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    MỤC LỤC 

      Tổng hợp 20 Bản án mà Tòa án nhận định bị cáo phạm tội chưa đạt 

ST

T 
BẢN ÁN SỐ TRANG 

1. 

Bản án số 29/2017/HS-ST ngày 28/7/2017 

Về tội “Trộm cắp tài sản” (chưa đạt). 

Bị cáo ăn trộm lóng gỗ, khi đang đưa lóng gỗ bị cáo định chiếm đoạt lên 

xe chở về nhà bị cáo thì bị anh Trung phát hiện nên bị cáo không thực 

hiện được đến cùng. Vì vậy, hành vi của bị cáo thuộc trường hợp phạm 

tội chưa đạt. 

Cấp sơ thẩm tuyên: Bị cáo Phan Xuân N phạm tội “Trộm cắp tài sản” 

(chưa đạt). Xử phạt bị cáo 06 (Sáu) tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian 

thử thách là 01 năm tính từ ngày tuyên án. 
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2. 

Bản án số 32/2017/HS-ST ngày 27/9/2017 

Về tội “Hiếp dâm chưa đạt”. 

Nguyễn Tấn L là người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, 

ngày 1/6/2017 khi thấy bà T đang ở một mình trong rẫy nên L nảy sinh ý 

định giao cấu trái ý muốn của bà T. Thực hiện hành vi phạm tội, L đã có 

hành vi dùng vũ lực vật, xô ngã bà T ra đất rồi đè lên người bà T, dùng 

tay giật khẩu trang và giật áo khoát để giao cấu. Tuy nhiên do bà T chống 

cự quyệt liệt dùng chân đạp bị cáo và la, hét. Sợ bị phát hiện nên L bỏ 

chạy và không thực hiện được đến cùng hành vi phạm tội và hậu quả chưa 

xảy ra.  

Cấp sơ thẩm tuyên: Bị cáo Nguyễn Tấn L phạm tội “Hiếp dâm chưa 

đạt”. Xử phạt bị cáo 24 (Hai muoi tư) tháng tù. Thời gian thi hình được T 

từ ngày bị bắt 3/7/2017. 
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3. 

Bản án số 252/2017/HS-ST ngày 31/8/2017 

Về tội “Cướp giật tài sản” (chưa đạt). 

Do muốn có tiền tiệu xài nên bị cáo đã cùng với đối đượng tên Tý sử 

dụng xe gắn máy (không rõ biển số) làm phương tiện di chuyển để áp sát, 

tiếp cận và nhanh chóng chiếm đoạt tài sản là sợi dây chuyền của bà Y. 

Nhưng chưa chiếm đoạt được thì bị phát hiện, bắt giữ trên đường tẩu 

thoát. 

Cấp sơ thẩm tuyên: Bò cáo Chu Văn V phạm tội “Cướp tài sản” (chưa 

đạt). Xử phạt bị cáo 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 03/3/2017. 
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4. Bản án số 33/2017/HS-ST ngày 03/7/2017 15-21



Về tội “Giết người”. 

Bị cáo Nguyễn Thanh T dùng kéo đâm Đặng Xuân H1 01 nhát vào vùng 

sườn lưng trái làm vết thương thấu ngực – bụng bên trái khiến anh H1 bị 

tràn dịch màng phổi, thủng cơ hoành, thủng lách, thủng dạ dày. Do được 

cấp cứu kịp thời nên anh H1 không chết mà bị thương tích với tỷ lệ 63%. 

Người bị hại không chết nên bị cáo phạm tội thuộc trường hợp “phạm tội 

chưa đạt”. 

Cấp sơ thẩm tuyên: Bị cáo Nguyễn Thanh T phạm tội “Giết người”. Xử 

phạt bị cáo 11 (Mười một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam ngày 

26/3/2016. 

5. 

Bản án số 72/2017/HS-ST ngày 23/11/2017 

Về tội “Hiếp dâm trẻ em”. 

Bị cáo Lê Văn C bị phát hiện khi đang thực  hiện hành vi giao cấu với 

cháu Lê Thị Lan D, sinh ngày 11/3/2006 (là người bị bệnh thiểu năng trí 

tuệ) thì bị chị Lương Thị D, mẹ cháu D phát hiện, bắt quả tang, C đã bỏ 

chạy. Ngoài ra, C còn khai thêm có 02 lần trước đó giao cấu với cháu D 

tại nhà cháu D nhưng chưa đạt, do bị người khác phát hiện vào tháng 

3/2017 và tháng 6/2017. 

Cấp sơ thẩm tuyên: Lê Văn C phạm tội “Hiếp dâm trẻ em”. Xử phạt: Lê 

Văn C 05 (năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 08/7/2017. 
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6. 

Bản án số 566/2017/HS-ST ngày 29/12/2017 

Về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Khoảng hơn 15 giờ ngày 19/9/2017, bị cáo đã có hành vi đột nhập vào 

nhà địa chỉ số B3/13, t 9, khu phố 10, phường T, thành phố B để trộm tài 

sản thì bị bắt quả tang. Bị cáo bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Trộm cắp 

tài sản”, phạm tội chưa đạt được quy định tại khoản 1 Điều 138 và Điều 

18 Bộ luật hình sự. 

Cấp sơ thẩm tuyên: Bị cáo Hiu Duong H phạm tội: “Trộm cắp tài sản”. 

Xử phạt Bị cáo Hiu Dương H 05 (Năm) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

19/9/2017. 
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7. 

Bản án số 11/2017/HSST ngày 29/05/2017 

Về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Bị cáo có hành vi phạm tội quả tang ngày 26.11.2016 với hai gói tinh thể 

không màu và kết quả khám xét nơi ở của bị cáo thu thêm ba gói tinh thể 

không màu nữa kết hợp với lời khai nhận của bị cáo là đã lên thành phố 

Hồ Chí Minh mua lại ma túy của người khác để về bán lại kiếm lời. Khi 

đang mang ma túy đi tìm người bán lại thì bị bắt; qua giám định loại ma 

túy bị cáo bị thu giữ là tinh thể không màu có Methamphetamine, tổng 

trọng lượng là 166,7744 gram – đây là chất ma túy được quy định trong 

Danh mục II, Nghị định số 82/NĐ-CP ngày 19.7.2013 của Chính phủ. 
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Bị cáo có mua ma túy về với mục đích mang đi bán nhưng chưa thực hiện 

giao dịch nào thì bị bắt nên cần áp dụng Điều 52 Bộ luật hình sự là bị cáo 

phạm tội chưa đạt khi lượng hình. 

Cấp sơ thẩm tuyên: Bị cáo Dương Đỗ Trọng N phạm tội: “Mua bán trái 

phép chất ma túy”. Dương Đỗ Trọng N 15 (mười lăm) năm tù. Thời hạn 

phạt tù tính từ ngày 26.11.2016. 

8. 

Bản án số 02/2018/HS-ST ngày 04/01/2018 

Về tội “Hiếp dâm”. 

Khoảng 03 giờ, ngày 14/9/2017 tại đoạn đường liên xã thuộc xóm L1, xã 

A1, huyện B1, tỉnh Cao Bằng, các bị cáo Hoàng Văn Đ và Cam Văn H 

cùng cố ý trực tiếp thực hiện hành vi dùng vũ lực nhằm giao cấu trái ý 

muốn với chị Hầu Thị K. Mặc dù các bị cáo chưa thực hiện được hành vi 

giao cấu, lý do chị K kháng cự quyết liệt, con chị K khóc và có xe máy 

đến. 

Cấp sơ thẩm tuyên: Quyết định hình phạt trong trường hợp phạm tội 

chưa đạt không quá 3/4 mức phạt tù điều luật quy định. Tuyên bố các bị 

cáo Hoàng Văn Đ và Cam Văn H phạm tội “Hiếp dâm”. 

- Xử phạt bị cáo Hoàng Văn Đ 05 (Năm) 03 (Ba) tháng tù, thời hạn

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ, ngày 14/9/2017.

- Xử phạt bị cáo Cam văn H 05 (Năm) 09 (Chín) tháng tù, thời hạn

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ, ngày 14/9/2017.
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9. 

Bản án số 10/2018/HS-ST ngày 07/03/2018 

Về tội “Cướp tài sản” (chưa đạt). 

Do có việc vay nợ số tiền 10.000.000 đồng giữa Nguyễn Tiến Tr với anh 

Đặng Việt A trước đó, anh Đặng Việt A đã trả phần nào cho bị cáo Tr, số 

tiền còn lại 5.000.000 đồng, đến hạn anh Việt A chưa trả mặc dù Tr đã 

nhiều lần đòi. Nên ngày 31/10/2017 Tr cùng T có đến gặp anh Việt A, 

anh Việt A không có tiền trả mà tiếp tục khất nợ Tr thì Tr và T đã dùng 

tay tát anh Việt A, khi được chị Th là cô của Việt A can ngăn thì Tr và T 

bỏ đi, bản thân bị cáo chưa chiếm đoạt được tài sản của anh Việt A.  Như 
vậy hành vi đó của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội cướp tài sản (chưa 

đạt) tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 168 Bộ luật 

hình sự. 

Cấp sơ thẩm tuyên: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Tiến Tr phạm tội cướp tài 

sản (chưa đạt). Xử phạt bị cáo Nguyễn Tiến Tr 18 tháng tù, thời hạn tù kể 

từ ngày bắt 31/10/2017. 
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10. 

Bản án số 63/2018/HS-ST ngày 08/10/2018 

Về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” (chưa đạt). 

Do có việc vay nợ số tiền 10.000.000 đồng giữa Nguyễn Tiến Tr với anh 

Đặng Việt A trước đó, anh Đặng Việt A đã trả phần nào cho bị cáo Tr, số 

tiền còn lại 5.000.000 đồng, đến hạn anh Việt A chưa trả mặc dù Tr đã 
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nhiều lần đòi. Nên ngày 31/10/2017 Tr cùng T có đến gặp anh Việt A, 

anh Việt A không có tiền trả mà tiếp tục khất nợ Tr thì Tr và T đã dùng 

tay tát anh Việt A, khi được chị Th là cô của Việt A can ngăn thì Tr và T 

bỏ đi, bản thân bị cáo chưa chiếm đoạt được tài sản của anh Việt A. Hành 

vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài 

sản” theo Điểm b, Khoản 3, Điều 134 của Bộ luật Hình sự năm 1999; với 

tình tiết “phạm tội chưa đạt” được quy định tại Điều 18 của Bộ luật Hình 

sự năm 1999. 

Cấp sơ thẩm tuyên: Bị cáo Trần Mạnh H phạm tội “Bắt cóc nhằm chiếm 

đoạt tài sản”. Xử phạt bị cáo Nguyễn Tiến Tr 18 tháng tù, thời hạn tù kể 

từ ngày bắt 31/10/2017. 

11. 

Bản án số 153/2018/HS-ST ngày 15/11/2018 

Về tội “Cướp tài sản” (chưa đạt). 

Vào ngày 22/8/2018 tại khu công nghiệp Hố Nai thuộc xã H, huyện T, 

tỉnh Đ khi phát hiện chị L đi bộ trên lề đường theo chiều ngược lại và có 

cầm trên tay chiếc điện thoại di động Samsung J7 Prime G610, Thái 

Thanh H rủ Trần Anh T cướp chiếc điện thoại của chị L thì T đồng ý. 

Trong lúc giằng co cướp điện thoại của chị L thì có ánh đèn xe mô tô 

chiếu sáng, do sợ bị phát hiện nên H dùng mã tấu chém một nhát vào 

chân của chị L để chiếm đoạt điện thoại tuy nhiên do nguyên nhân ngoài 

ý muốn nên mục đích chiếm đoạt tài sản của người bị hại không thực hiện 

được đến cùng nên các bị cáo phạm tội chưa đạt. 

Cấp sơ thẩm tuyên: Tuyên bố các bị cáo Thái Thanh H và Trần Anh T 

phạm tội “Cướp tài sản” (chưa đạt). 

- Xử phạt bị cáo Thái Thanh H 04 (bốn) năm tù. Thời hạn tù tính từ

ngày 04/9/2018.

- Xử phạt bị cáo Trần Anh T 18 (mười tám) tháng tù. Thời hạn tù tính

từ ngày 12/9/2018.
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12. 

Bản án số 803/2018/HSPT ngày 30/11/2018 

Về tội “Giết người”. 

Bị cáo Lê Văn H và chị Bùi Thị Th có quan hệ tình cảm, yêu nhau. H bực 

tức vì ghen nên khi chị Th đi từ cổng vào H đã dùng tay phải lấy 01 chiếc 

kéo dài 22cm từ trong túi quần, hai tay cầm kéo, đứng cách sau chị Th 

khoảng 40cm đâm liên tiếp nhiều nhát vào đầu, cổ, người chị Th. Chị Th hô 

lên rồi gục xuống sân. Sau đó, H bỏ chạy và mang theo điện thoại của chị 

Th. Hậu quả, chị Bùi Thị Th bị nhiều vết thương ở vùng đầu mặt, cổ phải, 

vai phải, lưng, trong đó có vết thương ở vùng đầu gây tổn thương nội sọ, vỡ 

xương hộp sọ...tổng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể theo phương pháp 

cộng lùi và làm tròn số là 59%. 

Cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo 10 (Mười) năm tù về tội “Giết người” 

(Chưa đạt). 

Bị hại kháng cáo đề nghị tăng mức hình phạt đối với bị cáo. 
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Cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của người bị hại; Giữ 

nguyên bản án sơ thẩm về hình phạt đối với bị cáo. 

13.  

Bản án số 18/2018/HS-ST ngày 09/05/2018 

Về tội “Giết người chưa đạt”. 

Nguyễn Dược Ngân H tại địa chỉ số 7B T, phường N, thành phố T, tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu để nhậu cùng với anh H và bạn anh H tên S (chưa rõ nhân 

thân, địa chỉ). Do có mâu thuẫn nên T đi xe máy về phòng trọ lấy 01 con dao 

bằng kim loại, dài khoảng 40cm, rộng khoảng 10cm giấu trong người rồi đi 

bộ quay lại đứng trước khu nhà trọ của anh H để chờ đánh anh H và anh S. 

Khi thấy anh H và anh S vừa đi ra đứng trước cổng thì T từ phía sau xông 

đến cầm dao trên tay trái chém liên tiếp 10 nhát vào đầu, cổ, lưng vai phải, 

tay phải và cô tay trái anh H, trong đó có 03 nhát trúng vào đầu, 01 nhát 

trúng vào cổ. Khi bị chém, anh H bỏ chạy vào khu nhà trọ thì T cầm dao 

đuổi theo để chém nhưng do anh S đóng cổng nhà trọ lại nên T không chém 

tiếp anh H được. Hậu quả anh Nguyễn Dược Ngân H bị tổn thương cơ thể do 

thương tích gây ra là 61%. 

Cấp sơ thẩm tuyên: Bị cáo Nguyễn Minh Tphạm tội “Giết người chưa 

đạt”. Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh T 08 (tám) năm tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày 15/10/2017. 
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14.  

Bản án số 77/2018/HS-PT ngày 29/03/2018  

Về tội “Cướp tài sản”. 

Do không có tiền tiêu xài nên bị cáo Trần Phương A mang theo 01 cây dao 

Thái Lan, có cán bằng nhựa màu vàng lưỡi bằng kim loại màu trắng đi đến 

nhà của chị T để cướp tài sản. Do cửa đã khoá nên Anh leo qua hàng rào bên 

hông nhà, chui qua mái tôn đột nhập vào nhà. Bị cáo đã khống chế yêu cầu 2 

chị T đưa tiền và vàng. Chị T chống đối quyết liệt, đẩy được A ra khỏi phòng 

ngủ, khoá trái cửa và gọi điện cho mẹ ruột là bà Nghiêm Thị H. Bà H dẫn 

theo anh Trương Thanh H và anh Đào Văn T đến nhà chị T. Khi bà H mở 

cửa phát hiện Anh đang ngồi trước phòng ngủ của chị T nên bắt giữ và báo 

công an. 

Cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt: Bị cáo Trần Phương A (Phương) 07 (bảy) 

năm tù. Thời điểm chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 17/7/2017. 

Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo; Giữ nguyên 

bản án sơ thẩm về hình phạt đối với bị cáo bởi xét hành vi phạm tội của bị 

cáo mặc dù phạm tội chưa đạt nhưng bị cáo thực hiện hành vi quá táo bạo, 

chuẩn bị hung khí leo lên mái nhà để đột nhập, khi bị phát hiện thì đe dọa và 

giằng co quyết liệt rất may người bị hại đẩy bị cáo ra được bên ngoài mới 

ngăn chặn được hành vi phạm tội của bị cáo. 
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15.  
Bản án số 302/2018/HS-PT ngày 28/11/2018  

Về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. 
79-90 



Các bị cáo Nông Văn T và Nông Văn P sau khi va quẹt với bị hại là cháu T1 

đã có hành vi dùng dậy đánh liên tiếp nhiều lần vào đầu cháu T1. Sau khi, 

cháu T1 bất tỉnh thì T đã lấy điện thoại của cháu T1 cất vào túi, định dở trò 

đồi bại với cháu T1 thì thấy T1 mở mắt, đầu chảy nhiều máu nên T dừng lại. 

Sau khi thấy T1 ngừng thở, T và P đã đem xác cháu T1 đi phi tamg.  

Cấp sơ thẩm tuyên:  

- Xử phạt: Bị cáo Nông Văn T tù chung thân về tội “Giết người” và 03 

(ba) năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Nông 

Văn T phải chấp hành hình phạt chung của hai tội là tù chung thân, thời 

hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giam, ngày 

06/6/2016.; 

- Xử phạt: Bị cáo Nông Văn P 11 (mười một) năm 06 (sáu) tháng tù, thời 

hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giam, ngày 06/6/2016. 

Gia đình bị hại kháng cáo đề nghị xem xét hành vi tội giếp dâm trẻ em. 

Cấp phúc thẩm nhận định việc bị cáo T không giao cấu được với cháu T1 là 

do cháu T1 chống cự và sợ hãi, là nguyên nhân ngoài ý muốn của bị cáo nên 

trường hợp phạm tội của bị cáo T thuộc trường hợp phạm tội “Hiếp dâm trẻ 

em” chưa đạt và phải chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 15 Bộ luật hình sự 

về phạm tội chưa đạt. 

Cấp phúc thẩm tuyên: Huỷ bản án hình sự sơ thẩm  và chuyển hồ sơ vụ án 

cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk để điều tra lại theo thủ tục chung. 

16.  

Bản án số 478/2019/HS-PT ngày 28/10/2019  

Về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, 

tổ chức” 

Vào tháng 02/2018  bị cáo M vào facebook liên hệ thỏa thuận làm giả 2 02 

bộ giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe hạng A1 mang tên Nguyễn 

Hoàng N. Đặng Văn M cung cấp thông tin cá nhân và hình của mình cùng 

với tiền thuê làm giả 3.600.000 đồng. Sau đó, bị cáo  M điều khiển xe mô tô 

mang theo giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe hạng A1 giả mang 

tên Đặng Văn M đến cửa hàng điện thoại di động để mua điện thoại di động 

Iphone X 64GB giá 16.000.000 đồng, trả trước 10.000.000 đồng, trả góp 

6.000.000 đồng. Trong khi làm thủ tục mua bán thì bị cửa hàng nghi ngờ 

giấy tờ giả nên đã giữ Đặng Văn M và giao cho cơ quan Công an xử lý. 

Cấp sơ thẩm tuyên:  Xử phạt Đặng Văn M 01 (một) năm tù về tội “Lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản” và 09 (chín) tháng tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ 

quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt hai tội, Đặng Văn M phải chấp hành 

hình phạt chung là 01 (một) năm 09 (chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 

bắt thi hành án. Trừ thời gian tạm giữ từ ngày 19/01/2019 đến ngày 

27/01/2019. 

Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ. 

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án: Cấp sơ 

thẩm không áp dụng Điều 57 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo phạm tội 
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chưa đạt nên rút kinh nghiệm. 

Cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo giữ nguyên 

bản án sơ thẩm. 

17.  

Bản án số 35/2019/HSST ngày 02/04/2019 

Về tội “Giết người”(Phạm tội chưa đạt). 

Khoảng 02h sáng ngày 26/11/2018 , tại quán ăn đêm HV của anh Lê Thái H 

ở tiểu khu 3, TT.HT, xuất phát từ việc bực tức do anh Lê Minh Đ có hành 

động ôm eo, sờ đùi chị Vũ Trang M là người yêu của Trần Văn B, B bỏ ra về 

thì Phạm Ngọc H (bạn với B) đã rủ B quay lại 5 quán. Tại đây, H dùng điếu 

cầy bằng inox, dùng chai thủy tinh đập vào đầu anh Đ, còn B dùng bát tô sứ 

trên bàn đập vào vùng đầu, mặt của anh Đ làm anh Đ ngã sụp xuống nền nhà 

làm anh Đ bị chấn thương sọ não. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do các bị cáo gây 

ra đối với anh Đ là 64%.  

Cấp sơ thẩm tuyên: Các bị cáo Phạm Ngọc H và Trần Văn B phạm tội 

“Giết người ” (phạm tội chưa đạt). 

- Xử phạt: Bị cáo Phạm Ngọc H 08 năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày 27/11/2018. 

- Xử phạt: Bị cáo Trần Văn B 08 năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày 27/11/2018. 
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18.  

Bản án số 38/2019/HSST ngày 20/08/2019.  

Về tội “Giết người”(Chưa đạt). 

 hoảng 20 giờ ngày 03/02/2018 tại phòng trọ của anh Trần Đình T2 thuê ở 

tổ 2, phường HS, thành phố TN, Lê Bá Đ phát hiện chị Nguyễn Thị T1 (là 

vợ Đ) cùng anh Hoàng Đức A nằm ôm nhau trên giường, nên Lê Bá Đ đã 

dùng con dao mang theo từ trước đó (loại dao rựa dài 42cm cả chuôi và lưỡi 

đều bằng kim loại liền khối, màu đen, mũi dao vuông, lưỡi dao bản rộng nhất 

là 6cm, chuôi dài 10cm) đã chém nhiều nhát vào phần đầu, mặt và tay của 

chị T1 làm chị T1 bị thương tích nặng. Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do 

thương tích gây nên cho chị T1 là 77%. 

Cấp sơ thẩm tuyên:  Bị cáo Lê Bá Đ phạm tôị “Giết người” (chưa đạt). 

Xử phạt Bị cáo Lê Bá Đ 09 năm (chín năm) tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày 23/02/2018. 

103-111 

19.  

Bản án số 244/2019/HS-PT ngày 01/11/2019  

Về tội “Giết người”. 

Bị cáo K là con rể và sống chung nhà với bị hại Bùi Văn Q, bị hại la mắng bị 

cáo làm bị cáo bực tức nên đã sử dụng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào các 

vị trí khác nhau trên cơ thể người bị hại cho đến khi được chị SN can ngăn 

mới dừng lại, hậu quả bị hại bị thương tích 59%.  

Cấp sơ thẩm tuyên:  Xử phạt bị cáo   09 (chín) năm tù. Thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày 18/12/2018.Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ. 
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Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân kháng nghị một phần bản án theo hướng 

dáp dụng thêm chế định “phạm tội chưa đạt”. 

Cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh Gia Lai và kháng cáo của bị cáo K, sửa bản án sơ thẩm. Xử 

phạt Bị cáo K 07 (bảy) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 

18/12/2018. 

20.  

Bản án số 09/2020/HS-PT ngày 18/02/2020  

Về tội “Mua bán người”. 

Từ ngày 07/6/2019 đến 10/6/2019, lợi dụng sự cả tin của chị Cư Thị Đ, 

Tráng A L cùng với Sùng Seo D đã thuê chị Cư Thị Đ đi bán quần áo tại 

thành phố Lào Cai, sau đó lừa bán chị Đ sang Trung Quốc để lấy tiền. Tuy 

nhiên, khi Tráng A L đang chuẩn bị đưa chị Cư Thị Đ lên thuyền sang Trung 

Quốc thì bị Tổ công tác Biên phòng phát hiện và bắt giữ. Hành vi của bị cáo 

L đã cấu thành tội “Mua bán người” với tình tiết định khung là “Đưa nạn 

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

thuộc trường hợp "Phạm tội chưa đạt" theo quy định tại Điều 15 Bộ luật hình 

sự. 

Cấp sơ thẩm tuyên:   

- Xử phạt bị cáo Tráng A L 06 (sáu) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày 19/6/2019. 

- Xử phạt bị cáo Sùng Seo D 05 (năm) năm 03 (ba) tháng tù, thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày 10/7/2019. 

Bị cáo Tráng A L kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo giữ nguyên 

bản án sơ thẩm về phần hình phạt đối với bị cáo Tráng A L. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN H                                                Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 

TỈNH BÌNH THUẬN 

Bản án số:32/2017/HSST 

Ngày: 27/9/2017 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN H 

Với thành phần HĐXX sơ thẩm gồm có 

Thẩm Phán – Chủ Tọa Phiên Tòa: Ông Tạ Liễu 

Các Hội Thẩm Nhân Dân: ông Phạm Hữu Ái và bà Trần Thị Ngọ 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thùy Trang – Thư 

ký Tòa án nhân dân huyện H. 

Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện H tham gia phiên tòa: Ông Lê Phi 

Hải - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 27 tháng 9 năm 2017 tại trụ sở TAND huyện H xét xử sơ thẩm 

công khai vụ án hình sự đã thụ lý số 31/2017/HSST ngày 4/8/2017 đối với bị cáo; 

NGUYỄN TẤN L, sinh năm 1990 tại Bình Thuận,(tên gọi khác Cọt ) 

HKTT:thôn An Lạc, xã Bình An, huyện Bắc Bình, Bình Thuận; 

Chổ ở hiện nay: khu phố 8, Tân Nghĩa, H, Bình Thuận 

Nghề Nghiệp: làm thuê; 

Trình độ học vấn: không biết chữ; Dân Tộc: chăm; Quốc tịch: Việt Nam; 

Cha:Nguyễn Văn Thơ (chết) mẹ Ức Thị Thơ ( chết ) 

Tiền án,Tiền sự: Không; 

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 3/7/2017 hiện đang còn bị tạm giam. 

* Bị hại: Bà Phạm Thị T, sinh năm: 1965; HKTT:Đông Thuận,Tân Hà, H, 

Bình Thuận (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; 

Sáng ngày 1/6/2017 Nguyễn Tấn L đi chăn bò thuê tại khu vực rẫy thôn Đông 

Thuận, xã Tân Hà, huyện H. Trưa cùng ngày L cột bò và uống rượu với Nguyễn Chính 

Niệm sau đó đi ngủ. Khoảng 13h30 cùng ngày L thức dậy phát hiện 5 con bò tuột dây 

đi lạc nên đi tìm, khi đi đến rẫy điều của bà Phạm Thị Thu Hà thì L gặp bà Hà đang 

hái điều cùng với bà Phạm Thị T cũng đang chăn bò tại khu vực này. L hỏi có thấy bò 

Gia đình có 5 anh em, bị cáo là con út
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lạc vào khu vực này hay không thì bà T và bà Hà nói không và chỉ L đi tìm chổ khác. 

L tiếp tục đi tìm một lát quanh khu vực thì gặp lại bà T đang lượm hạt điều tại rẫy ông 

Lê Dũng, L đến ngồi nói chuyện với bà T. Nói chuyện được vài câu thì phát hiện thấy 

một mình bà T nên L nảy sinh ý định giao cấu với bà T, khi bà T có ý định đứng dậy 

thì L từ hướng đối diện dùng 2 tay đè vai và xô bà T Ngã xuống đất. L dùng sức đè lên 

người, dùng tay giật khẩu trang, giật áo khoát bà T làm đứt 3 nút áo nhằm cởi áo,quần 

của bà T. Bà T chống cự quyết liệt dùng tay xô, đẩy, dùng chân đạp vào người bị cáo 

và la, hét lớn. Sợ bị phát hiện L thả bà T ra và lùa bò về chuồng. Ngày 6/6/2017 Phạm 

Thị T làm đơn tố cáo và yêu cầu khởi tố vụ án với Nguyễn Tấn L. Khi được mời lên 

làm việc, L đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình; 

Vật chứng thu giữ gồm có : 01 áo khoác thun màu đỏ bị mất 3 cúc áo, 02 cúc 

áo rời do Phạm Thị T giao nộp. 

01 áo dài tay màu rằn ri, 01 nón kết màu nâu nhạt và 01 đồng hồ đeo tay do bị 

cáo giao nộp( vật chứng trên được bàn giao cho cơ quan thi hành án quản lý theo biên 

bản giao nhận ngày 9/8/2017); 

Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận tòan bộ hành vi phạm tội của mình như cáo 

trạng của VKS đã truy tố và thống nhất với các điều khoản mà VKS viện dẫn trong 

cáo trạng. Người bị hại thống nhất với nội dung vụ án và các tình tiết liên quan. 

Tại bản cáo trạng số 30/QĐ/KSĐT/VKS-HT ngày 4/8/2017 của VKSND 

huyện H đã truy tố bị cáo Nguyễn Tấn L về tội “Hiếp dâm” theo khoản 1 điều 111 

BLHS; 

Tại phiên tòa, đại diện VKS giữ quyền công tố luận tội và tranh luận đã phân 

tích hành vi phạm tội của bị cáo như sau: khoảng 15h ngày 1/6/2017 tại vườn điều nhà 

ông Lê Dũng, Nguyễn Tấn L đã có hành vi dùng vũ lực vật, đè, dùng tay giật khẩu 

trang, giật áo khoác nhằm giao cấu trái ý muốn của bà T. Do bà T chống cự quyết liệt, 

la, hét nên bị cáo bỏ chạy và không thực hiện được đến cùng hành vi giao cấu. Từ 

phân tích trên VKS đã kết luận hành vi của bị cáo đã phạm tội như quyết định truy tố, 

do đó VKS giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo.  

Về tình tiết giảm nhẹ, sau khi phạm tội bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối lỗi, qua đó VKS đề nghị HĐXX. 

 + Áp dụng khoản 1 Điều 111, điểm p Khoản 1 điều 46 Bộ luật hình sự để xử 

phạt bị cáo Nguyễn Tấn L từ 24 tháng đến 30 tháng. 

Tại phiên tòa, bị cáo trình bày lời nói sau cùng, qua đó, bị cáo đã nhận tội như 

cáo trạng truy tố và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Người bị hại thống nhất 

với quan điểm của đại diện VKS và đề nghị HĐXX xử phạt theo quy định 

“NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:” 

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

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 
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Về T hợp pháp của hành vi, quyết định tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử. 

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan công an huyện H, Điều tra viên, 

Viện kiểm sát nhân dân huyện H, 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, bị hại, không có người nào có ý kiến, hoặc 

khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, Người tiến hành tố 

tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, Người tiến 

hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

Nguyễn Tấn L là người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, ngày 

1/6/2017 khi thấy bà Phạm Thị T đang ở một mình trong rẫy nên L nảy sinh ý định 

giao cấu trái ý muốn của bà T. Thực hiện hành vi phạm tội, L đã có hành vi dùng vũ 

lực vật, xô ngã bà T ra đất rồi đè lên người bà T, dùng tay giật khẩu trang và giật áo 

khoát để giao cấu. Tuy nhiên do bà T chống cự quyệt liệt dùng chân đạp bị cáo và la, 

hét. Sợ bị phát hiện nên L bỏ chạy và không thực hiện được đến cùng hành vi phạm tội 

và hậu quả chưa xảy ra. Việc không thực hiện được hành vi phạm tội đến cùng là do 

nguyên nhân ngoài ý muốn của bị cáo, mặc dù hậu quả chưa xảy ra nhưng hành vi nêu 

trên của bị cáo đã cấu thành tội “ Hiếp dâm” “ chưa đạt” được quy định điều 18 và 

khoản 1 điều 111 BLHS. 

Việc Viện kiểm sát nhân dân huyện H căn cứ vào hành vi dùng vũ lực vật, đè 

và giật áo của bà T để giao cấu trái ý muốn của bà để truy tố bị cáo Nguyễn Tấn L về 

tội “Hiếp dâm” theo khoản 1 điều 111 BLHS, đây là chứng cứ buộc tội đúng người, 

đúng tội nên HĐXX chấp nhận. 

Hành vi của bị cáo là hành vi nguy hiểm cho xã hội đã xâm hại đến quyền 

bất khả xâm phạm về tình dục của bà T, xâm hại đến danh dự nhân phẩm của người bị 

hại. Ngoài ra hành vi phạm tội của bị cáo còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh 

trật tự tại địa phương coi thường kỹ cương pháp luật vì vậy HĐXX cần xử lý thật 

nghiêm khắc. 

Về tình tiết giảm nhẹ, tại phiên tòa bị cáo thật thà khai báo. Đây là tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm p khoản 1, điều 46 BLHS nên 

HĐXX cần giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.  

Với vật chứng vụ án là chiếc đồng hồ là tài sản của bị cáo HĐXX nên trả lại 

cho bị cáo, vật chứng còn lại không có giá trị sử dụng HĐXX cần tịch thu tiêu hủy là 

phù hợp. 

Về dân sự, bị hại không yêu cầu gì nên HĐXX không xem xét. 

Về án phí, bị cáo phải nộp án phí theo quy định. 

Vì các lẽ trên 

QUYẾT ĐỊNH 

*Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Tấn L phạm tội “Hiếp dâm chưa đạt”,  
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*Áp dụng: điều 18, khoản 3 điều 52, Khoản 1 điều 111, điểm p khoản 1điều 

46 BLHS. 

Phạt: Nguyễn Tấn L 24 tháng tù. Thời gian thụ hình được T từ ngày bị bắt 

3/7.2017. 

Áp dụng : điều 41,42 BLHS, điều 76 BLTTHS; Tuyên trả lại cho bị cáo 01 

đồng hồ đeo tay theo biên bản giao nhận ngày 9/8/2017 giữa cơ quan cảnh sát điều tra 

công an huyện H và chi cục thi hành án dân sự huyện H. 

Tịch thu tiêu hủy những vật chứng còn lại theo biên bản giao nhận ngày 

9/8/2017 giữa cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện H và chi cục thi hành án dân sự 

huyện H. 

Áp dụng: Điều 99 BLTTHS, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016, bị cáo phải chịu 200.000đ án phí HSST. 

Án xử công khai, báo cho bị cáo,bị hại  biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. 

 Trường hợp bản án được thi hành án 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, 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. 

HỘI THẨM NHÂN DÂN    THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 8 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Bản án số: 252/2017/HSST 

Ngày: 31/8/2017. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 8 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Trọng Trúc.   

Các Hội thẩm nhân dân: 

1/ Bà Trần Thị Bảo Hồng.  

2/ Bà Đặng Thu Vân. 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Hứa Hồng Đào – Cán bộ Tòa án nhân 

dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên 

tòa: Ông Nguyễn Quang Duyệt – Kiểm sát viên. 

 

Ngày 31 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí 

Minh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 236/2017/HSST ngày 12 tháng 7 năm 2017 

đối với bị cáo: 

Chu Văn V, giới tính: Nam, sinh ngày 25/11/1997, tại: Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Không có. Chỗ ở: Không có nơi cư trú nhất định. Quốc 

tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Không. Trình độ văn hóa: 

Không biết chữ. Con ông Lê Văn H và bà Chu Thị L. Vợ, con: Chưa có. Tiền án, tiền sự: 

Không.  

- Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 03/3/2017 (Có mặt). 

Người bị hại:  

Bà: Hoàng Thị Y, sinh năm: 1960. Trú tại: Số 1795/48 Đường P, Phường S, Quận 

T, Thành phố Hồ Chí Minh. (Vắng mặt). 

Người làm chứng: 

1. Anh: Phạm Ngọc D, sinh năm: 1986. Trú tại: Số 2549/20/14 Đường P, Phường 

S, Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. (Vắng mặt). 

2. Ông: Đỗ Thành A, sinh năm: 1979. Trú tại: Số 1795/2 Đường P, Phường S, 

Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. (Vắng mặt). 

NHẬN THẤY: 

 Bị cáo Chu Văn V bị Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 

truy tố về hành vi phạm tội như sau:  
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 Vào khoảng 20 giờ, ngày 03/3/2017, Tý (không rõ lai lịch) điều khiển xe gắn máy 

(không rõ biển số) chở Chu Văn V đi chơi. Khi đến trước hẻm 1795 Đường P, Phường S, 

Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh thì Tý thấy chị Hoàng Thị Y đang đi bộ vào trong hẻm, 

trên cổ chị Tý có đeo 01 sợi dây chuyền bằng kim loại màu trắng. Tý rủ và V đồng ý giật 

sợi dây chuyền của chị Tý. Thực hiện ý định, Tý điều khiển xe gắn máy áp sát phía bên 

trái của chị Tý để V ngồi sau dùng tay giật sợi dây chuyền của chị Tý, nhưng chị Tý đã 

kịp thời phát hiện, nên không giật được. Chị Tý truy hô, do sợ bị bắt nên V nhảy xuống 

xe chạy bộ thì bị quần chúng nhân dân bắt giữ và giao Công an Phường 6, Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Sau đó, chị Tý đến Công an 

Phường Phường 6, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh giao nộp sợi dây chuyền trên. Riêng 

đối tượng Tý điều khiển xe bỏ chạy thoát. Sau đó vụ việc được chuyển đến Cơ quan điều 

tra Công an Quận 8 để điều tra làm rõ. 

 Theo kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự 

Quận 8, ngày 08/5/2017 thì: 01 sợi dây chuyển kim loại màu trắng, có mặt hình chữ thập 

kim loại màu trắng, dài khoảng 40cm, trị giá 2.767.410 đồng. 

 Ngày 22/6/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 8 đã trả lại sợi dây 

chuyền trên cho chị Hoàng Thị Y, chị Tý không yêu cầu bồi thường thiệt hại. 

 Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 8, Chu Văn V khai nhận toàn bộ hành 

vi phạm tội như trên. Lời khai của V phù hợp với lời khai của bị hại và các tài liệu khác 

có trong hồ sơ vụ án. 

  Tại bản cáo trạng số 229/CT-VKS ngày 10/7/2017, Viện kiểm sát nhân dân Quận 

8, Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị cáo Chu Văn V về tội “Cướp giật tài sản” theo quy 

định tại điểm d Khoản 2 Điều 136 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). 

Tại phiên tòa: 

Bị cáo Chu Văn V đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tôi như cáo trạng đã nêu. 

Tại phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí 

Minh giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị xử phạt bị cáo Chu Văn V mức án từ 02 

(hai) năm đến 03 (ba) năm tù về tội “Cướp giật tài sản” (chưa đạt) theo quy định tại điểm 

d Khoản 2 Điều 136, Điều 18, Điều 52, điểm p Khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự năm 

1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).  

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả 

tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của kiểm 

sát viên, bị cáo. 

XÉT THẤY: 

Tại phiên tòa, bị cáo Chu Văn V đã khai nhận toàn bộ hành vi: Do muoán coù tieàn 

tieâu xaøi, neân vào khoảng hơn 20 giờ, ngày 03/3/2017; bị cáo đã cùng với đối tượng tên 

Tý (hiện không xác định được lai lịch) sử dụng xe gắn máy (không rõ biển số) làm 

phương tiện di chuyển để bất ngờ áp sát, tiếp cận và nhanh chóng chiếm đoạt tài sản là 01 

(một) sợi dây chuyền kim loại màu trắng, có mặt hình chữ thập kim loại màu trắng, dài 

khoảng 40cm của người bị hại là bà Hoàng Thị Y, tại khu vực hẻm 1795 Đường P, 

Phường S, Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng chưa chiếm đoạt được thì bị phát 
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hiện bắt giữ trên đường tẩu thoát. Riêng đối tượng tên Tý (hiện không xác định được lai 

lịch) đã nhanh chóng điều khiển xe gắn máy bỏ chạy thoát.  

Xét lôøi khai nhaän cuûa bò caùo Chu Văn V tại Cơ quan điều tra, cũng như tại phiên 

tòa phuø hôïp vôùi: Bieân baûn bắt người phạm tội quả tang; biên bản tạm giữ tài liệu, đồ vật; 

lôøi khai cuûa (ngöôøi bò haïi, ngöôøi làm chứng) cuøng caùc taøi lieäu; bieân baûn veà hoaït ñoäng 

toá tuïng khaùc cuûa Cô quan ñieàu tra coù taïi hoà sô vuï án và phù hợp với nội dung bản cáo 

trạng của Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố. 

Taøi saûn mà bò caùo Chu Văn V cùng đối tượng tên Tý (hiện không xác định được 

lai lịch) chieám ñoaït, qua ñònh giaù keát luaän có trị giá là 2.767.410 đồng, thuoäc tröôøng hợp 

coù giaù trò döôùi 50.000.000 (năm mươi triệu) ñoàng.  

Xeùt, vôùi trị giá taøi saûn chieám ñoaït vaø haønh vi cuûa bò caùo Chu Văn V ñaõ coù ñuû cô 

sôû ñeå keát luaän: Bò caùo Chu Văn V đã phaïm vaøo toäi “Cướp giật taøi saûn”, toäi phaïm vaø 

hình phaït ñöôïc quy ñònh taïi Ñieàu 136 cuûa Boä luaät hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2009). 

Haønh vi phaïm toäi cuûa bò caùo Chu Văn V laø rất nguy hieåm cho xaõ hoäi, ñaõ xaâm 

phaïm ñeán quyeàn sôû höõu hôïp phaùp veà taøi saûn cuûa ngöôøi khaùc, đe dọa đến sự an toàn về 

tính mạng và sức khỏe của người khác, gaây maát traät töï trò an xaõ hoäi tại địa phương. Bò 

caùo Chu Văn V laø thanh niên coù ñaày ñuû söùc khoûe, nhöng lại löôøi lao ñoäng và bị cáo 

nhaän thöùc ñöôïc haønh vi cuûa mình laø traùi phaùp luaät; nhöng vôùi ñoäng cô vuï lôïi baát chính, 

vaãn coá yù phaïm toäi, gaây hoang mang cho người dân veà naïn cöôùp giaät taøi saûn treân ñöôøng 

phố. 

Xét, khi phaïm toäi, bò caùo Chu Văn V và đối tượng tên Tý (hiện không xác định 

được lai lịch) ñaõ söû duïng xe gắn máy coù phaân khoái lôùn laøm phöông tieän di chuyeån ñeå 

baát ngôø aùp saùt, nhanh choùng tiếp cận người bị hại nhằm chieám ñoaït taøi saûn cuûa ngöôøi bò 

haïi, roài taêng ga phoùng nhanh ñeå taåu thoaùt, ñe doïa ñeán söï an toaøn veà tính maïng, söùc 

khoûe cuûa ngöôøi bò haïi cuõng nhö nhöõng ngöôøi tham gia giao thoâng; neân theo quy ñònh 

taïi tieåu muïc 5.3 muïc 5 Phaàn I Thoâng tö lieân tòch soá 02/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-

BCA-BTP ngaøy 25/12/2001 thì bò caùo Chu Văn V ñaõ phaïm toäi thuoäc tröôøng hôïp “Söû 

duïng thuû ñoaïn nguy hieåm”. Ñaây laø tình tieát ñònh khung taêng nặêng traùch nhieäm hình söï 

đối với bò caùo. Vì vậy, bò caùo Chu Văn V phải bị xét xử theo quy ñònh taïi điểm d Khoaûn 

2 Ñieàu 136 cuûa Boä luaät hình söï năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). 

Do ñoù, ñeå ñaûm baûo söï nghieâm minh cuûa phaùp luaät, veà hình phaït ñaët ra phaûi 

nghieâm, caàn coù moät thôøi gian caùch ly xaõ hoäi môùi ñuû taùc duïng raên ñe, giaùo duïc bò caùo V 

noùi rieâng vaø coâng taùc ñaáu tranh phoøng choáng toäi phaïm chung. Tuy nhiên, khi löôïng 

hình, Hoäi ñoàng xeùt xöû cuõng xem xeùt: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo 

có thaùi ñoä khai baùo thaønh khaån, cuõng phaàn naøo theå hieän söï aên naên hoái caûi veà loãi laàm 

cuûa mình đã gây ra; để giảm nhẹ cho bị cáo Chu Văn V một phần hình phạt theo quy định 

tại điểm p Khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). 
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Ngoài ra, bị cáo Chu Văn V phạm tội thuộc trường hợp chưa đạt (vì chưa chiếm đoạt 

được tài sản, nên hậu quả của hành vi phạm tội chưa xảy ra); nên khi quyết định hình phạt 

áp dụng theo quy định tại Điều 18; Khoản 1, Khoản 3 Điều 52 của Bộ luật hình sự năm 

1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). 

Xét cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh truy tố 

đối với bị cáo Chu Văn V laø coù cô sôû phaùp luaät, đúng người, đúng tội; mức án mà đại 

diện Viện Kiểm sát đề nghị phuø hôïp tính chất, mức ñoä phaïm toäi vaø nhaân thaân của bò 

caùo; neân ñöôïc Hội đồng xét xử chaáp nhaän. 

+ Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại Khoản 5 Điều 136 Bộ luật hình sự năm 

1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) thì bị cáo còn có thể bị phạt bổ sung một số tiền nhất 

định, nhưng xét thấy bị cáo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn và khó thi hành; nên Hội đồng 

xét xử miễn cho bị cáo V phần hình phạt bổ sung. 

+ Veà traùch nhieäm daân söï: Trong giai đoạn điều tra, người bị hại là bà Hoàng Thị 

Y đã nhận lại tài sản bị chiếm đoạt và không yêu cầu bồi thường gì khác. Tại phiên tòa, bà 

Hoàng Thị Y đã được triệu tập hợp lệ, nhưng vắng mặt. Xét đây là quyền tự định đoạt, 

quyết định của đương sự; nên khoâng ñaët vaán ñeà xem xeùt giải quyết.  

+ Veà vaät chöùng: 01 (một) sợi dây chuyền kim loại màu trắng, có mặt hình chữ 

thập kim loại màu trắng, dài khoảng 40cm (do bà Hoàng Thị Y giao nộp); Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an Quận 8 đã trả lại cho bà Hoàng Thị Y là đúng theo quy định của pháp 

luật. Đối với chiếc xe gắn máy (không rõ biển số) mà Tý (không rõ lai lịch) điều khiển 

chở V làm phương tiện di chuyển để phạm tội, do không thu giữ được, nên không có cơ 

sở xem xét xử lý. 

+ Về án phí: Bị cáo Chu Văn V phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Đối với đối tượng tên Tý, do không xác định được lai lịch; nên Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an Quận 8 không có cơ sở để xử lý. 

Vì caùc leõ treân,  

QUYEÁT ÑÒNH: 

 Tuyeân boá: Bò caùo Chu Văn V phaïm toäi “Cöôùp giaät taøi saûn” (chưa đạt). 

 - AÙp dụng điểm d Khoaûn 2 Ñieàu 136; Điều 18; Khoản 1, Khoản 3 Điều 52; ñiểm p 

Khoaûn 1 Ñieàu 46 cuûa Boä luaät hình söï naêm 1999 (söûa ñoåi, boå sung naêm 2009). 

 + Xöû phaït: Bò caùo Chu Văn V 03 (ba) năm tù. Thôøi haïn tuø tính keå töø ngaøy 

03/3/2017.  

- Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo Chu Văn V. 

- Veà traùch nhieäm daân söï: Không xem xét giải quyết. 

  - Veà aùn phí: AÙp duïng Ñieàu 99 Boä luaät toá tuïng hình söï, Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 
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 Buoäc bị cáo Chu Văn V phaûi chòu aùn phí hình söï sô thaåm laø 200.000 (Hai traêm 

ngaøn) ñoàng. Nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền. 

 Bị cáo coù quyeàn khaùng caùo trong thôøi haïn 15 (mười lăm) ngaøy, keå töø ngaøy tuyeân 

aùn. Ñoái với người bị hại vaéng maët taïi phieân toøa, coù quyeàn khaùng caùo trong thôøi haïn 15 

(mười lăm) ngaøy, keå töø ngaøy nhaän ñöôïc toáng ñaït hoaëc nieâm yeát hôïp leä baûn aùn. 

 

 

Nơi nhận: 
- TAND TP.HCM; 

- VKSND Q.8; 

- Chi cục THADS Q.8; 

- PC.53; 

- Sở Tư pháp TP.HCM; 

- Đội CSBV&HTTP, NTG CAQ.8; 

- Đội CSĐT THCAQ.8; 

- Bị cáo; 

- Người bị hại; 

- Lưu: VP, hồ sơ vụ án.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Trọng Trúc 
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   TÒA ÁN NHÂN DÂN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Bản án số: 33/2017/HSST 

                                Ngày: 03/7/2017                     
s 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Cảnh 

Thẩm phán:                      Ông Đặng Văn Mạnh 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Nguyễn Minh – Giám đốc Công ty Cổ phần Cung điện Vàng 

Ông Nguyễn Phi Hùng – Cán bộ hưu trí 

Bà Lê Thị Hồng – Giáo viên Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng.                               

 Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm – Thư ký Toà án nhân dân 

thành phố Đà Nẵng. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Bà Ngô 

Thị Bích Phƣợng  - Kiểm sát viên. 

 Trong ngày 03 tháng 7 năm 2017 tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Đà 

Nẵng mở phiên toà để xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 28/2017/HSST ngày 

17 tháng 5 năm 2017 đối với bị cáo: 
 
ơơ  

 NGUYỄN THANH T (C), sinh ngày 17/6/1991; Nơi ĐKNKTT và chỗ ở: 

Phòng A khu B Chung cư C, tổ D, phường E, quận G, thành phố Đà Nẵng; Nghề 

nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 07/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; 

Tôn giáo: Không; Số CMND: 201610626; Con ông Nguyễn T (c) và bà Đỗ Thị 

Diệp B; Có vợ là Trần Thị Minh H và 01 con sinh năm 2014; Tiền sự: Chưa; Tiền 

án: 

- Ngày 02/7/2009 bị Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xử phạt 18 tháng 

tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 

- Ngày 27/11/2009 bị Tòa án nhân dân quận H, thành phố Đà Nẵng xử 

phạt 30 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” và 06 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do 

người khác phạm tội mà có”. Tổng hợp hình phạt chung của cả hai tội buộc bị cáo 

phải chấp hành hình phạt chung là 36 tháng tù.  

- Ngày 31/3/2010 bị Tòa án nhân dân quận H, thành phố Đà Nẵng xử phạt 

06 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.  

- Ngày 27/11/2013 bị Tòa án nhân dân quận K, thành phố Đà Nẵng xử 

phạt 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Bị cáo bị bắt giam ngày 26/3/2016. Có mặt. 
 

15



 2 

* Ngƣời bào chữa: Ông Lê Hữu Phúc – Luật sư Công ty Luật TNHH 

MTV Hữu Phúc và Cộng sự  thuộc Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng bào chữa cho bị cáo 

theo yêu cầu của Tòa án. Có mặt. 

* Người bị hại:  

- Ông Đặng Xuân H1, sinh năm 1994. Trú tại: K125/20 đường P, tổ Q, 

phường N, quận H, Tp Đà Nẵng. Vắng mặt. 
 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Ông Nguyễn Văn P, sinh năm 1979. Trú tại: K572/169 đường M, tổ V, 

phường Y, quận H, Tp Đà Nẵng. Vắng mặt. 

- Bà Trần Thị Minh H, sinh năm 1993. Trú tại: Phòng A Chung cư C, tổ D, 

phường E, quận G, thành phố Đà Nẵng. Vắng mặt. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đồng thời là người làm chứng: Bà 

Nguyễn Lê Khánh H, sinh năm 1988. Trú tại: K82/48 đường L, tổ X, phường N, 

quận H, Tp Đà Nẵng. Vắng mặt. 

* Ngƣời làm chứng: 
 

- Ông Huỳnh Đức T, sinh năm 1974. Trú tại: K572/171 đường M, tổ E, 

phường Y, quận H, Tp Đà Nẵng. Vắng mặt. 

- Ông Huỳnh Văn T, sinh năm 1967. Trú tại: K572/134 đường M, tổ E, 

phường Y, quận H, Tp Đà Nẵng. Vắng mặt. 

- Ông Huỳnh Văn S, sinh năm 1962. Trú tại: K572/136 đường M, tổ E, 

phường Y, quận H, Tp Đà Nẵng. Vắng mặt. 

- Ông Tạ Quang T, sinh năm 1993. Trú tại: K175/3 đường H, phường N, 

quận H, Tp Đà Nẵng. Vắng mặt. 

- Ông Nguyễn Công Duy Q, sinh năm 1992. Trú tại: K125/21 đường Đ, 

phường N, quận H, Tp Đà Nẵng. Vắng mặt. 

- Ông Nguyễn Vĩnh L, sinh năm 1998. Trú tại: K572/127 đường M, tổ V, 

phường N, quận H, Tp Đà Nẵng. Vắng mặt. 

- Ông Nguyễn Bá Thanh L, sinh năm 1982. Trú tại: Số 05 đường X, tổ B, 

phường Y, quận H, thành phố Đà Nẵng. Vắng mặt. 
 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
 

 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại 

phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

 Khoảng 20 giờ, ngày 21/02/2016, Nguyễn Thanh T cùng với Nguyễn Bá 

Thanh L và Nguyễn Lê Khánh H ngồi uống bia tại quán nhậu Z do vợ chồng T làm 

chủ. Khoảng 22 giờ cùng ngày, H lấy xe mô tô nhãn hiệu Attila màu đỏ đen BKS 

43C1 – 215.69 đi tìm cháu tên thường gọi là H2 tại kiệt số 572 đường M, thành 

phố Đà Nẵng. Lúc này, tại trước số nhà 572/171 đường M, thành phố Đà Nẵng có 

các anh Đặng Xuân H1, Nguyễn Văn P, Huỳnh Đức T, Tạ Quang T, Nguyễn Vĩnh 

L, Nguyễn Công Duy Q đang ngồi nhậu. Cách bàn của anh H1 khoảng 05m có 

Huỳnh Văn S, Huỳnh Văn T và Nguyên Văn T cũng đang ngồi nhậu thì giữa anh S 
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và anh T xảy ra cãi nhau, anh S la mắng anh T. Cùng lúc, H điều khiển xe chạy 

ngang qua bị trượt ngã. Nghe tiếng la mắng, nghĩ những người đang ngồi nhậu nói 

mình nên H và những người ở đây trong đó có anh H1 và anh P xảy ra mâu thuẫn. 

Anh P dùng tay tát hai cái vào mặt H, H bực tức bỏ đi vào kiệt tìm cháu. Khoảng 

15 phút sau, H quay lại, tiếp tục cãi nhau với anh H1 nhưng được mọi người can 

ngăn. Sau đó, những người trong bàn của anh S ra về còn bàn của anh H1 tiếp tục 

ngồi uống bia. 

H quay lại quán Z vừa khóc, vừa kể lại sự việc cho T và anh L nghe, T nói: 

“Thôi chị để đó em qua nói chuyện cho”. Khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, bạn T 

là Q và ba người bạn khác của Q đi trên hai xe mô tô đến quán để nhậu, T chạy ra 

nhờ Q chở đến chỗ anh H1 ngồi nhậu. Biết T đi đánh nhau, H và anh L chạy ra can 

ngăn nhưng không được nên anh L đi về, còn H điều khiển xe mô tô chạy theo 

nhóm của T. Khi đến cách bàn anh H1 đang ngồi khoảng 05m, T và Q xuống xe đi 

vào, H đuổi theo kéo T lại và nói “Thôi, T ơi”, T hất tay H ra và nói “Chị để đó em 

giải quyết cho” rồi T đến bàn anh H1 hỏi “Bôn là ai?”, bất ngờ T lấy kéo cất giấu 

trong túi quần ra đâm anh H1 một nhát trúng vào vùng sườn lưng trái, bị đánh nên 

H1 đứng dậy dùng ghế nhựa để đánh lại T và gục ngã xuống. Những người trong 

bàn của anh H1 cũng dùng ghế đánh T. Anh P và một số người dùng ghế đánh lại 

nhóm của T, trong đó có một người dùng xẻng đánh T, T đưa tay phải lên đỡ nên 

bị thương tích ở bàn tay phải. Nhóm của T dùng ghế và gạch đá ném lại rồi bỏ 

chạy theo hướng đường K. Anh P cầm ghế nhựa đuổi theo khoảng 20m, ném ghế 

vào nhóm của T rồi chạy về lại thì bị vấp ngã sấp xuống đường thì bị 01 thanh niên 

chạy đến dùng hung khí đâm 02 nhát trúng vào vùng lưng trái và mặt ngoài đoạn 

1/3 trên cánh tay trái. Trong lúc hai bên đuổi đánh nhau, H bị một nhóm người 

dùng chân tay, xẻng đánh vào đầu và người bị thương tích ngoài da. Sau đó, anh 

Đặng Xuân H1, anh Nguyễn Văn P và chị H được đưa đến Bệnh viện cấp cứu, còn 

nhóm của T bỏ trốn. Sau khi gây án xong Nguyễn Thanh T vứt cái kéo ở bờ hồ 

đường Q thành phố Đà Nẵng. T được đưa đến Bệnh viện A Đà Nẵng để điều trị vết 

thương sau đó bỏ trốn ra Hà Nội. Đến ngày 26/3/2016 T bị Công an quận H, thành 

phố Đà Nẵng bắt giữ.  
 

       Theo kết luận giám định pháp y về thương tích số 96/TgT ngày 06/4/2016 của 

Trung tâm Pháp y – Sở Y tế thành phố Đà Nẵng kết luận: Thương tích của anh 

Đặng Xuân H1 là vết thương thấu ngực – bụng bên trái gây: Tràn dịch màng phổi, 

thủng cơ hoành, thủng lách, thủng dạ dày, đã được phẫu thuật mở ổng bụng, khâu 

cơ hoành, khâu dạ dày, cắt lách và dẫn lưu khoang màng phổi trái. Tỷ lệ tổn 

thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại được xếp là 63%. 
 

       Theo kết luận giám định pháp y về thương tích số 43/TgT ngày 23/02/2016 của 

Trung tâm Pháp y – Sở Y tế thành phố Đà Nẵng kết luận: Thương tích của anh 

Nguyễn Văn P là: Vùng lung trái có vết rách da đã khâu chỉ, kích thước 1,5cm x 

0,1 cm; mặt ngoài đoạn 1/3 trên cánh tay trái có vết rách da đã khâu chỉ, kích thước 

1,5cm x 0,1 cm; mặt ngoài đoạn 1/3/ trên cánh tay trái có vết rách da đã khâu chỉ, 

kích thước 0,2cm x 0,1cm. . Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện 

tại được xếp là 02%. 
 

 Quá trình điều tra Nguyễn Văn P có đơn yêu cầu khởi tố nhưng sau đó anh P 

đã rút đơn yêu cầu khởi tố và không yêu cầu bồi thường dân sự. 
 

* Tang vật thu giữ: 
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 - 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Attila màu đỏ đen BKS 43C1- 215.69; 
 

     - 01 mũ bảo hiểm màu đen, đã bị vỡ. 
 

* Về trách nhiệm dân sự: Gia đình bị cáo Nguyễn Thanh T và chị Nguyễn 

Lê Khánh H đã tự nguyện bồi thường và hỗ trợ cho bị hại Đặng Xuân H1 với tổng 

số tiền là 50.000.000đ và bị hại Đặng Xuân H1 không yêu cầu bồi thường gì thêm. 

Bản cáo trạng số 17/CT-VKS-P1 ngày 15/5/2017 của Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Đà Nẵng đã truy tố: Bị cáo Nguyễn Thanh T về tội “Giết người” 

theo Điểm n, p Khoản 1 Điều 93 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo 

Nguyễn Thanh T về tội “Giết người” theo Điểm n, p Khoản 1 Điều 93 Bộ luật hình 

sự. Đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử: 

Áp dụng: Điểm n, p Khoản 1 Điều 93; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46, 

Điều 52 BLHS, xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh T mức án từ  09 đến 11 năm tù. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Thanh T đã khai nhận các 

hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng nêu và thừa nhận tội danh như cáo trạng 

của Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng truy tố là đúng. Tuy nhiên bị cáo đề nghị 

Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh T thống nhất về tội danh của bị 

cáo như Cáo trạng truy tố. Luật sư chỉ đề nghị HĐXX xem xét nguyên nhân dẫn 

đến vụ án là do nhóm của người bị hại đánh Nguyễn Lê Khánh H nên mới dẫn đến 

vụ án này, những người trong nhóm bị hại cũng dùng ghế, xẻng đánh gây thương 

tích cho bị cáo và Nguyễn Lê Khánh H. Luật sư còn đề nghị Hội đồng xét xử xem 

xét các tình tiết như: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tác động gia 

đình bồi thường cho người bị hại, người bị hại cũng có một phần lỗi và có đơn bãi 

nại, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, gia đình bị cáo thuộc diện hộ nghèo, ông 

nội bị cáo có công cách mạng,… để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, đồng thời đề 

nghị áp dụng Điều 47 BLHS xử phạt bị cáo với mức án ở mức thấp nhất của khoản 

2 Điều 93 BLHS. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
 

 

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

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy như sau:  

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều 

tra và tại phiên tòa, Luật sư bào chữa cho bị cáo và bị cáo không có ý kiến hoặc 

khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, 

Viện kiểm sát, Kiểm sát viên đều hợp pháp. 

Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu chứng cứ 

có trong hồ sơ vụ án, phù hợp với quan điểm luận tội của đại diện Viện kiểm sát, 

Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định: Tối ngày 21/02/2016, sau khi nghe Nguyễn 

Lê Khánh H kể việc giữa H với Đặng Xuân H1, Nguyễn Văn P có mâu thuẫn, cãi 

nhau và H bị P đánh 02 bạt tai trước số nhà K572/171 đường M. Khoảng 22 giờ 30 
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phút cùng ngày, Nguyễn Thanh T nhờ một người tên Q (đi cùng 03 người bạn khác 

của Q) chở T đến trước số nhà K572/171 đường M, thành phố Đà Nẵng, nơi mà 

H1 và P đang cùng một số người ngồi nhậu. Tại đây, Nguyễn Thanh T dùng kéo 

đâm Đặng Xuân H1 01 nhát vào vùng sườn lưng trái làm vết thương thấu ngực – 

bụng bên trái khiến anh H1 bị tràn dịch màng phổi, thủng cơ hoành, thủng lách, 

thủng dạ dày. Do được cấp cứu kịp thời nên anh H1 không chết mà bị thương tích 

với tỷ lệ 63%.  
 

Hành vi trên đây của bị cáo Nguyễn Thanh T đã phạm vào tội “Giết người” 

theo Điều 93 BLHS như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Tp Đà Nẵng truy tố 

là có căn cứ, đúng tội.  
  

 Xét tính chất hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, mặc dù 

không có mâu thuẫn gì với người bị hại nhưng bị cáo Nguyễn Thanh T đã dùng 

kéo là hung khí nguy hiểm đâm người bị hại vào vùng sườn lưng trái (vùng hiểm 

yếu trên cơ thể người bị hại). Việc người bị hại không chết là ngoài ý muốn chủ 

quan của bị cáo. Hành vi phạm tội của bị cáo mang tính chất côn đồ, đã trực tiếp 

xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác, đồng thời gây ảnh hưởng xấu 

đến trật tự trị an xã hội, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Bị cáo có nhân 

thân xấu, đã có nhiều tiền án, phạm tội này thuộc trường hợp “tái phạm nguy 

hiểm”. Do đó, bị cáo phạm tội “Giết người” theo hai tình tiết định khung “có tính 

chất côn đồ” và “tái phạm nguy hiểm” theo điểm n, p khoản 1 Điều 93 BLHS. Đối 

với bị cáo cần xử phạt nghiêm để cải tạo giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa 

chung.  
    

Tuy nhiên xét thấy quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo luôn 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tác động gia đình bồi thường cho người bị 

hại, người bị hại có đơn bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, gia đình bị 

cáo có hoàn cảnh khó khăn, là hộ nghèo của địa phương. Nên Hội đồng xét xử sẽ 

áp dụng các tình tiết giảm nhẹ tại điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 BLHS cho bị 

cáo khi lượng hình. Ngoài ra người bị hại không chết nên bị cáo phạm tội thuộc 

trường hợp “phạm tội chưa đạt”. Theo quy định tại khoản 3 Điều 52 BLHS 1999: 

“… Nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân 

hoặc tử hình thì chỉ có thể áp dụng các hình phạt này trong trường hợp đặc biệt 

nghiêm trọng…” nhưng theo quy định tại khoản 3 Điều 57 BLHS 2015: “… Nếu 

điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử 

hình thì áp dụng hình phạt tù không quá 20 năm…”. Vì vậy căn cứ vào Nghị quyết 

số 144/2016/QH13 ngày 29/6/2016 của Quốc Hội về việc áp dụng các quy định có 

lợi của BLHS 2015 cho người phạm tội, HĐXX áp dụng thêm khoản 3 Điều 7 và 

khoản 3 Điều 57 BLHS 2015 để xem xét quyết định hình phạt đối với bị cáo. Do bị 

cáo phạm tội thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt và có nhiều tình tiết giảm nhẹ tại 

khoản 1 Điều 46 BLHS nên HĐXX áp dụng thêm Điều 47 BLHS 1999 xử phạt bị 

cáo dưới mức khởi điểm của khung hình phạt, thể hiện sự khoan hồng của pháp 

luật. Tại phiên tòa Luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị xử phạt bị cáo ở mức thấp 

nhất của khoản 2 Điều 93 BLHS, HĐXX không chấp nhận, bởi lẽ hành vi phạm tội 

của bị cáo rất nguy hiểm, bị cáo phạm tội với 02 tình tiết định khung “có tính chất 

côn đồ” và “tái phạm nguy hiểm” nên cần phải xử phạt nghiêm để cải tạo, giáo dục 

bị cáo đồng thời để răn đe, làm gương cho người khác. 
 

19

http://vndoc.com/nghi-quyet-144-2016-qh13-lui-hieu-luc-thi-hanh-bo-luat-hinh-su-luat-to-tung-hinh-su-luat-to-chuc-co-quan-dieu-tra-hinh-su-2015/download
http://vndoc.com/nghi-quyet-144-2016-qh13-lui-hieu-luc-thi-hanh-bo-luat-hinh-su-luat-to-tung-hinh-su-luat-to-chuc-co-quan-dieu-tra-hinh-su-2015/download


 6 

Trong vụ án này, Nguyễn Thanh T và Nguyễn Lê Khánh H cũng bị thương 

là do sau khi bị cáo T dùng dao đâm anh H1, những người ngồi trong bàn của anh 

H1 mới bức xúc đuổi đánh T và H nên việc Luật sư cho rằng người bị hại (anh H1) 

cũng có một phần lỗi là không có cơ sở. Quá trình điều tra bị cáo T và chị H không 

có yêu cầu giải quyết nên HĐXX không đề cập. 
 

Đối với Nguyễn Lê Khánh H, quá trình điều tra không xác định được 

Nguyễn Lê Khánh H rủ Nguyễn Thanh T cùng những đối tượng khác đi đánh 

nhau, do đó Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát không xem xét trách nhiệm hình sự 

đối với H là có cơ sở. 
 

Đối với Nguyễn Văn P, sau khi T dùng kéo đâm H1, P có dùng ghế đuổi 

đánh T và những người đi cùng T, P bị một người thanh niên dùng dao đâm gây 

thương tích với tỷ lệ là 02%. Tuy nhiên, quá trình điều tra không xác định được 

Nguyễn Thanh T rủ người tên Q cùng với 03 người bạn của Q đi đánh nhau mà chỉ 

xác định được T nhờ Q chở đến chỗ anh Đặng Xuân H1 đang ngồi nhậu. Đồng thời 

cơ quan điều tra cũng chưa xác định được ai là người trực tiếp đâm, gây thương 

tích cho Nguyễn Văn P. Mặt khác, Nguyễn Văn P đã rút đơn yêu cầu  khởi tố và 

không yêu cầu bồi thường dân sự nên Viện kiểm sát không xem xét là có cơ sở, 

HĐXX không đề cập. 
   

Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra, gia đình bị cáo Nguyễn Thanh 

T và chị Nguyễn Lê Khánh H đã tự nguyện bồi thường và hỗ trợ cho bị hại Đặng 

Xuân H1 với tổng số tiền là 50.000.000đ và bị hại Đặng Xuân H1 không yêu cầu 

bồi thường gì thêm nên Hội đồng xét xử không đề cập đến.  
 

 
 

Về xử lý vật chứng:  

- Đối với 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Attila màu đỏ đen BKS 43C1- 

215.69, Cơ quan điều tra đã trả lại cho chị Nguyễn Lê Khánh H nên HĐXX không 

đề cập. 

- Đối với 01 mũ bảo hiểm màu đen, đã bị vỡ, xét thấy cần tịch thu tiêu hủy. 
 

Riêng cái kéo dùng đâm anh Đặng Xuân H1, bị cáo lấy tại quán Z của chị 

Trần Thị Minh H. Sau khi gây án bị cáo vứt ở bờ hồ đường Q, Cơ quan điều tra 

không thu hồi được nên Hội đồng xét xử không đề cập. 
 

 

Vì các lẽ trên; 
 

quyÕt ®Þnh 
 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thanh T phạm tội “Giết người”. 

Áp dụng: Điểm n, p khoản 1 Điều 93; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; 

Điều 47; Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 1999; Nghị quyết 144/2016/QH13; khoản 3 

Điều 7; Khoản 3 Điều 57 Bộ luật Hình sự năm 2015. 
 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh T 11 (Mƣời một) năm tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày bắt giam  ngày 26/3/2016. 
 

* Về xử lý vật chứng: Áp dụng điều 41 BLHS; Điều 76 BLTTHS. 
 

Tuyên: Tịch thu để tiêu hủy 01 mũ bảo hiểm màu đen, đã bị vỡ. 
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(Vật chứng này hiện Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu, Tp Đà 

Nẵng đang tạm giữ theo biên bản giao nhận ngày 12/7/2016). 

 * Về án phí: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14. 

Bị cáo Nguyễn Thanh T phải chịu 200.000đ án phí HSST. 

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án hôm nay. Riêng người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt 

có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản 

án. 

   Nơi nhận:                                                 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND TP. Đà Nẵng;                                 Thẩm Phán - Chủ tọa phiên toà 
- Phòng HSNV- CATPĐN 

- PC 45 - CQCSĐT CA TP. Đà Nẵng; 

- Cục THA dân sự Tp Đà Nẵng;  

- Trại giam Hoà Sơn; 

- Những người tham gia tố tụng;                              
- Lưu hồ sơ. 

                                                                                           Nguyễn Thị Cảnh 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 TỈNH THANH HÓA                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
 Bản án số: 72/2017/HSST 
 Ngày 23/11/2017. 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  Ông Dơng Xuân Tuấn 

  Thẩm phán:                                   Bà Lê Thị Dung 
         Các hội thẩm nhân dân: Ông Lê Công Quyền, GV trường Chính trị tỉnh 

                                       Bà Phạm Thị Thanh, CB hưu trí 
                                                 Bà Lê Thị Phượng, GV trường THPT Hàm Rồng 
        Thư ký tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Vân Anh 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa tham gia phiên tòa:  
Bà Nguyễn Thị Thu – Kiểm sát viên. 

Ngày 23 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở  Tòa án nhân  dân tỉnh Thanh Hóa, 
xét xử sơ thầm công khai vụ án hình sự thụ lý số 83/2017/HSST ngày 24/10/2017 
đối với bị cáo: 

Lê Văn C  -  Sinh ngày 16/5/2002           
Nơi ĐKNKTT: Bản B, xã S, huyện Q, tỉnh Thanh Hóa; nghề nghiệp: Lao 

động tự do; văn hoá:  8/12 ; dân tộc: Mường; con ông Lê Văn B và bà Cao Thị D ; 
gia đình có 02 anh em, bị cáo là con đầu. Tiền án, tiền sự: không. 

Bị bắt tạm giữ ngày 08/7/2017; tạm giam ngày 14/7/2017 tại Trại tạm giam 
Công an tỉnh Thanh Hoá, có mặt. 

Người bào chữa cho bị cáo: Ông Trần Đại Xuân, Luật sư Công ty luật 
TNHH Năm Châu – Đ Luật sư Thanh Hóa, có mặt. 

Người đại diện hợp pháp cho bị cáo: Ông Lê Văn B, sinh 1983; bà Cao Thị 
D, sinh 1984 (bố, mẹ của Lê Văn C), Bản B, xã S, huyện Q, tỉnh Thanh Hóa;  ; đều 
có mặt. 

Người bị hại: Lê Thị Lan D, sinh 11/3/2006, có mặt. 
Người đại diện hợp pháp cho bị hại: Ông Lê Văn Đ, sinh 1976; bà Lương 

Thị D, sinh 1978 (bố, mẹ, của Lê Thị Lan D ); trú tại Bản B, xã S, huyện Q, tỉnh 
Thanh Hóa; ại ; đều có mặt. 

Người bảo vệ quyền lợi cho bị hại: Bà Lương Thị Thanh Vân, Trợ giúp viên 
pháp lý của Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Thanh Hóa, có mặt. 

Các nhân chứng:  
- Lương Văn N, sinh 1984, vắng măt.  
- Lò Thị Ng, sinh 1991, vắng mặt. 
- Lê Bích T, sinh 2003, vắng mặt. 
Các nhân chứng đều trú tại Bản B, xã S, huyện Q, tỉnh Thanh Hóa; 

NHẬN THẤY: 

22



2 
 

Lê Văn C bị Viên kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa truy tố về hành vi 
phạm tội như sau: 

Khoảng 14h ngày 07/7/2017 Lê Văn C đi chăn bò tại Suối Bát về nhà. Khi đi 
qua nhà cháu D, thấy cháu D không mặc quần, ngồi một mình trên sàn nhà bếp, 
nên C nảy sinh dục vọng muốn quan hệ tình dục với cháu D (cháu D bị bệnh thiểu 
năng trí tuệ, mù, câm, điếc bẩm sinh không có khả năng nhận thức). C đuổi bò về 
nhà , khoảng 5' sau, C quan sát, thấy chỉ có một mình cháu D ở nhà. C đi bộ lại khu 
vực chuồng trâu của nhà cháu D, để lại đôi dép đang đi ở đó rồi đi lại phía bể nước 
sinh hoạt giáp với cửa sổ nhà sàn nơi cháu D đang ngồi. C trèo lên thành bể nước 
sinh hoạt, bám vào thành cửa sổ, chui vào bên trong nhà sàn. C lại gần chỗ cháu D 
đang ngồi, đẩy cháu D nằm ngửa xuống sàn nhà. C tự cởi quần dài của C ra, kéo 
quần đùi đến ngang đầu gối. Trong tư thế ngồi xổm, C đã thực hiện hành vi giao 
cấu với cháu D. Khi C đang giao cấu với cháu D được khoảng 2' thì bị chị Lương 
Thị D (là mẹ cháu D) phát hiện, hô la nên C đứng dậy kéo quần đùi lên, cầm quần 
dài bỏ chạy. 

Cùng ngày 07/7/2017, anh Lê Văn Đ (bố đẻ của cháu D) đã báo cáo Cơ quan 
điều tra Công an huyện Quan Sơn. 

Ngày 08/7/2017 Lê Văn C đến Công an huyện Quan Sơn đầu thú, khai nhận 
hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, C còn khai nhận thêm 02 lần khác giao cấu 
với cháu D nhưng chưa đạt vì bị phát hiện. Cụ thể: 

 Lần 1: Khoảng 12h một ngày tháng 3/2017 C sang nhà anh Đ chơi, thấy có 
một mình cháu D ở nhà đang nằm trên sàn nhà bếp nên C nảy sinh ý định muốn 
quan hệ tình dục với cháu D. C lại chỗ cháu D đang nằm, C tự cởi quần dài, quần 
đùi của mình và cởi quần cháu D ra. Khi C chuẩn bị giao cấu với cháu D thì bị vợ 
chồng anh Lương Văn Nam, chị Lò Thị Nga (là hàng xóm) đứng ở bể nước sinh 
hoạt nhà cháu D phát hiện. C dừng lại mặc lại quần và bỏ chạy.  

 Lần 2: Vào buổi sáng một ngày đầu tháng 6/2017 C sang nhà anh Đ chơi, 
thấy có một mình cháu D ở nhà đang nằm ngủ ở góc nhà có buông màn, nên C nảy 
sinh ý định muốn quan hệ tình dục với cháu D. C chui vào màn nơi cháu D đang 
ngủ. C tự cởi quần mình đến mắt cá chân và cởi quần cháu D ra thì bị cháu Lê Bích 
Thảo, là chị gái cháu D phát hiện, hô la. C dừng lại kéo quần lên và bỏ chạy.  

Tại Cơ quan điều tra, Lê Văn C khai nhận phù hợp với lời khai nhân chứng 
Lê Thị D, Lương Văn Nam, Lò Thị Nga, Lê Bích Thảo và các tài liệu, chứng cứ 
mà Cơ quan điều tra thu thập được. 

* Kết quả khám giám định số 49/KHTH-BV ngày 10/7/2017 của Bệnh viện 
phụ sản Thanh Hóa xác định cháu Lê Thị Lan D: 

+ Toàn trạng: bệnh nhân tỉnh táo, mạch, huyết áp bình thường. 
+ Khám âm hộ, âm đạo: Âm hộ, âm đạo không bầm tím, không xây sát, 

không thấy tổn thương. Màng trinh không phát hiện thấy tổn thương. 
+ Xét nghiệm: Hiện tại không tìm thấy tinh trùng và xác tinh trùng trên mẫu 

bệnh phẩm. Xét nghiệm nước tiểu HCG âm tính.  
+ Siêu âm: Buồng tử cung không có âm vang gì đặc biệt.  
 Biên bản xác định hiện trường ngày 24/8/2017 thể hiện:  
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Vị trí được xác định Lê Văn C giao cấu với cháu Lê Thị Lan D ngày 
07/7/2017 là tại giáp cột gỗ thứ 3 (tính từ bên trái sang và nhìn từ ngoài vào). 

Vị trí được xác định Lê Văn C giao cấu với cháu D nhưng chưa đạt vào 
khoảng tháng 3/2017 là tại cột gỗ thứ 2 cách cột gỗ thứ 3 về phía Đông 1,5m. 

Mở rộng hiện trường về phía Tây 1m là nhà chính anh Lê Văn Đ. Bên trong 
nhà Dới tầng 1 có chăn màn ở góc phía Tây Bắc, là vị trí khoảng đầu tháng 6/2017 
Lê Văn C giao cấu với cháu D nhưng chưa đạt. 

Quá trình khám nghiệm không phát hiện thấy dấu vết, đồ vật gì nghi vấn.  

* Tài sản thu giữ gồm: 01 đôi dép của C để lại ở chuồng trâu nhà anh Đ.  
Trong quá trình điều tra Lê Văn C đã nhắn về động viên gia đình bồi thường 

cho gia đình cháu D số tiền 30.000.000đ. Gia đình cháu D không yêu cầu gia đình 
C bồi thường gì thêm về dân sự, đồng thời có đơn đề nghị xem xét giảm nhẹ trách 
nhiệm hình sự đối với C.  
         Do có hành vi nêu trên, tại bản Cáo trạng số 37/CT-KSĐT-TA ngày 
20/10/2017 của VKS nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã truy tố Lê Văn C về tội “Hiếp 
dâm trẻ em” theo khoản 4 Điều 112 Bộ luật Hình sự. 
          Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố đối 
với bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Khoản 4 Điều 112; điểm b, p Khoản 1 
Khoản 2 Điều 46 BLHS1999; điểm đ Khoản 2 Điều 142 BLHS 2015; xử phạt Lê 
Văn C 6-7 năm tù; không xem xét về phần trách nhiệm dân sự do gia đình bị hại 
không có yêu cầu; xử lý tang vật theo pháp luật. 
          Trong phần tranh luận tại phiên tòa, Luật sư bào chữa cho bị cáo không có 
tranh luận về tội danh, về điều khoản mà bị cáo bị truy tố. Luật sư cho rằng bị cáo 
trình độ văn hóa thấp, người dân tộc thiểu số, nhận thức pháp luật hạn chế, kém 
hiểu biết nên đã phạm tội nhưng sau khi phạm tội đã ra đã ra đầu thú và khai báo 
thành khẩn. Theo luật sư thì bị cáo có nhân thân tốt, chưa tiền án, tiền sự, đang ở 
độ tuổi chưa thành niên, phạm tội chưa đạt, chưa gây ra hậu quả gì cho cháu D 
theo kết luận giám định của cơ quan chuyên môn. Đề nghị xem xét cho bị cáo 
được hưởng mức án thấp hơn mức án của đại diện VKS đề nghị tại phiên tòa.                                                                                                                                                                         

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại cho rằng bị cáo C đã lợi 
ụng tình trạng sức khỏe của bị hại để phạm tội, có đến 3 lần xâm hại tình dục cháu 
D, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của cháu. Hành vi của bị cáo C là đặc 
biệt nghiêm trọng, đề nghị HĐXX xử lý nghiêm minh đối với bị cáo. 

Đại diện gia đình bị hại đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo C và không 
yêu cầu bồi thường thêm về trách nhiệm dân sự. 

Lời nói sau cùng, bị cáo C xin được hưởng lượng khoan hồng, của pháp luật, 
xin được hưởng mức hình phạt thấp nhất để mau chóng trở về Đ tụ gia đình, tiếp 
tục việc học tập và làm người công dân tốt của xã hội. 
 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, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

XÉT THẤY: 
         Tại phiên tòa, Lê Văn C khai nhận: Khoảng hơn 14h ngày 07/7/2017, tại nhà 
Lê Thị Lan D ở bản Bìn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Lê Văn C đang thực 

24



4 
 

hiện hành vi giao cấu với cháu Lê Thị Lan D, sinh ngày 11/3/2006 (là người bị 
bệnh thiểu năng trí tuệ) thì bị chị Lương Thị D, mẹ cháu D phát hiện, bắt quả tang, 
C đã bỏ chạy.  

Ngoài ra, C còn khai thêm có 02 lần trước đó giao cấu với cháu D tại nhà 
cháu D nhưng chưa đạt, do bị người khác phát hiện vào tháng 3/2017 và tháng 
6/2017. 

Nguyên nhân dẫn đến việc phạm tội, bị cáo C khai là do xem nhiều phim ảnh 
tâm lý ở các quán nét và bị cáo biết hành vi của mình đối với cháu D là vi phạm 
pháp luật. 

Xét thấy lời khai của Lê Văn C tại phiên tòa đều phù hợp với các tài liệu đã 
thu thập trong giai đoạn điều tra, nên Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận: Hành 
vi nêu trên của Lê Văn C phạm tội “Hiếp dâm trẻ em” theo khoản 4 Điều 112 Bộ 
luật Hình sự 1999 như cáo trạng số 37/CT-KSĐT-TA ngày 20/10/2017 của Viện 
kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã truy tố là có căn cứ. Tuy nhiên theo điều luật 
tương ứng quy định tại Điều 142 BLHS 2015 thì có lợi hơn cho bị cáo nên HĐXX 
cũng cần xem xét khi quyết định hình phạt đối với bị cáo C. 

 

Xét tính chất vụ án, thấy rằng: Hành vi của Lê Văn C là nguy hiểm cho xã 
hội, xâm phạm đến nhân phẩm con người và đặc biệt đối tượng bị C xâm hại lại là 
trẻ em đang ở độ tuổi còn rất nhỏ, mới 11 tuổi, lại có nhược điểm về thể chất và 
tinh thần; gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và sự phát triển bình thường của trẻ 
em; gây mất trật tự trị an xã hội, đến thuần phong mỹ tục của dân tộc; gây tâm lý lo 
lắng trong nhân dân, nên cần phải xử lý nghiêm để răn de giáo dục đối với bị cáo 
và phòng ngừa chung trong xã hội. 

Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS cho bị cáo thấy rằng: Sau khi 
phạm tội bị cáo đã ra đầu thú tại Công an huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Quá 
trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo đầy đủ về hành vi 
phạm tội của mình. Gia đình bị cáo đã tự nguyện bồi thường cho gia đình bị hại 
30.000.000 khắc phục hậu quả và được gia đình bị hại đề nghị xem xét giảm nhẹ 
hình phạt cho bị cáo. Bị cáo phạm tội đang ở độ tuổi chưa thành niên. Đây là 
những tình tiết giảm nhẹ TNHS quy định  tại điểm b, p Khoản 1 Khoản 2 Điều 46, 
Điều 52, 69 và 74 BLHS cần được xem xét cho bị cáo. Tuy nhiên bị cáo lại có tình 
tiết tăng nặng TNHS là “Phạm tội nhiều lần” quy định tại điểm g Khoản 1 Điều 48 
BLHS nhưng chưa đạt nên cũng cần được đánh giá một cách toàn diện và đầy đủ. 

Với tính chất hành vi phạm tội như đã nêu trên của bị cáo thì cần thiết phải 
cách ly bị cáo một thời gian nhất định để cải tạo giáo dục trong trại giam. 
        Về trách nhiệm dân sự: Gia đình Lê Thị Lan D đã nhận 30.000.000đ và không 
có yêu cầu gì khác nên Hội đồng xét xử không xem xét.   
        Về tang vật thu trong vụ án: Có thu giữ 01 đôi dép lê màu xanh nhạt, không 
có giá trị sử dụng, tịch thu tiêu hủy.  
        Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
        Tuyên bố: Lê Văn C phạm tội “Hiếp dâm trẻ em” 
        Áp dụng: Khoản 4 Điều 112, điểm b, p Khoản 1 Khoản 2 Điều 46; điểm g 
Khoản 1 Điều 48; Điều 18, 33, 41, 52, 69, 74 BLHS 1999; điểm đ Khoản 2 Điều 

25



5 
 

142; Khoản 3 Điều 7 BLHS 2015; Điều 76, 99 BLTTHS 2003; Nghị quyết 
41/2017/QH14; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 về án phí, lệ phí Tòa án. 
          Xử phạt: Lê Văn C 05 (năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 08/7/2017. 
          Công nhận gia đình bị cáo là ông Lê Văn B  đã bồi thường cho gia đình bị 
hại Lê Thị Lan D 30.000.000đ. Việc bồi thường đã thực hiện xong. 
 Tịch thu tiêu hủy 01 đôi dép lê nhựa màu xanh đã thu trong vụ án (hiện đang 
lưu giữ tại Cơ quan Thi hành án, tại biên bản giao nhận vật chứng số 
TV/2018/11ngày 20/10/2017 cục THADS tỉnh Thanh Hóa) 
 Bị cáo C phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.  
 Bản án hình sự này là sơ thẩm, bị cáo, đại diện hợp pháp của bị cáo, của bị 
hại và Luật sư bảo vệ bị cáo, bị hại được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày 
kể từ ngày tuyên án.  
 “Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 
Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 
án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 
thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật 
Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 
Luật Thi hành án dân sự./. 

               
                                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                                                                           

Nơi nhận:                                                  Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà                
      - TAND Cấp cao                                            
      - VKSND tỉnh Thanh Hoá                                                          ( đã ký ) 
      - Công an tỉnh Thanh Hoá 
      - Thi hành án tỉnh Thanh Hoá 
      - bị cáo, Luật sư  
      - Lưu hồ sơ vụ án                                                            Dơng Xuân Tuấn 
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     TÒA ÁN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         THÀNH PHỐ B                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         TỈNH ĐỒNG NAI     

Bản án số: 566 /2017/HSST 

Ngày: 29/12/2017   

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ B-TỈNH ĐỒNG NAI 

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

           - Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hoàng Thị Thu Minh  

           -  Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Trương Thị Thìn 

                                                                 2. Bà Thiều Thị Phi Loan 

          - Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Hoàng Linh 

                   Cán bộ Tòa án ND TP.B, tỉnh Đồng Nai. 

- Đại diện VKSND TP.B, tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Dung - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 29 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân TP.B, tỉnh Đồng Nai xét 

xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 576/2017/HSST ngày 27 tháng 11 năm 2017 đối 

với bị cáo: 

Hiu Dƣơng H, sinh năm: 1995; Tên gọi khác: không có; Nơi sinh: Đồng Nai; 

Nơi đăng ký HKTT: 178, ấp T, xã X, huyện C, tỉnh Đồng Nai; Chỗ ở: nhà trọ khu dân 

cư A, P. A1, thị xã D, tỉnh Bình Dương; Dân tộc: Hoa; Nghề nghiệp: Không; Trình độ 

học vấn: 6/12; Con ông Hiu Cỏn P, sinh năm 1968 và bà Lâm Chánh N, sinh năm 

1969; Gia đình có 05 chị em, bị cáo là con thứ tư và chưa có vợ, con. 

Tiền án: Ngày 29/7/2016 bị Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Đồng Nai xử phạt 03 

tháng tù giam, về tội “Trộm cắp tài sản” và được tuyên trả tự do ngay tại Tòa. 

          Tiền sự: không; 

Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 19/9/2017, chuyển tạm giam theo lệnh số 553/LTG 

ngày 27/9/2017 của cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố B. Hiện bị 

cáo đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ thành phố B. (có mặt). 

Người bào chữa: bà Trần Thị Mộng T- Luật sư Văn phòng luật sư Thanh Trần 

thuộc Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai. (có mặt). 

Người bị hại: Anh Nguyễn Văn T1, sinh năm 1977. (vắng mặt) 

                       Chị Trần Thị Hoài L, sinh năm 1981. (xin vắng mặt) 

Địa chỉ: t  C, khu phố 10, P. T, TP.B, tỉnh Đồng Nai. 

NHẬN THẤY; 

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố B truy tố về hành vi phạm tội như 

sau: 

Khoảng 12 giờ 40 ngày 19/9/2017, H điều khiển xe mô tô nhãn hiệu  amaha 

Exciter, biển số 60B4-184.13 đi t  khu dân cư A thuộc phường A1, thị xã D, tỉnh Bình 

Dương qua khu vực C thuộc phường T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai để xin việc làm. 

Do không xin được việc làm nên đến khoảng 13 giờ cùng ngày, H điều khiển xe chạy 

về khu vực khu phố 10, phường T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai. Khi đi ngang trước 
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nhà số  t  C, khu phố 10, phường T, thành phố B do anh Nguyễn Văn T1 và chị Trần 

Thị Hoài L làm chủ, thấy cửa c ng khép hờ, trong nhà khóa cửa không người trông 

coi, nên H nảy sinh ý định đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản.  uan sát xung quanh 

thấy không có ai, H điều khiển xe mô tô chạy th ng vào sân nhà anh T1, dựng xe ở sân 

rồi đi bộ vào bên hông nhà. Khi đến cửa hông nhà anh T1, H đang dùng tay đẩy cửa 

nhưng bị khóa thì anh T1 đi làm về phát hiện, anh T1 dùng xe mô tô chặn ngang c ng 

nhà, đồng thời tri hô cùng quần ch ng nhân dân xông vào khống chế, bắt giữ H cùng 

tang vật giao Công an phường T lập biên bản bắt người phạm tội quả tang vào lúc 15 

giờ 20 ph t cùng ngày và chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố B xử 

lý. 

Tại Cáo trạng số: 573/CT-VKS ngày 22/11/2017 Viện kiểm sát nhân dân Tp.B 

đã truy tố bị cáo Hiu Dương H về tội: “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 138 và 

Điều 18 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố B vẫn giữ nguyên 

quan điểm truy tố bị cáo H theo khoản 1 Điều 138 và Điều 18 Bộ luật Hình sự và đề 

nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 138, điểm g, p khoản 1, khoản 2 Điều 46, 

Điều 18 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo H t  06 tháng đến 08 tháng. 

Người bào chữa: thống nhất với nội dung Cáo trạng và luận tội của Viện kiểm 

sát nhân dân thành phố B về tội danh và điều luật. Tuy nhiên, đề nghị Hội đồng xét xử 

xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt: bị cáo là người dân tộc Hoa, trình độ học vấn 

thấp, thiệt hại chưa có, bị cáo phạm tội chưa đạt, thật thà khai báo được quy định tại 

điểm g, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 và bị cáo đủ điều kiện áp dụng Điều 47 Bộ luật 

hình sự. 

Căn cứ vào những chứng cứ tài liệu đã được thẩm tra tại tòa, căn cứ vào kết quả 

tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện ý kiến của kiểm sát viên, 

bị cáo. 

XÉT THẤY; 

Tại phiên tòa bị cáo Hiu Dương H đã khai nhận bị cáo có một tiền án về tội 

“Trộm cắp tài sản” vào năm 2016 chưa được xóa án tích. Khoảng hơn 15 giờ ngày 

19/9/2017, bị cáo đã có hành vi đột nhập vào nhà địa chỉ số B3/13, t  9, khu phố 10, 

phường T, thành phố B để trộm tài sản thì bị bắt quả tang. 

Về hành vi, quyết định tố tụng trong hồ sơ vụ án: Cơ quan điều tra Công an 

thành phố B, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố B, kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đ ng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự.  uá trình điều tra bị cáo và bị hại không có người nào có 

ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng và tại phiên tòa, Luật sư bào chữa cho bị cáo, bị cáo 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 

đã thực hiện đều hợp pháp. 

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ do Cơ quan điều tra thu thập trong hồ sơ vụ án thì 

ngày 29/7/2016 bị cáo Hiu Dương H đã bị Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Đồng Nai 

xử phạt 03 tháng tù giam, về tội “Trộm cắp tài sản” và được tuyên trả tự do ngay tại 

phiên tòa theo Bản án số 41/2016/HSST. Như vậy, bị cáo Hiu Dương H đã bị kết án về 

tội chiếm đoạt tài sản chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Hành vi phạm tội ngày 
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19/9/2017 bị cáo đã cố ý đột nhập vào nhà anh T1, chị L để trộm cắp tài sản nhưng 

không thực hiện được đến cùng do anh T1 phát hiện tri hô quần ch ng bắt bị cáo nên 

Viện kiểm sát nhân dân TP.B đã truy tố bị cáo Hiu Dương H về tội “Trộm cắp tài 

sản”, phạm tội chưa đạt, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 138 và 

Điều 18 Bộ luật hình sự. 

Hành vi của bị cáo đã xâm phạm trực tiếp đến tài sản của công dân được pháp 

luật bảo vệ, bị cáo đã t ng bị xét xử về tội trộm cắp tài sản đã bị Tòa án xét xử nhưng 

không lấy đó làm bài học để trở thành công dân tốt mà tiếp tục có hành vi trộm cắp tài 

sản. Do đó, Hội đồng xét xử nghĩ phải xử phạt bị cáo một mức hình phạt tù tương 

xứng với hành vi phạm tội của bị cáo.  

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cũng xem xét bị cáo không có tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự. Bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thật thà khai 

báo, chưa gây thiệt hại, phạm tội chưa đạt, là người dân tộc Hoa, trình độ học lớp 6 

được quy định tại điểm g và p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự. Bị cáo bị 

truy tố và đưa ra xét xử về tội “Trộm cắp tài sản”, phạm tội chưa đạt được quy định tại 

khoản 1 Điều 138 và Điều 18 Bộ luật hình sự, do đó Hội đồng xét xử căn cứ Điều 52 

và Điều 47 Bộ luật hình sự quyết định hình phạt trong trường hợp phạm tội chưa đạt 

và bị cáo có hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự để 

xem xét khi lượng hình. 

Về xử lý vật chứng:  

   01(một) chiếc xe mô tô nhãn hiệu  amaha Exciter, biển số 60B4-184.13, số 

máy P1138299, số khung C 138288 cùng giấy đăng ký xe mang tên Coóng Mằn H2 

và 01 cây kìm đa năng bằng kim loại hiệu Tolsen dài khoảng 16cm, H khai mượn xe 

trên của anh rể tên là Coóng Mằn H2, trong cốp xe có để sẵn giấy tờ xe và 01 cây kìm 

đa năng bằng kim loại hiệu Tolsen dài khoảng 16cm, anh Coóng Mằn H2 không biết H 

sử dụng xe và cây kìm trên vào việc phạm tội, Cơ quan điều tra đã trả lại cho anh 

Coóng Mằn H2, là phù hợp quy định pháp luật, tại phiên tòa bị cáo cũng xác định 

đ ng và không có ý kiến gì khác. 

          01 áo khoác màu xanh nước biển bạc màu là của Hiu Dương H, không liên 

quan đến việc phạm tội nên Cơ quan điều tra đã trả lại cho H, tại phiên tòa bị cáo cũng 

xác định đ ng và không có ý kiến gì khác. 

Về trách nhiệm dân sự: người bị hại không yêu cầu bồi thường nên không xem 

xét. 

Xét lời trình bày bào chữa của người bào chữa thống nhất nội dung cáo trạng 

truy tố và nêu những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo phù hợp 

nhận định của Hội đồng xét xử nên ghi nhận. 

Bị cáo nói lời sau cùng: bị cáo th a nhận trộm cắp tài sản của người khác là vi 

phạm pháp luật mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo sớm được về nhà 

và hứa không vi phạm pháp luật. 

 Về án phí: bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí HSST.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: bị cáo Hiu Dƣơng H phạm tội: “Trộm cắp tài sản” 
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- Áp dụng khoản 1 Điều 138, Điều 18; điểm g, p khoản 1, khoản 2 Điều 46, 

Điều 47 và Điều 52 Bộ luật Hình sự. 

 Xử phạt: Bị cáo Hiu Dương H 05 (Năm) tháng tù. Thời hạn tù tính t  ngày 

19/9/2017. 

Về án phí: bị cáo phải chịu  200.000 đồng án phí HSST. 

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể t  ngày tuyên án, 

riêng người bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 kể t  ngày 

bản án được giao hoặc niêm yết theo quy định pháp luật .  

 

                                                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

* Nơi nhận:                                                                        Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- Tòa án tỉnh Đồng Nai (1) 

- VKS TP B (2) 

- Thi hành án (5)                                                                            (đã ký) 
- Bị cáo, đương sự (2) 

- Công an TP.B (2)  

- Lưu VP - HS (2)                                                                                     

                                                                                       Hoàng Thị Thu Minh 
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   TÒA ÁN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ CẦN THƠ            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Bản án số: 11/2017/HSST 
Ngày 29/5/2017 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

Với thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thụy Vũ 
Các Hội Thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Đức Phương 
                                         Bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng 
Thư ký tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Trương Thị Minh Thư – Cán bộ 

Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ. 
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ tham gia phiên tòa: 

Ông Trần Thanh Sáu - Kiểm sát viên. 
Trong ngày 29 tháng 5 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cần 

Thơ xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 17/2017/HSPT ngày 05.5.2017 theo 
Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 14/QĐ.TA ngày 11/5/2017 của Tòa án nhân dân 
thành phố Cần Thơ đối với bị cáo:   

  DƯƠNG ĐỖ TRỌNG N; sinh năm: 1977 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 1 đường T, khu vực P, phường H, quận 

N, thành phố Cần Thơ. 

Quốc tịch: Việt Nam          Dân tộc: Kinh               Tôn giáo: Không 

Trình độ văn hóa: 10/12; Nghề nghiệp: làm thuê. 

Cha: Dương Thế H; Mẹ: Đỗ Thị Y.  

Vợ: Nguyễn Thị Hồng P. 

Có 02 con: lớn sinh năm 2003, nhỏ sinh năm 2015. 

Tiền án, tiền sự: không. 

Bị bắt ngày 26.11.2016. Có mặt 

Có Luật sư Nguyễn H – Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ bào chữa cho bị 

cáo. Có mặt. 

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

 Bà Nguyễn Thị Hồng P, SN: 1979 

Trú tại: Tổ 2 ấp T, xã L, huyện P, tỉnh Vĩnh Long. Có mặt. 

 

NHẬN THẤY 

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Cần Thơ truy tố về hành vi 
phạm tội như sau: 
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Hồi 17 giờ 40 phút ngày 26.11.2016, cơ quan Cảnh sát điều tra  Công an 

thành phố Cần Thơ tiến hành khám xét, bắt khẩn cấp đối với Dương Đỗ Trọng N 

do có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại liên khu vực 2-3 phường K, quận 

N, thành phố Cần Thơ. Kết quả khám xét đã phát hiện và thu giữ: 

1. Hai gói nilon không màu có nẹp viền màu đỏ hàn kín, bên trong có chứa 

các hạt tinh thể không màu; 

2. Một xe mô tô Airblade biển kiểm soát 64H1 – 142.46; 

3. Một điện thoại di động hiệu Nokia, model 200; 

4. Tiền Việt Nam: 3.340.000 đồng. 

Khám xét nơi ở của bị cáo tại Số 1 đường T, khu vực P, phường H, quận N, 

thành phố Cần Thơ thu giữ: 

1. Ba gói nilon không màu có nẹp viền màu đỏ hàn kín, bên trong có chứa 

các hạt tinh thể không màu; 

2. Mười bọc nilon không màu có nẹp viền màu đỏ; 

3. Một điện thoại di động hiệu Motorola 1588; 

4. Một điện thoại di động hiệu Nokia 1209; 

Tại kết luận giám định số 28/KL-PC54 ngày 01.12.2016 của Phòng kỹ thuật 

hình sự, Công an Thành phố Cần Thơ kết luận: tinh thể không màu trong hai gói 

nilon (ký hiệu M1) gửi giám định có trọng lượng là 97,3924 gram và tinh thể 

không màu trong ba gói nilon (ký hiệu M2) gửi giám định có trọng lượng là 

69,3820 gram có Methamphetamine. 

Dương Đỗ Trọng N khai nhận vào ngày 20.11.2016 đã đi xe khách lên 

thành phố Hồ Chí Minh gặp người thanh niên (không rõ tên họ, địa chỉ) mua 05 

gói ma túy đá với giá tiền là 45.000.000 đồng mang về thành phố Cần Thơ cất 

giấu, mục đích bán lại kiếm lời. Đến ngày 26.11.2016, N mang hai gói ma túy đá 

đi tìm người để bán thì bị phát hiện thu giữ và khám xét chổ ở của N thu giữ ba 

gói ma túy đá còn lại. 

Đối với người thanh niên đã bán ma túy cho N do không biết rõ họ tên, địa 

chỉ cụ thể nên cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý sau. 

Xe mô tô hiệu Airblade biển kiểm soát 64H1 – 142.46 qua xác minh không 

liên quan đến việc phạm tội nên cơ quan cảnh sát điều tra đã trả lại cho chủ sở 

hữu là Nguyễn Thị Hồng P. 
Tại bản cáo trạng số 15/CT – VKS ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Viện 

Kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ truy tố Dương Đỗ Trọng N về tội “Mua bán 
trái phép chất ma túy” theo điểm e khoản 3 Điều 194 Bộ luật hình sự. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, trên cơ 
sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, Luật 
sư và những người tham gia tố tụng khác. 
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XÉT THẤY 

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố, chỉ xin xem 
xét là bị cáo chưa giao dịch với người khác, chưa thu lợi và gia đình bị cáo khó 
khăn, cha mẹ bị bệnh, con còn nhỏ nên xin xét xử ở mức nhẹ nhất. 

Luật sư của bị cáo kiến nghị xem xét về tư cách của luật sư được Đoàn luật 
sư thành phố Cần Thơ đã giới thiệu là không đúng quy chế ngành. 

Về tội danh và điều luật áp dụng thống nhất với truy tố của Viện kiểm sát 
tuy nhiên theo kết quả điều tra và khai nhận của bị cáo thể hiện bị cáo có mua ma 
túy về với mục đích mang đi bán nhưng chưa thực hiện giao dịch nào thì bị bắt nên 
cần áp dụng Điều 52 Bộ luật hình sự là bị cáo phạm tội chưa đạt khi lượng hình. 
Ngoài ra, bị cáo đã thành khẩn khai báo, gia đình thật sự khó khăn nên xin xét xử 
mức án nhẹ nhất đối với bị cáo. 

Kiểm sát viên phân tích các tình tiết cấu thành tội phạm và khẳng định cáo 
trạng đã truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Tuy bị cáo chưa giao 
dịch nhưng quá trình mua ma túy với mục đích bán lại kiếm lời và bị bắt khẩn cấp 
khi đang mang ma túy đi bán là đã đáp ứng các dấu hiệu của tội phạm, chỉ là hành 
vi chưa gây ra hậu quả. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn 
khai báo nên đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 
điểm e khoản 3 Điều 194; điểm p khoản 1 và khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự xử 
phạt bị cáo từ 17 đến 18 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Về tang 
vật: đề nghị tịch thu tiêu hủy số ma túy còn lại sau giám định, các điện thoại di 
động và số tiền đã thu giữ không liên quan đến hành vi phạm tội đề nghị trả lại cho 
bị cáo. 

Hội đồng xét xử nhận định, theo biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả 
tang ngày 26.11.2016 với hai gói tinh thể không màu và kết quả khám xét nơi ở 
của bị cáo thu thêm ba gói tinh thể không màu nữa kết hợp với lời khai nhận của bị 
cáo là đã lên thành phố Hồ Chí Minh mua lại ma túy của người khác để về bán lại 
kiếm lời. Khi đang mang ma túy đi tìm người bán lại thì bị bắt; qua giám định loại 
ma túy bị cáo bị thu giữ là tinh thể không màu có Methamphetamine, tổng trọng 
lượng là 166,7744 gram – đây là chất ma túy được quy định trong Danh mục II, 
Nghị định số 82/NĐ-CP ngày 19.7.2013 của Chính phủ. Hành vi mà bị cáo thực 
hiện là rất nguy hiểm, đã xâm phạm đến sự độc quyền quản lý các chất ma túy của 
Nhà nước để trục lợi cá nhân, đủ cơ sở để quy kết về tội “ Mua bán trái phép chất 
ma túy” theo điểm e khoản 3 Điều 194 Bộ luật hình sự. Xét bị cáo đủ khả năng để 
nhận thức về tác hại của ma túy, hiểu rõ hành vi này bị pháp luật nghiêm cấm 
nhưng vì hám lợi vẫn cố ý thực hiện. Trong tình hình tội phạm về ma túy và hậu 
quả của việc sử dụng ma túy gây mất an ninh trật tự xã hội như hiện nay, hành vi 
này cần xử phạt nghiêm để giáo dục, răn đe chung. 

Đối với ý kiến của Luật sư, Hội đồng xét xử thấy rằng qua lời khai của bị 
cáo và các chứng cứ, tang vật đã thu thập thể hiện bị cáo đã có ý thức mua ma túy 
về bán lại kiếm lời và trong quá trình mang ma túy đi bán đã bị phát hiện bắt giữ 
cho nên Viện kiểm sát đã truy tố bị cáo là có căn cứ. 

Về vấn đề tư cách luật sư bào chữa trong giai đoạn điều tra liên quan đến 
quy chế hoạt động của Đoàn Luật sư nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án nên 
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chỉ nêu rút kinh nghiệm. Hội đồng xét xử ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ mà Luật 
sư đề xuất như bị cáo thành khẩn khai báo, gia đình khó khăn để lượng hình đối 
với bị cáo. 

 Đề nghị của Kiểm sát viên là có cơ sở để chấp nhận. Tuy nhiên, với tính 
chất hành vi phạm tội, số lượng ma túy đã thu giữ đối chiếu với khung hình phạt là 
có phần nghiêm khắc nên Hội đồng xét xử có giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị 
cáo. Các đề nghị về xử lý vật chứng là đúng quy định nên chấp nhận. 

Về tang vật: Tịch thu số ma túy còn lại sau giám định và 10 bọc nilong để 
tiêu hủy. Các điện thoại di động và tiền đã thu giữ của bị cáo không liên quan đến 
hành vi phạm tội nên trả lại cho bị cáo. 

Ghi nhận việc xử lý tang vật trả lại tài sản cho người có quyền lợi nghĩa vụ 
liên quan Nguyễn Thị Hồng P là đúng quy định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố: Dương Đỗ Trọng N phạm tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”. 
- Áp dụng:  
+ điểm e khoản 3 Điều 194; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 41 Bộ 

luật Hình sự; Điều 76 Bộ luật Tố tụng Hình sự. 
- Xử phạt:  
Dương Đỗ Trọng N 15 (mười lăm) năm tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày 

26.11.2016. 

Về tang vật: 

- Tịch thu tiêu hủy số ma túy còn lại sau giám định và 10 bọc nilong không 
màu có nẹp viền đỏ. 

- Trả lại cho bị cáo 3.340.000 (Ba triệu ba trăm bốn mươi ngàn) đồng và 01 
(một) điện thoại di động hiệu Nokia, model 200; 01 (một) điện thoại di động hiệu 
Motorola 1588; 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia 1209. 

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo trong 
thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

                                                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

                                                        Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

              Nơi nhận:           (đã ký) 

  - Viện KSND TPCT; 
  - Sở tư pháp TPCT; 
  - Công an TPCT; 
  - Cục THADS TPCT;                                        
  - Trại giam CA – TPCT; 

  - Bị cáo; những người TGTT;                                 Nguyễn Thị Thụy Vũ 
  - Lưu HS. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO LÂM 

TỈNH CAO BẰNG 
––––––––––––––– 

Bản án số: 02/2018/HS-ST 
Ngày 04-01-2018. 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO LÂM, TỈNH CAO BẰNG 

          - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nông Đức Thọ 

Các Hội thẩm nhân dân:  

                                1. Ông Lương Văn Nghiêm; 
                               2. Ông phan Văn Mạch; 
- Thư ký phiên tòa: Ông Trịnh Văn San - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. 
 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng tham 

gia phiên tòa: Ông Lý Hoàng Hiếu - Kiểm sát viên.  
Trong ngày 04 tháng 01 năm 2018, tại Tòa án nhân dân huyện Bảo Lâm, 

tỉnh Cao Bằng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 25/2017/HSST ngày 
13 tháng 12 năm 2017 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 26/2017/HSST- QĐ 
ngày 25 tháng 12 năm 2017.  

Đối với các bị cáo: 
1. HOÀNG VĂN Đ, tên gọi khác: Không có; sinh ngày 02 tháng 6 năm 1995 

tại M1, B1, tỉnh Cao Bằng; nơi cư trú: Xóm N1, xã M, huyện B1, tỉnh Cao Bằng; 
nghề nghiệp: Trồng trọt; trình độ văn hoá: 12/12 phổ thông; dân tộc: Nùng; giới 
tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hoàng Văn S và bà Lý 
Thị D; vợ con: Không có; tiền án, tiền sự: Không có; bị bắt, tạm giam ngày 

14/9/2017 (Có mặt). 
2. CAM VĂN H, tên gọi khác: Không có; sinh ngày 12 tháng 6 năm 1993 tại 

M1, B1, tỉnh Cao Bằng; nơi cư trú: Xóm N1, xã M1, huyện B1, tỉnh Cao Bằng; 
nghề nghiệp: Trồng trọt; trình độ văn hoá: 08/12 PT; dân tộc: Nùng; giới tính: 
Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Cam Văn B và bà Lộc Thị S; 
vợ con: Không có; tiền án, tiền sự: Không có; bị bắt, tạm giam ngày 14/9/2017 (Có 
mặt). 

- Người bị hại: Chị Hầu Thị K, sinh năm 1995, trú tại: xóm Đ, xã M, huyện 
B, tỉnh Cao Bằng (Có mặt). 

- Những người làm chứng: 
1. Chị: Hoàng Thị P1, sinh năm 2003 (Có mặt). 

Nơi cư trú: Xóm Đ, xã M, huyện B, Tỉnh Cao Bằng; 
2. Bà: Dương Thị M, sinh năm 1988  (Vắng mặt). 

Nơi cư trú: Xóm Đ, xã M, huyện B, Tỉnh Cao Bằng; 
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3. Bà: Lý Thị P2, sinh năm 1980 (Có mặt). 
Nơi cư trú: Xóm Đ, xã M, huyện B, Tỉnh Cao Bằng; 

4. Bà: Hoàng Thị S, sinh năm 1992 (Có mặt). 
Nơi cư trú: Xóm Đ, xã M, huyện B, Tỉnh Cao Bằng; 

5. Ông: Hoàng Văn T, sinh năm 1994 (Vắng mặt). 
Nơi cư trú: Xóm Đ, xã M, huyện B, Tỉnh Cao Bằng; 

6. Ông: Quan Văn Đ1, sinh năm 1993 (Có mặt). 
Nơi cư trú: Xóm N, xã M, huyện B, Tỉnh Cao Bằng. 

7. Ông: Sầm Văn L, sinh năm 1995. 
Nơi cư trú: Xóm N, xã M, huyện B, tỉnh Cao Bằng (Có mặt). 
 - Người làm chứng đồng thời là Người đại diện hợp pháp cho Hoàng     

Thị P1: Bà Sùng Thị X, sinh năm 1979, trú tại: xóm Đ, xã M, huyện B, tỉnh Cao 
Bằng (Có mặt). 
 - Người phiên dịch: Ông Dương Văn S, sinh năm 1968 
Trú tại: Xóm P, xã N, huện B, tỉnh Cao Bằng (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 14/9/2017 chị Hầu Thị K có đơn trình báo đến Công an huyện Bảo Lâm 
về việc: Khoảng 03 giờ, ngày 14/9/2017 bị 02 (Hai) đối tượng không quen biết 
khống chế và sờ xoạng cơ thể, đòi quan hệ tình dục ở bên đường liên xã, thuộc 
xóm N, xã M, huyện B, tỉnh Cao Bằng. Lúc đó chị K đã phản ứng chống đỡ gay 
gắt, được cắn vào tay và cầm hòn đá mục đích để phòng vệ, sau đó có xe máy của 
ông Hoàng Văn T người cùng xóm đi tới gần thì hai đối tượng bỏ chạy không thực 
hiện được hành vi giao cấu; cùng ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 
Bảo Lâm, Cao Bằng (CQĐT) đưa người bị hại Hầu Thị K đi khám tại Bệnh viện 
Đa khoa huyện B, Cao Bằng kết quả: Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không hoảng 
loạn tinh thần, toàn thân không có vết xây xước bầm tím; âm hộ, âm đạo không có 
vết xây xước, bầm tím, không có máu; gãy răng số 2-2, chân răng sâu. Qua xác 

minh điều tra, CQĐT ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Văn Đ và Cam Văn H. 
Tại CQĐT, các đối tượng Đ và H khai nhận: Khoảng 02 giờ, sáng ngày 

14/9/2017 khi đang ngồi uống bia với nhau tại cạnh đường liên xã đoạn đầu cầu 
xóm N, M thì H nói với Đ là ra xóm N, xã M tìm gái để quan hệ tình dục và được 
Đ đồng ý. Đ và H đến nhà Quan Văn Đ1 để rủ cùng đi nhưng Đ1 đã ngủ nên cả hai 
quay lại đường liên xã. H soi đèn pin nhìn thấy 06(Sáu) người phụ nữ gồm các chị 
Hầu Thị K, Sùng Thị X, Lý Thị P2, Dương Thị M, Hoàng Thị S và cháu Hoàng 
Thị P1 đang đi bộ ra thị trấn P bán rau nên nảy sinh ý định chặn lại một người để 
tìm cách quan hệ tình dục. H đến trước mặt chị K (trước ngực cõng con nhỏ 11 
tháng tuổi, sau lưng đeo gùi đựng rau xanh) cầm tay giữ lại không cho đi, những 
người đi cùng chị K bỏ chạy theo hướng thị trấn P. Đ cũng đến gần tay phải cầm 
vào chiếc gùi giữ chị K. Đ và H cùng nhau dùng tay sờ vào ngực chị K làm chị K 
hoảng sợ giật tay bỏ chạy theo hướng thị trấn P. 

H và Đ đuổi theo được khoảng 200m thì kịp chị K và 05 (Năm) người đi 
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cùng. H nói “Không sợ đâu, bọn anh chạy thể dục thôi” H và Đ chạy vượt khoảng 
100m rồi quay lại đến đoạn đường có bãi đá hộc và khe nước chảy thuộc xóm N 
thì gặp lại nhóm của chị K. H vào gần cầm hai tay giữ chị K lại, những người đi 

cùng chị K tiếp tục bỏ chạy. Đ cũng đến gần dùng tay trái giữ chiếc gùi giúp H 
khống chế chị K. H nói “tắt đèn đi” và tìm cách giật lấy chiếc đèn pin trên tay chị 
K nhưng chị K giật tay làm đèn pin trên tay H rơi xuống đất. H dùng tay trái giữ 
tay chị K còn tay phải thò vào trong áo sờ ngực. Còn Đ dùng tay trái giữ gùi tay 
phải thò vào trong áo sờ ngực thì bị chị K cúi đầu xuống cắn vào cẳng tay của Đ1 
lúc này Đ liền đẩy đầu chị K ra thì lại bị cắn vào cẳng tay trái. Chị K giằng co tìm 
cách thoát nhưng bị H và Đ giữ lại dùng tay nhấn ngồi xuống đường. H ở phía 
trước giật đèn pin chị K rơi xuống đường, rồi giữ hai tay của chị K thì bị cắn liên 
tiếp hai phát vào cẳng tay trái, H giật tay trái ra thò ngón tay vào trong váy sờ âm 
hộ, chị K khép chân đạp về phía trước. Còn Đ ở phía sau, tay trái giữ gùi, tay phải 
luồn qua ống tay áo sờ ngực. Tay trái chị K cầm được hòn đá to bằng nắm tay đập 
về phía Đ nhưng không trúng, đập về phía H trúng vùng đầu trên trán bên phải của 
H. Đ liền giữ tay đang cầm đá, tay trái sờ và đút ngón tay vào trong âm hộ chị K, 
chị K khép chân lại giằng co làm Đ không giữ được rồi đập đá về phía Đ khiến Đ 
phải lùi về sau khoảng 01 mét. Đ bực tức tụt quần xuống đến đầu gối bước vào gần 
chị K để giao cấu. Chị K dùng đá đập liên tục về phía Đ khiến Đ không thể đến 
gần, lúc này con chị K thức dậy và khóc. Thấy chị K chống cự quyết liệt và con 
của chị K khóc, Đ sợ bị phát hiện nói với H “chạy đi” và cầm lấy đèn pin của H 
chạy về xóm Nà Làng được khoảng 200 mét gặp một xe máy đi ngược chiều, Đ 
xuống bờ đường trốn rồi đi về nhà. 

Còn H một mình giữ nên không giữ được, khi chị K vùng đứng dậy H kéo chị 
K vào bãi đá hộc bên cạnh đường, ngồi lên một hòn đá cao khoảng 0,5 mét. H 
đứng phía trước nói nhiều lần “tắt đèn đi, vứt đá đi, cho anh đi” (ý nói cho giao 

cấu), chị K nói “không được”. H tiếp tục sờ ngực, sờ âm hộ, định cởi quần ra giao 
cấu với chị K thì có ánh đèn xe máy từ hướng xóm N đến, H sợ bị phát hiện nên bỏ 
chị K ra và chạy về xóm Nà Làng. Chạy được khoảng 100m gặp một xe máy đi 

ngược chiều, H lấy tay che mặt lại. Sau đó H vào nhà anh Sầm Văn L ở xóm N ngủ 
nhờ đến sáng mới về nhà. 

Lời khai nhận của Hoàng Văn Đ và Cam Văn H phù hợp với lời khai của bị 
hại Hầu Thị K, những người làm chứng và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. 
Hành vi của Hoàng Văn Đ, Cam Văn H đã bị CQĐT lập hồ sơ đề nghị truy tố. Tại 
bản Cáo trạng số 23/KSĐT ngày 25 tháng 11 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân 
dân huyện Bảo Lâm truy tố các bị cáo Hoàng Văn Đ, Cam văn H  về tội “Hiếp 
dâm” theo điểm c khoản 2 Điều 111 của Bộ luật Hình sự 1999. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện B, tỉnh Cao Bằng giữ 
nguyên quan điểm truy tố và đề nghị: 

- Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Hoàng Văn Đ, Cam Văn H phạm tội "Hiếp 
dâm". 

- Về hình phạt:  
+ Đối với bị cáo Hoàng Văn Đ: Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 111, Điều 20, 

Điều 33, điểm p khoản 1 Điều 46 và Điều 53 của Bộ luật Hình sự 1999. Xử phạt bị 
cáo Đ từ 07 đến 08 năm tù. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 52 của Bộ luật Hình 
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sự quyết định hình phạt trong trường hợp phạm tội chưa đạt không quá 3/4 mức 
phạt tù điều luật quy định. 

+ Đối với bị cáo Cam Văn H: Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 111, Điều 20, 
Điều 33, điểm p khoản 1 Điều 46 và Điều 53 của Bộ luật Hình sự 1999. Xử phạt bị 
cáo Đ1 từ 07 đến 08 năm tù giam. Xét vai trò của bị cáo H là người khởi xướng, 
tích cực và mức độ thực hiện ý định phạm tội đến cùng nên quyết định hình phạt 
cao hơn bị cáo Đ. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 52 quyết định hình phạt trong 
trường hợp phạm tội chưa đạt không quá 3/4 mức phạt tù điều luật quy định. 

- Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng các điều 584, 585, 586, 587 và 592 của Bộ 
luật Dân sự năm 2015. Chấp nhận sự thỏa thuận giữa 02 (Hai) bị cáo và người bị 
hại, các bị cáo phải có nghĩa vụ liên đới bồi thường cho bị hại số tiền 15.000.000, 
đồng. 

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 41 Bộ luật Hình sự 1999, Điều 106 của 
Bộ luật tố tụng hình sự 2015. Tịch thu tiêu hủy toàn bộ vật chứng trong vụ án do 
không còn giá trị sử dụng.  

  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

Tại phiên tòa, các bị cáo Hoàng Văn Đ và Cam Văn H đã thừa nhận bản Cáo 
trạng phản ánh đúng hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận của các bị cáo phù 
hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra và lời khai của những người làm chứng cùng các 
chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án; do đó, có đủ cơ sở để xác định: Khoảng 03 giờ, 
ngày 14/9/2017 tại đoạn đường liên xã thuộc xóm L1, xã A1, huyện B1, tỉnh Cao 
Bằng, các bị cáo Hoàng Văn Đ và Cam Văn H cùng cố ý trực tiếp thực hiện hành vi 
dùng vũ lực nhằm giao cấu trái ý muốn với chị Hầu Thị K. Mặc dù các bị cáo chưa 

thực hiện được hành vi giao cấu, lý do chị K kháng cự quyết liệt, con chị K khóc và 
có xe máy đến nhưng hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến khách thể là nhân 
phẩm, danh dự của người phụ nữ được pháp luật hình sự bảo vệ. Hành vi “Nhiều 
người hiếp một người” của các bị cáo đã cấu thành tội “Hiếp dâm” quy định tại Điều 
111 của Bộ luật Hình sự. Bản Cáo trạng truy tố các bị cáo về tội “Hiếp dâm” theo 

điểm c khoản 2 Điều 111 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người đúng tội đúng 

quy định pháp luật.  
[1]. Về  tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội: Hành 

vi phạm tội do các bị cáo Hoàng Văn Đ, Cam Văn H thực hiện có tính chất rất 
nghiêm trọng, gây hoang mang bức xúc trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến 
trật tự trị an tại địa phương, cần được xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật. 

Về vai trò của các bị cáo: Đây là trường hợp đồng phạm giản đơn do các bị cáo 
Hoàng Văn Đ, Cam Văn H cùng cố ý thực hiện một tội phạm. Các bị cáo đều giữ vai 
trò là người thực hành, trực tiếp thực hiện hành vi dùng vũ lực nhằm giao cấu trái ý 
muốn với người bị hại; tuy nhiên, bị cáo H là người chủ động đưa ra ý kiến và cố tình 
thực hiện hành vi phạm tội nhiều hơn, do đó phải xử lý nghiêm khắc hơn bị cáo Đ.  

[2]. Về nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 
nhiệm hình sự:  
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- Bị cáo Cam Văn H không có tiền án tiền sự; không có tình tiết tăng nặng và 
được hưởng tình tiết giảm nhẹ “Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” 
quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật Hình sự 1999.  

- Bị cáo Hoàng Văn Đ không có tiền án tiền sự; không có tình tiết tăng nặng và 
được hưởng tình tiết giảm nhẹ “Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” 
quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự 1999. 
 Hội đồng xét xử tiến hành đánh giá toàn diện, đầy đủ về những vấn đề có lợi 
cho người phạm tội, theo quy định của Bộ luật hình sự để xem xét áp dụng riêng 
đối với hành vi phạm tội của từng bị cáo; xét thấy, tính chất mức độ nguy hiểm cho 
xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách 
nhiệm hình sự, xét thấy cần cách ly các bị cáo Hoàng Văn Đ và Cam Văn H ra khỏi 
xã hội một thời gian nhất định; tuy nhiên, cần áp dụng đối với trường hợp phạm tội 
chưa đạt, không quá 3/4 (Ba phần tư) mức phạt tù của điều luật quy định mới đảm bảo 
tính nghiêm minh của pháp luật và có tác dụng giáo dục người phạm tội thành công 
dân có ích cho xã hội. 
 [3] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa người bị hại Hầu Thị K yêu cầu các bị 
cáo Đ1 và H bồi thường 01 (Một) khoản tiền về sức khỏe thân thể của người bị hại 
tổn thương và một khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần mà người bị hại phải 
gánh chịu tổng cộng là 15.000.000, đồng (Mười năm triệu đồng). Tại phiên tòa các 
bị cáo Hoàng Văn Đ, Cam Văn H thỏa thuận nhất trí với yêu cầu của người bị hại. 
Hội đồng xét xử xét thấy sự tự nguyện thỏa thuận của những người tham gia tố tụng 
tại phiên tòa, giữa các bị cáo và người bị hại là hoàn toàn tự nguyện, như vậy xem xét 
công nhận đối với sự thỏa thuận trên là có căn cứ pháp luật; tuy nhiên, tại phiên tòa 
người bị hại chị K vẫn chưa nhận được khoản tiền trên; do vậy, các bị cáo phải có 
trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với người bị hại, mỗi bị cáo phải chịu 1/2 của số 
tiền 15.000.000, đồng (Mười năm triệu đồng) cụ thể: 15.000.000, đồng : 02 người = 
7.500.000, đồng. 
 Mỗi bị cáo phải chịu khoản đền bù cho người bị hại Hầu Thị K số tiền  
7.500.000, đồng (Bảy triệu năm trăm nghìn đồng) đồng thời mỗi bị cáo phải chịu số 
tiền án phí dân sự có gía ngạch của số tiền chưa thi hành 7.500.000, đồng x 5% = 
375.000, đồng (Ba trăm bảy mươi năm nghìn đồng) để sung quỹ Nhà nước. 
 [4]. Về hướng xử lý vật chứng: Đối với 01(Một) áo phông cộc tay màu vàng 
cam, không có cổ, trước ngực trái có chữ HelloKitty, khu vực sát nách trái của áo 
đường chỉ bị đứt rời dài 14,6cm, vùng cổ áo có vết rách, áo đã qua sử dụng; 01 
(Một) áo sơ mi kẻ cảo dài tay, màu xanh trắng, phía bên trong cổ áo có chữ 
COMICBOOK, áo đã qua sử dụng; 01 (Một) áo phông màu trắng, cổ tròn, phía trước 
ngực có chữ Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang, áo có nhiều vết bẩn, áo đã qua sử 
dụng; 01 hòn đá có chiều dài nhất là 11,6cm, chu vi 16,2cm; 01 (Một) sợi dây chun 
(dây thun) màu trắng (đã bị bẩn chuyển màu), có một đoạn dây cao su màu đen 
buộc hai đầu sợi dây màu trắng lại với nhau; 01(Một) đèn pin có dán mác A4-30W 
AKASHA, loại đèn đeo đầu nhưng không có dây đeo, viền đèn có màu vàng, đèn đã 

qua sử dụng. Đây là công cụ và các tài sản mà các bị cáo dùng vào việc thực hiện 
hành vi phạm tội, xác định không còn giá trị sử dụng, tại phiên tòa các bị cáo cũng 

không yêu cầu lấy lại, do đó cần tịch thu tiêu hủy là có căn cứ. 
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 Về án phí: Các bị cáo Hoàng Văn Đ và Cam Văn H phải chịu án phí hình sự 
sơ thẩm theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14, ngày 30/12/2016 và theo quy 
định tại khoản 2 Điều 135 của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Vì các lẽ trên; 
QUYẾT ĐỊNH: 

  

1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Hoàng Văn Đ và Cam Văn H phạm tội 
“Hiếp dâm”. 

2. Về hình phạt: Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 111; Điều 18; Điều 20; điểm 
p khoản 1 Điều 46; Điều 52 và Điều 53 của Bộ luật hình sự 1999.  

- Xử phạt bị cáo Hoàng Văn Đ 05 (Năm) 03 (Ba) tháng tù, thời hạn chấp hành 
hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ, ngày 14/9/2017. 

- Xử phạt bị cáo Cam văn H 05 (Năm) 09 (Chín) tháng tù, thời hạn chấp hành 
hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ, ngày 14/9/2017. 

3. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng các Điều 584, 585, 586, 587 và 592 của 
Bộ luật Dân sự năm 2015. Buộc các bị cáo Đ, H có trách nhiệm bồi thường cho 
người bị hại (Hầu Thị K) tổng số tiền 15.000.000, đồng; trong đó, mỗi bị cáo phải 
chịu 1/2 của tổng số tiền trên là 7.500.000, đồng (Bảy triệu năm trăm nghìn đồng). 
 Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường 

hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ 
ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản 

tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, tất cả 

các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của 
số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ 
luật Dân sự năm 2015. 

4. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 41 của Bộ luật hình sự 1999; khoản 2 
Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình  sự. 

Tịch thu tiêu hủy: 01(Một) áo phông cộc tay màu vàng cam không có cổ, 
trước ngực trái có chữ HelloKitty áo đã qua sử dụng; 01(Một) áo sơ mi kẻ ca rô dài 
tay, màu xanh trắng, phía bên trong cổ áo có chữ COMICBOOK áo đã qua sử 
dụng; 01(Một) áo phông màu trắng cổ tròn, phía trước ngực có chữ Lũng Cú,  
Đồng Văn, Hà Giang áo có nhiều vết bẩn, áo đã qua sử dụng của bị cáo Đ; 
01(Một) hòn đá có chiều dài nhất là 11,6cm, chu vi 16,2cm; 01 sợi dây chun (dây 
thun) màu trắng (đã bị bẩn chuyển màu) có một đoạn dây cao su màu đen buộc hai 
đầu sợi dây màu trắng lại với nhau; 01 (Một) đèn pin có dán mác A4-30W 
AKASHA, loại đèn đeo đầu nhưng không có dây đeo, viền đèn có màu vàng, đèn 

đã qua sử dụng; 01(Một) đoạn dây cao su màu đen buộc hai đầu sợi dây màu trắng 
lại với nhau của bị cáo Cam Văn H. Tất cả vật chứng trên đều đã quan sử dụng; 
xác định không có giá trị sử dụng. 

(Toàn bộ vật chứng trong vụ án đang được quản lý tại Kho vật chứng Chi 
cục thi hành án dân sự huyện Bảo Lâm theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản 
số 04 ngày 23/11/2017). 
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 5. Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 
30/12/2016 và khoản 2 Điều 135 của Bộ luật tố tụng hình sự. 

- Bị cáo Hoàng Văn Đ phải chịu 200.000, đồng Án phí hình sự sơ thẩm và 
375.000, đồng Án phí dân sự sơ thẩm để sung vào công quỹ Nhà nước. Tổng hai 
khoản án phí bị cáo phải chịu là 575.000, đồng (Năm trăm bảy mươi năm nghìn 
đồng). 

 - Bị cáo Cam Văn H phải chịu 200.000, đồng Án phí hình sự sơ thẩm và 
375.000, đồng Án phí dân sự sơ thẩm để sung vào công quỹ Nhà nước. Tổng hai 
khoản án phí bị cáo phải chịu là 575.000, đồng (Năm trăm bảy mươi năm nghìn 
đồng). 

“Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 
án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật 
Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 
30 Luật Thi hành án dân sự”. 

Các bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, 
kể từ ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận:                                                                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
- Các bị cáo; người bị hại;                                                      Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 
- VKSND huyện + Tỉnh; 
- CC.THADS huyện Bảo Lâm; 
- Công an huyện Bảo Lâm; 
- Nhà tạm giữ CA huyện; 
- TAND tỉnh Cao Bằng; 
- Sở tư pháp tỉnh Cao Bằng; 
- UBND xã M; [Để theo dõi] 
- Lưu hồ sơ THAHS; 
- Lưu hồ sơ vụ án.                                                                                       Nông Đức Thọ    
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN GIA LÂM 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

–––––––––––––––
 

     Bản án số: 10/ 2018/HSST
 

     Ngày 07 /03/2018
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIA LÂM
 

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ông Bùi Quang Trung
 

Các Hội thẩm nhân dân: 
1. Ông Nguyễn Viết Tuấn 

2. Ông Nguyễn Huy Cự 

- Thư ký phiên tòa: Bà Tạ Thị Ngân- Thẩm tra viên  Tòa án nhân dân 

huyện Gia Lâm
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm 
 
tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa- Kiểm sát viên 

Ngày 07 tháng 3 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai 
 
vụ án hình sự thụ lý số 

05/2018/HSST ngày 08/2/2018, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 04/2018/ 

QĐXXST- HS ngày 26 tháng 02 năm 2018 
 
đối với bị cáo: 

Nguyễn Tiến Tr , sinh năm 1984; tại thành phố Hà Nội; nơi cư trú: Tổ dân 

phố C, thị trấn Tr, huyện G, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp lao động tự do; 

trình độ văn hoá 12/12; dân tộc: Kinh; con ông Nguyễn Đình K (đã chết) và bà 

Hoàng Thị N  sinh năm 1958; có vợ là Ngô Thị Bích Th sinh năm 1985, có 02 

con, con lớn sinh năm 2010 con bé sinh năm 2013; tiền sự không có; tiền án 

không có; bị cáo bị bắt giam ngày 31/10/2017 hiện đang tạm giam tại Trại tạm 

giam số 1 – Công an Thành phố Hà Nội có mặt tại phiên tòa (số giam 

05Q1/B19). 

Nhân thân: tại bản án hình sự sơ thẩm số 136/2012/HSST ngày 31/7/2012 

của Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm xử phạt bị cáo Nguyễn Tiến Tr 15 tháng 

cải tạo không giam giữ về tội đánh bạc (số tiền đánh bạc là 3.035.000đ) 

- Người bị hại: anh Đặng Việt A  sinh năm 1990; nơi cư trú: Số 35c, tổ 

dân phố A, thị trấn Tr, huyện G, thành phố Hà Nội (có đơn xin xét xử vắng mặt) 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
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          Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại 

phiên tòa nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Do anh Đặng Việt A có vay của 

Nguyễn Tiến Tr và Nguyễn Mạnh T 10.000.000đ từ tháng 7/2017, tính đến ngày 

31/10/2017 anh Đặng Việt A còn nợ Tr  số tiền là 5.000.000đ, Tr đã nhiều lần 

đòi nhưng anh Đặng Việt A không trả nên ngày 31/10/2017  Nguyễn Tiến Tr và 

Nguyễn Mạnh T đi hai xe máy đến nhà anh Đặng Việt A với mục đích để đòi 

tiền, khi đến Tr thấy anh Việt A đang ngồi xem mọi người đánh cờ tướng trước 

cửa nhà, Tr đã gọi Việt A ra để yêu cầu trả 5.000.000đ, anh Việt A có khất nợ và 

nói “chiều bố em trả”, Tr không đồng ý và yêu cầu trả ngay, anh Việt A vẫn 

khất, Tr và T không đồng ý và yêu cầu Việt A đi ra quán để viết lại giấy vay tiền 

10.000.000đ là số tiền gốc mà anh Việt A đã vay trước đó, nhưng anh Việt A 

không đi và tiếp tục khất nợ, Tr không đồng ý và yêu cầu phải trả ngay đồng 

thời dùng tay tát một cái vào má phải, T thấy vậy cũng dùng tay tát một cái vào 

quai hàm bên phải và chửi, lúc này có chị Đặng Thị Th là cô của Việt A can 

ngăn nên Tr và T bỏ đi. Ngay sau đó anh Đặng Việt A đã có đơn trình báo với 

cơ quan Công An. Cùng ngày 31/10/2017 Nguyễn Tiến Tr cũng đã đến Công an 

huyện G đầu thú. 

      Đối với thương tích rách da dài 0,5 cm của anh Đặng Việt A đã từ chối 

không đi giám định tỷ lệ thương tích. 

      Bị cáo Nguyễn Tiến Tr  đã thành khẩn khai nhận về hành vi phạm tội của 

mình, lời khai đó phù hợp với lời khai của anh Đặng Việt A và các nhân chứng 

khác. 

      Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan 

điểm truy tố hành vi của bị cáo Nguyễn Tiến Tr  đã đủ yếu tố cấu thành tội cướp 

tài sản. Bị cáo biết khi dùng vũ lực đối với  anh Việt A để bắt anh Việt A phải  

trả nợ với số tiền là 5.000.000đ là vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vẫn thực hiện, 

thể hiện rõ ý chí muốn chiếm đoạt tài sản người khác. 

        Tại bản Cáo trạng số 03/CT/VKS-KSĐT ngày 06/02/2018 của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Gia Lâm truy tố bị cáo Nguyễn Tiến Tr theo khoản 1 Điều 

168 Bộ luật hình sự năm 2015. 

         Đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng  khoản 1 Điều 168; điểm h, s khoản 1 

và khoản 2 Điều 52; Điều 38, 54, 57 và Điều 58  của Bộ luật hình sự năm 2015; 

tuyên bố bị cáo Nguyễn Tiến Tr phạm tội cướp tài sản (chưa đạt); xử phạt bị cáo 

Nguyễn Tiến Tr từ 18 tháng  đến 24 tháng tù , thời hạn tù kể từ ngày bắt 

31/10/2017; về trách nhiệm dân sự người bị hại không yêu cầu nên không đặt ra 

giải quyết, ngoài ra đại diện Viện kiểm sát còn đề nghị giải quyết về vật chứng 

của vụ án. 

        Bị cáo Nguyễn Tiến Tr không có ý kiến tranh luận gì. 

        Người bị hại có đơn xin xét xử vắng mặt và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo 

        

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
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 [1]Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo 

quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay 

bị cáo, người bị hại không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết 

định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều 

hợp pháp. Như vậy có đủ cơ sở kết luận: Do có việc vay nợ số tiền 10.000.000đ 

giữa Nguyễn Tiến Tr với anh Đặng Việt A trước đó, anh Đặng Việt A đã trả 

phần nào cho bị cáo Tr, số tiền còn lại 5.000.000đ đến hạn anh Việt A chưa trả 

mặc dù Tr đã nhiều lần đòi. Nên ngày 31/10/2017 Tr cùng T có đến gặp anh 

Việt A, anh Việt A không có tiền trả mà tiếp tục khất nợ Tr thì Tr và T đã  dùng 

tay tát anh Việt A, khi được chị Th là cô của Việt A can ngăn thì Tr và T bỏ đi, 

bản thân bị cáo chưa chiếm đoạt được tài sản của anh Việt A, sau khi về nhà anh 

Việt A được khám và điều trị, quá trình điều tra anh Việt A  đã từ chối giám 

định. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ được 

hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện. Như vậy hành vi đó 

của  bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội cướp tài sản (chưa đạt) tội phạm và hình 

phạt được quy định tại  khoản 1 Điều 168 Bộ luật hình sự năm. Viện kiểm sát 

nhân dân huyện G truy tố bị cáo theo khoản 1 Điều 168 Bộ luật hình sự  năm 

2015 là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[2] Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp 

khác là khách thể được luật hình sự bảo vệ, hành vi của bị cáo là dùng tay không 

ngăn Tr mới bỏ đi, mặc dù bị cáo chưa chiếm đoạt được nhưng vẫn mong muốn 

sẽ chiếm đoạt được số tiền 5.000.000đ, nhưng chưa chiếm đoạt được thì người 

bị hại đã trình báo sự việc với cơ quan Công an, qua đó cũng thể hiện sự coi 

thường pháp luật, coi thường sức khỏe, tài sản của người khác, gây hoang mang, 

lo sợ cho con người. Hành vi đó của bị cáo cần phải được xử lý bằng một bản án 

hình sự của Nhà nước mới có tác dụng giáo dục bị cáo nói riêng cũng như trong 

việc đấu tranh đối với loại tội phạm này hiện nay nói chung. 

[3] Xét tính chất, mức độ phạm tội cũng như nhân thân, các tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo  nhận thấy: Đây là một vụ án đồng phạm 

giản đơn, mặc dù bị cáo có bàn bạc với T, nhưng đó là sự bàn bạc về cách thức 

để bắt anh Việt A phải trả  nợ, trong vụ án này Tr là người đề xuất việc phạm 

tội, Tr đã dùng  tay đánh anh Việt A. Về nhân thân mặc dù bị cáo đã bị kết án về 

tội đánh bạc, nhưng theo Bộ luật hình sự năm 2015 thì hành vi đó nay không coi 

là tội phạm, bản thân do thiếu hiểu biết pháp luật, nên từ là chủ nợ đã không làm 

chủ được hành vi nên đã phạm tội, trong vụ án này người bị hại cũng có phần lỗi  

xâm  phạm đến  hai  khách  thể là  sức  khỏe    và  quyền  sở hữu  tài  sản  của người

tát anh Việt A, làm cho anh Việt A không thể chống cự được khi có người can
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là vay tiền nhưng không trả gây bức xúc cho bị cáo nên cần xem xét động cơ 

dẫn đến hành vi phạm tội của bị cáo. Khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử 

xem xét các tình tiết như:  Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại, người phạm tội 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, người bị hại xin giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự, người bị hại cũng có phần lỗi, người phạm tội đầu thú là các tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại các điểm h, s  khoản 1 và khoản 2 

Điều 51 Bộ luật hình sự, bị cáo không có tình tiết tăng nặng.  

[4] Trên cơ sở xem xét tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi, nhân thân 

và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, do bị cáo có hai tình 

tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 1 Điều 51  nên Hội đồng  xét xử thấy cần 

quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được quy 

định tại Điều 54, ngoài ra cần quyết định hình phạt trong trường hợp phạm tội 

chưa đạt được quy định tại Điều 57 Bộ luật hình sự năm 2015.  

[5] Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng đối với bị cáo. 

[6] Đối với hành vi của Nguyễn Mạnh T, hiện Nguyễn Mạnh T đã bỏ trốn, 

Cơ quan Điều tra Công an huyện Gia Lâm đã có Quyết định truy nã và có Quyết 

định tách vụ án số 01 ngày 22/01/2018 khi nào bắt được sẽ xử lý sau. 

            [7] Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại không có yêu cầu gì đối với  bị 

cáo nên không đặt ra giải quyết.  

[8]Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Nguyễn Tiến T có tội nên phải chịu 

án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1/Tuyên bố bị cáo Nguyễn Tiến Tr  phạm tội cướp tài sản (chưa đạt)  

2/ Áp dụng: Khoản 1 Điều 168; các điểm h, s khoản 1 và khoản 2 Điều 

51; các Điều 38, 54, 57 và Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015; Nghị quyết số 

41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội; Xử phạt bị cáo Nguyễn Tiến Tr 

18 tháng tù, thời hạn tù kể từ ngày bắt 31/10/2017  

-Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng đối với  bị cáo. 

3/Áp dụng: Điều 136, Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội.  

-Về án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo Nguyễn Tiến Tr  phải chịu án phí 

hình sự sơ thẩm là 200.000đ. 

 Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo,  vắng mặt người bị hại. Báo cho 
biết có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm 

đối bị cáo,  người bị hại là anh Đặng Việt Anh có quyền kháng cáo bản án trong 
hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 
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Nơi nhận: 
-Các bị cáo và những người tham gia tố tụng 
khác 
-VKS nhân dân huyện Gia Lâm 
-Công an huyện Gia Lâm 
-Chi cục THADS huyện Gia Lâm 
-TAND thành phố Hà Nội. 
-Sở tư pháp thành phố Hà Nội. 
-Lưu HS 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 
 

Bản án số: 63/2018/HS-ST 

Ngày 08 - 10 - 2018 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thành; 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Nguyễn Ngọc Tính; 

Bà Cao Thị Én. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Thị Huệ – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đồng 

Nai. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Trung Kiên – Kiểm sát viên. 

Ngày 08 tháng 10 năm 2018, tại Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 61/2018/TLST-HS ngày 17 tháng 7 năm 

2018; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số: 75/2018/QĐXXST-HS 

ngày 05 tháng 9 năm 2018, đối với: 

- Bị cáo: Trần Mạnh H, sinh ngày 03 tháng 02 năm 1986 tại tỉnh Hà Tĩnh; 

nơi đăng ký thường trú: Xóm T (cũ), thôn H, xã B, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh; nơi 

tạm trú: Ấp L, xã T, huyện Tr, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Lao động tự do; 

trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Mạnh L và bà Lê Thị H; tiền án: 

Không; tiền sự: Không; nhân thân: Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 59/2011/HS-

ST ngày 06/9/2011, Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Đắk Lắk xử phạt Trần Mạnh 

H 04 năm tù về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, chấp hành xong toàn bộ 

bản án ngày 31/8/2013;  

Bị cáo bị bắt tạm giữ, sau đó chuyển tạm giam từ ngày 01 tháng 12 năm 

2017 đến nay tại Trại Tạm giam – Công an tỉnh Đồng Nai; có mặt tại phiên tòa. 
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- Người bào chữa cho bị cáo Trần Mạnh H: Ông Nguyễn Văn M, Luật sư 

thuộc Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên D - Đoàn Luật sư tỉnh 

Đồng Nai; địa chỉ: Đường V, Khu phố U, phường T, thành phố B, tỉnh Đồng 

Nai; có mặt tại phiên tòa.  

- Bị hại:  

1. Ông Trần Thanh D, sinh năm 19XX; 

2. Bà Vũ Thị Ch, sinh năm 19XX; 

Cùng cư trú tại: Đường Z, ấp H, xã H, huyện T, tỉnh Đồng Nai; có 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:  

- Vào khoảng 18 giờ ngày 28/11/2017, Trần Mạnh H điều khiển xe mô tô 

hiệu Suzuki Xmas, biển số 90F6-27XX đi từ huyện L về huyện T, tỉnh Đồng Nai 

để xin việc làm. Khi đi ngang qua nhà ông Trần Thanh D, Hùng nhìn thấy 02 

con gái của ông D là cháu Trần Hoàng L, sinh ngày 19/6/200X và cháu Trần 

Bảo N sinh ngày 03/8/201X đang chơi ở trước nhà, nên H nảy sinh ý định bắt 

cóc 01 trong 02 đứa con của ông D để đe dọa và yêu cầu ông D đưa tiền chuộc. 

Trong các ngày 28 và 29/11/2017, H đã hai lần đến trước nhà của ông D; để 

quan sát và lên kế hoạch thực hiện việc bắt cóc con ông D. Sau khi quan sát, 

thấy trước nhà ông D có nuôi 01 con chó, nhà có hàng rào lưới B40; nên H đã 

mua 01 bịch thuốc bả chó (làm bằng hạt mã tiền giã nhỏ), 01 cái kìm sửa xe, 01 

cái tuốc nơ vít, 01 cuộn băng keo màu trắng, 01 đôi găng tay bằng vải màu trắng 

hồng, 01 cái võng bằng vải dù màu xanh và 02 sợi dây cao su dài khoảng 02 mét 

để sử dụng làm công cụ phạm tội mang về phòng trọ cất giấu. 

Đến khoảng 21 giờ ngày 30/11/2017, H điều khiển xe mô tô nêu trên, 

mang theo các công cụ đã chuẩn bị trước, đi từ phòng trọ của H tại ấp L, xã T, 

huyện T đến khu rẫy điều vắng người, cách nhà ông D khoảng 100 mét. Tại đây, 

H giấu xe mô tô vào trong vườn điều, dùng bút bi mực màu đen viết lên 01 tờ 

giấy khổ A4 với nội dung gửi gia đình ông D thông báo là mình đã bắt cóc con 

gái của ông D và đe dọa, yêu cầu ông D phải nộp số tiền 200.000.000 đồng thì 

mới được nhận lại con. Viết xong,  H cất tờ giấy này trong túi quần đi bộ đến 
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trước nhà ông D ném bả chó vào sân rồi quay lại rẫy điều, mắc võng nằm ngủ, 

đợi đến gần sáng khi con chó của ông D chết thì đột nhập vào nhà.  

Đến khoảng 04 giờ 30 phút ngày 01/12/2017, H mang theo các công cụ đã 

chuẩn bị sẵn gồm: 01 cái kìm, 01 cái tuốc nơ vít, 01 cuộn băng keo, 01 đôi găng 

tay và 02 sợi dây cao su; đi bộ đến cổng nhà ông D, dùng kìm cắt hàng rào 

(bằng lưới thép B40) và đi vào sân; sau đó, dùng tuốc nơ vít cạy cửa trước 

nhưng không được. H đi ra cửa sau nhà, thấy có 01 khoảng trống giữa chân cánh 

cửa và nền nhà kích thước 20cm x 25cm, H chui qua khoảng trống này, định đột 

nhập vào nhà thì bị ông D phát hiện và tri hô cùng người dân bắt quả tang. 

Tại Kết luận giám định số: 580/KLGĐ ngày 08/12/2017 của Giám định 

viên thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai, kết luận: Chữ viết 

trên tài liệu nêu ở phần mẫu giám định (được đóng dấu ký hiệu A) với các chữ 

viết nêu ở mẫu so sánh (được đóng dấu ký hiệu từ M1 đến M6) do cùng một 

người viết ra (bút lục số 24).  

Vật chứng của vụ án bị tạm giữ gồm: 01 cái kìm dài khoảng 20cm, cán 

nhựa màu đỏ đen; 01 cái tua- vít (tuốc nơ vít) dài 22cm, cán nhựa màu vàng, đầu 

dẹt; 01 bao tay bằng vải thun màu trắng hồng; 01 cuộn băng keo trong; 01 võng 

bằng vải dù; 01 dũa tay; 01 mỏ lết bằng sắt; 01 điện thoại di động màu đen hiệu 

Mobel kèm sim số 01654433170; 01 xe mô tô hiệu Suzuki Xmas biển số 90F6-

27XX; 01 ví màu nâu đỏ và 01 Giấy chứng minh nhân dân mang tên Trần Mạnh 

H.  

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại không yêu cầu bồi thường.  

Cáo trạng số: 617/CT-VKS-P2 ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Viện Kiểm 

sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, truy tố Trần Mạnh H về tội “Bắt cóc nhằm chiếm 

đoạt tài sản” theo Điểm b, Khoản 3, Điều 134 của Bộ luật Hình sự năm 1999;  

- Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai giữ 

nguyên quan điểm truy tố và đề nghị: Áp dụng Điểm b, Khoản 3, Điều 134; 

Điều 18; Điểm g và p, Khoản 1 và Khoản 2 Điều 46; Điểm h, Khoản 1, Điều 48 

của Bộ luật Hình sự năm 1999; đề nghị xử phạt bị cáo H mức án từ 10 năm đến 

12 năm tù. Xử lý vật chứng theo luật định. 

- Tại phiên tòa, bị cáo Trần Mạnh H đã khai nhận hoàn toàn hành vi phạm 

tội như nội dung cáo trạng đã mô tả và không có ý kiến gì khác. 

- Tại phiên tòa, người bào chữa cho bị cáo Trần Mạnh H do ông Nguyễn 

Văn M trình bày: Về hành vi phạm tội thống nhất như quan điểm của Kiểm sát 

viên; tuy nhiên, mức hình phạt đề nghị là quá cao; bởi lẽ, bị cáo có hoàn cảnh rất 
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khó khăn và không có tiền án, tiền sự, phạm tội chưa đạt, phạm tội nhưng chưa 

gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn; bản thân có tham gia quân đội và xuất 

thân trong gia đình cách mạng (điểm g, p khoản 1, 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự 

năm 1999). Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo Trần Mạnh H. 

- Tại phiên tòa, bị hại đề nghị xử lý trách nhiệm hình sự theo luật định; 

không yêu cầu bồi thường thiệt hại và không có yêu cầu nào khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

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

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

[1] Tố tụng: 

Trong suốt quá trình điều tra, truy tố và xét xử, các hành vi, quyết định tố 

tụng của những người tiến hành tố tụng phù hợp với quy định của pháp luật tố 

tụng hình sự; các văn bản tố tụng được tống đạt hợp lệ và đầy đủ. Quyền được 

bào chữa của bị cáo được đảm bảo; người bào chữa thực hiện đúng quyền và 

nghĩa vụ của mình. 

[2] Về hành vi bị truy tố: 

- Về tội danh:  

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Mạnh H khai nhận hành vi phạm tội. Lời khai 

của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các lời khai của những người tham gia tố 

tụng khác, cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án và cáo trạng đã 

mô tả. Trần Mạnh H đã có hành vi chuẩn bị phương tiện, công cụ và đột nhập 

vào nhà ông Trần Thanh D để nhằm bắt cóc một trong hai đứa con gái của anh 

D là cháu Trần Hoàng L, sinh ngày 19/6/20XX và cháu Trần Bảo N, sinh ngày 

03/8/20XX làm con tin; nhằm đe dọa để buộc ông D phải đưa cho H số tiền 

200.000.000 đồng. Trong khi bị cáo đang định đột nhập vào nhà anh D, thì bị 

phát hiện và bắt quả tang. 

Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt 

tài sản” theo Điểm b, Khoản 3, Điều 134 của Bộ luật Hình sự năm 1999; với 

tình tiết “phạm tội chưa đạt” được quy định tại Điều 18 của Bộ luật Hình sự năm 

1999. 

- Về hình phạt: 
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Hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền 

nhân thân và quyền sở hữu tài sản của người khác. Bị cáo có nhân thân xấu, 

từng bị xử phạt 04 năm tù về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, được nhà 

nước đặc xá ngày 31/8/2013 và đã xóa án tích nhưng không cải tạo thành người 

lương thiện. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy cần phải cách ly bị cáo khỏi xã hội 

một thời gian với mức án thật nghiêm khắc; để răn đe, giáo dục và phòng ngừa 

tội phạm trong xã hội. 

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Phạm tội đối với trẻ em, quy 

định tại Điểm h, Khoản 1, Điều 48 của Bộ luật Hình sự năm 1999. 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải; bản thân bị cáo đã từng tham gia quân đội; gia đình bị cáo có công 

với cách mạng, ông bà nội của bị cáo được tặng Huân và Huy chương kháng 

chiến, cha của bị cáo được thưởng Huân chương chiến công; thuộc các trường 

hợp quy định tại Điểm p, Khoản 1 và Khoản 2, Điều 46 của Bộ luật Hình sự 

năm 1999.  

[3] Xử lý vật chứng: 

Tịch thu tiêu hủy các công cụ, phương tiện liên quan đến việc phạm tội 

gồm: 01 cái kìm dài khoảng 20cm, cán nhựa màu đỏ đen; 01 cái tua-vít (tuốc nơ 

vít) dài 22cm, cán nhựa màu vàng, đầu dẹt; 01 bao tay bằng vải thun màu trắng 

hồng; 01 cuộn băng keo trong; 01 võng bằng vải dù; 01 dũa tay và 01 mỏ lết 

bằng sắt. 

Trả lại cho bị cáo các vật chứng không liên quan đến việc phạm tội: 01 

điện thoại di động màu đen hiệu Mobel kèm sim số 01654433170; 01 xe mô tô 

hiệu Suzuki Xmas biển số 90F6-27XX; 01 ví màu nâu đỏ và 01 Giấy chứng 

minh nhân dân mang tên Trần Mạnh H.  

[4] Bồi thường thiệt hại về dân sự: 

Bị hại không yêu cầu bồi thường thiệt hại; nên không đặt ra xem xét và 

giải quyết. 

[5] Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số: 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 

30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;  

Buộc bị cáo Trần Mạnh H phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

[6] Nhận định về phần trình bày của Kiểm sát viên, bị cáo, bị hại và người 

bào chữa tại phiên tòa: 
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- Đối với phần trình bày của Kiểm sát viên phù hợp một phần với nhận 

định nêu trên của Hội đồng xét xử; nên được chấp nhận phần phù hợp.  

- Đối với phần trình bày của bị cáo phù hợp với lời khai trong quá trình 

điều tra và hồ sơ vụ án; đồng thời, tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội. 

- Đối với phần trình bày của ông Nguyễn Văn M là người bào chữa cho bị 

cáo Trần Mạnh H tương đối phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử; nên 

được xem xét, chấp nhận phần phù hợp. 

- Đối với phần trình bày của bị hại về trách nhiệm hình sự được Hội đồng 

xét xử xem xét khi quyết định hình phạt. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Trần Mạnh H phạm tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài 

sản”. 

1. Áp dụng Điểm b, Khoản 3, Điều 134; Điều 18; Điểm h, Khoản 1, Điều 

48; Điểm p, Khoản 1 và Khoản 2, Điều 46 của Bộ luật Hình sự năm 1999; 

Xử phạt bị cáo Trần Mạnh H 08 (tám) năm 06 (sáu) tháng tù; thời hạn tù 

được tính từ ngày 01 tháng 12 năm 2017. Tiếp tục tạm giam bị cáo theo quyết 

định của Hội đồng xét xử để đảm bảo thi hành án. 

2. Về vật chứng: 

- Tịch thu tiêu hủy: 01 cái kìm dài khoảng 20cm, cán nhựa màu đỏ đen; 

01 cái tua-vít (tuốc nơ vít) dài 22cm, cán nhựa màu vàng, đầu dẹt; 01 bao tay 

bằng vải thun màu trắng hồng; 01 cuộn băng keo trong; 01 võng bằng vải dù; 01 

dũa tay và 01 mỏ lết bằng sắt. 

- Trả lại cho bị cáo: 01 điện thoại di động màu đen hiệu Mobel kèm sim 

số 01654433170; 01 xe mô tô hiệu Suzuki Xmas biển số 90F6-27XX; 01 ví màu 

nâu đỏ và 01 Giấy chứng minh nhân dân mang tên Trần Mạnh H.  

Các vật chứng nêu trên, hiện đang lưu giữ tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

Đồng Nai theo 02 Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 09/7/2018 (Phiếu 

nhập: NK180062) và ngày 20/9/2018 (Phiếu nhập: NK180079). 

3. Về án phí: Buộc bị cáo Trần Mạnh H phải nộp 200.000 đồng (hai trăm 

nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm; 
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4. Quyền kháng cáo: Bị cáo và bị hại được quyền kháng cáo trong hạn 15 

(mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- Bị cáo và Người bào chữa (2); 

- Bị hại (2); 

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai; 

- Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố 

Hồ Chí Minh; 

- Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh 

Đồng Nai; 

- Cơ quan Thi hành án hình sự – Công an tỉnh 

Đồng Nai; 

- Trại Tạm giam – Công an tỉnh Đồng Nai; 

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai; 

- Phòng Hồ sơ nghiệp vụ - Công an tỉnh Đồng 

Nai; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai; 

- Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án - 

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, Tòa Hình sự, Thẩm phán và 

Văn phòng.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

Đã ký và đóng dấu 

 

 

Nguyễn Văn Thành 
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  TÒA ÁN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 HUYỆN TRẢNG BOM                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

     TỈNH ĐỒNG NAI           

 

 

 

NHÂN  DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM 

Với tHnh phần Hội đồng xét xử gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên Tòa:  Ông Nguyễn Triều Châu. 

- Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Doãn Đức Hùng và bà Trần Thị Quỳnh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Nhung - Cán bộ Tòa án nhân dân 

huyện Trảng Bom. 

- Đại diện VKSND huyện Trảng Bom - tỉnh Đồng Nai tham gia phiên 

toà: Ông Vòng A Chi - Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở TAND huyện Trảng Bom xét xử 

sơ thẩm vụ án hình sự  thụ lý số : 172/ 2018/ TLST-HS ngày 25/10/2018 theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 138/2018/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 11 

năm 2018 đối với các bị cáo:  

1.Thái Thanh H( tên gọi khác là Nhỏ),  sinh năm 1998 tại Quảng Bình; 

Giới tính: Nam; Nơi cư trú: thôn 4, xã T, huyện M, tỉnh Quảng Bình và tạm trú 

tại: ấp T, xã H, huyện T, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Công nhân; Học vấn: 

12/12; Dân tộc: Kinh;  Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Thái 

Xuân Tr và bà Trương Thị L; Tiền án: Không;  Tiền sự: 15/02/2018 bị Công an 

huyện Trảng Bom xử phạt vi phạm Hnh chính 2.500.000đ về Hành vi “tàng trữ, 

cất giấu dao trong người nhằm mục đích cố ý gây thương tích”. Bị cáo bị bắt 

ngày 04/9/2018, hiện đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ công an huyện Trảng 

Bom, có mặt. 

2.Trần Anh T,  sinh ngày 25/7/2000 tại Quảng Bình; Giới tính: Nam; 

Nơi cư trú: thôn 3, xã T, huyện M, tỉnh Quảng Bình; Tạm trú tại: Khu phố 8, 

phường L , Thành phố B, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Công nhân; Học vấn: 

12/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần 

Sơn Đ và bà Đinh Thị H; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo ra đầu thú ngày 

12/9/2018, hiện đang bị tạm giam tại nH tạm giữ công an huyện Trảng Bom, có 

mặt. 

- Người bị hại: Chị Huỳnh Thị Yến L, sinh năm 1998. Trú tại: ấp Phước 

Trung, xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Tạm trú: khu phố 

8, phường L, Thành phố B, tỉnh Đồng Nai, vắng mặt. 

Bản án số :153 /2018/HS-ST
Ngày : 15 /11/ 2018
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- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

+Anh Huỳnh Hoàng Đ, sinh năm 2001. Trú tại: 10B, xã Tân Phong, thị xã 

Giá Rai, tỉnh B. Tạm trú: khu phố 8, phường L, Thành phố B, tỉnh Đ. Người đại 

diện theo pháp luật cho anh Đảm: bà Lê Thị U, sinh năm 1978. Trú tại: 10B, xã 

Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu ( mẹ ruột anh Đ), Vắng mặt. 

+ Ông Thái Xuân Tr, sinh năm 1970. Trú tại: thôn 4, xã Tân Hóa, huyện 

Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, có mặt. 

- Người làm chứng:   Anh Chí A S, sinh năm 1984. Trú tại: ấp 1, xã 

Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai và ông Ngô Thanh C, sinh năm 

1969. Trú tại: ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (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: Vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 22/8/2018, sau khi 

đã uống rượu bia, Trần Anh T điều khiển xe mô tô biển số 73K9-6798( xe của 

ông Thái Xuân Tr  là bố của bị cáo H) chở Thái Thanh H đi từ ấp Phú Sơn, xã B, 

huyện T về phòng trọ của T tại khu phố 8, phường L, thành phố B, tỉnh Đ. Khi 

đi trên đường vành đai thuộc khu công nghiệp Hố Nai đến gần công ty Inginty 

thuộc xã H, huyện T, tỉnh Đ.  H và T nhìn thấy chị Huỳnh Thị Yến L và anh 

Huỳnh Hoàng Đ đi bộ trên lề đường theo chiều ngược lại, trên tay chị L cầm 

chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Prime G610. H nảy sinh ý định 

chiếm đoạt chiếc điện thoại nên rủ T quay đầu xe lại để cướp chiếc điện thoại 

của chị L, lúc đầu thì T từ chối nhưng sau thì T đồng ý, H nói T dừng xe lại để H 

mở yên xe mô tô lấy 01 con dao mã tấu bằng kim loại màu trắng, chiều dài 

khoảng 50 cm, bản rộng 05 cm ( dao mã tấu H chuẩn bị từ trước) rồi nói T điều 

khiển xe mô tô quay lại. T điều khiển xe mô tô đến gần anh Đ và chị L thì dừng 

xe cách khoảng 02 mét, T đứng chờ và vẫn để cho xe nổ máy, H xuống xe và 

chạy đến dùng dao mã tấu đập vào vai chị L để uy hiếp chị L đưa chiếc điện 

thoại di động đang cầm trên tay cho H. Chị L van xin và ôm chiếc điện thoại 

ngồi xuống đất, H giằng co giật chiếc điện thoại nhưng không được và đúng lúc 

này có ánh đèn chiếu sáng của xe mô tô đi đến, H cầm dao chém một nhát vào 

chân trái của chị L rồi bỏ chạy lên xe thì bị té ngã. Thấy vậy, anh Đ truy hô và 

lao đến bắt giữ H thì bị H cầm dao chém 01 nhát trúng vào tay phải anh Đ rồi 

lên xe bỏ trốn về phòng trọ của H tại ấp Thái H, xã H, huyện T, tỉnh Đ cất giấu 

hung khí và phương tiện gây án. Ngày 04/9/2018, H đã bị công an huyện T bắt 

giữ. Trần Anh T bỏ trốn đến ngày 12/9/2018 thì ra đầu thú.  

 Vật chứng thu giữ: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 

Prime G610 của chị Huỳnh Thị Yến Linh; 01 xe mô tô Wave biển số 73K9-

6798 và 01 con dao mã tấu bằng kim loại màu trắng chiều dài khoảng 50 cm, 

bản rộng 5 cm. 

Tại cáo trạng số 168/CT/VKSTB-ĐN, ngày 25/10/2018, Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom đã truy tố các bị cáo Thái Thanh H và Trần 
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Anh T  về tội “Cướp tài sản” theo điểm d khoản 2 điều 168- Bộ luật hình sự năm 

2015. 

Tại phiên Tòa bị cáo H trình bày: Trong vụ án này bị cáo là người khởi 

xướng và là người trực tiếp dùng dao mã tấu để thực hiện Hành vi cướp tài sản 

của chị L, bị cáo T chỉ ngồi trên xe đợi bị cáo giật được điện thoại rồi tẩu thoát. 

Dao mã tấu bị cáo chuẩn bị từ trước và để dưới yên xe,  bị cáo T không biết. Bị 

cáo đồng ý với bản cáo trạng và không có ý kiến gì. 

Bị cáo T trình bày: Lúc đầu bị cáo H rủ bị cáo thì bị cáo nói là về nhà ngủ 

nhưng sau đó thì bị cáo đồng ý. Bị cáo không dùng dao mã tấu và cũng không 

trực tiếp thực hiện Hành vi cướp tài sản của chị L. Bị cáo chỉ ngồi trên xe chờ bị 

cáo H giật được điện thoại thì chạy thoát. Ngoài ra bị cáo không có ý kiến gì 

thêm. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Tr trình bày: Xe mô tô biển số 

73K9-6798 là tài sản hợp pháp của ông, ông cho bị cáo H mượn để làm phương 

tiện đi làm, việc bị cáo phạm tội ông không biết và hiện ông đã nhận lại xe. 

Ngoài ra ông không có ý kiến gì khác. 

Tại phiên tòa, đại diện VKSND huyện Trảng Bom giữ nguyên quyết định 

truy tố  và  trình bày bản luận tội: Về nhân thân bị cáo H có nhân thân xấu vì có 

01 tiền sự về hành vi “Tàng trữ, cất giấu dao trong người nhằm mục đích cố ý 

gây thương tích”.  Xét vai trò của từng bị cáo thì bị cáo H có vai trò cao hơn bị 

cáo T vì bị cáo là người khởi xướng và trực tiếp dùng mã tấu chém để cướp điện 

thoại của chị L. Tuy nhiên tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải; Các bị cáo phạm tội chưa đạt; Đối với bị cáo T có hành vi giúp sức cho 

bị cáo H và không trực tiếp thực hiện hành vi cướp tài sản của chị Linh; Hoàn 

cảnh gia đình bị cáo T khó khăn; Bị cáo T có ông nội, bà nội là những người 

tham gia kháng chiến và được nhà nước tặng nhiều huân huy chương, sau khi 

phạm tội bị cáo ra đầu thú nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét xử dưới mức 

thấp nhất của khung hình phạt cho bị cáo T.  

Về hình phạt:  Đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo H từ 04 năm đến 04 

năm 06 tháng tù; Bị cáo T từ 18 đến 20 tháng tù. 

- Về xử lý vật chứng: Cơ quan cảnh sát điều tra đã trả lại xe mô tô biển 

số 73K9-6798 cho ông Thái Xuân Tr và chiếc điện thoại di động Samsung 

cho chị L. Đối với dao mã tấu bị cáo H sử dụng vào việc phạm tội đề nghị 

Hội đồng xét xử tịch thu tiêu hủy. 

- Về dân sự: Đối với thương tích của anh Huỳnh Hoàng Đ và chị Huỳnh 

Thị Yến L do bị cáo H gây ra, anh Đ và chị L không yêu cầu trưng cầu giám 

định và cũng không yêu cầu bị cáo H bồi thường về dân sự nên đề nghị Hội 

đồng xét xử không giải quyết.  

- Buộc các bị cáo chịu án phí theo quy định của pháp luật.
Căn cứ vào những chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra công khai và kết

quả tranh luận tại phiên toà; trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý
kiến của kiểm sát viên, của các bị cáo và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên
quan.
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Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của người bị 

hại, các tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Qua đó, đã có đủ căn cứ để kết luận: Vào 

huyện T, tỉnh Đ khi phát hiện chị Huỳnh Thị Yến L đi bộ trên lề đường theo 

chiều ngược lại và có cầm trên tay chiếc điện thoại di động Samsung J7 Prime 

G610, Thái Thanh H rủ Trần Anh T cướp chiếc điện thoại của chị L thì T đồng 

50 cm, bản rộng 5cm và nói T điều khiển xe ngược lại đến gần chỗ chị Linh, T 

ngồi trên xe và vẫn cho xe nổ máy, H xuống xe và đã có hành vi dùng dao mã 

tấu đập vào vai để uy hiếp chị L cướp điện thoại. Trong lúc giằng co cướp điện 

thoại của chị L thì có ánh đèn xe mô tô chiếu sáng, do sợ bị phát hiện nên H 

dùng mã tấu chém một nhát vào chân của chị L để chiếm đoạt điện thoại nhưng 

không đạt được mục đích, trị giá chiếc điện thoại Sam sung J7 Prime G610 có trị 

giá là 2.245.000đ( hai triệu hai trăm bốn mươi lăm ngàn đồng).   

[1] Hành vi trên của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, nguy hiểm đến tính 

mạng của người bị hại, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, gây 

mất trật tự trị an xã hội. Tuy các bị  cáo chưa chiếm đoạt được chiếc điện thoại 

của chị L nhưng việc sử dụng dao mã tấu là phương tiện nguy hiểm làm cho 

người bị hại không thể chống cự lại được để thực hiện hành vi cướp tài sản của 

chị Linh được pháp luật công nhận và bảo vệ. Như vậy, đã có đủ căn cứ để kết 

luận: các bị cáo Thái Thanh H và Trần Anh T phạm tội “Cướp tài sản” theo quy 

định tại điểm d khoản 2 điều 168 Bộ luật hình sự năm 2015, tuy nhiên do 

nguyên nhân ngoài ý muốn nên mục đích chiếm đoạt tài sản của người bị hại 

không thực hiện được đến cùng nên các bị cáo phạm tội chưa đạt được quy định 

tại Điều 15 của Bộ luật hình sự năm 2015. Theo quy định tại Điều 15 của Bộ 

luật hình sự năm 2015( được sửa đổi bổ sung năm 2017) quy định “ Phạm tội 

chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì 

những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội”. 

[2] Xét đề nghị của đại diện viện kiểm sát thì thấy: Về nhân thân thì bị cáo 

H là người có nhân thân xấu vì đã có một tiền sự về hành vi “ Tàng trữ, cất giấu 

dao trong người nhằm mục đích cố ý gây thương tích”. Xét về vai trò của từng 

bị cáo thì thấy: Bị cáo H là người có vai trò cao hơn bị cáo T vì bị cáo H rủ rê, 

lôi kéo, là người chuẩn bị mã tấu từ trước và trực tiếp dùng mã tấu chém vào 

người chị L để cướp tài sản. Bị cáo T sau khi được bị cáo H rủ thì đồng ý cướp 

tài sản của chị Linh. Tuy nhiên tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải; Thiệt hại xảy ra không lớn. Đối với bị cáo Trần Anh T là người 

phạm tội lần đầu và là người giúp sức trong vụ án đồng phạm có vai trò không 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

khoảng 23 giờ 30 phút ngày 22/8/2018 tại khu công nghiệp Hố Nai thuộc xã H,

ý. H mở yên xe lấy 01 dao mã tấu bằng kim loại màu trắng có chiều dài khoảng
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đáng kể, sau khi phạm tội bị cáo đến cơ quan công an đầu thú và gia đình bị cáo 

T có ông nội, bà nội là những người có công với cách mạng và được tặng 

thưởng nhiều huân chương kháng chiến; Trong vụ án này bị cáo bị rủ rê, lôi kéo 

và không trực tiếp thực hiện hành vi dùng hung khí nguy hiểm để cướp tài sản 

của chị L nên khi Quyết định hình phạt cần xem xét cho bị cáo dưới mức thấp 

nhất của khung hình phạt. 

Trong vụ án này các bị cáo phạm tội mang tính đồng phạm song ở mức độ 

giản đơn. 

[3]Xét thấy cần cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để 

giáo dục bị cáo có ý thức tuân thủ pháp luật. 

[4]Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 con dao mã tấu dài 50 cm, bản rộng 

05 cm.  

[5] Về án phí: Cần buộc các bị cáo chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

[6] Xét đề nghị của đại diện VKS huyện Trảng Bom phù hợp với nhận định 

của Hội đồng xét xử nên cần chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

1) Tuyên bố các bị cáo Thái Thanh H và Trần Anh T phạm tội “Cướp tài 

sản” ( chưa đạt).  

         - Áp dụng điểm d khoản 2 điều 168; điểm h, s khoản 1 điều 51; Điều 54; 

Điều 57;  Điều 58 và Điều 15 của Bộ luật hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2017) :  Xử phạt bị cáo Thái Thanh H 04 (bốn) năm tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày 04/9/2018. 

 - Áp dụng điểm d khoản 2 điều 168; điểm h, s khoản 1, khoản 2 điều 51; 

khoản 2 Điều 54; Điều 57;  Điều 58 và Điều 15 của Bộ luật hình sự năm 

2015(đã  được sửa đổi, bổ sung năm 2017):  Xử phạt bị cáo Trần Anh T 18 

(mười tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 12/9/2018. 

  2) Áp dụng  điều 106 - Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điều 47 Bộ luật 

hình sự năm 2015:  Tịch thu tiêu hủy 01 con dao mã tấu bằng kim loại màu 

trắng có chiều dài khoảng 50 cm, bản rộng 05 cm (Vật chứng được thể hiện tại 

biên bản giao nhận ngày 25/10/2018 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Trảng 

Bom). 

3) Áp dụng điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điểm a khoản 1 

điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về việc quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội: buộc mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng 

(hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

Các bị cáo, ông Thái Xuân Tr có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể 

từ ngày tuyên án. Người bị hại và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng 

mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc 

bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.   
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- Bị cáo, người bị hại, người liên 

quan. 

- UBND nơi bị cáo cư trú; 

- TAND tỉnh; 

- VKSND huyện; 

- VKSND tỉnh; 

- Cơ quan điều tra;                                                                 

- Sở Tư pháp tỉnh; 

- Chi cục THADS huyện; 

- Lưu h/s, án văn.                                                                     

 

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Triều Châu 

 

Nơi nhận
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI HÀ NỘI 

Bản án số: 803/2018/HSPT 

Ngày 30/11/2018 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Ngô Anh Dũng. 

Các Thẩm phán: Bà Lê Thị Thuý Bình;  

                           Ông Phùng Hải Hiệp.                            

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Hoàng Thị Nhật Phương, Thư 

ký Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên toà: 

Ông Vũ Hồng Điệp, Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hải 

Phòng, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ 

lý số 551/2018/TLPT-HS ngày 16 tháng 7 năm 2018 đối với bị cáo do có kháng 

cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 48/2018/HSST ngày 08 

tháng 6 năm 2018 của Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng. 

* Bị cáo bị kháng cáo: 

Lê Văn H (tên gọi khác: H1), sinh ngày 24 tháng 02 năm 1990 tại Hải 

Phòng. Nơi cư trú: Thôn T, xã L, huyện T, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: 

Kỹ sư xây dựng; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn 

giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn C và bà Nguyễn Thị Th; 

chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo ra đầu thú, tạm giữ từ ngày 31 

tháng 5 năm 2017 đến ngày 09 tháng 6 năm 2017, chuyển tạm giam; có mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo: Ông Nguyễn Văn C - Luật sư của Văn phòng 

Luật sư L thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hải Phòng; có mặt. 

* Người bị hại: Chị Bùi Thị Th, sinh năm 1993, trú tại: Xóm 4, xã N, 

huyện N, tỉnh Nam Định; vắng mặt. 
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Người đại diện theo ủy quyền của chị Th: Anh Bùi Thanh P, sinh năm 

1983; trú tại: Thôn 6, xã C, huyện T, thành phố Hải Phòng; có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ và bản án sơ thẩm, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

Lê Văn H và chị Bùi Thị Th, sinh năm 1993, ở xã N, huyện N, tỉnh Nam 

Định có quan hệ tình cảm yêu nhau, chị Th hiện đang ở nhà anh trai là Bùi Thanh 

P, sinh năm 1983, trú tại: Thôn 6, xã C, huyện T, thành phố Hải Phòng. Khoảng 

7h30’ ngày 28/5/2017, H điều kH xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA, Biển kiểm soát 

15G1- X đến nhà anh P để gặp chị Th, khi H đến nhà anh P thấy chị Th đi ra phòng 

khách cầm điện thoại đang sạc pin để ở trên giường thì H giằng điện thoại của chị 

Th để kiểm tra vì H nghi ngờ chị Th có quan hệ tình cảm với người khác. Lấy 

được điện thoại, H cầm chạy ra cổng định xem tin nhắn thì anh P gọi điện vào 

máy điện thoại của chị Th nên H quay lại đưa điện thoại cho chị Th nghe nhưng 

chị Th không cầm máy điện thoại. Trong lúc chị Th đi ra mở cổng thì H đọc được 

nội dung tin nhắn trên Zalo trong máy điện thoại của chị Th có nội dung tình cảm 

giữa chị Th với một người tên Thắng ở N, Nam Định (là người yêu cũ của chị 

Th). Do bực tức vì ghen, nên khi chị Th đi từ cổng vào, qua chỗ H đứng ở cạnh 

chậu cây cảnh ở trước cửa nhà, H đã dùng tay phải lấy 01 chiếc kéo từ trong túi 

quần bên phải, có đặc điểm bằng kim loại tối màu dài 22cm, chiều dài lưỡi kéo 

12,5cm, hai tay cầm của kéo bằng kim loại được bọc bằng nhựa màu xanh uốn 

theo hình elip, hai đầu mũi kéo bằng nhau, bản rộng nhất của lưỡi kéo là 2,1cm từ 

đằng sau cách chị Th khoảng 40cm đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu, cổ, 

người chị Th. Chị Th hô lên rồi gục xuống sân thì H chạy ra ngõ vứt chiếc kéo 

vào vườn nhà ông Hoàng Văn Dung, sinh năm 1961 (hàng xóm của anh P) ở thôn 

6, xã C, huyện T, thành phố Hải Phòng rồi điều kH xe mô tô bỏ trốn cầm theo 

chiếc điện thoại của chị Th, chị Th được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 

Việt Tiệp Hải Phòng. 

Tại biên bản khám nghiệm hiện trường: Sân nhà anh Bùi Thanh P được lát 

gạch đỏ, trên sân phát hiện 01 đám máu dạng vũng trong diện 1,5 x 0,9m, giữa 

đám máu cách thẳng cổng 2,8m; cách tâm đám máu 0,4m về phía Tây bắc, cách 

tường phía Nam phòng khách 0,5m có một chậu cây cảnh cao 0,55m, đường kính 

0,65m, trên chậu cây có 01 chùm chìa khóa gồm 03 chìa, bề mặt các chìa khóa 

dính tạp chất màu nâu đỏ nghi máu. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 290 ngày 05/6/2017, của 

Trung tâm Pháp y Hải Phòng kết luận: Nạn nhân bị nhiều vết thương có kích thước 
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nhỏ vùng đầu mặt, cổ phải, vai phải, lưng, trong đó vết thương vùng đầu gây tổn 

thương nội sọ, vỡ xương hộp sọ, gãy cung tiếp gò má phải đã được phẫu thuật sọ não 

hiện tại còn khuyết xương hộp sọ kích thước 90mm x 94mm, tụ máu trong nhu mô 

vùng thái dương phải, cháy máu dưới nhện; 04 vết thương vùng cánh tay phải và mu 

bàn tay phải đã được điều trị còn hạn chế vận động cánh tay phải và ngón V bàn tay 

phải. Tỷ lệ phần trăm tổn thương của cơ thể nạn nhân do các thương tích trên gây 

nên là 44% (Bốn mươi bốn phần trăm). Riêng tổn thương nội sọ, đụng dập vỏ bao 

thần kinh quay phải chưa ổn định nên chưa có căn cứ đánh giá tỷ lệ phần trăm tổn 

thương cơ thể. Khi nào ổn định đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra cho giám định 

bổ sung sau. Các thương tích trên có đặc điểm do vật nhọn có cạnh hoặc vật có 

góc cạnh cứng tương đối sắc tác động trực tiếp gây nên. 

Tại Bản kết luận giám định bổ sung về thương tích số 392 ngày 14/9/2017, 

của Trung tâm pháp y Hải Phòng kết luận: Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của 

nạn nhân do tổn thương nội sọ gây nên là 27% (Hai mươi bảy phần trăm). Bản kết 

luận giám định pháp y về thương tích số 290/2017/TgT của Trung tâm pháp y Hải 

Phòng: Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của nạn nhân tại thời điểm giám định 

là: 44% (Bốn mươi bốn phần trăm). Như vậy, tổng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ 

thể của nạn nhân do các thương tích trên gây nên theo phương pháp cộng lùi và 

làm tròn số là 59% (Năm mươi chín phần trăm). 

Tại Bản kết luận giám định số 53 ngày 04 tháng 7 năm 2017, của Phòng 

Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hải Phòng kết luận: Chiếc kéo bằng kim 

loại dài 22cm, phần lưỡi kéo dài 12,5cm, rộng nhất là 2,1cm, hai tay cầm uốn 

dạng hình elip được bọc nhựa màu xanh, hai mũi kéo bị gãy nham nhở, áo sơ mi 

dài tay vải kẻ caro màu xanh - trắng và mẫu dấu vết hiện trường đều có máu 

người là máu của Bùi Thị Th. 

Tại Bản kết luận giám định số 12 ngày 14 tháng 01 năm 2018, của Phòng 

Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hải Phòng kết luận: 03 mảnh dị vật ghi thu 

từ mảng sọ của chị Bùi Thị Th là bị gãy, vỡ ra từ chiếc kéo mà Cơ quan điều tra 

(PC45) gửi giám định. 

Tại Bản kết luận giám định số 2793 ngày 14/6/2017 của Viện Khoa học 

hình sự - Bộ Công an kết luận: Trên mẫu vật gửi đến giám định (chiếc áo phông 

màu xám cổ tròn, dạng áo phông nữ đã cũ của Bùi Thị Th) không tìm thấy dấu vết 

của thuốc nổ, thuốc súng. 

Tiến hành kiểm tra điện thoại Samsung màu trắng của chị Bùi Thị Th xác 

định: Tại mục cuộc gọi ngày 28/5/2017 có 04 cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại 

0988037286 của anh Bùi Thanh P vào lúc 7h53’, 7h54’, 7h56’ và 8h06’; Tại 

mục tin nhắn Zalo có cuộc trò chuyện giữa chị Th (nick là “Thu Bùi”) với một 
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người có nick là “Thắng” vào tối ngày 27/5/2017, nội dung nói về chuyện tình 

cảm giữa chị Th và Thắng. 

Căn cứ tài liệu điều tra ngày 29/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra 

Lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Văn H. Đến ngày 31/5/2017, H đã đến Cơ quan 

Công an đầu thú và giao nộp chiếc điện thoại của chị Bùi Thị Th, xe mô tô nhãn 

hiệu YAMAHA, Biển kiểm soát 15G1 - X, 01 chùm chìa khóa của xe máy trên 

và 01 bộ quần áo mà H mặc khi gây án.  

Về vật chứng: Quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã thu giữ: 01 xe mô tô 

nhãn hiệu YAMAHA, Biển kiểm soát 15G1 - X và 01 chùm chìa khóa của xe 

máy trên Cơ quan điều tra đã xác định được chủ sở hữu của chị Lê Thị Loan (chị 

Lê Văn H) không phải là tang vật của vụ án nên đã trả cho chủ sở hữu. 

Một chiếc kéo bằng kim loại tối màu dài 22cm, hai đầu mũi kéo không 

bằng nhau dạng tù nham nhở (dạng bị gãy) thu được tại vườn nhà ông Hoàng Văn 

Dung; 01 áo phông màu xám cổ tròn, dạng áo phông nữ đã cũ, áo đã bị cắt rách từ 

vị trí bụng gấu áo đến cổ áo và từ cổ áo đến hai cánh tay áo của chị Bùi Thị Th; 

03 mảnh dị vật tối màu đựng trong 01 bì ni lông; một chùm chìa khóa (gồm 03 

chìa) của gia đình anh Bùi Thanh P; 01 điện thoại di động nhãn hiệu GR5; 02 sim 

điện thoại số 0967264913 và 01253183285; 01 áo sơ mi dài tay cổ bẻ kẻ caro màu 

xanh trắng; 01 quần kaki dài màu tím than; 01 đôi giày dạng giày lười màu đen; 02 

vỏ thẻ sim (không có sim) của Lê Văn H; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung 

màu trắng; 02 sim điện thoại số 0943522137 và 01649748538 của chị Bùi Thị Th. 

Về dân sự: anh Bùi Thanh P là đại diện theo ủy quyền cho chị Bùi Thị Th 

yêu cầu bị cáo bồi thường tiền chi phí cấp cứu, điều trị thương tích là 

285.593.000 đồng, ngoài ra còn đề nghị bồi thường tiền chi phí điều trị sau này 

và tiền tổn thất tinh thần theo quy định của pháp luật. Gia đình bị cáo đã bồi 

thường được 100.000.000 đồng. 

Bản Cáo trạng số 19/CT-VKS-P2 ngày 06 tháng 02 năm 2018, Viện kiểm 

sát nhân dân thành phố Hải Phòng truy tố bị cáo Lê Văn H về tội “Giết người” 

theo điểm n khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự năm 1999. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 48/2018/HS-ST ngày 08/6/2018, Tòa án 

nhân dân thành phố Hải Phòng đã áp dụng điểm n khoản 1 Điều 93; điểm b, p 

khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 18; Điều 33; Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 1999 

(tương ứng với điểm n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 15; Điều 38; Điều 57 Bộ luật Hình sự năm 2015). Xử phạt: Lê Văn H: 10 

(Mười) năm tù về tội “Giết người” (Chưa đạt). Thời hạn tù tính từ ngày 

31/5/2017.  
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2. Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 590 Bộ luật Dân sự năm 2015: Buộc 

bị cáo Lê Văn H phải bồi thường tiếp cho bị hại Bùi Thị Th tổng số tiền: 

187.593.000 (Một trăm tám mươi bẩy triệu, năm trăm chín mươi ba nghìn) đồng. 

Ngoài ra, Toà án sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và 

thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 20/6/2018, người bị hại là chị Bùi Thị Th có đơn kháng cáo đề nghị 

tăng hình phạt đối với bị cáo về tội giết người và phải xử phạt bị cáo thêm về tội 

chiếm đoạt tài sản là điện thoại của chị; chị Th còn yêu cầu bị cáo còn phải bồi 

thường tiếp kinh phí điều trị tiếp theo cho thoả đáng. 

Tại phiên tòa hôm nay, người đại diện của người bị hại đã rút kháng cáo 

nội dung đền bù kinh phí điều trị tiếp theo. 

Tại phiên toà phúc thẩm hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 

phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án như sau: Sau khi xét xử sơ thẩm, 

người bị hại có kháng cáo với 03 nội dung: đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo 

H, hành vi chiếm đoạt điện thoại di động của người bị hại, đền bù kinh phí điều 

trị tiếp theo. Tại phiên tòa hôm nay, người đại diện của người bị hại đã rút kháng 

cáo nội dung đền bù kinh phí điều trị tiếp theo như vậy còn 2 nội dung. 

Đối với kháng cáo tăng hình phạt của người đại diện hợp pháp của người bị 

hại: căn cứ tài liệu trong hồ sơ vụ án, lời khai trong hồ sơ cho thấy bị cáo đã vô 

cớ dùng kéo đâm vào vùng nguy hiểm của chị Th, bị cáo biết đâm vào những 

vùng đó là nguy hiểm cho người bị hại. Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo 10 

(Mười) năm tù về tội “Giết người” (Chưa đạt) là có căn cứ, Tòa án cấp sơ thẩm 

đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo không có tiền án, tiền sự, phạm tội 

lần đầu, sau khi gây án đã ra đầu thú, gia đình bị cáo đã bồi thường cho người bị 

hại tổng cộng 150.000.000 đồng theo điểm b,p khoản 1, khoản 2 Điều 46 và bị 

cáo phạm tội chưa đạt nên được áp dụng thêm Điều 18, Điều 52 Bộ luật hình sự 

1999. Mặc dù, tại phiên tòa hôm nay, gia đình bị cáo đã xuất trình 02 biên lai 

thu tiền thể hiện đã bồi thường thêm cho người bị hại 40.000.000 đồng tại Cục 

thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng nhưng hành vi của bị cáo rất quyết liệt, 

đâm nhiều nhát vào vùng đầu, mức hình phạt 10 năm tù là chưa thỏa tháng vì 

vậy đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo của người bị hại, tăng hình phạt đối 

với bị cáo. 

Đối với chiếc điện thoại di động của người bị hại: bị cáo lấy điện thoại để 

xem tin nhắn, sau khi đầu thú, bị cáo đã nộp lại cho cơ quan điều tra, bị cáo 

không có nhận thức chiếm đoạt tài sản nên đề nghị HĐXX không chấp nhận nội 

dung kháng cáo này của người bị hại. 
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* Đại diện theo ủy quyền của người bị hại tranh luận vẫn đề nghị phải xét 

xử bị cáo thêm về tội chiếm đoạt tài sản là chiếc điện thoại và đề nghị tăng hình 

phạt đối với bị cáo về tội giết người. 

* Người bào chữa cho bị cáo tranh luận: Hình phạt 10 năm tù đối với bị cáo 

là nghiêm khắc vì bị cáo và người bị hại có mối quan hệ yêu đương nên khi biết 

người bị hại nhắn tin qua lại với người khác, bị cáo H không làm chủ được bản 

thân nên đã có hành vi bồng bột. Bị cáo H thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, 

bị cáo phạm tội lần đầu, sau khi phạm tội ra đầu thú; đã tác động gia đình bồi 

thường cho bị hại tổng số tiền 190.000.000 đồng. Tôi đồng ý với những tình tiết 

giảm nhẹ như đại diện VKSNDCC tại Hà Nội đã nêu nên đề nghị HĐXX xem 

xét những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo để bị cáo sớm trở về để phụng dưỡng 

cha mẹ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ được thẩm tra công khai tại phiên tòa 

phúc thẩm; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy 

đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, của người đại diện cho người 

bị hại, của bị cáo và của người bào chữa; Hội đồng xét xử, xét thấy: 

[1] Tại phiên toà phúc thẩm hôm nay, đại diện theo ủy quyền của người bị 

hại đã rút kháng cáo nội dung đền bù kinh phí điều trị tiếp theo nên Hội đồng xết 

xử cấp phúc thẩm không xem xét phần này. Vì các chi phí sau này của chị Th 

nếu phát sinh, thì chị Th có thể làm đơn khởi kiện bằng một vụ án dân sự tại Tòa 

án có thẩm quyền để yêu cầu Lê Văn H phải tiếp tục bồi thường khoản tiền đó 

cho chị Th. 

 [2] Về tội danh và hình phạt: Tại phiên toà phúc thẩm hôm nay, bị cáo Lê 

Văn H thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung vụ án nêu ở phần trên; 

xét lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ như lời khai của bị 

hại, người làm chứng và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó, Hội đồng 

xét xử phúc thẩm đồng quan điểm với nhận định của Toà án cấp sơ thẩm: Lê 

Văn H và chị Bùi Thị Th có quan hệ tình cảm, yêu nhau. H tốt nghiệp Đại học, 

ra trường và là Kỹ sư giám sát công trình Dự án xây dựng nhà máy sản xuất 

Công ty TNHH công nghệ chính xác Interplex Hà Nội. Chị Th quê ở Nam Định 

nhưng là công nhân tại huyện T, thành phố Hải Phòng và sinh sống tại nhà anh 

trai là Bùi Thanh P. Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 28/5/2017, H điều khiển xe mô 

tô đến nhà anh P ở thôn 6 xã C, huyện T để gặp chị Th. Khi đến nhà anh P, H 

thấy chị Th cầm điện thoại nên đã giằng điện thoại để kiểm tra vì H nghi ngờ chị 

Th có quan hệ tình cảm với người khác. H cầm điện thoại chạy ra cổng định 
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xem tin nhắn thì anh P có gọi vào máy của chị Th nên H quay ra đưa điện thoại 

cho chị Th nhưng chị Th không cầm điện thoại. Sau đó, H đọc được tin nhắn có 

nội dung tình cảm giữa chị Th với một người đàn ông tên Thắng ở Nam Định 

nên H bực tức vì ghen. Khi chị Th đi từ cổng vào H đã dùng tay phải lấy 01 

chiếc kéo dài 22cm từ trong túi quần, hai tay cầm kéo, đứng cách sau chị Th 

khoảng 40cm đâm liên tiếp nhiều nhát vào đầu, cổ, người chị Th. Chị Th hô lên 

rồi gục xuống sân. Sau đó, H bỏ chạy và mang theo điện thoại của chị Th. Hậu 

quả, chị Bùi Thị Th bị nhiều vết thương ở vùng đầu mặt, cổ phải, vai phải, lưng, 

trong đó có vết thương ở vùng đầu gây tổn thương nội sọ, vỡ xương hộp 

sọ...tổng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể theo phương pháp cộng lùi và làm 

tròn số là 59%. Hành vi trên của bị cáo Lê Văn H đã phạm tội “Giết người”, tội 

phạm và hình phạt được quy định tại Điều 93 Bộ luật Hình sự năm 1999 (tương 

ứng Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015). 

Tính chất vụ án là rất nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm 

phạm sức khỏe của người bị hại được pháp luật bảo vệ và làm mất trật tự trị an 

xã hội, do vậy cần phải xét xử nghiêm để giáo dục và phòng ngừa chung. 

Bị cáo Lê Văn H chỉ vì ghen tuông vô cớ đã sử dụng hung khí là chiếc kéo 

đâm nhiều nhát vào những vùng nguy hiểm (đầu, cổ) của người bị hại Bùi Thị 

Th làm chị Th bị giảm 59% sức khỏe. Khi đâm chị Th vào những vùng nguy 

hiểm trên, bị cáo buộc phải biết là sẽ gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng 

nhưng bị cáo vẫn đâm nhiều nhát vào vùng nguy hiểm của người bị hại. Sau khi 

bị H đâm chị Th chỉ kịp hô lên rồi gục xuống sân bị cáo đã để mặc bị hại rồi bỏ 

đi. Việc người bị hại không chết là do được cấp cứu kịp thời. Hành vi nêu trên 

của bị cáo thể hiện tính côn đồ, phạm điểm n khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự năm 

1999 (tương ứng với điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015) 

Nhân thân bị cáo Lê Văn H không có tiền án, tiền sự. Sau khi gây án, bị cáo 

ra đầu thú tại Cơ quan Công an huyện T và được lập Biên bản về việc người 

phạm tội ra đầu thú ngày 31 tháng 5 năm 2017. Tại phiên tòa thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải. Trước khi xét xử sơ thẩm, bị cáo đã tác động gia đình bồi 

thường một phần cho nguời bị hại. Hơn nữa, gia đình bị cáo và Công ty nơi bị cáo 

làm việc có Đơn đề nghị xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên bị cáo được 

hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm b, p khoản 1, khoản 2 

Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999 (tương ứng với b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

Bộ luật Hình sự năm 2015). Bị cáo phạm tội chưa đạt nên cần áp dụng Điều 18, 

Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 1999 khi quyết định hình phạt đối với bị cáo (tương 

ứng với Điều 15, Điều 57 Bộ luật Hình sự năm 2015).  
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 Căn cứ tính chất, hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử phúc thẩm 

thấy Toà án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 10 năm tù là đủ nghiêm, có tác dụng 

trừng trị, cải tạo và giáo dục bị cáo. Do đó, không chấp nhận kháng cáo của 

người bị hại cũng như đề nghị của của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 

tăng hình phạt đối với bị cáo.  

 [3] Đối với hành vi của Lê Văn H lấy điện thoại của chị Th nhưng với mục 

đích để xem tin nhắn trong điện thoại, khi anh P gọi điện thì H đã đưa lại cho 

chị Th nhưng chị Th không cầm máy. Sau khi gây án H đã lên xe máy bỏ đi và 

mang theo điện thoại. Khi ra đầu thú H đã giao nộp điện thoại trên vì bị cáo 

không có mục đích chiếm đoạt. Hội đồng xét xử xét thấy việc bị cáo lấy điện 

thoại của chị Th mục đích là để xem tin nhắn do nghi ngờ ghen tuông, đây là 

nguyên nhân, động cơ dẫn đến hành vi phạm tội của bị cáo. Vì vậy, hành vi trên 

của H không cấu thành tội “Cướp tài sản”. Từ phân tích trên, không chấp nhận 

kháng cáo của người bị hại. 

[4] Về phần trách nhiệm dân sự: Trước khi xét xử sơ thẩm, bị cáo đã tác 

động gia đình bồi thường tổng số tiền là 100.000.000 đồng cho bị hại và tại phiên 

tòa sơ thẩm, bị cáo và gia đình đã đề xuất được bồi thường tiếp 50.000.000 đồng 

cho người bị hại nhưng đại diện theo ủy quyền của bị hại và gia đình bị hại từ 

chối không nhận trực tiếp số tiền này và đề nghị phải nộp tại Cục Thi hành án dân 

sự thành phố Hải Phòng. Do vậy, gia đình bị cáo đã nộp số tiền trên tại Cục Thi 

hành án dân sự thành phố Hải Phòng. Tổng cộng số tiền đã bồi thường cho người 

bị hại trước khi xét xử phúc thẩm là 150.000.000 đồng. Tại phiên tòa phúc thẩm, 

gia đình bị cáo đã xuất trình 02 biên lai thu tiền thể hiện đã bồi thường thêm cho 

người bị hại số tiền 40.000.000 đồng tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải 

Phòng. Như vậy, đến ngày xét xử phúc thẩm, gia đình bị cáo đã bồi thường cho 

người bị hại tổng số tiền là 190.000.000 đồng. Bị cáo còn phải bồi thường tiếp 

147.593.000 đồng (337.593.000 đồng – 190.000.000 đồng = 147.593.000 đồng).  

Vì các lẽ trên, 

Căn cứ vào điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 355 và Điều 356 của Bộ luật tố 

tụng hình sự;  

QUYẾT ĐỊNH: 

[1] Không chấp nhận kháng cáo của người bị hại; Giữ nguyên bản án sơ 

thẩm về hình phạt đối với bị cáo.  

Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 93; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; 

Điều 18; Điều 33; Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 1999 (tương ứng với điểm n 

khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 15; Điều 38; Điều 
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57 Bộ luật Hình sự năm 2015). Xử phạt: Lê Văn H: 10 (Mười) năm tù về tội 

“Giết người” (Chưa đạt). Thời hạn tù tính từ ngày 31/5/2017.  

[2] Về trách nhiệm dân sự: Xác nhận gia đình bị cáo đã bồi thường thêm 

cho người bị hại Bùi Thị Th số tiền 40.000.000 (Bốn mươi) triệu đồng tại Cục 

Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng theo Biên lai thu tiền số 

AA/2014/0003642 ngày 31 tháng 7 năm 2018 và Biên lai thu tiền số 

AA/2014/0000067 ngày 28 tháng 11 năm 2018. Bị cáo còn phải bồi thường tiếp 

147.593.000 đồng (337.593.000 đồng – 190.000.000 đồng = 147.593.000 đồng).  

[3] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm về xử lý vật chứng, về án phí 

sơ thẩm.v.v không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 

hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 
- VKSNDCC tại Hà Nội; 

- TAND thành phố Hải Phòng; 

- VKSND thành phố Hải Phòng;  

- Công an thành phố Hải Phòng;  

- Cục T.H.A thành phố Hải Phòng;  

- Trại TGCA thành phố Hải Phòng;  

- Người bị hại (theo địa chỉ); 

- Bị cáo (thông qua Ban  

giám thị - TTG thành phố Hải Phòng); 

- Lưu HS, TANDCC. 

 

 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM  

         Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

(Đã ký) 

 

                       Ngô Anh Dũng 
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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: 18/2018/HS-ST  

       Ngày 09 - 05 - 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 sơ thẩm gồm có: 

                       Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Ngọc Thiện 

              Các Hội thẩm nhân dân:  1. Ông Bùi Tiến Dũng  

                                                       2. Bà Trần Thị Bình      

                                                                  

           Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Lê Thị Thúy – Thư ký Tòa án. 

           Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tham gia phiên 

tòa: Ông Vũ Tất Thành - Kiểm sát viên. 

Ngày 09 tháng 05 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng 

Tàu, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 02/2017/HSST ngày 09 tháng 01 năm 

2018, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 20/2018/QĐXXST-HS ngày 

16/04/2018 đối với bị cáo: 

 Nguyễn Minh T, sinh năm 1986 tại tỉnh G; HKTT: ấp N,  xã T, huyện R, 

tỉnh G; tạm trú: 42/13 P. V. D, phường T, thành phố T, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Làm hồ; trình 

độ văn hóa: 3/12; cha: Nguyễn Bà T, sinh năm 1963; mẹ: Trần Thị T, sinh năm 

1964; gia đình bị cáo có 04 anh (chị) em, bị cáo là con thứ nhất trong gia đình; vợ 

không đăng ký kết hôn: Nguyễn Thị L; con: Có 01 con sinh năm 2012. 

Tiền án, tiền sự: Không; 

Bị bắt ngày 15/10/2017 (có mặt). 

- Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Minh T: Ông Vũ Anh T – Đoàn Luật 

sư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (có mặt). 

- Người bị hại: Ông Nguyễn Dược Ngân H; địa chỉ: 7B T, phường N, thành 

phố T, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (vắng mặt). 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà Lý Tuyết N; trú tại: 7B T, phường N, thành phố T, tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu (vắng mặt). 

2. Bà Trần Thị T; trú tại: ấp N,  xã T, huyện R, tỉnh G (có mặt). 

3. Ông Võ Minh T: trú tại: ấp N,  xã T, huyện R, tỉnh G (có mặt). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Bị cáo Nguyễn Minh T bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 

truy tố về hành vi phạm tội như sau:  
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Khoảng 18 giờ ngày 15/10/2017, Nguyễn Minh T được anh Nguyễn Dược 

Ngân H, sinh năm 1985, HKTT: 114/16 khu vực P, phường T, quận M, thành phố 

T, mời đến phòng trọ anh H thuê tại 7B T, phường N, thành phố T, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu để dự sinh nhật con của anh H. Tại đây, T, anh H và bạn của anh H là 

anh S (chưa rõ nhân thân, địa chỉ) cùng ngồi nhậu. Trong lúc nhậu, giữa T và anh S 

xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, vì anh S và anh H cho rằng trước đó trong những lúc 

anh H đi làm vắng nhà, T thường đến phòng trọ tìm gặp vợ anh H. Anh S chửi T và 

cầm ly thủy tinh ném xuống nền nhà, anh S định xông đến đánh T thì được anh H 

can ngăn. Sau đó, anh S bỏ đi ngoài. Khoảng 15 phút sau, anh S quay lại mua thêm 

đồ ăn và dẫn theo 01 người thanh niên (chưa rõ nhân thân, địa chỉ) vào ngồi nhậu 

cùng. Anh S dùng tay chỉ về phía T và nói với người thanh niên “Mày nhớ mặt 

thằng này nha!”. Người thanh niên nhìn T rồi bỏ đi, còn anh S và T tiếp tục cãi 

nhau. Một lúc sau, T đứng dậy lấy xe máy đi ra đến cổng khu nhà trọ thì bị anh H 

dùng tay đánh 01 cái vào đầu và nói “mày nhìn kỹ tao nha”, còn anh S dùng tay 

đánh vào lưng T nhưng không gây thương tích. T không nói gì và chạy xe về. Anh 

H và anh S vào phòng trọ tiếp tục nhậu. 

Do bực tức vì bị anh S, anh H chửi, đe dọa và đánh nên T về phòng trọ của 

mình ở số 2/13 P. V. D, phường T, thành phố T, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cách 

phòng trọ của anh H khoảng 800m) lấy 01 con dao bằng kim loại, màu đen, dài 

khoảng 40cm, rộng khoảng 10cm giấu trong người rồi đi bộ quay trở lại đứng ở 

phía trước bên cạnh khu phòng trọ của anh H để chờ đánh anh H và anh S. Khoảng 

21 giờ cùng ngày, khi thấy anh H và anh S vừa đi ra đứng phía trước cổng khu 

phòng trọ thì T cầm dao bằng tay trái xông đến từ phía sau chém 01 nhát trúng vào 

lưng anh H; anh S bỏ chạy nên không bị chém. Anh H quay đầu lại về phía T thì bị 

T chém liên tiếp nhiều nhát trúng vào đầu, cổ và tay; trong đó có 03 nhát trúng vào 

đầu, 01 nhát trúng vào cổ, 04 nhát trúng vào tay phải, 01 nhát trúng vào cổ tay trái 

(do anh H đưa tay lên đỡ). Anh H bỏ chạy vào khu nhà trọ, T cầm dao đuổi theo để 

chém anh H nhưng do anh S đóng cổng khu nhà trọ lại nên T không vào chém tiếp 

anh H được. Lúc này, T đứng ngoài cầm dao chém nhiều nhát vào cổng, rồi mang 

hung khí về phòng trọ lấy áo lau máu trên con dao và cất giấu thì bị Công an 

phường Thắng Nhất bắt giữ; còn anh H được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu 

(BLĐT 66 đến 92). 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 341/TgT ngày 

15/11/2017 của Trung tâm pháp y tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kết luận đối với thương 

tích của anh Nguyễn Dược Ngân H như sau: 

1. Dấu hiệu chính qua giám định: Đa vết thương. 

- Vết thương bên phải trán, gãy cánh lớn xương bướm phải, nứt thành trước 

xoang hàm phải, nứt trần hốc mắt phải, nứt xương trán đính bên phải, máu tụ dưới 

màng cứng (còn máu tụ mãn tính). 

- Đa vết thương phần mềm.  

2. Về vật gây thương tích và chiều hướng tác động: 

- 01 vết thương phía bên phải trán kích thước 10cm x 0,2cm (từ 1/3 phía 

trong cung mày phải dọc lên, cách đường giữa sang phải 1,5cm); 01 vết thương  
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bên trái trán kích thước 4,5cm x 0,2cm (cách đường giữa sang trái 03 cm) được  

gây ra do sự tác động của vật cứng có cạnh sắc, tác động vào vị trí vết thương theo 

chiều hướng từ trước ra sau, từ trên xuống dưới. 

- 01 vết thương phía sau tai trái kích thước 5,2cm x 0,2cm; 01 vết thương 

phía bên trái có kích thước 4,2cm x 0,2cm (cách góc hàm về phía dưới 03cm) được 

gây ra do sự tác động của vật cứng có cạnh sắc, tác động vào vị trí vết thương theo 

chiều hướng từ trên xuống, từ trái sang phải. 

- 01 vết thương nằm ngang phía sau vai- cánh tay phải được gây ra do sự tác 

động tương hỗ của vật cứng có cạnh sắc, tác động vào vị trí vết thương theo chiều 

hướng từ sau ra trước, từ trái sang phải. 

- 01 vết thương mặt sau trong 1/3 giữa cánh tay phải kích thước 07cm x 

0,2cm; 01 vết thương dọc mặt sau % trên căng tay phải kích thước 16cm x 0,2cm; 

01 vết thương nằm xéo ở mặt sau 1/3 trên căng tay phải kích thước 23cm x 0,2cm; 

01 vết thương mặt sau 1/3 giữa cẳng tay phải kích thước 09cm x 0,2cm được gây 

ra do sự tác động tương hỗ của vật cứng có cạnh sắc, tác động vào vị trí vết thương 

theo chiều hướng từ sau ra trước. 

- 01 vết thương mặt trước cổ tay trái kích thước 4,2cm x 02,cm được gây ra 

do sự tác động của vật cứng có cạnh sắc, tác động vào vị trí vết thương theo chiều 

hướng từ trước ra sau. 

Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra hiện tại là 61% (BLĐT 33 đến 

38). 

Quá trình điều tra, Nguyễn Minh T đã khai nhận hành vi phạm tội như Tã 

nêu trên (BLĐT 18 đến 19, 81 đến 92). 

 Tại bản cáo trạng số 04/VKS-P2 ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu truy tố bị cáo Nguyễn Minh T về tội “Giết 

người” theo khoản 2 Điều 93 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa hôm nay, trong bản luận tội vị đại diện Viện kiểm sát đã nêu 

các tình tiết vụ án, tính chất nguy hiểm trong hành vi phạm tội của các bị cáo, các 

tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố Nguyễn Minh T 

phạm tội “Giết người chưa đạt”. Áp dụng khoản 2 Điều 93; khoản 3 Điều 52 Bộ 

luật hình sự, các điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 33, Bộ luật hình sự năm 

1999, xử phạt bị cáo Trí với mức án từ 07 đến 09 năm tù. 

Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Nguyễn Văn T phải bồi thường cho anh 

Nguyễn Dược Ngân H số tiền chi phí mất thu nhận 5.500.000 đồng và tiền tổn thất 

về mặt tin thần theo quy định. 

           Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 (một) con dao bằng kim loại có 

chiều dài 40 cm, rộng 10cm màu đen và 01 (một) áo caro màu trắng sọc đen dính 

máu. 

Luật sư Vũ Anh T bào chữa cho bị cáo có ý kiến như sau: Nhất trí với quan 

điểm luận tội của Viện kiểm sát về tội danh và điều luật áp dụng. Tuy nhiên về mức 

hình phạt Viện kiểm sát đề nghị là có phần nghiêm khắc. Luật sư đề nghị Hội đồng 

xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như sau: Sau khi phạm tội 

bị cáo đã vận động gia đình bồi thường xong số tiền điều trị thương tích cho bị hại 
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là 8.500.000 đ; trong vụ việc này bị hại cũng có lỗi là trong cuộc nhậu bị hại có lời 

lẽ kích động, trong khi đó bị cáo là khách được bị hại mời đến, bị cáo đã nhẫn nhịn 

nhưng vẫn bị bị hại đánh trước dẫn đến bị cáo bị kích động; bị cáo chưa có tiền án, 

tiền sự và hiện có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Từ đó Luật sư đề nghị Hội đồng xét 

xử vận dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tương ứng để giảm mức 

hình phạt cho bị cáo thấp hơn mức hình phạt do Viện kiểm sát đề nghị. 

       Căn cứ vào 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, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác; 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 

       [1]. Về tố tụng: Qua xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án Hội đồng xét xử thấy rằng 

trong quá trình điều tra, truy tố cơ quan điều tra, viện kiểm sát đã tuân thủ nghiêm 

chỉnh thủ tục tố tụng trong việc thu thập chứng cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 

57 và các điều 65, 72, 75 Bộ luật tố tụng hình sự, như: Mời người bào chữa cho bị 

cáo từ giai đoạn điều tra; quá trình điều tra không có bức cung, nhục hình; thu thập 

bảo quản vật chứng  đúng trình tự, thủ tục. 

        [2]. Về nội dung: Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

của mình và thừa nhận bản cáo trạng truy tố đúng với hành vi phạm tội của bị cáo. 

Lời khai nhận tội của bị cáo hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan 

điều tra; người bị hại; người có quyền lợi liên quan; người làm chứng và các tài 

liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, cụ thể như sau: 

Khoảng 18 giờ ngày 15/10/2017, Nguyễn Minh T đến phòng trọ của anh 

Nguyễn Dược Ngân H tại địa chỉ số 7B T, phường N, thành phố T, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu để nhậu cùng với anh H và bạn anh H tên S (chưa rõ nhân thân, địa chỉ). 

Trong khi nhậu, T và anh S xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Anh S chửi, đe dọa, ném ly 

thủy tinh xuống nền nhà và định xông đến đánh T nhưng được anh H can ngăn. 

Sau đó, T bỏ về trước thì bị anh H, anh S dùng tay đánh vào đầu và lưng nhưng 

không gây thương tích. Do bực tức nên T đi xe máy về phòng trọ lấy 01 con dao 

bằng kim loại, dài khoảng 40cm, rộng khoảng 10cm giấu trong người rồi đi bộ 

quay lại đứng trước khu nhà trọ của anh H để chờ đánh anh H và anh S. Khi thấy 

anh H và anh S vừa đi ra đứng trước cổng thì T từ phía sau xông đến cầm dao trên 

tay trái chém liên tiếp 10 nhát vào đầu, cổ, lưng vai phải, tay phải và cô tay trái anh 

H, trong đó có 03 nhát trúng vào đầu, 01 nhát trúng vào cổ. Khi bị chém, anh H bỏ 

chạy vào khu nhà trọ thì T cầm dao đuổi theo để chém nhưng do anh S đóng cổng 

nhà trọ lại nên T không chém tiếp anh H được. Hậu quả anh Nguyễn Dược Ngân H 

bị tổn thương cơ thể do thương tích gây ra là 61%. Như vậy, đã có đủ căn cứ để xét 

xử Nguyễn Minh T về tội “Giết người” theo quy định tại khoản 2 Điều 93. 

  [3].  Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo: Hành vi phạm tội 

của bị cáo T là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến sức khỏa 

của người bị hại. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ với anh H và anh S bị cáo đã dùng dao 

chém nhiều nhát vào đầu, cổ, lưng, tay của anh H. Việc anh H không chết và chỉ bị 

thương tích 61% là ngoài ý muốn của bị cáo. Hành vi phạm tội của bị cáo thể hiện 

thái độ hung hăng, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe của con 
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người, gây mất trật tự trị an chung tại địa phương. Vì vậy, phải xét xử bị cáo một 

mức án nghiêm khắc phù hợp với tính chất, mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội 

của bị cáo đã gây ra. Tuy nhiên, hành vi của bị cáo gây ra cũng có một phần lỗi từ 

phía bị hại, vì vậy khi lượng hình, Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần 

hình phạt cho bị cáo. 

  [4]  Về tình tiết giảm nhẹ: Sau khi phạm tội bị cáo có thái độ thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải; bản thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự. Gia đình bị cáo 

vận động gia đình (gồm mẹ là bà Trần Thị T và anh trai Võ Minh T) tự nguyện bồi 

thường cho bị hại 8.500.000 đ tiền điều trị thương tích. Vì vậy, sau khi thảo luận và 

nghị án Hội đồng xét xử quyết định áp dụng điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ 

luật hình sự 1999 để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.  

  [5]  Về tình tiết tăng nặng: Không 

  [6]  Về trách nhiệm dân sự: Ngoài số tiền chi phí điều trị thương tích, bị hại 

yêu cầu bị cáo bồi thường tiền mất thu nhập thực tế của mình và người chăm sóc 

trong thời gian điều trị thương tích với số tiền 5.500.000 đồng, đồng thời yêu cầu bị 

cáo bồi thường tiền tổn thất về tinh thần theo quy định pháp luật. Tại phiên tòa bị 

cáo đồng ý tiếp tục bồi thường theo yêu cầu của bị hại. Hội đồng xét xử xét thấy 

yêu cầu của bị hại là phù hợp và đúng quy định nên buộc bị cáo chịu trách nhiệm 

bồi thường cho bị hại số tiền mất thu nhập 5.500.000 đ và 50.000.000 đ tiền tổn thất 

về tinh thần là phù hợp. 

  [7] Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 (một) con dao bằng kim loại có 

chiều dài 40 cm, rộng 10cm màu đen và 01 (một) áo caro màu trắng sọc đen dính 

máu. 

  [8] Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự và 2.775.000 

đồng án phí dân sự có giá ngạch (Hai triệu bảy trăm bảy mươi lăm nghìn đồng). 

Bởi các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Minh T phạm tội “Giết người chưa đạt”. 

Áp dụng khoản 2 Điều 93 Bộ luật Hình sự; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; 

khoản 3 Điều 52; Điều 33 Bộ luật Hình sự năm 1999. 

Xử phạt:   Nguyễn Minh T 08 (tám) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính 

từ ngày 15/10/2017. 

Về trách nhiệm dân sự:  

Áp dụng Điều 42 Bộ luật Hình sự, Điều 590 Bộ luật Dân sự 2015 buộc bị cáo 

Nguyễn Minh Trí phải bồi thường cho anh Nguyễn Dược Ngân H số tiền mất thu 

nhập 5.500.000 đồng và 50.000.000 đ tiền tổ thất về tinh thần.  

 Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 41 Bộ luật Hình sự và Điều 76 Bộ luật Tố 

tụng hình sự năm 1999. Tuyên tịch thu tiêu hủy 01 (một) con dao bằng kim loại có 

chiều dài 40 cm, rộng 10cm màu đen và 01 (một) áo caro màu trắng sọc đen dính 

máu. 

(Vật chứng trên hiện Cục thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang lưu 

giữ tại biên bản giao nhận vật chứng số 14/BB-CTHADS ngày 04/01/2018) 

Về án phí: Áp dụng nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 
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- Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ 

thẩm. 

- Án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch: Bị cáo phải chịu 2.775.000 đồng (Hai 

triệu bảy trăm bảy mươi lăm nghìn đồng). 

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, bên phải thi 

hành án còn phải chịu thêm phần lãi suất tính trên số tiền còn phải thi hành theo 

mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7, 7a, 7b và 9 Luật 

thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 

Trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án, bị cáo, người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án lên Tòa án nhân dân cấp cao tại 

thành phố Hồ Chí Minh để yêu cầu xét xử phúc thẩm. Người bị hại vắng mặt tại 

phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được 

bản án hoặc bản án được niêm yết./.                             
 

 

Nơi nhận: 

- Viện Kiểm sát ND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Trại tạm giam thuộc Công an tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu; 

- Bị cáo, người bị hại, đại diện hợp pháp của 

người bị hại; 

- Lưu: Văn phòng, Tòa Hình sự, hồ sơ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN–CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

                      Tạ Quốc Việt
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TÒA ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH KIÊN GIANG                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. 
 

Bản án số: 77/2018/HS-PT 

Ngày: 29-03-2018.                         
     

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG 
 

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

  Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Minh Hiếu 

  Các Thẩm phán: Ông Cao Quốc Chiến 

                                        Bà Nguyễn Thị Nhiên 

  - Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mai – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Kiên Giang. 

           - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang tham gia phiên tòa: 

Bà Huỳnh Thị Cẩm Loan – Kiểm sát viên.                                                                                      

Ngày 29 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 41/2018/TLPT-HS ngày 08 

tháng 02 năm 2018 đối với bị cáo Trần Phương A do có kháng cáo của bị cáo 

đối với bản án hình sự sơ thẩm 07/2018/HS-ST ngày 10 tháng 01 năm 2018 của 

Tòa án nhân dân huyện P, tỉnh Kiên Giang. 

- Bị cáo có kháng cáo:  

Trần Phương A, sinh năm: 1988. Nơi sinh: TP. L, An Giang. Nơi 

ĐKTT: tổ 4, khóm 5, phường Thành P, thị xã B, tỉnh Vĩnh Long; chỗ ở: ấp S, xã 

D, huyện P, tỉnh Kiên Giang; nghề nghiệp: Thợ hồ; trình độ văn hóa: 3/12; dân 

tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần 

Văn L và bà Nguyễn Thị G; vợ: Lê Thị Bích G và 01 người con; tiền án, tiền sự: 

Không; bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 17/7/2017 đến nay. (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: 

Do không có tiền tiêu xài nên vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16/7/2017, 

Trần Phương A mang theo 01 cây dao Thái Lan, có cán bằng nhựa màu vàng 

lưỡi bằng kim loại màu trắng đi đến nhà của chị Hồ Mộng T thuộc ấp S, xã D, 

huyện P để cướp tài sản. Do cửa đã khoá nên Anh leo qua hàng rào bên hông 

nhà, chui qua mái tôn đột nhập vào nhà. Anh lục tìm tài sản trong bếp và 02 

phòng ngủ không phát hiện gì nên đi đến phòng ngủ thứ 3 đứng quan sát thì bị 

chị T phát hiện, Anh rút cây dao đã chuẩn bị sẵn kề vào cổ và khống chế yêu cầu 
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chị T đưa tiền và vàng. Chị T chống đối quyết liệt, dùng tay chụp và bẻ gãy lưỡi 

dao nên bị Anh dùng tay đánh vào vùng cổ bên trái của T. Cả hai tiếp tục giằng 

co và chị T đẩy được A ra khỏi phòng ngủ, khoá trái cửa và gọi điện cho mẹ ruột 

là bà Nghiêm Thị H. Bà H dẫn theo anh Trương Thanh H và anh Đào Văn T đến 

nhà chị T. Khi bà H mở cửa phát hiện Anh đang ngồi trước phòng ngủ của chị T 

nên bắt giữ và báo công an. 

Tang vật thu giữ:  

01 đôi dép kẹp bằng nhựa màu đen trắng, trên quai dép có dòng chữ 

“BiorenCarha”, đã qua sử dụng; 01 lưỡi dao bằng kim loại màu trắng dài 

12,5cm; 01 cán dao bằng nhựa màu vàng dài 11,5cm có dính phần lưỡi bằng 

kim loại trắng dài 0,1cm. 

           Tại bản án hình sự sơ thẩm số 07/2018/HSST ngày 10/01/2018 của Tòa 

án nhân dân huyện P, tỉnh Kiên Giang đã quyết định: 

            Tuyên bố: Bị cáo Trần Phương A phạm tội “Cướp tài sản”.         

Áp dụng: điểm d khoản 2 Điều 133; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46, 

Điều 33 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. 

Xử phạt: Bị cáo Trần Phương A 07 (bảy) năm tù. Thời điểm chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày 17/7/2017.   

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và báo quyền 

kháng cáo theo luật định. 

Ngày 11/01/2018, bị cáo Trần Phương A có đơn kháng cáo với nội dung 

xin giảm nhẹ hình phạt.   

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Phương A thừa nhận Bản án sơ thẩm của Tòa 

án nhân dân huyện P, tỉnh Kiên Giang đã xét xử bị cáo về tội “Cướp tài sản” 

theo điểm d khoản 2 Điều 133 Bộ luật hình sự là đúng tội và giữ nguyên nội 

dung kháng cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét yêu cầu kháng cáo của bị 

cáo.   

           Tại phiên tòa, vị đại diện Viện kiểm sát 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 

đơn kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm đã tuyên.  

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 tính hợp pháp của đơn kháng cáo: 

 Xét đơn kháng cáo của bị cáo Trần Phương A đã đúng qui định về người 

có quyền kháng cáo, thủ tục kháng cáo và thời hạn kháng cáo theo Điều 331, 

332, 333 Bộ luật Tố tụng Hình sự (2015). Do đó Hội đồng xét xử chấp nhận 

xem xét giải quyết đơn kháng cáo của bị cáo theo trình tự phúc thẩm. 

[2] Về Quyết định của Bản án sơ thẩm: 
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a). Bị cáo Trần Phương A đã mang theo dao và leo vào nhà của chị Hồ 

Thị Mộng T để trộm tài sản, đang lúc đi tìm tài sản thì bị chị T phát hiện bị cáo 

đã xông vào dùng dao khống chế buộc chị T giao tài sản, chị T chống cự quyết 

liệt và đẩy bị cáo ra khỏi phòng báo cho người nhà đến bắt bị cáo. Bị cáo đã 

dùng hung khí nguy hiểm để đe dọa sẽ dùng vũ lực ngay tức khắc nhằm chiếm 

đoạt tài sản của chị T, nhưng do chị T phản kháng quyết liệt bị cáo không thực 

hiện hành vi phạm tội đến cùng được. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành 

tội “Cướp tài sản” với tình tiết định khung “Sử dụng phương tiện nguy hiểm”. 

Do đó án sơ thẩm đã áp dụng điểm d, khoản 2, Điều 133-BLHS (1999) để xét xử 

bị cáo về tội “Cướp tài sản” là có căn cứ và đúng qui định của pháp luật. 

 b). Về tình tiết giảm nhẹ, án sơ thẩm đã áp dụng cho bị cáo các tình tiết 

giảm nhẹ là thành khẩn khai báo và người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo để áp dụng điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 BLHS 1999 là đúng qui định 

của pháp luật. 

[3] Về yêu cầu kháng cáo của bị cáo: 

 Xét hành vi phạm tội của bị cáo mặc dù phạm tội chưa đạt nhưng bị cáo 

thực hiện hành vi quá táo bạo, chuẩn bị hung khí leo lên mái nhà để đột nhập, 

khi bị phát hiện thì đe dọa và giằng co quyết liệt rất may người bị hại đẩy bị cáo 

ra được bên ngoài mới ngăn chặn được hành vi phạm tội của bị cáo. Do đó án 

sơ thẩm đã quyết định mức hình phạt cho bị cáo 07 năm tù chỉ ở mức đầu khung 

hình phạt là thỏa đáng, đúng với tính chất mức độ phạm tội của bị cáo.  Bị cáo 

kháng cáo yêu cầu giảm nhẹ hình phạt nhưng tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo 

không có tình tiết giảm nhẹ nào mới, yêu cầu kháng cáo của bị cáo không có 

căn cứ chấp nhận. Áp dụng điểm a, khoản 1 Điều 355, Điều 356-BLTTHS 

(2015) giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

[4] Về quan điểm của Kiểm sát viên:  

 Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ 

luật tố tụng hình sự, giữ nguyên bản án sơ thẩm là có căn cứ chấp nhận. 

[5] Về điều luật áp dụng:  

Căn cứ khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự năm 2015 và thực hiện quy định 

tại điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 41/2017/QH14 của Quốc hội khóa XIV về 

việc thi hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 theo nguyên tắc áp dụng những 

quy định có lợi cho người phạm tội nên Hội đồng xét xử  phúc thẩm sẽ áp dụng 

điểm d khoản 2 Điều 168 tội “Cướp tài sản”, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ 

được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 38 (tù có thời hạn) – 

Bộ luật hình sự 2015 để quyết định hình phạt cho bị cáo. 

 [6] Về án phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm b 

khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội. Do yêu cầu kháng cáo của bị cáo không được chấp 

nhận nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm 200.000đ. 
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 Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

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

Hội đồng xét xử không xem xét. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

  1. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình 

sự năm 2015. 

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

2. Áp dụng: khoản 3 Điều 7, điểm d khoản 2 Điều 168; điểm s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015.    

Xử phạt: Bị cáo Trần Phương A (Phương) 07 (bảy) năm tù về tội 

“Cướp tài sản”. Thời điểm chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 17/7/2017.   

3. Về án phí: Áp dụng Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 

2015, điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQHH14. 

Bị cáo Trần Phương A phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.  

4. Các Quyết định khác của Bản án sơ thẩm số 07/2018/HS-ST ngày 

10/01/2018 của Tòa án nhân dân huyện P, tỉnh Kiên Giang 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:            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKSND tỉnh KG;                    THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Sở tư pháp tỉnh KG; 

- Trại tạm giam – CA tỉnh KG; 

- Bị cáo; 

- TAND huyện P;      

- VKSND huyện P;            

- Chi cục THADS huyện P; 

- Lưu HSVA.                 

                                                                                        Lê Thị Minh Hiếu 

  

78



1 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO  

              TẠI ĐÀ NẴNG 

 

Bản án số: 302/2018/HS-PT 

Ngày: 28/11/2018 

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 CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 

Với thành phần Hội đồng  xét xử phúc thẩm gồm có: 

 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Phước Thanh 

 Các Thẩm phán: Ông Phạm Việt Cường 

 Ông Nguyễn Tấn Trường 

Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Minh Hoàng- Thư ký Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Đà Nẵng. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tham gia phiên tòa: Ông Lê Ra - 

Kiểm sát viên. 

Vào ngày 28 tháng 11 năm 2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk 

xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 294/TLPT-HS ngày 05 tháng 9 năm 2018 

đối với bị cáo: Nông Văn T và Nông Văn P về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. 

Do có kháng cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 19/2018/HS-ST ngày 

24/7/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk. 

* Bị cáo kháng cáo: 

1. Nông Văn T (tên gọi khác: T) - Sinh năm: 1995 tại tỉnh Lạng Sơn; Nơi cư 

trú:  xã C, huyện 2, tỉnh Đắk Lắk; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: 6/12; 

dân tộc: Nùng; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông 

Nông Văn V và bà Triệu Thị D; bị cáo có vợ là Hứa Thị S, chưa có con; tiền sự, 

tiền án: Không; về nhân thân: Ngày 15/3/2012 bị Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh 

Đắk Nông xử phạt 03 năm 06 tháng tù về tội: “ Cướp tài sản”, chấp hành xong hình 

phạt ngày 13/3/2014 (đã được xóa án tích); bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 

06/6/2016- Có mặt. 
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2. Nông Văn P (tên gọi khác: P) - Sinh ngày: 07/12/1998 tại tỉnh Đắk Lắk. 

Nơi cư trú: tỉnh Đắk Lắk; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: 7/12; dân tộc: 

Nùng; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nông Văn Đ 

và bà Vy Thị L; bị cáo chưa có vợ, con; tiền sự, tiền án: không có; bị cáo bị bắt tạm 

giam từ ngày 06/6/2016- Có mặt. 

*Người bào chữa cho các bị cáo Nông Văn T và Nông Văn P theo yêu cầu 

của Tòa án. Luật sư Đinh Xuân T - Văn phòng Luật sư A, Đoàn Luật sư tỉnh Đắk 

Lắk - Có mặt. 

*Người bị hại: Cháu Nguyễn Thị T1, sinh ngày 09/10/2003 (đã chết); 

Người đại diện hợp pháp cùa bị hại: Ông Nguyễn Văn C, sinh năm 1980 và 

bà Tô Thị Q, sinh năm 1985 (là bố, mẹ ruột của người bị hại); nơi cư trú: Thôn 6B, 

xã E, thị xã B, tỉnh Đắk Lắk- Có mặt. 

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

người bị hại: Luật sư Lê Xuân Anh P và Luật sư Nguyễn Đức D - Luật sư thuộc 

Chi nhánh công ty Luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên T, Đoàn Luật sư thành 

phố Hồ Chí Minh; địa chỉ: tỉnh Đắk Lắk- Có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Ông Nông Văn V và bà Triệu Thị D (là bố mẹ bị cáo T); nơi cư trú:  xã C, 

huyện 2, tỉnh Đắk Lắk- Có mặt. 

2. Ông Nông Văn Đ và bà Vy Thị L (là bố mẹ bị cáo P); nơi cư trú: Thôn 

6A, xã E, thị xã B, tỉnh Đắk Lắk- Có mặt. 

- Người làm chứng: 

1. Anh Triệu Văn S, sinh năm 2004. 

Người đại diện hợp pháp của anh Triệu Văn S: Ông Triệu Văn T (bố của anh 

S); nơi cư trú tại: Thôn 6B, xã E, thị xã B, tỉnh Đắk Lắk; 

2. Anh Lương Văn M, sinh năm 2004; nơi cư trú: Thôn 6B, xã E, thị xã B, 
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tỉnh Đắk Lắk và người đại diện họp pháp của anh M; 

3. Anh Long Văn H, sinh năm 2004 và người đại diện hợp pháp là anh 

Long Văn H1 (là anh ruột của anh H); nơi cư trú: Thôn 6B, xã E, thị xã B, 

tỉnh Đắk Lắk 

4. Anh Lý Văn T2, sinh năm 2004 và người đại diện hợp pháp là ông Lộc 

Văn B (cậu ruột của anh T2); nơi cư trú: Thôn 6B, xã E, thị xã B, tỉnh Đắk Lắk; 

5. Anh Nông Văn H, sinh năm 1994; nơi cư trú: Thôn 6A, xã E, thị xã B, tỉnh 

Đắk Lắk; 

6. Ông Hứa Văn B1, sinh năm 1965; nơi cư trú: Thôn 6B, xã E, thị xã B, tỉnh 

Đắk Lắk; 

7. Anh Lưu Văn T3, Sinh năm 1988; nơi cư trú: Thôn 6A, xã E, thị 

xã B, tỉnh Đắk Lắk. 

Tất cả các nhân chứng đều vắng mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

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

án được tóm tắt như sau: 

Ngày 04/4/2016, Nông Văn T chở vợ là Hứa Thị S đi từ nhà tại  xã C, huyện 

2, tỉnh Đắk Lắk đến nhà mẹ chị S ở thôn 1B, xã E, thị xã B, tỉnh Đắk Lắk. Khi đến 

nơi chị S ở lại, còn T đến nhà Nông Văn P (là em con chú ruột của T) ở thôn 6A, xã 

E, thị xã B, tỉnh Đắk Lắk uống rượu cùng P và bạn bè trong thôn. Sau đó đến quán 

của ông Lưu Văn T và quán nhà ông Lưu Văn S uống bia, rồi đi hát karaoke tại nhà 

ông Hứa Văn B. Đến khoảng 17 giờ 40 phút ngày 04/4/2016, T rủ P về nhà T ở  xã 

C, huyện E, tỉnh Đắk Lắk chơi. Trên đường đi, T chở P vào quán nhà ông Lưu Văn 

S thuộc thôn 6A, xã E, thị xã B, tỉnh Đắk Lắk mua thuốc lá, tại đây T lấy một khúc 

cây gỗ để trên gác baga xe máy. Sau khi P vào mua thuốc xong thì T điều khiển xe 

mô tô biển số 47M1-080.49 tiếp tục chở P ngồi sau đi đến đoạn đường dốc gần khu 
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vực rẫy cà phê của ông Lăng Văn T thuộc thôn E, xã K, huyện K thì gặp cháu 

Nguyễn Thị T1 (sinh ngày 09/10/2003) đang đi ngược chiều. Lúc này, T và P đã 

uống nhiều rượu bia tại xã E, thị xã B nên T điều khiển xe chạy nhanh và va quẹt 

vào xe đạp của cháu T1, làm cháu  Trang bị chao đảo nhưng không té ngã và cháu 

T1 có nói “mày mù à”, T tiếp tục chạy xe đi qua được khoảng 15 đến 20m thì nói 

với P “Con bé này xinh đấy tao với mày quay lại chọc nó đi”, P không nói gì thì T 

liền quay xe lại và chạy vượt qua cháu T1 được khoảng 30m thì giấu xe vào rẫy cà 

phê của ông Linh Văn L. Tại đây, T lấy đoạn cây gỗ đã lấy từ nhà ông S giấu sau 

lưng đi ra chặn đường cháu T1. Do đường xấu nên cháu T1 phải xuống xe đạp dắt 

bộ, thì T đi ngang qua bất ngờ dùng tay phải cầm  khúc cây gỗ đánh vào sau đầu 

cháu T1 01 cái làm cháu T1 té ngã xuống đường, lập tức T xông đến dùng hai tay 

xốc nách cháu T1 để kéo vào lô cà phê của ông Lăng Văn T sát đó, trong lúc xốc 

nách và kéo cháu T1, T phát hiện trong túi áo cháu T1 có 01 điện thoại di động thì 

T liền lấy và cất vào túi quần. Do cây cỏ ở lề đường rậm rạp, bờ đất giữa lô cà phê 

và đường liên thôn cao T không thể khiêng cháu T1 vào trong lô cà phê được nên 

gọi P tới để phụ giúp khiêng cháu T1 vào lô cà phê. P chạy đến cầm hai chân của 

cháu T1, còn T cầm hai tay đưa cháu T1 vào trong lô cà phê. Khiêng vào được 04 

đến 05 cây cà phê, thì cả hai đặt cháu T1 nằm xuống, bất ngờ cháu T1 giơ hai tay 

lên trời và la lên câu gì đó, thì T tiếp tục dùng tay phải cầm khúc gỗ đánh tiếp phát 

thứ hai, hướng từ trên xuống trúng đầu cháu T1 làm cháu T1 té ngã, P ở lại còn T 

chạy ra đường lấy cặp sách, giày dép, xe đạp của cháu T1 vứt vào bụi cỏ ven đường 

và quay lại chỗ cháu T1, thì P đi ra đứng cách đó 03 đến 04 cây cà phê. Lúc này, T 

thấy cháu T1 thân hình đã lớn nên nảy sinh ý định giao cấu với cháu T1, T dùng hai 

tay kéo quần dài của cháu T1 xuống, khi T kéo quần cháu T1 xuống khoảng 10 đến 

15cm, thì thấy hai mắt của cháu T1 mở to nhìn T, đầu tóc bù xù dính máu, nên 

không thực hiện hành vi giao cấu nữa. T nghĩ, cháu T1 nếu sống sẽ tố cáo hành vi 

phạm tội của mình nên phải giết chết cháu T1 để bịt đầu mối. Lúc này cháu T1 la 

lên “Ba ơi, mẹ ơi” thì T tiếp tục dùng tay phải cầm khúc gỗ đánh tiếp phát thứ 03 

vào đầu cháu T1 theo hướng từ trên xuống thì cháu T1 nằm im, T dùng tay đưa lên 
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mũi cháu T1 kiểm tra, phát hiện không còn thở. P đứng cách đó khoảng 03 đến 04 

cây cà phê, khi nghe tiếng hét lớn thì P quay lại nhìn thấy T đánh cháu T1 nhát thứ 

3, P đi tới thì T nói với P là cháu bé đã chết nên khiêng xác đi phi tang, P đồng ý và 

cùng T khiêng cháu T1 ra ngoài đường, bỏ lên gác baga xe máy và chở xác cháu T1 

đi xuống cầu T thuộc thôn 6B, xã E, cách đó khoảng 02 km để vứt. Tại đây, T dừng 

xe sát cầu và hất xác của cháu T1 xuống bên trái, do nước suối cạn nên xác cháu T1 

không trôi được thì T tiếp tục lội xuống để đưa xác cháu T1 lên. T đỡ phần chân, 

còn P ở trên cầu nắm giữ hai tay cháu T1 để kéo lên, khi P kéo thì áo của cháu T1 

bị tuột khỏi người nên P cầm lấy áo, cả hai để cháu T1 nằm trên cầu rồi T nổ máy 

xe chở P chạy về phía ngã ba thôn 6B và thôn E. Dọc đường đi, P ngồi sau vứt áo 

khoác của cháu T1 vào lề đường ở khu vực rẫy cà phê nhà ông Vi Thanh H, còn T 

dặn P “Từ nay tao với mày ít liên lạc với nhau bằng điện thoại và cũng nên ít gặp 

nhau, không được nói cho ai biết chuyện này”. P đồng ý thì T chở P về đến gần nhà 

và cho P xuống, còn T chạy xe về nhà ở  xã C, huyện 2. Khi về đến nhà, T sợ sử 

dụng điện thoại di động của cháu T1 sẽ bị lộ nên đã tháo thẻ sim bẻ gãy và bẻ cong 

điện thoại, sau đó cho vào túi nilon đem đến cầu Suối 2 tại thôn 18, xã K, huyện K 

để vứt. Đến ngày 06/6/2016 thì Nông Văn T và Nông Văn P bị cơ quan Cảnh sát 

điều tra công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ. 

Kết quả Khám nghiệm hiện trường thể hiện: Hiện trường nơi tiến hành khám 

nghiệm là đoạn đường liên xã qua rẫy cà phê nhà ông Lăng Văn T thuộc thôn E, xã 

K, huyện K, tỉnh Đắk Lắk. Lấy khu vực phát hiện xe đạp và các đồ vật của nạn 

nhân làm trung tâm, thấy: Hướng Đông Bắc tiếp giáp rẫy cà phê nhà ông Lăng Văn 

T; hướng Tây Nam cách 06m là rẫy cà phê nhà ông Hà Văn M; hướng Tây Bắc 

cách 60m là nhà ông Lăng Văn S; hướng Tây Nam cách 26m là nhà ông Lý Văn T. 

Đoạn đường liên xã qua rây cà phê nhà ông Lăng Văn T có kết cấu bê tông nhựa, 

lòng đường rộng 3,7m không có hệ thống chiếu sáng, hai bên cây cỏ cao trung bình 

1,1m. Trên mặt đường hướng Đông Bắc cách nhà ông Lăng Văn S 60m phát hiện 

đám máu trên diện (0,3 X 1,1 )m. Cách đám máu này ở hướng Đông Bắc l,3m phát 

hiện 1 chiếc dép trái màu đen, cách chiếc dép này về hướng Tây Bắc l,3m phát hiện 
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đám máu nhỏ giọt trên diện tích 35 X 60cm, cách đám máu này về hướng Bắc 26m 

phát hiện 01 xe đạp hiệu Matin 107, trên yên sau có buộc 01 túi nilon bên trong 

đựng quần áo thể dục, trên tay lái, khung xe và yên xe có máu dạng quệt, cạnh 

chiếc xe đạp phát hiện một chiếc mũ vải màu vàng, 1 đôi dày vải màu trắng, 01 

chiếc dép nhựa màu đen, 1 ba lô vải màu xanh đen, bên trong ba lô đựng sách vở 

dán nhãn Nguyễn Thị T1 lớp 7A6 trường THCS N. Cây cỏ xung quanh các đồ vật 

trên phát hiện dính nhiều vét máu dạng quệt nhỏ giọt trên diện 1,2 X 2m, cách ba lô 

về phía Đông Bắc 4,5m phát hiện một đám cỏ khô xới cày lên cuộn về hướng Đông 

Bắc, cách đám cỏ khô này 7m về hướng Bắc phát hiện vết máu nhỏ giọt bám dính 

trên đám cỏ khô và máu nhỏ giọt dính trên nền đất trên diện (30 X 60)cm, cách đám 

máu trên về hướng Đông Bắc l,5m phát hiện 01 băng vệ sinh màu trắng dính nhiều 

máu, cách đám máu về hướng Đông Bắc 1,2m phát hiện đoạn gỗ tròn dài 56 cm, 

hai đầu có đường kính lần lượt là 6 cm và 7 cm hai đầu có dính máu, vỏ ở đầu lớn 

vỡ bung ra, trên thân đoạn gỗ có dính máu. Mở rộng hiện trường về hướng Tây 

Bắc, đoạn đường liên xã qua rẫy cà phê ông Vi Thanh H thuộc thôn 6B xã E: Tại vị 

trí cách vết máu đầu tiên 500m và cách lề đường 2,5m phát hiện 01 áo khoác nữ 

màu hồng ẩm ướt, 02 tay lộn ngược vào trong; cách áo khoác 1.500m về hướng 

Tây là cầu Tràn thôn 6B, cầu có kết cấu bê tông xi măng, lòng cầu rộng 3,5m 

không có thành cầu, không có hệ thống chiếu sáng, cầu bắc qua con suối có mực 

nước 0,5m, cách cầu về hướng Tây Nam 5m dưới lòng suối có nhiều đá nhô khỏi 

mặt nước. Khu vực giữa trên mặt cầu ra mép cầu hướng Tây Nam phát hiện đám 

máu nhỏ giọt trên diện (30x80)cm. Cách đám máu này về hướng Tây 8,3m phát 

hiện tử thi Nguyễn Thị T1 nằm ngửa, đầu quay hướng Đông Bắc chân quay hướng 

Tây Nam hai chân giang ngang, hai tay duỗi thẳng theo thân người. Khu vực đầu tử 

thi có vết máu loãng chảy dài khoảng 70cm. Mở rộng hiện trường ra xung quanh 

không phát hiện thêm dấu vết gì khác (Bút lục 65-69). 

Tại Bản kết luận pháp y tử thi số: 517/GĐPY ngày 06/8/2016 của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, kết luận nguyên nhân tử vong của cháu 

Nguyễn Thị T1 là: Nhiều thương tích đầu, mặt, lưng, bụng, tứ chi gây nên tổn 
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thương nứt, vỡ, lún, xương tại nhiều vị trí trên xương vòm sọ, gò má, tụ máu nội sọ, 

phù nề dẫn đến choáng chấn thương sọ não rất nặng không hồi phục. Tác nhân: Do 

vật cứng, tày tác động trực tiếp tới vùng đỉnh chẩm phải, thái dương trái, giữa trán, 

gò má phải, trái nạn nhân. Vật cứng có cạnh không sắc tác động trực tiếp tới vùng 

đỉnh phải nạn nhân. 

Bản cáo trạng số 05/CT-VKS-P2 ngày 26/3/2018 của Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk đã truy tố bị cáo Nông Văn T về tội “Giết người” và tội “ Cướp tài 

sản” theo quy định tại điểm c, e, n khoản 1 Điều 93 và khoản 1 Điều 133 của Bộ 

luật hình sự năm 1999; truy tố bị cáo Nông Văn P về tội “Giết người” theo quy 

định tại điếm c, n khoản 1 Điều 93 của Bộ luật hình sự năm 1999. 

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình người bị hại trình bày 

ý kiến tranh luận cho rằng: Bản cáo trạng truy tố các bị cáo Nông Văn T về tội 

“Giết người” theo điểm c, e, n khoản 1 Điều 93 và tội “Cưóp tài sản” theo khoản 1 

Điều 133 Bộ luật hình sự 1999 và bị cáo Nông Văn P về tội “Giết người” theo điểm 

c, n khoản 1 Điều 93 Bộ luật hình sự 1999 là có căn cứ. Tuy nhiên, ngoài hành vi 

giết cháu T1, các bị cáo còn có hành vi hiếp dâm. Bản cáo trạng không truy tố hành 

vi này là không đúng và bỏ lọt tội phạm. Diễn biến của sự việc theo như nội dung 

cáo trạng không đúng như sự thật khách quan của vụ án và hồ sơ có nhiều điểm 

mâu thuẫn chưa được làm rõ, việc bị cáo T dừng thực hiện hành vi hiếp dâm cháu 

T1 là do cháu T1 vùng vẫy và lo sợ bị tố cáo nên hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố 

cấu thành tội “Hiếp dâm trẻ em”. Đồng thời mức hình phạt đại diện Viện kiểm sát 

đề nghị là tù chung thân đối với bị cáo T và mức án từ 12 năm đến 13 năm tù đối 

với bị cáo P là quá nhẹ. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 19/2018/HS-ST ngày 24/7/2018 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã quyết định: 

Tuyên bố: Bị cáo Nông Văn T (tên gọi khác: T) phạm các tội “Giết người” 

và “Cướp tài sản”; bị cáo Nông Văn P (tên gọi khác: P) phạm tội “Giết người”. 

[1] Áp dụng: Các điểm c, e, n khoản 1 Điều 93; khoản 1 Điều 133; điểm b, p 
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khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm n khoản 1 Điều 48 đối với tội “Giết người”; Điều 

50 của Bộ luật hình sự năm 1999. 

Xử phạt: Bị cáo Nông Văn T tù chung thân về tội “Giết người” và 03 (ba) 

năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Nông Văn T phải 

chấp hành hình phạt chung của hai tội là tù chung thân, thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giam, ngày 06/6/2016. 

[2] Áp dụng: Các điểm c, n khoản 1 Điều 93; điểm b, p khoản 1, khoản 2 

Điều 46; Điều 47; Điều 69; khoản 1 Điều 74 của Bộ luật hình sự năm 1999. 

Xử phạt: Bị cáo Nông Văn P 11 (mười một) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giam, ngày 06/6/2016. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên quyết định về phần trách nhiệm dân sự; xử lý vật 

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

Ngày 06/8/2018 người đại diện hợp pháp của bị hại kháng cáo đề nghị tăng 

hình phạt đối với các bị cáo; xem xét lại mức bồi thường và hành vi phạm tội 

“Hiếp dâm trẻ em” đối với các bị cáo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện hợp pháp của bị hại rút kháng cáo về phần 

bồi thường và giữ nguyên kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt; đề nghị xem xét hành 

vi phạm tội “Hiếp dâm trẻ em” đối với các bị cáo. 

 ểu quan điểm về giải quyết vụ

của bị cáo Nông Văn T đã phạm vào các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”; bị 

cáo Nông Văn P đã phạm vào tội “Giết người”; với tính chất vụ án, mức độ của 

hành vi phạm tội nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt các bị cáo với mức hình 

phạt nêu trên là nhẹ và không xử lý hành vi “Hiếp dâm trẻ em” là có căn cứ.  Do 

đó, đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo và sửa bản án sơ 

thẩm, tăng hình phạt đối với hai bị cáo.  

Quan điểm của Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình người 

bị hại cho rằng đối với các bị cáo Nông Văn T, Nông Văn P ngoài hành vi giết chết 

cháu T1; hành vi cướp điện thoại di động thì các bị cáo còn thực hiện hành vi hiếp 

dâm trẻ em nên đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng hủy bản án sơ thẩm 

để điều tra lại. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

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

[1] Tại lời khai của bị cáo Nông Văn P:  

- Tại bản tự khai ngày 04/6/2016 P khai: “Thấy một em đi xe đạp... T xuống 

xe và chạy xuống ôm cô bé vào lô cà phê rồi hiếp, tôi ngồi ngoài nghe thấy tiếng 

hét vang lên. Tôi chạy vào thấy T đang ôm cháu bé ra...” (BL 126). 

- Lời khai lập hồi 9h30’ ngày 04/6/2016 P khai: “T chở tôi đến đoạn đường 

dốc...gặp một cháu gái đang đạp xe ngược chiều ...T nói với tôi: “có con kia rồi 

quay lại”, T quay đầu xe lại đến lô cà phê gần ngã ba. Tôi ngồi trên xe, T đi xuống 

dưới cách chỗ tôi khoảng 5m đứng đợi. Khi cháu bé vừa đi đến thì T dùng tay kẹp 

cổ cháu bé và bế vào trong lô cà phê. Tôi đứng ngoài xe một lúc thì nghe phía 

trong lô cà phê có tiếng cháu bé la to là “A” và im luôn. Nghe vậy tôi đẩy xe vào 

để ở góc cà phê ngã ba đường lộ và đi thẳng vào hướng tiếng la của cháu bé. Tại 

đây tôi thấy T đang bé cháu bé trên tay, cháu bé đã bị ngất xỉu” (BL129) và “T 

dùng tay kẹp cổ cháu bé lôi vào trong lô cà phê, đồng thời đạp xe đạp ngã xuống 

mương. T lôi cháu bé vào trong thực hiện hành vi hiếp dâm...” 

- Lời khai lập hồi 13h50’ ngày 04.6.2016 và lời khai ngày 05.6.2016, P khai: 

“T bước xuống xe chạy đến chỗ bé gái đang lom khom đứng dậy, T dùng tay trái 

bịt miệng, tay phải của T sờ soạn từ ngực xuống dưới bụng bé gái, T ôm bé gái từ 

phía sau lưng...tôi thấy bé gái đó dùng hai tay chống cự, vùng vẫy nhưng không 

được, hai người giằng co đến sát bờ mương của rẫy cà phê, bờ mương đó cao 

khoảng 50-60cm, T bước chân lên bờ mương dùng hai tay nắm tay trái của bé gái 

kéo lên bờ mương vào phía trong rẫy cà phê... nghe tiếng bé gái hét lên, tôi cầm 

đoạn cây đi lại gần chỗ T và bé gái thì thấy T đang nằm đè lên người bé gái đang 

nằm ngửa dưới đất, tay trái của T bịt mồm, tay phải của T sờ soạn, bé gái nằm 

dưới chống cự dùng hai tay hai chân đẩy T ra, tôi cầm đoạn cây đứng gần tay phải 

của T thì T giật cây của tôi và T cầm đoạn cây tay phải đứng lên khom người 

xuống đập liên tiếp hai cái trúng vào đầu bé gái”(BL 134, 135). 

- Lời khai ngày 07.6.2016, P khai: “Có một bé gái đạp xe đi ngược chiều, thì 

T nói: Có con kia rồi quay lại và T quay xe lại ...vượt lên phía trước, T cho xe vào 

gốc cà phê và đi xuống...  lúc này gặp bé gái đang đạp xe lên thì T ôm vào bụng, 

ngực cô bé sờ mó, cô bé bị ngã và xe đạp đổ ra đường, tiếp đó T ôm cô bé kéo vào 

trong nhưng cô bé vùng vẫy nên T không kéo qua mương được thì T nhảy lên bờ 

mương, tôi đứng dưới mương, T cầm hai tay kéo, tôi cầm hai chân đẩy được lên 

trên thì T ôm cô bé bê vào phía trong mấy hàng cà phê. Tôi cầm cây leo lên bờ 

mương và đi vào sau thì thấy T đang ngồi trên bụng cô bé một tay bịt mồm còn tay 

kia sờ mó vào ngực cô bé. Lúc này cô bé vùng vẫy được la lên thì T dùng tay phải 

giật cây từ tay của tôi đang đứng gần sát đó đánh mạnh vào đầu cô bé hai phát thì 

thấy cô bé nằm im...” (BL 143). 

Các lời khai trên của bị cáo Nông Văn P đều được bị cáo P xác nhận những 

lời khai đó tại các bản cung là sự thật, tự khai báo; bản cung lúc 9h30’ ngày 
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04/6/2016 có ông Vi Nhật Đ (cậu ruột của Nông Văn P) tham gia chứng kiến; bản 

cung lúc 13h50 ngày ngày 04/6/2016 có bà Vi Thị L (mẹ đẻ Nông Văn P) và ông  

Vi Nhật Đ (cậu ruột của Nông Văn P) tham gia chứng kiến và bản cung ngày 

07/6/2016 có sự tham gia của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Lăk 

và tại lời khai ngày 01/9/2016, có sự tham gia của Luật sư Đinh Xuân T (người 

bào chữa cho bị cáo) và tại lời khai ngày 03/01/2018 (sau khi Bản án hình sự sơ 

thẩm số 26/2017/HSST ngày 13/7/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lăk bị hủy 

để điều tra, xét xử lại) bị cáo P cũng xác nhận bị cáo đã khai đúng sự thật tại các 

bản hỏi cung và bản tự khai khi làm việc với cơ quan điều tra trước đây.  

- Lời khai ngày 29.8.2016, T khai: “Thực tế tôi không có ý định giết cháu T1 

nhưng khi đánh cháu T1 ngoài đường xong và khiêng cháu vào trong lô cà phê để 

tôi thực hiện hành vi giao cấu với cháu T1 thì bị cháu T1 chống cự và la lên... nên 

tôi dùng cây đánh vào đầu cháu T1 tiếp hai phát nữa để cháu T1 khỏi la lên...” 

(BL102) 

Bên cạnh đó, lời khai của nhân chứng Tô Mạnh C cũng khai: “Quá trình ở 

cùng phòng thì T kể cho tôi biết hành vi phạm tội của T như sau: ...Trên đường đi 

T gặp một bé gái đi xe đạp ngược chiều- T cho xe gần tông vào bé gái thì bị bé gái 

chửi nên T quay xe lại để chọc...T cất xe, lấy cây ra đường chặn đánh bé gái và lôi 

vào trong lô cà phê gần đó định hiếp dâm thì bé gái la lên...”; lời khai của nhân 

chứng Lê Văn H: “Thời gian tôi và P ở chung phòng, tôi hỏi P tại sao bị bắt vào 

đây thì phóng kể cho tôi biết: Sau khi uống nhiều rượu bia thì T dùng xe máy chở 

P về, trên đường đi T gặp một bé gái đi xe đạp ngược chiều- T có chọc ghẹo bé gái 

thì bị bé gái chửi nên T lái xe quay lại chọc, tới nơi T xô bé gái té ngã và lôi vào 

trong lô cà phê định hiếp dâm thì bị bé gái chống cự nên T dùng khúc cây đánh bé 

gái đến chết...”. Lời khai của các bị cáo Nông Văn T, bị cáo Nông Văn P và các 

nhân chứng nêu trên phù hợp với ý định quay xe lại của bị cáo T: “Có con kia rồi 

quay lại”, “con bé này xinh đấy  tao với mày quay lại chọc nó đi”, “Con này ngon 

đấy” (Lời khai của Nông Văn P BL 137) và phù hợp với việc bị cáo T lôi kéo cháu 

T1 vào trong lô cà phê. 

         Các lời khai ban đầu của các bị cáo và lời khai của các nhân chứng nêu trên 

đã cho thấy mục đích của bị cáo T khi quay xe lại là để thực hiện hành vi hiếp dâm 

cháu T1; việc bị cáo T không thực hiện được đến cùng là do cháu T1 chống cự, 

kêu la và nằm ngoài ý muốn của bị cáo. Tuy nhiên, cơ quan điều tra khi tiến hành 

điều tra đã không điều tra làm rõ, không tiến hành đối chất các mâu thuẫn giữa các 

lời khai và giữa lời khai của các bị cáo với các nhân chứng cũng như lời khai của 

bà Vi Thị L (mẹ đẻ Nông Văn P) và ông  Vi Nhật Đ (cậu ruột của Nông Văn P). 

Tòa án cấp sơ thẩm cũng không làm rõ sự mâu thuẫn trên tại phiên tòa mà tin vào 

lời khai của bị cáo T để cho rằng bị cáo T chỉ nảy sinh ý định hiếp dâm cháu T1 

khi thấy cháu T1 đã lớn khi nằm trong lô cà phê nên không đủ yếu tố cấu thành tội 

“Hiếp dâm trẻ em” là không phù hợp với thực tế khách quan của vụ án. 

Mặt khác, kết quả khám nghiệm hiện trường ngày 05/4/2016 và thực nghiệm 

điều tra ngày 06/06/2016 theo lời khai của bị cáo T thể hiện khi Nông Văn T dùng 
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đoạn cây gỗ keo đánh vào vùng đầu trúng vào chiếc mũ vải của bị hại Nguyễn Thị 

T1 đang đội trên đầu; cơ quan điều tra đã thu giữ chiếc mũ vải này nhưng không 

tiến hành giám định các vết tích trên chiếc mũ vãi để làm căn cứ xác định lời khai 

của bị cáo Nông Văn T hay lời khai của bị cáo Nông Văn P nêu trên là đúng; vì 

theo lời khai của bị cáo P thì bị cáo T chỉ kẹp cổ và lôi bị hại vào lô cà phê để thực 

hiện hành vi hiếp dâm chứ không có dùng cây đánh. 

[2] Ngoài ra, theo nội dung của kết luận điều tra; Bản cáo trạng và bản án sơ 

thẩm đã cho thấy: Bị cáo Nông Văn T đã nảy sinh ý định hiếp dâm cháu T1 và đã 

thực hiện hành vi cởi quần cháu T1 nhưng do cháu T1 phản kháng, kêu la  (Lời 

khai của bị cáo T tại BL 79, 80, 83, 86, 89 và 97: Tôi dùng hai tay kéo quần của bé 

gái xuống khoảng 20 cm tôi thấy bé gái dùng hai tay che bộ phận sinh dục thì tôi 

dùng tay phải của tôi nắm lấy tay phải của bé gái bóp lại, bẻ ngược lên và hất ra, 

bé gái tiếp tục dơ hai tay lên nói gì đó tôi không nghe rõ ...bé gái nói hụt hơi là ba 

ơi, má ơi...) và do sự phản kháng và kêu la của cháu T1 đã làm cho bị cáo T lo sợ 

mọi người nghe thấy và sự việc bại lộ nên đã giết cháu T1: “tôi sợ ngoài đường 

nghe thấy nên dùng cây đánh tiếp cháu T1 để cháu T1 khỏi la...” và “tôi nghĩ cháu 

T1 sẽ tố cáo tôi nên tôi dùng khúc cây đánh chết cháu T1”. Vì vậy, việc bị cáo T 

không giao cấu được với cháu T1 là do cháu T1 chống cự và sợ hãi, là nguyên 

nhân ngoài ý muốn của bị cáo nên trường hợp phạm tội của bị cáo T thuộc trường 

hợp phạm tội “Hiếp dâm trẻ em” chưa đạt và phải chịu trách nhiệm hình sự 

theo Điều 15 Bộ luật hình sự về phạm tội chưa đạt. 

Từ các phân tích trên, Hội đồng xét xử Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận 

kháng cáo của đại diện hợp pháp của bị hại và chấp nhận quan điểm của người bảo 

vệ quyền lợi của đại diện hợp pháp của bị hại; hủy toàn bộ Bản án hình sự sơ thẩm 

số 19/2018/HSST ngày 24/7/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk và chuyển hồ 

sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk để điều tra lại theo thủ tục 

chung. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm c, khoản 1 Điều 355 và điểm a, khoản 1 Điều 358 Bộ luật tố 

tụng hình sự; 

Chấp nhận kháng cáo của đại diện hợp pháp của người bị hại. 

1. Huỷ bản án hình sự sơ thẩm số 19/2018/HSST ngày 24/7/2018 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk.  

2. Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk để điều tra 

lại theo thủ tục chung.  
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 3. Án phí hình sự phúc thẩm: Ông Nguyễn Văn C và bà Tô Thị Q không 

phải chịu.  

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

 

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

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Đắk Lắk; 

- VKSND tỉnh Đắk Lắk; 

- Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Đắk Lắk; 

- Phòng HSNV - Công an tỉnh Đắk Lắk; 

- Cơ quan CSTHAHS - Công an tỉnh Đắk Lắk; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk; 

- Cục THADS tỉnh Đắk Lắk; 

- Trại tạm giam CA tỉnh Đắk Lắk; 

- Bị cáo; Người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu HSVA, LT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Lê Phước Thanh 
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       TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

    Bản án số: 478/2019/HS-PT 

    Ngày: 28 - 10 - 2019 

 
 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

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

  Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Minh Châu 

  Các Thẩm phán: 

   1. Ông Phan Thanh Nguyễn 

 2. Bà Phạm Uyên Thy 

  - Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Thu Hương - Thư ký Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

  - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tp Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: 
Bà Nguyễn Thị Diễm Khanh - Kiểm sát viên 

 Ngày 28 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 399/2019/TLPT-HS ngày 

19/9/2019 đối với bị cáo Đặng Văn M do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án 

hình sự số: 216/2019/HS-ST ngày 05/8/2019 của Tòa án nhân dân quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bị cáo có kháng cáo: 

Đặng Văn M; sinh năm 1994; tại tỉnh Kiên Giang; hộ khẩu thường trú: 

Ấp H, xã M, huyện C, tỉnh K; tạm trú: Nhà không số, ấp 5 xã Vĩnh Lộc B, 

huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới 

tính: Nam; nghề nghiệp: Không; tôn giáo: Không; con ông Đặng Văn T và bà 

Nguyễn Thị K; tiền án, tiền sự: Không; 

Bị tạm giữ ngày 19/01/2019 đến ngày 27/01/2019; có mặt 

Người bào chữa cho bị cáo Đặng Văn M: Luật sư Bùi T, Văn phòng Luật 

sư Trường Chinh, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh; có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

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

vụ án được tóm tắt như sau:  

Vào tháng 02/2018 Đặng Văn M vào facebook liên hệ thỏa thuận làm giả 
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02 bộ giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe hạng A1 mang tên Nguyễn 

Hoàng N, sinh năm 1994, xã Ngãi Tứ, huyện T, tỉnh V và Đặng Văn M, sinh 

năm 1994, xã H, huyện P, tỉnh B. Đặng Văn M cung cấp thông tin cá nhân và 

hình của mình cùng với tiền thuê làm giả 3.600.000 đồng. 

Khoảng 12 giờ ngày 17/01/2019 Đặng Văn M điều khiển xe mô tô mang 

theo giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe hạng A1 giả mang tên Đặng 

Văn M đến cửa hàng điện thoại di động Việt số 97 đường Võ Văn Ngân, 

phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức để mua điện thoại di động Iphone X 64GB 

giá 16.000.000 đồng, trả trước 10.000.000 đồng, trả góp 6.000.000 đồng. Trong 

khi làm thủ tục mua bán thì bị cửa hàng nghi ngờ giấy tờ giả nên đã giữ Đặng 

Văn M và giao cho cơ quan Công an xử lý, ngoài hành vi này, Minh còn khai 

nhận: Ngày 08/02/2018 Minh mang chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe hạng 

A1 giả, mang tên Nguyễn Hoàng Nam đến cửa hàng thế giới di động số 154 

đường T, phường L, quận T để mua điện thoại Samsung A8 Plus giá 13.490.000 

đồng, trả trước 5.500.000 đồng, trả góp 7.990.000 đồng. Sau khi lấy được điện 

thoại, M  bỏ số điện thoại, giấy chứng M  nhân dân, giấy phép lái xe A1 mang 

tên Nguyễn Hoàng Nam. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 216/2019/HS-ST ngày 05/8/2019 của Tòa 

án nhân dân quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí M  đã quyết định: 

Áp dụng Điều 174 khoản 1; Điều 341 khoản 1; Điều 51 khoản 1 điểm b, 

s; Điều 52 khoản 1 điểm g; Điều 55 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ 

sung năm 2017. Xử phạt Đặng Văn M 01 (một) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản” và 09 (chín) tháng tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ 

chức”. Tổng hợp hình phạt hai tội, Đặng Văn M phải chấp hành hình phạt chung 

là 01 (một) năm 09 (chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Trừ 

thời gian tạm giữ từ ngày 19/01/2019 đến ngày 27/01/2019. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và thời hạn kháng 

cáo. 

Ngày 15/8/2019 Đặng Văn M có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đặng Văn M giữ nguyên nội dung kháng 

cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí M  phát biểu quan 

điểm về việc giải quyết vụ án: Bị cáo đã thuê đối tượng trên mạng để làm giả 

giấy chứng M  nhân dân và giấy phép lái xe rồi mang các giấy tờ này tới các cửa 

hàng điện thoại di động để 02 lần “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, cấp sơ thẩm đã 

căn cứ các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự để xử phạt bị cáo 

01 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 09 tháng tù về tội sử dụng tài liệu 

giả của cơ quan, tổ chức” là phù hợp với tính chất mức độ hành vi phạm tội của 

bị cáo, không cớ căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo xin hưởng án treo, 

đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm. Ngoài ra cấp sơ thẩm không áp dụng Điều 

57 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo phạm tội chưa đạt nên rút kinh nghiệm. 

92



 

3 

 

 

Luật sư bào chữa cho bị cáo tranh luận: Bị cáo đã bồi thường thiết hại cho 

bị hại, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 

51 của Bộ luật hình sự. Bị cáo học vấn thấp nên nhận thức pháp luật hạn chế, 

bản thân bị tật nguyền và anh ruột cũng bị bệnh, phạm tội chưa gây thiệt hại quy 

định tại điểm h, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng quy định 

tại điểm i, bị cáo tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát 

hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án quy định tại điểm t. Như 

vậy, bị cáo có 5 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình 

sự nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo, cho bị cáo 

hưởng án treo cũng đủ để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm. 

Bị cáo đồng ý bài bào chữa của Luật sư, không bào chữa bổ sung. 

Kiểm sát viên đối đáp: Luật sư cho rằng cần áp dụng các tình tiết giảm 

nhẹ quy định tại điểm h, i, t là không có cơ sở vì bị cáo đã chiếm đoạt tài sản 

nên không thể coi chưa gây thiệt hại, bị cáo phạm hai tội nên không thể áp dụng 

phạm tội lần đầu và vụ án chỉ có một mình bị cáo nên không thể coi bị cáo tích 

cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong 

quá trình giải quyết vụ án. Mặt khác bị cáo phạm nhiều tội nên thuộc trường hợp 

không được hưởng án treo được quy định tại Nghị quyết 02 của Hội đồng thẩm 

phán tòa án nhân dân tối cao.  

Luật sư, Kiểm sát viên bảo lưu quan điểm đã tranh luận, đối đáp, không 

bổ sung. 

Lời nói sau cùng của bị cáo Đặng Văn M: Đề nghị Hội đồng xét xử giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo 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] Đơn kháng cáo của bị cáo Đặng Văn M trong thời hạn luật định là hợp 

lệ nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa phúc thẩm. 

[2] Căn cứ vào lời khai của bị cáo Đặng Văn M những tài liệu, chứng cứ 

có trong hồ sơ vụ án, đã có đủ cơ sở xác định: Bị cáo Đặng Văn M đã có hành vi 

sử dụng 02 bộ giấy chứng M  nhân dân, giấy phép lái xe hạng A1 mang tên 

Nguyễn Hoàng Nam, sinh năm 1994, thường trú xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, 

tỉnh Vĩnh Long và Đặng Văn M, sinh năm 1994, thường trú xã Hưng Phú, huyện 

Phước Long, tỉnh Bạc Liêu để thực hiện hành vi 02 lần lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản bằng hình thức mua điện thoại di động, tổng cộng số tiền chiếm đoạt 

13.900.000 đồng. 
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[3] Xét đơn kháng cáo của bị cáo Đặng Văn M: Bản án sơ thẩm số 

216/2019/HS-ST ngày 05/8/2019 Tòa án nhân dân quận Thủ Đức đã xét xử bị 

cáo Đặng Văn M về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Sử dụng tài liệu giả 

của cơ quan, tổ chức” là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Hành vi của bị cáo là 

nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm đến tài sản của người khác được pháp luật 

bảo vệ và còn xâm phạm trật tự quản lý hành chính, xâm phạm sự hoạt động 

bình thường và uy tín của các cơ quan nhà nước nên hành vi của bị cáo cần phải 

xử lý nghiêm nhằm răn đe và phòng ngừa tội phạm. Khi xét xử cấp sơ thẩm đã 

xem xét xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo như đã bồi 

thường thiệt hại, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải được quy định tại điểm b, s 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo có một tình tiết tăng nặng trách nhiệm 

hình sự phạm tội từ 02 lần trở lên quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật 

hình sự. Đồng thời mức hình phạt cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo là phù 

hợp với tính chất, mức độ hành vi của bị cáo, nên không có căn cứ để chấp nhận 

đơn kháng cáo của bị cáo cho rằng gia đình khó khăn, bị cáo là lao động chính 

để giảm hình phạt cho bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

  Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

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

           Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

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

sự. 

Căn cứ khoản 1 Điều 174; khoản 1 Điều 341; điểm b, s khoản 1 Điều 51; 

điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 55 của Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 

2017. 

Xử phạt bị cáo Đặng Văn M 01 (một) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt 

tài sản” và 09 (chín) tháng tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. 

Tổng hợp hình phạt của hai tội, buộc bị cáo Đặng Văn M phải chấp hành hình 

phạt chung là 01 (một) năm 09 (chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị 

cáo đi thi hành án. Trừ thời gian tạm giữ từ ngày 19/01/2019 đến ngày 

27/01/2019. 

Bị cáo Đặng Văn M phải chịu 200.000 đồng 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. 
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Nơi nhận:           

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND tối cao; (1)  

 

 

 

 

 

 

 

Trần Minh Châu 

- TAND cấp cao tại Tp. HCM                                (1) 

- VKSND Tp. HCM; (3) 
- Tòa án nhân dân Quận Thủ Đức; (1) 

- Công an Thành phố HCM; (1) 

- Bị cáo; 

- Chi cục THA   Thủ Đức; 

- VKSND   Thủ Đức ; 

- Công an   Thủ Đức ; 

- Sở Tư pháp; 

- UBND nơi bị cáo cư trú;  

- Lưu: THS, hồ sơ, VT (21).  

(1) 

(1) 

(2) 

(1) 

(1) 

(1) 

(6) 

95



 

 1 

 

 

 

    TOÀ ÁN NHÂN DÂN                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

     TỈNH THANH HOÁ                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

Bản án số: 35/2019/HSST 

Ngày: 02/4/2019                              

                                                         NHÂN DANH                           

                                 NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          
                                           

                                                 TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ       ơ                                                                                                                       
      
        -Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

         Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà:  Bà   Ngô Thị Hà 

         Thẩm phán thành viên:               Ông  Lê Thanh Hùng 
 

         Các Hội thẩm nhân dân:        1. Ông  Lê Quang Vinh 

                                                         2. Ông  Nguyễn Trọng Hùng 

                                                         3. Ông  Lê Minh Trực 

         -Thư ký phiên toà: Bà   Đỗ Kim Oanh  - Thư ký TAND tỉnh Thanh Hóa. 

         -Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hoá tham gia phiên toà: Ông 

Lê Thế Hưng - Kiểm sát viên. 

         Ngày 02 tháng 4 năm 2019 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hoá xét xử sơ 

thẩm vụ án hình sự thụ lý số 24/2019/HSST ngày 30/01/2019, theo Quyết định đưa vụ 

án ra xét xử số 39/2019/QĐXXST- HS ngày 20 tháng 3 năm 2019 đối với các bị cáo: 

         1. Phạm Ngọc H  sinh ngày: 28/6/2000; trú tại: thôn NS, xã HS, huyện HT, tỉnh 

Thanh Hóa; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không;  Nghề nghiệp: 

LĐTD; văn hóa: 11/12; con ông Phạm Ngọc T và bà Lê Thị L; tiền án, tiền sự: không; 

bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/11/2018; có mặt.  

         Người bào chữa cho bị cáo H: Ông Hoàng Ngọc N, Luật sư văn phòng luật sư 

Hoàng Ngọc thuộc Đoàn luật sư tỉnh Thanh Hóa, có mặt. 

         2. Trần Văn B  sinh ngày: 19/5/1999; trú tại: thôn GS 9, xã HS, huyện HT, tỉnh 

Thanh Hóa; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Nghề nghiệp: 

LĐTD;  văn hóa: 11/12; con ông Trần Văn B và bà Lê Thị D; tiền án, tiền sự: không; 

bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/11/2018; có mặt.  

          Người bào chữa cho bị cáo B: Ông Lê Ngọc T, Luật sư Công ty luật hợp danh 

Hoàng Gia, thuộc Đoàn luật sư tỉnh Thanh Hóa, có mặt. 

         Người bị hại:  Anh  Lê Minh Đ sinh năm 2000 (vắng mặt). 

Địa chỉ: Thôn 4, xã HD, huyện HT, tỉnh Thanh Hóa.  

         Người đại diện theo ủy quyền của anh Đ:  

        Ông Nguyễn Văn L sinh năm: 1974 

Địa chỉ: Thôn SN, xã HB, huyện HT, tỉnh Thanh Hóa, có mặt.  
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( văn bản ủy quyền ngày 25/3/2019). 

         Người làm chứng:  

1. Anh Lê Minh H sinh ngày 01/01/2001(có mặt) 

Địa chỉ: Thôn 4, xã HD, huyện HT, tỉnh Thanh Hóa 

2. Anh Lê Thái H sinh năm: 1996 (có mặt) 

Địa chỉ: Tiểu khu 3, TT HT, huyện HT, tỉnh Thanh Hóa 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

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

được tóm tắt như sau:  

Phạm Ngọc H là bạn bè thân thiết với Trần Văn B. Khoảng tháng 10/2018, H 

được Phạm Văn C thuê chở các nhân viên nữ do C quản lý đến các quán Karaoke trên 

địa bàn huyện HT để phục vụ khách hát. C thuê phòng trọ tại thôn NĐ, xã HN, huyện 

HT cho H và các nhân viên nữ ở cùng. Do B là bạn thân của H nên B thường xuyên 

đến chơi tại khu trọ của H và quen biết, nảy sinh quan hệ yêu đương với chị Vũ Trang 

M là nhân viên do anh C quản lý. 

Vào khoảng 22h ngày 25/11/2018, Phạm Ngọc H gọi điện thoại rủ anh Lê Minh 

H đến phòng trọ của mình chơi. Trước khi đi, Lê Minh H rủ thêm anh Lê Minh Đ, là 

bạn cùng đi đến chơi ở phòng trọ của Phạm Ngọc H. Tại đây, Phạm Ngọc H rủ Lê 

Minh H và anh Đ đi uống rượu.  Phạm Ngọc H điều khiển xe máy chở Lê Minh H và 

anh Đ đi đến quán ăn đêm Hoàng Vinh của anh Lê Thái Hoàng ở tiểu khu 3, TT.HT. 

Sau đó, Phạm Ngọc H rủ thêm Phạm Văn C, Trần Văn B cùng các nữ nhân viên do C 

quản lý đến quán HV để uống rượu. Cả nhóm có mặt tại quán có 08 người gồm: Phạm 

Ngọc H, Lê Minh H, Lê Minh Đ, Lê Thái H, Vũ Trang M, Bùi Thị N, Nguyễn Thị Q 

và Tạ Thiện Q cùng ngồi vào bàn uống rượu, riêng B không uống rượu nên ngồi ở 

bàn uống nước tại quán, còn Phạm Văn C thì đi xe máy về nhà trước.  

Đến khoảng 02h sáng ngày 26/11/2018, sau khi cả nhóm đã uống nhiều rượu, lúc 

này anh Lê Minh Đ đang từ vị trí ngồi đối diện với chị M đã chủ động lại ngồi cạnh 

chị M để mời rượu và có hành động ôm eo, sờ đùi chị M. Trần Văn B thấy Đ có 

những hành động như vậy với người yêu của mình thì bực tức và bỏ đi bộ khỏi quán 

ra đường QL1A theo hướng nhà máy thuốc lá Thanh Hóa. Thấy vậy, Phạm Ngọc H 

liền lấy xe máy đuổi theo B, khi gặp B trước cổng nhà máy thuốc lá thì H hỏi B: “Bạn 

đi đâu đấy”, B trả lời: “Tôi đi về”, H liền nói: “Bạn về thì tôi chở bạn về”, B nói: 

“Bạn quay lại quán đi, tí tôi quay lại” rồi B tiếp tục bỏ đi. Phạm Ngọc H liền chạy 

theo B và nói “Nếu đánh thì bạn với tôi đánh chứ không phải gọi ai cả”. Nghe vậy, B 

hiểu ý của Phạm Ngọc H là đánh anh Đ nên đồng ý lên xe để H chở quay về quán. Khi 

về đến quán, B xuống xe vào trong quán trước, thấy Đ vẫn đang ngồi ôm M liền xông 

đến dùng tay phải tát mạnh vào mặt Đ. Ngay lúc đó, Phạm Ngọc H từ phía sau B cầm 

chiếc điếu cày bọc bằng inox màu trắng có KT(4,5 x 60)cm dựng ở bàn uống nước chạy 
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đến đập một phát vào vùng đầu của Đ khiến điếu cày tuột khỏi tay H rơi xuống nền 

nhà. Thấy vậy, những người đi cùng trong nhóm đã tích cực can ngăn nhưng B vẫn 

tiếp tục cầm chiếc bát tô sứ trên bàn đập vào vùng đầu, mặt của anh Đ còn Phạm Ngọc 

H dùng chân đạp vào người anh Đ, cầm chai thủy tinh đánh vào đầu anh Đ làm đầu 

anh Đ bị chảy máu xuống mặt. Lúc này, chị Vũ Trang M can ngăn B và nói: “Mày 

đánh hắn thì đánh cả tao nữa đi”.  Nghe vậy, B nghĩ rằng chị M có ý bênh vực cho 

anh Đ nên càng tức giận, B lấy chiếc ghế băng có mặt ghế được làm bằng gỗ KT(115 x 

18 x 3)cm, phần chân ghế được làm bằng ống kẽm dạng hình vuông có KT(33 x 2,5)cm 

rồi dùng hai tay nâng cao ghế qua đầu và đập mạnh phần mặt ghế một phát vào đầu 

anh Đ ở tư thế đứng đối diện nhau làm anh Đ ngồi sụp xuống nền nhà. Lúc này, thấy 

anh Đ chảy nhiều máu ở vùng đầu và mặt nên mọi người vào can ngăn và đưa anh Đ 

đi Bệnh viện cấp cứu. Sau khi xảy ra sự việc, Phạm Ngọc H và Trần Văn B đã đến 

Công an đầu thú. 

Tại biên bản khám nghiệm hiện trường vào hồi 15h ngày 26 tháng 11 năm 

2018 thể hiện: 

Hiện trường nơi xảy ra vụ án được xác định nằm bên trong quán ăn HV do anh 

Lê Thái H làm chủ. Phía Đông tiếp giáp với khu vực cung chắn ĐL; phía Tây tiếp 

giáp với Quốc lộ 1A; phía Nam tiếp giáp với nhà ông Trần Văn H; phía Bắc tiếp giáp 

với nhà ông Đoàn Mạnh D. 

Khám nghiệm hiện trường tại khu vực nấu ăn sát với cửa hè phát hiện các dấu 

vết sau: 

- Tại khu vực bờ tường sát với nhà ông Đoàn Mạnh D (Quán Phương), tường 

rào cao 1m80, trên mặt bờ tường phát hiện nhiều vết màu nâu dạng máu khô, không rõ 

hình (vết 1).  

- Trên nền gạch lát ở khu vực sát với vỉa hè, cách bờ tường ngăn nhà ông Đoàn 

Mạnh D 18cm, phát hiện vết màu nâu dạng máu khô có KT(4 x 4)cm (vết 2). 

  - Trên nền gạch lát cách vết hai 18cm và cách bờ tường ngăn nhà ông Đoàn 

Mạnh D 20cm, phát hiện một viên gạch lát hình lục giác KT(8 x 8)cm mặt màu nâu 

dạng máu khô, không rõ hình (vết 3).  

Tại biên bản xem xét dấu vết trên thân thể của anh Lê Minh Đ vào hồi 

03h00’ ngày 26/11/2018 thể hiện: 

- Vùng trán anh Lê Minh Đ có vết thương rách da chảy máu có KT(5 x 0,5)cm, 

bờ mép vết thương sắc gọn. 

- Chụp CT - SCANNER phát hiện: hình ảnh chảy máu ngoài màng cứng vùng 

trán đỉnh trước phải.  

Tại bản sao bệnh án ngoại khoa số 4706 ngày 05/12/2018 thể hiện anh Đ vào 

viện hồi 05h31’ ngày 26/11/2018 với vết thương sưng nề vùng trán đỉnh phải - tụ máu 
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ngoài màng cứng, phẫu thuật lấy máu tụ ngoài màng cứng bên phải, anh Đ ra viện từ 

ngày 05/12/2018.   

Tại bản kết luận giám định số 31/2019/TTPY ngày 15/01/2019 của Trung tâm 

pháp y tỉnh Thanh Hóa, kết luận: tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên của 

anh Lê Minh Đ là 64%.  

Theo báo cáo của bị hại Lê Minh Đ, tổng số tiền cấp cứu điều trị là: 38.281.047 

đ. Tại tòa, bị hại yêu cầu các bị cáo phải bồi thường số tiền: Tiền cấp cứu điều trị: 

38.281.047đ; tiền tổn thất tinh thần: 50.000.000đ; tiền bồi dưỡng sức khỏe một lần: 

150.000.000đ, tổng là: 238.281.000đ (làm tròn số). Hai gia đình B và H mỗi gia đình 

đã tự nguyện bồi thường số tiền  là 40.000.000đ, tổng là 80.000.000đ. 

        Tại bản cáo trạng số 18/CT-VKS-P2  ngày 28/01/2019 của Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Thanh Hoá đã truy tố các bị cáo Phạm Ngọc H và Trần Văn B về tội“Giết 

người” quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 BLHS. Tại phiên tòa Đại diện Viện 

kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị HĐXX áp dụng tình tiết giảm nhẹ 

điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 57; Điều 38 BLHS, xử 

phạt các bị cáo mức hình phạt mỗi bị cáo từ 8 năm đến 10 năm tù. Về phần bồi 

thường dân sự đề nghị ngoài phần đã bồi thường thì buộc  các bị cáo phải liên bồi 

thường thêm cho người bị hại, mỗi bị cáo là 50.000.000đ. 

        Bị cáo nhận tội, không có ý kiến tranh luận chỉ xin xem xét giảm nhẹ TNHS. 

Người bào chữa của bị cáo H thống nhất với luận tội của đại diện viện kiểm sát, đề 

nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  Người bào chữa của bị cáo B cơ 

bản thống nhất với luận tội của đại diện Viện kiểm sát, đề nghị HĐXX xem xét áp 

dụng thêm tình tiết giảm nhẹ là phạm tội trong trường hợp bị kính động do hành vi trái 

pháp luật của nạn nhân, quy định tại điểm e khoản 1 Điều 51 BLHS, giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo B ở mức thấp nhất có thể. 

        Người bị hại vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt, có đơn yêu cầu bồi 

thường tổng số tiền:  238.281.000đ.  Người đại diện theo ủy quyền của người bị hại đề 

nghị giữ nguyên yêu cầu bồi thường trên, về TNHS đề nghị xem xét giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự cho các bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

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

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

        [1] Về tố tụng: Về hành vi, thẩm quyền, trình tự, thủ tục tố tụng của cơ quan, 

người tiến hành tố tụng trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố trong vụ án này đã 

thực hiện đúng quy định của pháp luật. 

[2] Về hành vi phạm tội: Tại phiên tòa các bị cáo thừa nhận khoảng 02h sáng 

ngày 26/11/2018 , tại quán ăn đêm HV của anh Lê Thái H ở tiểu khu 3, TT.HT,  xuất 

phát từ việc bực tức do anh Lê Minh Đ có hành động ôm eo, sờ đùi chị Vũ Trang M là 

người yêu của Trần Văn B, B bỏ ra về thì Phạm Ngọc H (bạn với B) đã rủ B quay lại 
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quán. Tại đây, H dùng điếu cầy bằng inox,  dùng chai thủy tinh đập vào đầu  anh Đ, còn  

B dùng bát tô sứ trên bàn đập vào vùng đầu, mặt của anh Đ, khi thấy đầu anh Đ bị 

chảy máu xuống mặt nhưng B vẫn không dừng lại mà tiếp tục dùng chiếc ghế băng có 

mặt ghế được làm bằng gỗ KT(115 x 18 x 3)cm, phần chân ghế được làm bằng ống kẽm 

dạng hình vuông có KT(33 x 2,5)cm rồi dùng hai tay nâng cao ghế qua đầu và đập 

mạnh phần mặt ghế một phát vào đầu anh Đ ở tư thế đứng đối diện nhau làm anh Đ 

ngã sụp xuống nền nhà làm anh Đ bị chấn thương sọ não. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do 

các bị cáo gây ra đối với anh Đ là 64%. Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa thống 

nhất với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai người làm chứng, người bị 

hại, kết luận giám định pháp y, với vật chứng thu được và những chứng cứ khác phản 

ánh tại hồ sơ.      

       Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Hành vi dùng các hung khí nguy hiểm là 

điếu cày Inox, bát sứ, chai thủy tinh liên tiếp tấn công vào vùng đầu, mặt của anh Đ, 

khi thấy máu chảy từ đầu của anh Đ xuống mặt, bị cáo B vẫn tiếp tục vác chiếc ghế 

băng gỗ kích thước(115 x 18 x 3)cm, phần chân ghế được làm bằng ống kẽm dạng hình 

vuông có KT(33 x 2,5)cm rồi dùng hai tay nâng cao ghế qua đầu và đập mạnh phần mặt 

ghế vào đầu anh Đ. Mặc dù anh Đ không chết nhưng các bị cáo phải nhận thức rõ 

hành vi dùng các hung khí nguy hiểm tấn công liên tiếp vào mặt, đầu là vùng trọng 

yếu của cơ thể của các bị cáo sẽ dẫn đến chết người. Việc anh Đ không chết chỉ là do 

may mắn. Xuất phát từ lý do nhỏ nhặt là việc anh Đ có những hành vi không đúng 

mực đối với chị M là người yêu của B mà các bị cáo đã có những hành vi nêu trên. Vì 

vậy, hành vi của các bị cáo Phạm Ngọc H và Trần Văn B đã đủ yếu tố cấu thành  tội 

“Giết người” với tình tiết định khung là có tính chất côn đồ, quy định tại điểm n 

khoản 1 Điều 123 BLHS  như đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát là đúng pháp luật. 

        Các bị cáo cùng nhau phạm tội nhưng ở dạng đồng phạm giản đơn,bột phát, bị 

cáo H là người gợi ý việc quay lại đánh anh Đ, khi thực hiện hành vi thì bị cáo B có 

phần quyết liệt hơn, vì vậy, cả hai bị cáo và có vai trò ngang nhau.            

        [3] Về tính chất vụ án, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: Xuất phát từ việc anh Đ có 

những hành vi không đúng mực đối với chị M là người yêu của B, các bị cáo đã dùng 

hung khí nguy hiểm liên tiếp tấn công vào đầu, mặt anh Đ làm anh Đ không thể chống 

cự, mặc dù thấy máu từ đầu anh Đ chảy xuống bị cáo B vẫn tiếp tục dùng ghế băng tấn 

công cho đến khi anh Đ ngã sụp xuống. Tuy nhiên, hành vi cư xử của anh Đ đối với chị 

M không phải là hành vi trái pháp luật, mặt khác, thực tế anh Đ cũng không biết chị M là 

người yêu của B, chính B cũng thừa nhận điều này. Vì vậy, không thể coi hành vi của bị 

cáo B là phạm tội trong trường hợp bị kính động do hành vi trái pháp luật của nạn nhân 

gây ra như đề nghị của người bào chữa cho bị cáo B. Hành vi của các bị cáo là hết sức 

hung hãn, nguy hiểm, xâm phạm đến quyền được bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của con 

người, trật tự trị an xã hội, vì vậy, cần phải xử lý nghiêm, cách ly các bị cáo khỏi cộng 

đồng xã hội một thời gian dài để giáo dục và phòng ngừa chung.  

        Tuy nhiên khi quyết định mức hình phạt cũng cần xem xét các bị cáo khi phạm 

tội có tuổi đời còn rất trẻ, bị cáo H mới 18 tuổi 5 tháng; bị cáo B mới hơn 19 tuổi, là 
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lứa tuổi còn rất bồng bột, non nớt, mới bước qua ngưỡng cửa vị thành niên, nhận thức 

pháp luật còn hạn chế. Cả hai bị cáo đều chưa có tiền án, tiền sự; sau khi phạm tội đã 

thành khẩn khai báo; đã tác động gia đình bồi thường một phần thiệt hại cho bị hại; tại 

phiên tòa các bị cáo đều tỏ ra ăn năn, hối hận; sau khi phạm tội đã ra đầu thú; các bị 

cáo có ông ngoại, ông nội là người có công trong kháng chiến được thưởng Huân, 

Huy chương; người bị hại và đại diện cho người bị hại tại phiên tòa đề nghị xem xét 

giảm nhẹ mức hình phạt cho các bị cáo, người bị hại chỉ bị thương tích. Vì vậy, cần áp 

dụng điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 57; khoản 1 Điều 54 BLHS để giảm 

nhẹ một phần lớn hình phạt, xử phạt các bị cáo mức hình phạt dưới khung là phù hợp. 

        [4] Về dân sự: Bị cáo và gia đình đã tự nguyện bồi thường thiệt hại cho bị hại số 

tiền: 80.000.000đ. Tại tòa, bị hại yêu cầu các bị cáo phải bồi thường: Tiền cấp cứu 

điều trị: 38.281.047đ; tiền tổn thất tinh thần: 50.000.000đ; tiền bồi dưỡng sức khỏe 

một lần: 150.000.000đ, tổng là: 238.281.000đ. Xét thấy yêu cầu của bị hại là chính 

đáng nhưng xem xét mức bồi thường phải trên cơ sở quy định của pháp luật. Trong vụ 

án này, bị hại bị tổn thương  64% sức khỏe. Trên cơ sở thương tích của bị hại, căn cứ 

vào quy định tại các Điều 584; 587 và Điều 590 BLDS, cần chấp nhận toàn  bộ khoản 

tiền cấp cứu điều trị: 38.281.047đ; tiền tổn thất tinh thần là 50.000.000đ và tiền bồi 

dưỡng sức khỏe một lần là 50.000.000đ là hợp lý. Như vậy, cần buộc hai bị cáo phải 

liên đới bồi thưởng tổng số tiền là 138.281.000đ (làm tròn số). Ghi nhận các bị cáo và 

gia đình đã tự nguyện bồi thường được tổng số tiền là 80.000.000đ (mỗi bị cáo đã tự 

nguyện bồi thường là 40.000.000đ). Số tiền còn lạị: 58.281.000đ  buộc hai bị cáo phải 

liên đới bồi thường tiếp (chia phần bị cáo H là 29.000.000đ; bị cáo B là 29.281.000đ). 

        [5] Về vật chứng: 01 điếu cày Inox và 01 nghế băng là những vật không có giá trị 

nên căn cứ điểm c khoản 2 Điều 106 BLTTHS, tịch thu tiêu hủy.  

        [6] Về Án phí: Các bị cáo phải chịu án phí HSST và DSST theo quy định tại Điều 

136 BLTTHS; Điều 6; điểm a, c khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14. 

      Vì những lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

      Căn cứ vào: Điểm n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; 

Điều 57; khoản 1 Điều 54; Điều 38 BLHS. Điểm c khoản 2 Điều 106; Điều 136 

BLTTHS. Điều 584; 587 và Điều 590 BLDS. Điều 6; điểm a, c khoản 1 Điều 23 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH 14. 

      Tuyên bố: Các bị cáo Phạm Ngọc H và Trần Văn B phạm tội:“Giết người ” (phạm 

tội chưa đạt). 

     Xử phạt: 1. Bị cáo Phạm Ngọc H 08 năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính 

từ ngày 27/11/2018 

                     2. Bị cáo Trần Văn B 08 năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ 

ngày 27/11/2018. 
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      Dân sự:  Buộc các bị cáo Phạm Ngọc H và Trần Văn B phải liên đới bồi thường 

cho anh Lê Minh Đ số tiền gồm: Tiền cấp cứu điều trị: 38.281.000đ; tiền tổn thất tinh 

thần: 50.000.000đ; tiền bồi dưỡng sức khỏe một lần: 50.000.000đ, tổng cộng là: 

138.281.000đ (Một trăm ba tám triệu, hai trăm tám mốt ngàn đồng). 

       Công nhận các bị cáo và gia đình đã tự nguyện bồi thường cho anh Đ số tiền: 

80.000.000đ (trong đó H: 40.000.000đ; B: 40.000.000đ). 

       Buộc các bị cáo Phạm Ngọc H và Trần Văn B phải bồi thường tiếp cho anh Đ số 

tiền: 58.281.000đ (Năm mươi tám triệu, hai trăm tám mốt ngàn đồng), chia phần: H: 

29.000.000đ; B: 29.281.000đ.  

       Khi bản án có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày người bị hại có đơn yêu cầu bị cáo 

bồi thường, nếu bị cáo không bồi thường hoặc bồi thường không đầy đủ thì còn chịu 

thêm khoản tiền lãi theo quy định tại khoản 2 Điều 468 BLDS. 

      Vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 điếu cày và 01 nghế băng. Toàn bộ vật chứng 

hiện đang tạm giữ tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa theo biên bản giao nhận 

vật chứng số: 40/2019/TV-CTHADS ngày 28/01/2019 của Cục thi hành án dân sự 

tỉnh Thanh Hóa.    

        Án phí: Mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ án phí HSST và 1.450.000đ án phí DSST.       

       Bị cáo, người bị hại có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, 

tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 

và 9 Luật thi hành án Dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật thi hành án Dân sự. 

                Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

                                              

 

Nơi nhận:                                                             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  SƠ THẨM 
- Bị cáo, người bị hại ;                                                           Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

- VKSND tỉnh Thanh Hoá; 

- Công an tỉnh Thanh Hoá; 

- Cục THADS tỉnh Thanh Hóa; (Đã ký) 

- Lưu hồ sơ.                                                                                                   

                                                                                          Ngô Thị Hà 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH THÁI NGUYÊN                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bản án số: 38/2019/HS-ST 

Ngày: 20/8/2019   

NHÂN DA 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

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

      Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Quế 

      Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hà Minh Tiến và ông Cao Khắc Long 

          - Thư ký phiên tòa: Bà Diệp Thu Trang - Thư ký tòa án nhân dân tỉnh Thái 

Nguyên.                                     

       - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Đức Sơn - Kiểm sát viên trung cấp. 

Ngày 20 tháng 8 năm 2019, tại Hội trường Tòa án nhân dân tỉnh Thái 

Nguyên, mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 

37/2019/TLST- HS ngày 08 tháng 7 năm 2019 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 39/2019/QĐXXST - HS ngày 05 tháng 8 năm 2019, đối với bị cáo: 

Họ và tên: Lê Bá Đ, tên gọi khác: không, sinh ngày 16/8/1976; Nơi Đ ký hộ 

khẩu thường trú: Thôn H, thị trấn KC, huyện KC, tỉnh HY. Chỗ ở: Tổ 16A, 

phường HS, thành phố TN, tỉnh TN; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn 

hóa: lớp 2/12; dân tộc: kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; 

con ông: Lê Bá T và bà Tường Thị Ch (bà Ch đã chết). Có vợ Nguyễn Thị T1, sinh 

năm 1982; Có 02 con; con lớn sinh năm 2001, con nhỏ sinh năm 2004. Tiền án, 

tiền sự: không; Hiện nay bị cáo đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh 

Thái Nguyên từ ngày 23/02/2018 đến nay (có mặt tại phiên tòa).  

- Người bị hại: Chị Nguyễn Thị T1, sinh năm 1982;  

Trú quán: Tổ 16A, phường HS, thành phố TN, tỉnh TN (có mặt tại phiên tòa). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

Bà Đàm Thị Đ1, sinh năm 1954; Nơi cư trú: Thôn Tr, xã AV, huyện KC, tỉnh 

HY (có mặt tại phiên tòa). 

- Người làm chứng: 

1. A Hoàng Đức A, sinh năm 1984; 

Hộ khẩu thường trú: Đội 2 - GL - xã PL - huyện SD – tỉnh TQ; 

Chỗ ở: Tổ 2, phường HS, thành phố TN, tỉnh TN (vắng mặt). 
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2. A Trần Duy T2, sinh năm 1985;  

Nơi cư trú: Xóm K 1, xã PN, huyện ĐT, tỉnh TN (văng mặt). 

3. Chị Mai Thị H, sinh năm 1991; 

Hộ khẩu thường trú: Thôn HT, xã BH, huyện PX, thành phố HN;  

Chỗ ở: Tổ 2, phường HS, thành phố TN, tỉnh TN (vắng mặt). 

4. Bà Nguyễn Thị H1, sinh năm 1973; 

Địa chỉ: Tổ 28, phường TT, thành phố TN, tỉnh TN (vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

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

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 20 giờ ngày 03/02/2018 Lê Bá Đ đi làm về đến nhà nhưng không thấy 

vợ là Nguyễn Thị T1 ở nhà. Do nghi ngờ vợ có quan H1 ngoại tình nên Đ lấy 01 

con dao (loại dao rựa dài 42cm cả chuôi và lưỡi đều bằng kim loại liền khối, màu 

đen, mũi dao vuông, lưỡi dao bản rộng 6cm, chuôi dài 10cm) cài ở giá để đồ của 

xe mô tô rồi điều khiển xe mô tô của gia đình để đi tìm chị T1 với mục đích chém 

chị T1 nếu bắt được chị T1 ngoại tình với người khác. Do biết vợ thường hay đến 

khu nhà trọ ở tổ 2 phường HS, thành phố TN là nhà trọ của chị Nguyễn Thị H1 

(sinh năm 1973 trú tại tổ 28, phường TT, thành phố TN) chơi. Khi Đ điều khiển xe 

mô tô đến cách nhà trọ khoảng 20m và ngồi theo dõi chị T1. Ngồi một lúc Đ thấy 

chị T1 đi sang quán nước đối diện khu nhà trọ. Tại quán nước có anh Hoàng Đức 

A (sinh năm 1984, trú tại đội 2, GL, xã PL, huyện SD, tỉnh TQ, hiện đang thuê nhà 

trọ của chị H1). Đ nhìn thấy chị T1 và anh Đức A đứng nói chuyện với nhau. Sau 

đó, anh Đức A khoác vai chị T1 và cả hai đi bộ sang dãy nhà trọ. Đ quan sát thấy 

Đức A và chị T1 đi vào  phòng trọ đầu tiên ở dãy nhà trọ bên trái. Sau khi vào 

phòng thì Đức A thò tay qua lỗ cửa chốt then bên ngoài lại. Trong phòng lúc này 

có anh Trần Duy T2 do say rượu nên đang nằm ngủ trên giường không biết việc 

anh Đức A và chị T1 vào phòng. Đ thấy vậy nên cho rằng Đức A đưa vợ mình vào 

phòng trọ để quan H1 tình dục với nhau nên Đ chạy ra chỗ cất xe mô tô lấy con 

dao mang theo từ trước chạy đến cửa phòng trọ. Đ mở cửa phòng trọ của anh T2 để 

vào bên trong phòng. Khi vào phòng, Đ nhìn thấy anh T2 nằm phía trong sát tường 

không đắp chăn, ở giữa là Đức A và ngoài cùng là chị T1 đang ôm nhau cùng đắp 

chung 1 chăn. Thấy vậy, Đ nói to “Tao bắt quả tang rồi nhé, mày còn chối được 

không?” rồi dùng tay lật chăn ra, chị T1 nói: “Không phải như vậy đâu”. Đ cầm 

con dao trên tay phải chém nhiều nhát theo hướng từ trên xuống, trúng vào đầu, có 

nhát trúng vào mặt chị T1. Chị T1 liền giơ 02 tay lên ôm đầu và xoay người che 

chắn nên có nhát trúng vào 2 tay. Khi chém nhát cuối cùng Đ nói “tao chém cái 

nữa cho mày chết mẹ mày đi”. Thấy vậy Đức A liền vùng dậy ôm theo chiếc chăn 
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vừa đắp vụt về phía Đ để ngăn không cho Đ chém nữa. Trong khi anh Đức A khua 

chăn về phía Đ thì Đ dùng con dao chém trúng vào mặt ngoài tay trái của Đức A 

01 nhát. Sau đó, con dao mà Đ sử dụng bị rơi xuống nền nhà. Lúc này, anh Đức A 

hô hoán gọi anh T2 “T2 ơi, dậy đánh chết mẹ thằng này cho anh”. Nghe thấy 

tiếng Đức A gọi, T2 vùng dậy thì Đ bỏ chạy, anh T2 vớ được 01 chiếc gậy tre dài 

khoảng 1,7m cầm trên tay chạy đuổi theo Đ. Đ bỏ chạy về phía hồ Thiên Nga, anh 

T2 đuổi theo khoảng 30m - 40m nhưng không đuổi kịp nên vứt chiếc gậy đi và 

quay về phòng trọ, còn Đ bỏ chạy về phía đường tròn Gang Thép. 

Sau khi bị chém chị T1 bị thương nặng nên anh Đức A cùng mọi người đưa 

chị T1 đến Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên cấp cứu, đến 23 giờ 10 phút cùng 

ngày được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên tiếp tục cấp 

cứu và điều trị đến ngày 27/02/2018 được ra viện. Ngày 28/02/2018 tiếp tục điều 

trị tại Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên đến ngày 23/3/2018 được ra viện. Anh 

Đức A cũng vào viện Gang Thép để điều trị và ngày hôm sau 04/02/2018 thì ra 

viện. 

Kết quả khám nghiệm hiện trường và thu giữ như sau: 

+ Vị trí số 01 là vị trí trên hành lang, sát mép cửa ra vào và sát mép tường 

phía Bắc của phòng trọ phát hiện dấu vết vật chất màu nâu đỏ không rõ hình, dạng 

nhỏ giọt, đã khô có kích thước (2,7 x 0,7)m. Thu giữ một phần vật chất màu nâu đỏ 

tại vị trí này. 

+ Vị trí số 02 là vị trí trên sàn nhà, sát mép cửa ra vào cách mép tường phía 

Bắc 0,4m phát hiện dấu vết vật chất màu nâu đỏ không rõ hình, dạng nhỏ giọt, đã 

khô có kích thước (2,7 x 0,6)m. Thu giữ một phần vật chất màu nâu đỏ tại vị trí 

này. Trên sàn nhà, sát mép tường phía Tây và mép tường phía Nam có trải một 

thảm vải màu nâu đỏ, kích thước (2 x 2,4)m. 

+ Vị trí số 03 là vị trí trên mặt thảm vải, cách mép tường phía Tây 2,3m và 

cách mép tường phía Nam 01m phát hiện nhiều nhóm các sợi lông tóc màu vàng 

đen dài khoảng 10cm. Trên sàn nhà, sát mép tường phía Nam cách mép tường phía 

Tây 2,4m có kê 01 giường gỗ có kích thước (1,95 x 2,1 x 0,4)m mặt giường có trải 

ga bằng vải Nhung màu kẻ sọc trắng sữa và nâu đỏ. 

+ Vị trí số 04 là vị trí trên mặt ga trải giường, sát mép tường phía Nam, cách 

mép giường phía Tây 65cm phát hiện vùng dấu vết vật chất màu nâu đỏ, không rõ 

hình, dạng thấm, còn ẩm có kích thước (40 x 40)cm. Thu giữ một phần mẫu vật 

chất màu nâu đỏ tại vị trí này. Trên mặt ga trải giường cách mép giường phía Nam 

15cm, sát mép giường phía Tây đặt 01 gối vải màu xanh, kích thước 60 x 40cm. 

+ Vị trí số 05 là vị trí trên mặt gối phát hiện vùng dấu vết vật chất màu nâu đỏ, 

không rõ hình, dạng thấm, còn ẩm có kích thước (40 x 50)cm và một mảnh da tế 
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bào có kích thước (4,5 x 2,5)cm. Thu giữ một phần mẫu vật chất màu nâu đỏ và 

mảnh da tế bào tại vị trí này. 

+ Vị trí số 06 là vị trí trên mặt ga trải giường, cách mép giường phía Tây 

07cm, cách mép giường phía Nam 0,5m phát hiện 01 ổ khóa kim loại màu Bạc ở 

trạng thái mở, có cắm chìa khóa, kích thước (10 x 06)cm. Trên mặt tường phía 

Nam cách mép tường phía Tây 2,5m cao cách sàn nhà 50cm phát hiện vùng dấu 

vết vật chất màu nâu đỏ, dạng chảy theo dòng, theo hướng từ trên xuống dưới, rộng 

60cm. 

+ Vị trí số 07 là vị trí trên sàn nhà, sát mép tường phía Nam cách mép tường 

phía Tây 03m phát hiện vùng chất lỏng, màu nâu đỏ, dạng vũng, không rõ hình, 

còn ướt, kích thước (80 x 60)cm. Thu giữ một phần mẫu vật chất màu nâu đỏ tại vị 

trí này. Trên mặt giường phát hiện 01 chiếc chăn lông màu vàng Nâu, trên chăn có 

bám dính vùng vật chất màu nâu đỏ, dạng thấm, còn ẩm. 

+ Vị trí số 08 là vị trí trên mặt tường phía Nam, cách mép tường phía Tây 

2,4m phát hiện vùng dấu vết vật chất màu nâu đỏ, không rõ hình, dạng vung bắn 

các hạt (giọt) chất lỏng, đỉnh cao nhất cách mặt sàn nhà 1,5m, kích thước (50 x 60) 

cm, các dấu vết ở dạng thưa thớt, rải rác, không liên tục, sát mép tường phía Nam 

cách mép tường phía Tây 2,28m có 01 rèm kéo bằng vải màu xám (thu gọn sát 

mép tường phía Nam). Trên rèm (mặt phía sát giường) phát hiện một vùng dấu vết 

vật chất màu nâu đỏ, dạng thấm có hình các giọt chất lỏng bị vung vẩy bám dính 

trên bề mặt, kích thước (1,2 x 0,4)m, các dấu vết ở dạng thưa thớt, rải rác không 

liên tục. Thu giữ một phần mẫu vật chất màu nâu đỏ tại vị trí này. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 38/TgT ngày 05/02/2018 

của Trung tâm pháp y Sở y Tế tỉnh Thái Nguyên (đối với Nguyễn Thị T1): Phần 

kết luận có ghi: Dấu hiệu chính qua giám định: Vỡ xương sọ, gẫy xương chính 

mũi, gẫy xương bàn tay hai bên, đứt gân hai bàn tay, đứt rời ngón tay cái bàn tay 

(T). Tỷ lệ tổn tương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 41%. Áp dụng 

phương pháp cộng lùi. Kết luận khác: Trên cơ sở bệnh nhân thấy còn có một số 

thương tích chưa được thể hiện trong giấy chứng nhận thương tích nên sau khi 

bệnh nhân ra viện đề nghị Cơ quan điều tra trưng cầu giám định bổ sung. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 93/TgT ngày 02/4/2018 

của Trung tâm pháp y Sở y Tế tỉnh Thái Nguyên (đối với Nguyễn Thị T1 theo 

quyết định trưng cầu giám định bổ sung số 04 ngày 02/4/2018 của Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên) phần kết luận có ghi: 

Dấu hiệu chính qua giám định: Lún vỡ xương vòm sọ, đụng dập tụ máu trong 

nhu mô não, gẫy xương chính mũi, gãy xương bàn tay (P), đứt gân 2 bàn tay, cụt 

ngón 1 bàn tay (T), mổ thăm dò ổ bụng, có 01 vết sẹo kích thước lớn, 02 sẹo kích 
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thước trung bình, 04 sẹo kích thước nhỏ, 01 sẹo vết thương vùng mặt ảnh hưởng 

đến thẩm mỹ, mắt trái thị lực giảm xuống 7/10. 

Các thương tích chưa được giám định được ghi nhận trong các bệnh án gồm: 

01 vết sẹo thường vùng mặt ảnh hưởng đến thẩm mỹ, 01 vết sẹo kích thước lớn, 02 

vết sẹo kích thước trung bình, mắt trái thị lực giảm xuống 7/10, gãy 02 xương bàn 

tay, bàn tay không bị biến dạng và không hạn chế chức năng bàn tay, ngón tay, 

đụng dập tụ máu trong nhu  mô não, mổ thăm dò ổ bụng. 

Tỷ lệ % thương tích chưa được giám định, giám định bổ sung 61%. 

Tỷ lệ % các thương tích đã được giám định lần trước 41%. 

Cộng lùi 41% + 61% = 76,75% (làm tròn 77%). 

Thương tích vùng mặt của chị T1 không thuộc trường hợp “Thương tích biến 

dạng vùng mặt”. 

Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 77%. Áp dụng 

theo phương pháp cộng lùi (BL 71, 73). 

Ngày 03/02/2018, anh Đức A có đơn đề nghị được giám định thương tích và 

truy cứu trách nhiệm hình sự với Lê Bá Đ. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 39/TgT ngày 05/02/2018 

của Trung tâm pháp y Sở y Tế tỉnh Thái Nguyên đối với Hoàng Đức A có ghi: Dấu 

hiệu chính qua giám định: 1/3 dưới cẳng tay trái có 01 vết sẹo hình chữ U, mầu nâu 

nhạt còn chỉ khâu, kích thước dài 14cm x rộng 0,2cm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do 

thương tích gây nên hiện tại là 3%. 

Sau khi gây thương tích cho chị T1 và anh Đức A. Đến khoảng 0 giờ 20 phút 

ngày 04/02/2018, Đ đã đến Công an phường HS, thành phố Thái Nguyên đầu thú 

và khai nhận rõ hành vi phạm tội của mình. 

Ngày 23/3/2019 A Đức A có đơn đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự 

với Lê Bá Đ và không yêu cầu bồi thường thiệt hại sức khỏe. 

Tại bản cáo trạng số 33/CT - VKS (P2), ngày 08/7/2019, của Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Thái Nguyên truy tố Lê Bá Đ về tội “giết người” quy định tại khoản 

2 Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Tại phiên tòa bị cáo Lê Bá Đ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình 

như các lời khai tại cơ quan điều tra và bản cáo trạng đã truy tố. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên giữ nguyên 

bản cáo trạng số 33/CT - VKS (P2), ngày 08/7/2019 của Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Lê Bá Đ phạm tội 

“giết người” và áp dụng khoản 2 Điều 123; điểm b, s khoản 1; khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật hình sự; Xử phạt: Bị cáo Lê Bá Đ từ 09 năm đến 10 năm tù.  
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Về trách nhiệm dân sự: Anh Đức A không yêu cầu bị cáo Đ phải bồi thường 

nên không xem xét.  

Chị T1 yêu cầu bị cáo Đ phải có trách nhiệm bồi thường cho chị tổng số tiền 

200.000.000đ (hai trăm triệu đồng), bị cáo Đ nhất trí. Do vậy, công nhận sự thỏa 

thuận giữa bị cáo Đ và chị T1. 

Về vật chứng của vụ án gồm: 01 con dao (loại dao rựa dài 42cm, cả chuôi và 

lưỡi đều bằng kim loại liền khối, màu đen, mũi dao vuông, bản rộng nhất 06cm, 

chuôi dao dài 10cm, trên lưỡi dao có bám dính một vùng vật chất màu nâu đỏ đã 

khô (nghi là máu) có kích thước 9,5cm x 1,5cm. Quá trình điều tra, Cơ quan điều 

tra đã tiến hành truy tìm và thu giữ được con dao và niêm phong trong bì có ký 

hiệu NS1. Ngoài ra, còn có 07 bì niêm phong có ký hiệu từ A1 đến A7 bên trong 

có 06 phong bì chứa mẫu vật chất màu đỏ (nghi là máu người) đã khô ký hiệu từ 

A1 đến A6; 01 mẫu bì niêm phong có chứa mẫu vật mảnh da tế bào (nghi là da 

người) đã khô ký hiệu A7. Hiện số vật chứng này đã được Chi cục thi hành án 

thành phố Thái Nguyên thi hành xong theo bản án hình sự số 255/2018/HSST ngày 

29/6/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có hiệu lực pháp luật 

trước khi bản án này bị cấp giám đốc thẩm hủy. 

Về án phí: Áp dụng Điều 136 bộ luật tố tụng hình sự 2015; Nghị quyết số 

326/2016/NQ - UBTVQH 14, 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, buộc bị cáo Lê Bá Đ phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự 

sơ thẩm và 10.000.000đ (mười triệu đồng) án phí dân sự.  

Trong phần tranh luận bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan không có ý kiến tranh luận với đại diện Viện kiểm sát. Trong lời nói sau cùng 

bị cáo xin được hưởng mức án thấp nhất để sớm trở về với cộng đồng, xã hội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

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

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

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, những người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, những người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng đã truy tố, bị cáo xác định 
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cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên truy tố bị cáo là đúng 

người, đúng tội, không oan. Xét thấy lời nhận tội của bị cáo tại cơ quan điều tra và 

tại phiên tòa là hoàn toàn tự nguyện, khách quan, phù hợp với các chứng cứ, tài 

liệu khác đã thu thập hợp lệ có trong hồ sơ vụ án như: Kết quả khám nghiệm hiện 

trường, lời khai của người bị hại, người làm chứng, vật chứng thu giữ của vụ án, 

kết luận giám định. Như vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để xác định:  

Khoảng 20 giờ ngày 03/02/2018 tại phòng trọ của anh Trần Đình T2 thuê ở 

tổ 2, phường HS, thành phố TN, Lê Bá Đ phát hiện chị Nguyễn Thị T1 (là vợ Đ) 

cùng anh Hoàng Đức A nằm ôm nhau trên giường, nên Lê Bá Đ đã dùng con dao 

mang theo từ trước đó (loại dao rựa dài 42cm cả chuôi và lưỡi đều bằng kim loại 

liền khối, màu đen, mũi dao vuông, lưỡi dao bản rộng nhất là 6cm, chuôi dài 

10cm) đã chém nhiều nhát vào phần đầu, mặt và tay của chị T1 làm chị T1 bị 

thương tích nặng. Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên cho chị T1 

là 77%. Trong quá trình bị cáo Đ gây thương tích cho chị T1, anh Hoàng Đức A đã 

vào can ngăn cũng bị Đ dùng dao gây thương tích tổn thương 3% sức khỏe. Anh 

Đức A và chị T1 đều có đơn đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Lê Bá Đ. 

Tuy nhiên ngày 23/3/2019 Anh Đức A có đơn đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm 

hình sự với Lê Bá Đ và không yêu cầu bồi thường thiệt hại sức khỏe, do vậy cơ 

quan Điều tra đã đình chỉ điều tra đối với Đ về tội cố ý gây thương tích là có căn 

cứ, phù hợp quy định của pháp luật. 

 Tại bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã truy tố bị cáo 

Đ về tôị “Gi ết người” theo khoản 2 Điều 123 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng 

người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật. 

Điều 123 Bô ̣luâṭ hình sự quy định: 

Tại khoản 1 “Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình”. 

Từ điểm a đến điểm q. 

Tại khoản 2 có quy định: “ phạm tội không thuộc trường hợp quy định tại 

khoản 1 điều này thì bị phạt từ 07 đến 15 năm”. 

[3] Xét tính chất của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị 

cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm quyền được sống, được bảo hộ về tính 

mạng của công dân được pháp luật bảo vệ, hành vi của bị cáo gây hoang mang 

trong nhân dân, gây mất trật tự trị an xã hội. Hành vi phạm tội của bị cáo cần phải 

xét xử nghiêm khắc, người bị hại không chết là nằm ngoài ý muốn của bị cáo, do 

vậy cần buộc bị cáo phải chịu một hình phạt tương ứng với hành vi do bị cáo đã gây 

ra cho người bị hại, nhằm cải tạo giáo dục bị cáo, đồng thời răn đe, phòng chống tội 

phạm chung.  
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[4] Xét nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị 

cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy:  

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, 

trước khi phạm tội có nhân thân tốt, quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo 

thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, sau khi phạm tội bị cáo 

đã dùng tiền tiết kiệm của vợ chồng để khắc phục một phần hậu quả do vậy bị cáo 

được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, b khoản 1 

Điều 51 Bộ luật hình sự. Sau khi gây án bị cáo đã đầu thú ngay, trong vụ án này 

người bị hại cũng có một phần lỗi, do vậy bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự quy định taị khoản 2 Điều 51 Bô ̣luâṭ hình sự.  

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. Do vậy khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét 

xử sẽ xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, thể hiện sự khoan hồng của nhà nước 

trong việc áp dụng pháp luật. 

[5] Về trách nhiệm dân sự: Anh Đức A không yêu cầu bị cáo Đ phải bồi 

thường nên Tòa án không xem xét giải quyết. Chị T1 có yêu cầu bị cáo Đ phải có 

trách nhiệm bồi thường cho chị tổng số tiền 200.000.000đ (hai trăm triệu đồng). 

Tại phiên tòa, bị cáo Đ nhất trí mức bồi thường do chị T1 đưa ra, do vậy, Hội đồng 

xét xử công nhận sự thỏa thuận mức bồi thường giữa bị cáo Đ và chị T1. 

[6] Về vật chứng của vụ án gồm: 01 con dao (loại dao rựa dài 42cm, cả chuôi 

và lưỡi đều bằng kim loại liền khối, màu đen, mũi dao vuông, bản rộng nhất 06cm, 

chuôi dao dài 10cm, trên lưỡi dao có bám dính một vùng vật chất màu nâu đỏ đã 

khô (nghi là máu) có kích thước 9,5cm x 1,5cm. Quá trình điều tra, Cơ quan điều 

tra đã tiến hành truy tìm và thu giữ được con dao và niêm phong trong bì có ký 

hiệu NS1. Ngoài ra, còn có 07 bì niêm phong có ký hiệu từ A1 đến A7 bên trong 

có 06 phong bì chứa mẫu vật chất màu đỏ (nghi là máu người) đã khô ký hiệu từ 

A1 đến A6; 01 mẫu bì niêm phong có chứa mẫu vật mảnh da tế bào (nghi là da 

người) đã khô ký hiệu A7. Hiện số vật chứng này đã được Chi cục Thi hành án dân 

sự thành phố Thái Nguyên thi hành xong theo bản án hình sự số 255/2018 ngày 

29/6/2018/HSST của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có hiệu lực pháp 

luật trước khi bản án này bị cấp giám đốc thẩm hủy, do vậy không xem xét. 

[8] Tại phiên tòa, lời đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh là có 

căn cứ, phù hợp với quy định của pháp luật. 

[9] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự theo 

quy định của pháp luật. 

[10] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan trong vụ án được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 
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Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 326 Bộ luật tố tụng hình sự; 

         Tuyên bố: Bị cáo Lê Bá Đ phạm tôị “Giết người” (chưa đạt).   

        Áp dụng: Khoản 2 Điều 123; điểm s, b khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; 

Điều 15 và Điều 57 của Bộ luật hình sự; 

        1. Xử phạt: Bị cáo Lê Bá Đ 09 năm (chín năm) tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày 23/02/2018. 

        Áp dụng: Điều 329 của Bộ luật tố tụng hình sự. Quyết định tạm giam bị cáo 

Lê Bá Đ 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm để đảm bảo việc thi 

hành án. 

        2. Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ vào các Điều 584, 585 và Điều 590 của Bộ 

luật dân sự.  

        Công nhận sự thỏa thuận giữa bị cáo Đ và chị T1. Bị cáo Đ có trách nhiệm bồi 

thường thương tích cho chị T1 số tiền 200.000.000đ (hai trăm triệu đồng). 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn yêu 

cầu thi hành án, mà người phải thi hành án không thanh toán các khoản tiền trên thì 

còn phải chịu lãi xuất chậm trả tại thời điểm thanh toán theo quy định tại Điều 357 

và Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7a, 7b 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. 

         Về vật chứng của vụ án: Đã thi hành án xong. 

          Về án phí: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Nghị quyết 

số 326/2016/NQ - UBTVQH 14, 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, buộc bị cáo Lê Bá Đ phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn  đồng) án phí hình sự 

sơ thẩm và 10.000.000đ (mười triệu đồng) án phí dân sự.  

Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan, báo cho biết có quyền kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhâṇ:                                                                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                                                                           

- TANDTC; TANDCC;                                          THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Sở Tư Pháp;   

- VKSND tỉnh Thái Nguyên;                                   
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO  

                       TẠI ĐÀ NẴNG 

 

     Bản án số: 344/2019/HS-PT 

     Ngày: 01-11-2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 

Với thành phần Hội đồng  xét xử phúc thẩm gồm có: 

 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Cường 

 Các Thẩm phán: Ông Trần Minh Tuấn 

 Ông Nguyễn Văn Tào 

Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Minh Hoàng- Thư ký Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Đà Nẵng. 

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

Ông Đỗ Xuân Ân - Kiểm sát viên. 

Vào ngày 01 tháng 11 năm 2019 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai, 

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

280/TLPT-HS ngày 06 tháng 8 năm 2019 đối với bị cáo: K về tội “Giết người”. Do 

có kháng cáo, kháng nghị đối với bản án hình sự sơ thẩm số 09/2019/HS-ST ngày 

27/6/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai. 

 Bị cáo kháng cáo: 

K - sinh ngày 31 tháng 6 năm 2001 tại Gia Lai. Nơi cư trú: Làng H, xã I, 

huyện C, tỉnh Gia Lai; Nghề nghiệp: Làm nông; trình độ văn hóa: 8/12; dân tộc: 

Jrai; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông S và bà P. Bị 

cáo ra đầu thú và bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 18/12/2018 cho đến nay. Có mặt 

Người đại diện hợp pháp cho bị cáo: 

Ông S- sinh năm 1981 (cha của bị cáo). Vắng mặt. 

Nơi cư trú: huyện C, tỉnh Gia Lai. 

* Người bào chữa cho bị cáo: Bà Trang Thị Thùy D- Trợ giúp viên pháp lý 

của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Gia Lai. Có mặt. 

* Người bị hại: Anh Bùi Văn Q - sinh năm 1971. Nơi cư trú: huyện C, tỉnh 

Gia Lai. Vắng mặt. 

* Người bảo vệ quyền lợi cho người bị hại: ông Thiều Hữu M - Trợ giúp 

viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Gia Lai. Có mặt. 
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* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Bà B - sinh năm 1954 (bà Ngoại của bị cáo).  

Nơi cư trú: huyện C, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt. 

* Người phiên dịch: Bà N. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Bị cáo K bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai truy tố về hành vi phạm tội 

như sau: 

K chung sống như vợ chồng với chị SN từ tháng 3/2018 tại nhà ông Rơ Mah 

H thuộc làng H, xã M, huyện C, tỉnh Gia Lai. Đến khoảng tháng 11/2018, K và chị 

SN chuyển về sống với mẹ ruột là bà SO và cha dượng là ông Bùi Văn Q tại nhà 

ông Q thuộc làng H, xã M, huyện C, tỉnh Gia Lai. Trong quá trình chung sống tại 

nhà ông Q thì ông Q thường xuyên chửi bới K về việc K không chịu lo làm ăn và 

không tôn trọng người lớn. 

Khoảng 22h30’ ngày 17/12/2018, sau khi đi dự đám ma tại làng Khôi, xã I, 

huyện C, tỉnh Gia Lai, K cùng chị SN đi bộ về nhà ông Q, về đến nhà, SN xuống 

bếp lấy 01 con dao (dài 44,5cm, cán bằng gỗ dài 14cm, đường kính 2,5cm, 02 đầu 

cán được bọc bằng kim loại, lưỡi dài 30,5cm, bản rộng nhất 05cm, mũi nhọn) đem 

vào phòng ngủ cắt dưa hấu để 02 vợ chồng ăn, sau khi ăn xong SN cất con dao vào 

trong gầm giường ngủ rồi lên giường nằm, còn K ngồi trên giường hút thuốc lá. 

Khoảng 23h00’ cùng ngày, ông Bùi Văn Q điều khiển xe mô tô chở con trai 

là Bùi Siu S (sinh năm 2014) từ đám ma tại làng Khôi về nhà. Ông Q đi vào trong 

nhà thì thấy K đang ngồi trong phòng ngủ nên chửi K hỗn và coi thường người lớn 

thì K ngồi im không nói gì. Ông Q tiếp tục tiến lại gần cửa phòng ngủ chửi K: 

“Mày ở nhà tao không làm gì ngày ăn 3-4 bữa, chỉ có con chó mới làm thế”. Bức 

xúc trước câu nói của ông Q, K cúi xuống gầm giường ngủ lấy con dao mà SN đã 

cất trước đó ra, đứng dậy nỏi: “ông có tin là tôi chém chết ông không hả ”, thì ông 

Q đi ra gần cửa chính phòng khách lấy 01 chiếc rìu (cán bằng gỗ dài 51 cm, bản 

rộng 06cm, dày 1,5cm, lưỡi rìu bằng kim loại dài 17cm, phần lưỡi rộng 9cm) đi 

vào đứng trước cửa phòng ngủ của vợ chồng K, tiếp tục có lời qua tiếng lại với K. 

Chị SN thấy vậy đứng ra can ngăn thì ông Q thả rìu xuống dưới chân, K cũng thả 

con dao trên giường ngủ và vẫn đứng ở trong phòng lời qua tiếng lại với ông Q. 

Trong lúc cãi nhau, ông Q có nói với K: “Mày biết mày lấy con của ai không, con 

của tao đó ” thì K nói lại “SN không phải là con của ông mà là con của người khác 

Nghe vậy, ông Q lúc này đang đứng đối diện K dùng tay phải đấm 01 phát trúng 

vào mắt trái của K làm K ngã ngửa xuống giường rồi cúi xuống nhặt chiếc rìu đi ra 

ngoài sân. K bức xúc, đứng dậy cầm con dao định đuổi theo thì bị chị SN ngăn 

cản, ôm K lại, K nói: “Em để người ta đánh anh thế này sao ”. Lúc này ông Q đi 

đến chỗ xe mô tô đang dựng ngoài sân, dịnh lấy xe bỏ đi nên đã ném lại chiếc rìu 

vào trong phòng khách làm cho K bực tức, K vùng vẫy thoát khỏi chị SN, cầm con 

dao đi ra ngoài sân. Lúc này ông Q đang đứng khom lưng gần chỗ xe mô tô, quay 

lưng về phía K; K từ đằng sau cầm dao bằng tay phải chém 01 phát từ trên xuống 

trúng lưng ông Q, ông Q quay người lại bỏ chạy vào nhà thì bị K đuổi theo  đến 
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của phòng khách chém thêm 01 phát từ trên xuống vào phía sau đầu và dùng tay 

trái đẩy ông Q vào trong nhà. K tiếp tục dùng tay phải cầm dao chém thêm 02 phát 

vào đầu ông Q. Thấy ông Q có ý định rướn đến lấy chiếc rìu mà ông Q đã ném vào 

trong nhà trước đó thì K tiếp tục chém nhiều phát vào lưng, vào vai làm ông Q ngã 

xuống nền nhà. Trong lúc ông Q lăn qua lăn lại vì đau và dùng tay ôm đầu, K tiếp 

tục dùng dao nhắm vào đầu, vào mặt chém liên tiếp nhiều phát. Sau đó K cúi người 

xuống dùng dao đâm 01 phát từ trên xuống vào bụng của ông Q. K rút dao và có ý 

định đâm tiếp vào bụng ông Q mục đích cho ông Q chết tại chỗ thì bị chị SN can 

ngăn, hất tay K ra nên K dừng lại và cầm con dao đi bộ ra ngoài để đến nhà Siu 

Đan (là công an viên xã M) đầu thú. Trên đường đi gặp Siu Đan, K đưa con dao 

cho Siu Đan và nói: “Dao này mới chém ông Q xong”. Nghe vậy, Siu Đan bảo K 

đứng đợi để Siu Đan vào xem ông Q như thế nào, vì sợ người nhà ông Q đánh trả 

thù nên K đã đi bộ đến trạm Biên phòng xã I ở tại đó đến khi Siu Đan tìm thấy và 

đưa K đến Công an xã I đầu thú. Ông Bùi Văn Q được gia đình đưa đi cấp cứu và 

điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai đến ngày 02/01/2019 thì xuất viện. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 262/TgT-TTPY ngày 

26/12/2018 của Trung tâm pháp y tỉnh Gia Lai, kết luận: 

Dấu hiệu chính qua giám định: 

Ba vết thương phần mềm vùng mặt đã khâu ngày thứ 3 chưa cắt chỉ, ảnh 

hưởng thẩm mỹ: Một vết vùng trán phải kích thước 4,5cm; Một vết dọc từ vùng 

thái dương trái xuống đến má cằm dài 17 cm và một vết ngang qua vùng cằm dài 6 

cm: 11% (MIV.1-T63). 

- Mười ba vết thương phần mềm đã khâu ngày thứ 3 chưa cắt chỉ: Ba vết 

vùng chẩm phải kích thước mỗi vết: 14cm; 4cm và 3 cm; Một vết vùng thái dương 

đỉnh phải kích thước 11cm; Hai vết vùng lưng dọc theo xương bả vai trái kích 

thước mỗi vết 10cm và 18cm; Một vết rách da không liên tục kéo dài tự đường 

nách trước trái xuống mặt trước trong cánh tay đến hõm khuỷu tay trái kích thước 

mỗi vết 4,5cm, 10cm và 5,5cm; vết xước da ở dưới núm vú trái kích thước 

(7x0,l)cm; Một vết vùng bụng bên trái dài 8,5cm; Ba vết 1/3 giữa mặt trước ngoài 

cẳng tay phải kích thước mỗi vết: 3cm, 6cm và lcm; Một vết sây sát da vùng mỏm 

khuỷu tay trái kích thước (2xl)cm: 8% (M I.3-T63) 

Đứt động mạch quay tay phải đã khâu nối không có biểu hiện thiếu máu 

nuôi dưỡng bên dưới: 4% (M 3.1 - T23). 

Đứt gân gấp cổ tay quay phải đã khâu nổi ảnh hưởng đến động tác khớp cổ 

ta: 3%(M5.1 -T49). 

Gãy xương hàm dưới hai bên : 8% (M I.1 - T73). 

Nứt võ xương vòm sọ: 8% (M 2.1 – T11). 

Dập não vùng thái dương đỉnh phải tụ khí nội sọ, phù não: 31% (M III. 1 - 

T12). 

Vỡ xương gò má trái: 8% (M 1.1 - T73). 
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- Tỉ lệ tổn thương cơ thể tạm thời do thương tích gây nên tại thời điểm giám 

định là: 59% (Năm mươi chín phần trăm). Áp dụng phương pháp cộng lùi theo 

Thông tư 20/2014/TT-BYT. 

Tại bản cáo trạng số 33/CTr-VKS-P2 ngày 06/5/2019, Viện kiểm sát Nhân 

dân tỉnh Gia Lai đã truy tố bị cáo K về tội “Giết người” theo điểm n khoản 1 Điều 

123 BLHS.. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 09/2019/HSST ngày 27/6/2019 của Toà án 

nhân dân tỉnh Gia Lai đã quyết định:  

Căn cứ vào Điều 326; Điều 327 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 123 Bộ luật 

hình sự. 

1. Tuyên bố bị cáo K phạm tội: “Giết người”. 

Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38; Điều 91; Điều 101 Bộ luật hình sự: 

Xử phạt bị cáo K 09 (chín) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ 

ngày 18/12/2018. 

Ngoài ra Bản án còn quyết định về  xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng 

cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 08/7/2019 bị cáo K kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Ngày 05/7/2019, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành 

Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 01/QĐ-VLS-P2 kháng nghị một phần bản án 

hình sự sơ thẩm số 09/2019/HS-ST ngày 27/6/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia 

Lai theo hướng áp dụng thêm chế định “phạm tội chưa đạt” theo quy định tại Điều 

57 và Điều 102 Bộ luật hình sự và giảm hình phạt cho bị cáo K. 

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị 

Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Gia Lai và kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm, giảm cho bị cáo một 

phần hình phạt.    

          Người bào chữa cho bị cáo cho rằng gia đình bị cáo nộp bồi thường thêm 

10.000.000 đồng, phía bị hại cũng có lỗi, bị cáo phạm tội chưa đạt, do đó đề nghị 

Hội đồng xét xử xem xét giảm cho bị cáo một phần hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ 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, quan điểm của Viện kiểm sát, sau khi thảo luận và nghị án, 

Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định như sau: 

[1] Tại phiên toà phúc thẩm hôm nay, đại diện VKSNDCC tại Đà Nẵng giữ 

nguyên Quyết định kháng nghị số 01/QĐ-VKS-P2 ngày 05/7/2019 của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia lai, đề nghị sửa bản án sơ thẩm, áp dụng thêm chế 

định “ Phạm tội chưa đạt” theo quy định tại Điều 57 và Điều 102 Bộ luật hình sự và 

giảm hình phạt cho bị cáo. Bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm hình 
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phạt . 

[2] Quá trình giải quyết vụ án, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình, 

lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, 

có đủ cơ sở kết luận:  Bị cáo K là con rể và sống chung nhà với bị hại Bùi Văn Q, 

quá trình sống trong gia đình phát sinh mâu thuẫn nhỏ, do bị cáo lười lao động và 

không nghe lời bị hại nên bị hại la mắng bị cáo làm bị cáo bực tức nên đã sử dụng 

dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào các vị trí khác nhau trên cơ thể người bị hại cho 

đến khi được chị SN can ngăn mới dừng lại, hậu quả bị hại bị thương tích 59%. 

Tuy bị hại không chết nhưng với mâu thuẫn nhỏ nhặt, bị cáo đã có hành vi sử dụng 

dao sắc, nhọn nhắm vào đầu, vào mặt, vào bụng là những vùng trọng yếu trên cơ 

thể của người bị hại đâm, chém liên tiếp nhiều nhát với cường độ tấn công quyết 

liệt, sau đó còn tiếp tục cúi người xuống dùng dao đâm 01 phát từ trên xuống vào 

bụng bị hại rồi rút dao và có ý định đâm tiếp vào bụng bị hại để bị hại chết tại chỗ 

thì bị chị SN hất tay ra nên bị cáo mới dùng lại. Với hành vi phạm tội như trên, Toà 

án nhân dân tỉnh Gia Lai xét xử bị cáo về tội “Giết người” với tình tiết tăng nặng 

định khung “Có tính chất côn đồ” theo điểm n khoản 1 Điều 123 BLHS là có căn 

cứ, đúng tội. 

[3] Xét kháng nghị của Viện kiểm sát cho rằng cần phải áp dụng chế định 

“Phạm tội chưa đạt” theo quy định tại Điều 57 và Điều 102 Bộ luật hình sự và giảm 

hình phạt cho bị cáo K, thấy rằng:  Khi thực hiện hành vi phạm tội, để thỏa mãn 

bực tức do bị hại la mắng, xúc phạm bị cáo đã dùng dao sắc, nhọn đâm, chém nhiều 

nhát vào những vùng trọng yếu trên cơ thể bị hại, không những thế với tư thế cúi 

người xuống dùng dao đâm 01 nhát từ trên xuống vào bụng bị hại rồi rút dao ra để 

tiếp tục đâm thì được chị SN can ngăn bị cáo mới dừng lại. Như vậy, trong vụ án 

này khi bị cáo K đang thực hiện hành vi phạm tội thì bị chị SN ngăn cản nên bị cáo 

đã chấm dứt hành vi phạm tội và đi đầu thú, dẫn đến bị cáo không thực hiện được 

hành vi phạm tội đến cùng. Hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp phạm tội 

chưa đạt quy định tại Điều 15 Bộ luật hình sự nhưng Toà án cấp sơ thẩm không áp 

dụng cho bị cáo được hưởng chế định phạm tội chưa đạt theo quy định tại Điều 57 

Bộ luật hình sự và quyết định hình phạt trong trường hợp phạm tội chưa đạt đối với 

người dưới 18 tuổi theo khoản 3 Điều 102 Bộ luật hình sự đối với bị cáo là không 

đúng.  Do vậy, Hội đồng xét xử phúc thẩm cần chấp nhận kháng nghị của Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, sửa bản án sơ thẩm, giảm cho bị cáo 

một phần hình phạt. 

[4] Về kháng cáo xin giảm hình phạt của bị cáo, HĐXX phúc thẩm thấy: Khi 

xét xử sơ thẩm, Toà án cấp sơ thẩm đã xem xét áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm 

nhẹ cho bị cáo, như: đầu thú, ăn năn hối cải, tác động gia đình bồi thường một phần 

thiệt hại, bị hại cũng có một phần lỗi, áp dụng nguyên tắc xử lý đối với người dưới 

18 tuổi theo quy định tại Điều 91, Điều 101 Bộ luật hình sự.  Tuy nhiên, như đã 

phân tích trên, Toà án cấp sơ thẩm không áp dụng chế định phạm tội chưa đạt đối 

với bị cáo do đó đã tuyên mức án 9 năm tù là chưa phù hợp. Do đó, chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm, giảm cho bị cáo một phần hình phạt. 

Từ những vấn đề phân tích, lập luận trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy 
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kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia lai về áp dụng chế định phạm tội 

chưa đạt và giảm hình phạt cho bị cáo và kháng cáo xin giảm hình phạt của bị cáo 

là có cơ sở nên được Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận, sửa bản án sơ 

thẩm, giảm cho bị cáo một phần hình phạt.  

Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu án phí phúc thẩm hình 

sự theo quy định tại nghị quyết 326/NQ-UBTVQH k14 về án phí, lệ phí Toà án. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo kháng nghị (về 

xử lý vật chứng, án phí sơ thẩm) có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn 

kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên; 

                                                  QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố 

tụng hình sự: Chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Gia Lai và kháng cáo của bị cáo K, sửa bản án sơ thẩm. 

Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38; Điều 15; Điều 57; Điều 91; Điều 101; Điều 102 Bộ luật hình sự: 

Xử phạt:  Bị cáo K 07 (bảy) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ 

ngày 18/12/2018. 

 Về án phí phúc thẩm hình sự:  Bị cáo K không phải chịu án phí hình sự phúc 

thẩm.  

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có 

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

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

                                 

 

                            

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

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Gia Lai; 

- VKSND tỉnh Gia Lai; 

- Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai; 

- Phòng HSNV - Công an tỉnh Gia Lai; 

- Cơ quan CSTHAHS - Công an tỉnh Gia Lai; 

- Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai; 

- Cục THADS tỉnh Gia Lai; 

- Trại tạm giam CA tỉnh Gia Lai; 

- Bị cáo; Người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu HSVA, LT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Cường 
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  TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

Bản án số: 09/2020/HS-PT 

Ngày 18/02/2020        

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phùng Chí Thiện; 

Các Thẩm phán: Ông Phạm Ngọc Toàn; 

Ông Trương Quyết Thắng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thu Hằng - Thư Ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Lào Cai. 

- Đ diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Lan Dung - Kiểm sát viên.  

Ngày 18/02/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 01/2020/TLPT-HS ngày 

02/01/2020 đối với các bị cáo Tráng A L và Sùng Seo D, do có kháng cáo của bị 

cáo Tráng A L đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 43/2019/HS-ST ngày 

28/11/2019 của Tòa án nhân dân huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. 

Bị cáo kháng cáo:  

Tráng A L - Sinh ngày: 01/01/1991 tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; Nơi 

ĐKHKTT: Thôn Đ, xã T, huyện B, tỉnh Lào Cai; nghề nghiệp: Lao động tự do; 

trình độ văn hóa: 5/12; dân tộc: Mông; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: 

Việt Nam; con ông Tráng Seo P và bà Hảng Thị M; có vợ: Phà Thị V và 01 con. 

Tiền án; Tiền sự: không;  

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 19/6/2019, hiện đang bị tạm giam tại Trại 

tạm giam Công an tỉnh Lào Cai - Có mặt. 

Bị cáo Sùng Seo D không kháng cáo, không bị kháng nghị. 

- Người bào chữa cho bị cáo: Bà Đỗ Thị Thu B - Trợ giúp viên pháp lý của 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lào Cai - Vắng mặt, gửi bài bào chữa. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

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

vụ án được tóm tắt như sau:  

Năm 2015, Tráng A L quen biết Sùng Seo D và Thào A L1. Năm 2017, L 

và L1 cùng sang Trung Quốc làm thuê, L1 có rủ L về Việt Nam tìm phụ nữ đưa 
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sang Trung Quốc bán, L đồng ý. Đầu tháng 5/2019, D, L và L1 cùng thuê phòng 

trọ tại thành phố Lào Cai để ở. L1 bảo L tìm phụ nữ để đưa sang Trung Quốc 

bán sẽ được trả số tiền từ 5000CNY đến 9000CNY/1 người. Sau đó, L nói lại 

với D về việc tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc bán và D đồng ý.  

Tháng 02/2019, khi Sùng Seo D lái xe taxi tại Sa Pa có quen biết Cư Thị 

Đ (sinh ngày16/6/2002). Khoảng tháng 5/2019, Đ nhắn tin qua Facebook nhờ D 

tìm việc làm tại thành phố Lào Cai. D đã nảy sinh ý định lừa bán Đ sang Trung 

Quốc. D nhắn tin cho Đ số điện thoại của L, D nói với Đ: ông chủ tên Dương 

đang cần thuê người bán quần áo, lương 6.000.000đồng/tháng, nếu muốn đi làm 

thì liên lạc hỏi. Ngày 07/6/2019, Đ gọi điện thoại cho L và đồng ý đến thành phố 

C làm thuê. Ngày 09/6/2019, Đ báo cho L đón ở khu vực cầu Kim Tân. L thông 

tin qua Wechat cho L1 biết và bàn bạc với L1, thống nhất mượn Hầu Seo N số 

tiền 500.000 đồng và L1 bảo L lấy tiền của L1 được 70CNY để chi phí đi lại. L 

điều khiển xe mô tô Yamaha biển kiểm soát 24B1-838.42 đến đón và thuê 

phòng ở nhà nghỉ G cho Đ ở. L thông báo cho D biết nhưng D nói không ra mặt 

vì D và Đ quen biết nhau. L1 và L đã bàn bạc qua Wechat thống nhất khoảng 2 

giờ sáng ngày 10/6/2019 sẽ đưa Đ sang Trung Quốc bán. L1 sẽ liên hệ với người 

lái đò và người mua bên Trung Quốc đón L và Đ ở khu vực thôn Q, xã P, huyện 

T, tỉnh Lào Cai.  

Khoảng 02 giờ ngày 10/6/2019 thì S (cháu của L1) điều khiển xe mô tô 

biển kiểm soát 24B1-838.42 chở L đến nhà nghỉ đón Đ, trên đường đi thấy có 

biển báo vào xã P, Đ có hỏi thì L nói đường Lào Cai tắc nên đi đường này. Khi 

đến thôn Q, xã P thì S để xe trước ngôi nhà hoang và thuê anh Nguyễn Trọng T1 

chở cả 03 người sang sông, tuy nhiên do thuyền của anh T1 không nổ được máy 

nên anh T1 nhờ anh Trần Văn H1 chở đi. Sì lên thuyền trước, còn Đ không 

muốn đi nên L dùng tay đẩy Đ lên thuyền, ngay lúc đó thì tổ công tác Biên 

phòng đến bắt giữ, thu giữ đồ vật chứng có liên quan. Ngày 10/7/2019, Sùng 

Seo D đến công an đầu thú, quá trình điều tra, các bị cáo đều khai nhận hành vi 

phạm tội. 

Bản án hình sự sơ thẩm số 43/2019/HS-ST ngày 28/11/2019 của Tòa án 

nhân dân huyện T, tỉnh Lào Cai đã quyết định:  

Tuyên bố các bị cáo Tráng A L và Sùng Seo D phạm tội “Mua bán người”. 

Căn cứ vào Điểm d Khoản 2 Điều 150, Điều 15, Khoản 3 Điều 57, Điều 

17, Điều 58, Điểm s Khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự: 

Xử phạt bị cáo Tráng A L 06 (sáu) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày 19/6/2019;  

Căn cứ vào Điểm d Khoản 2 Điều 150, Điều 15, Khoản 3 Điều 57, Điều 

17, Điều 58, Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự:  

Xử phạt bị cáo Sùng Seo D 05 (năm) năm 03 (ba) tháng tù, thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày 10/7/2019. 

Ngày 11/12/2019, bị cáo Tráng A L kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 
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Tại phiên toà phúc thẩm 

Bị cáo Tráng A L khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và đề nghị Hội 

đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. 

Đ diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phát biểu quan điểm giải 

quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a, khoản 1, điều 355, điều 

356 Bộ luật tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Tráng A L, 

giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 43/2019/HS-ST ngày 28/11/2019 của 

Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Lào Cai. 

 

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 phúc thẩm nhận định như sau: 

  [1] Về các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên, 

Thẩm phán, Thư ký trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án tại cấp sơ thẩm  

đều thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Tại phiên tòa 

phúc thẩm bị cáo không có ý kiến gì về vấn đề này. Do đó, Hội đồng xét xử xác 

định các hành vi, quyết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng, cơ quan 

tiến hành tố tụng đều hợp pháp.  

[2] Về tội danh 

Lời khai nhận tội của bị cáo Tráng A L tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp 

với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm và các tài 

liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ của vụ án nên có đủ cơ sở xác định:  

Từ ngày 07/6/2019 đến 10/6/2019, lợi dụng sự cả tin của chị Cư Thị Đ, 

Tráng A L cùng với Sùng Seo D đã thuê chị Cư Thị Đ đi bán quần áo tại thành 

phố Lào Cai, sau đó lừa bán chị Đ sang Trung Quốc để lấy tiền. Tuy nhiên, khi 

Tráng A L đang chuẩn bị đưa chị Cư Thị Đ lên thuyền sang Trung Quốc thì bị Tổ 

công tác Biên phòng phát hiện và bắt giữ. Hành vi của bị cáo L đã cấu thành tội 

“Mua bán người” với tình tiết định khung là “Đưa nạn nhân ra khỏi biên giới của 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và thuộc trường hợp "Phạm tội chưa 

đạt" theo quy định tại Điều 15 Bộ luật hình sự. 

Vì vậy, Bản án hình sự sơ thẩm số 43/2019/HS-ST ngày 28/11/2019 của 

Tòa án nhân dân huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai xử phạt bị cáo Tráng A L về 

tội “Mua bán người” theo quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 150 Bộ luật hình sự 

là có căn cứ, đúng người, đúng tội.  

 [3] Xét kháng cáo của bị cáo Tráng A L về việc xin giảm nhẹ hình phạt 

 Hành vi phạm tội của bị cáo Tráng A L là rất nghiêm trọng, xâm phạm 

đến danh dự, nhân phẩm của con người, gây mất trật tự trị an tại địa phương, coi 

con người như hàng hóa để mua bán. Do đó cần phải xử phạt thật nghiêm minh 

trước pháp luật để giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. 

Về vai trò của bị cáo L trong vụ án: Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, bị 

cáo Tráng A L là người khởi xướng, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội nên giữ 

vai trò chính trong vụ án.  
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Về tình tiết tăng nặng TNHS, nhân thân của bị cáo: Tuy bị cáo L không có 

tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nhưng bị cáo có nhân thân xấu: Tại Bản 

án số 22/2019/HSST ngày 22/11/2019 của Tòa án nhân dân huyện Bắc Hà, tỉnh 

Lào Cai xét xử bị cáo Tráng A L 08 năm tù về tội "Mua bán người", thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 19/6/2019. Thời điểm xét xử sơ thẩm (ngày 

28/11/2019) bản án này chưa có hiệu lực pháp luật nhưng tại thời điểm xét xử 

phúc thẩm (ngày 18/02/2020), bản án đã có hiệu lực pháp luật đối với phần liên 

quan đến bị cáo Tráng A L và Tòa án nhân dân huyện Bắc Hà đã ban hành quyết 

định thi hành án đối với L.  

Về tình tiết giảm nhẹ TNHS: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ 

thẩm, phúc thẩm bị cáo luôn thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được áp 

dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS.  

Xét thấy, khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đến vai 

trò của bị cáo trong vụ án, nhân thân của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự và áp dụng đúng các quy định của Bộ luật hình sự về 

quyết định hình phạt trong trường hợp phạm tội chưa đạt để quyết định mức 

hình phạt đối với bị cáo Tráng A L.  

Quá trình xét xử phúc thẩm, bị cáo L không xuất trình được thêm tài liệu, 

chứng cứ mới để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Vì vậy, Bản án hình sự sơ thẩm 

số 43/2019/HS-ST ngày 28/11/2019 của Tòa án nhân dân huyện Bảo Thắng, 

tỉnh Lào Cai xử phạt bị cáo Tráng A L mức án 06 (sáu) năm tù là phù hợp với 

tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo và phát huy được tính răn đe, 

phòng ngừa đối với loại tội phạm này tại địa phương nên Hội đồng xét xử không 

có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo Tráng A L.  

[4] Về án phí hình sự phúc thẩm: Kháng cáo của bị cáo không được chấp 

nhận nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

 [5] Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

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

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ điểm a, khoản 1, điều 355, điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị 

quyết 326/2016/NQUBTVQH14 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.  

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Tráng A L, giữ nguyên Bản án 

hình sự sơ thẩm số 43/2019/HS-ST ngày 28/11/2019 của Tòa án nhân dân 

huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai về phần hình phạt đối với bị cáo Tráng A L 

như sau: 

Căn cứ vào Điểm d Khoản 2 Điều 150, Điều 15, Khoản 3 Điều 57, Điều 

17, Điều 58, Điểm s Khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự: 

Xử phạt bị cáo Tráng A L 06 (sáu) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày 19/6/2019;  
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2. Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Tráng A L phải chịu 200.000 đồng 

(Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

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

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

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành án 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 hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều Điều 6, 7, 

7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự.  

   

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Lào Cai 01; 

- CA tỉnh 01; PV27 01; 

- Sở tư pháp 01; 

- TAND H. Bảo Thắng 01; 

- CA H. Bảo Thắng 01;   

- VKSND H. Bảo Thắng 01; 

- Chi cục H. Bảo Thắng 01; 

- Bị cáo 01; 

- THAHS 03; Lưu hồ sơ - AV 01.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Phùng Chí Thiện 
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