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- Thaønh phaàn Hoäi ñoàng xeùt xöû sô thaåm goàm coù:
Thaåm phaùn - Chuû toïa phieân toøa: Baø Nguyeãn Traàn Aùnh Nguyeät
Caùc Hoäi thaåm nhân dân:
1. Ông Nguyễn Khắc Thế
2. Ông Hà Xuân Thuấn
- Thö kyù phieân toøa: Bà Nguyễn Thị Bích Vân – Thư ký Toøa aùn nhaân daân
thò xaõ Phöôùc Long, tænh Bình Phöôùc.
- Ñaïi dieän Vieän kieåm saùt nhaân daân thò xaõ Phöôùc Long, tænh Bình Phöôùc
tham gia phieân toøa: OÂng Phạm Văn Lợi - Kieåm saùt vieân.
Ngaøy 08 thaùng 8 naêm 2017, taïi truï sôû Toøa aùn nhaân daân thò xaõ Phöôùc
Long, tænh Bình Phöôùc xeùt xöû sô thaåm công khai vuï aùn hình söï thuï lyù soá
23/2017/HSST ngaøy 17 thaùng 7 naêm 2017 ñoái vôùi bò caùo:
Dương Văn S (Tên gọi khác: T) – sinh naêm 1977; taïi: thành phố Hồ Chí
Minh; Nơi cư trú: khu phố 7, phường P, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước;
ngheà nghieäp: tài xế; trình ñoä vaên hoùa lôùp 3/12; con oâng Dương B (chết) vaø baø
Đào Thị T; coù vôï tên Nguyễn Thị Bích T1 vaø 02 người con, lớn nhất sinh năm
2003, nhỏ nhất sinh năm 2005; tieàn aùn, tieàn söï: khoâng; không bò taïm giữ, tạm
giam; coù maët.
Người bò haïi: Trần Ngọc H (chết)
Ngöôøi ñaïi dieän hôïp phaùp cuûa ngöôøi bò haïi H: Ông Trần Ngọc H1 sinh
năm 1956, trú tại: Thôn H, xã T, huyện R, tỉnh Bình Phước.
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 22 giờ 00’ ngày 15 tháng 02 năm 2017 Dương Văn S điều khiển
xe ô tô tải hiệu Huyndai biển kiểm soát 93C-021.35 đi giao hàng chở thuê từ
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huyện Bù Đăng trở về nhà. Khi xe ô tô do S điều khiển đang lưu thông bên phải
đường ĐT 759 thuộc khu phố 7, phường P, thị xã Phước Long theo hướng
phường P đi xã Đ, huyện Bù Gia Mập, lúc này thấy đoạn đường vắng người qua
lại nên S điều khiển xe đi chậm lại rồi chuyển hướng sang bên trái đường đi qua
khoảng trống giữa hai đầu giải phân cách mục đích là để đi vào con hẻm ở bên
trái đường về nhà của mình. Trong lúc S đang điều khiển xe đi không đúng phần
đường của mình thì đã gây tai nạn với xe mô tô do Trần Ngọc H điều khiển lưu
thông theo hướng ngược lại, làm cho H và xe mô tô ngã xuống đường.
Haäu quaû: Trần Ngọc H chết khi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình
Phước.
Taïi bieân baûn khaùm nghieäm hieän tröôøng ngaøy 15/02/2017 cuûa Cô quan
caûnh saùt ñieàu tra Coâng an thò xaõ Phöôùc Long xaùc ñònh: Đoạn đường xảy ra tai
nạn là đoạn thẳng, tầm nhìn không hạn chế trên đường ĐT759 thuộc khu phố 7,
phường P, thị xã Phước Long, Bình Phước, đường có giải phân cách cứng chia
thành 02 chiều xe chạy, nơi xảy ra tai nạn là phần đường có chiều từ xã Đ, huyện
Bù Gia Mập đi phường B, phần đường này rộng 8,40m, đường trải nhựa bằng
phẳng có vạch sơn kẻ đường chia thành 02 làn đường; làn bên phải theo chiều đi
rộng 4,80m, làn bên trái rộng 3,60m; khoảng cách giữa 02 đầu giải phân cách nơi
xảy ra tai nạn là 29,95m.
Vị trí của xe mô tô, xe ô tô và dấu vết trên hiện trường được đo về lề
đường bên phải (mép đường chuẩn) theo hướng xã Đ đi phường B:
- Xe ô tô tải biển số 93C-021.35 đứng yên, đầu xe hướng về mép đường
chuẩn, đuôi xe hướng về khoảng trống giữa 02 đầu giải phân cách, trục trước bên
trái cách mép đường chuẩn là 2,80m, trục sau bên trái cách mép đường chuẩn là
4,40m, trục trước bên phải cách đầu giải phân cách cùng hướng về xã Đ là
5,80m, trục sau bên phải đến tâm vũng máu không rõ hình kích thước (190 x
90)cm là 1,63m; trục sau bên phải đến đầu vết trầy trượt của xe mô tô biển số
93H1-081.60 là 1,90m, vết trầy trượt dài 02m, trục sau bên phải xe ô tô đến trục
sau xe mô tô biển số 93H1-081.60 là 03m.
- Xe mô tô Wave RSX biển số 93H1-081.60 ngã nghiêng bên trái xe, đầu
xe hướng về phường B, đuôi xe hướng về xã Đ, trục trước cách mép đường
chuẩn là 8,7m, trục sau cách mép đường chuẩn là 8,3m, từ trục trước đo đến
điểm mốc (trụ điện số 57) là 14,40m.
Keát luận giám định số 66/2017/GĐPY ngày 17/02/2017 của Phòng Kỹ
thuật hình sự Công an tỉnh Bình Phước kết luận: Trần Ngọc H bị ngoại lực tác
động gây đa chấn thương gãy xương, chấn thương sọ não, vỡ hộp sọ dẫn đến tử
vong.
Vaät chöùng thu giöõ: 01 xe ôtô tải biển kiểm soát 93C – 021.35, 01 xe môtô
biển kiểm soát 93H1 – 081.60 và 01 điện thoại di động hiệu OPPO màu đen.
Ngày 02/3/2017, giữa bị cáo và ông Trần Ngọc H1 bà Nguyễn Thị Minh T
là cha mẹ ruột của người bị hại H thỏa thuận bồi thường số tiền 40.000.000đ, ông
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H1 bà T có đơn xin bãi nại cho bị cáo S. Ngày 21/3/2017, ông H1 có đơn đề nghị
không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo S.
Taïi baûn caùo traïng soá 24/Ctr - VKS ngaøy 30 thaùng 6 naêm 2017, Vieän
kieåm saùt nhaân daân thò xaõ Phöôùc Long ñaõ truy toá bò caùo Dương Văn S veà toäi
“Vi phaïm qui ñònh veà ñieàu khieån phöông tieän giao thoâng ñöôøng boä” theo
khoaûn 1 Ñieàu 202 cuûa Boä luaät hình söï.
Taïi phieân toøa: Bị cáo thành khẩn khai báo và thừa nhận toàn bộ hành vi
phạm tội. Do thấy đoạn đường vắng người qua lại, muốn nhanh chóng về nhà
nên bị cáo đã điều khiển xe chuyển hướng sang bên trái đường để đi ngược chiều
dẫn đến gây tai nạn cho anh H, hậu quả làm cho anh H tử vong. Xin Hội đồng xét
xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Đại diện hợp pháp của người bị hại H trình bày: không yêu cầu bị cáo bồi
thường thêm bất kỳ khoản nào khác. Về phần hình phạt, đề nghị Hội đồng xét xử
xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, bị
cáo là lao động chính trong gia đình, có hai con nhỏ, vợ bị cáo có công việc và
thu nhập không ổn định.
Kieåm saùt vieân trình baøy lôøi luaän toäi vaø khaúng ñònh caùo traïng truy toá bò
caùo laø ñuùng vaø ñeà nghò Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách
nhiệm hình sự cho bị cáo như: Bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho gia đình người
bị hại; bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; gia đình người bị hại có đơn
xin bãi nại, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo; bị cáo có nhân thân tốt
chưa có tiền án, tiền sự. Và đề nghị aùp duïng khoaûn 1 Ñieàu 202, ñieåm b, p khoaûn
1, khoaûn 2 Ñieàu 46 cuûa Boä luaät hình söï xöû phaït bò caùo Dương Văn S từ 06
(sáu) đến 09 (chín) tháng tù.
NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:
Trên cơ sở nội dung vụ án, caên cöù vaøo caùc taøi lieäu trong hồ sơ vụ án ñaõ
ñöôïc thaåm tra, xét hỏi, tranh luận taïi phieân toøa, Hội đồng xét xử nhận thấy như
sau:
Bị cáo Dương Văn S có giấy phép lái xe hạng B2 và là người có đủ năng
lực trách nhiệm hình sự. Khoảng 22 giờ ngày 15 tháng 02 năm 2017 Dương Văn
S điều khiển xe ô tô tải hiệu Huyndai biển kiểm soát 93C-021.35 đi không đúng
phần đường qui định (chạy ngược chiều) dẫn đến gây tai nạn cho anh Trần Ngọc
H đang lưu thông theo hướng ngược lại. Hành vi của bị cáo đã vi phạm khoản 1
Điều 9 Luật giao thông đường bộ “Người tham gia giao thông phải đi bên phải
theo chiều đi của mình, đi đúng phần đường quy định và phải chấp hành hệ
thống báo hiệu đường bộ”. Hậu quả anh H bị thương nặng dẫn đến tử vong, xe ô
tô và xe mô tô bị hư hỏng nặng. Do đó, Hoäi ñoàng xeùt xöû coù ñuû cô sôû keát luaän bò
caùo Dương Văn S phaïm toäi “Vi phaïm qui ñònh veà ñieàu khieån phöông tieän giao
thoâng ñöôøng boä”, Vieän kieåm saùt truy toá vaø luaän toäi bò caùo theo khoaûn 1 Ñieàu
202 cuûa Boä luaät hình söï laø coù caên cöù, ñuùng phaùp luaät.
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Haønh vi cuûa bò caùo laø nguy hieåm cho xaõ hoäi, xaâm haïi ñeán traät töï an toaøn
giao thoâng ñöôøng boä, gây thiệt hại về người và tài sản cho những người tham gia
giao thông. Vieäc aùp duïng möùc hình phaït thật nghiêm töông xöùng vôùi haønh vi
vaø haäu quaû do bò caùo gaây ra laø caàn thieát, nhaèm giaùo duïc bò caùo coù yù thöùc toân
troïng phaùp luaät noùi chung vaø luaät giao thoâng ñöôøng boä noùi rieâng, toân troïng
ñeán an toaøn coâng coäng, an toaøn tính maïng, söùc khoûe cuõng nhö an toaøn veà taøi
saûn cuûa ngöôøi khaùc vaø phoøng ngöøa chung.
Tuy nhieân khi löôïng hình Hoäi ñoàng xeùt xöû ñaõ xem xeùt vaø ñoàng tình vôùi
caùc tình tieát giaûm nheï traùch nhieäm hình söï maø Kieåm saùt vieân ñeà nghò aùp duïng
cho bò caùo laø: Bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho gia đình người bị hại; thành
khẩn khai báo, ăn năn hối cải; gia đình người bị hại có đơn xin bãi nại và xin
không truy cứu trách nhiệm hình sự đôi với bị cáo”. Ñaây laø caùc tình tieát giaûm
nheï ñöôïc xem xeùt khi löôïng hình qui ñònh taïi ñieåm b, p khoaûn 1 vaø khoaûn 2
Ñieàu 46 cuûa Boä luaät hình söï. Haønh vi cuûa bò caùo khoâng coù tình tieát taêng naëng
traùch nhieäm hình söï naøo
Xeùt bò caùo coù nhieàu tình tieát giaûm nheï qui ñònh tại Ñieàu 46, coù nhaân
thaân toát, chöa coù tieàn aùn, tieàn sự, coù nôi cö truù roõ raøng, coù khaû naêng töï caûi taïo.
Do ñoù, Hoäi ñoàng xeùt xöû thaáy vieäc aùp duïng hình phaït tuø caùch ly bò caùo khoûi xaõ
hoäi laø khoâng caàn thieát, maø aùp duïng Ñieàu 60 cuûa Boä luaät hình söï cho bò caùo
ñöôïc höoûng aùn treo, aán ñònh thôøi gian thöû thaùch, giao bò caùo cho UBND ñòa
phöông nôi bò caùo cö truù giaùm saùt, giaùo duïc cuõng ñuû taùc duïng raên ñe giaùo duïc
bò caùo.
Về hình phạt bổ sung, theo quy định tại khoản 5 Điều 202 Bộ luật hình sự
quy định “Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề
hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm”. Xét nghề nghiệp và thu
nhập của bị cáo từ việc lái xe tải chở hàng thuê, bị cáo là lao động chính trong
gia đình, có 02 con còn nhỏ nên Hội đồng xét xử quyết định không áp dụng hình
phạt bổ sung là cấm hành nghề đối với bị cáo.
Veà vaät chöùng vuï aùn: Xe ôtô tải biển kiểm soát 93C – 021.35 là tài sản hợp
pháp của bị cáo Dương Văn S, ñaõ ñöôïc Cô quan ñieàu tra Coâng an thò xaõ Phöôùc
Long xöû lyù traû laïi cho chuû sôû höõu hợp pháp laø ñuùng, neân khoâng xem xeùt laïi.
Xe môtô biển kiểm soát 93H1 – 081.60 và 01 điện thoại di động hiệu
OPPO màu đen là tài sản của người bị hại H (đã chết), do ông Trần Ngọc H1
(cha ruột người bị hại) có đơn xin nhận lại tài sản, ñaõ ñöôïc Cô quan ñieàu tra
Coâng an thò xaõ Phöôùc Long xöû lyù traû laïi cho ông H1 laø ñuùng, neân khoâng xem
xeùt laïi.
Veà traùch nhieäm daân söï: Sau khi tai nạn xảy ra, bị cáo và gia đình người
bị hại đã thỏa thuận bồi thường số tiền là 40.000.000đ (bốn mươi triệu đồng). Đại
diện hợp pháp của người bị hại khoâng coù yeâu caàu gì khaùc neân Hội đồng xét xử
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khoâng xem xeùt.
Veà aùn phí: Bò caùo phaûi chòu theo qui ñònh cuûa phaùp luật.
Vì caùc leõ treân,
QUYEÁT ÑÒNH:
1. Tuyeân boá: Dương Văn S (Tên gọi khác: T) phaïm “Toäi vi phaïm qui
ñònh veà ñieàu khieån phöông tieän giao thoâng ñöôøng boä”.
AÙp duïng khoaûn 1 Ñieàu 202; caùc Ñieàu 45, 60; ñieåm b, p khoaûn 1, khoaûn
2 Ñieàu 46 cuûa Boä luaät hình söï
Xöû phaït bò caùo Dương Văn S 15 (mười lăm) tháng tù cho hưởng án treo,
thời gian thử thách là 30 (Ba mươi) tháng, thời hạn tính từ ngày tuyên án sơ thẩm
ngày 08/8/2017.
Giao bị cáo cho UBND phöôøng P, thò xaõ Phöôùc Long, tỉnh Bình Phước
giám sát và giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.
Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản
1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.
2. Veà aùn phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 21,
điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016
của Ủy ban thường vụ Quốc hội và điểm 1 mục I danh mục án phí, lệ phí Tòa án
ban hành kèm theo Nghị quyết.
Bò caùo Dương Văn S phaûi chòu 200.000ñ (Hai traêm ngaøn ñoàng) án phí
hình sự sơ thẩm.
3. Bò caùo, Ñaïi dieän hôïp phaùp cuûa người bò haïi coù maët coù quyeàn khaùng
caùo baûn aùn naøy trong thôøi haïn möôøi laêm ngaøy keå töø ngaøy tuyeân aùn 08/8/2017.
“Tröôøng hôïp baûn aùn ñöôïc thi haønh theo qui 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 qui ñònh taïi caùc ñieàu 6, 7 vaø 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”.

- TAND,VKSND tænh Bình Phöôùc;

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

- Coâng an, VKS TX. Phöôùc Long;

(Đã ký)

Nôi nhaän :

- Chi cuïc THA daân söï TX. Phöôùc Long;
- UBND phường P;
- Bò caùo, Đại diện hợp pháp của ngöôøi bò haïi;
- Löu hoà sô vuï aùn, Toøa aùn.

Nguyeãn Traàn AÙnh Nguyeät
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