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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Văn Thuấn
Các Thẩm phán: Ông Trần Tỷ v b Nguyễn Thị Như Mai
- Thư ký phiên toà: Bà Đồng Thị
Kon Tum.

ư ng - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum tham gia phiên toà: Bà
V Thị Ng c Lam - Kiểm sát viên.
Trong ngày 03 tháng 01 năm 2020, tại Trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Kon
Tum xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự ph c thẩm thụ lý số:
01/2020/TLPT-HS ngày 02/01/2020 (Thụ lý cũ số: 46/2019/TLPT-HS ngày
02/12/2019) đối với bị cáo Nguyễn Kim , do có kháng cáo của bị cáo đối với
Bản án hình sự sơ thẩm số: 12/2019/HS- T ng y 08 tháng 10 năm 2019 của Tòa
án nhân dân huyện K, tỉnh Kon Tum .
- Bị cáo có kháng cáo: Nguyễn Kim Q; Tên g i khác: C t; Sinh ngày
24/10/1990 tại Kon Tum.
Nơi cư trú: Thôn 05 – thị trấn Đ – huyện R – tỉnh K; Nghề nghiệp: Đầu
bếp; Trình độ văn hóa: 10/12; Dân tộc: kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không;
Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn T và bà Trần Thị C; Có vợ là Nguyễn Thị
Huyền T đã ly hôn và một con sinh năm 2014; Gia đình bị cáo có 04 anh em bị
cáo l ngư i con th hai trong gia đình; Tiền sự, tiền án: Không.
ị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/4/2019 đến ngày 09/5/2019
được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn sang bảo lĩnh, bị cáo tại ngoại đến nay
(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:
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V o khoảng 17 gi ng y 30/3/2019 ùi Văn Anh điều khiển xe mô tô iển
kiểm soát 82B1- 435.40 chở Nguyễn Kim đi uống rượu đám cưới của A Thác tại
Thôn 06, thị trấn Đ huyện R tỉnh K. Trong quá trình uống rượu uyền nhìn thấy A
Dũng nên cầm ống n a uống rượu cần đi đến chỗ Dũng. Khi đến chỗ Dũng thì uyền
và Dũng xảy ra mâu thuẫn rồi xô đẩy nhau. L c n y ngư i dân đến can ngăn nên
uyền đi ra ngo i cửa nh A Thác v g i ùi Văn Anh ra chở về nh uyền. Khi về
đến nh
uyền g i cho uỳnh Thế Lâm v nói Lâm v o l ng Kon Cheo Leo nh tí
việc. au khi g i điện thoại cho Lâm uyền đi v o trong nh lấy một con dao d i
khoảng 50cm có mũi nh n được m i sắc một cạnh mang ra để dưới gác chân xe mô tô
của Anh v nói Anh chở uyền quay lại nh A Thác. Khi đến nh A Thác uyền g i
A Dũng đến để nói chuyện. L c n y uyền v A Dũng lại xảy ra mâu thuẫn với nhau.
uyền dùng tay đánh A Dũng rồi A Dũng dùng tay đánh lại uyền. Khi thấy uyền
v A Dũng đánh nhau thì Anh cũng xông v o đánh A Dũng cùng với uyền. ùi Văn
Anh dùng tay đánh v o ngư i A Dũng khoản 2 đến 3 cái thì A Dũng ngã ngửa ra sau.
A Dũng đ ng dậy đi đến đống củi của nh dân gần nh A Thác lấy một cây gậy le
chạy lại đánh Anh nhưng Anh né được. A Dũng tiếp tục dùng cây gậy le đánh v o
ngư i uyền. L c n y uyền đi lại chỗ xe mô tô của ùi Văn Anh lấy con dao mà
uyền đã lấy ở nh mình mang theo v chạy đến chỗ A Dũng. Khi cách A Dũng
khoảng 01 mét thì uyền cầm dao giơ lên cao v chém xuống về phía A Dũng tr ng
v o vùng đầu của A Dũng. Thấy vậy anh A Thăm v ngư i dân tiếp tục can ngăn thì
uyền v t dao xuống đất. L c n y uỳnh Thế Lâm v Đỗ Đình Tý đến thấy A Dũng
bị thương nên đưa A Dũng đi bệnh viện.
Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 51/TgT-TTPY ngày
03/4/2019 của Trung tâm pháp y tỉnh Kon Tum kết luận tỉ lệ tổn thương cơ thể đối với
A Dũng tại th i điểm giám định: Vết thương ở vùng trán còn chỉ khâu ảnh hưởng thẩm
mỹ 13%. Vật gây thương tích l vật sắc.
i n i n t ên t i n án h nh
thẩm
- Tn
thán
n m
của Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Kon Tum
t ịnh
Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Kim v ùi Văn Anh phạm tội “C ý â
thư n tích”
Căn c v o điểm đ, khoản 2, Điều 134 điểm b s khoản 1 khoản 2 Điều 51
của ộ luật ình sự;
Xử phạt bị cáo Nguyễn Kim 24 (Hai mươi bốn) tháng tù. Th i hạn chấp
h nh hình phạt tù tính từ ng y bắt đi thi h nh án (được trừ đi th i gian bị cáo bị
tạm giữ tạm giam từ ng y 08/4/2019 đến ng y 09/5/2019)
Căn c v o điểm đ, khoản 2, Điều 134 điểm b s khoản 1 khoản 2 Điều
51 Điều 54 Điều 65 của ộ luật ình sự;
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Xử phạt bị cáo ùi Văn Anh 15 (Mư i lăm) tháng tù nhưng cho hưởng án
treo th i gian thử thách l 30 ( a mươi) tháng kể từ ng y tuyên án. Giao bị cáo
cho Ủy ban nhân dân thi trấn ĐăkRve huyện K giám sát giáo dục trong th i
gian thử thách.
Ngo i ra bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật ch ng án phí v quyền
kháng cáo.
Ng y 16/10/2019 bị cáo Nguyễn Kim kháng cáo xin được hưởng án treo
với các lý do: ị cáo có nhân thân tốt chưa phạm tội lần n o khi phạm tội th nh
khẩn khai báo ăn năn hối cải; đã bồi thư ng thiệt hại khắc phục hậu quả; gia
đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; bị cáo sống tại vùng đặc biệt khó
khăn bản thân l lao động chính trong gia đình v phối hợp với các cơ quan
trong quá trình giải quyết vụ án.
Tại phiên tòa, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố phát biểu quan điểm
về việc giải quyết vụ án: Trong quá trình chuẩn bị xét xử và tại phiên tòa phúc
thẩm, Thẩm phán Thư ký v ội đồng xét xử phúc thẩm đã thực hiện đ ng quy
định của pháp luật về thủ tục tố tụng; Việc chấp hành pháp luật của ngư i tham
gia tố tụng đ ng quy định pháp luật.
uan điểm giải quyết vụ án: Cấp sơ thẩm đã đánh giá đ ng tính chất, m c
độ hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra v xử phạt bị cáo m c án 24 ( ai mươi
bốn) tháng tù l phù hợp. Đề nghị ội đồng xét xử căn c v o điểm a khoản 1
Điều 355 v Điều 356 của ộ luật tố tụng hình sự 2015 không chấp nhận kháng
cáo của bị cáo Nguyễn Kim
giữ nguyên ản án hình sự sơ thẩm
số:12/2019/HS- T ng y 08 tháng 10 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện K,
tỉnh Kon Tum.
Tại phiên tòa ph c thẩm bị cáo vẫn giữ nguyên nội dung đơn kháng cáo
v đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng án treo.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án, kết
qu tranh u n tại phiên t a, Hội đồng xét xử nh n định như sau:
[1]. Về tố tụng: ị cáo Nguyễn Kim kháng cáo trong th i hạn quy định
tại Điều 331 v Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự.
[2]. Về nội dung: Vào ngày 30/3/2019 Nguyễn Kim Qv ùi Văn Anh chỉ
vì mâu thuẫn nhỏ Anh đã có h nh vi dùng tay đánh A Dũng Nguyễn Kim Qđã
có hành vi dùng dao chém A Dũng một nhát v o đầu tại thôn 6, thị trấn Đ huyện
R, tỉnh K. Hậu quả đã gây thương tích cho A Dũng với tỷ lệ thương tích l 13%. Tại
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phiên tòa xét xử phúc thẩm, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi của mình như án sơ thẩm
đã nhận định.
Với hành vi trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 12/2019/HS- T ng y 08
tháng 10 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Kon Tum đã căn c v o
điểm đ, khoản 2, Điều 134; Điểm b s khoản 1 khoản 2 Điều 51 của ộ luật ình
sự xét xử bị cáo Nguyễn Kim Q về tội “C ý â thư n tích” l có căn c đ ng
ngư i đ ng tội v đ ng pháp luật.
[3]. Xét đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Kim
với các lý do: ị cáo có nhân thân tốt chưa phạm tội lần n o khi phạm tội th nh
khẩn khai báo ăn năn hối cải; đã bồi thư ng thiệt hại khắc phục hậu quả; gia
đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; bị cáo sống tại vùng đặc biệt khó
khăn bản thân l lao động chính trong gia đình v phối hợp với các cơ quan
trong quá trình giải quyết vụ án. Hội đồng xét xử thấy rằng:
Tại điểm đ khoản 2 Điều 134 của Bộ luật hình sự năm 2015 quy định có
khung hình phạt từ 02 năm đến 06 năm. Đối với bị cáo thì cấp sơ thẩm đã xem
xét, xử phạt bị cáo m c án 02 năm tù l m c thấp nhất của khung hình phạt. Tuy
bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhưng bị cáo lại bị hai tình tiết định khung l
dùng hung khí nguy hiểm v có tính chất côn đồ. Mặt khác bị cáo kháng cáo xin
được hưởng án treo nhưng theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết 02/2018/NQĐTP của ội đồng Thẩm Phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng
Điều 65 của ộ luật hình sự về án treo ng y 15/5/2018, thì những trư ng hợp
không cho hưởng án treo đối với trư ng hợp côn đồ. Với những lý do xin giảm
nhẹ hình phạt m bị cáo trình b y trong đơn kháng cáo. ội đồng xét xử thấy cấp
sơ thẩm đã xem xét, áp dụng cho bị cáo được hưởng. Ngo i những tình tiết giảm
nhẹ m cấp sơ thẩm đã áp dụng bị cáo không còn tình tiết giảm nhẹ n o mới.
Xét thấy cách ly bị cáo ra khỏi đ i sống chung của xã hội một th i gian
mới đảm bảo tính răn đe giáo dục đối với ngư i phạm tội v cũng nhằm phòng
ngừa chung trong tình hình tội phạm đang có chiều hướng ng y c ng tăng như
hiện nay.
Từ nhận định trên, Hội đồng xét xử thấy, bản án của cấp sơ thẩm xét xử
đối với bị cáo Quyền l có căn c đ ng ngư i đ ng tội đ ng pháp luật vì vậy,
giữ nguyên m c án đối với bị cáo và không cho bị cáo được hưởng án treo.
Do kháng cáo của bị cáo không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu tiền
án phí hình sự ph c thẩm.
Vì các lẽ trên,
QUYẾ ĐỊNH:
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1. Căn c vào Điểm a khoản 1 Điều 355 v Điều 356 của Bộ luật tố tụng
hình sự;
Không chấp nhận đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo
Nguyễn Kim đề ng y 16/10/2019 và giữ nguyên ản án hình sự sơ thẩm số
12/2019/HS- T ng y 08 tháng 10 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh
Kon Tum.
2. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Kim phạm tội “C ý â thư n tích”
Căn c v o Điểm đ, khoản 2, Điều 134 điểm b s khoản 1 khoản 2 Điều
51 của ộ luật ình sự;
Xử phạt bị cáo Nguyễn Kim 24 (Hai bốn) tháng tù. Th i hạn chấp h nh
hình phạt tù tính từ ng y bắt đi thi h nh án (được trừ đi th i gian bị cáo bị tạm giữ
tạm giam từ ng y 08/4/2019 đến ng y 09/5/2019).
3. Về án phí hình sự phúc thẩm: Căn c Điều 135 v 136 của Bộ luật tố
tụng hình sự 2015; Căn c
khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số:
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thư ng vụ uốc hội buộc
bị cáo Nguyễn Kim phải nộp 200.000đ ( ai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình
sự ph c thẩm.
4. Về các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng
nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết th i hạn kháng cáo, kháng nghị.
B n án phúc thẩm có hiệu l c pháp luật kể từ ngày tuyên án (03/01/2020).
Nơi nh n:

- VKSND tỉnh K;

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

- VKSND huyện R;
- Công an huyện R;
- Chi cục THADS huyện R;
- Tòa án nhân dân huyện R;
- Xã, phư ng nơi bị cáo cư tr ;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ.

Vũ Văn huấn
Đ ký
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