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NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG B XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ B - TỈNH ĐỒNG NAI
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Kim Dung.
Các Hội thẩm nhân dân: Bà Trương Thị Thìn.
Ông Trần Văn Chánh.
- Thư ký phiên tòa: Bà Nông Thị Hồng Hạnh – Thư ký Tòa án nhân dân
thành phố B, tỉnh Đồng Nai.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố B, tỉnh Đồng Nai tham gia
phiên tòa: Ông Võ Hồng Toàn - Kiểm sát viên.
Ngày 02 tháng 8 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh
Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số:
215/2018/TLST-HS ngày 02 tháng 7 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử
số: 227/2018/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 7 năm 2018 vaø Thoâng baùo veà vieäc
dôøi thôøi gian xeùt xöû soá: 91/TB-TA ngaøy 27/7/2018 đối với bị cáo:
Họ và tên: Triệu Quang A, sinh năm 1988, tại Tây Ninh. (có mặt).
Nơi cư trú: Tổ E, phố S, thị trấn G, huyện G, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp:
sinh viên; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo:
không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Triệu Văn C, sinh năm 1956 và bà:
Vương Thị L, sinh năm 1955, bị cáo chưa có vợ con; tiền án: không, tiền sự:
không.
Bị bắt khẩn cấp ngày 06/3/2018, chuyển tạm giam theo lệnh taïm giam
số: 151 ngày 15/3/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố B.
Hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố B.
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
Bà Phan Thị N, sinh năm 1996 (coù ñôn xin xeùt xöû vaéng maët).
Nơi cư trú: Tổ K, ấp O, xã P, thành phố B, tỉnh Đồng Nai.
- Người bào chữa cho bị cáo Triệu Quang A: Luật sư Dương Văn M Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai. (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:
Triệu Quang A là sinh viên Trường đại học Lạc Hồng tại thaønh phoá B và
có quen biết với 01 thanh niên tên Dũng (không rõ họ, địa chỉ) làm nghề mua
bán xe mô tô cũ. Dũng biết A thường chạy xe ôm ngoài giờ học nên đã rủ A đi
giao xe mô tô cho khách của Dũng và mỗi chiếc xe bán được thì Dũng sẽ trả
công cho A từ 700.000 đồng (Bảy trăm ngàn đồng) đến 1.000.000 đồng (Một
triệu đồng), do cần tiền tiêu xài nên A đồng ý. Khoảng 19 giờ 45 phút ngày
04/3/2018, Dũng hẹn gặp A tại 01 quán nước ven đường gần siêu thị Big C
thuộc khu phố 1, phường Long Bình Tân, thaønh phoá B, tại đây A thấy có 01
người phụ nữ (không rõ họ tên, địa chỉ) điều khiển 01 xe mô tô hiệu Vision, biển
số 38L1- 157.85 đến giao cho Dũng và Dũng giao lại chiếc xe mô tô này cho A
cùng 01 giấy chứng nhận đăng ký xe, sau đó Dũng đưa thêm cho A 02 biển số
xe 59T1- 727.37, 72E1- 515.17 và 01 giấy chứng nhận đăng ký xe biển số 72E1515.17 rồi kêu A tháo biển số 38L1- 157.85 của chiếc xe Vision trên và gắn
biển số xe 72E1- 515.17 vào để đem đi cầm. Lúc này A thấy nghi ngờ nên hỏi
Dũng về nguồn gốc chiếc xe mô tô hiệu Vision trên thì Dũng nói với A là xe do
Dũng mua lại của các đối tượng trộm cắp nên A không đồng ý đi cầm xe. Thấy
vậy, Dũng nói A thay biển số xe 59T1- 727.37 vào chiếc xe Vision trên rồi đem
bán cho 01 người tên Tý (không rõ họ tên, địa chỉ) với giá 10.000.000 đồng
(Mười triệu đồng) rồi Dũng sẽ cho A 700.000 đồng (Bảy trăm ngàn đồng) thì A
đồng ý và A gọi điện thoại nhờ anh Nguyễn Thế Công, ngụ tại phường Bắc Lý,
thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (là bạn học của A) điều khiển xe mô tô
biển số 59V1-199.59 của A đi cùng A để sau khi giao xe xong thì Công chở A
về. Sau đó A gọi điện thoại cho Tý thì được Tý hẹn gặp ở khu vực ngã 3 Tân
Vạn thuộc phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương để giao xe. Đến
khoảng 20 giờ 50 phút ngày 04/3/2018,A điều khiển xe mô tô hiệu Vision, biển
số 38L1- 157.85 còn Công điều khiển xe mô tô biển số 59V1-199.59 của A cùng
đi đến khu vực phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì A dừng
lại tại một bãi đất trống và tháo biển số 38L1- 157.85 của xe Vison ra để thay
bằng biển số 59T1- 727.37, lúc này tổ tuần tra của Công an phường Bình Thắng
phát hiện A và Công có biểu hiện nghi vấn nên đã đưa cả hai về làm việc và lập
hồ sơ chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố B điều tra, xử
lý. Qua xác minh, ngày 06/3/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố
B đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Triệu Quang A
về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” để điều tra, xử lý.
Đối với Nguyễn Thế Công do không biết việc A tiêu thụ xe mô tô do người khác
phạm tội mà có nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố B không tạm
giữ.
Vật chứng của vụ án:
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- 01 điện thoại di động hiệu Nokia 1280 của Triệu Quang A đã sử dụng
vào việc phạm tội.
- 01 xe mô tô hiệu Vision, biển số: 38L1-157.85 qua xác minh là của baø
Phan Thị Thân bị mất trộm nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố B
đã thu hồi và trả lại cho baø Thân.
- Số tiền 24.000.000 đồng (Hai mươi bốn triệu đồng) thu giữ của Triệu
Quang A, A khai số tiền này có 18.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng) là tiền
A bán 02 chiếc xe mô tô hiệu Wave RSX và Air Blade (không rõ biển số) cho
Dũng, sau khi A giao xe cho Tý thì A chưa đưa tiền cho Dũng, hiện Cơ quan
Cảnh sát điều tra Công an thành phố B tiếp tục tạm giữ số tiền 18.000.000 đồng
(Mười tám triệu đồng) để xác minh xử lý sau, còn 6.000.000 đồng (Sáu triệu
đồng) đã trả lại cho A.
- 01 xe mô tô biển số 59V1-199.59 Triệu Quang A mượn của anh Ngô
Thanh Hùng (là bạn của A), do anh Hùng không biết A sử dụng xe vào việc
phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố B đã trả lại cho anh
Hùng.
- 01 biển số xe 59T1-727.37, 01 biển số xe 72E1-515.17 và 01 giấy
chứng nhận đăng ký xe 72E1-515.17. Qua xác minh thì biển số xe 72E1-515.17
và 01 giấy chứng nhận đăng ký xe 72E1-515.17 là giả vì biển số xe 72E1-515.17
và 01 giấy chứng nhận đăng ký xe 72E1-515.17 thật thuộc về xe mô tô hiệu
Vision của anh Lê Ánh Nhiên, ngụ tại ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Xuân, huyện Tân
Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đứng tên sở hữu và hiện đang sử dụng; còn biển
số xe 59T1-727.37 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố B đã ủy thác
điều tra nhưng chưa có kết quả.
- 01 xe mô tô hiệu AirBlade, số máy: 7084461, số khung: 456391 gắn
biển số 62L1-417.23 Dũng giao cho A và A nhờ Nguyễn Thế Công gửi trong bãi
giữ xe “Quỳnh Như 67” thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Qua xác
minh, biển số 62L1-417.23 là của xe mô tô hiệu Wave do anh Phạm Ngọc Hiển,
ngụ tại: ấp Trung, xã Long Thịnh Đông, huyeän Cần Đước, tænh Long An sở hữu
và bị mất trộm năm 2011 tại địa bàn huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương; còn xe
mô tô hiệu AirBlade, số máy: 7084461, số khung: 456391 có biển số đúng là
72C1-683.58, do anh Nguyễn Trọng Bình, ngụ tại: Thôn 1, xã Long Sơn, thành
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đứng tên sở hữu, bị mất trộm ngày
02/03/2018 tại phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố B tiếp tục tạm giữ chiếc xe
mô tô trên và đã thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bà
Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận
An, tỉnh Bình Dương để xử lý theo thẩm quyền.
- 01 xe mô tô hiệu Air Blade, số máy: 0313269, số khung: 270996 gắn
biển số 59F1-675.09, do Dũng gửi tại điểm giữ xe “Anh Thư” thuộc huyện Long
Thành, tỉnh Đồng Nai và đưa thẻ giữ xe cho A để A đem đi giao cho Tý. Qua
xác minh, thì xe mô tô trên có biển số đúng là 72N2-9478, do anh Nguyễn Văn
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Hà, ngụ tại: phố Kim Hải, phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu sở hữu và bị mất trộm ngày 14/02/2018 tại nhà thờ Kim Hải, phường
Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Cơ quan Cảnh sát điều
tra Công an thành phố B tiếp tục tạm giữ xe mô tô trên và đã thông báo đến Cơ
quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để
điều tra xử lý theo thẩm quyền.
Tại bản kết luận định giá tài sản số: 35/TCKH-HÑÑG ngày 15/3/2018
của Hội đồng định giá tài sản thành phố B kết luận: “01 xe mô tô nhaõn hieäu
Honda Vision, biển số: 38L1-157.85 toång giaù trò taøi saûn ñònh giaù 28.490.500
đồng (Hai mươi tám triệu bốn trăm chín mươi nghìn naêm traêm đồng).”
Bản cáo trạng số: 225/CT-VKSBH ngày 28/6/2018 của Viện kiểm sát
nhân dân thành phố B truy tố bị cáo Triệu Quang A, về tội “Tieâu thuï taøi saûn do
ngöôøi khaùc phaïm toäi maø coù” theo khoản 1 Điều 323 Bộ luật hình sự năm 2015
sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Tại phiên tòa Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố B trình bày lời
luận tội vẫn giữ nguyên quyết định truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng
khoản 1 Điều 323; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm
2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Triệu Quang A từ 06 (saùu)
thaùng tuø ñeán 08 (taùm) thaùng tuø.
Về vaät chöùng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ
sung năm 2017.
- Tịch thu sung vào ngaân saùch Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Nokia
1280 cuûa bò caùo Triệu Quang A đã sử dụng vào việc phạm tội.
- Tịch thu tiêu hủy 01 biển số xe 72E1-515.17 và 01 giấy chứng nhận
đăng ký xe 72E1-515.17.
Đối với hành vi “Trộm cắp tài sản”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an
thành phố B đã có quyết định tách vụ án và tạm đình chỉ điều tra, khi có đủ căn
cứ sẽ xử lý sau.
- Lời bào chữa của người bào chữa cho bị cáo Triệu Quang A:
Bị cáo Triệu Quang A laø sinh vieân tröôøng Ñaïi hoïc Laïc Hoàng, laø lao
ñoäng ngheøo, gia ñình hoaøn caûnh khoù khaên. Bị cáo Triệu Quang A phaïm toäi laàn
ñaàu, chöa coù tieàn aùn tieàn söï, thaønh khaån khai baùo, aên naên hoái caûi. Đại diện
Viện kiểm sát nhân dân thành phố B luaän toäi ñeà nghò 06 (saùu) thaùng tuø ñeán 08
(taùm) thaùng tuø laø quaù cao. Ñeà nghò Hoäi ñoàng xeùt xöû xem xeùt giaûm nheï hình
phaït cho bò caùo.
Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo rất hối hận về việc bị cáo đã làm,
mong Hội đồng xét xử xem xét giaûm nheï hình phaït cho bò caùo.
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] Về hành vi, quyết định tố tụng của 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 đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục quy
định tại Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không
có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng,
người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến
hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
[2] Xét lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các lời khai của bị
cáo tại giai đoạn điều tra, người làm chứng, các chứng cứ khác có tại hồ sơ và
cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân thành phố B mô tả. Từ đó đã có đủ cơ sở kết
luận: Ngày 04/3/2018, Triệu Quang A đã có hành vi tiêu thụ 01 xe mô tô hiệu
Honda Vision, biển số: 38L1-157.85 trị giá 28.490.500 đồng (Hai mươi tám
triệu bốn trăm chín mươi nghìn naêm traêm đồng) là tài sản do đối tượng Dũng
chưa rõ họ tên, địa chỉ phạm tội mà có thì bị bắt giữ để điều tra, xử lý.
Tại bản kết luận định giá tài sản số: 35/TCKH-HÑÑG ngày 15/3/2018
của Hội đồng định giá tài sản thành phố B kết luận: “01 xe mô tô nhaõn hieäu
Honda Vision, biển số: 38L1-157.85 toång giaù trò taøi saûn ñònh giaù 28.490.500
đồng (Hai mươi tám triệu bốn trăm chín mươi nghìn naêm traêm đồng).”
Haønh vi cuûa bò caùo Triệu Quang A caáu thaønh toäi “Tiêu thụ taøi saûn do
người khác phạm tội mà có” toäi phaïm vaø hình phaït ñöôïc quy ñònh taïi khoản 1
Điều 323 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Haønh vi cuûa bò caùo laø nguy hieåm cho xaõ hoäi, aûnh höôûng xaáu ñeán traät töï
trò an ôû ñòa phöông, neân caàn coù moät möùc aùn nghieâm, caùch ly bò caùo ra khoûi
ñôøi soáng xaõ hoäi moät thôøi gian ñeå giaùo duïc vaø raên ñe phoøng ngöøa chung.
[3] Về tình tiết tăng nặng: Không có.
[4] Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo trong quá trình điều tra và tại phiên tòa
thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phaïm toäi laàn ñaàu vaø thuoäc tröôøng hôïp ít
nghieâm troïng, chöa coù tieàn aùn, tieàn söï, bò caùo ñaõ töøng laø sinh vieân Tröôøng
Ñaïi hoïc Laïc Hoàng (ñôn coù xaùc nhaän Tröôøng Ñaïi hoïc Laïc Hoàng ngaøy
18/7/2018). Do đó, cần cho bị cáo hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm
hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 vaø khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm
2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
[5] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 5 Điều 323 Bộ luật
hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định: “Người phạm tội còn có
thể bị phạt tiền từ 5.000.000đồng đến 50.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần
hoặc toàn bộ tài sản”. Tuy nhiên, theo các tài liệu, chứng cứ và lời khai của bị
cáo tại phiên tòa thì bị cáo laø sinh vieân Tröôøng Ñaïi hoïc Laïc Hoàng. Do đó, Hội
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đồng xét xử quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị
cáo.
[6] Về biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa
đổi, bổ sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.
- Tịch thu sung vào ngaân saùch Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Nokia
1280, imei 355133/00/214624/1 cuûa bò caùo Triệu Quang A đã sử dụng vào việc
phạm tội.
- Tịch thu tiêu hủy 01 biển số xe 72E1-515.17 và 01 giấy chứng nhận
đăng ký xe 72E1-515.17.
(Theo Bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 12/7/2018 của Chi cục Thi
hành án dân sự thành phố B, tỉnh Đồng Nai).
Đối với đối tượng Dũng chưa rõ họ tên, địa chỉ, Cơ quan Cảnh sát điều tra
Công an thành phố B đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.
Đối với Nguyễn Thế Công đi cùng với bò caùo Triệu Quang A nhưng
không biết việc bò caùo Triệu Quang A phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra
Công an thành phố B không xử lý laø phuø hôïp.
Đối với hành vi “Trộm cắp tài sản”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an
thành phố B đã có quyết định tách vụ án và tạm đình chỉ điều tra, khi có đủ căn
cứ sẽ xử lý sau.
[7] Quan điểm của người bào chữa cho bị cáo Triệu Quang A phù hợp
moät phaàn nhận định của Hội đồng xét xử veà tình tieát giaûm nheï nên chấp nhận
moät phaàn.
[6] Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố
tụng hình sự; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định
về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, bị
cáo Triệu Quang A phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
Tuyên bố bị cáo Triệu Quang A phạm tội “Tiêu thụ taøi saûn do người khác
phạm tội mà có”.
Áp dụng Nghị quyết số: 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội;
khoản 1 Điều 323 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; điểm i,
s khoản 1 vaø khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm
2017.
Xử phạt bị cáo Triệu Quang A 07 (baûy) thaùng tù. Thời hạn tù tính từ
ngày 06/3/2018.
Về biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa
đổi, bổ sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.
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- Tịch thu sung vào ngaân saùch Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Nokia
1280, imei 355133/00/214624/1 cuûa bò caùo Triệu Quang A đã sử dụng vào việc
phạm tội.
- Tịch thu tiêu hủy 01 biển số xe 72E1-515.17 và 01 giấy chứng nhận
đăng ký xe 72E1-515.17.
(Theo Bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 12/7/2018 của Chi cục Thi
hành án dân sự thành phố B, tỉnh Đồng Nai).
Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố
tụng hình sự; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định
về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án bị
cáo phải nộp 200.000đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.
Bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo trong hạn 15
ngày kể từ ngày nhaän baûn aùn hoaëc ñöôïc nieâm yeát theo quy ñònhh phaùp luaät.
Tröôøng hôïp baûn aùn, quyeát ñònh ñöôïc thi haønh theo quy ñònh taïi Ñieàu 2
Luaät thi haønh aùn daân söï thì ngöôøi ñöôïc thi haønh aùn daân söï, ngöôøi phaûi thi
haønh aùn daân söï coù quyeàn thoûa thuaän thi haønh aùn, quyeàn yeâu caàu thi haønh aùn,
töï nguyeän thi haønh aùn hoaëc bò cöôõng cheá thi haønh aùn theo quy ñònh taïi caùc
Ñieàu 6, 7 vaø Ñieàu 9 Luaät Thi haønh aùn daân söï; Thôøi hieäu thi haønh aùn ñöôïc
thöïc hieän theo quy ñònh taïi Ñieàu 30 Luaät Thi haønh aùn daân söï.
Nơi nhận:
- Tòa án tỉnh Đồng Nai (1);
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai (1);
- Viện kiểm sát nhân dân TP. B (2);
- Nhà tạm giữ Công an TP. B (1);
- Thi hành án hình sự (6);
- Bị cáo (1);
- Ngöôøi coù quyeàn lôïi, nghóa vuï lieân quan (1);
- Ngöôøi baøo chöõa (1);
- Lưu hồ sơ vụ án (1).

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Trần Thị Kim Dung
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Trần Văn Chánh

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Thiều Thị Phi Loan
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Trần Thị Kim Dung

Nơi nhận:
- Tòa án tỉnh Đồng Nai (1);
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai (1);
- Viện kiểm sát nhân dân TP.B (2);
- Nhà tạm giữ Công an TP.B (1);
- Thi hành án hình sự (6);
- Ủy ban nhân dân phường Long
Bình, thành phố B (1);
- Bị cáo (1);
- Bị hại (1);
- Lưu hồ sơ vụ án (1).

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
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Trần Thị Kim Dung
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