TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂY SƠN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

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

Bản án số: 28/2016/HSST
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NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂY SƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Giang Nam
- Các hội thẩm nhân dân: 1. Ông Bùi Đức Thuận.
2. Bà Cao Thị Chinh.
- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên tòa: Ông Đoàn Nhữ Thật.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn
Đồng Việt - Kiểm sát viên.
Ngày 17 tháng 8 năm 2016, tại trụ sở UBND xã T, huyện S, tỉnh Bình Định, Tòa
án nhân dân huyện Tây Sơn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 24/2016/HSST ngày
24 tháng 6 năm 2016 đối với bị cáo:
Họ và tên: Mạc Thị L - Tên gọi khác: Mạc Thị B.
Sinh năm 1975, tại huyện S, tỉnh Bình Định
Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: thôn H, xã T, huyện S, tỉnh Bình Định.
Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không.
Nghề nghiệp: Làm nông
Trình độ học vấn: 9/12.
Con ông: Mạc B, sinh năm 1957 và bà: Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1958.
Chồng: Trần Đình H, sinh năm 1973.
Con: 04 người lớn nhất sinh năm 1997, nhỏ nhất sinh năm 2010.
Hiện đều ở thôn H, xã T, huyện S, tỉnh Bình Định.
Tiền án: 03 tiền án.
- Ngày 31/12/2008, bị Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn xử phạt 03 năm tù nhưng
cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông
đường bộ”, bản án số 64/2008/HSST.
- Ngày 17/9/2013, bị Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn xử phạt 18 tháng cải tạo
không giam giữ về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự, bản
án số 35/2013/HSST.
- Ngày 28/10/2014, bị Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn xử phạt 15 tháng tù về tội
“Trộm cắp tài sản” theo điểm c khoản 2 Điều 138 Bộ luật hình sự, bản án số
44/2014/HSST. Tổng hợp hình phạt chưa chấp hành của bản án số 35/2013/HSST buộc
Mạc Thị L phải chấp hành hình phạt chung của 02 bản án là 18 tháng 04 ngày tù, đến
ngày 23/01/2016 chấp hành xong, chưa được xóa án tích.
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Tiền sự: Không.
Bị cáo phạm tội bị bắt quả tang ngày 29/03/2016, tạm giữ từ ngày 30/03/2016
đến ngày 01/4/2016, khởi tố, chuyển tạm giam đến nay. Có mặt.
- Người bào chữa cho bị cáo Mạc Thị L là bà Lê Tôn Nữ K, sinh năm 1987 - Công
tác tại Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định. (Có mặt).
- Bị hại: Nguyễn Thị Kim S, sinh năm 1972. (Có mặt)
Trú tại: Khối A, thị trấn P, huyện S, Bình Định.
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
+ NLQ, sinh năm 1973. (Vắng mặt)
Trú tại: Thôn H, xã T, huyện S, Bình Định.
NHẬN THẤY:
Bị cáo Mạc Thị L bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn truy tố về hành
vi phạm tội như sau:
Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 29/3/2016, Mạc Thị L điều khiển xe mô tô biển
kiểm soát 77H1-096.33 đến chợ P thuộc khối B, thị trấn P, huyện S để mua quần áo.
Đến khoảng 19 giờ 00 phút cùng ngày, L dựng xe mô tô ở đầu đường Võ X rồi đến phía
sau quầy hàng tạp hóa của bà Nguyễn Thị Kim S, thấy bà S đứng trước quầy hàng đang
thu dọn hàng hóa, đồng thời thấy phía trên quầy hàng của bà S cách bà S khoảng 1,9m
có để 01 túi ni lông nhựa màu hồng hiệu Lacvert Essance kích thước khoảng
(40x20)cm. Nghĩ bên trong chiếc túi này có tài sản và biết bà S không nhìn thấy mình
nên L nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản có trong túi ni lông nhựa của bà S. L đến góc
sau quầy tạp hóa, lấy túi ni lông rồi đi nhanh ra hướng cổng chợ để tẩu thoát. Khi đi
được khoảng 07m thì bị bà S phát hiện, truy hô và đuổi theo. Thấy vậy, L ném chiếc túi
ni lông nhựa của bà S xuống đất rồi tiếp tục đi nhanh ra khỏi chợ nhưng bị bà S và quần
chúng nhân dân bắt giữ cùng tang vật, giao Cơ quan điều tra xử lý. Kiểm tra bên trong
chiếc túi ni lông nhựa màu hồng có: 21.550.000 đồng tiền mặt, 01 điện thoại di động
hiệu Iphone 4S và 01 điện thoại di động hiệu SanXnung của bà Nguyễn Thị Kim S.
Ngày 25/04/2016, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Tây Sơn
kết luận:
- 01 (Một) điện thoại di động hiệu Iphone 4S, màu trắng, loại 16G, IMEI
013176003581371, đã qua sử dụng có trị giá 2.100.000 đồng.
- 01 (Một) điện thoại di động hiệu SanXnung, màu đen, màn hình cảm ứng, đã
qua sử dụng có trị giá 160.000 đồng.
Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 23.810.000 đồng.
Vật chứng vụ án đã được Cơ quan điều tra Công an huyện Tây Sơn giao trả lại
cho bị hại Nguyễn Thị Kim S.
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Tại Bản cáo trạng số 25/QĐ - KSĐT ngày 13/6/2016, Viện kiểm sát nhân dân
huyện Tây Sơn đã truy tố bị cáo Mạc Thị L về tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm c
khoản 2 Điều 138 BLHS.
Người bào chữa cho bị cáo Mạc Thị L trình bày luận cứ bào chữa: đề nghị
HĐXX xem xét đến hoàn cảnh khó khăn của bị cáo, áp dụng điểm c khoản 2 Điều 138,
các điểm g, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 BLHS, khoan hồng cho bị cáo hưởng mức án
02 (hai) năm tù.
Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn giữ nguyên quan
điểm như cáo trạng đã truy tố và đề nghị HĐXX: áp dụng điểm c khoản 2 Điều 138, các
điểm g, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 BLHS tuyên xử bị cáo Mạc Thị Lén mức án từ 02
(hai) năm 06 (sáu) tháng đến 03 (ba) năm tù, vật chứng tuyên tịch thu tiêu hủy 01 khẩu
trang vải trắng chấm bi nhiều màu như thu giữ.
Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết
quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của
Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.
XÉT THẤY:
Tại phiên tòa Mạc Thị L khai nhận: Vì muốn có tiền tiêu xài nên khoảng 19 giờ
00 phút ngày 29/3/2016, tại quầy tạp hóa của bà Nguyễn Thị Kim S - chợ P, lợi dụng sơ
hở lúc bà S đang dọn dẹp hàng hóa, bị cáo L đã có hành vi lén lút chiếm đoạt của bà
Sương 21.550.000đ tiền mặt, 01 điện thoại di động hiệu Iphone 4S trị giá 2.100.000đ,
01 điện thoại di động hiệu SanXnung trị giá 160.000đ, tổng giá trị chiếm đoạt là
23.810.000đ.
Xét hành vi của bị cáo L là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến
quyền sở hữu tài sản của công dân, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong quần chúng
nhân dân, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Bị cáo đã cố ý
thực hiện hành vi phạm tội đến cùng với mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác
trái pháp luật. Bị cáo có nhân thân không tốt, đã bị TAND huyện Tây Sơn xét xử về tội
“Trộm cắp tài sản” (bản án số 44/2014/HSST ngày 28/10/2014), tính đến ngày
23/01/2016 bị cáo chấp hành xong hình phạt nhưng chưa được xóa án tích, bị cáo lại
tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản thuộc vào trường hợp tái phạm nguy hiểm. Bị
cáo phạm tội có hệ thống, trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra ban đầu bị cáo
không thể hiện thái độ ăn năn hối cải, mà luôn tìm cách đối phó, quanh co chối tội. Do
đó cần thiết phải xử lý nghiêm để giáo dục bị cáo trở thành người người tốt, có ích cho
gia đình và xã hội, đồng thời răn de, làm gương cho những người khác, góp phần đảm
bảo an ninh trật tự địa phương.
Tuy nhiên cần xem xét giảm nhẹ cho bị cáo về các tình tiết: tài sản chiếm đoạt đã
thu hồi hồn trả cho bị hại, đã thành khẩn ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, bị cáo
nhận thức pháp luật có phần hạn chế, hoàn cảnh gia đình khó khăn, đông con - quy định
tại các điểm các điểm g, p khoản 1; khoản 2 Điều 46 BLHS. Do đó, khi xem xét về phần
hình phạt nghị nên chiếu cố phần nào và tùy theo tính chất mức độ vi phạm bị cáo để áp
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dụng hình phạt phù hợp như mức đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát cũng đủ tác
dụng giáo dục riêng, phòng ngừa chung.
* Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 2 Điều 76 BLTTHS nghị cần tịch thu tiêu
hủy 01 khẩu trang vải trắng chấm bi nhiều màu (Biên bản giao nhận vật chứng ngày
01/7/2016 - BL số 126).
* Về bồi thường thiệt hại: Bị hại đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu bồi
thường gì nên miễn xét.
* Về án phí: bị cáo Mạc Thị L phải chịu 200.000 đồng án phí HSST.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
Tuyên bố bị cáo Mạc Thị L phạm tội “Trộm cắp tài sản”.
* Áp dụng: điểm c khoản 2 Điều 138; các điểm g, p khoản 1 và khoản 2 Điều 46
BLHS, xử phạt: Mạc Thị L 03 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày
tạm giữ 30/3/2016. Cần tiếp tục tạm giam bị cáo để thi hành án.
* Về bồi thường thiệt hại: Miễn xét.
* Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 2 Điều 76 BLTTHS tuyên tịch thu tiêu hủy
01 khẩu trang vải trắng chấm bi nhiều màu (theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày
01/7/2016 - BL số 126).
* Về án phí: Bị cáo Mạc Thị L phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí.
Báo cho các bn tham gia tố tụng biết có quyền kháng cáo lên tòa án cấp trên trong
thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm; người 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.
Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân
sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả
thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế
thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi
hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.
Nơi nhận:
- TAND tỉnh Bình Định;
- VKS huyện Tây Sơn;
- Chi cục THA huyện Tây Sơn;
- CA huyện Tây Sơn;
- Bị cáo;
- Các đương sự;
- Lưu.

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

Nguyễn Thị Giang Nam
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