp dụng hình phạt chính là hình phạt 

tiền đối với  các bị cáo Nguyễn Văn T, Triệu Giang S, Bùi Ngọc H và Nguyễn 

Thành T là có căn cứ cần chấp nhận. 

 Hội đồng xét xử phúc thẩm có xem xét: Sau khi phạm tội các bị cáo đều 

thành khẩn khai báo, thể hiện thái độ ăn năn hối cải; đều là người lao động ở vùng 

sâu, vùng xa; số tiền các bị cáo dùng tham gia đánh bạc không lớn và đều chưa 

được hưởng lời. Do vậy, vận dụng xem xét về mức hình phạt đối với từng bị cáo 

cho phù hợp, kết hợp nghiêm trị với khoan hồng, đảm bảo tính răn đe, giáo dục. 

Về hình phạt bổ sung Kháng nghị đề nghị xử phạt bổ sung đối với Triệu 

Giang S, Nguyễn Thành T nhưng lại không đề nghị phạt bổ sung đối với Nguyễn 

Văn T là không phù hợp. Bỡi lẽ, S và T đều phạm tội gá bạc nhưng T là chủ mưu, 

sử dụng nhà mình làm nơi phạm tội, T rủ rê lôi kéo và chỉ đạo S thực hiện tội 

phạm. Bùi Ngọc H có nhân thân xấu kháng nghị lại không đề nghị phạt tiền, 

nhưng lại đề nghị phạt tiền Nguyễn Thành T là không phù hợp. Do vậy Hội đồng 

xét xử không chấp nhận nội dung kháng nghị này. 

[3] Đối với kháng nghị về việc đề nghị không tuyên về quyền yêu cầu thi 

hành án dân sự như bản án sơ thẩm. Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy kháng 

nghị là đúng nên chấp nhận. 

 [4] Về án phí hình sự phúc thẩm: Kháng nghị được chấp nhận nên các bị 

cáo không phải chịu án phí phúc thẩm. 

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm số: 11/2019/HS-ST ngày 

10/9/2019 của Tòa án nhân dân huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình không bị kháng 

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

Vì các lẽ trên. 
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Căn cứ vào Điều 136, Điều  299, Điều 326 , điểm b khoản 1 Điều 355, 357 

của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội,về án phí: 

 

                                                   QUYẾT ĐIṆH 

Chấp nhận một phần kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình  

Sửa bản án Hình sự sơ thẩm, cụ thể như sau:  

1/ Về trách nhiệm hình sự: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn T, Triệu 

Giang S phạm tội “Gá bạc” 

Áp dụng điểm c, d khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38, của Bộ luật Hình sự năm 2015 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T 12 ( mười hai ) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày bị cáo đi chấp hành án, được trừ 44 ngày đã tạm giữ, tạm giam. 

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

38, 58 điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 

Xử phạt bị cáo Triệu Giang S 9 ( chín ) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, 

thử thách 18 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.  

2/ Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17,  

58 điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015: 

Xử phạt bị cáo Bùi Ngọc H 9 ( chín ) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, 

thử thách 18 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm  

 - Xử phạt bị cáo Nguyễn Thành T 9 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, 

thử thách 18 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. 

Giao các bị cáo Bùi Ngọc H và Triệu Giang S cho UBND xã Tu lý huyện 

Đà bắc, tỉnh Hòa bình; giao bị cáo Nguyễn Thành T cho UBND xã Hào lý huyện 

Đà bắc, tỉnh Hòa bình quản lý, giám sát, giáo dục các bị cáo trong thời gian thử 

thách. Trong 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 nếu người 

được hưởng án treo cố ý vi phạm thì bị xử lý theo khoản 5 điều 65 BLHS. 

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 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, ngày 

26/11/2019. 
 

  Nơi nhận:                                                             T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

- TAND cấp cao;                                                Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 
- VKSND cấp cao; 

- VKSND tỉnh Hoà Bình; 

- TAND huyện Đà Bắc;                                                                           ( đã ký ) 

- THADS huyện Đà Bắc; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu HS.                                                                            

                                                                                     Lương Văn Can 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN         

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

Bản án số: 66/2019/HS-PT                      

Ngày: 29-3-2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 
 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ông Nguyễn Huỳnh Đức; 

- Các Thẩm phán:   Ông Bùi Ngọc Thạch; 

 Ông Trần Văn Luông. 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Thùy - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Dương. 

 - Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên toà: 

Bà Nguyễn Thị Phương Dung - Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 3 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương mở 

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

35/2019/TLPT-HS ngày 21 tháng 01 năm 2019 đối với bị cáo Nguyễn Văn Đ. Do 

có kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Đ đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 

253/2018/HS-ST ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân dân thị xã T, tỉnh 

Bình Dương. 

- Bị cáo có kháng cáo:  

Nguyễn Văn Đ, sinh ngày 25 tháng 02 năm 2000, tại tỉnh Sóc Trăng; nơi 

cư trú: Ấp M, xã B, thị xã N, tỉnh Sóc Trăng; chỗ ở: Số 1/36A, tổ 8, khu phố H, 

phường G, thị xã T, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ văn hóa: 

8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Nguyễn Tuấn K, sinh năm 1975 và bà Nguyễn Việt M, sinh năm 1976; tiền 

án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú 

từ ngày 14/8/2018, có mặt tại phiên tòa. 

Ngoài ra, trong vụ án còn có 13 bị cáo và 12 người có quyền lợi nghĩa vụ 

lien quan khác nhưng không có kháng cáo, không bị kháng nghị nên Tòa án 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 12 giờ 00 phút ngày 14/6/2018, tại Công ty L (địa chỉ: Khu phố 

4, phường A, thị xã T, tỉnh Bình Dương) tan ca để ăn trưa tự túc. Đến khoảng 12 
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giờ 45 phút cùng ngày thì xảy ra tình trạng công nhân rủ nhau đình công, nghỉ 

làm việc. Khi ra đến cổng thì có một nhóm 21 người điều khiển trên 11 xe mô tô 

tụ tập trước cổng công ty để bàn bạc cùng nhau đi lôi kéo công nhân các công ty 

khác trên địa bàn thị xã T cùng nghỉ việc và tham gia biểu tình phản đối việc Quốc 

hội đang xem xét thông qua Luật Đặc khu trong đó có nội dung Nhà nước ta cho 

nước ngoài thuê đất 99 năm. Cụ thể trong nhóm bao gồm: Lâm Thanh N, Nguyễn 

Tuấn V, Nguyễn Quốc Đ, Lê Văn U, Lê Vũ K, Nguyễn Thanh S, Võ Văn T, Phan 

Văn Thành N, Phan Thế Trường L, Nguyễn Thị Kim T, Nguyễn Ngọc Hoàng V, 

Nguyễn Văn Đ, Lê Thị T, Nguyễn Thị Bé L và các đối tượng Mai Thị Kiều L, 

Đinh Văn Tú E, Nguyễn Thị K, Đồng Thị Thúy H, Ngô Thị O, Nguyễn Thị H, 

Châu Thị P. 

Sau khi tụ tập trước cổng Công ty L, những người trên rủ nhau điều khiển 

xe mô tô tuần hành trên đường đến các công ty khác để hô hào, lôi kéo công nhân 

nghỉ làm và cùng tham gia tuần hành, tụ tập biểu tình gây mất trật tự công cộng. 

Tất cả mọi người trong nhóm đi từ hướng đường T đến đường 22/12 và đường C 

(thuộc khu phố 4, phường A, thị xã T, tỉnh Bình Dương) thì dừng lại quán tạp hóa, 

nước mía có (địa chỉ: Số 91B/5, khu phố 4, phường A, thị xã T, tỉnh Bình Dương) 

do bà Nguyễn Thị H làm chủ và quầy thuốc tây TT(địa chỉ: Số 75/5, khu phố 4, 

phường A, thị xã T, tỉnh Bình Dương) do bà Đào Thị C làm chủ lấy 02 lá cờ tổ 

quốc (nền đỏ sao vàng). Sau đó, Lâm Thanh N lấy 01 lá cờ của tiệm tạp hóa đưa 

cho Lê Thị T ngồi phía sau cầm cờ, Nguyễn Tuấn V lấy 01 lá cờ của quầy thuốc 

tây đưa cho Nguyễn Ngọc Hoàng V ngồi sau cầm cờ tổ quốc phất lên nhằm tạo 

sự chú ý, kêu gọi công nhân cùng nghỉ việc tham gia biểu tình. Sau đó cả nhóm 

đi đến 03 công ty gồm Công ty P, Công ty H trên đường C, Công ty Y trên đường 

A 14 thuộc khu phố 4, phường A, thị xã T, tỉnh Bình Dương. Các đối tượng tụ tập 

trước cổng của các công ty trên và có hành vi la hét như “Anh em ơi nghỉ việc 

thôi”, bóp còi, nẹt pô xe gây ồn ào, mất trật tự, có đối tượng dùng tay đập cửa 

cổng, hô hào, kích động, kêu gọi công nhân bên trong các công ty này nghỉ làm 

việc cùng tham gia đi biểu tình. Tuy nhiên công nhân của các công ty này không 

tham gia cùng nên cả nhóm bỏ đi thì bị lực lượng Công an tuần tra phát hiện, bắt 

giữ. 

Qua điều tra xác định được các bị cáo Lâm Thanh N, Nguyễn Tuấn V, 

Nguyễn Quốc Đ, Lê Văn U, Lê Vũ K Nguyễn Thanh S, Võ Văn T, Phan Văn 

Thành N, Phan Thế Trường L, Nguyễn Thị Kim T, Nguyễn Ngọc Hoàng V, 

Nguyễn Văn Đ, Lê Thị T, Nguyễn Thị Bé L thực hiện hành vi cụ thể như sau: 

Lâm Thanh N là người nói cả nhóm biết địa điểm của các Công ty Trung 

Quốc trên địa bàn và lên tiếng xung phong điều khiển xe mô tô biển số 67L1-

369.97 chở theo vợ Lê Thị T (đang mang thai 08 tháng vào thời điểm phạm tội) 

dẫn đường, chỉ điểm các công ty cho cả nhóm đi theo. Trên đường đi Lâm Thanh 

N xin 01 lá cờ Tổ quốc của người bán nước mía đưa cho bị cáo Lê Thị T. Lê Thị 

T ngồi phía sau cầm cờ tổ quốc phất lên nhằm tạo sự chú ý, kêu gọi công nhân 

cùng nghỉ việc tham gia biểu tình. Lâm Thanh N cũng cùng cả nhóm la hét kêu 

gọi công nhân nghỉ việc. 
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Qua điều tra xác định, ngoài hành vi phạm tội nêu trên, vào ngày 

08/6/2018 tại công ty TNHH L, bị cáo Lâm Thanh N còn có hành vi dùng bút 

lông viết lên tấm bìa carton để ở nhà vệ sinh của công ty với nội dung “A Chị Em 

Công Nhân chiều nay về 4h00. Vì Sức Khỏe A Chị em. NÊN Chúng TA VỀ 4h00. 

Ko cho TQ Lợi Dụng Sức Khẻo Người Lao Động VN. A chị Ko ra về Thì Đừng 

trách” với mục đích kêu gọi công nhân của công ty đình công nhưng sự việc không 

xảy ra (Tại Kết luận giám định số 193/GĐ-PC54 ngày 27/6/2018 của Phòng Kỹ 

thuật Hình sự Công an tỉnh Bình Dương về giám định chữ viết kết luận “Chữ viết 

(viết bằng bút lông mực màu xanh) có nội dung A Chị Em Công Nhân chiều nay 

về 4h00. Vì Sức Khỏe A Chị em. NÊN Chúng TA VỀ 4h00. Ko cho TQ Lợi Dụng 

Sức Khỏe Người Lao Động VN. A chị Ko ra về Thì Đừng trách trên 01 (một) bìa 

carton, có kích thước (47,5x36,7) cm, có chữ ký của Điều tra viên tiếp nhận Phan 

Văn H và Người cung cấp Lý Thế L, đề ngày 18/6/2018 (ký hiệu A1) so với chữ 

viết của Lâm Thanh N trên 01 (một) “Bản tự khai”, đề ngày 16/6/2018 (ký hiệu 

M1) là do cùng một người viết ra). 

Nguyễn Tuấn V điều khiển xe mô tô (không có biển số) chở theo vợ 

Nguyễn Ngọc Hoàng V (đang nuôi con nhỏ 08 tháng tuổi) đi theo nhóm người 

cùng hô hào, lôi kéo công nhân các công ty khác nghỉ việc. Nguyễn Tuấn V lấy 

01 lá cờ Tổ quốc của tiệm thuốc tây trên đường đi đưa cho Nguyễn Ngọc Hoàng 

V ngồi phía sau cầm cờ tổ quốc phất lên tạo sự chú ý, kêu gọi công nhân các công 

ty cùng nghỉ việc để tham gia biểu tình. Khi đến công ty Yufeng (công ty thứ ba) 

sau khi bảo vệ mở cổng thì Nguyễn Tuấn V điều khiển xe chở vợ chạy 01 vòng 

vào sân bên trong công ty tạo sự chú ý, kêu gọi công nhân nghỉ việc. 

Lê Văn U điều khiển xe mô tô biển số 83P3-429.34 (xe của Nguyễn Thanh 

S đưa) chở phía sau Nguyễn Thị Bé L. Lê Văn U có hành vi điều khiển xe nẹt pô, 

bóp còi tạo sự chú ý. Khi đến cổng các công ty, đã cùng nhóm người la hét kêu 

gọi công nhân nghỉ việc đi. Đồng thời qua kiểm tra điện thoại của Lê Văn U phát 

hiện Lê Văn U có những chia sẻ về các bài viết, video phản đối việc cho Trung 

Quốc thuê đất trên mạng xã hội. Riêng Nguyễn Thị Bé L khi đến các công ty đã 

cùng nhóm người la hét, kêu gọi “Anh em ơi nghỉ việc đi”. Khi đến trước cổng 

công ty Y thì có hành vi dùng tay đập vào cổng để yêu cầu mở cửa và kêu gọi 

công nhân ra nghỉ việc. 

Lê Vũ K điều khiển xe mô tô biển số 83P2-637.79 chở theo phía sau 

Nguyễn Thanh S đi theo đoàn (Lê Vũ K có hành vi bóp còi, la hét tạo sự chú ý, 

kêu gọi công nhân nghỉ việc cùng đi biểu tình). Riêng Nguyễn Thanh S có hành 

vi ngồi sau cho Lê Vũ K chở, tuy không có hành động tích cực nhưng về ý thức 

là biết cả nhóm cùng rủ đi biểu tình, kêu gọi công nhân nghỉ việc nhưng vẫn đồng 

tình tham gia đi cùng. Đồng thời Nguyễn Thanh S biết việc các bị cáo đi biểu tình 

nhưng Nguyễn Thanh S vẫn đưa mô tô biển số 83P3-429.34 của Sáng cho Lê Văn 

U chạy đi theo nhóm người tuần hành này. 

Nguyễn Quốc Đ điều khiển xe mô tô biển số 67F1-071.94 chở theo 

Nguyễn Thị H đi theo đoàn đến cổng của 03 công ty gồm Công ty P, Công ty 
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Long Hưng, Công ty Y (Nguyễn Quốc Đ có hành vi nẹt pô xe, la hét kêu gọi công 

nhân “Nghỉ việc đi” để cùng tham gia biểu tình.  

Phan Văn Thành N điều khiển xe mô tô biển số 67AK-016.89 chở theo 

Võ Văn T cùng cả nhóm tham gia tuần hành, Võ Văn T có hành vi nẹt pô xe và 

cả hai cùng la hét kêu gọi công nhân nghỉ việc khi đến các công ty. 

Phan Thế Trường L điều khiển xe mô tô biển số 85B1-617.97 một mình 

theo đoàn và có hành vi nẹt pô, bóp còi (Phan Thế Trường L đi theo đến 01 công 

ty P thì bạn gái Phan Thế Trường L gọi điện kêu đi về nên Phan Thế Trường L bỏ 

về). 

Nguyễn Thị Kim T điều khiển xe mô tô biển số 66N1-305.40 chở theo 

Nguyễn Thị K. Nguyễn Thị Kim T có hành vi la hét, cổ vũ, hưởng ứng theo nhóm 

đối tượng trên, kêu gọi công nhân các công ty nghỉ việc. 

Nguyễn Văn Đ điều khiển xe mô tô biển số 83E1-133.19 chở Đồng Thị 

Thúy H đi theo nhóm người tuần hành. Nguyễn Văn Đ có hành vi nẹt pô xe, la 

hét tạo sự chú ý cùng nhóm người kêu gọi công nhân các công ty khác nghỉ việc. 

Tại Bản án Hình sự sơ thẩm số 253/2018/HS-ST ngày 20/11/2018 của Toà 

án nhân dân thị xã T, tỉnh Bình Dương đã quyết định: 

Căn cứ vào:  

- Điểm d khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 47; Điều 58 

của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (áp dụng đối với các 

bị cáo Lâm Thanh N, Nguyễn Tuấn V, Lê Vũ K, Nguyễn Quốc Đ, Võ Văn T, 

Phan Văn Thành N, Phan Thế Trường L, Nguyễn Thị Kim T, Nguyễn Văn Đ); 

- Điểm d khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 47; 

Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (áp dụng đối 

với bị cáo Lê Văn U); 

- Điểm d khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 47; 

Điều 58; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (áp 

dụng đối với bị cáo Nguyễn Thị Bé L, Nguyễn Ngọc Hoàng V, Nguyễn Thanh S); 

- Điểm d khoản 2 Điều 318; điểm s, n khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 

47; Điều 58; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; 

khoản 4 Điều 328 của Bộ luật Tố tụng hình sự (áp dụng đối với bị cáo Lê Thị T); 

Tuyên bố các bị cáo Lâm Thanh N, Nguyễn Tuấn V, Lê Văn U, Lê Vũ K, 

Nguyễn Thanh S, Nguyễn Quốc Đ, Võ Văn T, Phan Văn Thành N, Phan Thế 

Trường L, Nguyễn Thị Kim T, Nguyễn Ngọc Hoàng V, Nguyễn Văn Đ, Lê Thị 

T, Nguyễn Thị Bé L phạm tội Gây rối trật tự công cộng. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Đ 02 (hai) năm tù, thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ bắt thi hành án. 

Bản án cấp sơ thẩm còn tuyên xử phạt bị cáo Lâm Thanh N và Nguyễn 

Tuấn V mỗi bị cáo 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù; Lê Văn U, Lê Vũ K, Nguyễn 

Quốc Đ, Phan Văn Thành N, Phan Thế Trường L, Nguyễn Thị Kim T, Võ Văn T 
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02 (hai) năm tù; Xử phạt các bị cáo Nguyễn Ngọc Hoàng V, Nguyễn Thanh S, Lê 

Thị T, Nguyễn Thị Bé L 02 (hai) năm tù nhưng cho hưởng án treo.  

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, biện pháp tư pháp, 

án phí và quyền kháng cáo. 

Ngày 22/11/2018, bị cáo Nguyễn Văn Đ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt 

và xin hưởng án treo.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia 

phiên tòa trình bày quan điểm giải quyết vụ án: Về thời hạn kháng cáo, đơn kháng 

cáo của bị cáo Nguyễn Văn Đ đúng theo thời hạn luật định nên Tòa án nhân dân 

dân tỉnh Bình Dương đưa vụ án ra xem xét theo thủ tục phúc thẩm là đúng theo 

thẩm quyền và quy định của pháp luật. Về nội dung, bị cáo Nguyễn Văn Đ và các 

bị cáo khác có hành vi nẹt pô xe, la hét, kêu gọi cổ vũ công nhân ở các Công ty 

nghỉ việc và tham gia biểu tình phản đối việc Quốc hội đang xem xét thông qua 

Luật Đặc khu. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Gây rối trật tự 

công cộng” theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015 

(sửa đổi, bổ sung năm 2017) và xử phạt bị cáo với mức hình phạt 02 năm tù là 

phù hợp. Bị cáo kháng cáo xin hưởng án treo và cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ 

là có ông, bà ngoại có công cách mạng nhưng xét thấy, Tòa sơ thẩm xử phạt bị 

cáo 02 năm tù là không nặng nên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng 

cáo của bị cáo, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa, bị cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và trong lời nói 

sau cùng, bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét bị cáo để cho bị cáo được giảm 

nhẹ và hưởng án treo. 

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] Khoảng 12 giờ 00 phút ngày 14/6/2018, tại địa bàn thị xã T, các bị cáo 

gồm: Lâm Thanh N, Nguyễn Tuấn V, Nguyễn Quốc Đ, Lê Văn U, Lê Vũ K, 

Nguyễn Thanh S, Võ Văn T, Phan Văn Thành N, Phan Thế Trường L, Nguyễn 

Thị Kim T, Nguyễn Ngọc Hoàng V, Nguyễn Văn Đ, Lê Thị T, Nguyễn Thị Bé L 

và các đối tượng Mai Thị Kiều L, Đinh Văn Tú E, Nguyễn Thị K, Đồng Thị Thúy 

H, Ngô Thị O, Nguyễn Thị H, Châu Thị P rủ nhau đình công, nghỉ việc và rủ nhau 

điều khiển xe mô tô, la hét, bóp còi, nẹt pô xe, cầm cờ tổ quốc phất lên nhằm tạo 

sự chú ý để hô hào, kích động, lôi kéo những công nhân ở các công ty khác trên 

địa bàn cùng nghỉ việc, tham gia tuần hành, biểu tình phản đối việc Quốc Hội 

đang xem xét thông qua Luật Đặc khu. 

Theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2017) quy định:  

“1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, 

trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc 

đã bị kết án về tội này, chưa xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 
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5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm 

hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 

năm đến 07 năm: 

.. 

d) Xúi giục người khác gây rối…”. 

Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Gây rối trật tự công cộng” 

với tình tiết định khung “xúi giục người khác gây rối” theo quy định tại điểm d 

khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là đúng 

người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật. 

[2] Xét kháng cáo của bị cáo về việc xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng 

án treo: Hội đồng xét xử xét thấy, bị cáo Nguyễn Văn Đ có hành vi dùng xe mô 

tô chở Đồng Thị Thúy H đi theo nhóm người tuần hành, nẹt pô xe, la hét tạo sự 

chú ý cùng nhóm người kêu gọi công nhân các công ty khác nghỉ việc. Hành vi 

của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự, an toàn công cộng, làm ảnh 

hưởng đến hoạt động bình thường của nhân dân, ảnh hưởng đến môi trường đầu 

tư và hoạt động của doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Bị cáo nhận 

thức được hành vi của mình vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện với lỗi cố ý 

nhằm lôi kéo, xúi giục người khác tham gia gây rối, làm mất trật tự công cộng. 

Tại phiên Tòa, bị cáo cung cấp tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới là có 

ông, bà ngoại có công với cách mạng (khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự). Đồng 

thời bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức thứ yếu 

(khoản 2 Điều 54 Bộ luật Hình sự), bị cáo thực hiện hành vi phạm tội khi mới 

bước qua tuổi 18 nên nhận thức còn hạn chế. Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo về xin giảm hình phạt, sửa bản án hình sự sơ thẩm của Tòa 

án nhân dân thị xã T. Đối với kháng cáo xin hưởng án treo, xét thấy bị cáo không 

đủ điều kiện được hưởng án treo theo Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2017). Vì vậy, Hội đồng xét xử xét thấy không có cơ sở chấp 

nhận kháng cáo của bị cáo về xin hưởng án treo. 

 [3] Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương về việc 

không chấp nhận kháng cáo xin giảm hình phạt của bị cáo là không phù hợp nên 

Hội đồng xét xử không chấp nhận. Đối với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về 

việc không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo là có cơ sở nên chấp 

nhận. 

 [4] Các phần khác của quyết định án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật. 

[5] Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Văn Đ không phải nộp. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 356 và điểm c khoản 1 Điều 357 

của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015; 

1/ Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Đ về xin giảm 

hình phạt; không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Đ về việc xin 

hưởng án treo; sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 253/2018/HS-ST ngày 20/11/2018 

của Toà án nhân dân thị xã T, tỉnh Bình Dương. 

Áp dụng điểm d khoản 2, Điều 318; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 47, 54 và Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2017); thông báo sửa chữa, bổ sung Bản án số 20/TB-TA ngày 03/12/2018:  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Đ 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Gây 

rối trật tự công cộng”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo để 

thi hành án. 

2/ Về án phí hình sự phúc thẩm: Áp dụng 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: 

Bị cáo Nguyễn Văn Đ không phải nộp.  

3/ Các phần khác của quyết định 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: 
- VKSND tỉnh Bình Dương;                 
- TAND thị xã T;                  

- VKSND thị xã T;                  

- Chi cục THADS thị xã T;                  

- Phòng PV06 - Công an tỉnh BD; 

- Công an thị xã T;                  

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;  

- Bị cáo; 

- Lưu: Tổ HCTP, HSVA, Tòa HS.                      
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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bản án số: 88/2019/HS-ST 

Ngày:  04 - 7 - 2019 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Thuần Phong. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Bà Nguyễn Kim Hồng; 

Ông Nguyễn Như Thủy. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Thơm - Thư ký Toà án nhân dân Quận 7, Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: Bà Trần Thị Yến Hòa - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 04 tháng 7 năm 2019, tại Phòng xử án Tòa án nhân dân Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

77/2019/HSST ngày 09 tháng 5 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

86/QĐXXST-HS ngày 24/5/2019, Quyết định hoãn phiên tòa số 16/2019/HSST-QĐ 

ngày 18/6/2019 đối với các bị cáo họ và tên:  

1. Nguyễn Văn C, tên gọi khác: Không; giới tính: Nam; sinh năm 1995 tại tỉnh 

Đồng Tháp; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp B, xã T, huyện V, tỉnh Đồng Tháp; 

nơi cư trú: Đường L, khu phố M, phường P, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề 

nghiệp: Làm thuê; trình độ học vấn: Lớp 10/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; 

tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Văn T và bà Nguyễn Thị U; chưa có vợ, con; tiền 

án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt và tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/01/2019. Bị cáo có 

mặt tại phiên tòa. 

2. Nguyễn Ngọc Đ, tên gọi khác: Không; giới tính: Nam; sinh năm 1997 tại tỉnh 

Đồng Tháp; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp P, xã T, huyện V, tỉnh Đồng Tháp; 

nơi cư trú: Không có nơi cư trú ổn định; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ học vấn: 

Lớp 9/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Ngọc 

T và bà Trần Thị Thu H; chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt và tạm 

giữ, tạm giam từ ngày 16/01/2019. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

3. Trương Hoàng V, tên gọi khác: Không; giới tính: Nam; sinh năm 1997 tại 

tỉnh Đồng Tháp; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp B, xã T, huyện V, tỉnh Đồng 

Tháp; nơi cư trú: Đường D, phường G, thị xã A, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Công 

nhân; trình độ học vấn: Lớp 9/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: 
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Không; con ông Trương Văn T và bà Lê Thị T; chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: 

Không; bị cáo bị bắt và tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/01/2019. Bị cáo có mặt tại phiên 

tòa. 

Người bào chữa cho bị cáo Trương Hoàng V: Ông Phạm Trọng E là Luật sư 

của Công ty Luật TNHH Một thành viên P thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước. (có 

mặt) 

Người bị hại: Anh Dương Thành L, sinh năm 1998; địa chỉ: Đường L, khu phố 

M, phường P, quận B, TP. Hồ Chí Minh. (vắng mặt) 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Ông Trịnh Văn N, sinh năm 1989; địa chỉ: Đường H, phường G, thị xã A, 

tỉnh Bình Dương. (vắng mặt) 

2. Bà Trần Thị Thu H, sinh năm 1970; địa chỉ: Ấp P, xã T, huyện V, tỉnh Đồng 

Tháp. (có mặt) 

3. Ông Nguyễn Văn L1, sinh năm 1996; địa chỉ: Đường H, phường B, quận T, 

Thành phố Hồ Chí Minh. (vắng mặt) 

4. Ông Huỳnh Quốc V1, sinh năm 1984; địa chỉ: Đường L, phường H, quận B, 

Thành phố Hồ Chí Minh. (vắng mặt) 

5. Bà Nguyễn Thị H1; địa chỉ: Ấp T, xã N, huyện L, Thành phố Cần Thơ. (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: 

Nguyễn Văn C là nhân viên làm thuê tại tiệm bánh mỳ S (địa chỉ: Đường L, khu 

phố M, phường P, quận B), do làm chung nên C biết anh Dương Thành L thường để 

xe ở chỗ làm, chìa khóa xe thường để trong túi xách nên sáng ngày 10/01/2019, C điện 

thoại rủ Nguyễn Ngọc Đ, rồi rủ Trương Hoàng V thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe 

gắn máy biển số: 64B2-141.22 của anh L. Do Đ từng là nhân viên cũ của tiệm bánh 

nên Đ biết tiệm có Camera, nếu trực tiếp lấy trộm sẽ dễ bị phát hiện, nên Đ nói C rủ V 

cùng thực hiện, C gọi điện thoại rủ và V đồng ý. 

Để thực hiện hành vi, C lên kế hoạch và bàn với Đ, V như sau: C sẽ lấy trộm chìa 

khóa xe máy của anh L, mang đi làm 01 (một) chìa khóa phụ, sau đó gởi cho Nguyễn 

Văn L1 (là bạn của C và Đ, làm việc tại đường H, quận T); C dặn Đ khi nào thực hiện 

thì Đ sẽ ghé chỗ anh L1 lấy chìa khóa xe. Về thời gian thực hiện, do làm tại tiệm bánh, 

C biết khoảng từ 05 giờ đến 05 giờ 30 phút hàng ngày, nhân viên bận làm việc, không 

ai để ý thì Đ và V đến cổng đình Q (cách lò bánh mỳ S khoảng 100m) đứng đợi, khi 

nào C thấy thuận tiện sẽ điện thoại cho Đ, thì Đ đi bộ qua lò bánh mỳ, thực hiện hành 

vi trộm cắp.  

Khoảng 21 giờ ngày 12/01/2019, Đ dùng xe máy hiệu Exciter màu đen của mình 

(biển số: 66V1-534.10) chở V đi từ nhà trọ ở Bình Dương đến gặp L1 để lấy chìa khóa 

của C gửi trước đó. Sau đó Đ chở V chạy qua quận B vào một tiệm net trên đường L, 

chờ C liên lạc. Đến khoảng 5 giờ ngày 13/01/2019, C điện thoại báo cho Đ biết. Đ chở 
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V đến cổng đình Q cách tiệm bánh mỳ khoảng 100m. Do Đ cũng là nhân viên tiệm 

bánh mỳ trước đây, sợ biết mặt nên Đ đưa cho V chìa khóa xe nói với V xuống xe đi 

bộ đến tiệm bánh lấy xe còn Đ chạy qua Đường F đứng đợi.  

V đi lấy chìa khóa xe Đ đưa rồi đi vào tiệm bánh, dùng chìa khóa có sẵn mở khóa 

xe hiệu Yamaha Exciter màu trắng đỏ, biển số: 64B2-14122 của anh L, đó dẫn bộ ra 

đường L. V điều khiển xe trộm được, Đ điều khiển xe của mình chạy về nhà trọ ở Bình 

Dương. 

Sáng ngày hôm sau, Đ lấy biển số xe 65H1-286.26 (do Đ nhặt được trước đó), rồi 

cùng V thay vào chiếc xe Exciter trộm được của anh L. Đến 21 giờ cùng ngày thì bị 

Công an bắt giữ.  

Ngày 16/01/2019, C biết Đ và V bị bắt nên đến Công an Quận 7 đầu thú. 

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 7, Nguyễn Văn C, Nguyễn Ngọc Đ, 

Trương Hoàng V khai nhận hành vi phạm tội trộm cắp tài sản. 

Theo Kết luận định giá của Hội đồng Định giá tài sản trong Tố tụng hình sự Quận 

7 tại thời điểm chiếm đoạt chiếc xe có giá trị là 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu 

đồng). 

Vật chứng thu giữ: 

- 01 (một) chiếc xe máy hiệu Yamaha Exciter màu trắng đỏ đen, số khung: 

RLCUG1010JY070930, số máy: G3D4E837362, là tài sản bị chiếm đoạt; chiếc xe do 

anh Dương Thành L đứng tên đăng ký chủ sở hữu và 01 (một) biển số xe: 64B2-

141.22. Qua xác minh xác định biển số xe trên là của chiếc xe Yamaha Exciter, màu 

trắng đỏ đen, số khung: RLCUG1010JY070930, số máy: G3D4E837362. Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an Quận 7 đã trả lại xe và biển số xe trên cho anh Dương 

Thành L. 

- 01 (một) chiếc xe máy hiệu Yamaha Exciter màu đen, biển số: 66V1-534.10, số 

khung: RLCUG0610JY685494, số máy: G3D4E713419. Qua xác minh xác định do chị 

Trần Thị Thu H là mẹ của bị cáo Đ đứng tên đăng ký chủ sở hữu. 

- 01 (một) biển số xe gắn máy: 65H-286.26, bị cáo Đ khai nhặt được ở gần nhà. 

Qua xác minh, biển số xe này là của chiếc xe nhãn hiệu Honda Wave α, màu trắng đen 

bạc, số khung: RLHJA390XHY459782, số máy: JA39E0434939 do chị Nguyễn Thị 

H1 đứng tên đăng ký chủ sở hữu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 7 đã ủy 

thác điều tra để làm việc với chị H1 nhưng do chị H1 không còn cư ngụ tại địa phương 

nên không làm việc được.  

- 01 (một) chìa khóa xe gắn máy có mã số: Y1080. 

- 01 (một) điện thoại di động hiệu OPPO màu đen, số Imei 1: 866376043377776, 

số Imei 2: 866376043377768 thu giữ của Nguyễn Ngọc Đ. 

- 01 (một) điện thoại di động hiệu SONY XPERIA màu bạc, màn hình bị rạn nứt, 

số Imei 1: 352875082707562, số Imei 2: 352875082707570, thu giữ của Nguyễn Văn 

C. 

Trách nhiệm dân sự:  

- Bị hại là anh Dương Thành L đã nhận lại tài sản, không có yêu cầu bồi thường. 
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- Anh Trịnh Văn N (là chủ tiệm cầm đồ P), sau khi biết chiếc xe Yamaha Exciter 

màu đen, biển số 66V1-534.10 đã cầm cho Đ vào ngày 13/01/2019 là phương tiện các 

bị cáo dùng để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nên đã tự nguyện giao nộp cho Cơ 

quan công an. Do đó, anh N yêu cầu bị cáo Đ trả lại cho anh số tiền: 15.000.000 (mười 

lăm triệu) đồng đã cầm chiếc xe cho Đ. 

Bản Cáo trạng số 89/CT-VKSQ7 ngày 07/5/2019 Viện kiểm sát nhân dân Quận 

7 đã truy tố các bị cáo Nguyễn Văn C, Nguyễn Ngọc Đ, Trương Hoàng V về tội “Trộm 

cắp tài sản” theo Điểm a Khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, 

bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận do thiếu tiền tiêu xài thấy anh L sơ hở nên bị 

cáo C đã lên kế hoạch rủ rê bị cáo Đ, lôi kéo V cùng thực hiện hành vi phạm tội. Các 

bị cáo đã lấy được chiếc xe của anh L, chưa kịp mang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ cùng 

tang vật. 

Bị cáo Đ khai nhận, sau khi trộm cắp được chiếc của anh L, bị cáo đã mang 

chiếc xe của mình đang sử dụng cầm cho anh N lấy số tiền 15.000.000 đồng tiêu xài cá 

nhân hết; với yêu cầu trả lại số tiền 15.000.000 đồng của anh N, bị cáo đồng ý trả lại 

anh N số tiền này. 

Tại phiên tòa, bà H đề nghị Hội đồng xét xử xem xét trả lại chiếc xe máy hiệu 

Yamaha Exciter màu đen, biển số: 66V1-534.10 lại cho bà để làm phương tiện đi lại. 

Trong phần tranh luận đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 7 vẫn giữ nguyên 

quan điểm truy tố, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử: 

Áp dụng Điểm a Khoản 2 Điều 173; Điểm h, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017: Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn 

C từ 02 (hai) năm đến 03 (ba) năm tù;  

Áp dụng Điểm a Khoản 2 Điều 173; Điểm h, s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình 

sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017: Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Đ từ 02 

(hai) năm đến 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. 

Áp dụng Điểm a Khoản 2 Điều 173; Điểm h, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 

65 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017: Xử phạt bị cáo Trương 

Hoàng V từ 02 (hai) năm đến 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, 

thời gian thử thách từ 04 (bốn) đến 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án. 

- Xử lý vật chứng: 01 (một) điện thoại di động hiệu OPPO màu đen thu giữ của 

Nguyễn Ngọc Đ và 01 (một) điện thoại di động hiệu SONY XPERIA màu bạc, màn 

hình bị rạn nứt thu giữ của Nguyễn Văn C là phương tiện các bị cáo dùng để liên lạc 

với nhau khi thực hiện hành vi phạm tội nên đề nghị tịch thu sung quỹ. 

Đối với 01 (một) chìa khóa xe gắn máy có mã số Y1080 và 01 (một) biển số xe 

gắn máy: 65H-286.26 không còn giá trị sử dụng nên đề nghị tịch thu tiêu hủy. 

Trả lại cho bà Trần Thị Thu H 01 (một) chiếc xe máy hiệu Yamaha Exciter màu 

đen, biển số: 66V1-534.10, số khung: RLCUG0610JY685494, số máy: 

G3D4E713419. 

Về trách nhiệm dân sự: anh Dương Thành L đã nhận lại tài sản, không có yêu 

cầu gì đối với các bị cáo và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Anh N có 
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yêu cầu bị cáo Đ trả lại anh số tiền 15.000.000 đồng, tại phiên tòa bị cáo Đ đồng ý nên 

ghi nhận, buộc bị cáo Đ phải có trách nhiệm trả lại cho anh N số tiền này. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo V: Tội danh, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ Viện 

kiểm sát đề nghị đối với bị cáo V tại phiên tòa là phù hợp với tính chất mức độ hành vị 

của bị cáo. Bị cáo phạm tội do bị rủ rê, lôi kéo, cả nể bạn bè nên tham gia, có vai trò 

phụ trong vụ án. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, gia đình bị cáo có công với đất 

nước, ông Ngoại, cha bị cáo là thương binh loại A hạng 4, hoàn cảnh gia đình khó 

khăn nên cho bị cáo V được hưởng mức án thấp nhất của khung hình phạt và cho bị 

cáo được hưởng án 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, Luật sư bào chữa, các bị cáo, đương sự.  

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 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Điều tra Công an Quận 7, Điều 

tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 7, 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. 

Qúa trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, các đương sự không có người nào có ý kiến 

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

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

tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Căn cứ tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai nhận tội của các bị 

cáo tại phiên tòa xét có đủ cơ sở để kết luận:  

Các bị cáo Nguyễn Văn C, Nguyễn Ngọc Đ, Trương Hoàng V đã có sự bàn bạc 

phân công, cấu kết chặt chẽ với nhau khi thực hiện hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản là 

chiếc xe gắn máy hiệu Yamaha Exciter màu trắng đỏ đen, biển số: 64B2-141.22 của 

anh Dương Thành L. Theo Kết luận định giá tài sản số 59/KL-HĐ ĐGTTHS ngày 

18/02/2019 của Hội đồng Định giá tài sản trong Tố tụng hình sự Quận 7, tại thời điểm 

chiếm đoạt chiếc xe gắn máy hiệu Yamaha Exciter màu trắng đỏ đen, biển số: 64B2-

141.22 có giá trị là 40.000.000 đồng. Do đó, các bị cáo đã phạm tội “Trộm cắp tài sản” 

thuộc trường hợp “Có tổ chức” theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 173 Bộ luật 

Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

[3] Trong vụ án này bị cáo Nguyễn Văn C là người chủ mưu, cầm đầu, rủ rê và 

phân công cho các bị cáo Đ, V ; đồng thời cũng là người trực tiếp lấy chìa khóa xe của 

anh L đi làm chìa khóa phụ để các bị cáo Đ, V dễ dàng thực hiện hành vi trộm cắp tài 

sản; còn bị cáo Nguyễn Ngọc Đ là đồng phạm giúp sức tích cực, do từng làm chung 

với anh L sợ bị phát hiện, Đ đã lôi kéo bị cáo V tham gia, bị cáo đã lấy xe của mình 

chở V từ Bình Dương rồi đưa V chìa khóa xe để V đi vào lấy xe; bị cáo V là người trực 

tiếp đi vào lấy trộm chiếc xe của anh L sau đó điều khiển xe mang về nhà trọ Bình 

Dương cất giấu; các bị cáo là đồng phạm có tổ chức. 

 Bị cáo C với vai trò cầm đầu, tổ chức thực hiện hành vi phạm tội với đồng 

phạm khác, với phương thức thực hiện hành vi phạm tội liều lĩnh; bị cáo Đ là đồng 
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phạm giúp sức tích cực, biết tiệm bánh có camera để không bị phát hiện bị cáo đã lôi 

kéo bị cáo V cùng thực hiện nên cần có mức án nghiêm khắc, phù hợp mới có tác dụng 

giáo dục, cải tạo bị cáo C, bị cáo Đ và phòng ngừa chung cho xã hội.  

[4] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình 

điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; 

phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại, tài sản chiếm đoạt đã thu hồi trả lại cho người bị 

hại; các bị cáo phạm tội lần đầu, người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị 

cáo, bị cáo C đã đến Cơ quan Công an đầu thú. Vì vậy, Hội đồng xét xử áp dụng Điểm 

h, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho 

các bị cáo. 

Đối với đề nghị cho bị cáo V được hưởng án treo của Luật sư bào chữa cho bị 

cáo tại phiên tòa; xét thấy, quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo V có thái độ thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại, tài sản chiếm đoạt đã 

thu hồi trả lại cho người bị hại; người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; 

gia đình bị cáo có công với đất nước; ông ngoại, cha của bị cáo là thương binh nên Hội 

đồng xét xử áp dụng các Điểm h, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự để giảm 

nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo như đã nêu trên; do bị cáo V có nhiều tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, có nhân thân 

tốt, có việc làm, nơi cư trú rõ ràng nên không cần bắt chấp hành hình phạt tù mà cho 

hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục đối với 

bị cáo. 

[5] Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại đã nhận lại tài sản, quá trình điều tra 

không có yêu cầu gì đối với các bị cáo, có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. 

Đối với số tiền: 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng anh N đã cầm chiếc xe Yamaha 

Exciter màu đen, biển số 66V1-534.10 cho bị cáo Đ vào ngày 13/01/2019, khi biết 

chiếc xe là phương tiện các bị cáo dùng để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nên anh 

N đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan công an; anh N yêu cầu bị cáo Đ hoàn trả lại 

anh số tiền cầm xe là 15.000.000 đồng; tại phiên tòa bị cáo Đ đồng ý trả lại số tiền này 

nghĩ nên ghi nhận, buộc bị cáo Đ phải có trách nhiệm trả lại cho anh N số tiền này.  

[6] Xử lý vật chứng:  

- 01 (một) điện thoại di động hiệu OPPO màu đen thu giữ của Nguyễn Ngọc Đ 

và 01 (một) điện thoại di động hiệu SONY XPERIA màu bạc, màn hình bị rạn nứt thu 

giữ của Nguyễn Văn C là phương tiện các bị cáo dùng để liên lạc với nhau khi thực 

hiện hành vi phạm tội nên tịch thu sung quỹ. 

Đối với chiếc xe gắn máy hiệu Yamaha Exciter màu trắng đỏ đen, số khung: 

RLCUG1010JY070930, số máy: G3D4E837362 và biển số xe: 64B2-141.22 là tài sản 

bị chiếm đoạt Cơ quan điều tra Công an Quận 7 đã trả lại chiếc xe và biển số xe trên 

cho anh L là có căn cứ. 

- 01 (một) chiếc xe máy hiệu Yamaha Exciter màu đen, biển số: 66V1-534.10, số 

khung: RLCUG0610JY685494, số máy: G3D4E713419. Qua xác minh xác định do bà 

Trần Thị Thu H (là mẹ của bị cáo Đ) đứng tên đăng ký chủ sở hữu; bà H cho bị cáo Đ 

mượn sử dụng, không biết bị cáo sử dụng chiếc xe làm phương tiện phạm tội nên trả 

lại cho bà H chiếc xe này. 
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- 01 (một) biển số xe gắn máy: 65H-286.26 và 01 (một) chìa khóa xe gắn máy có 

mã số Y1080 không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy. 

 [7] Các bị cáo C, Đ, V phải nộp án phí hình sự sơ thẩm; bị cáo Đ phải nộp án 

phí dân sự sơ thẩm theo quy định theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên,  

 QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn C, Nguyễn Ngọc Đ, Trương Hoàng V phạm 

tội “Trộm cắp tài sản”. 

1. Căn cứ vào Điểm a Khoản 2 Điều 173; Điểm h, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 

Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017: 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn C 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày 16/01/2019. 

2. Căn cứ vào Điểm a Khoản 2 Điều 173; Điểm h, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 

Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017: 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Ngọc Đ 02 (hai) năm tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày 16/01/2019. 

3. Căn cứ vào Điểm a Khoản 2 Điều 173 Điểm h, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; 

Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017; Khoản 4 Điều 

328 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Khoản 1 Điều 69 Luật Thi hành án hình sự 

năm 2010: 

Xử phạt: Bị cáo Trương Hoàng V 02 (hai) năm tù nhưng cho hưởng án treo, 

thời gian thử thách 04 (năm) năm tính từ ngày tuyên án là ngày 04/7/2019. Trả tự do 

cho bị cáo Trương Hoàng V tại phiên tòa nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội 

phạm khác. 

Giao bị cáo Trương Hoàng V cho Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Bị cáo phải thực 

hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 

năm 2010.  

Trong thời gian thử thách, bị cáo V cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 (hai) lần trở lên 

thì Tòa án có thể buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án 

treo. 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 năm 2010. 

4. Căn cứ vào Điều 47, Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ 

sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015:  

4.1. Tịch thu sung quỹ: 01 (một) điện thoại di động hiệu Oppo màu đen, số imei 

1: 866376043377776, số imei 2: 866376043377768 và 01 (một) điện thoại di động 

hiệu Sony Xperia màu bạc, màn hình bị rạn nứt, số imei 1: 352875082707562, số imei 

2: 352875082707570. 

4.2. Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) biển số xe: 65H - 286.26 và 01 (một) chìa khóa 

xe gắn máy có mã số: Y1080. 
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4.3. Trả lại cho chị Trần Thị Thu H 01 (một) chiếc xe máy hiệu Yamaha Exciter 

màu đen, biển số: 66V1 – 534.10, số khung: 0610JY685494, số máy: G3D4E713419. 

4.4. Buộc bị cáo Nguyễn Ngọc Đ có trách nhiệm trả lại cho anh Trịnh Văn N số 

tiền 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng. 

(Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản số 87 ngày 18/4/2019 và Biên 

bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản số 95 ngày 02/5/2019) 

5. Về án phí: Căn cứ vào các Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; 

Luật Phí và lệ phí và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ 

ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án: Mỗi bị cáo C, Đ, V phải nộp án phí hình sự sơ thẩm 

200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng); bị cáo Đ phải nộp án phí dân sự sơ thẩm 750.000 

(bảy trăm năm mươi ngàn) đồng. 

6. Về quyền, nghĩa vụ thi hành án: Căn cứ vào các Điều 357, Điều 468 Bộ luật 

Dân sự năm 2015, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp Cơ 

quan Thi hành án dân sự có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày 

anh Trịnh Văn N có đơn yêu cầu bị cáo Đ phải thi hành án khoản tiền 15.000.000 

(mười lăm triệu) đồng; nếu bị cáo Đ chậm thi hành thì bị cáo còn phải chịu khoản tiền 

lãi đối với số tiền chậm thi hành tương ứng với thời gian chậm thi hành theo mức lãi 

suất quy định tại Khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2014 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 cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các 

Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo 

quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 

2014.  

7. Về quyền kháng cáo: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày Tòa 

tuyên án, các bị cáo, các đương sự có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án 

sơ thẩm đến Tòa án nhân dân Tp. Hồ Chí Minh. Các đương sự vắng mặt tại phiên tòa 

thì được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày tính từ ngày nhận được 

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

Đã giải thích chế định án treo cho bị cáo Trương Hoàng V tại phiên tòa. 

 

     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

            Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

                       Lê Thuần Phong  

Nơi nhận: 
- TAND Tp. HCM; 

- Sở Tư pháp Tp. HCM; 

- VKSND Quận 7;  

- Công an Quận 7; 

- Chi cục THADS Q.7; 

- Các bị cáo, các đương sự; 

- Lưu: Sổ án, VT, HS (Thơm). 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH ĐĂK LĂK  Độc lập-Tự do-Hạnh Phúc 

      

Bản án số: 

368/2019/HS-PT 

   

   

Ngày: 31/12/2019    
 
 

NHÂN DANH 
 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK LĂK 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: Thẩm phán- Chủ tọa 

phiên tòa: Ông Nguyễn Hườn. 
 

Các thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Chung và ông Trần Duy Tuấn. 
 

- Thư ký phiên tòa: Ông Vũ Quang Hùng là Thư ký Tòa án. 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Lăk tham gia phiên tòa: 
Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm- Kiểm sát viên. 
 

Mở phiên tòa ngày 31 tháng 12 năm 2019, tại trụ sở TAND tỉnh Đăk Lăk, 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 386/2019/TLPT-HS ngày 

04/12/2019, đối với bị cáo Nguyễn Thị D, do bị cáo kháng cáo và Viện trưởng 

VKSND tỉnh Đăk Lăk kháng nghị, đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 

45/2019/HS-ST ngày 15/10/2019 của TAND thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk. 
 

Bị cáo kháng cáo: 
 

NGUYỄN THỊ D, sinh năm 1966 tại tỉnh Nghệ An. 
 

Nơi cư trú: Tổ dân phố 3, thị trấn K, huyện K, tỉnh Đăk Lăk; Trình độ học 

vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Cán bộ hưu trí; Con ông: Nguyễn Năng C, sinh năm 
1933 và bà: Nguyễn Thị N, sinh năm 1933; Có cH: Đinh Trung T, sinh năm 

1967 (đã ly hôn); có 01 con sinh năm 1993. 
 

Bị cáo là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, đã bị đình chỉ sinh hoạt đảng; 
Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 11/6/2019, tạm giam ngày 20/6/2019, được thay đổi 
bằng biện pháp cho gia đình bảo lĩnh ngày 17/7/2019, hiện đang tại ngoại: Vắng 
mặt. 
 

Người có nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Ông Võ Văn Đ - Có mặt 
 

Nơi cư trú: Tổ dân phố ĐT, phường AL, thị xã BH, tỉnh Đăk Lăk. 
 

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 tắc như sau sau: 
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Tháng 12/2018, Nguyễn Thị D thuê căn nhà của ông Võ Hồng T1, tại số 03 
đường BVĐ, phường AL, thị xã BH, tỉnh Đăk Lăk mở dịch vụ kinh doanh nhà 

nghỉ, lấy tên nhà nghỉ TN; Do nhà nghỉ có ít khách đến thuê phòng trọ để nghỉ, 
D nảy sinh ý định dùng nhà nghỉ của mình để chứa mại dâm và gọi gái bán dâm 

đến nhà nghỉ, bán dâm cho khách mua dâm có nhu cầu, để tăng thêm thu nhập; 
Khoảng 17 giờ ngày 11/6/2019, anh Hoàng Văn B và anh Nông Văn T2 rủ nhau 

đến nhà nghỉ TN gặp D đặt vấn đề mua dâm tại nhà nghỉ; D đồng ý và thoả thuận 
giá mua dâm một lần là 300.000đ bao gồm cả tiền thuê phòng nghỉ; Sau đó, D 
điện thoại cho Nguyễn Thị L là gái bán dâm, đến nhà nghỉ của D để bán dâm; L 

đồng ý; Do có hai người cùng mua dâm nhưng D không quen biết gái bán dâm 
nào ngoài L; Lúc này, Võ Văn Đ là bạn của D, đang ngồi chơi với D tại nhà 

nghỉ; D hỏi anh Đ có quen gái bán dâm nào không? gọi giúp cho D một người 
đến nhà nghỉ để bán dâm cho khách mua dâm; Đ trả lời có quen một gái bán dâm 

tên là H (tên thật là H’ B) và dùng điện thoại di động gọi cho H’ B; Khi H’ B trả 
lời, Đ chuyển điện thoại cho anh B, để anh B nói chuyện với H’ B; anh B yêu 

cầu H’ B đến nhà nghỉ TN bán dâm cho B; H’ B đồng ý và yêu cầu anh B 
chuyển điện cho D, để H’ B xác nhận D có đúng là chủ nhà nghỉ TN không? 

Trao đổi qua điện thoại, D đồng ý cho H’ B bán dâm cho anh B tại nhà nghỉ. Sau 
đó, D bố trí cho L và anh T2 vào phòng nghỉ số 02; anh B và H’ B và phòng nghỉ 

số 03 T hiện hành vi mua bán dâm, thì bị cơ quan điều tra thị xã BH phát hiện 
bắt giữ. 
 

Bản án hình sự sơ thẩm sơ thẩm số: 45/2019/HSST ngày 15/10/2019 của 

Tòa án nhân dân thị xã Buôn Hồ đã áp dụng: Khoản 1 Điều 327, điểm v, s khoản 

1 Điều 51 BLHS. 
 

Xử phạt: Nguyễn Thị D 01 năm tù về tội Chứa mại dâm. 
 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn xử lý vật chứng, quyết định án phí và 
tuyên quyền kháng cáo. 
 

Ngày 28/10/2019, bị cáo Nguyễn Thị D có đơn kháng cáo xin được hưởng 

án treo. 
 

Quyết định kháng nghị phúc thẩm số: 30/QĐ-VKS ngày 12/11/2019, của 
Viện trưởng VKSND tỉnh Đăk Lăk đã kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm nêu 
trên với lý do: Toà án cấp sơ thẩm bỏ lọt người đồng phạm Võ Văn Đ, là người 

giúp sức cho Nguyễn Thị D thực hiện hành vi chứa mại dâm; Đề nghị Toà án 
cấp phúc thẩm, huỷ bản án sơ thẩm để khởi tố, truy tố Võ Văn Đ về tội chứa mại 

dâm. 
 

Mặc dù vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm nhưng tại phiên toà sơ thẩm bị 
cáo Nguyễn Thị D khai nhận: Bị cáo là chủ nhà nghỉ TN tại phường AL, thị xã 
BH, tỉnh Đăk Lăk; Bị cáo sử dụng nhà nghỉ cho gái bán dâm cho khách mua dâm 
để tăng thêm thu nhập; Khoảng 17 giờ ngày 11/6/2019, có hai người đàn ông đến 
nhà nghỉ của bị cáo đặt vấn đề mua dâm tại nhà nghỉ; Bị cáo đồng ý và thoả 
thuận với hai người mua dâm, với giá 300.000đ một lần mua dâm. Sau đó, bị cáo 
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điện thoại cho gái bán dâm Nguyễn Thị L đến nhà nghỉ để bán dâm; Bị cáo nhờ 
bạn là Võ Văn Đ gọi giúp một gái bán dâm tên là H đến nhà nghỉ để bán dâm; Bị 
cáo bố trí hai người đàn ông và hai gái bán dâm vào phòng nghỉ số 02 và số 03 
nhà nghỉ, thực hiện hành vi mua bán dâm, thì bị cơ quan công an phát hiện bắt 
giữ. 
 

Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh Đăk Lăk giữ nguyên quyết định kháng 

nghị phúc thẩm và cho rằng: Toà án cấp sơ thẩm bỏ lọt người đồng phạm Võ 

Văn Đ, là người giúp sức cho bị cáo Nguyễn Thị D thực hiện hành vi chứa mại 

dâm tại nhà nghỉ TN vào chiều 11/6/2019, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm 

huỷ bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho cấp sơ thẩm để khởi tố, điều tra, 

truy tố Võ Văn Đ về tội chứa mại dâm. 

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 phúc thẩm nhận định như sau: 
 

[1] Xét lời khai của bị cáo Nguyễn Thị D tại phiên toà sơ thẩm, là phù hợp 
với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với biên bản phạm tội quả 

tang, phù hợp với lời khai của người bán dâm là Nguyễn Thị L và H’ B, lời khai 
của người mua dâm là Nông Văn T2 và Hoàng Văn B, phù hợp với các tài liệu 

chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. 
 

[2] Như vậy, đã có đủ cơ sở pháp lý để kết luận: Do động cơ vụ lợi, chiều 

ngày 11/6/2019, Nguyễn Thị D đã sử dụng nhà nghỉ TN của mình, tại số 03 
đường BVĐ, phường AL, thị xã BH, tỉnh Đăk Lăk, để cho Nông Văn T2, Hoàng 

Văn B và nguyễn Thị L, H’ B thực hiện hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ, để 
thu tiền thuê phòng nghỉ. 
 

Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên xử Nguyễn Thị D phạm tội Chứa mại 
dâm, theo khoản 1 Điều 327 BLHS, là có căn cứ, đúng pháp luật. 
 

[3] Xét kháng nghị của Viện trưởng VKSND tỉnh Đăk Lăk, Hội đồng xét 

xử phúc thẩm xét thấy: Khi anh Hoàng Văn B và anh Nông Văn T2 đến nhà nghỉ 

TN gặp Nguyễn Thị D đặt vấn đề mua dâm tại nhà nghỉ; Lúc này, anh Võ Văn Đ 

là bạn của D đang ngồi chơi với D tại nhà nghỉ và biết rõ anh B và anh T2 đến 

nhà nghỉ để mua dâm; Do hai người có nhu cầu mua dâm cùng một lúc nhưng D 

chỉ quen biết một gái bán dâm là Nguyễn Thị L, nên D đã nhờ Đ tìm giúp cho 

một gái bán dâm; Đ đồng ý và điện thoại cho H (H’ B) là gái bán dâm mà Đ đã 

quen từ trước; Sau đó, Đ chuyển điện thoại của mình cho anh B, để anh B thoả 

thuận giá bán dâm với H’ B; Sau đó, anh B chuyển điện thoại cho D, để H’ B và 

D thoả thuận với nhau về địa điểm mua bán dâm; Hành vi của Võ Văn Đ đã giúp 

sức cho Nguyễn Thị D thực hiện hành vi chứa mại dâm đối với anh B và H’ B 

mua bán dâm tại nhà nghỉ của mình. Cấp sơ thẩm không khởi tố, điều tra, truy tố 

đối với Võ Văn Đ về tội chứa mại dâm là bỏ lọt người phạm tội. Toà án cấp sơ 

thẩm, không trả hồ sơ để điều tra bổ sung về đồng phạm Võ Văn Đ là thiếu sót. 

Vì vậy, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy, cần chấp nhận kháng nghị của Viện 
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trưởng VKSND tỉnh Đăk Lăk, huỷ bản án sơ thẩm sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ 

án cho cấp sơ thẩm để điều tra lại. 
 

Về án phí phúc thẩm: Do huỷ bản án sơ thẩm để điều tra lại, bị cáo 
Nguyễn Thị D không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355 và điểm a khoản 1 Điều 358 BLTTHS: 
Huỷ bản án hình sự sơ thẩm số:45/2019/HS-ST ngày 15/10/2019 của Toà án 
nhân dân thị xã Buôn Hồ và chuyển hồ sơ vụ án cho cấp sơ thẩm để điều tra lại 
theo thủ tục chung. 
 

Về án phí phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Thị D không phải chịu án phí hình 
sự phúc thẩm. 
 

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

Nơi nhận:  
- TAND Tối cao;  
- TAND Cấp cao tại Đà Nẵng;  
- VKSND tỉnh Đắk Lắk (02 bản);  
- Phòng HSNV Công an tỉnh Đắk 

Lắk;  
- Văn phòng CQCSĐT C.A tỉnh Đắk 

Lắk;  
- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk;  
- Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk 

Lắk;  
- TAND thị xã Buôn Hồ;  
- VKSND thị xã Buôn Hồ;  
- Công an thị xã Buôn Hồ;  
- Chi cục THADS thị xã BH;  
- Bị cáo;  
- Cổng thông tin điện tử Tòa án;  
- Lưu hồ sơ.  
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC 

THẨM Thẩm phán – Chủ tọa 

phiên tòa 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Hườn 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
                           –––––––––––––––

 

     Bản án số: 119/2019/HS-PT
 

     Ngày: 25/06/2019 

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 ĐÀ NẴNG 
 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Minh Long. 

Các Thẩm phán:  Ông Bùi Trọng Danh 

                            Ông Phan Vĩnh Chuyển 

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm – Thư ký TAND Tp. Đà 

Nẵng 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tp. Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Ông 

Lương Hồng Minh - Kiểm sát viên. 

Ngày 25 tháng 06 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân Tp. Đà Nẵng xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 55/2019/TLPT-HS ngày 17 tháng 04 

năm 2019 đối với bị cáo Huỳnh Ngọc H do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án 

hình sự sơ thẩm số: 08/2019/HS-ST ngày 14 tháng 03 năm 2019 của Tòa án nhân 

dân quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng.
 
 

 Bị cáo có kháng cáo:
 

Huỳnh Ngọc H (Tên gọi khác: Đ); giới tính: Nam; Sinh ngày 12/05/1984 

tại Đà Nẵng; Nơi ĐKHKTT và nơi ở hiện nay: Tổ 2x phường H, quận C, Tp. Đà 

Nẵng; Nghề nghiệp: kinh doanh; Trình độ văn hoá: 11/12; Dân tộc: Kinh; Giới 

tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Huỳnh Ngọc H2 (c) 

và bà: Lê Thị K, gia đình có 4 anh em, bị cáo là con thứ 3; có vợ Lê Thị H và 01 

con sinh năm 2016; Tiền án: không; Tiền sự: Ngày 29/01/2016 bị Công an quận 

Cẩm Lệ xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; Bị cáo bị bắt 

tạm giam ngày 29/09/2018 đến ngày 02/01/2019 thay đổi biện pháp ngăn chặn tạm 

giam bằng bảo lĩnh, hiện đang tại ngoại; có mặt tại phiên tòa. 

 Trong vụ án còn có các bị cáo Nguyễn Văn D, Lê Bá H2, Trần Văn K, Đặng 

Phước L và Lê Nguyễn Hồng P nhưng không có kháng cáo, không bị kháng cáo, 
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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: 

Ngày 28/05/2017, tại phòng trọ của Nguyễn Văn D ở phường H, quận H, Tp. 

Đà Nẵng; Huỳnh Ngọc H đem chuyện mâu thuẫn trong công việc với anh Nguyễn 

Văn V (sinh năm 1988, trú D, T, B, tỉnh Quảng Nam) là chủ phòng khám Nha 

khoa P kể cho D, Lê Bá H2 và Đặng Phước L nghe và nói đã nhờ Trần Văn K (là 

bạn của D và H) đến đánh anh V và đập phá tài sản tại phòng khám P nhằm dằn 

mặt V nhưng K chưa làm. 

Nghe vậy, D gọi điện thoại kêu K lên nhà D. Một lúc sau, K cùng với Lê 

Nguyễn Hồng P đến phòng trọ của D. Tại đây, D đề nghị cả nhóm sau khi nhậu 

xong sẽ đến phòng khám P để đánh V và đập phá tài sản thì được H, H2, K, L và P 

đồng ý. Do cả nhóm, trừ H ra không ai biết mặt V nên H nói với cả nhóm “Đến 

phòng khám mà có người mặc áo bác sĩ màu trắng là hắn rồi”. Vì H và V có quen 

biết nhau nên trước khi đi D yêu cầu H ở nhà, không đi cùng với cả nhóm tránh bị 

V phát hiện, H đồng ý. 

Khoảng 15h cùng ngày, sau khi ăn nhậu xong; D vào phòng ngủ của mình lấy 

một cây đao dài khoảng 80cm, lưỡi dài khoảng 60cm, cán bằng kim loại màu trắng 

dài khoảng 20cm đưa cho H2 (cây đao này D khai mua sử dụng vào việc tự vệ 

phòng thân khi lái xe đường dài). Sau đó, K điều khiển xe mô tô Sirius màu trắng 

biển kiểm soát 43F1 – 022.xx chở D; L điều khiển xe mô tô Atila màu dỏ, biển 

kiểm soát 43F1- 065.xx chở H2; P điều khiển xe mô tô hiệu Dylan màu đỏ, biển 

kiểm soát 43F1 – 013.xx rồi cả bọn đi đến phòng khám P. Trên đường đi, đến đoạn 

đường L ra N thì D dừng xe lại đi vào môt gara (D hay để xe tại đây) vào trong lấy 

một cây tuýp sắt rồi tiếp tục cùng cả nhóm đi đến phòng khám P. Đến nơi, L và P 

đứng ngoài, D đi vào trong phòng khám, cầm tuýp sắt đập phá cửa kính của phòng 

khám làm hư hỏng 01 cặp tay cầm kính cường lực inox ; 01 ổ khóa tròn EXO2; 01 

gương cửa. Lúc này, có 3 nhân viên nữ ở trong phòng khám hoảng sợ bỏ chạy ra 

ngoài thì bị H2 chặn lại và đe dọa quay trở vào bên trong, đồng thời H2 thấy có 01 

camera ở góc tường bên trái nên cầm đao chém làm camera rớt xuống đất bị hư 

hỏng. Tiếp đó, K bưng một chậu cây ở ngoài phòng khám chạy vào đập ngay trước 

cửa phòng khám. Cả ba tiếp tục đi vào trong đập phá tài sản làm hư hỏng thêm 01 

camera. D đạp cửa phòng khám đang khóa đi vào phía trong thấy anh Phan Minh P 

(sinh năm 1984, trú C, P, Bình Định là nhân viên phòng khám), D cầm tuýp sắt 

đánh 01 cái vào tay phải của anh P làm anh P bị gãy tay. Tiếp đó, D cầm tuýp sắt 

quay ra ngoài quầy tiếp tân đập phá làm hư hỏng chân quầy tiếp tân. 
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Sau khi đập phá tài sản trong phòng khám và đánh anh P xong, cả bọn tẩu 

thoát theo nhiều hướng rồi về lại phòng trọ của D nhậu. Tại đây, H2 đưa cây đao 

lại cho D. Tiếp đó D gọi điện thoại nói nội dung trên cho H biết và bảo H tạm lánh 

mặt một thời gian. H nghe vậy, trốn về quê một thời gian rồi trở lại làm việc. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 180/TgT ngày 

09/06/2017 của Trung tâm giám định pháp y Tp. Đà Nẵng kết luận tỷ lệ thương 

tích của anh Phan Minh P là 12%. 

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 28/KL-ĐGTS ngày 08/06/2017 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng xác định 

tổng trị giá tài sản bị hủy hoại gồm: 01 cặp tay cầm kính cường lực inox ; 01 ổ 

khóa tròn EXO2; 01 gương cửa, 01 camera wifi, 01 camera bán cầu, 01 chậu hoa 

cây cảnh và 01 chân quầy tiếp tân là 4.120.000 đồng. 

Với nội dung như trên tại bản án hình sự sơ thẩm số 08/2019/HSST ngày 

14/03/2019 của Toà án nhân dân quận Cẩm Lệ đã quyết định:    

- Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Xử phạt Huỳnh 

Ngọc H 21 (Hai mươi mốt) tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.  

- Căn cứ khoản 1 Điều 178, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình 

sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Xử phạt: Huỳnh Ngọc H 09 (Chín) tháng tù 

về tội “Hủy hoại tài sản”. 

Căn cứ Điều 55 Bộ luật hình sự: Tổng hợp hình phạt chung của cả 2 tội buộc 

bị cáo phải chấp hành là 30 (Ba mươi) tháng tù, trừ đi 04 tháng 03 ngày (từ ngày 

29/09/2017 đến ngày 02/01/2019) đã bị tạm giam, bị cáo còn phải thi hành 25 

tháng 27 ngày tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành 

án 

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

cáo Nguyễn Văn D, Lê Bá H2, Trần Văn K, Đặng Phước L và Lê Nguyễn Hồng P 

nhưng không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị; phần xử lý vật chứng, 

án phí và thông báo quyền kháng cáo. 

Trong hạn luật định, ngày 26/03/2019 bị cáo Huỳnh Ngọc H có đơn kháng 

cáo với nội dung: Án sơ thẩm xử nặng, xin giảm nhẹ hình phạt. 

Taị phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng có quan 

điểm về việc giải quyết vụ án như sau: 

-  Đơn kháng cáo của bị cáo Huỳnh Ngọc H là trong hạn luật định. 
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-  Về nội dung kháng cáo của bị cáo: Đại diện Viện kiểm các quyết định của 

bản án sơ thẩm về tội danh và hình phạt đối với bị cáo là có căn cứ đúng pháp luật; 

mức hình phạt 30 tháng tù giam cho cả 2 tội là không nặng; bị cáo không có thêm 

tình tiết giảm nhẹ mới nào nên đề nghị không chấp nhận kháng cáo của bị cáo giữ 

nguyên bản án sơ thẩm. 

Bị cáo Huỳnh Ngọc H thừa nhận hành vi phạm tội và các tội danh mà Tòa án 

nhân dân quận Cẩm Lệ đã xét xử bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” và tội “Hủy 

hoại tài sản” theo khoản 2 Điều 134 và khoản 1 Điều 178 của Bộ luật hình sự  là 

đúng tội; bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo cho rằng có nhiều tình tiết giảm 

nhẹ, đã ăn năn hối cải, hoàn cảnh khó khăn xin giảm nhẹ hình phạt. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ 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. 

 [1]. Với hành vi xúi giục đồng bọn đánh dằn mặt và đập phá tài sản của 

người khác; dẫn đến việc các bị cáo Nguyễn Văn D, Lê Bá H, Trần Văn K, Đặng 

Phước L và Lê Nguyễn Hồng Pđã có hành vi dùng tuýp sắt đánh anh Phan Minh P 

gãy tay trái gây thương tích tỷ lệ 12% và đập phá, hủy hoại tài sản của phòng khám 

Nha khoa P do anh Nguyễn Văn V làm chủ, gây thiệt hại về tài sản trị giá 

4.120.000 đồng; Huỳnh Ngọc H cùng với các đồng phạm đã bị Tòa án nhân dân 

quận Cẩm Lệ xét xử và kết án về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm đ khoản 2 

Điều 134 và khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2017) là có căn cứ, đúng người, đúng tội. 

 Hành vi của bị cáo H cùng đồng phạm thuộc trường hợp nghiêm trọng, 

không những  xâm phạm đến sức khỏe của bị hại, mà còn gây thiệt hại đến tài sản 

của người khác,  gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, trị an xã hội; cùng lúc phạm nhiều 

tội. Do vậy, cần phải xét xử và xử phạt nghiêm để cải tạo giáo dục bị cáo đồng thời 

răn đe phòng ngừa chung.  

[2] Xét kháng cáo của bị cáo Huỳnh Ngọc H, Hội đồng xét xử xét thấy:  

Trong vụ án này tuy bị cáo H không trực tiếp tham gia cùng đồng bọn gây 

thương tích cho anh P và không trực tiếp tham gia hủy hoại tài sản tại phòng khám 

Nha khoa P do anh Nguyễn Văn V làm chủ, nhưng bị cáo H là người khởi xướng, 

xúi giục đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội, nguyên nhân của vụ án là do bị cáo 

có mâu thuẫn với anh Nguyễn Văn V nên đã nhờ đồng bọn đánh anh V và đập phá 

tài sản của anh V nên mới gây ra vụ án; do vậy bị cáo phải là người chịu trách 

nhiệm chính trong vụ án với mức hình phạt cao hơn đồng bọn. 
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Các bị cáo trong vụ án cùng bị truy tố, xét xử theo khoản 2 Điều 134 Bộ luật 

hình sự có mức phạt tù từ 02 năm đến 07 năm tù và khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình 

sự có mức phạt tù từ 06 tháng đến 3 năm tù. Xét khi quyết định hình phạt, Tòa án 

cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất của vụ án, vai trò mức độ phạm của từng bị 

cáo; áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân và hoàn 

cảnh của bị cáo H; xử phạt H 21 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” là mức án 

dưới mức thấp nhất của khung hình phạt và xử phạt 09 tháng tù về tội “Hủy hoại tài 

sản” là phù hợp, không nặng; sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo không có thêm tình tiết 

giảm nhẹ nào mới nên Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo mà 

giữ nguyên bản án sơ thẩm như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát. 

 [3] Các phần khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực pháp luật.  

Do không được chấp nhận kháng cáo nên bị cáo phải chịu án phí hình sự 

phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của BLTTHS năm 2015; 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Huỳnh Ngọc H, giữ nguyên  bản án sơ thẩm.  

- Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Xử phạt Huỳnh 

Ngọc H 21 (Hai mươi mốt) tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.  

- Căn cứ khoản 1 Điều 178, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình 

sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Xử phạt: Huỳnh Ngọc H 09 (Chín) tháng tù 

về tội “Hủy hoại tài sản”. 

Căn cứ Điều 55 Bộ luật hình sự: Tổng hợp hình phạt chung của cả 2 tội buộc 

bị cáo phải chấp hành là 30 (Ba mươi) tháng tù, trừ đi 04 tháng 03 ngày (từ ngày 

29/09/2017 đến ngày 02/01/2019) đã bị tạm giam, bị cáo còn phải thi hành 25 

tháng 27 ngày tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành 

án 

2. Về án phí: Bị cáo Huỳnh Ngọc H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự 

phúc thẩm.  

3. 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. 
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Nơi nhận:       

- VKSND thành phố Đà Nẵng; 

- VKSND Q. Cẩm Lệ; 

- Công an Q. Cẩm Lệ; 

- PV27; PC81 công an thành phố; 

- TAND Q. Cẩm Lệ; 

- THADS Q. Cẩm Lệ; 

- Sở tư pháp TPĐN;  

- TB kết quả xét xử; 

- Bị cáo; 

- Lưu: HS; HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Trần Minh Long 
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     TÒA ÁN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        TỈNH ĐỒNG NAI                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Bản án số: 49/2020/HS-PT 

     Ngày 24-02-2020 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Bá Nhu. 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Thành Lượng. 

                            Ông Trần Thanh Phong. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Út - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đồng 

Nai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: 

Ông Phạm Xuân Nam – Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 02 năm 2020, tại trụ sở, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 27/2020/TLPT-HS ngày 10 

tháng 01 năm 2020 đối với bị cáo Nguyễn Mạnh H và đồng phạm do có kháng 

cáo của bị cáo và kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng 

Nai đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 166/2019/HS-ST ngày 30 tháng 11 năm 

2019 của Tòa án nhân dân huyện L. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

1. Nguyễn Mạnh H, sinh năm 1999 tại Bình Th. 

HKTT: Thôn Nam Hà, xã Đông H, huyện Đức L, tỉnh Bình Th; chỗ ở hiện 

nay: Khu Kim Sơn, thị trấn L, huyện L, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Làm thuê; 

Trình độ văn hóa (học vấn): 06/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: 

Thiên chúa; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Sĩ H, sinh năm 1974 và bà 

Đặng Thị H, sinh năm 1972; Bị cáo là con thứ hai trong gia đình có 02 chị em, 

chưa có vợ, con. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 28/3/2019 đến ngày 04/4/2019 được thay đổi 
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biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Bị cáo tại ngoại – Có mặt. 

2. Phạm Minh S, sinh năm 1998 tại Đồng Nai. 

Nơi cư trú: Ấp 2, xã Cẩm Đ, huyện L, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Công 

nhân; Trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn 

giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phạm Thanh Q, sinh năm 1967 và 

bà Đinh Thị N, sinh năm 1971; Bị cáo là con thứ nhất trong gia đình có 02 anh 

em, chưa có vợ, con. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 28/3/2019 đến ngày 04/4/2019 được thay đổi 

biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Bị cáo tại ngoại – Có mặt. 

 - Bị cáo bị kháng nghị: 

Huỳnh Minh Th, sinh năm 1992 tại Đồng Nai. 

HKTT: Ấp Phước Hòa, xã L, huyện L, tỉnh Đồng Nai; chỗ ở hiện nay: Tổ 

34, khu Cầu Xéo, thị trấn L, huyện L, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Sửa xe; 

Trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: 

Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Huỳnh Minh Th, sinh năm 1965 (đã chết) 

và bà Bùi Thị M, sinh năm 1968; bị cáo là con thứ nhất trong gia đình có 02 anh 

em, chưa có vợ, con. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 28/3/2019 đến ngày 04/4/2019 được thay đổi 

biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Bị cáo tại ngoại – Có mặt. 

- Bị hại: Anh Nguyễn Chế Hoàng D, sinh ngày 15/3/2002. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Thành Q, sinh năm 1974 

và bà Chế Ngọc Tr, sinh năm 1976. 

Cùng địa chỉ: Tổ 33, khu Phước Hải, thị trấn L, huyện L, tỉnh Đồng 

Nai. (Vắng mặt) 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Đinh Thị N, sinh năm 

1971.  

Địa chỉ: Ấp 2, xã Cẩm Đ, huyện L, tỉnh Đồng Nai. (Có mặt). 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

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

được tóm tắt như sau: 

Huỳnh Minh Th và Nguyễn Chế Hoàng D có quan hệ quen biết nhau. 

Khoảng tháng 3/2019, D có đến tiệm sửa xe của Th để sửa xe và nợ Th số tiền là 

19.700.000đ nhưng không trả, cố tình né tránh. Do nhiều lần đòi tiền không 

được và không tìm được Hoàng Dnên Th nhờ Nguyễn Nhật D tìm Hoàng D, khi 

nào tìm được Hoàng D thì báo cho Thbiết để đến gặp đòi tiền. Lúc 14 giờ 30 

phút ngày 28/3/2019, Nhật D báo cho Thbiết đã tìm được Hoàng D. Lúc này, 

Thgọi điện rủ thêm Phạm Minh S cùng đi đến siêu thị VinCom Long Thành 

ngồi đợi để đòi nợ vì Hoàng D cũng nợ Ssố tiền 1.500.000đ, Sđồng ý. Tại đây, 

Th rủ thêm Nguyễn Mạnh H và Nguyễn Hoài T để đi gặp Hoàng D đòi tiền, H, 

T đồng ý. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, khi T đi từ siêu thị VinCom Long 

Thành ra phía ngoài quán tạp hóa mua nước uống, thì gặp Nhật D đang điều 

khiển xe mô tô biển số 60G1- 021.69 chở Hoàng D ngồi phía sau đi từ nhà 

Hoàng D đi ra nên T chạy đến chặn đầu xe Nhật D lại. Lúc này, Th, S và H chạy 

đến, Th yêu cầu Hoàng D trả tiền cho Th thì Hoàng D bỏ chạy, thấy vậy H liền 

đuổi theo và bắt Hoàng D lại. Khi bắt được Hoàng D thì Th, S, H và T dùng tay 

không đánh Hoàng D. Th khống chế giữ Hoàng D lại và kêu S, H qua siêu thị 

VinCom Long Thành cách đó lấy xe mô tô đến chở Hoàng D về tiệm sửa xe của 

Th. Khi S điều khiển xe mô tô biển số 60G1- 078.36 đến chỗ Th và Hoàng D, 

thì Th khống chế buộc Hoàng D lên xe mô tô do Sđiều khiển đi về tiệm sửa xe 

của Th nhưng Hoàng D không đồng ý, nên S dùng nón bảo hiểm đánh Hoàng D, 

do bị đánh nên Hoàng D buộc phải lên xe của S, Th kêu H ngồi sau xe mô tô giữ 

Hoàng D ngồi giữa cùng đi về tiệm sửa xe của Th, T đi vào siêu thị Vincom 

Long Thành tiếp tục làm việc. Còn Th chạy xe mô tô một mình đi về tiệm của 

Th. Khi đến nơi thì Th yêu cầu Hoàng D viết giấy xác nhận nợ tiền của Th. Khi 

Hoàng D đang viết giấy nhận nợ thì có lực lượng Công an thị trấn L đến yêu cầu 

tất cả đến trụ sở Công an thị trấn làm việc. 

Vật chứng thu giữ: 

- 01 xe mô tô hiệu Honda Winner, biển số 60G1- 078.36 màu đen.; 01 xe 

mô tô hiệu Winner, biển số 60G1- 021.69 màu xanh đen; 01 xe mô tô hiệu 

Yamaha Mio, biển số 59S2- 534.65 màu xanh; 01 điện thoại di động hiệu 

Samsung Note 8, màu đen; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 8Plus, màu trắng 

hồng; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 plus, màu trắng. 
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Tại bản án hình sự sơ thẩm số 166/2019/HS-ST ngày 30 tháng 11 năm 

2019 của Tòa án nhân dân huyện Long Thành đã quyết định: 

Căn cứ điểm e khoản 2 Điều 157; điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 58 của 

Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Tuyên bố các bị cáo Huỳnh Minh Th, Phạm Minh S, Nguyễn Mạnh H 

phạm tội “Bắt người trái pháp luật”. 

Xử phạt: 

- Bị cáo Huỳnh Minh Th mức án 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

bị bắt để thi hành án, được trừ thời gian tạm giam từ ngày 28/3/2019 đến ngày 

04/4/2019. 

- Bị cáo Phạm Minh S 02 (hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt để 

thi hành án, được trừ thời gian tạm giam từ ngày 28/3/2019 đến ngày 04/4/2019. 

- Bị cáo Nguyễn Mạnh H 02 (hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt 

để thi hành án, được trừ thời gian tạm giam từ ngày 28/3/2019 đến ngày 

04/4/2019. 

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa 

đổi, bổ sung năm 2017) và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, tuyên 

tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước 01 xe mô tô Honda Winner, biển số 

60G1- 078.36 màu đen. 

Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Đồng Nai xem xét vai trò đồng phạm của Nguyễn Hoài T, Nguyễn Nhật D trong 

vụ án. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo theo luật định. 

Ngày 11/12/2019, bị cáo Phạm Minh S có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt và về xử lý vật chứng. 

Ngày 16/12/2019, bị cáo Nguyễn Mạnh H kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt. 

Ngày 27/12/2019, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai 

kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai hủy 

toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, truy tố, xét xử lại. 

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tại phiên 

tòa phúc thẩm: Hành vi của Huỳnh Minh Th và đồng phạm đã cấu thành tội “Bắt 

người trái pháp luật”. Căn cứ vào lời khai của các bị cáo, lời khai của Nguyễn 

Hoài T và Nguyễn Nhật D thể hiện T và D có biết và tham gia vào việc bắt 
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Nguyễn Chế Hoàng D, cơ quan điều tra và Viện kiểm sát nhân dân huyện L 

không điều tra, truy tố Nguyễn Nhật D và Nguyễn Hoài T là bỏ lọt tội phạm. 

Trong quá trình khống chế, bắt giữ Hoàng D, Huỳnh Minh Th, Phạm Minh S, 

Nguyễn Mạnh H còn dùng tay đánh Hoàng D; S dùng nón bảo hiểm đánh Hoàng 

D, cấp sơ thẩm không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi này của 

Huỳnh Minh Th, Phạm Minh S, Nguyễn Mạnh H là bỏ lọt hành vi phạm tội. Đề 

nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Đồng Nai, hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

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

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

[1] Xét kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng 

Nai:  

Nguyễn Chế Hoàng D có nợ Huỳnh Minh Th số tiền là 19.700.000đ 

nhưng cố tình né tránh, không trả. Do nhiều lần đòi tiền không được và không 

tìm được Hoàng Dnên Th nhờ Nguyễn Nhật D tìm giúp. Lúc 14 giờ 30 phút 

ngày 28/3/2019, Nhật D báo cho Thbiết đã tìm được Hoàng Dnên Thrủ Phạm 

Minh S, Nguyễn Mạnh H và Nguyễn Hoài T cùng đi gặp Hoàng D để đòi nợ. 

Khi Nhật D điều khiển xe mô tô chở Hoàng D đến siêu thị Vincom Long Thành 

tại khu Phước Hải, thị trấn L thì Th, S, H và Tchặn xe lại đánh Hoàng D bằng 

tay và nón bảo hiểm. Sau đó, Th, S, H khống chế Hoàng D lên xe mô tô chở về 

tiệm sửa xe của Thtại tổ 34, khu Cầu xéo, thị trấn L để viết giấy nhận nợ. Khi 

Hoàng D đang viết giấy nhận nợ thì Công an thị trấn L phát hiện xử lý. 

Hành vi của Huỳnh Minh Th và đồng phạm đã cấu thành tội “Bắt người 

trái pháp luật”. Nguyễn Nhật D và Nguyễn Hoài T biết và tham gia vào việc bắt 

Hoàng Dnhưng Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát nhân dân huyện L không điều 

tra, truy tố Nguyễn Nhật D và Nguyễn Hoài T là bỏ lọt tội phạm. Do vậy, cần 

chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, 

hủy bản án hình sự sơ thẩm số: 166/2019/HS-ST ngày 30 tháng 11 năm 2019 

của Tòa án nhân dân huyện L và chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân 

dân huyện L để điều tra lại. 

Ngoài ra, trong quá trình khống chế, bắt Hoàng Dvề tiệm sửa xe của Ththì 

Huỳnh Minh Th, Phạm Minh S, Nguyễn Mạnh H, Nguyễn Hoài T còn dùng tay 

đánh Hoàng D; S dùng nón bảo hiểm đánh Hoàng D. Khi điều tra lại, cấp sơ 

thẩm cần phải làm rõ, nếu có đủ cơ sở thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự đối 
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với hành vi này của Huỳnh Minh Th, Phạm Minh S, Nguyễn Mạnh H và 

Nguyễn Hoài T. 

[2] Do đã chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Đồng Nai, hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án để điều tra lại nên Hội 

đồng xét xử không xem xét yêu cầu kháng cáo của các bị cáo. 

[3] Quan điểm và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng 

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

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355 và Điều 358 Bộ luật tố tụng hình sự năm 

2015; 

1. Hủy bản án sơ thẩm số: 166/2019/HS-ST ngày 30 tháng 11 năm 2019 

của Tòa án nhân dân huyện L. 

2. Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân huyện L để điều tra lại. 

3. Các bị cáo Phạm Minh S, Nguyễn Mạnh H không phải chịu án phí hình 

sự phúc thẩm. 

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

 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Đồng Nai; 

- TAND huyện Long Thành; 

- VKSND huyện Long Thành; 

- Chi cục THADS huyện Long Thành; 

- Bị cáo, đại diện bị hại; 

- Lưu hồ sơ.   

        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

      Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

                  Nguyễn Bá Nhu 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Bản án số: 53/2020/HS-PT 

Ngày: 10/3/2020 

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 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

 

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Ông Bùi Trọng Danh 

Các Thẩm phán:                            Bà Dương Thị Hồng Minh 

       Ông Phan Vĩnh Chuyển 
 

 

- Thư ký phiên toà: Bà Ngô Thị Kiều Trang – Thư ký Toà án nhân dân thành 

phố Đà Nẵng.  
 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Bạch Tuyết - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 10/3/2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử phúc thẩm 

công khai vụ án hình sự thụ lý số 16/2020/TLPT-HS ngày 07/01/2020 đối với các bị 

cáo Trần Vũ Hoài P, Lê Quang D do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình 

sự sơ thẩm số 150/2019/HS-ST ngày 29/11/2019 của Tòa án nhân dân quận Thanh 

Khê, thành phố Đà Nẵng. 
 

- Bị cáo có kháng cáo:  

1/Trần Vũ Hoài P, sinh ngày 02/6/1994 tại Đà Nẵng; Nơi cư trú: Chung cư I, 

phường M, quận C, TP Đà Nẵng; Trình độ văn hóa: 10/12; Nghề nghiệp: Hớt tóc; Con 

ông Trần Văn N và bà Trần Thị Giáng T; Có vợ là Võ Thị N1 (sinh năm 1994) và có 

01 con sinh năm 2015; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 14/4/2019. 

Có mặt. 

2/ Lê Quang D, sinh ngày 09/10/1968 tại Đà Nẵng; Nơi cư trú: K232/05 đường 

S, phường T, quận K, TP Đà Nẵng; Trình độ văn hóa: 03/12; Nghề nghiệp: Thợ hồ; 

Con ông Lê Đ và bà Trần Thị Đ1; Có vợ là Trần Thị Hồng L (sinh năm 1972) và có 

02 con (con lớn sinh năm 1992, con nhỏ sinh năm 2002); Tiền án, tiền sự: Không; Bị 

cáo bị bắt tạm giữ ngày 14/4/2019. Có mặt. 
 

 

143



2 

 

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: 

Từ khoảng tháng 2/2019, Trần Vũ Hoài P và Lê Quang D được đối tượng tên H 

(chưa rõ nhân thân lai lịch) thuê đến quán cà phê “A” địa chỉ số 44 đường Y, phường 

T, quận K, TP Đà Nẵng do Trần Anh T1 làm chủ để tổ chức đánh bạc thắng thua bằng 

tiền theo tỷ lệ cá cược cho các con bạc bằng hình thức ghi cá độ bóng đá đối với trận 

đấu bóng đá trên toàn thế giới có trong trang mạng Web cá cược bóng đá tên 

bong88.com với tiền công 200.000 đồng một ngày. Để thực hiện việc tổ chức đánh 

bạc H cung cấp cho P và D 02 máy tính xách tay và hai tài khoản cá độ bóng đá 

QZ7X7905xxx, mật khẩu: Aaaaa11xxx, trong tài khoản cá cược có 2000 đơn vị điểm 

QZ7X7905yyy, mật khẩu Bbbbb55xxx, trong tài khoản ban đầu có 2000 đơn vị điểm 

(quy ước mỗi đơn vị điểm tương đương số tiền 50.000 đồng) và 02 quyển sổ để ghi 

chép. Đến 21h40’ ngày 13/4/2019, lúc P và D đang có hành vi sử dụng mạng internet 

để tổ chức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền cho nhiều người chơi cá độ tại quán cà 

phê “A” thì bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng bắt quả tang. 

Tổng số tiền tổ chức đánh và thu lợi bất chính của các bị cáo cụ thể như sau: 

- Trong thời gian từ ngày 05/4/2019 đến ngày 13/4/2019, tổng số tiền dùng để 

đánh bạc của Trần Vũ Hoài P là 4.441.211.500 đồng, số tiền thu lợi bất chính P phải 

chịu trách nhiệm là 53.147.000 đồng. 

- Trong thời gian từ ngày 05/4/2019 đến ngày 13/4/2019, tổng số tiền dùng để 

đánh bạc của Lê Quang D là 2.097.668.500 đồng, số tiền D thu lợi bất chính là 

129.760.000 đồng. 

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh 

Khê, TP Đà Nẵng đã xác định được vào ngày 13/4/2019, trong số các con bạc đến cá 

cược bóng đá thắng thua bằng tiền với P và D, có 12 đối tượng có lai lịch và số tiền 

đánh bạc cụ thể như sau: 

1. Phạm Phú B khai nhận vào ngày 13/4/2019 đã có 02 lượt ghi cá độ bóng đá 

với D và 01 lượt ghi cá độ với P trong 02 trận bóng đá. 

Ngoài ra, B khai vào ngày 12/4/2019, B còn có 16 lượt cá cượcbóng đá với D 

nhưng không nhớ các trận và tỷ lệ cá cược cụ thể. Tuy nhiên, những lần này B có 

thắng nhưng tổng tiền 530.000 đồng. 

Vào ngày 13/4/2019, tổng số tiền cược là 900.000 đồng, tổng tiền thắng 495.000 

đồng, tiền thua cược là 300.000 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc là 1.395.000 
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đồng. Do chưa kịp tính tiền thắng thua với D nên B chưa nhận được tiền thu lợi từ 

đánh bạc. 

Vào ngày 12/4/2019, tiền thu lợi bất chính từ đánh bạc của Phạm Phú B là 

530.000 đồng. 

2. Phạm Văn T2 khai nhận vào ngày 13/4/2019 đã tham gia cá cược 02 lượt với P 

trong 01 trận. Tổng số tiền T2 dùng để đánh bạc là 1.500.000 đồng. Do T2 thua cược 

nên không thu lợi. 

3. Nguyễn Tuấn V khai nhận đã tham gia cá cược 01 lượt với D trong 01 trận: 

Spal-Juventus với số tiền cược 300.000 đồng. Như vậy số tiền V dùng để đánh bạc là 

300.000 đồng. Do V thua cược nên không thu lợi. 

4. Huỳnh Lê Đ2 khai nhận đã tham gia cá cược 03 lượt với P trong 02 trận. Tổng 

tiền cược của hai lượt trong trận đấu trên của Đ2 là 2.450.000 đồng. Số tiền thu lợi từ 

đánh bạc là 450.000 đồng. 

5. Ngô Công T3 khai nhận đã tham gia cá cược tại 02 lượt với D trong 02 trận. 

Tổng tiền cược của 02 trận là 1.000.000 đồng, tiền thắng cược 420.000 đồng, tổng số 

tiền dùng để đánh bạc là 1.420.000 đồng. Do tiền thắng cược ít hơn số tiền thua cược 

nên Ngô Công T3 không thu lợi. 

6. Lê Văn H1 khai nhận đã tham gia cá cược 04 lượt với P trong 03 trận. Tổng số 

tiền dùng để đánh bạc của 04 lượt cá cược là 3.140.000 đồng.  Tiền thu lợi từ đánh bạc 

là 640.000 đồng. 

7. Lê Ngọc Anh T4 khai đã tham gia cá cược 02 lượt với P trong 01 trận bóng đá. 

Tổng số tiền dùng để đánh bạc là 900.000 đồng. Do 02 lượt cá cược đều chưa có kết 

quả nên Lê Ngọc Anh T4 chưa thu lợi. 

8. Nguyễn Văn T5 khai nhận đã tham gia cá cược 04 lượt với P trong 02 trận 

bóng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc là 1.890.000 đồng. Do 01 lượt cá cược chưa có 

kết quả nên tiền thu lợi từ đánh bạc của Nguyễn Văn T5 là 290.000 đồng. 

9. Nguyễn Đình V1 khai nhận đã tham gia cá cược 07 lượt với P 03 trận. Tổng số 

tiền dùng để đánh bạc là 3.350.000 đồng. Do tiền thắng cược ít hơn số tiền thua cược 

nên Nguyễn Đình V1 không thu lợi. 

10. Nguyễn Văn T6 khai nhận đã tham gia cá cược 09 lượt với P, 04 lượt với D 

trong 09 trận. Tổng số tiền dùng để đánh bạc là 16.150.000 đồng. Do có 04 lượt cá 

cược đều chưa có kết quả nên Nguyễn Văn T6 chưa thu lợi. 

11. Trần Văn H2 khai nhận đã tham gia cá cược 05 lượt với D trong 05 trận. 

Tổng số tiền dùng để đánh bạc là 7.700.000 đồng, tiền thu lợi từ đánh bạc là 200.000 

đồng. 

145



4 

 

12. Trương Văn A1 khai nhận đã tham gia cá cược 06 lượt với P, 12 lượt với D 

trong 06 trận. Tổng số tiền dùng để đánh bạc là 6.110.000 đồng. Do tiền thắng cược ít 

hơn số tiền thua cược nên Trương Văn A1 không thu lợi được. 

 Tại Bản án sơ thẩm số 150/2019/HS-ST ngày 29/11/2019 của Tòa án nhân dân 

quận Thanh Khê đã quyết định:  

Căn cứ vào điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật hình sự. 

Xử phạt: Trần Vũ Hoài P 06 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù 

tính từ ngày bắt tạm giữ ngày 14/4/2019.  

Căn cứ vào điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật hình sự. 

Xử phạt: Lê Quang D 05 năm 06 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn 

từ tính từ ngày bắt tạm giữ ngày 14/4/2019. 

Bản án sơ thẩm còn quyết định về phần xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng 

cáo bản án. 

Ngày 05/12/2019, bị cáo Trần Vũ Hoài P có đơn kháng cáo với nội dung: Án sơ 

thẩm xử nặng, xin được xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

Ngày 11/12/2019, bị cáo Lê Quang D có đơn kháng cáo với nội dung: Án sơ 

thẩm xử nặng, xin được giảm nhẹ một phần hình phạt. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát có quan điểm về việc giải quyết vụ án như 

sau: Về thủ tục: Đơn kháng cáo của các bị cáo Trần Vũ Hoài P và Lê Quang D có đầy 

đủ nội dung theo thủ tục kháng cáo và trong thời hạn kháng cáo nên đảm bảo hợp lệ. 

Về nội dung: Xét nội dung đơn kháng cáo của các bị cáo thì thấy rằng Bản án hình sự 

sơ thẩm số 150/2019/HS-ST ngày 29/11/2019 Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, 

thành phố Đà Nẵng đã xét xử các bị cáo về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm b, c 

khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Trần Vũ Hoài P với mức án 06 năm 

tù, xử phạt bị cáo Lê Quang D với mức án 05 năm 06 tháng tù là có căn cứ, phù hợp. 

Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ 

luật tố tụng Hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên Bản án sơ 

thẩm. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

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

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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[1]. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Trần Vũ Hoài P và Lê Quang D khai 

nhận: Từ khoảng tháng 02/2019, Trần Vũ Hoài P và Lê Quang D được đối tượng tên 

H thuê đến quán cà phê “A” địa chỉ số 44 đường Y, phường T, quận K, TP Đà Nẵng 

do Trần Anh T1 làm chủ để tổ chức đánh bạc thắng thua bằng tiền theo tỉ lệ cá cược 

cho các con bạc bằng hình thức ghi cá độ bóng đá đối với các trận đấu bóng đá trên 

toàn thế giới có trong trang mạng Web cá cược bóng đá tên bong88.com với tiền công 

200.000 đồng một ngày. Để thực hiện việc tổ chức đánh bạc H cung cấp cho P và D 

02 máy tính xách tay và hai tài khoản cá độ bóng đá QZ7X7905xxx, mật khẩu: 

Aaaaa11xxx, trong tài khoản cá cược có 2000 đơn vị điểm, QZ7X7905yyy, mật khẩu 

Bbbbb55xxx, trong tài khoản ban đầu có 2000 đơn vị điểm (quy ước mỗi đơn vị điểm 

tương đương số tiền 50.000 đồng) và 02 quyển sổ để ghi chép. Đến 21h40’ ngày 

13/4/2019, lúc P và D đang có hành vi sử dụng mạng internet để tổ chức cá độ bóng 

đá thắng thua bằng tiền cho nhiều người chơi cá độ tại quán cà phê “A” thì bị Phòng 

Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng bắt quả tang. 

Tổng số tiền tổ chức đánh bạc và thu lợi bất chính của các bị cáo cụ thể như sau: 

Trong thời gian từ ngày 05/4/2019 đến ngày 13/4/2019, tổng số tiền dùng để 

đánh bạc của Trần Vũ Hoài P là 4.441.211.500 đồng (Bốn tỉ bốn trăm bốn mươi mốt 

triệu hai trăm mười một ngàn năm trăm đồng), số tiền thu lợi bất chính P phải chịu 

trách nhiệm là 53.147.000 đồng (Năm mươi ba triệu một trăm bốn mươi bảy ngàn 

đồng). 

Trong thời gian từ ngày 05/4/2019 đến ngày 13/4/2019, tổng số tiền dùng để 

đánh bạc của Lê Quang D là 2.097.668.500 đồng (Hai tỉ không trăm chín mươi bảy 

triệu sáu trăm sáu mươi tám ngàn năm trăm đồng), số tiền D thu lợi bất chính là 

129.760.000 đồng (Một trăm hai mươi chín triệu bảy trăm sáu mươi ngàn đồng). 

 [2]. Xét kháng cáo của các bị cáo Trần Vũ Hoài P và Lê Quang D, thì thấy: 

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, 

làm gia tăng tệ nạn xã hội tại địa P và gây ảnh hưởng đến nếp sống văn minh của xã 

hội. Trong vụ án này, bị cáo P là người đã rủ rê, lôi kéo bị cáo D cùng tổ chức đánh 

bạc và số tiền đánh bạc của bị cáo P cũng cao hơn bị cáo D nên mức án của bị cáo P 

phải cao hơn bị cáo D. Xét thấy, đối với các bị cáo cần xử phạt nghiêm, cách ly ra 

khỏi xã hội một thời gian để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Bản án sơ thẩm 

đã đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của các bị cáo, 

đồng thời áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Trần Vũ Hoài P 06 năm tù và xử 
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phạt bị cáo Lê Quang D 05 năm 06 tháng tù là phù hợp. Tại cấp phúc thẩm, gia đình 

bị cáo đã nộp thêm 3.000.000 đồng tiền thu nhập bất chính theo bản án sơ thẩm quyết 

định. Đây là tình tiết giảm nhẹ mới, HĐXX ghi nhận cho bị cáo P. Tuy nhiên, các bị 

cáo không cung cấp thêm được tình tiết giảm nhẹ nào mới nên không có căn cứ để 

chấp nhận kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo. Do đó, Hội đồng 

xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên Bản án sơ thẩm như đề 

nghị của đại diện Viện kiểm sát. 

Đối với số tiền 3.000.000 đồng gia đình bị cáo Trần Vũ Hoài P đã nộp cần tiếp 

tục tạm giữ để đảm bảo việc thi hành án. 
 

 [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. 
 

[4]. Các bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật. 
 
 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

1. Căn cứ vào Điểm a Khoản 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ luật Tố tụng Hình sự. 
 

Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Trần Vũ Hoài P và Lê Quang D, giữ 

nguyên Bản án sơ thẩm. 
 
 

2. Căn cứ: 

- Điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình 

sự. 

Xử phạt: Bị cáo Trần Vũ Hoài P 06 (sáu) năm tù về tội “Tổ chức đánh 

bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày 14/4/2019.  

- Điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình 

sự. 

Xử phạt: Bị cáo Lê Quang D 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Tổ 

chức đánh bạc”. Thời hạn từ tính từ ngày 14/4/2019. 

Tuyên quy trữ số tiền 3.000.000đ (ba triệu đồng) gia đình bị cáo Trần Vũ Hoài 

P đã nộp ngày 19.02.2020, theo Biên lai thu số 07309 của Chi cục thi hành án dân sự 

quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng để bảo đảm thi hành án. 

3. Về án phí: Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các bị cáo Trần Vũ Hoài P và Lê 

Quang D, mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự phúc thẩm. 
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4. 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:  
- VKSND thành phố Đà Nẵng; 
- Phòng HSNV – CA Tp Đà Nẵng; 
- CQ THAHS – CA quận Thanh Khê; 
- VKSND quận Thanh Khê; 
- CQCSĐT Công an quận Thanh Khê; 
- Toà án nhân dân quận Thanh Khê; 
- Vụ GĐKT I – TAND tối cao; 
- Trại giam Hòa Sơn; 
- Các bị cáo; 

- Lưu HS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Bùi Trọng Danh 
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  TÒA ÁN NHÂN DÂN  

TỈNH SƠN LA 

 

Bản án số: 53/2020/HSST 

Ngày 17- 6 - 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 SƠN LA 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đinh Huy Hiệp. 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Khánh Loan, ông Nguyễn Hồng 

Sơn. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Đà Giang - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Sơn La. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Văn Thành - Kiểm sát viên.  

Ngày 17 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La, xét xử 

công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 60/2020/TLST-HS ngày 15 tháng 5 

năm 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 110/2020/QĐXXST-HS ngày 

04 tháng 6 năm 2020 đối với các bị cáo: 

1. Quàng Thị P, sinh năm 1989 tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Nơi cư 

trú: Bản C, xã M, huyện Mường La, tỉnh Sơn La; nghề nghiệp: Trồng trọt; trình 

độ văn hóa: 4/12; dân tộc: Thái; giới tính: Nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Lù Văn Kh và bà Cà Thị T (đã chết); bố nuôi là Quàng Văn H, mẹ 

nuôi là Quàng Thị N; bị cáo có chồng là Tòng Văn H (là bị cáo trong cùng vụ án) 

và có 03 con (con lớn nhất sinh năm 2007 là con riêng của bị cáo, con nhỏ nhất 

sinh năm 2014); Tiền án, tiền sự: Không; 

Ngày 13/4/2016 bị Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La xử phạt 09 năm tù về tội 

Mua bán người (đến nay bị cáo chưa chấp hành xong hình phạt tù); hành vi phạm 

tội ngày 23/11/2014 của bị cáo xảy ra trước ngày xét xử của Bản án ngày 

13/4/2016. 

Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La, đến 

nay có mặt tại phiên tòa. 

2. Tòng Văn H, sinh ngày 17 tháng 4 năm 1992, tại huyện Mường La, tỉnh 

Sơn La. Nơi cư trú: Bản C, xã M, huyện Mường La, tỉnh Sơn La; nghề nghiệp: 

Trồng trọt; trình độ văn hóa: 4/12; dân tộc: Thái; Giới tính: Nam; tôn giáo: 

không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Tòng Văn C (đã chết) và bà Lò Thị L; bị 

cáo có vợ là Quàng Thị P (là bị cáo trong cùng vụ án) và có 03 con (con lớn nhất 

sinh năm 2010 là con riêng của bị cáo, con nhỏ nhất sinh năm 2014); Tiền án, tiền 
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sự: Không; 

Ngày 13/4/2016 bị Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La xử phạt 07 năm tù về tội 

Mua bán người (đến nay bị cáo chưa chấp hành xong hình phạt tù); hành vi phạm 

tội ngày 23/11/2014 của bị cáo xảy ra trước ngày xét xử của Bản án ngày 

13/4/2016. 

Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La, đến 

nay có mặt tại phiên tòa. 

* Bị hại: Chị Cà Văn K, sinh năm 2000, trú tại: Bản C, xã M, huyện Mường 

La, tỉnh Sơn La. Có mặt. 

* Người đại diện của bị hại: Ông Cà Văn L, sinh năm 1979, trú tại: Bản C, 

xã M, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Có mặt. 

* Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại: Ông Tòng Văn Minh, 

là Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Sơn La. 

Có mặt. 

* Người bào chữa cho bị cáo Quàng Thị P: Ông Cầm Hải Du là Luật sư 

Đoàn Luật sư tỉnh Sơn La. Có mặt. 

* Người bào chữa cho bị cáo Tòng Văn H: Ông Nguyễn Bá Linh là Luật sư 

Đoàn Luật sư tỉnh Sơn La. 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: 

Ngày 11/10/2019, Cơ quan An ninh điều tra (PA09) Công an tỉnh Sơn La 

tiếp nhận đơn tố cáo của Cà Thị K sinh ngày 09/12/2000 trú tại Bản C, xã M, 

huyện Mường La, tỉnh Sơn La với nội dung: Ngày 21/11/2014 vợ chồng Tòng 

Văn H và Quàng Thị P đều trú tại Bản C, xã M, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, 

đã đưa K sang Trung Quốc bán.  

Sau khi tiếp nhận đơn của Cà Thị K, Cơ quan An ninh điều tra đã xác minh, 

điều tra đối với vợ chồng Quàng Thị P, Tòng Văn H kết quả xác định: Ngày 

13/4/2016 Quàng Thị P bị Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La xử phạt 09 năm tù, Tòng 

Văn H bị xử phạt 07 năm tù về tội Mua bán người, theo quy định tại Điều 119 

BLHS năm 1999. Quàng Thị P hiện đang chấp hành án phạt tù tại trại giam Ninh 

Khánh - Bộ Công an, Tòng Văn H đang chấp hành án phạt tù tại trại giam Yên 

Hạ - Bộ Công an. 

Quá trình điều tra các bị cáo Quàng Thị P, Tòng Văn H khai nhận: 

Năm 2006 Quàng Thị P bị lừa bán sang Trung Quốc, đến năm 2009 P trốn 

được về Việt Nam sống tại bản T, xã B, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La sau đó 

kết hôn với Tòng Văn H và sinh sống tại Bản C, xã M, huyện Mường La. Ngày 

21/11/2014, Quàng Thị P gặp Cà Thị K là người ở cùng bản khi K đi chăn ngựa ở 

khu vực gần nhà P. Qua nói chuyện P rủ K đi làm thuê cùng P với mức thu nhập 

151



3 

 

cao (P không nói ý định đưa K sang Trung Quốc để bán), K nhất trí, P đưa cho K 

một chiếc điện thoại di động để khi nào đi thì P gọi.  

Sau khi rủ được K, sáng ngày 22/11/2014, P gọi điện cho một người phụ nữ 

tên Dung ở Trung Quốc (trong thời gian ở Trung Quốc P quen và có số điện thoại 

của người phụ nữ này) hỏi ở bên Trung Quốc biết ai có nhu cầu lấy vợ người Việt 

Nam không để P đưa sang, Dung bảo cứ đưa người sang Dung sẽ đón ở gần cửa 

khẩu quốc tế Lào Cai (P, Dung không thỏa thuận tiền bán K là bao nhiêu).  

Khoảng 15 giờ ngày 23/11/2014, P gọi điện bảo K ra đầu bản sẽ có Tòng 

Văn H (chồng của P) đến đón để đi làm thuê, K đồng ý. Sau đó, P nói với H về 

việc sẽ đưa K sang Trung Quốc bán và bảo H chở P cùng con gái 08 tháng tuổi ra 

khu vực dốc Cao Pha (gần cầu Nặm Pàn, xã M, huyện Mường La) thuộc Quốc lộ 

279D đón xe khách rồi quay lại đón K. H lấy xe máy chở hai mẹ con P ra Quốc lộ 

279D thuộc địa phận bản Hua Bó, xã M rồi quay lại đầu Bản C đón K. Khi đến 

đầu Bản C, H thấy K đi xe đạp đến, H bảo K lên xe máy để H chở đến chỗ P đang 

đợi, K nhất trí và để lại chiếc xe đạp ở khu vực đầu Bản C rồi lên xe máy để H 

chở đi đến chỗ P đứng đợi. Sau khi giao K cho P, H điều khiển xe máy về nhà, 

còn P bế con nhỏ cùng K đón xe khách đến bến xe khách thành phố Sơn La rồi 

ngủ lại qua đêm ở một nhà trọ gần bến xe.  

Khoảng 05 giờ ngày 24/11/2014, P cùng K đi xe khách đến thành phố Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai, sau đó thuê xe ôm đi đến khu vực biên giới Việt Nam - Trung 

Quốc rồi thuê thuyền đi qua sông sang Trung Quốc gặp Dung cùng một nhóm 

người đàn ông Trung Quốc đang đợi sẵn. P giao K cho Dung và được Dung trả 

cho 5.000.000 đồng và hứa sẽ đưa thêm tiền cho P nếu bán K được giá cao, P 

đồng ý. Do P và Dung trao đổi với nhau bằng tiếng Trung Quốc nên K không 

hiểu nội dung trao đổi giữa P và Dung. Sau khi nhận tiền xong P bảo K đi theo 

Dung và nhóm người trên vào nội địa Trung Quốc, còn P bế con nhỏ quay trở về 

Bản C, M, Mường La. Sau khi về đến nhà P nói với H đã bán K sang Trung Quốc 

được 5.000.000 đồng, số tiền này hai vợ chồng P, H đã sử dụng hết cho việc chi 

tiêu sinh hoạt chung của gia đình.  

Về phía bị hại Cà Thị K: Sau khi P quay về bị nhóm người Trung Quốc đưa 

lên xe ô tô đi vào nội địa Trung Quốc đến một ngôi nhà 02 tầng không rõ địa chỉ 

cụ thể, K bị nhóm người Trung Quốc này quản lý ở chung với một số người phụ 

nữ Việt Nam khác. Lúc này K mới biết bị P và H lừa bán. Trong thời gian ở 

Trung Quốc, K thường xuyên bị đánh đập, ép buộc làm việc nhà. Ngày 

09/8/2019, lợi dụng sơ hở của các đối tượng quản lý, K đã bỏ trốn về Việt Nam, 

sau đó đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La trình báo về việc bị 

Quàng Thị P, Tòng Văn H lừa đưa sang Trung Quốc bán. Quá trình điều tra Cơ 

quan điều tra đã xác minh làm rõ Cà Thị K sinh ngày 09/12/2000 (tính đến ngày 

bị P, H đưa sang Trung Quốc bán, K được 13 tuổi 11 tháng 14 ngày) Cà Thị K 

yêu cầu P, H bồi thường tổn thất về danh dự, nhân phẩm 100.000.000 đồng (Một 

trăm triệu đồng). 

Đối với người phụ nữ tên Dung ở Trung Quốc, Quàng Thị P khai không biết 
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địa chỉ cụ thể ở đâu. Do vậy Cơ quan an ninh điều tra không có căn cứ để xác 

minh, điều tra. 

Tại Cáo trạng số 57/VKS-P1 ngày 15/5/2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Sơn La đã truy tố các bị cáo Quàng Thị P, Tòng Văn H về tội Mua bán người 

dưới 16 tuổi, theo điểm đ khoản 2 Điều 151 Bộ luật Hình sự. 

* Tại phiên tòa: 

- Các bị cáo Quàng Thị P, Tòng Văn H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

của mình như nội dung cáo trạng nêu, các bị cáo không khai báo gì thêm. 

- Bị hại Cà Thị K và người đại diện của bị hại là ông Cà Văn L yêu cầu các 

bị cáo phải bồi thường chi phí tìm kiếm, đón Cà Thị K và tiền bù đắp tổn thất về 

tinh thần trong suốt gần 05 năm bị hại bị bán sang Trung Quốc với số tiền là 

100.000.000đ (Một trăm triệu đồng).  

- Đại diện Viện kiểm sát giữ quan điểm truy tố và đề nghị: Tuyên bố các bị 

cáo Quàng Thị P, Tòng Văn H phạm tội Mua bán người dưới 16 tuổi.  

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 151; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự xử phạt bị cáo Quàng Thị P từ 12 đến 13 năm tù; không áp dụng hình 

phạt bổ sung (phạt tiền) đối với bị cáo; Áp dụng vào khoản 1 Điều 56 Bộ luật 

hình sự, tổng hợp hình phạt với hình phạt 09 năm tù tại Bản án hình sự sơ thẩm số 

68/2016/HSST ngày 13/4/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La, buộc bị cáo 

Quàng Thị P phải chấp hành mức hình phạt tù chung.  

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 151; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 54, Điều 

58 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Tòng Văn H từ 08 đến 09 năm tù; không áp 

dụng hình phạt bổ sung (phạt tiền) đối với bị cáo; Áp dụng vào khoản 1 Điều 56 

Bộ luật hình sự, tổng hợp hình phạt với hình phạt 07 năm tù tại Bản án hình sự sơ 

thẩm số 68/2016/HSST ngày 13/4/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La, buộc bị 

cáo Tòng Văn H phải chấp hành mức hình phạt tù chung. 

Áp dụng Điều 592 Bộ luật Dân sự buộc các bị cáo phải bồi thường cho bị 

hại tiền chi phí tìm kiếm và tổn thất tinh thần cho bị hại. 

- Quan điểm của Luật sư bào chữa cho các bị cáo Quàng Thị P nhất trí với 

tội danh và điều luật mà Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đã truy tố. Đề nghị 

Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết: Bị có có trình độ văn hóa thấp nên nhận 

thức hiểu biết về pháp luật hạn chế; bị cáo cũng từng là nạn nhân của tội phạm 

mua bán người và có hoàn cảnh khó khăn cả hai vợ chồng đều đang phải chấp 

hành án, bị cáo thành khẩn khai báo và khai ra chồng là Tòng Văn H nên được 

hưởng hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s, t khoản 

1 Điều 51 Bộ luật hình sự, luật sư đề nghị áp dụng Điều 54 xem xét xử phạt bị 

báo mức hình phạt từ 08 đến 09 năm tù. 

- Quan điểm của Luật sư bào chữa cho các bị cáo Tòng Văn H nhất trí với 

tội danh và điều luật mà Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đã truy tố. Đề nghị 

Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết bị cáo không có tiền án tiền sự, thành khẩn 
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khai báo, tham gia với vai trò đồng phạm giúp sức, luật sư đề nghị xử phạt bị cáo 

ở mức thấp của mức hình phạt Viện kiểm sát đã đề nghị. 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại, ông Tòng Văn Minh có 

ý kiến: Nhất trí cáo trạng và Luận tội của Viện kiểm sát về tội danh, các tình tiết 

tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và mức hình phạt đối với các bị cáo; 

ngoài ra các Luật sư cho rằng các bị cáo phạm tội do hoàn cảnh khó khăn, nhận 

thức pháp luật hạn chế là không đúng bởi ngoài lần phạm tội này cùng thời điểm 

các bị cáo đã thực hiện việc mua bán nhiều người khác, không thể nói có hoàn 

cảnh khó khăn thì phạm tội, mọi người đều bình đẳng và phải chấp hành pháp 

luật như nhau; hiện gia đình bị hại giảm mức bồi thường và yêu cầu các bị cáo 

bồi thường 50 triệu đồng. 

- Bị hại Cà Thị K và người đại diện nhất trí quan điểm của trợ giúp viên 

pháp lý. 

- Các bị cáo nhất trí với quan điểm của bào chữa của luật sư và trình bày do 

điều kiện kinh tế khó khăn, đông con nhỏ nên sau này chỉ có khả năng bồi thường 

cho bị hại mức 20 triệu đồng, các bị cáo đều xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phần tranh luận Kiểm sát viên và các luật sư, bị cáo, bị hại và người đại 

diện bị hại giữ nguyên quan điểm như đã nêu trên. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

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

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan an ninh điều tra, Điều tra 

viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, 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, bị hại, người bào chữa 

cho bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến khiếu nại về 

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

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

hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  

[2] Về hành vi phạm tội của các bị cáo: Xét lời khai nhận hành vi phạm tội 

của các bị cáo tại phiên tòa và lời khai nhận tội tại cơ quan điều tra là đồng nhất, 

phù hợp với lời khai của người bị hại và phù hợp với nội dung Cáo trạng truy tố 

đối với các bị cáo, đã thể hiện: Lợi dụng sự thiếu hiểu biết, nhận thức còn hạn chế 

của bị hại, Quàng Thị P đã lừa dối bị hại bằng cách đưa ra thông tin về đi làm 

thuê có thu nhập cao nhưng thực chất là để dụ dỗ, lừa bán bị hại Cà Thị K sang 

Trung Quốc nhằm mục đích hưởng lợi. Ngày 24/11/2014 Quàng Thị P với sự 

giúp sức của và Tòng Văn H đã thực hiện hành vi đưa Cà Thị K sang Trung Quốc 

bán và hưởng lợi 5.000.000đ. Sau gần 05 năm bị lừa bán sang Trung Quốc, ngày 

09/8/2019, lợi dụng sơ hở của các đối tượng quản lý bên Trung Quốc, Cà Thị K 

đã bỏ trốn về Việt Nam sau đó đến Phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh Sơn La 

tố cáo hành vi mua bán người của Quàng Thị P và Tòng Văn H.   
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 Hành vi phạm tội của các bị cáo được chứng minh bằng các căn cứ sau: 

- Đơn tố cáo của chị Cà Thị K, trú tại Bản C, xã M, huyện Mường La, tỉnh 

Sơn La gửi Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La với nội dung tố cáo 

Quàng Thị P và Tòng Văn H có hành vi lừa bán K sang Trung Quốc. 

- Kết quả nhận dạng ảnh đối với các bị cáo Quàng Thị P và Tòng Văn H của 

bị hại Cà Thị K.  

- Lời khai của các bị cáo Quàng Thị P, Tòng Văn H tại cơ quan điều tra và 

tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị hại Cà Thị K, phù hợp với nhau về nội 

dung trao đổi liên quan việc hứa hẹn đón, đưa bị hại sang Trung Quốc, phù hợp 

về thời gian, địa điểm hẹn gặp để đón bị hại Cà Thị K. 

- Giấy khai sinh của Cà Thị K, thể hiện bị hại Cà Thị K sinh ngày 

09/12/2000, tính đến thời điểm bị các bị cáo lừa bán sang Trung Quốc Cà Thị K 

mới được 13 tuổi 11 tháng 14 ngày. 

Từ các căn cứ như đã nêu trên, có đủ cơ sở kết luận các các bị cáo Quàng 

Thị P, Lò Văn H phạm tội Mua bán người dưới 16 tuổi, tội phạm và hình phạt 

quy định tại Điều 151 Bộ luật Hình sự.  

[3] Về tình tiết định khung hình phạt:  

Các bị cáo Quàng Thị P, Lò Văn H đã thực hiện hành vi mua bán người dưới 

16 tuổi ra khỏi biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nên đã phạm 

vào tình tiết “Đưa nạn nhân ra khỏi biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam” quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 151 Bộ luật hình sự, có mức hình 

phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. 

[4] Xét về tính chất, mức độ, phạm tội và vai trò của bị cáo trong vụ án: 

Hành vi dụ dỗ, lừa đưa bị hại Cà Thị K sang Trung Quốc bán cho người phụ 

nữ tên là Dung của các bị cáo Quàng Thị P và Tòng Văn H là nguy hiểm cho xã 

hội, đã xâm phạm trực tiếp đến danh dự, nhân phẩm, quyền tự do của con người, 

xâm phạm nghiêm trọng sự phát triển bình thường về thể chất, tâm sinh lý của bị 

hại, gây tâm lý hoang mang và bất bình cho quần chúng nhân dân và ảnh hưởng 

xấu đến an ninh trật tự tại địa phương.  

Bị cáo Quàng Thị P trước đây cũng đã bị lừa bán sang trung Quốc, sau khi 

trở về địa phương đã không thức tỉnh để làm ăn lương thiện mà tiếp tục giữ mối 

liên hệ với các đối tượng xấu. Lợi dụng điều kiện hoàn cảnh kinh tế khó khăn và 

sự thiếu hiểu biết của bị hại đã trực tiếp thực hiện hành vi lừa dối bị hại và lôi kéo 

Tòng Văn H cùng thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo giữ vai trò chính trong vụ án 

do đó cần phải xử nghiêm khắc hơn.  

Đối với Tòng Văn H, biết hành vi sai trái của P nhưng không ngăn cản mà 

còn tham gia đưa P ra nơi đón xe và đón bị hại giao cho P để đưa sang Trung 

Quốc bán, do đó bị cáo là đồng phạm với vai trò người giúp sức. 

 [5] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 
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Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng; quá trình điều tra và tại phiên tòa 

các bị cáo thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.  

Đối với bị cáo Quàng Thị P có bố đẻ có thành tích được tặng bằng khen nên 

được áp dụng khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, ngoài ra Luật sư cho rằng trong 

quá trình điều tra bị cáo đã thành khẩn khai báo, ngoài ra còn khai ra đồng phạm 

là Tòng Văn H nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, t 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự và đề nghị áp dụng Điều 54 để giảm hình phạt 

dưới khung được áp dụng. Tuy nhiên, tài liệu trong hồ sơ vụ án thể hiện sau khi 

bị hại trở về Việt Nam đã có đơn tố cáo hành vi phạm tội của P và H và đây là cơ 

sở để cơ quan chức năng điều tra xử lý đối với các bị cáo, nên lời khai của bị cáo 

Quàng Thị P trong quá trình điều tra chỉ được xem xét áp dụng tình tiết thành 

khẩn khai báo và bị cáo là người trực tiếp thực hiện hành vi pham tội, giữ trai trò 

chính trong vụ án nên không có căn cứ chấp nhận ý kiến của Luật sư về việc áp 

dụng Điều 54 để xử bị cáo P mức hình phạt thấp hơn khung hình phạt được áp 

dụng. 

Đối với bị cáo Tòng Văn H là đồng phạm người giúp sức cho P vai trò 

không đáng kể nên được xem xét áp dụng thêm Điều 54, Điều 58 Bộ luật Hình sự 

khi quyết định hình phạt. 

[6] Về hình phạt bổ sung (phạt tiền): Các bị cáo hiện đang chấp hành án phạt 

tù tại một bản án khác nên không có khả năng thi hành, do đó không áp dụng. 

[7] Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra bị hại yêu cầu bị cáo bồi 

thường 100.000.000đ (một trăm triệu). Tại phiên tòa bị hại và người đại diện của 

bị hại giảm mức bồi thường và yêu cầu các bị cáo phải bồi thường chi phí tìm 

kiếm và đón đưa bị hại khi về Việt Nam, tiền bồi thường tổn thất về tinh với số 

tiền là 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng), các bị cáo chỉ nhất trí bồi thường mức 

20.000.000đ (hai mươi triệu đồng). Xét thấy các bị cáo đã gây ra thiệt hại và yêu 

cầu bồi thường của bị hại đối với các bị cáo là chính đáng. Tuy nhiên, tại phiên 

tòa bị hại và người đại diện không đưa ra được căn cứ chứng minh mức độ thiệt 

hại, đối chiếu với các quy định tại Điều 692 Bộ luật dân sự và Nghị quyết số 

03/2006 ngày 08/7/2016 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Hội 

đồng xét xử xét thấy cần chấp nhận ½ mức yêu cầu bồi thường của bị hại đối với 

các bị cáo, là phù hợp với mức bồi thường bù đắp tổn thất tinh thần và các chi phí 

cần thiết khác để tìm kiếm, đưa đón bị hại, phù hợp với điều kiện thu nhập sinh 

hoạt tại địa phương và cần buộc các bị cáo phải liên đới trách nhiệm bồi thường 

cho bị hại khoản tiền 25.000.000đ (hai mươi lăm triệu đồng) 

[8] Đối với khoản tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng) các bị cáo có được từ 

việc mua bán người, các bị cáo đã sử dụng hết vào việc sinh hoạt chung trong gia 

đình, xét đây là khoản tiền hưởng lợi không chính đáng cần truy thu để nộp vào 

ngân sách Nhà nước. 

 [9] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự và dân sự sơ thẩm theo 

quy định của pháp luật. 
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 151; điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 

56 Bộ luật Hình sự: Tuyên bố các bị cáo Quàng Thị P phạm tội “Mua bán người 

dưới 16 tuổi”.  

- Xử phạt bị cáo Quàng Thị P 12 (mười hai) năm tù. Tổng hợp hình phạt với 

hình phạt 09 (chín) năm tù tại Bản án hình sự sơ thẩm số 68/2016/HSST ngày 

13/4/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La, buộc bị cáo Quàng Thị P phải chấp 

hành mức hình phạt tù chung là 21 (hai mốt) năm tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù được tính từ ngày 17/5/2016 (ngày bị cáo bị bắt để chấp hành Bản án số 

68/2016/HSST ngày 13/4/2016). 

- Không áp dụng hình phạt bổ sung (phạt tiền) đối với bị cáo. 

2. Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 151; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 54; Điều 

58, khoản 1 Điều 56 Bộ luật Hình sự: Tuyên bố bị cáo Tòng Văn H phạm tội 

“Mua bán người dưới 16 tuổi”.  

- Xử phạt bị cáo Tòng Văn H 08 (tám) năm tù. Tổng hợp hình phạt với hình 

phạt 07 (bảy) năm tù tại Bản án hình sự sơ thẩm số 68/2016/HSST ngày 

13/4/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La, buộc bị cáo Tòng Văn H phải chấp 

hành mức hình phạt tù chung là 15 (mười lăm) năm tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù được tính từ ngày 02/10/2015 (ngày tính thời hạn chấp hành hình phạt tù 

của Bản án số 68/2016/HSST ngày 13/4/2016) . 

- Không áp dụng hình phạt bổ sung (phạt tiền) đối với bị cáo. 

3. Truy thu số tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng) để nộp vào ngân sách Nhà 

nước, trong đó truy thu của bị cáo Quàng Thị P 2.500.000đ (hai triệu, năm trăm 

nghìn đồng) truy thu của bị cáo Tòng Văn H 2.500.000đ (hai triệu, năm trăm 

nghìn đồng). 

4. Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ khoản 2 Điều 48 Bộ luật Hình sự; khoản 1 

Điều 584, 592 Bộ luật dân sự, tuyên: Buộc các bị cáo Quàng Thị P, Tòng Văn H 

phải liên đới bồi thường cho người bị hại Cà Thị K số tiền 25.000.000đ (hai mươi 

lăm triệu đồng), trong đó mỗi bị cáo phải bồi thường Cà Thị K 12.500.000đ 

(mười hai triệu, năm trăm nghìn đồng). 

5. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự; khoản 1 

Điều 21, điểm a, c khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội: Buộc các bị cáo Quàng Thị P, Tòng Văn H mỗi bị cáo 

phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 625.000đ 

(sáu trăm hai mươi lăm nghìn đồng) án phí dân sự. Tổng cộng mỗi bị cáo phải 

chịu 825.000đ (tám trăm hai mươi lăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự và dân sự 

sơ thẩm. 

6. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại, người đại diện của bị hại được quyền 

kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm./. 
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“Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7 và Điều 9 

Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự”.  

Nơi nhận: 

- TAND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh Sơn La; 

- Công an tỉnh Sơn La;   

- Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La; 

- Trại giam Yên Hạ; 

- Trại giam Ninh Khánh; 

- Cục THADS tỉnh Sơn La; 

- Sở Tư pháp tỉnh Sơn La; 

- Bị cáo, bị hại, người tham gia tố tụng khác; 

- Phòng KTNV- THA; 

- Lưu HS-AV. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Đinh Huy Hiệp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN 
THẨM PHÁN 

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO               

TẠI HÀNỘI 

 

Bản án số 284/2020/HSPT 

Ngày 16/6/2020 

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 toà: Ông Nguyễn Xuân Hùng;   

         Các Thẩm phán:             Ông Ngô Tự Học; 

                Bà Nguyễn Phương Hạnh.                       

Thư ký ghi biên bản phiên toà: Bà Đặng Thị Cẩm Ly, Thư ký Toà án nhân dân 

cấp cao tại Hà Nội. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tham gia phiên toà: Ông Vũ Văn 

Biểu, Kiểm sát viên cao cấp. 

 Ngày 16 tháng 6 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh. 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ 

án hình sự thụ lý số 960/2019/TLPT-HS ngày 03 tháng 12 năm 2019 đối với bị 

cáo Lê Văn Ph cùng đồng phạm phạm, do có kháng cáo của bị hại đối với Bản án 

hình sự sơ thẩm số 112/2019/HS-ST ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Toà án nhân 

dân tỉnh Quảng Ninh. 

* Các bị cáo không kháng cáo nhưng bị kháng cáo:  

1. Lê Văn Ph, sinh ngày 10/8/1971; giới tính: Nam; nơi ĐKNKTT: tổ 6, khu 

1, phường Vàng D, thành phố Uông B, tỉnh Quảng Ninh; quốc tịch: Việt Nam; 

dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Bảo vệ Công ty PT.Vietmindo 

Energitama; trình độ học vấn: Lớp 12/12; con ông Lê Văn L (đã chết) và bà 

Nguyễn Thị H; có vợ là Phạm Thị Q và có 02 con, con lớn sinh năm 1999, con 

nhỏ sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo đầu thú và bị tạm giữ, giam từ 

ngày 13/02/2019 đến nay; Có mặt tại phiên tòa. 

2. Nguyễn Hùng V, sinh ngày 01/7/1970; giới tính: Nam; nơi ĐKNKTT: tổ 

16, khu 3, phường Vàng D, thành phố Uông B, tỉnh Quảng Ninh; quốc tịch: Việt 

Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Bảo vệ Đội cơ động thuộc 

Phòng Phòng Thanh tra, Pháp chế, Quân sự, Bảo vệ và Kiểm toán nội bộ của Công 

ty kho vận Đá Bạc - Vinacomin; trình độ học vấn: Lớp 12/12; con ông Nguyễn 

Văn L1 (đã chết) và bà Vũ Thị Th; có vợ là Văn Thị L2 và có 02 con, con lớn sinh 

năm 1996, con nhỏ sinh năm 2007; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo đầu thú và bị 

tạm giữ, giam từ ngày 13/02/2019 đến nay; Có mặt tại phiên tòa. 
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3. Vũ Văn H1, sinh ngày 17/10/1968; giới tính: Nam; nơi ĐKNKTT: tổ 

15A, khu Lạc Th1, phường Yên Th1, thành phố Uông B, tỉnh Quảng Ninh; quốc 

tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Đội trưởng Đội bảo 

vệ khu vực Vàng D thuộc Phòng Thanh tra, Pháp chế, Quân sự, Bảo vệ và Kiểm 

toán nội bộ của Công ty kho vận Đá Bạc -Vinacomin; chức vụ (Đảng, chính 

quyền, đoàn thể) trước khi phạm tội: Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam (đã đình 

chỉ sinh hoạt); trình độ học vấn: Lớp 12/12; con ông Vũ Văn Ph1 (đã chết) và bà 

Phạm Thị L3; có vợ là Phạm Thị Th2 và có 02 con, con lớn sinh năm 2000, con 

nhỏ sinh năm 2010; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo đầu thú và bị tạm giữ từ ngày 

14/02/2019, đến ngày 17/5/2019 được thay thế biện pháp tạm giam, hiện đang áp 

dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt tại phiên tòa. 

4. Vũ Hồng H2, sinh ngày 10/12/1976; giới tính: Nam; nơi ĐKNKTT: tổ 5, 

khu 4, phường Vàng D, thành phố Uông B, tỉnh Quảng Ninh; quốc tịch: Việt Nam; 

dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 

Lớp 10/12; con ông Vũ Hồng Q1 (đã chết) và bà Dương Thị Th2; có vợ là Bùi 

Thị H2 và có 02 con, con lớn sinh năm 1998, con nhỏ sinh năm 2008; tiền án, tiền 

sự: Không; bị cáo đầu thú và bị tạm giữ từ ngày 14/02/2019, đến ngày 26/4/2019 

được thay thế biện pháp tạm giam, hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm 

đi khỏi nơi cư trú; Có mặt tại phiên tòa. 

5. Trịnh Chí L4, sinh ngày 26/11/1973; giới tính: Nam; nơi ĐKNKTT: tổ 

8, khu 1, phường Vàng D, thành phố Uông B, tỉnh Quảng Ninh; quốc tịch: Việt 

Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ học vấn: Lớp 

7/12; con ông Trịnh Xuân Th3 và bà Phùng Thị S; có vợ là Vũ Thị T và có 02 

con, con lớn sinh năm 2000, con nhỏ sinh năm 2004; tiền án, tiền sự: Không; bị 

cáo đầu thú và bị tạm giữ, giam từ ngày 14/02/2019 đến nay; Có mặt tại phiên tòa. 

6. Lê Mạnh H3, sinh ngày 09/10/1965; giới tính: Nam; nơi cư trú: tổ 2, khu 

8, phường Thanh S, thành phố Uông B, tỉnh Quảng Ninh; quốc tịch: Việt Nam; dân 

tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Công nhân lái máy xúc Công ty kho vận 

Đá Bạc - Vinacomin; trình độ học vấn: Lớp 7/10; con ông Lê Văn H4 và bà Phạm 

Thị H5; có vợ là Lưu Thị Th4 và có 02 con, con lớn sinh năm 1993, con nhỏ sinh 

năm 2007; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo đầu thú và bị tạm giữ từ ngày 14/02/2019, 

đến ngày 26/4/2019 được thay thế biện pháp tạm giam, hiện đang áp dụng biện 

pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt tại phiên tòa. 

7. Lê Hồng Q2, sinh ngày 17/10/1994; giới tính: Nam; nơi ĐKNKTT: tổ 1, 

khu 10, phường Thanh S, thành phố Uông B, tỉnh Quảng Ninh; quốc tịch: Việt 

Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Công nhân lái máy xúc Công 

ty kho vận Đá Bạc - Vinacomin; trình độ học vấn: Lớp 12/12; con ông Lê Thanh 

H6 (đã chết) và bà Hoàng Thị M; có vợ là Đinh Thị Huyền Tr và có 01 con sinh 

năm 2014; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo đầu thú và bị tạm giữ từ ngày 

13/02/2019, đến ngày 17/5/2019 được thay thế biện pháp tạm giam, hiện đang áp 

dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt tại phiên tòa. 
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8. Trương Văn C, sinh ngày 12/3/1986; giới tính: Nam; nơi ĐKNKTT: thôn 

Quan Đ, xã Thượng Yên C1, thành phố Uông B, tỉnh Quảng Ninh; quốc tịch: Việt 

Nam; dân tộc: Dao; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Bảo vệ Đội bảo vệ khu vực 

Vàng D - Công ty kho vận Đá Bạc - Vinacomin. trình độ học vấn: Lớp 6/12; con 

ông Trương Văn S1 và bà Trương Thị H8; có vợ là Nguyễn Thị Nh và có 02 con, 

con lớn sinh năm 2006, con nhỏ sinh năm 2009; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo 

đầu thú và bị tạm giữ, giam từ ngày 14/02/2019 đến nay; Có mặt tại phiên tòa. 

9. Trương Quốc N, sinh ngày 20/11/1980; giới tính: Nam; nơi cư trú: thôn 

Quan Đ, xã Thượng Yên C1, thành phố Uông B, tỉnh Quảng Ninh; quốc tịch: Việt 

Nam; dân tộc: Dao; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Bảo vệ Đội bảo vệ khu vực 

Vàng D - Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin; trình độ học vấn: Lớp 9/12; con 

ông Trương Quốc Q3 (đã chết) và bà Nguyễn Thị D1; có vợ là Vũ Thị H7 và có 

02 con, con lớn sinh năm 2007, con nhỏ sinh năm 2012; tiền án, tiền sự: Không; 

bị cáo đầu thú và bị tạm giữ, giam từ ngày 13/02/2019 đến nay; Có mặt tại phiên 

tòa. 

 * Bị hại có kháng cáo: Công ty PT. Vietmindo Energitama;  

Địa chỉ: thôn Uông Th5, phường Vàng D, thành phố Uông B, tỉnh Quảng 

Ninh; 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Eko Satriono - Chức vụ: Tổng giám 

đốc điều hành, vắng mặt, đã có ủy quyền cho Priya Sadaya. 

         - Người phiên dịch cho ông Eko Satriono: Bà Đào Thị Quỳnh H9; có mặt. 

 Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty PT. Vietmindo 

Energitam: Luật sư Trần Tuấn A và luật sư Lại Thu Tr - Công ty luật hợp danh 

Minh Bạch, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; đều có mặt tại phiên tòa. 

Ngoài ra, trong vụ án còn có những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

không kháng cáo, Tòa không triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

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

phúc thẩm thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau:  

 Công ty PT.Vietmindo Energitama (viết tắt là Công ty Vietmindo) là doanh 

nghiệp Indonesia, có 100% vốn nước ngoài được cấp giấy phép hợp tác hoạt động 

kinh doanh khai thác-chế biến và xuất khẩu than tại khu mỏ Đồng Vông - Uông 

Th5, thành phố Uông B; trụ sở công ty tại: phường Vàng D, thành phố Uông B, 

tỉnh Quảng Ninh. Ngày 03/01/2019, Công ty Vietmindo ký hợp đồng thuê Công 

ty kho vận Đá Bạc - Vinacomin (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than -Khoáng sản 

Việt Nam) vận chuyển sản phẩm than bằng đường sắt từ kho than Khe Thần ra 

cảng Điền Công và thuê mặt bằng kho than Khe Thần với diện tích 10.731m2 tại 

thôn Khe Thần, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông B để phục vụ tập kết than. 

Hợp đồng quy định: Bảo vệ của công ty Vietmindo có trách nhiệm trông coi, bảo 
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vệ. Kho than Khe Thần là nơi tập kết than của Công ty kho vận Đá Bạc, Công ty 

Vietmindo và Công ty than Nam Mẫu. Để vận chuyển than bằng đường bộ ra vào 

kho than Khe Thần của Công ty Vietmindo, các phương tiện phải đi qua cổng sắt 

phía Tây hoặc bốt bảo vệ có barie phía Đông của Công ty kho vận Đá Bạc (do các 

nhân viên bảo vệ Đội bảo vệ khu vực Vàng D thuộc Phòng Thanh tra, Pháp chế, 

Quân sự, Bảo vệ và Kiểm toán nội bộ của Công ty kho vận Đá Bạc quản lý, kiểm 

soát) và trạm bảo vệ có cổng khóa của Công ty Vietmindo (do nhân viên bảo vệ 

của Công ty Vietmindo kiểm soát và trong ca trực được giao trực tiếp quản lý, 

bảo vệ than, tài sản của Công ty trong kho than Khe Thần).  

Vụ thứ nhất: Khoảng 19 giờ ngày 27/01/2019, Vũ Văn H1 gọi điện thoại bảo 

Nguyễn Hùng V đến Trạm giám sát camera của Đội bảo vệ khu vực Vàng D - Công 

ty kho vận Đá Bạc và bàn bạc với V cùng rủ Lê Văn Ph chiếm đoạt than tại kho 

than Khe Thần của Công ty Vietmindo trong ca trực của Ph. V có nhiệm vụ liên hệ 

với Ph, đưa phương tiện vào chở than, trực tiếp nhờ bảo vệ, lái máy xúc của Công 

ty kho vận Đá Bạc mở cổng, xúc than lên xe; còn H1 chịu trách nhiệm chung về an 

toàn và sẽ ra mặt nếu bảo vệ, lái máy xúc của Công ty kho vận Đá Bạc không đồng 

ý tham gia. Tiếp đó, V gọi điện thoại cho Vũ Hồng H2 (chuyên thu mua than trôi 

nổi và có bãi tập kết than ở tổ 10, khu 1, phường Vàng D, thành phố Uông B) bảo 

H2 đưa 02 xe ô tô tải vào kho than Khe Thần, vận chuyển than V thông đồng với 

bảo vệ chiếm đoạt được của Công ty Vietmindo ra bên ngoài, thống nhất bán 02 xe 

than cho H2. H2 đồng ý và gọi điện thoại rủ Trịnh Chí L4 chuẩn bị 02 xe ô tô tải, 

cùng nhau góp tiền mua 02 xe than do V thông đồng với bảo vệ chiếm đoạt của 

Công ty Vietmindo, chở về đổ tại bãi tập kết than của H2 để bán kiếm lời chia nhau. 

L4 đồng ý tham gia và gọi điện thoại rủ anh Hoàng Mạnh H3 lái xe tải của anh H3 

đi theo xe tải của L4 vào kho than Khe Thần chở than thuê (Hoàng Mạnh H3 không 

biết nguồn gốc than chiếm đoạt của Công ty Vietmindo). Khoảng 01 giờ ngày 

28/01/2019, V gọi điện thoại rủ Ph đến Trạm giám sát camera (cách trạm bảo vệ 

của Công ty Vietmindo nơi Ph đang trực ca khoảng 100m), H1 rủ Ph chiếm đoạt 

than của Công ty Vietmindo bán lấy tiền chia nhau, Ph có nhiệm vụ mở cổng kho 

than Khe Thần, tắt điện để ngắt hệ thống camera, V và H1 có trách nhiệm đưa 

người, phương tiện vào chở than ra ngoài bán, Ph đồng ý. Sau đó, V lần lượt gọi 

Trương Văn C (đang trực bảo vệ, quản lý chìa khóa cổng phía Tây) và Lê Mạnh 

H3 (đang trực lái máy xúc tại kho than của Công ty kho vận Đá Bạc) đến Trạm 

giám sát camera, H1 và V cùng đặt vấn đề bảo C mở cổng cho xe tải đi vào, bảo Lê 

Mạnh H3 điều khiển máy xúc vào kho than Khe Thần xúc than lên xe ô tô tải. C và 

Lê Mạnh H3 biết V và H1 thông đồng với bảo vệ kho than Khe Thần chiếm đoạt 

than của Công ty Vietmindo nhưng do được hứa hẹn chia tiền bồi dưỡng và nể nang 

H1 nên đều đồng ý tham gia.  

Sau khi liên lạc với nhau qua điện thoại, L4 điều khiển xe ô tô tải BKS 14C-

390.71, còn anh Hoàng Mạnh H3 điều khiển xe ô tô tải BKS 14C-120.00 đi vào kho 

than Khe Thần qua cổng sắt phía Tây của Công ty kho vận Đá Bạc, đã được V bảo 

162



5 

 

C mở sẵn (02 xe ô tô đều tắt đèn). Cùng lúc này, Lê Mạnh H3 cũng điều khiển máy 

xúc từ kho than của Công ty kho vận Đá Bạc sang kho than của Công ty Vietmindo; 

V đi xe mô tô dẫn đường cho các phương tiện. Khoảng 03 giờ 25 phút cùng ngày, 

như đã thống nhất với V và H1 từ trước, khi thấy các phương tiện đến, Ph tắt điện 

để ngắt hệ thống camera, mở cổng kho than Khe Thần của Công ty Vietmindo để 

các phương tiện di chuyển vào trong bãi than. Lê Mạnh H3 điều khiển máy xúc 

lần lượt xúc than lên 02 xe ô tô tải để L4 và anh Hoàng Mạnh H3 điều khiển chở 

than về đổ tại bãi của H2. V và Ph bảo Lê Mạnh H3 vận hành máy xúc vun lại 

đống than trong kho như cũ nhằm tránh bị phát hiện, Ph khóa cổng kho than lại 

rồi người nào về lại vị trí làm việc của người đó.  

 Sau đó, H2 trả tiền mua 02 xe than cho V là 48.000.000 đồng và gọi điện thoại 

cho anh Nguyễn Bình Ch nói có than thu gom trôi nổi bán, anh Ch không biết 

nguồn gốc than là do chiếm đoạt của Công ty Vietmindo và đồng ý mua với giá 

1.550.000 đồng/01 tấn. Anh Ch mượn xe ô tô tải BKS 14C-121.82 của anh 

Nguyễn Trung Hải là anh trai ruột của Ch và thuê anh Phạm Văn Phong lái xe đến 

bãi than của H2. H2 điều khiển máy xúc (mượn của em trai mình) xúc toàn bộ số 

than mua của V lên xe ô tô, anh Phong lần lượt chở 03 chuyến than đi cân tại 

Công ty TNHH Báu Khởi (xã Thượng Yên Công, thành phố Uông B) được tổng 

số 53,99 tấn than/03 xe, rồi chở đến đổ tại xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng. Cùng ngày, anh Ch thanh toán tiền mua 03 xe than cho H2 

là 79.050.000 đồng và bán toàn bộ số than trên cho một người đàn ông không 

quen biết được 92.750.000 đồng. H2 và L4 góp tiền mua than của V được hưởng 

lợi 31.050.000 đồng chia nhau, L4 trả tiền công chở thuê cho anh Hoàng Mạnh 

H3 2.000.000 đồng. Sau khi nhận số tiền 48.000.000 đồng bán than cho H2, V 

chia cho Ph 22.000.000 đồng, Lê Mạnh H3 và C mỗi người 3.000.000 đồng, H1 

và V mỗi người được hưởng 10.000.000 đồng.  

Vụ thứ hai: Với phương thức, thủ đoạn tương tự như trên thì chiều ngày 

12/02/2019, V gặp và thống nhất với H1 tiếp tục thông đồng với Ph chiếm đoạt 

than tại kho than Khe Thần của Công ty Vietmindo. V gọi điện thoại bảo Ph đến 

Trạm giám sát camera và cùng H1 rủ Ph chiếm đoạt than của Công ty Vietmindo 

bán lấy tiền chia nhau như ngày 28/01/2019, Ph đồng ý. Tiếp đó, V gọi điện thoại 

cho H2 bảo bố trí 02 xe ô tô tải vào kho than Khe Thần, vận chuyển than V thông 

đồng với bảo vệ chiếm đoạt của Công ty Vietmindo và bán 02 xe than này cho 

H2. H2 đồng ý nên gọi điện thoại rủ L4 góp tiền mua than do V chiếm đoạt được 

và bảo L4 chuẩn bị 02 xe ô tô tải để vận chuyển than về đổ tại bãi tập kết than của 

H2. L4 đồng ý tham gia và gọi điện thoại bảo anh Hoàng Mạnh H3 cùng đi chở 

than thuê (H3 không biết nguồn gốc than chiếm đoạt của Công ty Vietmindo). 

Khoảng 2h30’ ngày 13/2/2019, V đặt vấn đề với Trương Quốc N (đang trực bảo 

vệ, quản lý chìa khóa cổng phía Tây) bảo N mở cổng cho xe tải đi vào kho than 

Khe Thần; sau đó V gọi điện thoại bảo Lê Hồng Q2 (đang trực lái máy xúc tại 

kho than của Công ty kho vận Đá Bạc) đến Trạm giám sát camera, V và H1 bảo 
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Q2 điều khiển máy xúc vào kho than Khe Thần xúc than lên xe ô tô tải. N và Q2 

biết V và H1 thông đồng với bảo vệ kho than Khe Thần chiếm đoạt than của Công 

ty Vietmindo nhưng do được hứa hẹn chia tiền bồi dưỡng và nể nang nên đều 

đồng ý tham gia. Sau khi liên lạc với nhau qua điện thoại, Q2 điều khiển máy xúc 

từ kho than của Công ty kho vận Đá Bạc sang kho than của Công ty Vietmindo; 

L4 và anh Hoàng Mạnh H3 mỗi người điều khiển một xe ô tô tải đi vào kho than 

Khe Thần qua cổng sắt phía Tây, đã được V bảo N mở sẵn (02 xe ô tô đều tắt đèn). 

Khoảng gần 03 giờ cùng ngày, Ph tắt điện để ngắt hệ thống camera, mở cổng cho 

các phương tiện di chuyển vào trong bãi than của Công ty Vietmindo. Q2 điều 

khiển máy xúc lần lượt xúc than lên 02 xe ô tô tải để L4 và anh Hoàng Mạnh H3 

điều khiển chở than về đổ tại bãi của H2. H2 thỏa thuận bán số than trên cho anh 

Ch với giá 1.550.000 đồng/01 tấn (Ch không biết nguồn gốc than là do chiếm đoạt 

của Công ty Vietmindo). Anh Ch thuê anh Phạm Văn Phong lái xe ô tô tải 14C-

121.82 đến bãi than của H2 nhận than, lần lượt chở 03 chuyến than đi cân tại Công 

ty TNHH Báu Khởi và Công ty TNHH Nam Hưng được tổng số 52,707 tấn 

than/03 xe, rồi chở đến đổ tại xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng. Cùng ngày, anh Ch bán toàn bộ số than trên cho một người đàn ông không 

quen biết được 90.000.000 đồng. Ch mới tạm ứng cho H2 20.000.000 đồng, H2 

bỏ ra thêm 5.000.000 đồng và thanh toán trước cho V 25.000.000 đồng (còn nợ 

lại theo thỏa thuận là 23.000.000 đồng). V chia cho Ph 20.000.000 đồng, Q2 

3.000.000 đồng và giữ lại 2.000.000 đồng. 

Cơ quan điều tra đã thu giữ các mẫu than tại kho than Khe Thần của Công 

ty Vietmindo và tại vị trí Nguyễn Bình Ch vận chuyển tiêu thụ tại xã Gia Minh, 

huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Tại các Chứng thư giám định về chất 

lượng ngày 16/02/2019 và ngày 06/3/2019 của Vinacontrol Quảng Ninh kết luận 

các mẫu than gửi giám định đều là than cám 3b.2.  

Tại Kết luận định giá tài sản ngày 19/02/2019 của Hội đồng định giá tài sản 

trong tố tụng hình sự thành phố Uông B, kết luận: 53,99 tấn than cám 3b.2 bị 

chiếm đoạt ngày 28/01/2019 trị giá 121.477.500 đồng; 52,707 tấn than cám 3b.2 

bị chiếm đoạt ngày 13/02/2019 trị giá 118.590.700 đồng. Tổng số than bị chiếm 

đoạt là 106,697 tấn, trị giá 240.068.200 đồng.  

Các vật chứng, tài sản, đồ vật đã thu giữ trong vụ án: 10 chiếc điện thoại di 

động (01 điện thoại Iphone 6 màu vàng trắng, gắn sim số 0904.200.393 của Lê Văn 

Ph; 01 điện thoại Iphone 6s màu vàng, gắn sim số 0979.991.233 của Nguyễn H3 V; 

01 điện thoại Iphone 5 màu xám bạc, gắn sim số 0904.143.938 của Vũ Văn H1; 01 

điện thoại Iphone 5 màu trắng, gắn sim số 0859.808.389 của Trương Văn C; 01 điện 

thoại Iphone 6s màu bạc, gắn sim số 0979.699.827 của Trương Quốc N; 01 điện 

thoại Philips màu đen, gắn sim số 0906.195.089 của Lê Mạnh H3; 01 điện thoại 

Nokia, Model: TA-1030 của Trịnh Chí L4; 01 điện thoại Nokia 8800 màu vàng của 

Vũ Hồng H2; 01 điện thoại Iphone 5 màu đen bạc, gắn sim số 0904.007.029 và 01 

điện thoại Nokia X2 màu đen, gắn sim số 0348.591.677 của anh Hoàng Mạnh H3). 
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Số tiền 240.068.200 đồng nộp để tự nguyện khắc phục hậu quả (trong đó: Nguyễn 

Hùng V và gia đình V nộp 22.000.000 đồng; Lê Hồng Q2 nộp 8.000.000 đồng; Lê 

Văn Ph và gia đình Ph nộp 54.043.200 đồng; Vũ Hồng H2 và gia đình nộp 

19.500.000 đồng; Vũ Văn H1 và gia đình nộp 20.000.000 đồng; gia đình Trương 

Văn C nộp 3.000.000 đồng; gia đình Trịnh Chí L4 nộp 23.525.000 đồng; Lê Mạnh 

H3 nộp 8.000.000 đồng; gia đình Trương Quốc N nộp 5.000.000 đồng; anh Nguyễn 

Bình Ch nộp 75.000.000 đồng; anh Hoàng Mạnh H3 nộp 2.000.000 đồng). 02 chiếc 

máy xúc bánh lốp nhãn hiệu Kawasaki của Công ty kho vận Đá Bạc; 03 chiếc xe ô 

tô tải biển kiểm soát 14C-121.82, 14C-120.00, 29C-390.71 cùng các giấy tờ liên 

quan; 01 USB loại 16GB (ghi dữ liệu trích xuất 02 đoạn video ghi lại hình ảnh chiếm 

đoạt than tại kho than Khe Thần ngày 28/01/2019 và 13/02/2019); 01 đầu ghi dữ liệu 

Camera giám sát tại trạm bảo vệ Kho than Khe Thần - Công ty Kho vận Đá Bạc. 

Quá trình điều tra xác định các bị cáo Lê Mạnh H3, Lê Hồng Q2 tự ý sử dụng 

02 chiếc máy xúc của Công ty kho vận Đá Bạc vào việc phạm tội; Trịnh Chí L4 tự 

ý sử dụng xe ô tô 29C-390.71 của Công ty TNHH thương mại và xây dựng Chất 

Lượng - Hà Nội vào việc phạm tội (L4 lái xe thuê cho Công ty Chất Lượng); anh 

Hoàng Mạnh H3 tự ý sử dụng xe ô tô 14C-120.00 thuộc sở hữu của anh Nguyễn 

Tuấn Khanh (H3 lái xe thuê cho anh Khanh), anh Nguyễn Bình Ch tự ý sử dụng xe 

ô tô 14C-121.82 của anh Nguyễn Trung H10 (anh trai ruột của Ch) vào việc vận 

chuyển than; chủ sở hữu các phương tiện không liên quan, không biết, Cơ quan điều 

tra đã trả lại các phương tiện trên cho chủ sở hữu hợp pháp. 

        Tại cơ quan điều tra, các bị cáo Lê Văn Ph, Nguyễn Hùng V, Vũ Văn H1, 

Vũ Hồng H2, Trịnh Chí L4, Lê Mạnh H3, Lê Hồng Q2, Trương Văn C, Trương 

Quốc N đều khai nhận đã thực hiện hành vi phạm tội như nêu trên.  

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 112/2019/HSST ngày 22/10/2019, Tòa án 

nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã quyết định:  

1. Tuyên bố các bị cáo cáo Lê Văn Ph, Nguyễn Hùng V, Vũ Văn H1, Vũ 

Hồng H2, Trịnh Chí L4, Lê Mạnh H3, Lê Hồng Q2, Trương Văn C, Trương Quốc 

N phạm tội “Tham ô tài sản”. 

  2. Áp dụng điểm c, d khoản 2 Điều 353; điểm b,s khoản 1, khoản 2 Điều 

51; Điều 58 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Lê Văn Ph 07 (bẩy) năm 06 (sáu) 

tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 13/02/2019. 

Áp dụng điểm c, d khoản 2 Điều 353; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 58 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Hùng V 07 (bẩy) năm tù, thời hạn 

tù tính từ ngày 13/02/2019. 

Áp dụng điểm c, d khoản 2 Điều 353; điểm b, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 58, khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Vũ Văn H1 04 (bốn) 

năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án được trừ đi những ngày tạm 

giam từ ngày 14/02/2019 đến ngày 17/5/2019. 
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Áp dụng điểm c, d khoản 2 Điều 353; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 58; khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Trịnh Chí L4 36 (ba 

mươi sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 14/02/2019. 

Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 353; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

58; khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Trương Văn C 36 (ba mươi 

sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 14/02/2019. 

Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 353; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

58; khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Trương Quốc N 36 (ba mươi 

sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 13/02/2019. 

Áp dụng điểm c, d khoản 2 Điều 353; điểm b, s, t  khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 58; khoản 1 Điều 54; khoản 1, khoản 2 và khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự, 

xử phạt bị cáo Vũ Hồng H2 36 (ba mươi sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách 5 năm, kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Vũ Hồng H2 cho Ủy ban 

nhân dân phường Vàng D, thành phố Uông B, tỉnh Quảng Ninh giám sát giáo dục 

trong thời gian thử thách; Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền 

địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. 

 Trường hợp bị cáo Vũ Hồng H2 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, bị cáo H2 phải thực hiện các nghĩa vụ theo quy 

định của luật thi hành án hình sự, nếu cố ý vi phạm nghĩa vụ từ 02 lần trở lên thì 

Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án này.      

 Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 353; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 58; khoản 1 Điều 54; khoản 1, khoản 2 và khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự, 

xử phạt bị cáo Lê Mạnh H3 36 (ba mươi sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách 5 năm, kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Lê Mạnh H3 cho Ủy ban 

nhân dân phường Thanh S, thành phố Uông B, tỉnh Quảng Ninh giám sát giáo dục 

trong thời gian thử thách; Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền 

địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. 

         Trường hợp bị cáo Lê Mạnh H3 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, bị cáo H3 phải thực hiện các nghĩa vụ theo quy 

định của luật thi hành án hình sự, nếu cố ý vi phạm nghĩa vụ từ 02 lần trở lên thì 

Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án này 

         Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 353; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 58; khoản 1 Điều 54; khoản 1, khoản 2 và khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự, 

xử phạt bị cáo Lê Hồng Q2 36 (ba mươi sáu) tháng tù, cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách 5 năm kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Lê Hồng Q2 cho Ủy ban 

nhân dân phường Thanh S, thành phố Uông B, tỉnh Quảng Ninh giám sát giáo dục 

trong thời gian thử thách; Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền 

địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. 
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         Trường hợp bị cáo Lê Hồng Q2 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, bị cáo Q2 phải thực hiện các nghĩa vụ theo quy 

định của luật thi hành án hình sự, nếu cố ý vi phạm nghĩa vụ từ 02 lần trở lên thì 

Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án này. 

         3. Về hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 5 Điều 353 Bộ luật hình sự, cấm 

đảm nhiệm chức vụ đối với các bị cáo Lê Văn Ph, Nguyễn Hùng V, Vũ Văn H1, 

Trương Văn C, Trương Quốc N trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày các bị 

cáo chấp hành xong hình phạt tù. 

4. Áp dụng khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự; Điều 584; Điều 585; Điều 589 

Bộ luật dân sự: Buộc các bị cáo Lê Văn Ph, Nguyễn Hùng V, Vũ Văn H1, Vũ 

Hồng H2, Trịnh Chí L4; Lê Mạnh H3, Lê Hồng Q2, Trương Văn C, Trương Quốc 

N phải bồi thường cho Công ty PT. Vietmindo Energitama tổng số tiền là 

240.068.200 đồng. Các bị cáo đã nộp số tiền trên vào Kho bạc Nhà nước tỉnh 

Quảng Ninh (theo Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 04/3/2019; 01/4/2019; 

11/4/2019) và Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh (theo Biên lai thu tiền số 

0001259 ngày 20/9/2019). Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, Công ty PT. 

Vietmindo Energitama có quyền yêu cầu Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh 

thi hành số tiền nói trên. 

 Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và 

quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

 Sau khi xét xử sơ thẩm: Ngày 05/11/2019, bị hại là Công ty PT. Vietmindo 

Energitama có đơn kháng cáo với nội dung đề nghị tăng mức hình phạt tù đối với 

cáo bị cáo trong vụ án, buộc các bị cáo phải bồi thường thêm cho bị hại và xử lý 

trách nhiệm hình sự người đã tiếp tay cho tội phạm để tiêu thụ tài sản. 

 Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo: Lê Văn Ph, Nguyễn Hùng V, Vũ Văn 

H1, Trương Văn C, Trương Quốc N, Lê Mạnh H3, Lê Hồng Q2, Trịnh Chí L4 và 

Vũ Hồng H2 đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội mà các bị cáo đã thực hiện 

đúng như nội dung cáo trạng và bản án sơ thẩm đã quy kết về hành vi phạm tội 

của các bị cáo. Các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận nội dung 

kháng cáo của bị hại đề nghị tăng mức hình phạt tù đối với các bị cáo, cũng như 

việc đại diện bị hại đề nghị các bị cáo bồi thường thêm cho Công ty PT. Vietmindo 

Energitama. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội: Sau khi kiểm tra tính 

có căn cứ pháp luật của bản án sơ thẩm đã khẳng định: Tòa án cấp sơ thẩm đã kết 

án các bị cáo đều về tội “Tham ô tài sản” và đã áp dụng pháp luật xử phạt từng bị 

cáo với mức hình phạt cụ thể là đúng pháp luật, vì đã đánh giá đúng về tính chất 

- mức độ nguy hiểm cho xã hội do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra, đã xem 

xét đầy đủ khách quan các tình tiết tăng nặng - giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, từ 

đó đã áp dụng pháp luật xử phạt từng bị cáo với mức hình phạt phù hợp với hành 
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vi phạm tội của từng bị cáo, mức hình phạt Tòa án cấp sơ thẩm đã xử phạt đối với 

các bị cáo không phải là quá nhẹ như kháng cáo của bị hại; do đó, không có căn 

cứ pháp luật để chấp nhận nội dung kháng cáo của bị hại là tăng hình phạt tù đối 

với các bị cáo và buộc phải bồi thường thêm cho bị hại, mà cần phải giữ nguyên 

quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm đã xử phạt đối với các bị cáo. 

 Đại diện công ty PT.Vietmindo Energitama (Ông Eko Satriono) đề nghị Hội 

đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận nội dung kháng cáo của bị hại để xét xử đối với 

các bị cáo nhằm đảm bảo quyền lợi cho Công ty PT. Vietmindo Energitama. 

 Người bảo vệ quyền lợi của Công ty PT.Vietmindo Energitama: Các luật 

sư Lại Thu Tr và anh Trần Tuấn A đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm chấp 

nhận như nội dung kháng cáo của bị hại và trình bày của đại diện Công ty PT. 

Vietmindo Energitama tại phiên tòa. 

 Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra công 

khai tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả xét hỏi tranh tụng - tranh luận công khai tại 

phiên tòa, ý kiến của các bị cáo, luật sư, bị hại, Kiểm sát viên. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 [1] Về tố tụng: Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án thì các cơ 

quan và người tiến hành tố tụng đều đã thực hiện đúng quy định của pháp luật, 

không có thắc mắc, khiếu nại nội dung gì. 

 [2] Về nội dung: Tại phiên tòa phúc thẩm tất cả các bị cáo đều thành khẩn 

khai nhận hành vi đồng phạm phạm tội “Tham ô tài sản” mà các bị cáo đã cùng 

nhau thực hiện đúng như nội dung cáo trạng và bản án hình sự sơ thẩm đã quy kết 

về hành vi phạm tội của từng bị cáo, cụ thể: Trong các ngày 28/01/2019 và 

13/02/2019 bị cáo Lê Văn Ph đã lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao trực tiếp 

quản lý, bảo vệ bãi than trong kho than Khe Thần của Công ty PT.Vietmindo 

Energitama ở tại xã Thương Yên Công, thành phố Uông B, tỉnh Quảng Ninh, từ 

đó Lê Văn Ph đã thông đồng, móc nối, cấu kết với bảo vệ, lái máy xúc của Công 

ty kho vận Đá Bạc gồm: Nguyễn Hùng V, Vũ Văn H1, Lê Mạnh H3, Lê Hồng 

Q2, Trương Văn C, Trương Quốc N và một số đối tượng ở bên ngoài, như: Vũ 

Hồng H2, Trịnh Chí L4 để chiếm đoạt tài sản và đã chiếm đoạt được 106,697 tấn 

than cám 3b.2, trị giá 240.068.200 đồng của Công ty PT.Vietmindo Energitama. 

Trong đó, Lê Văn Ph, Nguyễn Hùng V, Vũ Văn H1, Vũ Hồng H2, Trịnh Chí L4 

chiếm đoạt 106,697 tấn than cán 3b.2, trị giá 240.068.200 đồng. Ngày 28/01/2019 

Lê Mạnh H3, Trương Văn C chiếm đoạt được 53,99 tấn than cán 3b.2, trị giá 

121.477.500 đồng. Ngày 13/02/2019 Lê Hồng Q2 và Trương Quốc N chiếm đoạt 

được 52,707 tấn than cán 3b.2, trị giá 118.590.700 đồng. 

 Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo đều tiếp tục thừa nhận hành vi phạm tội 

của các bị cáo đã bị Tòa án cấp sơ thẩm kết án về tội “Tham ô tài sản” là có căn cứ, 

đúng pháp luật. Các bị cáo không có ý kiến gì khác về nội dung đã xét xử đối với 
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các bị cáo, chỉ đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm không chấp nhận nội dung kháng cáo 

tăng mức hình phạt tù và tăng bồi thường đối với các bị cáo như đề nghị của bị hại. 

 Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy: Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính 

chất - mức độ nguy hiểm cho xã hội về hành vi phạm tội của các bị cáo là rất 

nghiêm trọng, vì các bị cáo đã lợi dụng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao 

trực tiếp về quản lý tài sản là bãi than, kho than thì các bị cáo đã móc nối cấu kết 

với nhau và cùng với đối tượng bên ngoài công ty để chiếm đoạt tài sản, đem bán 

rồi chia nhau hưởng lợi với tổng số tiền 240 triệu đồng. Tuy nhiên, Hội đồng xét 

xử phúc thẩm thấy Tòa án cấp sơ thẩm đánh giá về nhân thân thì các bị cáo đều 

chưa có tiền án - tiền sự và đều là công nhân, nhân dân lao động nhất thời phạm 

tội, sau khi vụ án bị phát hiện thì tất cả các bị cáo đều thành khẩn khai báo, có 

một số bị cáo ra đầu thú và đã tự nguyện bồi thường, có bị cáo là con của gia đình 

có công với cách mạng, bố mẹ được tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương, số 

tiền chiếm đoạt được thì các bị cáo đã khắc phục đầy đủ cho bị hại. Tòa án cấp sơ 

thẩm cũng đã đánh giá đúng vai trò, vị trí của từng bị cáo, từ đó đã áp dụng pháp 

luật xử phạt từng bị cáo với mức hình phạt cụ thể và phù hợp với hành vi phạm 

tội của từng bị cáo với mức hình phạt đó thì Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm thấy 

là đã phù hợp với pháp luật, không quá nhẹ như nội dung kháng cáo của đại diện 

bị hại. Tại phiên tòa phúc thẩm đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà 

Nội cũng khẳng định: Không có căn cứ để tăng mức hình phạt tù đối với các bị 

cáo và đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị hại, 

để giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

 Về nội dung kháng cáo đề nghị buộc các bị cáo phải bồi thường thêm cho 

bị hại. Tại bản Kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự của Hội đồng định 

giá tài sản UBND thành phố Uông B ngày 19/02/2019 đã kết luận: Tổng số than 

các bị cáo chiếm đoạt là 106,697 tấn trị giá tài sản 240.068.200 đồng. Hội đồng 

định giá đã căn cứ vào bảng giá của Tổng công ty khoáng sản và cũng đã xem xét 

đến giá trị thị trường tại địa phương nơi xảy ra vụ án; do đó, không có căn cứ để 

buộc các bị cáo phải bồi thường thêm cho bị hại. 

 Về nội dung kháng cáo của bị hại cho rằng: còn một số đối tượng khác chưa 

bị xử lý hình sự, vấn đề này Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm thấy: Căn cứ các tài 

liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thì thấy ngoài các bị cáo bị truy tố xét xử sơ 

thẩm, thì không còn có căn cứ pháp luật để cho rằng còn bỏ lọt tội phạm như đã 

được thể hiện trong bản kết luận điều tra và trong cáo trạng của Viện kiểm sát, 

cũng như trong bản án của Tòa án cấp sơ thẩm đã đề cập. Hơn nữa, do giới hạn 

của việc xét xử thì Viện kiểm sát không truy tố thì Tòa án không được giải quyết 

và do cấp sơ thẩm chưa giải quyết nên không thuộc phạm vi xét xử phúc thẩm.  

 Từ những nhận định trên đây, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm thấy không 

có căn cứ pháp luật để chấp nhận những nội dung kháng cáo nêu trên của bị hại 
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mà cần thiết phải giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 112/2019/HSST ngày 

22/10/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh. 

 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 kháng cáo, kháng nghị. 

 Bị hại kháng cáo không được tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận về những nội 

dung như đã nêu trên, nên phải chịu án phí phúc thẩm. 

 Vì các lẽ trên và căn cứ vào các Điều 355, 356 Bộ luật tố tụng hình sự. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 1. Không chấp nhận kháng cáo của bị hại về việc đề nghị tăng mức hình 

phạt tù, tăng tiền bồi thường đối với các bị cáo và bỏ lọt tội phạm như nội dung 

kháng cáo của bị hại, để giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 112/2019/HSST 

ngày 22/10/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, như sau: 

* Tuyên bố: Các bị cáo cáo Lê Văn Ph, Nguyễn Hùng V, Vũ Văn H1, Vũ 

Hồng H2, Trịnh Chí L4, Lê Mạnh H3, Lê Hồng Q2, Trương Văn C và Trương 

Quốc N đều phạm tội “Tham ô tài sản”. 

  Áp dụng các điểm c, d khoản 2 Điều 353; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; Điều 58 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Lê Văn Ph 07 (bẩy) năm 06 (sáu) 

tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 13/02/2019. 

Áp dụng các điểm c, d khoản 2 Điều 353; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; Điều 58 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Hùng V 07 (bẩy) năm 

tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 13/02/2019. 

Áp dụng các điểm c, d khoản 2 Điều 353; các điểm b, s, v khoản 1, khoản 2 

Điều 51; Điều 58, khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Vũ Văn H1 04 

(bốn) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án (được 

trừ thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam trước đó từ ngày 14/02/2019 đến ngày 

17/5/2019). 

Áp dụng các điểm c, d khoản 2 Điều 353; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; Điều 58; khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Trịnh Chí L4 

36 (ba mươi sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 

14/02/2019. 

Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 353; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 58; khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Trương Văn C 36 (ba 

mươi sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 14/02/2019. 

Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 353; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 58; khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Trương Quốc N 36 (ba 

mươi sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 13/02/2019. 

Áp dụng các điểm c, d khoản 2 Điều 353; các điểm b, s, t  khoản 1, khoản 2 

Điều 51; Điều 58; khoản 1 Điều 54; khoản 1, khoản 2 và khoản 5 Điều 65 Bộ luật 
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hình sự, xử phạt bị cáo Vũ Hồng H2 36 (ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng 

án treo, thời gian thử thách 05 (năm) năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Giao bị cáo Vũ Hồng H2 cho Ủy ban nhân dân phường Vàng D, thành phố 

Uông B, tỉnh Quảng Ninh giám sát giáo dục trong thời gian thử thách;  

 Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 353; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51; Điều 58; khoản 1 Điều 54; khoản 1, khoản 2 và khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình 

sự, xử phạt bị cáo Lê Mạnh H3 36 (ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách 05 (năm) năm, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.  

Giao bị cáo Lê Mạnh H3 cho Ủy ban nhân dân phường Thanh S, thành phố 

Uông B, tỉnh Quảng Ninh giám sát giáo dục trong thời gian thử thách;  

         Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 353; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 58; khoản 1 Điều 54; khoản 1, khoản 2 và khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự, 

xử phạt bị cáo Lê Hồng Q2 36 (ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, 

thời gian thử thách 05 (năm) năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.  

Giao bị cáo Lê Hồng Q2 cho Ủy ban nhân dân phường Thanh S, thành phố 

Uông B, tỉnh Quảng Ninh giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình 

các bị cáo H2 và Q2 có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong 

việc giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách án treo. 

         Trường hợp các bị cáo Vũ Hồng H2, Lê Mạnh H3, Lê Hồng Q2 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 các bị cáo Vũ Hồng H2, Lê Mạnh H3, Lê Hồng 

Q2 phải thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của luật thi hành án hình sự, nếu cố 

ý vi phạm nghĩa vụ từ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc các bị cáo 

phải chấp hành hình phạt tù của bản án này. 

         * Về bồi thường thiệt hại: Áp dụng khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự và các 

Điều 584; Điều 585; Điều 589 Bộ luật dân sự: Buộc các bị cáo Lê Văn Ph, Nguyễn 

Hùng V, Vũ Văn H1, Vũ Hồng H2, Trịnh Chí L4, Lê Mạnh H3, Lê Hồng Q2, 

Trương Văn C và Trương Quốc N phải bồi thường cho Công ty PT. Vietmindo 

Energitama tổng số tiền là 240.068.200 đồng. Các bị cáo đã nộp số tiền trên vào 

Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh (theo Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 

04/3/2019; 01/4/2019; 11/4/2019) và Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh 

theo Biên lai thu tiền số 0001259 ngày 20/9/2019.  

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. 

2. Về án phí: Công ty PT. Vietmindo Energitama phải chịu 300.000 đồng 

án phí phúc thẩm (được đối trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp tại Biên lai số 

AA/2019/0002022 ngày 27/11/2019 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh). 

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

   Nơi nhận: T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
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- VKSNDCC tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh Quảng Ninh; 

- TAND tỉnh Quảng Ninh; 

- TTG - Công an tỉnh Quảng Ninh; 

- Cục THADS tỉnh Quảng Ninh; 

- Các bị cáo;  

- Bị hại (theo đ/c); 

- Lưu HS, VT. 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 
 

 
 

 

 

Nguyễn Xuân Hùng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM 23/2007/HS-GĐT NGÀY 07/08/2007 VỀ 

TỘI LẠM DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN VÀ TỘI 

CƯỠNG ĐOẠT TÀI SẢN 

Ngày 07 tháng 8 năm 2007, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa 

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

1. Nguyễn Văn Hưng sinh năm 1971; trú tại thôn Đại, xã An Lạc, huyện Chí 

Linh, tỉnh Hải Dương; con ông Nguyễn Văn Tại và bà Dương Thị Bất; bị bắt giam 

ngày 13-6-2004 (ngày 13-6-2006, bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tù theo quyết 

định của bản án phúc thẩm). 

2. Dương Đình Mạc sinh năm 1954; trú tại thôn Đại, xã An Lạc, huyện Chí 

Linh, tỉnh Hải Dương; con ông Dương Văn Tĩnh (đã chết) và bà Nguyễn Thị Nhiên; 

bị bắt giam ngày 16-6-2004; ngày 28-4-2006 được trả tự do tại phiên tòa phúc thẩm. 

3. Dương Văn Vĩnh sinh 1967; trú tại thôn Lạc Sơn, xã Thái Học, huyện Chí 

Linh, tỉnh Hải Dương; con ông Dương Văn Phục và bà Bùi Thị Liệu; tiền án: ngày 

26-4-2000 bị Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương xử phạt 18 tháng tù về tội “Đánh bạc” 

nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 tháng (chưa được xoá án tích). 

4. Dương Văn Bộ sinh năm 1961; trú tại thôn Trại Nẻ, xã An Lạc, huyện Chí 

Linh, tỉnh Hải Dương; khi phạm tội là chủ nhiệm HTX thương mại An Lạc; con ông 

Dương Văn Chất và bà Nguyễn Thị Ngoạy; nhân thân: ngày 26-01-2000 bị Toà án 

nhân dân huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương xử phạt 15 tháng tù về tội “Đánh bạc” 

nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 tháng (đã được xoá án tích); bị bắt 

giam ngày 24-6-2004. 

5. Nguyễn Văn Biên sinh năm 1970; trú tại thôn Đại, xã An Lạc, huyện Chí 

Linh, tỉnh Hải Dương; khi phạm tội là Phó chủ nhiệm HTX thương mại An Lạc; con 

ông Nguyễn Gia Thiện và bà Dương Thị Lịch; bị bắt giam ngày 23-6-2004. 

(Trong vụ án này còn có các bị cáo Dương Văn Chung, Dương Văn Quả, 

Nguyễn Đức Trường, Nguyễn Văn Oánh, Dương Văn Mịch, Dương Văn Dóc, Nguyễn 

Thị Tính, Mạc Văn Đề, Dương Văn Bồi bị kết án về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền 

hạn chiếm đoạt tài sản” và các bị cáo Nguyễn Tất Phường, Dương Thị Mơ, Dương 

Văn Lung, Nguyễn Văn Dỹ, Đào Văn Tường, Cao Xuân Nghiêm, Dương Văn Đạt, 

Nguyễn Văn Bào bị kết án về tội “Cưỡng đoạt tài sản”). 

NHẬN THẤY 

1. Trên cơ sở các hợp đồng thu phí của những năm trước, theo đề nghị của 

Nguyễn Văn Hưng, ngày 01-11-2003 Uỷ ban nhân dân xã An Lạc, huyện Chí Linh, 

tỉnh Hải Dương đã ký hợp đồng số 63/HĐ-UB, giao khoán thu phí giao thông trên địa 

bàn xã cho Nguyễn Văn Hưng với nội dung chính như sau: 
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- Giao cho bên (B), Nguyễn Văn Hưng được phép thu tiền của các lái xe chở 

than trên địa bàn xã với mức thu như sau: xe công nông đầu dọc thu 5.000 đồng/lượt, 

xe công nông đầu ngang thu 10.000 đồng/lượt và xe ôtô các loại thu 15.000 

đồng/lượt. 

- Đối với các xe vận chuyển than trái phép thì vận động thu tăng thêm trên cơ 

sở các lái xe tự nguyện. 

- Thời gian của hợp đồng là một năm (kể từ ngày 01-11-2003 đến ngày 30-10-

2004). 

- Bên (B), Nguyễn Văn Hưng phải có trách nhiệm nộp khoản tiền khoán là: 

200.000.000 đồng cho Uỷ ban nhân dân xã An Lạc; phải sửa chữa nhỏ khi đường bị 

hư hỏng nhẹ, phải góp 50% kinh phí sửa chữa cùng Uỷ ban nhân dân xã khi có hư 

hỏng lớn.  

Từ ngày 25-10-2003, Nguyễn Văn Hưng đã nộp vào quỹ của xã An Lạc số tiền 

190.000.000 đồng (theo yêu cầu của Uỷ ban nhân xã An Lạc) và vận động anh em, 

bạn bè góp vốn cùng Hưng thành lập Tổ thu phí giao thông do Hưng phụ trách. Các 

thành viên tham gia góp vốn chia làm 14 xuất, cụ thể: Nguyễn Văn Hưng góp 2,5 

xuất, Dương Văn Chung góp 2 xuất, Dương Đình Mạc, Dương Văn Quả, Dương Văn 

Mịch, Nguyễn Đức Trường, Nguyễn Văn Oánh, Nguyễn Văn Biên, Dương Văn Vĩnh 

và Dương Văn Bộ  mỗi người góp 01 xuất, Nguyễn Thị Tính, Dương Văn Dóc và 

Mạc Văn Đề mỗi người góp 1/2 xuất. Với số tiền góp của mỗi xuất là 19.500.000 

đồng. 

Sau khi cùng mọi người thống nhất thành lập Tổ thu phí, Hưng đã chỉ đạo lập 

03 trạm Barie chặn đường để thu tiền của các lái xe; đồng thời họp bàn, thống nhất 

việc tự nâng mức thu cao hơn so với hợp đồng (nhằm mục đích nhanh thu hồi vốn và 

có lợi nhuận). Cụ thể nâng mức thu lên từ 40.000 đồng đến 80.000 đồng, 100.000 

đồng/chuyến và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên cụ thể: Nguyễn Văn Hưng 

phụ trách chung, lo ngoại giao; Dương Đình Mạc làm kế toán kiêm thủ quỹ, theo dõi 

việc thu chi hàng ngày và chia lợi nhuận hàng tháng; Dương Văn Mịch, Dương Văn 

Quả, Dương Văn Dóc, Nguyễn Văn Oánh trực tiếp thu tiền tại các trạm; Nguyễn Thị 

Tính lo phục vụ ăn uống. 

Việc Hưng và đồng bọn lợi dụng việc nhận khoán để tự nâng mức thu cao hơn 

so với hợp đồng kéo dài từ tháng 11-2003 (lúc đầu các lái xe phản ứng, nhưng đều bị 

đe dọa giữ xe không cho qua nên các lái xe buộc phải chấp nhận) đến ngày 12-6-

2004, khi Tô Dương Trang và Dương Văn Quả đang thu tiền của anh Vũ Văn Tuy thì 

bị Công an tỉnh Hải Dương phát hiện bắt quả tang cùng tang vật. 

Kết quả điều tra đã xác định được: từ tháng 11-2003 đến khi bị bắt, Hưng và 

đồng bọn đã thu của 30 người lái xe với tổng số 5.308 chuyến xe các loại bằng 

336.700.000 đồng; trừ số tiền thu theo hợp đồng là 150.790.000 đồng, Hưng và đồng 

bọn đã thu vượt và chiếm đoạt số tiền là 185.910.000 đồng. Số tiền chiếm đoạt trên đã 

được chia như sau: Hưng 2,5 xuất bằng 33.198.215 đồng; Dương Văn Chung 2 xuất 
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bằng 26.558.572 đồng; Dương Đình Mạc, Dương Văn Quả, Dương Văn Vĩnh, Dương 

Văn Mịch, Nguyễn Đức Trường, Nguyễn Văn Oánh, Nguyễn Văn Biên và Dương 

Văn Bộ mỗi người 01 xuất bằng 13.279.286 đồng; Nguyễn Thị Tính, Dương Văn Dóc 

và Mạc Văn Đề mỗi người 1/2 xuất bằng 6.639.643 đồng. 

2. Cũng trong khoảng thời gian trên, mặc dù không được phép của cơ quan có 

thẩm quyền, Dương Văn Bộ - Chủ nhiệm hợp tác xã thương mại An Lạc đã đề xuất và 

chỉ đạo Nguyễn Văn Biên - Phó chủ nhiệm hợp tác xã, Dương Thị Mơ- thủ quỹ hợp 

tác xã, Nguyễn Tất Phường - kế toán hợp tác xã và Dương Văn Lung, lập các trạm 

Barie chặn đường để thu tiền của các lái xe chở than trên các tuyến đường thôn Bờ 

Dọc, Chùa Đụn và Ninh Công. Dương Văn Bộ đã phân công Nguyễn Văn Biên phụ 

trách lập các trạm Barie, kiểm tra và theo dõi việc thu chi hàng ngày tại các trạm; 

Nguyễn Tất Phường lập sổ kế toán theo dõi thu chi hàng ngày; Dương Thị Mơ thủ 

quỹ, thu tiền ở các trạm hàng ngày và quản lý thu chi, phân công những người trực 

tiếp thu tại các trạm; Dương Văn Lung giám sát việc thu chi của Mơ và Phường, cùng 

Phường và Mơ thiết kế, in phiếu mẫu bán cho các lái xe để xuất trình khi qua các 

trạm. Để thực hiện việc thu tiền tại các trạm, Dương Văn Bộ đã thuê và trả công 

800.000 đồng/tháng cho các đối tượng gồm: Cao Xuân Nghiêm, Dương Văn Đạt, 

Nguyễn Văn Bào, Ngô Văn Tuấn, Nguyễn Văn Dỹ và Đào Văn Tường. Ngoài ra, Bộ 

còn thuê Nguyễn Văn Thanh làm nhiệm vụ thường xuyên có mặt tại các trạm để đe 

dọa buộc các lái xe phải nộp tiền nếu các lái xe phản ứng. 

Kết quả điều tra xác định được: trong thời gian từ tháng 01-2004 đến khi bị bắt 

(ngày 12-6-2004), Dương Văn Bộ cùng đồng bọn đã lập trạm thu tiền trái phép của 33 

người bị hại với 4.750 chuyến xe các loại bằng số tiền là 464.140.000 đồng. Toàn bộ 

số tiền chiếm đoạt trên, Dương Văn Bộ yêu cầu nhập quỹ và sử dụng cá nhân hết, đối 

với Nguyễn Văn Biên, Nguyễn Tất Phường, Dương Thị Mơ được Bộ trả lương với 

mức 1.000.000 đồng/tháng. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 124/2005/HSST ngày 08-12-2005, Toà án nhân 

dân tỉnh Hải Dương quyết định: 

- Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 280; các điểm b và p khoản 1, khoản 2 Điều 

46; (riêng đối với Dương Đình Mạc, Dương Văn Chung, Dương Văn Vĩnh áp dụng 

thêm Điều 47; đối với Dương Văn Chung, Dương Văn Vĩnh áp dụng thêm điểm g 

khoản 1 Điều 48) Bộ luật hình sự; xử phạt Nguyễn Văn Hưng 06 năm 06 tháng tù, 

Dương Đình Mạc 05 năm tù, Dương Văn Chung 42 tháng tù, Dương Văn Vĩnh 36 

tháng tù đều về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; áp dụng 

khoản 1 Điều 280; các điểm h và p khoản 1, khoản 2 Điều 46; khoản 1, khoản 2 Điều 

60 Bộ luật hình sự; xử phạt Tô Dương Trang 15 tháng tù về tội “Lạm dụng chức vụ, 

quyền hạn chiếm đoạt tài sản” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 

tháng. 

- Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 135; điểm g khoản 1 Điều 48; điểm b khoản 1, 

khoản 2 Điều 46; (đối với Dương Thị Mơ và Nguyễn Tất Phường áp dụng thêm điểm 

p khoản 1 Điều 46; Điều 47) Bộ luật hình sự; xử phạt Dương Văn Bộ 08 năm tù, 
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Dương Thị Mơ 06 năm tù, Nguyễn Tất Phường 05 năm 06 tháng tù đều về tội “Cưỡng 

đoạt tài sản”. 

- Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 280; điểm a khoản 3 Điều 135; các điểm b và p 

khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 47 và điểm a khoản 1 Điều 

50 Bộ luật hình sự; xử phạt Nguyễn Văn Biên 30 tháng tù về tội “Lạm dụng chức vụ, 

quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, 06 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”; tổng hợp hình 

phạt chung cho cả hai tội là 08 năm 6 tháng tù. 

Ngoài ra Tòa án cấp sơ thẩm còn xử phạt 09 bị cáo khác từ 12 tháng tù đến 36 

tháng tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và 07 bị cáo khác 

bị xử phạt từ 15 tháng tù đến 36 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản” nhưng cho 

hưởng án treo; quyết định về trách nhiệm dân sự đối với các bị cáo.  

- Ngày 12-12-2005, các bị cáo Nguyễn Văn Hưng, Dương Đình Mạc, Dương 

Văn Chung, Nguyễn Văn Biên, Dương Văn Bộ có đơn kháng cáo đề nghị  xem xét lại 

tội danh và xin giảm nhẹ hình phạt. 

- Ngày 15-12-2005, bị cáo Dương Văn Vĩnh có đơn kháng cáo đề nghị xem xét 

lại tội danh và xin giảm nhẹ hình phạt; ngày16-12-2005, bị cáo Vĩnh có đơn kháng 

cáo kêu oan. 

- Ngày 16-12-2005, bị cáo Dương Thị Mơ có đơn kháng cáo xin giảm hình 

phạt. 

- Ngày 14-12-2005, bị cáo Tô Dương Trang có đơn kháng cáo kêu oan, nhưng 

tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trang xin rút kháng cáo và Tòa án cấp phúc thẩm đã 

đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo. 

Tại bản án hình sự phúc thẩm số 412/2006/HSPT ngày 28-4-2006, Toà phúc 

thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội, sửa bản án hình sự sơ thẩm và quyết định: 

- Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 280; các điểm b và p khoản 1, khoản 2 Điều 

46; Điều 47; (đối với Dương Văn Chung, Dương Văn Vĩnh áp dụng thêm điểm g 

khoản 1 Điều 48) Bộ luật hình sự; xử phạt Nguyễn Văn Hưng 24 tháng tù, Dương 

Đình Mạc 22 tháng 12 ngày tù, Dương Văn Chung 30 tháng tù, Dương Văn Vĩnh 24 

tháng tù đều về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. 

- Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 135; điểm g khoản 1 Điều 48; điểm b khoản 1, 

khoản 2 Điều 46; (đối với Dương Thị Mơ và Nguyễn Tất Phường áp dụng thêm điểm 

p khoản 1 Điều 46; Điều 47) Bộ luật hình sự, xử phạt Dương Văn Bộ 05 năm tù, 

Dương Thị Mơ 36 tháng tù, Nguyễn Tất Phường 36 tháng tù đều về tội “Cưỡng đoạt 

tài sản”. 

- Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 280; điểm a khoản 3 Điều 135; các điểm b và p 

khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 47 và điểm a khoản 1 Điều 

50 Bộ luật hình sự; xử phạt Nguyễn Văn Biên 18 tháng tù về tội “Lạm dụng chức vụ, 

quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, 42 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”; tổng hợp 

hình phạt chung cho cả hai tội là 05 năm tù. 
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Tại quyết định Kháng nghị số 10/2007/HS-TK ngày 11-04-2007, Chánh án 

Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị bản án hình sự phúc thẩm số 412/2006/HSPT 

ngày 28-04-2006 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội và đề nghị 

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm hủy bản án hình 

sự phúc thẩm nêu trên; giao hồ sơ vụ án cho Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao 

tại Hà Nội xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 

Tại Quyết định số 01/2007/HS-TK ngày 07-8-2007, Chánh án Tòa án nhân dân 

tối cao có quyết định rút kháng nghị đối với bị cáo Nguyễn Tất Phường vì lý do 

Nguyễn Tất Phường đã được đặc xá theo quyết định số 1180/2006/QĐ-CTN ngày 27-

10-2006 của Chủ tịch nước; bị cáo Dương Văn Chung, Dương Thị Mơ vì lý do 

Dương Văn Chung, Dương Thị Mơ cũng đã được đặc xá theo quyết định số 

953/2006/QĐ-CTN ngày 25-8-2006 của Chủ tịch nước. 

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

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

XÉT THẤY 

 Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm kết án Nguyễn Văn Hưng, 

Dương Đình Mạc, Dương Văn Chung, Dương Văn Vĩnh, Nguyễn Văn Biên về tội 

“Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; Dương Văn Bộ, Nguyễn Tất 

Phường, Nguyễn Văn Biên, Dương Thị Mơ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” là có căn cứ, 

đúng pháp luật. Tuy nhiên, về áp dụng pháp luật Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp 

phúc thẩm có những sai lầm sau đây: 

Đối với các bị cáo bị kết án về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 

tài sản”. 

Trong thời gian từ ngày 01-11-2003 đến ngày 12-6-2004, lợi dụng việc được 

Uỷ ban nhân dân xã An Lạc, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương giao thu phí giao thông 

(thông qua hợp đồng giao khoán số 62/HĐ-UB) và lợi dụng việc lái xe vận chuyển 

than trái phép trên địa bàn xã, Nguyễn Văn Hưng và đồng bọn đã họp bàn thống nhất 

thành lập tổ thu phí, dựng các trạm Barie ngăn đường để buộc các lái xe phải nộp số 

tiền cao hơn mức quy định do Uỷ ban nhân dân xã An Lạc cho phép và chiếm đoạt 

185.910.000 đồng. Hành vi phạm tội của Hưng và các bị cáo thuộc trường hợp quy 

định tại các điểm a (có tổ chức), c (phạm tội nhiều lần), đ (chiếm đoạt tài sản có giá trị 

từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng) khoản 2 Điều 280 Bộ luật hình 

sự có khung hình phạt từ 06 năm đến 13 năm tù. Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Văn 

Hưng có vai trò chính là người trực tiếp có đơn xin nhận khoán, đứng ra thành lập tổ 

thu phí, đề xuất việc nâng mức thu cao hơn quy định, có số vốn góp lớn nhất và cũng 

là người chiếm đoạt nhiều nhất, còn các bị cáo Dương Đình Mạc, Dương Văn Chung, 

Dương Văn Vĩnh, Nguyễn Văn Biên tham gia với vai trò đồng phạm giúp sức; riêng 

các bị cáo Dương Văn Chung, Dương Văn Vĩnh đã có một tiền án về tội đánh bạc 

nhưng chưa được xóa án tích, phạm tội lần này thuộc trường hợp tái phạm quy định 

tại điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự. 

177



Tòa án cấp sơ thẩm chỉ áp dụng một tình tiết định khung quy định tại điểm đ 

khoản 2 Điều 280 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo là thiếu sót. Khi lượng hình Tòa 

án cấp sơ thẩm đã xét đến những tình tiết giảm nhẹ đối với các bị cáo là đã bồi thường 

phần lớn cho người bị hại và có thái độ khai báo thành khẩn và đã xét đến nguyên 

nhân các bị cáo phạm tội là có phần lỗi của chính quyền xã đã quản lý lỏng lẻo khi 

cho phép Nguyễn Văn Hưng cùng đồng bọn được phép thu phí tăng nên chỉ xử phạt 

Nguyễn Văn Hưng 06 năm 06 tháng tù, Dương Đình Mạc 05 năm tù, Dương Văn 

Chung 42 tháng tù, Dương Văn Vĩnh 36 tháng tù, Nguyễn Văn Biên 30 tháng tù 

không phải là quá nặng. 

Tòa án cấp phúc thẩm cũng có sai lầm khi cho rằng hành vi phạm tội của các bị 

cáo chỉ có một tình tiết định khung quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 280 Bộ luật hình 

sự, nhưng số tiền chiếm đoạt ở mức cao nhất của khung hình phạt. Tại phiên tòa phúc 

thẩm, các bị cáo có bồi thường thêm như Nguyễn Văn Hưng chỉ bồi thường thêm 

12.500 đồng, Dương Đình Mạc bồi thường thêm 6.765.000 đồng nhưng là trong phạm 

vi phần mà các bị cáo được hưởng, chứ chưa bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt 

của những người bị hại. Các bị cáo không có thêm tình tiết giảm nhẹ nào được quy 

định tại khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự, nhưng Tòa án cấp phúc thẩm lại 

giảm hình phạt cho bị cáo Hưng còn 24 tháng tù, Mạc còn 22 tháng 12 ngày tù, 

Chung còn 30 tháng tù, Vĩnh còn 24 tháng tù, Biên còn 18 tháng tù là sai lầm nghiêm 

trọng trong việc áp dụng pháp luật. 

Đối với các bị cáo bị kết án về tội “ Cưỡng đoạt tài sản”. 

Tuy không có chức năng, không được phép của cơ quan có thẩm quyền, nhưng 

trong khoảng thời gian từ tháng 01-2004 đến ngày 12-6-2004, lợi dụng việc khai thác 

vận chuyển than trái phép trên địa bàn xã An Lạc và lợi dụng chức năng được phép 

khai thác, thu gom và kinh doanh trên địa bàn xã An Lạc, Dương Văn Bộ là chủ 

nhiệm hợp tác xã thương mại An Lạc đã chỉ đạo Nguyễn Văn Biên, Nguyễn Tất 

Phường và một số đối tượng khác giúp dựng các trạm thu phí để buộc các lái xe chở 

than phải nộp tiền khi qua các trạm và chiếm đoạt với số tiền 464.140.000 đồng, thuộc 

trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều 135 Bộ Luật hình sự có khung hình phạt 

từ 07 năm đến 15 năm. Đồng thời, hành vi phạm tội của các bị cáo đã phạm vào 2 tình 

tiết tăng nặng quy định tại điểm a (phạm tội có tổ chức) và điểm g (phạm tội nhiều 

lần) khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự. Trong vụ án này, lẽ ra phải truy tố và xét xử bị 

cáo Dương Văn Bộ về hai tội: lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và 

cưỡng đoạt tài sản vì trong nhóm tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, 

Bộ có tham gia góp vốn 19.500.000 đồng và được chia số tiền chiếm đoạt của những 

người bị hại theo số tiền bị cáo đã góp nên bị cáo có vai trò đồng phạm của tội lạm 

dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, nhưng cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ 

thẩm không truy tố Bộ về tội này là còn bỏ lọt tội phạm. Đối với tội cưỡng đoạt tài 

sản, bị cáo Dương Văn Bộ có vai trò chính, là người đề xuất, chỉ đạo lập các trạm 

Barie để thu tiền của các lái xe, thuê các đối tượng ngoài Hợp tác xã tham gia trực 

tiếp thu tiền tại các trạm, phân công Biên, Mơ, Phường thực hiện việc lập các trạm, 

theo dõi và quản lý toàn bộ số tiền thu được và là người sử dụng toàn bộ số tiền chiếm 
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đoạt, quá trình điều tra và tại các phiên tòa không thành khẩn, còn các bị cáo Nguyễn 

Tất Phường, Nguyễn Văn Biên, Dương Thị Mơ tham gia với vai trò đồng phạm giúp 

sức tích cực. 

Tòa án cấp sơ thẩm không áp dụng tình tiết tăng nặng quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo là không đúng. Khi lượng hình 

Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ đối với từng bị cáo nên chỉ xử 

phạt Dương Văn Bộ 08 năm tù, Nguyễn Văn Biên 06 năm tù, Dương Thị Mơ 06 năm 

tù, Nguyễn Tất Phường 05 năm 06 tháng tù không phải là nặng. 

Tòa án cấp phúc thẩm cũng có sai lầm khi cho rằng hành vi phạm tội của các bị 

cáo không phải là phạm tội có tổ chức; đồng thời lại quá nhấn mạnh việc bị cáo Biên 

đã bồi thường toàn bộ thiệt hại, bị cáo Bộ đã bồi thường thêm trước khi xét xử phúc 

thẩm là 299.444.000 đồng, trong tổng số 407.869.000 đồng còn phải bồi thường để 

giảm hình phạt cho bị cáo Dương Văn Bộ còn 05 năm tù là mức án dưới mức khởi 

điểm của khung hình phạt nhưng lại không áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự là không 

đúng pháp luật. Đồng thời giảm án cho các bị cáo Nguyễn Văn Biên 42 tháng tù là 

không đúng pháp luật, chưa thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật và chưa đáp ứng 

được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm của địa phương. 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã kháng nghị đối với các bị cáo Dương Văn 

Chung, Nguyễn Tất Phường, Dương Thị Mơ là có căn cứ và cần thiết, nhưng do các 

bị cáo trên đã được Chủ tịch nước đặc xá nên Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã rút 

kháng nghị trước khi mở phiên tòa giám đốc thẩm. 

Do vậy cần hủy bản án hình sự phúc thẩm nêu trên để xét xử phúc thẩm lại 

xem xét cân nhắc kỹ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ mà các bị cáo được hưởng để 

có mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội 

của các bị cáo gây ra. 

Bởi các lẽ trên, căn cứ vào khoản 3 Điều 285; Điều 287 và Điều 289 Bộ luật tố 

tụng hình sự; 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Hủy bản án hình sự phúc thẩm số 412/2006/HSPT ngày 28-4-2006 của Tòa 

phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội về hình phạt đối với Nguyễn Văn 

Hưng, Dương Đình Mạc, Dương Văn Vĩnh, Dương Văn Bộ, Nguyễn Văn Biên. 

2. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội để 

xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 

3. Tiếp tục tạm giam các bị cáo đã bị bắt giam cho đến khi Toà phúc thẩm Toà 

án nhân dân tối cao tại Hà Nội thụ lý lại vụ án. 
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QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 07/2013/HS-GĐT 

NGÀY 10-6-2013 CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Về vụ án hình sự bị cáo Đặng Thị Mai Trinh và đồng phạm bị kết án 

về tội “Lưu hành giấy tờ có giá giả” 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

… 

Ngày 10-6-2013, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa giám đốc 

thẩm xét xử vụ án hình sự đối với: 

1. Đặng Thị Mai Trinh sinh năm 1959; đăng ký hộ khẩu thường trú tại 190 Lê 

Cao Lãng, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh; khi phạm tội 

là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Hồng Trinh; con ông Nguyễn Văn 

Sáu (chết) và bà Nguyễn Thị Đào; có chồng (đã ly hôn) và 05 con, tiền án, tiền sự: 

không có; tại ngoại. 

2. Nguyễn Văn Tâm sinh năm 1952; đăng ký hộ khẩu thường trú tại 188/63 

Đoàn Văn Bơ, Phường 9, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; khi phạm tội là Giám đốc 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Tâm; con ông Nguyễn Văn Hảo (chết) và bà 

Nguyễn Thị Ký; có vợ và 06 con; tiền án, tiền sự: không có; bị tạm giam từ ngày 12-

10-2009 đến ngày 25-02-2010. 

(Trong vụ án còn có Nguyễn Vũ Lê bị xử phạt 07 năm tù về tội “Lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản”) 

Nguyên đơn dân sự: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ 140-142 

Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. 

NHẬN THẤY: 

Từ năm 2000 đến đầu năm 2002, Nguyễn Vũ Lê đã lợi dụng ngành nghề kinh 

doanh mua bán vải sợi, hàng may mặc, sản xuất hàng dệt, nhuộm, may, thêu công 

nghiệp... của Công ty TNHH Công thương nghiệp Tân Việt Hoàng, Công ty TNHH 

Hiệp Hòa và Công ty TNHH Dệt may Nam Việt Hoàng (do Lê thành lập) mua hóa 

đơn giá trị gia tăng (GTGT) có nội dung ghi khống giá trị hàng hóa của một số doanh 

nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh rồi làm thủ tục hoàn thuế, chiếm đoạt 

2.152.543.401 đồng tiền thuế GTGT. 

Trong số các doanh nghiệp đã bán hóa đơn GTGT cho Lê có Công ty TNHH 

Hồng Trinh do Đặng Thị Mai Trinh làm giám đốc và Công ty TNHH Thành Tâm do 

Nguyễn Văn Tâm làm giám đốc; cụ thể như sau: 

-  Đối với Đặng Thị Mai Trinh: mặc dù không bán sợi cho Công ty TNHH 

Hiệp Hòa nhưng từ tháng 6-2001 đến tháng 01-2002 Trinh vẫn xuất bán 07 hóa đơn 

GTGT ghi nội dung bán sợi cho Công ty TNHH Hiệp Hòa; tổng giá trị hàng hóa ghi 
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trên hóa đơn là 1.039.037.564 đồng, thuế GTGT tương ứng là 94.457.960 đồng; Trinh 

được hưởng lợi số tiền 18.891.592 đồng. 

-  Đối với Nguyễn Văn Tâm: mặc dù không gia công hàng may mặc nhưng 

trong tháng 7-2001 Tâm đã ký 02 hợp đồng kinh tế và xuất bán 02 hóa đơn GTGT ghi 

nội dung gia công hàng may mặc cho Công ty TNHH Hiệp Hòa và Công ty TNHH 

Dệt may Nam Việt Hoàng; tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn là 287.353.000 

đồng, thuế GTGT tương ứng là 26.123.000 đồng; Tâm được hưởng lợi số tiền 

5.224.600 đồng. 

Sau khi vụ án bị khởi tố Nguyễn Vũ Lê đã bồi thường toàn bộ số tiền chiếm 

đoạt cho Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Đặng Thị Mai Trinh và Nguyễn Văn 

Tâm đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính nêu trên. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 43/2010/HSST ngày 25-2-2010, Tòa án nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng khoản 1 Điều 181; các điểm b và p khoản 1, 

khoản 2 Điều 46; áp dụng thêm Điều 60 đối với Đặng Thị Mai Trinh; áp dụng thêm 

Điều 47 Bộ luật hình sự đối với Nguyễn Văn Tâm; xử phạt Đặng Thị Mai Trinh 02 

năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 04 năm; Nguyễn Văn Tâm 04 

tháng 13 ngày tù, tính từ ngày 12-10-2009; đều về tội “Lưu hành giấy tờ có giá giả”. 

Tại Kháng nghị phúc thẩm số 02/KNPT-P1 ngày 04-03-2010, Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Tòa phúc thẩm Tòa án nhân 

dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm tăng hình phạt đối với bị 

cáo Nguyễn Văn Tâm, không cho bị cáo Đặng Thị Mai Trinh hưởng án treo. 

Tại Bản án phúc thẩm số 365/2010/HS-PT ngày 24-6-2010, Tòa phúc thẩm 

Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng khoản 1 Điều 181; điểm 

p khoản 1, khoản 2 Điều 46; áp dụng thêm Điều 47 và Điều 60 Bộ luật hình sự đối với 

Nguyễn Văn Tâm; xử phạt: Đặng Thị Mai Trinh 02 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 

bắt thi hành án; Nguyễn Văn Tâm 01 năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách là 15 tháng tính từ ngày 24-6-2010; đều về tội “Lưu hành giấy tờ có giá giả”. 

Tại Quyết định kháng nghị số 03/2013/HS-TK ngày 07-02-2013, Chánh án 

Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị bản án hình sự phúc thẩm số 365/2010/HS-

PT ngày 24-6-2010 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh; đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử theo thủ tục giám 

đốc thẩm hủy bản án hình sự phúc thẩm nêu trên về phần trách nhiệm hình sự đối với 

Đặng Thị Mai Trinh và Nguyễn Văn Tâm; giao hồ sơ vụ án cho Tòa phúc thẩm Tòa 

án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy 

định của pháp luật. 

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

với kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

XÉT THẤY: 
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Đặng Thị Mai Trinh và Nguyễn Văn Tâm thực hiện hành vi phạm tội vào thời 

điểm Bộ luật hình sự năm 1999 chưa được sửa đổi, bổ sung; do đó các cơ quan tiến 

hành tố tụng truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo về tội “Lưu hành giấy tờ 

có giá giả” theo Điều 181 Bộ luật hình sự là có căn cứ. 

Tuy nhiên, tại thời điểm xét xử vụ án, Bộ luật hình sự năm 1999 đã được sửa 

đổi, bổ sung và có hiệu lực từ ngày 01-01-2010. Theo quy định mới của pháp luật 

hình sự thì hành vi phạm tội của các bị cáo cấu thành tội “Mua bán trái phép hóa đơn, 

chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, quy định tại Điều 164a Bộ luật hình sự năm 

2009 và là tội nhẹ hơn so với tội “Lưu hành giấy tờ có giá giả”. Vì thế, việc Tòa án 

cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm kết án Đặng Thị Mai Trinh và Nguyễn Văn 

Tâm về tội “Lưu hành giấy tờ có giá giả” là sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng 

Bộ luật hình sự. Do có sự thay đổi nêu trên của pháp luật hình sự theo hướng có lợi 

cho các bị cáo nên cần phải xem xét, xác định lại chính xác tội danh và mức độ trách 

nhiệm hình sự của Đặng Thị Mai Trinh và Nguyễn Văn Tâm. 

Bởi các lẽ trên, căn cứ vào khoản 3 Điều 285 và Điều 287 Bộ luật tố tụng hình 

sự, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Hủy Bản án hình sự phúc thẩm số 365/2010/HSPT ngày 24-6-2010 của Tòa 

phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh về phần trách nhiệm 

hình sự đối với Đặng Thị Mai Trinh và Nguyễn Văn Tâm. 

2. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố 

Hồ Chí Minh để xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 
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QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 23/2015/HS-GĐT 

 
NGÀY 17-12-2015 CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

 
Về vụ án hình sự đối với Phan Văn Trường, Nguyễn Văn Đông, 

 
Phan Bá Cường về “Tội giết người” 

 
 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 
 

Ngày 17 tháng 12 năm 2015, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa 

giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với: 
 
1. Phan Văn Trường, sinh năm 1981; đăng ký nhân khẩu thường trú tại xóm 

Vĩnh Thịnh, xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: làm ruộng; 

trình độ văn hóa 9/12; con ông Phan Văn Nhự và bà Nguyễn Thị Mỹ; có vợ và 02 con; 

tiền án, tiền sự: không; bị tạm giam từ ngày 07-7-2013; 
 
2. Nguyễn Văn Đồng, sinh năm 1991; đăng ký nhân khẩu thường trú tại xóm 

Vĩnh Thịnh, xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành, t ỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: sinh viên; 

trình dộ văn hóa 12/12; con ông Nguyễn Văn Quang và bà Đặng Thị Thành; tiền án, tiền 

sự: không; bị tạm giam từ ngày 07-7-2013; 
 
3. Phan Bá Cường, sinh năm 1983; đăng ký nhân khẩu thường trú tại xóm Vĩnh 

Thịnh, xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: làm ruộng; trình 

độ văn hóa 02/12; con ông Phan Bá Phương và bà Phạm Thị Lâm (đã chết); có vợ và 1 

con; tiền án, tiền sự: không; bị tạm giam từ ngày 12-7-2013; 
 

Người bị hại: anh Chu Văn Nghĩa, sinh năm 1989 (đã chết). 
 

Đại diện hợp pháp của người bị hại: anh Chu Văn Ngọc (là anh trai của người 

bị hại Nghĩa); trú tại: xóm Đồng Bản, xã Kim Thành, huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An. 
 

NHẬN THẤY: 
 

Khoảng cuối tháng 3-2013, tại Lâm trường Đường 9 thuộc huyện Cam Lộ, tỉnh 

Quảng Trị, có nhiều người quê ở Nghệ An tự lập thành các tổ để vào rừng tràm chặt gỗ 

thuê cho Lâm trường. Trong đó, tổ nhân công do Phan Văn Trường đứng đầu gồm: 

Phan Văn Dương, Phan Văn Diệu, Nguyễn Văn Đồng, Phan Bá Cường, Nguyễn Vĩnh 

Oai, Phạm Văn Quỳnh, Phan Văn Hoàng; tổ nhân công do anh Nguyễn Công Thanh 

đứng đầu gồm: Chu Văn Nghĩa, Dương Công Hùng, Trần Nhân Bình, Đinh Bạt 

Thành, Lê Văn Thủy, Trần Hữu Phượng. Để thuận tiện cho công việc chặt gỗ, cũng 

như sinh hoạt hàng ngày thì các tổ nhân công này tự lập các lán trại ngay trong khu 

vực rừng đang khai thác để ở. 
 

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 06-7-2013, tại khu vực lán trại của tổ anh Nguyễn 

Công Thanh tổ chức uống rượu, trong số 12 người tham gia uống rượu có Trường, 
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Cường và một số anh em của tổ khác cùng tham gia. Khoảng hơn 20 giờ cùng ngày thì 

một số người tham gia uống rượu ra về, còn lại các anh Thanh, Nghĩa, Phượng, Thủy 

cùng với Trường, Cường tiếp tục uống rượu. Trong quá trình ăn nhậu, Trường đã ép 

anh Nghĩa uống rượu và khi bị anh Nghĩa từ chối thì Trường bức xúc cầm bình rượu 

ném ra phía góc bếp, thấy vậy anh Nghĩa nói: “không uống thì để người khác uống, ở 

đây mua rượu khó khăn”, đồng thời giữa anh Nghĩa và Trường có lời qua tiếng lại với 

nhau dẫn đến việc anh Nghĩa đã dùng tay đấm vào tai trái của Trường, hai người tiếp 

tục xô đẩy nhau, nhưng được mọi người trong lán của anh Thanh ngăn lại. Bực tức vì 

bị đánh, Trường đã nói Cường chạy về lán của tổ mình để gọi người trong tổ của mình 

cầm dao rựa sang đánh trả thù. Nghe lời của Trường, Cường chạy về lán trại của tổ 

mình và gọi: “anh em cầm dao, rựa sang chém hai thằng Kim Thành đánh anh 

Trường”. Lúc này những người có mặt trong lán gồm có: Đồng, Diệu, Dương mỗi 

người lấy 01 cây dao rựa rồi cùng đi theo Cường; Quỳnh và Oai tay không đi theo; bản 

thân Cường cầm 01 con dao mũi bằng, trên đường đi Dương dùng dao chặt 02 cây gậy 

gỗ dài khoảng 01 m đưa cho Quỳnh và Oai để cùng sang lán của tổ anh Thanh đánh 

nhau. Trên đường đi, Cường nói: “qua tìm hai thằng Kim Thành để đập, vô đây làm 

không thể để hai đứa đó đập nhục như rứa được, sang đánh bọn Kim Thành, Thanh 

mà lằng nhằng thì chém Thanh luôn, chém chết tao chịu trách nhiệm”. 
 

Trong khi Cường về lán gọi người, thì Trường cũng đi bộ bỏ về, anh Thanh lấy 

xe máy đi theo nói đưa Trường về nhưng Trường không đồng ý, lúc này Trường gặp 

06 người từ lán của mình đang cầm dao, rựa đi sang; thấy vậy, anh Thanh đã giải thích 

và can ngăn nhưng Trường nói: chúng đánh tau ù tai rồi, bây xuống đánh quân đó cho 

tau. Không can ngăn được nhóm người trong tổ của Trường, nên anh Thanh chạy xe 

về lán của tổ mình và nói mọi người đi trốn, đồng thời nói mọi người chỉ cầm cây để 

thủ chứ không được dùng dao, mọi người trong nhóm của anh Thanh đều cầm gậy gỗ 

đi nấp, riêng anh Nghĩa cầm dao rựa đi nấp. 
 

Khi nhóm người của Trường đi gần đến lán của anh Thanh thì gặp anh Phượng, 

anh Phượng đã can ngăn và nói lời xin lỗi, nhưng Cường nói: “kêu hai thằng Kim 

Thành ra xin lỗi cố Trường”, rồi cả nhóm tiếp tục đi vào lán trại của tổ anh Thanh. 

Cường, Oai, Quỳnh đứng trước lán, còn Dương, Diệu, Đồng cầm rựa đi vào trong lán, 

thấy anh Thanh, Đồng nói: “răng anh em cùng xã mời ra uống rượu lại đánh nhau”. 

Dương nói: “răng để người đánh bác Trường đau thế”, Diệu hỏi tiếp: “hai thằng Kim 

Thành mô rồi?”. Anh Thanh nói: “anh em uống mấy ly rượu xích mích nhau”. Lúc này 

Bình ra khỏi chỗ nấp thì Cường nhìn thấy và nói: “thằng Bình, răng lúc nãy mi định 

cầm thớt đánh cố Trường” nghe Cường nói như vậy thì Diệu liền đi đến tát 02 cái vào 

mặt Bình, Đồng tát 01 cái vào mặt Bình. Dương cầm 01 cây dao rựa cũng tiến đến thì 

bị Bình nắm cây dao rựa trên tay Dương giăng co để lấy. Lúc này anh Nghĩa cầm cây 

dao rựa đi ra khỏi chỗ nấp; nhìn thấy anh Nghĩa, Đồng liền cầm cây dao rựa tiến đến 

gần anh Nghĩa, Đồng và anh Nghĩa đồng thời dùng rựa chém nhau, do Anh Nghĩa 

đứng ở vị trí cao hơn vị trí Đồng đứng khoảng 70cm nên lưỡi dao rựa của anh Nghĩa 

chỉ chém trúng vào ngón tay cái bàn tay phải của Đồng, còn lưỡi rựa của Đồng chém 
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trúng vào ngực trái của anh Nghĩa làm anh Nghĩa bị thương. Thấy anh Nghĩa bị 

thương bỏ chạy, Cường đứng ở gần đó đã cầm 01 cây dao ném theo trúng lưng phía 

bên phải của anh Nghĩa. Anh Nghĩa chạy thêm được một đoạn thì gục ngã và bị chết 

trên đường đi cấp cứu. 
 

Tại Bản kết luận giám định pháp y số 109/2013/PY ngày 07-7-2013, Trung tâm 

pháp y tỉnh Quảng Trị kết luận: anh Chu Văn Nghĩa chết do vết thương ngực hở, vết 

thương tim. 

Cáo trạng số 07/KSĐT-TA ngày 25-01-2014 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Quảng Trị đã truy tố Phan Văn Trường, Nguyễn Văn Đồng và Phan Bá Cường về tội 

“Giết người” theo quy định tại khoản 2 Điều 93 Bộ luật hình sự. 
 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 07/2014/HSST ngày 25-02-1014 Tòa án nhân 

dân tỉnh Quảng Trị áp dụng khoản 2 Điều 93; các điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 

Bộ luật hình sự, xử phạt: Phan Văn Trường 08 năm tù, Nguyễn Văn Đồng 08 năm tù, 

Phan Bá Cường 07 năm tù cùng về tội giết người. Về trách nhiệm dân sự: các bị cáo và 

gia đình người bị hại đã thỏa thuận là 172.000.000 đồng (các bị cáo và gia đình đã bồi 

thường được 62.000.000 đồng tiền mai táng phí), còn 110.000.000 đồng tiền tổn thất 

tinh thần các bị cáo phải tiếp tục bồi thường theo phần mỗi bị cáo là 36.667.000 đồng. 
 

Ngày 05-3-2014, anh Chu Văn Ngọc là nguời đại diện hợp pháp của người bị 

hại có giấy bãi nại với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt cho Phan Bá Cường. 
 

Ngày 08-3 -2014, anh Chu Văn Ngọc là người đại diện hợp pháp của người bị 

hại kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt đối với các bị cáo, tăng mức bồi thường thiệt hại, 

yêu cầu xem xét lại các đồng phạm để vụ án không bỏ lọt tội phạm. 
 

Tại Bản án hình sự phúc thẩm sổ 250/2014/HSPT ngày 16-7-2014, Tòa phúc 

thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng không chấp nhận kháng cáo của anh Chu 

Văn Ngọc, giữ nguyên các quyết định của Bản án hình sự sơ thẩm nêu trên. 
 

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 35A/2015/KN-HS ngày 29 -5-

2015, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã kháng nghị Bản án hình sự phúc thẩm số 

250/2014/HSPT ngày 16-7 -2014 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà 

Nẵng và đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm 

hủy Bản án hình sự phúc thẩm nêu trên và Bản án hình sự sơ thẩm số 07/2014/HSST 

ngày 25-02-2014 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị về phần trách nhiệm hình sự đối 

với các bị cáo Phan Văn Trường, Nguyễn Văn Đồng, Phan Bá Cường; giao hồ sơ vụ 

án cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao điều tra lại theo đúng quy định của pháp luật. 
 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị 

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao chấp nhận kháng nghị của Chánh án Tòa 

án nhân dân tối cao. 
 

XÉT THẤY: 
 

Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ nhặt trong sinh hoạt giữa Phan Văn Trường và anh 

Chu Văn Nghĩa đã có xô xát. Sự việc được mọi người can ngăn nhưng Trường lại chỉ 
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đạo Phan Bá Cường về lán trại của tổ mình để gọi mọi người cầm hung khí đi sang 

chém, đánh người trong tổ của anh Nguyễn Công Thanh. Theo chỉ đạo của Trường, 

Cường đã chạy về lán và gọi Phan Văn Dương, Phan Văn Diệu, Nguyễn Văn Đồng, 

Nguyễn Vĩnh Oai, Phạm Văn Quỳnh cầm theo dao, rựa, gậy sang đánh người trong tổ 

của anh Thanh. Khi đến gần khu vực lán trại của tổ anh Thanh, mặc dù đã được anh 

Thanh và anh Trần Hữu Phượng can ngăn, xin lỗi nhưng các bị cáo không nghe, vẫn 

tiếp tục cầm dao rựa, gậy hô hào, kích động tiến về lán của anh Thanh tìm người để 

đánh. Hậu quả làm anh Chu Văn Nghĩa bị chém trọng thương và chết trên đường đưa 

đi cấp cứu. Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng thuộc trường hợp 

có tính chất côn đồ (chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, đã được xin lỗi, can ngăn nhưng vẫn 

quyết tâm thực hiện hành vi phạm tội) được quy định tại điểm n khoản 1 Điều 93 Bộ 

luật hình sự, nhưng các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm, cấp phúc thẩm lại truy 

tố, xét xử các bị cáo theo khoản 2 Điều 93 Bộ luật hình sự là không đúng, chưa đánh 

giá đúng tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội do các bị cáo gây ra. 
 

Ngoài ra, trong vụ án này còn có sự tham gia của Phan Văn Dương, Phan Văn 

Diệu, Nguyễn Vĩnh Oai, Phạm Văn Quỳnh. Mặc dù không có sự bàn bạc, thống nhất 

từ trước, nhưng khi nghe Phan Bá Cường hô hào “Anh em cầm dao, rựa sang chém hai 

thằng quê Kim Thành đánh anh Trường” thì Dương, Diệu, Oai, Quỳnh đã hành động 

rất tích cực, cùng cầm theo dao, dựa, gậy đi theo hô hào, kích động tìm người để đánh, 

uy hiếp những người khác là hành vi giúp sức, có dấu hiệu đồng phạm. Các cơ quan 

tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm chưa đánh giá đúng tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi 

của Dương, Diệu, Oai và Quỳnh để xem xét trách nhiệm hình sự là chưa triệt để, có 

dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Bản án phúc thẩm không phát hiện ra những sai sót của cấp 

sơ thẩm và không chấp nhận kháng cáo của đại diện hợp pháp của người bị hại, giữ 

nguyên bản án sơ thẩm là không đúng. Do đó cần phải xem xét lại để làm rõ ý thức 

chủ quan của các đối tuợng này. 
 

Vì các lẽ trên, căn cứ vào khoản 3 Điều 285, Điều 287 và Điều 289 Bộ luật tố 

tụng hình sự; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Hủy Bản án hình sự phúc thẩm số 250/2014/HSPT ngày 16-7-2014 của Tòa 

phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng và Bản án hình sự sơ thẩm số 

07/2014/HSST ngày 25-02-2014 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị về phần trách 

nhiệm hình sự đối với các bị cáo Phan Văn Trường, Nguyễn Văn Đồng, Phan Bá 

Cường để điều tra lại. 
 

2. Giao hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao để điều tra lại theo 

đúng quy định của pháp luật. 
 

Tiếp tục tạm giam các bị cáo Phan Văn Trường, Nguyễn Văn Đồng, Phan Bá 

Cường cho đến khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao thụ lý lại vụ án. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 
                  TẠI HÀ NỘI 
 
Quyết định giám đốc thẩm 
Số: 235/2017/HS-GĐT  
Ngày: 07/9/2017 

Về vụ án Bùi Thành T và đồng 
phạm bị xét xử về tội “Buôn lậu”. 

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 

 

ỦY BAN THẨM PHÁN 
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

 

 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà 

Nội gồm có 10 thành viên tham gia xét xử, do ông Trần Văn Tuân – Phó 
Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội làm Chủ tọa phiên tòa theo sự 
ủy nhiệm của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 

 

 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lan Hương– Thẩm tra viên. 
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên 

tòa: Ông Đinh Trung Quy - Kiểm sát viên. 
 
 

Ngày 07 tháng 9 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 
mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với:  

1. Bùi Thành T sinh năm 1982; trú tại khu đô thị B, Bắc Đại lộ L, xã Đ, 
thành phố T, tỉnh Thanh Hóa; nghề nghiệp: Giám đốc Công ty cổ phần Thương 
mại xuất nhập khẩu T; con ông Bùi Đại T và bà Lê Thị Lạng; có vợ và 01 con; 
bị cáo tại ngoại. 

2. Nguyễn Văn H1 sinh năm 1985; trú tại thôn X, xã Q, huyện Q, tỉnh 
Thanh Hóa; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn Văn N và bà 
Nguyễn Thị Đ; có vợ và 01 con; bị bắt tạm giam từ ngày 22/11/2012 đến ngày 
21/11/2014. 

3. Vũ Tuấn M sinh năm 1965; trú tại xóm 4, xã T, huyện T, tỉnh Hải 
Dương; nghề nghiệp: Nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn vận tải H; con 
ông Vũ Tuấn C và bà Nguyễn Thị T; có vợ và 02 con; bị cáo tại ngoại. 

4. Trịnh Văn M sinh năm 1971; trú tại xã A, huyện T, thành phố Hải 
Phòng; nghề nghiệp: Vận tải thủy; con ông Trịnh Văn T và bà Bùi Thị M (đều 
đã chết); có vợ và 02 con; bị bắt tạm giam từ ngày 22/11/2012 đến ngày 
11/11/2014. 

NHẬN THẤY 

Khoảng 13 giờ 45 phút ngày 13/11/2012, tại tọa độ 19 độ 25N-107 độ 
05E, Cục cảnh sát biển phát hiện, bắt giữ tàu H 01 đang trên đường hành trình 
chở quặng sắt sang Trung Quốc. Những người đi trên tàu gồm: Trịnh Văn M 
làm thuyền trưởng, Phạm Văn C, Phạm Văn S, Bùi Văn T, Trần Văn H, Bùi 
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Hữu D, Vũ Tuấn A, Nguyễn Trọng T, Nguyễn Văn H, Bách Văn H, Vũ Duy C, 
Nguyễn Văn L, Đào Minh Q là thợ máy, thủy thủ; Nguyễn Văn H1, Nguyễn 
Đình C là người áp tải hàng; Trịnh Văn D là người theo tàu đi chơi. 

Khi bị phát hiện, kiểm tra Trịnh Văn M chỉ xuất trình được hóa đơn, hợp 
đồng kinh tế, hợp đồng vận chuyển thể hiện tàu H 01 vận chuyển 2.815 tấn tinh 
quặng sắt của Công ty Cổ phần thương mại xuất nhập khẩu T (sau đây gọi tắt là 
Công ty T) từ cảng C, tỉnh Nghệ An đi Hải Phòng. Trịnh Văn M khai nhận 
được chủ tàu là Vũ Tuấn M thuê phụ trách tàu và là truyền trưởng điều khiển 
tàu vận chuyển quặng sắt cho chủ hàng sang Trung Quốc. Nguyễn Văn H1, 
Nguyễn Đình C đều khai nhận được chủ hàng là Bùi Thành T- Giám đốc Công 
ty T giao đi áp tải và giao nhận quặng sắt cho khách hàng tại cảng Khâm Châu 
hoặc Phòng Thành, Trung Quốc. Toàn bộ số hàng hóa quặng sắt trên tàu không 
có giấy tờ xuất khẩu, số người trên tàu không có giấy tờ xuất cảnh. 

Quá trình điều tra đã xác định: 
Đầu tháng 8/2012, Nguyễn Thùy D là Giám đốc Công ty Cổ phần D (sau 

đây gọi tắt là Công ty D) có trụ sở tại tổ 1, khu 3, phường H, thành phố H, tỉnh 
Quảng Ninh, được người phụ nữ Trung Quốc có tên là Phấn là Giám đốc Công 
ty TNHH thương mại và phát triển MAOLIDA tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc 
(sau đây gọi tắt là Công ty MAOLIDA) nhờ xem có đơn vị nào ở Việt Nam có 
quặng sắt bán thì làm môi giới để Phấn ký hợp đồng mua hàng. Sau khi thống 
nhất với Phấn, D đã nhờ người quen là Ngô Văn H tìm giúp. H giới thiệu D gặp 
Bùi Thành T là Giám đốc Công ty T, trụ sở tại khu đô thị B, bắc Đại lộ L, xã Đ, 
thành phố T, tỉnh Thanh Hóa có quặng sắt bán. D đã trao đổi với T việc mua 
bán quặng sắt và được T đồng ý bán quặng sắt cho khách hàng của D, sau đó D 
đã thông tin lại cho Phấn biết. 

Để có quặng sắt bán cho D, T đã trao đổi với Trần Minh Th cùng tham 
gia vì Th quen biết với Tống Thị L là phó Giám đốc Công ty N đang khai thác 
chế biến tại huyện Q, tỉnh Nghệ An. Th gặp Tống Thị L và được L đồng ý bán 
quặng sắt cho Công ty T. Đến giữa tháng 8/2012, Phấn cho A.Châu (là người 
Trung Quốc) sang gặp D và cùng D vào Nghệ An gặp T. Th đưa T, D và A. 
Châu đi xem nguồn quặng sắt của Công ty N. Sau khi xem xét thực tế và lẫy 
mẫu quặng sắt, Phấn đồng ý mua và nhờ D thỏa thuận với T để Phấn ký hợp 
đồng. D và T đã trao đổi và thống nhất soạn thảo. Hợp đồng mua bán quặng sắt 
số 01-2012/HĐMB/TQ-TAP ngày 01/9/2012, với nội dung: Công ty T bán cho 
Công ty MAOLIDA 3.000 tấn tinh quặng sắt có từ 63% với giá 1.800.000 
đồng/tấn, thành tiền là 5,4 tỷ đồng, địa điểm giao hàng tại cảng Phòng Thành 
hoặc cảng Khâm Châu- Trung Quốc, ngay sau khi hợp đồng được ký kết thì 
bên mua phải đặt cọc trước cho bên bán 02 tỷ đồng. Sau khi hợp đồng được 
soạn thảo xong, T đã ký đóng dấu đại diện cho bên bán và D chuyển bản hợp 
đồng này cho Phấn. Phấn ký đóng dấu đại diện bên mua rồi chuyển Hợp đồng 
lại cho D và T. D đã chuyển cho T 02 tỷ đồng tiền đặt cọc để thực hiện hợp 
đồng như đã cam kết. 
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Sau khi ký Hợp đồng thì giá quặng sắt bên Trung Quốc xuống, Phấn 
thông tin cho D trao đổi với T chưa vận chuyển hàng sang Trung Quốc ngay. 
Sau đó, T thông báo cho D có lô hàng 10.000 tấn quặng sắt muốn bán giá 
1.780.000đồng/tấn, địa điểm giao hàng tại cảng Phòng Thành hoặc cảng Khâm 
Châu- Trung Quốc. D đã thông tin cho Phấn biết, Phấn đồng ý mua và ủy 
quyền cho D thỏa thuận với T đã thỏa thuận và thống nhất ký hợp đồng mua 
bán quặng sắt, với nội dung: Công ty T bán cho Công ty D 10.000 tấn tinh 
quặng sắt có từ 63% với giá 1.780.000đồng/tấn, thành tiền là 17,8 tỷ, địa điểm 
giao hàng tại cảng Phòng Thành hoặc cảng Khâm Châu- Trung Quốc. Sau đó, 
D, T và Giang Tiến D là phó giám đốc Công ty D soạn thảo Hợp đồng số 01-
2012/HĐMB/DPN-TAP cùng ngày 27/10/2012, thể hiện nội dung đã được T và 
D thống nhất, Bùi Thành T đã ký đóng dấu đại diện bên bán, còn bên mua D 
chỉ đạo cho Giang Tiến D ký đóng dấu (lý do D không ký vì D không hợp tuổi 
với T). Theo thỏa thuận trong hợp đồng từ ngày 30/10/2012 đến ngày 
12/11/2012 Công ty D đã chuyển cho Công ty T 10,2 tỷ đồng. Ngay sau khi 
Hợp đồng này được ký kết, T đã ký hợp đồng mua bán tinh quặng sắt số 43-
2012/HĐMB, mua của Công ty TNHH N 10.000 tấn tinh bột quặng sắt với giá 
800.000 đồng/tấn, hai bên thỏa thuận giao hàng tại cảng C, tỉnh Nghệ An. 

Quá trình thực hiện hợp đồng, T đã không đến cơ quan chức năng làm 
các thủ tục để xuất khẩu quặng sắt sang Trung Quốc nên mặc dù trong thời 
điểm  này Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 02 ngày 09/01/2012, về việc 
“tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai 
thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản”, T vẫn tìm thuê phương tiện 
vận chuyển quặng sắt sang Trung Quốc theo thỏa thuận trong hợp đồng mua 
bán với Công ty D. Đồng thời, để tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan 
chức năng, T đã thông qua Vũ Tuấn M là nhân viên Công ty TNHH vận tải H 
ký Hợp đồng vận chuyển số 0711-2012/HĐVC ngày 07/11/2012 với Công ty 
TNHH vận tải H do Vũ Tuấn Đ làm giám đốc, vận chuyển 3100 tấn quặng sắt 
từ cảng C, tỉnh Nghệ An ra cảng Hải Phòng với giá 100.000 đồng/tấn và ký hợp 
đồng thuê bãi với Công ty TNHH dịch vũ và kỹ thuật N do Nguyễn Mạnh T 
làm Giám đốc, thuê 5.000 m2 đất bãi, giá 10.000 đồng/m2, tại thôn G, xã G, 
huyện T, thành phố Hải Phòng để tập kết quặng sắt. 

Ngày 09/11/2012, tàu H 01 cập cảng C, T đã cùng Trần Minh Th, 
Nguyễn Văn H 1, Giang Tiến D và Nguyễn Đình C tổ chức việc giao nhận, vận 
chuyển quặng sắt xuống tàu. Ngày 11/11/2012, khi tàu nhận xong quặng sắt thì 
T bảo Vũ Tuấn M cho tàu vận chuyển quặng sắt sang Trung Quốc, đồng thời 
thỏa thuận với M tiền cước vận chuyển là 190.000 đồng/tấn và bảo M cho 
Nguyễn Văn H 1, Nguyễn Đình C đi theo tàu để áp tải hàng hóa giao cho khách 
hàng, M đồng ý. Đến khoảng 21 giờ ngày 12/11/2012, Trần Minh Th đưa hồ sơ 
giấy tờ cho M để tàu xuất bến, M thấy hàng hóa quặng sắt trên tàu không có 
thủ tục xuất khẩu, nhưng M vẫn xuống tàu đưa hồ sơ cho Trịnh Văn M là người 
trực tiếp phụ trách trên tàu, bảo M cho tàu chở hàng sang cảng Khâm Châu- 
Trung Quốc. M đồng ý cho tàu rời cảng và định vị cho tàu chạy theo hướng 
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sang Trung Quốc, đến khoảng 13 giờ ngày 13/11/2012, khi tàu đang trên đường 
hành trình sang Trung Quốc thì bị Cục cảnh sát Biển kiểm tra, bắt giữ. 

Ngày 02/01/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh 
đã Quyết định trưng cầu Công ty V Quảng Ninh giám định lại số lượng quặng 
sắt trên tàu H 01. Kết quả: Số quặng sắt trên tàu H 01 là 3.040,69 tấn, hàm 
lượng (Fe) 63,01%. Ngày 07/01/2013, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng 
hình sự tỉnh Quảng Ninh đã kết luận giá trị 3.040,69 tấn quặng sắt là 
2.128.483.000 đồng. 

 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 50/2016/HSST ngày 11/5/2016, Tòa án 
nhân dân tỉnh Nghệ An: 

- Áp dụng khoản 4, khoản 5 Điều 153; các điểm p và q khoản 1, khoản 2 
Điều 46; Điều 47; Điều 60 Bộ luật hình sự xử phạt Bùi Thành T 03 năm tù 
nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 năm về tội “Buôn lậu”; Phạt bị 
cáo 15.000.000 đồng;  

- Áp dụng khoản 4, khoản 5 Điều 153; điểm p khoản 1 Điều 46; Điều 20; 
Điều 53; Điều 47 Bộ luật hình sự xử phạt Nguyễn Văn H 1 23 tháng 29 ngày tù 
về tội “Buôn lậu”; Phạt bị cáo 15.000.000 đồng;  

- Áp dụng khoản 3, khoản 4 Điều 154; điểm p khoản 1 Điều 46; Điều 47; 
Điều 20; Điều 53; Điều 60 Bộ luật hình sự xử phạt Vũ Tuấn M 02 năm tù cho 
hưởng án treo, thời gian thử thách là 04 năm về tội “ Vận chuyển trái phép hàng 
hóa qua biên giới”; phạt bị cáo 10.000.000 đồng;  

- Áp dụng khoản 3, khoản 4 Điều 154; điểm p khoản 1 Điều 46; Điều 20; 
Điều 53; Điều 47 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Trịnh Văn M 23 tháng 20 ngày 
tù; phạt bị cáo 10.000.000 đồng về tội “ Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên 
giới”. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, Bản án hình sự nêu trên không bị kháng cáo, 
kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm nên đã có hiệu lực pháp luật. 

Tại Kháng nghị giám đốc thẩm số 148/2017/KN-HS ngày 25-4-2017, 
Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội kháng nghị Bản án hình sự sơ 
thẩm số 50/2016/HSST ngày 11/5/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An. Đề 
nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử giám đốc 
thẩm theo hướng hủy Bản án hình sự sơ thẩm nêu trên về phần quyết định hình 
phạt đối với Bùi Thành T, Nguyễn Văn H 1, Vũ Tuấn M và Trịnh Văn M để 
xét xử sơ thẩm lại theo hướng tăng hình phạt đối với các bị cáo theo đúng quy 
định của pháp luật.  

 Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội nhất 
trí với Kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 

XÉT THẤY 

Bùi Thành T, Nguyễn Văn H 1, Vũ Tuấn M và Trịnh Văn M đã có hành vi 
buôn bán, vận chuyển trái phép qua biên giới 3.040,69 tấn quặng sắt có trị giá 
2.128.483.000 đồng. Tòa án cấp sơ thẩm kết án Bùi Thành T và Nguyễn Văn H 
1 về tội “Buôn lậu” theo quy định tại khoản 4 Điều 153 Bộ luật hình sự; Vũ 
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Tuấn M và Trịnh Văn M về tội “ Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” 
theo khoản 3 Điều 154 Bộ luật hình sự là đúng pháp luật. 

Trong vụ án này, Bùi Thành T giữ vai trò là người chủ mưu, cầm đầu, trực 
tiếp ký hợp đồng với bên Trung Quốc, trực tiếp tìm kiếm nguồn hàng, thuê tàu 
vận chuyển và tổ chức, điều hành việc giao nhận hàng lên tàu để vận chuyển  số 
lượng hàng hóa trị giá 2.128.483.000 đồng sang Trung Quốc. Nguyễn Văn H 1 
là người được T giao đi áp giải hàng hóa trên tàu, giúp sức tích cực cho T thực 
hiện việc giám sát quá trình vận chuyển quặng sắt và giao nhận hàng hóa bên 
Trung Quốc. Đối với Vũ Tuấn M là thuyền trưởng tàu và Trịnh Văn M là người 
phụ trách trên tàu chịu trách nhiệm giúp T vận chuyển quặng sắt sang Trung 
Quốc, biết số quặng sắt không có giấy tờ chứng minh về nguồn gốc hợp pháp, 
không có thủ tục xuất khẩu nhưng vẫn đồng ý để cho hàng lên tàu và cho tàu 
chạy sang Trung Quốc để xuất hàng theo thỏa thuận với T. 

[  
Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, số lượng quặng 

sắt buôn bán, vận chuyển trái phép qua biên giới có giá trị đặc biệt lớn. Các bị 
cáo T và H 1 phạm tội thuộc khung hình phạt có mức hình phạt tù từ 12 năm đến 
20 năm hoặc tù chung thân, các bị cáo M và M phạm tội thuộc khung hình phạt 
có mức hình phạt tù từ 05 năm đến 10 năm tù nhưng Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt 
bị cáo T 03 năm tù cho hưởng án treo; xử phạt bị cáo H 1 23 tháng 29 ngày tù; 
xử phạt bị cáo M 02 năm tù cho bị cáo hưởng án treo; xử phạt bị cáo M 23 tháng 
20 ngày tù là áp dụng không đúng quy định tại Điều 47; Điều 60 Bộ luật hình sự; 
Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐTP ngày 06/11/2013 của Hội đồng Thẩm phán 
Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 60 Bộ luật hình sự về án treo, 
chưa đánh giá đúng tính chất và mức độ đặc biệt nghiêm trọng của hành vi phạm 
tội của các bị cáo.  

 

Vì các lẽ trên; 

Căn cứ khoản 3 Điều 285; Điều 287 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 
số 81/2014/QH13 ngày 24-11-2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam về việc thi hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 50/2016/HSST ngày 11/5/2016 của Tòa 
án nhân dân tỉnh Nghệ An về phần quyết định hình phạt chính đối với Bùi 
Thành T, Nguyễn Văn H 1, Vũ Tuấn M và Trịnh Văn M; Chuyển hồ sơ vụ án 
cho Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An để xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định 
của pháp luật./. 

 

2. Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm nêu trên không bị kháng 
nghị tiếp tục có hiệu lực pháp luật./. 

 

Nơi nhận: 
- VKSNDCC tại Hà Nội; 
- Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An (kèm hồ sơ 
vụ án); 

     TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

PHÓ CHÁNH ÁN -  CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Đã ký 

191



 

 

1 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 
 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

           Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 12/2019/HS-GĐT 

Ngày 01 tháng 3 năm 2019 
 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 
 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 10 thành 

viên tham gia xét xử, do ông Nguyễn Văn Bường - Phó Chánh án Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Đà Nẵng làm chủ tọa phiên tòa. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Vũ Thắng - Thư ký Tòa án.  

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

Ông Quách Đức Dũng - Kiểm sát viên.  

Ngày 01 tháng 3 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở 

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

1. Trần Hoàng L, sinh năm 1988; trú tại: tổ dân phố 9, phường Đ, thành phố 

Đ1, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: nguyên là Chuyên viên đội Thanh tra giao 

thông số 3 - Sở giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình; trình độ văn hóa: 12/12; con 

ông Trần Văn L và bà Hoàng Thị Th; chưa có vợ con; tiền án, tiền sự: không; bị 

bắt tạm  giữ, tạm giam ngày 09/3/2017. 

2. Hoàng Phú Y, sinh năm 1982; trú tại: thôn X, xã S, huyện B, tỉnh 

Quảng Bình; nghề nghiệp: nguyên là Cán bộ đội thanh tra giao thông số 3 - Sở 

giao thông vận tải Quảng Bình; trình độ văn hóa: 12/12; con ông Hoàng Th1 và 

bà Phạm Thị H; vợ là Ngô Thi Mỹ L1, có 02 con; tiền án, tiền sự: không; bị bắt 

tạm giữ, tạm giam ngày 09/3/2017. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Ông Trần Thanh H1, sinh năm 1974; trú tại: tiểu khu L2, thị trấn Đ2, 

huyện T1, tỉnh Quảng Bình. 

- Ông Nguyễn Thanh H2, sinh năm 1974; trú tại: tổ dân phố 10, phường N, 

thành phố Đ1, tỉnh Quảng Bình. 

- Ông Hoàng Văn T2, sinh năm 1990; trú tại: thôn Đ3, xã N1, huyện T1, tỉnh 

Quảng Bình. 
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- Ông Nguyễn Văn T3, sinh năm 1991; trú tại: thôn H3, xã N1, huyện T1, 

tỉnh Quảng Bình. 

- Ông Nguyễn Thế B1, sinh năm 1990; trú tại: thôn H3, xã N1, huyện T1, 

tỉnh Quảng Bình. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Khoảng đầu tháng 3/2017, Đội thanh tra giao thông số 3 thuộc Sở giao 

thông vận tải tỉnh Quảng Bình gồm Trần Thanh H1 (Đội trưởng), Nguyễn Thanh 

H4, Hoàng Phú Y và Trần Hoàng L (Nhân viên) thực hiện nhiệm vụ thanh tra, 

kiểm tra đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 12A thuộc địa phận 

huyện T1 và huyện M thì phát hiện Hoàng Văn T2, Nguyễn Văn T3 và Nguyễn 

Thế B1  điều khiển xe “máy cày tự chế” lưu thông trên Quốc lộ 12A, nên L trực 

tiếp nhắc nhở T2, T3, B1 không được đưa loại phương tiện này tham gia lưu 

thông trên đường vì xe không có giấy tờ nguồn gốc hợp pháp, nếu bắt sẽ tịch thu 

xe; sau đó L và T2 trao đổi số điện thoại với nhau. 

Vì sợ bị Đội thanh tra giao thông xử lý, nên T2 gọi điện thoại cho L xin gặp 

để đưa tiền, nhằm mục đích xin Đội thanh tra không xử lý khi điều khiển xe máy 

cày lưu thông và được L đồng ý. Sáng ngày 09/3/2017, T2 gọi điện thoại L và L 

cho biết Đội thanh tra đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 12A thuộc địa phận xã 

N1, huyện T1; T2 nói cho L biết sẽ đến đưa cho Đội 2.000.000 đồng và có 02 

người bạn cùng đi. Sau khi nghe điện thoại thì L nói nội dung này cho cả Đội 

cùng nghe thì tất cả đều im lặng, không ai phản đối gì. Khoảng 10h20phút cùng 

ngày, T2 bỏ vào bì thư 2.000.000 đồng, T3 bỏ 2.000.000 đồng và B1 bỏ 

1.500.000 đồng, rồi cả 3 người đi đến gặp Đội thanh tra; lúc này L đứng trước 

đầu xe ô tô biển kiểm soát số 73B-0288 của Thanh tra Sở giao thông vận tải 

Quảng Bình, H1 ngồi phía trước bên phải trong xe, Y ngồi ghế sau bên phải và 

H4 ngồi ghế sau bên trái. T2 cầm cả 3 phong bì đến đưa cho L, L bảo T2, T3 và 

B1 ghi tên và số điện thoại từng người lên vỏ phong bì và đưa cho mấy người 

ngồi trong xe ô tô. Sau khi ghi số điện thoại và tên, T2 cầm cả 3 phong bì kèm 

theo gói thuốc lá đến đưa qua cửa xe cho H1 và nói “mời anh hút thuốc”, H1 

bảo T2 “anh đi ra chỗ khác”; T2 đi ra cửa sau chỗ Y đang ngồi mời Y hút thuốc 

và nói “em có chút quà gửi Đội uống nước và nhờ mấy anh trong Đội giúp đỡ 

bọn em với”, nói xong T2 đặt 3 phong bì lên đùi của Y rồi bỏ đi; Y cầm lấy 3 

phong bì cất vào túi áo đang mặc trên người thì bị Công an huyện T1 bắt quả 

tang, thu giữ toàn bộ tang vật. 

Tại Kết luận điều tra số 20/KLĐT ngày 16/6/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra 

Công an huyện T1, tỉnh Quảng Bình đề nghị truy tố Trần Hoàng L và Hoàng Phú Y 

về tội “Nhận hối lộ” theo Điều 279 Bộ luật Hình sự năm 1999. 

Tại Cáo trạng số 22/THCT-KSĐT-KT ngày 12/7/2017, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện T1, tỉnh Quảng Bình truy tố Trần Hoàng L và Hoàng Phú Y về tội “Nhận hối 

lộ” theo khoản 1 Điều 279 BLHS năm 1999. 
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Ngày 16/8/2017, Tòa án nhân dân huyện T1, tỉnh Quảng Bình ban hành 

Quyết định số 01/2017/HSST-QĐ trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vì xét thấy 

ngoài các bị cáo đã bị truy tố, còn có đồng phạm khác liên quan đến vụ án. 

Tại Kết luận điều tra bổ sung số 01/KLĐT ngày 20/9/2017, Cơ quan cảnh sát 

điều tra Công an huyện T1, tỉnh Quảng Bình đề nghị truy tố Trần Hoàng L và Hoàng 

Phú Y về tội “Nhận hối lộ” theo Điều 279 Bộ luật Hình sự năm 1999. 

Tại Cáo trạng số 31/THCT-KSĐT-KT ngày 05/10/2017, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện T1, tỉnh Quảng Bình truy tố Trần Hoàng L và Hoàng Phú Y về tội “Nhận 

hối lộ” theo khoản 1 Điều 279 Bộ luật Hình sự năm năm 1999. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 30/2017/HSST ngày 01/11/2017, Tòa án 

nhân dân huyện T1, tỉnh Quảng Bình quyết định: Áp dụng khoản 1 Điều 279, 

điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm năm 1999; xử phạt bị cáo Trần 

Hoàng L 24 tháng tù; bị cáo Hoàng Phú Y 24 tháng tù; các bị cáo đều bị xét xử 

về tội “Nhận hối lộ”. 

Ngày 03/11/2017, bị cáo Trần Hoàng L kháng cáo cho rằng Tòa án cấp sơ 

thẩm xử phạt bị cáo về tội “Nhận hối lộ” là chưa đủ cơ sở; ngày 09/11/2017 bị 

cáo Trần Hoàng L kháng cáo bổ sung đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự đối 

với Trần Thanh H1 và Nguyễn Thanh H4. 

Ngày 03/11/2017, bị cáo Hoàng Phú Y kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; 

ngày 08/11/2017 bị cáo Hoàng Phú Y có đơn xin rút kháng cáo. 

Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 06/2018/HS-PT ngày 29/01/2018, Tòa án 

nhân dân tỉnh Quảng Bình không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Hoàng L, giữ 

nguyên bản án sơ thẩm; đồng thời kiến nghị các Cơ quan có thẩm quyền điều tra, 

làm rõ hành vi “Nhận hối lộ” của Trần Thanh H1 và Nguyễn Thanh H4. 

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 49/QĐ-VC2 ngày 12/4/2018, 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng kháng nghị Bản án 

hình sự phúc thẩm số 06/2018/HS-PT ngày 29/01/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Bình; đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm hủy Bản án hình sự sơ thẩm và Bản án hình 

sự phúc thẩm nêu trên để điều tra lại với lý do: Trần Hoàng L, Hoàng Phú Y phạm 

vào tình tiết định khung tăng nặng “Đòi hối lộ” theo điểm đ khoản 2 Điều 279 

BLHS năm 1999; còn hành vi của Trần Thanh H1, Nguyễn Thanh H4 có dấu 

hiệu phạm tội “Nhận hối lộ” nhưng Tòa án cấp phúc thẩm không hủy án sơ thẩm 

để điều tra lại là vi phạm Điều 358 Bộ luật tố tụng hình sự.  

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Đà Nẵng đề nghị Hội đồng xét xử giám đốc thẩm chấp nhận Quyết định kháng 

nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.    
 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

194



 

 

4 

[1]. Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm kết tội Trần Hoàng L, 

Hoàng Phú Y “Nhận hối lộ” theo Điều 279 Bộ luật Hình sự năm 1999 là đúng 

tội, nhưng áp dụng khoản 1 Điều 279 để xử phạt các bị cáo là không đúng khung 

hình phạt; ngoài ra Cơ quan điều tra còn bỏ lọt người phạm tội là đồng phạm 

trọng vụ án đối với Trần Thanh H1 và Nguyễn Thanh H4, cụ thể: 

- Trong quá trình điều tra, Hoàng Quốc T2 khai nhận bị cáo L nhiều lần 

điện thoại cho T2 đưa “tiền làm luật” (tức đưa tiền hối lộ) cho Đội thanh tra giao 

thông số 3 để không bắt giữ xe, do sợ bị xử lý nên T2 mới đưa hối lộ (bút lục số 

208 đến số 211). 

- Tại Biên bản kiểm tra điện thoại ngày 10/5/2017 do Cơ quan cảnh sát 

điều tra Công an huyện T1 lập, xác định ngày 06/3/2017 bị cáo L điện thoại cho 

T2 05 cuộc (bút lục số 117, số 118), phù hợp với lời khai của bị cáo L tại bút lục 

số 177, số 178: “Tôi gọi cho T2 lên để T2 đưa tiền bồi dưỡng cho Đội”. 

- Các bị cáo L, Y khai việc T2 xin gặp L để đưa hối lộ đều được L báo cáo 

Trần Thanh H1, Nguyễn Thanh H4 và Hoàng Phú Y biết. Lời khai của L, Y phù 

hợp với lời khai của H1 tại bút lục số 235 đến số 238: “Lúc này có điện thoại gọi 

đến, L nghe xong bảo tôi và Y, H4 là có mấy anh em lái xe máy cày đến bồi 

dưỡng tiền cho Đội thanh tra chúng tôi. Lúc đó cả tôi, anh H4, anh Y đều im 

lặng không nói gì, tức là đồng ý để những người lái xe máy cày đến đưa tiền bồi 

dưỡng…”. Lời khai của Nguyễn Thanh H4 tại bút lục số: 262, 263, 266, 267, 

298, 436, 438 cũng thừa nhận việc này, phù hợp với lời khai của L, Y và H1. 

Như vậy, có đủ cơ sở xác định Trần Hoàng L nhiều lần điện thoại “đòi hối 

lộ” đối với T2 để T2 gom tiền của các lái xe máy cày nộp cho Đội thanh tra giao 

thông số 3. Việc “đòi hối lộ” của L, các thành viên Đội thanh tra giao thông số 3 

đều biết và đồng ý để L điện thoại nhiều lần cho T2 nên hành vi của bị cáo L, Y 

phạm vào tình tiết định khung tăng nặng quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 279 

Bộ luật Hình sự năm 1999; lẽ ra phải truy tố, xét xử các bị cáo theo khung hình 

phạt này mới đúng. Đồng thời, có đủ cơ sở xác định Trần Thanh H1, Nguyễn 

Thanh H4 biết rõ hành vi đòi và nhận hối lộ của L, Y nhưng đều đồng tình nên 

H1, H4 là đồng phạm trong vụ án nhận hối lộ này. 

[2]. Trong quá trình tiến hành tố tụng, mặc dù có cơ sở xác định vai trò 

đồng phạm của Trần Thanh H1, Nguyễn Thanh H4 nhưng Kết luận điều tra, Kết 

luận điều tra bổ sung và Cáo trạng đều xác định chỉ có bị cáo L và Y phạm tội 

“Nhận hối lộ” theo khoản 1 Điều 279 Bộ luật Hình sự năm 1999 là không đúng, 

bỏ sót người phạm tội và áp dụng không đúng khung hình phạt. 

Tòa án cấp phúc thẩm phát hiện hành vi của Trần Thanh H1 và Nguyễn 

Thanh H4 có dấu hiệu phạm tội “Nhận hối lộ” nhưng không hủy án sơ thẩm để 

điều tra lại mà kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét trách nhiệm hình sự 

của H1, H4 là không đúng theo quy định tại Điều 358 Bộ luật tố tụng hình sự, 

dẫn đến vụ án không được giải quyết triệt để và toàn diện. 

[3]. Ngày 12/4/2018, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng ban hành 

Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 49/QĐ-VC2 kháng nghị đối với Bản 
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án hình sự phúc thẩm số 06/2018/HS-PT ngày 29/01/2018 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Bình, điều đó có nghĩa là Bản án hình sự phúc thẩm không còn hiệu 

lực pháp luật. Tuy nhiên: 

- Ngày 30/7/2018, Hội đồng phiên họp xét tha tù trước thời hạn có điều 

kiện của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 

15/2018/HSST-QĐ về việc tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với Hoàng Phú 

Y. Theo quyết định này thì thời gian thử thách còn lại Hoàng Phú Y phải chấp 

hành là 01 tháng 09 ngày kể từ ngày ký quyết định (30/7/2018). 

- Ngày 28/8/2018, Hội đồng phiên họp xét giảm thời hạn chấp hành hình 

phạt tù của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 

05/2018/QĐ-CA về việc giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với Trần 

Hoàng L. Theo quyết định này thì Trần Hoàng L được giảm hết thời hạn chấp 

hành hình phạt tù của Bản án phúc thẩm nêu trên. 

Như vậy, cả hai Quyết định của các Hội đồng nêu trên đều được ban hành 

sau khi có Quyết định kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp 

cao tại Đà Nẵng, Bản án hình sự phúc thẩm không còn hiệu lực pháp luật là 

không đúng. 

Xét thấy vụ án này cần phải được điều tra lại để làm rõ hành vi “Đòi hối lộ” 

theo điểm đ khoản 2 Điều 279 Bộ luật Hình sự năm 1999 của các bị cáo Trần 

Hoàng L, Hoàng Phú Y và làm rõ vai trò đồng phạm về tội “Nhận hối lộ” của 

Trần Thanh H1, Nguyễn Thanh H4 nhằm giải quyết vụ án triệt để, toàn diện, 

đúng vai trò, mức độ phạm tội của từng bị cáo, đảm bảo sự công bằng, đúng 

pháp luật. Kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng là có căn cứ nên Hội đồng xét xử chấp nhận. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 382; khoản 3 Điều 388; Điều 391 Bộ luật tố tụng Hình sự; 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 49/QĐ-VC2 ngày 

12/4/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

2. Hủy Bản án hình sự phúc thẩm số 06/2018/HS-PT ngày 29/01/2018 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Quảng Bình và Bản án hình sự sơ thẩm số 30/2017/HSST ngày 

01/11/2017 của Tòa án nhân dân huyện T1, tỉnh Quảng Bình để điều tra lại theo 

đúng quy định của pháp luật. 

3. Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng để 

điều tra lại theo thủ tục chung. 

4. Quyết định của Hội đồng giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ 

ngày ra quyết định./. 
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Nơi nhận: 

- VKSNDCC tại Đà Nẵng 

  (02 bản, kèm hồ sơ vụ án); 

- TANDTC - Vụ I; 

- TAND tỉnh Quảng Bình; 

- VKSND tỉnh Quảng Bình; 

- Công an tỉnh Quảng Bình; 

- TAND huyện T1; 

- VKSND huyện T1; 

- Công an huyện T1; 

- Cục THA dân sự tỉnh Quảng Bình; 

- Chi cục THA dân sự huyện T1; 

- Các bị cáo (theo địa chỉ nêu trên); 

- Nguyên đơn dân sự (theo địa chỉ nêu trên); 

- Người liên quan (theo địa chỉ nêu trên); 

- Lưu: Phòng GĐKT I (03 bản), HCTP, LTHS. 

 TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

KT. CHÁNH ÁN 

PHÓ CHÁNH ÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 
Nguyễn Văn Bường 
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