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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Khánh Hồng
Các thẩm phán: 1. Ông Đặng Minh Tuân
2. Bà Nguyễn Thị Lan Phương
- Thư ký phiên toà: Bà Diệp Thu Trang, Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Thái
Nguyên.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tham gia phiên toà:
Bà Dương Thị Thu Hiền - Kiểm sát viên.
Ngày 06 tháng 8 năm 2019 tại Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên xét xử phúc
thẩm vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 81/2019/TLPT-HS ngày 01/7/2019 do có
kháng cáo của bị cáo và hai người đại diện hợp pháp cho bị hại đối với bản án hình
sự sơ thẩm số 205/2019/HSST ngày 20/5/2019 của Tòa án nhân dân thành phố
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Bị cáo có kháng cáo: Trần Văn K; tên gọi khác: không; sinh ngày
15/12/1977 tại Bắc Ninh; nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Khu Th, phường KN, thành phố
BN, tỉnh Bắc Ninh; Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ văn hoá: 7/12; Dân tộc: Kinh;
Tôn giáo: không; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn T và bà
Nguyễn Thị N; có vợ Nguyễn Thị H; có 04 con; tiền án, tiề n sự: không; không bị
tạm giữ, tạm giam; có mặt tại phiên tòa.
Bị hại: 1/ Anh Nguyễn Văn L, sinh năm 1972, (đã chết)
Đại diện hợp pháp của bị hại kháng cáo: Chị Nguyễn Thị Hải Y ( là vợ bị
hại); sinh năm 1974; trú tại: Xóm CP, xã VP, thị xã PY, tỉnh Thái Nguyên. (vắng
mặt)
Người có quyền L nghĩa vụ liên quan không kháng cáo: Cháu Nguyễn Thị M,
sinh năm 2007; Đại diện: Chị Nguyễn Thị Hải Y (mẹ đẻ); (đều vắng mặt).
2/ Bà Trần Thị T, sinh năm 1949 (đã chết)
*Đại diện hợp pháp của bị hại kháng cáo: Anh Lã Đình Q, sinh năm 1980;
Trú tại: tổ 19, phường QT, TP. TN, tỉnh Thái Nguyên;(có mặt).
Nguyên đơn dân sự không kháng cáo:
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1. Bà Vũ Thị T, sinh năm 1975, Địa chỉ: tổ 8, phường PX, thành phố TN,
tỉnh Thái Nguyên;(vắng mặt).
2. Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên; (vắng mặt).
3. Tổ dân phố 8, phường PX, thành phố TN; Đại diện: ông Nguyễn Bá Th, tổ
trưởng tổ dân phố 8, (vắng mặt).
Bị đơn dân sự không kháng cáo: Anh Nguyễn Văn H, sinh năm 1990, Địa chỉ:
Khu Th, phường KN, thành phố BN, tỉnh Bắc Ninh; (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:
Trần Văn K và anh Nguyễn Văn H có thỏa thuận bằng miệng về việc K lái xe
thuê cho anh H, với mức lương 7.000.000đ/ tháng. Khoảng 10 giờ 40 phút ngày
09/10/2018, Trần Văn K, có giấy phép lái xe hạng B2 điều khiển xe ô tô tải nhãn
hiệu DOTHANH, màu sơn trắng, biển kiểm soát 99C-152.76 đi trên đường 3/2
hướng Hà Nội – Thái Nguyên, ngồi bên ghế phụ là anh Nguyễn Văn Ngh, sinh
năm 1989, trú tại: Khu TX, phường HL, thành phố BN, tỉnh Bắc Ninh. Khi K điều
khiển xe ô tô đến đoạn đường nơi giao nhau giữa đường 3/2 và ga LX thuộc tổ 08,
phường PX, thành phố TN, tỉnh Thái Nguyên với tốc độ khoảng 50km/h thì thấy
mỏi mắt, buồn ngủ nên K đã nhắm cả hai mắt lại khoảng vài giây. Sau đó, K giật
mình mở mắt thì phát hiện phía trước đầu xe ô tô cách khoảng 3m đến 5m có xe
mô tô nhẵn hiệu ANGEL, màu sơn xanh-trắng, biển kiểm soát 20H8-6553 do anh
Nguyễn Văn L, sinh năm 1972, trú tại xóm CP, xã VP, thị xã PY, tỉnh Thái
Nguyên, có giấy phép lái xe hạng A1 điều khiển đi phía trước cùng chiều. Do
không chú ý quan sát phía trước, không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền
trước và giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa cho phép khi đi đến nơi có biển cảnh
báo nguy hiểm, nên phần đầu bên trái của xe ô tô đã va chạm vào phần phía sau xe
mô tô biển kiểm soát 20H8 – 6553 làm anh L và xe mô tô ngã xuống mặt đường,
văng rê về hướng đi Thái Nguyên khoảng 70m thì dừng lại ở vị trí gần mép đường
bên phải, xe ô tô do K điều khiển tiếp tục lao lên vỉa hè bên phải phần đầu xe đâm
va vào bà Trần Thị T, sinh năm 1949, trú tại: tổ 19, phường QT, thành phố TN,
tỉnh Thái Nguyên đang đứng chờ xe buýt, tiếp tục đâm va vào 02 cây xanh, 01 cột
điện bê tông và 01 biển báo hiệu giao thông chờ xe buýt.
Hậu quả: Bà Trần Thị T tử vong tại hiện trường; anh Nguyễn Văn L được đưa
đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên đến ngày 13/10/2018
thì tử vong tại Bệnh viện; xe ô tô biển kiểm soát 99C-152.76 bị hư hỏng phần đầu;
xe mô tô biển kiểm soát 20H8 – 6553 bị hư hỏng nhẹ phía sau; 02 cây xanh, 01cột
điện bê tông và 01 biển báo hiệu giao thông chờ xe buýt bị gãy đổ, hư hỏng nhẹ.
Hành vi của bị cáo đã vi phạm khoản 1 Điều 12 luật giao thông đường bộ gây
hậu quả làm chết 2 người.
Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo Trần Văn K đã thành
khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nêu trên.
Tại bản án hình sự sơ thẩm số 205/2019/HSST ngày 20/5/2019 của Tòa án
nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã quyết định:
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Căn cứ vào: điểm đ khoản 2 Điều 260, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51,
Điều 54, Điều 38 Bộ luật hình sự;
Xử phạt Trần Văn K 30 ( ba mươi) tháng tù về tội “Vi phạm quy định về
tham gia giao thông đường bộ”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày chấp
hành bản án.
Ngoài ra bản án còn quyết định về hình phạt bổ sung, trách nhiệm dân sự, án
phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
Án sơ thẩm xử xong, ngày 22/5/2019, bị cáo Trần Văn K, đại diện hợp pháp
cho người bị hại là anh Lã Đình Q và chị Nguyễn Thị Hải Y kháng cáo xin giảm
nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.
Tại phiên tòa hôm nay, trong phần phát biểu quan điểm giải quyết vụ án, đại
diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đề nghị hội đồng xét xử: Căn cứ
Điều 342 và Điều 348 Bộ luật tố tụng hình sự, đình chỉ xét xử phúc thẩm theo nội
dung kháng cáo của anh Lã Đình Q và bị cáo Trần Văn K.
Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự:
Không chấp nhận kháng cáo của chị Nguyễn Thị Hải Y (là đại diện hợp pháp cho
người bị hại), giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Bị cáo không tranh luận gì.
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 thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo và đại diện hợp pháp cho
người bị hại làm trong hạn luật định là hợp lệ.
Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Trần Văn K và đại diện hợp pháp cho người bị
hại (anh Lã Đình Q) xin rút kháng cáo. Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm
theo nội dung kháng cáo của bị cáo K và anh Q, chỉ xét xử vụ án theo nội dung
kháng cáo của chị Yến.
Chị Nguyễn Thị Hải Y có đơn kháng cáo nhưng vắng mặt, Hội đồng xét xử
sau khi nghe ý kiến của đại diện Viện kiểm sát và của bị cáo, căn cứ Điều 351 Bộ
luật tố tụng hình sự, quyết định xét xử vắng mặt chị Y.
[2] Về nội dung: Tại phiên tòa sơ thẩm và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo khai
nhận: Khoảng 10 giờ 40 phút ngày 09/10/2018, tại đoạn đường 3/2 thuộc tổ 8,
phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, Trần Văn K (có giấy phép lái xe theo quy
định) điều khiển xe ô tô biển kiểm soát: 99 C – 152.76 đi hướng Hà Nội – Thái
Nguyên do buồn ngủ, không tập trung chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an
toàn với xe chạy liền trước và không giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa cho phép
khi đi đến nơi có biển cảnh báo nguy hiểm nên đã đâm va vào phía sau xe mô tô,
biển kiểm soát 20H8 – 6553 do anh Nguyễn Văn L điều khiển đi phía trước cùng
chiều, sau đó tiếp tục đâm va vào bà Trần Thị T đang đứng chờ xe buýt trên vỉa hè
bên phải. Hậu quả: bà Trần Thị T và anh Nguyễn Văn L tử vong; 02 cây xanh, 01
cột điện bê tông và 01 biển báo hiệu giao thông chờ xe buýt bị hư hỏng, gãy đổ.
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Với hành vi nêu trên, bản án sơ thẩm đã xử phạt bị cáo về tội “Vi phạm quy
định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm đ khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình
sự là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
[3] Xét kháng cáo của chị Nguyễn Thị Hải Y (là đại diện hợp pháp cho người
bị hại) xin giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo đối với bị cáo, Hội đồng xét
xử xét thấy: Bản án sơ thẩm đã đánh giá tính chất vụ án, mức độ hành vi phạm tội,
xem xét nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để xử phạt bị cáo
mức án như đã tuyên là phù hợp, đủ tác dụng răn đe và phòng ngừa chung. Không
có căn cứ chấp nhận đề nghị của chị Y.
[4] Xét lời đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa hôm nay là có căn
cứ. Hội đồng xét xử chấp nhận lời đề nghị nêu trên.
[5] Các quyết định khác không bị kháng cáo, kháng nghị, Hội đồng xét xử
không xem xét.
Anh Q; Chị Y và bị cáo K không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ Điều 342 và Điều 348 Bộ luật tố tụng hình sự, đình chỉ xét xử phúc
thẩm theo nội dung kháng cáo của anh Lã Đình Q và bị cáo Trần Văn K.
Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự: Không
chấp nhận kháng cáo của chị Nguyễn Thị Hải Y (là đại diện hợp pháp cho người bị
hại), giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 205/2019/HSST ngày 20/5/2019 của
Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Tuyên xử: Trần Văn K phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông
đường bộ”.
1/ Áp dụng: điểm đ khoản 2 Điều 260, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51,
Điều 54, Điều 38 Bộ luật hình sự: Xử phạt Trần Văn K 30 (ba mươi) tháng tù.
Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày chấp hành bản án.
2/ Các quyết định của bản án sơ thẩm không có kháng cáo kháng nghị đã có
hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị.
3/ Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết
326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí: Anh
Quyền; Chị Yến và bị cáo K không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nơi nhận:
- VKSND T. Thái Nguyên;
- Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên;
- Công an TP Thái Nguyên;
- TAND TP Thái Nguyên;
- Chi cục THADS TP Thái Nguyên;
- Bị cáo;
- Người TGTT;
- Lưu hồ sơ.

đã ký
Trần Khánh Hồng
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