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NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐAM RÔNG
TỈNH LÂM ĐỒNG
Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
- Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Rung K’Nhơn
- Các Hội thẩm nhân dân: Bà: Liêng Hót Ri Ôn
Bà: K’Líp
- Thư ký ghi biên bản phiên tòa : Bà Hoàng Thị Thanh –Thư ký Tòa án
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đam Rông tham gia phiên tòa: Ông
K’Đào – Kiểm sát viên.
Vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 7 năm 2017, tại Hội trường xét xử Tòa án
nhân dân huyện Đam Rông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý
số:16/2017/HSST ngày 14 tháng 6 năm 2017 đối với bị cáo:
1. Họ và tên: Đinh Ngọc C. Tên gọi khác: Không có;
Sinh năm: 1988. Tại: tỉnh Đ.
Nơi ĐKHKTT: Xã, huyện, tỉnh.
Chỗ ở hiện nay: Ấp P 3, Xã, huyện T, tỉnh Đ.
Nghề nghiệp: Làm nông; Trình độ văn hóa: 12/12
Quốc tịch: Việt Nam ; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa.
Họ tên cha: Đinh Văn K; sinh năm: 1961.
Họ tên mẹ: Hoàng Thị N ; Sinh năm: 1966. Gia đình bị cáo có 05 người, lớn nhất
là bị cáo, nhỏ nhất sinh năm 1999.
Hiện cha, mẹ và các anh chị em đang sinh sống tại Ấp P 3, Xã P, huyện T, tỉnh Đ.
Vợ, con: chưa có
Tiền án, tiền sự: Không.
Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 20/2/2017 đến nay, bị cáo có mặt tại phiên tòa.
*Người bị hại:
- Họ và tên: K’Long Ha P; Sinh năm: 1997
Địa chỉ: Thôn Đ, xã K, huyện R, tỉnh L.
Có mặt tại phiên tòa
*Người làm chứng:
1. Họ và tên: Anh Ndu Vũ Huy C; sinh năm: 1998; Nơi sinh: tỉnh L
Chỗ ở hiện nay: Thôn 1- xã R– huyện R – tỉnh L.
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Vắng mặt tại phiên tòa
2. Họ và tên: Anh Phạm Ngọc H ; Sinh năm: 1991; Nơi sinh: tỉnh L.
Chỗ ở hiện nay: Thôn T, xã V, huyện R, tỉnh L.
Vắng mặt tại phiên tòa
3. Họ và tên:Anh Cil Ha D; Sinh năm: 2000; Nơi sinh: tỉnh L.
Chỗ ở hiện nay: Thôn Đ, xã K, huyện R, tỉnh L.
Có mặt tại phiên tòa
4. Họ và tên: Anh Rơ Lứk Y D ; Sinh năm: 1997; Nơi Sinh: tỉnh L.
Nơi ĐKHKTT: xã R, huyện R, tỉnh L.
Chỗ ở hiện nay: Thôn Đ, xã K, huyện R, tỉnh L.
Có mặt tại phiên tòa
5. Họ và tên: Bà Rơ Lứk K’Y ; Sinh năm: 1976; Nơi sinh: tỉnh L.
Chỗ ở hiện nay: Thôn 1, xã R, huyện R, tỉnh L.
Có mặt tại phiên tòa
NHẬN THẤY
Theo cáo trạng thì bị cáo Đinh Ngọc C bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Đam
Rông truy tố về hành vi pham tội như sau:
Khoảng 20 giờ 00 phút ngày 30/7/2016, Đinh Ngọc C cùng với Phạm Ngọc H và
một số người bạn đi dự tiệc sinh nhật tại quán ốc D thuộc Thôn 1, xã R, huyện R, tỉnh L.
Tại đây nhóm của C có xảy ra mâu thuẫn với nhóm của K’Long Ha P, nhưng được mọi
người can ngăn nên tất cả cùng đi về. Sau đó khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, C đi đến
tiệm cắt tóc của H và gọi cho Ndu Vũ Huy C đến nhờ giải hòa với P vì sợ bị P trả thù. Do
sợ bị đánh nên C đi xuống bếp của H lấy 01 con dao dắt vào sau thắt lưng quần để phòng
thân. Đến khoảng 00 giờ 30 phút ngày 31/7/2016 P và D đi đến tiệm cắt tóc của H để nói
chuyện, thấy C, P nhảy vào chửi và tát 01 cái vào mặt C vì cho rằng C là người gây sự
với nhóm của P. Thấy vậy, Ndu Vũ Huy C lao vào can ngăn thì P quay sang đánh Huy C,
C liền rút con dao dắt sẵn sau lưng quần tiến lại phía sau P và đâm liên tiếp vào người P,
rồi đâm 01 nhát vào mạn sườn bên phải của P, làm P gục tại chỗ. Sau đó P được mọi
người đưa vào Trung tâm y tế huyện R để cấp cứu. Còn về phía C, sau khi dùng dao đâm
P, C đã cầm theo dao bỏ chạy lên đồi phía sau nhà của H để trốn. Đến khoảng 03 giờ 00
phút cùng ngày, C đi xuống đường thì bị 03 thanh niên người đồng bào đuổi đánh. Lúc
này lực lượng công an vừa đến và đưa C về Công an huyện để làm việc.
Theo bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 264/2017/TgT ngày
09/01/2017 của Trung tâm pháp y – Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, kết luận: K’Long Ha P bị
vết thương mạn sườn phải 05cm gây tụ máu mô gan, tràn máu phổi, tỷ lệ tổn thương cơ
thể do thương tích gây nên hiện tại là 14%.
Về vật chứng của vụ án: Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ 01 con dao
dài 29cm, cán dao bằng gỗ màu đen, dài 12cm, lưỡi dao màu trắng, dài 17cm, đầu nhon,
trên bề mặt lưỡi dao có in chữ chìm, ký hiệu Kiwi-Bland, phần lưỡi chỗ rộng nhất là
05cm.
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Tại bản cáo trạng số: 14/QĐ-KSĐT ngày 13/6/2017 của Viện kiểm sát nhân dân
huyện Đam Rông đã truy tố ra trước Tòa án nhân dân huyện Đam Rông, để xét xử Đinh
Ngọc C về tội “ Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều
104 Bộ luật hình sự.
Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
đúng như bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đam Rông đã truy tố, bị cáo
không thắc mắc hay khiếu nại gì về nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát.
Sau khi sự việc xảy ra, gia đình Đinh Ngọc C đã bồi thường cho K’Long Ha P số
tiền 12.000.000. Tại phiên tòa hôm nay, anh Ha P không có yêu cầu gì thêm.
Người bị hại là anh K’ Long Ha P không có ý kiến hay yêu cầu gì thêm.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm như sau:
Xét lời khai của bị cáo tại phiên tòa hôm nay hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị cáo
tại Cơ quan điều tra, phù hợp với chứng cứ tài liệu có trong hồ sơ vụ án, vì vậy Viện
kiểm sát nhân dân huyện Đam Rông giữ nguyên bản cáo trạng đã truy tố đối với Đinh
Ngọc C về tội “ Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều
104 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên sau khi phạm tội, bị cáo Đinh Ngọc C đã thành khẩn khai
báo, biết ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, bị cáo đã khắc phục toàn bộ hậu
quả cho người bị hại, người bị hại cũng có một phần lỗi trong vụ án, nên đề nghị Hội
đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 104, điểm b, p khoản 1, khoản 2
điều 46, Điều 47 , Điều 33 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Đinh Ngọc C từ 18 đến 24
tháng tù giam.
Với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ đã thẩm tra tại phiên tòa trên cơ sở xem
xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người
tham gia tố tụng khác.
XÉT THẤY
Xuất phát từ việc nhóm của C có xảy ra mâu thuẫn với nhóm của K’Long Ha P
nên khoảng 00 giờ 30 phút ngày 31/7/2016 Phú và Diêm đi đến tiệm cắt tóc của Hiệp để
nói chuyện, khi đến nơi, Phú thấy C, liền nhảy vào chửi và tát C 01 cái vào mặt, Huy C
lao vào can ngăn thì bị Ha P quay sang đánh Huy C, C liền rút con dao dắt sẵn sau lưng
quần tiến lại phía sau Ha P và đâm vào mạn sườn bên phải của Ha P, làm P gục tại chỗ.
Xét lời khai của bị cáo, người bị hại tại tại phiên tòa hôm nay hoàn toàn phù hợp với lời
khai tại cơ quan điều tra, tang vật thu giữ, nên đã có đủ cơ sở kết luận bị cáo Đinh Ngọc
C phạm tội “ Cố ý thương tích” tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 1,
khoản 2 Điều 104 Bộ luật hình sự.
Xét tính chất hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của bị
cáo Đinh Ngọc C được thực hiện với lỗi cố ý. Bị cáo có đủ khả năng nhận thức được rằng
01 con dao sắc nhọn dài 29 cm là loại hung khí nguy hiểm có thể tước đoạt đi sinh mạng
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của người khác bất cứ lúc nào, nhưng chỉ mâu thuẫn nhỏ trong lúc ăn nhậu mà bị cáo đã
dùng dao đâm K’ Long Ha P một nhát vào mạn sườn, hậu quả là K’Long Ha P bị vết
thương mạn sườn phải 05cm gây tụ máu mô gan, tràn máu phổi, tỷ lệ tổn thương cơ thể
do thương tích gây nên hiện tại là 14%. Hành vi phạm tội của bị cáo Đinh Ngọc C đã trực
tiếp xâm phạm đến sức khỏe của người khác được pháp luật, đồng thời xâm phạm đến
tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Vì vậy cần phải xử lý bị cáo với mức án nghiêm
khắc cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để tiếp tục cải tạo, giáo dục bị cáo trở
thành người tốt, sống có ích cho xã hội.
Tuy nhiên xét nhân thân bị cáo chưa có tiền án tiền sự, sau khi phạm tôi bị cáo đã
tự nguyện khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bản thân người bị hại
cũng có một phần lỗi. Nên Hội đồng xét xử xét cần áp dụng điểm b, p Khoản 1, khoản 2
Điều 46; Điều 47 Bộ luật hình sự để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Đinh Ngọc C
là phù hợp.
Về trách nhiệm dân sự: tại phiên tòa hôm nay người bị hại K’Long Ha P không có
yêu cầu gì, nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.
Về xử lý vật chứng: 01 con dao dài 29cm, cán dao bằng gỗ màu đen, dài 12cm,
lưỡi dao màu trắng, dài 17cm, đầu nhọn, trên bề mặt lưỡi dao có in chữ chìm, ký hiệu
Kiwi-Bland, phần lưỡi chỗ rộng nhất là 05cm, đây là con dao bị cáo dùng để đâm K’
Long Ha Phú, xét thấy không có giá trị sử dụng nên áp dụng điểm đ, Khoản 2 Điều 76 Bộ
luật hình sự tuyên tịch thu tiêu hủy.
Về án phí: Áp dụng Khoản 2, Điều 99 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về
mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án; Buộc bị cáo
Đinh Ngọc C phải nộp 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.
Vì những lẽ trên!
QUYẾT ĐỊNH
Tuyên bố bị cáo Đinh Ngọc C phạm tội “Cố ý gây thương tích”.
Áp dụng điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 104; điểm b, p Khoản 1, khoản 2 Điều 46;
Điều 47; Điều 33 Bộ luật hình sự.
Xử phạt bị cáo Đinh Ngọc C 15( Mười lăm) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày
20/02/2017.
Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự:
Tuyên tịch thu tiêu hủy: 01 con dao dài 29cm, cán dao bằng gỗ màu đen, dài 12cm,
lưỡi dao màu trắng, dài 17cm, đầu nhọn, trên bề mặt lưỡi dao có in chữ chìm, ký hiệu
Kiwi-Bland, phần lưỡi chỗ rộng nhất là 05cm, theo biên bản giao nhận vật chứng ngày
14/6/2017 của Chi cục thi hành án huyện Đam Rông.
Về án phí: Áp dụng Khoản 2, Điều 99 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về
mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý bà sử dụng án phí, lệ phí Tòa án; Buộc bị cáo
Đinh Ngọc C phải nộp 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm
4

Báo cho bị cáo, người bị hại biết có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày
tròn kể từ ngày tuyên án ( 03/7/2017) để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử
phúc thẩm.
HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Các hội thẩm nhân dân
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa
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