TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

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

Số: 02/2018/HSPT-QĐ

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 9 năm 2018
QUYẾT ĐỊNH
Đình chỉ xét xử phúc thẩm

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Thái Rết
Thẩm phán: 1. Ông Lê Ngô
2. Bà Tăng Thị Thúy Nga.
NHẬN THẤY:
Ngày 18 tháng 7 năm 2018, bị cáo Trần Hoàng L (Đ) có kháng cáo đối với Bản án hình
sự sơ thẩm số 13/2018/HS-ST, ngày 09-7-2018 của Tòa án nhân dân thị xã N, tỉnh Sóc
Trăng, với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt tù.
XÉT THẤY:
Ngày 13/9/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm
đối với bị cáo Trần Hoàng L, nhưng bị cáo vắng mặt không lý do nên Hội đồng xét xử
quyết định hoãn phiên tòa. Đến ngày 14/9/2018 bị cáo Trần Hoàng L có đơn xin rút
toàn bộ kháng cáo. Xét thấy, việc rút kháng cáo của bị cáo Trần Hoàng L là hoàn toàn
tự nguyện, không ai ép buộc và phù hợp quy định tại khoản 1 Điều 342 Bộ luật Tố tụng
hình sự.
Căn cứ khoản 1 Điều 342 và Điều 348 của Bộ luật Tố tụng hình sự,
QUYẾT ĐỊNH:
1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 53/2018/TLPT-HS, ngày
13/8/2018 đối với bị cáo Trần Hoàng L (Đ) phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác
phạm tội mà có”, quy định tại khoản 1 Điều 323 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa
đổi, bổ sung năm 2017)
2. Bản án hình sự sơ thẩm số số 13/2018/HS-ST, ngày 09-7-2018 của Tòa án
nhân dân thị xã N, tỉnh Sóc Trăng có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra Quyết định đình
chỉ xét xử phúc thẩm.
Nơi nhận:
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
- VKSND tỉnh Sóc Trăng;
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
- TAND thị xã N;
- VKSND thị xã N
- CQĐT, CQTHA- Công an thị xã N;
- Chi cục THADS thị xã N
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

Đã ký

Thái Rết

