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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lý Ngọc Sơn
Các Thẩm phán:
1. Ông Huỳnh Thanh Hòa
2. Bà Nguyễn Thị Minh Phượng
- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Kim Nhuần – Thư ký Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tham gia phiên tòa: Ông
Trần Hữu Tài - Kiểm sát viên.
Ngày 27 tháng 02 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở
phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 09/2018/TLPT-HS
ngày 25/01/2018 đối với bị cáo Ngô Thị Thủy T do có kháng cáo của bị cáo đối
với Bản án hình sự sơ thẩm số 58/2017/HSST ngày 18/12/2017 của Tòa án nhân
dân Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.
Bị cáo có kháng cáo:
Ngô Thị Thủy T, sinh năm 1967; Địa chỉ: Tổ 02, khóm C, phường Ch,
Thành phố Ch, tỉnh An Giang; nghề nghiệp: mua bán; trình độ học vấn: 12/12;
con ông Ngô Văn G (chết) và bà Trần Thị H, sinh năm 1942; chưa có chồng
con.
- Tiền án, tiền sự: không.
- Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.
Người bị hại:
1/ Bà Lưu Thị N, sinh năm 1951. (có mặt)
Địa chỉ: Số 01 đường Nguyễn Hữu C, k5, phường C, thành phố Ch, tỉnh
An Giang;

2/ Bà Trương Ánh Ng (Ánh H), sinh năm 1970. (có mặt)
Địa chỉ: Tổ 02, kh 1, thị trấn Ch, huyện T, An Giang;
(Ngoài ra, còn có người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không kháng
cáo và Viện kiểm sát không kháng nghị).
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 giữa tháng 5/2015, bà Lưu Thị N đến nhà Ngô Thị Thủy T tại tổ 2,
khóm C, phường Ch, thành phố Ch nhờ T tìm nơi lo giúp việc con trai bà N là
Trương Thanh S đang bị Công an bắt tạm giam về hành vi “Mua bán trái phép
chất ma túy” khỏi bị ở tù, T không nhận lời ngay mà kêu bà N đi về để T tìm
chỗ quen biết hỏi thăm rồi trả lời sau. Do cần tiền tiêu xài cá nhân và chữa bệnh
cho mẹ, T nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà N. Để thực hiện,
khoảng 05 ngày sau T điện thoại nói dối bà N là đã nhờ được ông N làm Chánh
án ở Long Xuyên và Công an ở Bộ giúp đỡ chạy án cho Sang. T yêu cầu bà N
đưa tiền để T lo cho những người đã nhờ, bà N đồng ý và đưa tiền cho T 04 lần
với tổng số tiền là 64.000.000 đồng để T lo chạy án cho S, trong đó bà N trực
tiếp giao tiền cho T 02 lần tại nhà T với số tiền 60.000.000 đồng và 02 lần giao
tiền cho T tại nhà chị Trương Ánh L (con ruột bà N) với số tiền 4.000.000 đồng.
Đến khoảng giữa tháng 8/2015, chị Trương Ánh Ng (con ruột bà N) cùng
bà N đến nhà T để hỏi về việc bà N đã nhờ T lo chạy án cho Sang trước đó. Khi
này, chị Ng cho T biết vừa bị giật tiền hụi hơn 500.000.000 đồng, nhờ T tìm
cách giúp khởi kiện lấy lại tiền. Với mục đích chiếm đoạt tiền của chị Ng, T nói
dối có quen biết với nhiều người làm việc có khả năng giúp việc gì cũng được.
Để tạo niềm tin với chị Ng, khoảng 03, 04 ngày sau, T điện thoại kêu chị Ng đưa
500.000 đồng để thuê luật sư làm đơn khởi kiện gửi cho Tòa án nhân dân thành
phố Châu Đốc, do chị Ng đang ở huyện Tịnh Biên nên chị Ng kêu T đến nhà bà
N tại khóm 5, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc lấy tiền và được bà N
đưa 500.000 đồng. Khoảng 01 tuần sau, chị Ng cùng bà N đến nhà T để bàn bạc
về việc chị Ng đã nhờ T, T kêu chị Ng làm đơn kiện gửi đến Công an hình sự
huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, chị Ng đồng ý. T nói dối chị Ng là có quen biết
với Trưởng Công an thành phố Châu Đốc để T nhờ liên hệ với Công an huyện
Châu Phú giúp giải quyết sớm. T yêu cầu chị Ng đưa 30.000.000 đồng để lo cho
Công an, do tin tưởng nên chị Ng đã đưa đủ số tiền trên theo yêu cầu.
Sau khi nhận được tiền của bà N, chị Ng thì T không sử dụng số tiền trên
để thuê luật sư viết đơn kiện cũng như không đưa cho người nào khác để giúp
đỡ chạy án như T đã hứa hẹn với bà N, chị Ng mà sử dụng số tiền trên vào mục
đích tiêu xài cá nhân và chữa bệnh cho mẹ. Khi phát hiện sự việc bị T lừa đảo
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chiếm đoạt tài sản, bà N và chị Ng có đơn tố cáo T gửi đến Cơ quan cảnh sát
điều tra - Công an Thành phố Châu Đốc.
Ngày 26/7/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Châu Đốc
ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Ngô Thị
Thủy T.
Tại bản cáo trạng số 56/VKS-HS ngày 20/11/2017 của Viện kiểm sát
nhân dân thành phố Châu Đốc đã truy tố Ngô Thị Thủy T về tội “Lừa đảo chiếm
đoạt tài sản” theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 139 của Bộ luật Hình sự
năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009.
Tại bản án hình sự sơ thẩm số 58/2017/HSST ngày 18/12/2017 của Tòa án
nhân dân Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đã quyết định:
Áp dụng điểm e khoản 2 Điều 139; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46,
điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 1999 đã được sửa
đổi, bổ sung năm 2009;
Xử phạt: Bị cáo Ngô Thị Thủy T 01 (năm) 06 (sáu) tháng tù về tội “Lừa
đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù kể từ ngày bị cáo chấp hành án.
Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về xử lý trách nhiệm dân sự; án phí hình sự
sơ thẩm và quyền kháng cáo theo quy định.
Sau khi xét xử sơ thẩm ngày 28/12/2017 bị cáo Ngô Thị Thủy T có đơn
kháng cáo yêu cầu xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa phúc thẩm: Bị cáo vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo và
yêu cầu bổ sung xin được hưởng án treo.
Kiểm sát viên thực hiện quyền công tố nhà nước tại phiên tòa phát
biểu quan điểm về vụ án và đề xuất với Hội đồng xét xử:
- Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo: Bị cáo Ngô Thị Thủy T kháng cáo
trong hạn luật định nên đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận việc
kháng cáo để xem xét, giải quyết theo trình tự phúc thẩm.
- Về nội dung: Án sơ thẩm đánh giá đúng tính chất vụ án, xét xử bị cáo
Ngô Thị Thủy T về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tuyên phạt mức án 01
(năm) 06 (sáu) tháng tù là đúng quy định của pháp luật. Tại phiên tòa hôm nay,
bị cáo Ngô Thị Thủy T xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo thì thấy,
Trong hồ sơ thể hiện ngoài lần phạm tội này, bị cáo còn có hành vi chiếm đoạt
tiền của bà Võ Thị Nh ở huyện T, An Giang. Hồ sơ đã được chuyển về Công an
huyện T xác minh xử lý tiếp nên bị cáo không đủ điều kiện để hưởng án treo
theo Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 và Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐTP ngày
06/11/2013 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối Cao. Tuy nhiên, tại
tòa hôm nay bị cáo có xuất trình 05 biên nhận bồi thường tiếp cho bà Lưu Thị N
số tiền 25.000.000 đồng; bồi thường cho bà Trương Ánh Ng số tiền 20.000.000
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đồng được bà N, bà Ng xác nhận và xin xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Đây là tình tiết mới phát sinh tại giai đoạn phúc thẩm, đề nghị Hội đồng xét xử
áp dụng điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 chấp nhận
một phần kháng cáo, sửa án sơ thẩm về phần hình phạt, giảm cho bị cáo từ 03
đến 06 tháng, tuyên phạt bị cáo 01 năm đến 01 năm 03 tháng tù về tội “Lừa đảo
chiếm đoạt tài sản” cũng đủ tác dụng giáo dục răn đe, phòng ngừa chung. Về
trách nhiệm dân sự buộc bị cáo Ngô Thị Thủy T tiếp tục bồi thường tiếp phần
trách nhiệm dân sự đối với bà Lưu Thị N 7.000.000 đồng, bà Trương Ánh Ng
10.500.000 đồng.
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: Tính đến ngày mở phiên tòa phúc thẩm là ngày
27/02/2018 thì Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và
Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018; vì vậy, Hội
đồng xét xử áp dụng để xét xử bị cáo Ngô Thị Thủy T theo Điều luật mới của
Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và giải quyết các
vấn đề khác trong cùng một vụ án.
[2] Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo Ngô Thị Thủy T đã khai
nhận, do cần tiền để chữa bệnh cho mẹ và tiêu xài cá nhân, bị cáo T đã dùng thủ
đoạn gian dối nói dối với bà Lưu Thị N, bà Trương Ánh Ng có quen biết nhiều
người có chức vụ, có khả năng để nhờ giúp cho con bà N là Trương Thanh Sang
bị bắt về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” được giảm án, giúp cho bà Ng
khởi kiện lấy lại tiền hụi bị người khác chiếm dụng. Bị cáo đã chiếm đoạt của bà
N 4 lần 64.000.000 đồng, bà Ng là 30.500.000 đồng, tổng cộng 94.500.000
đồng. Bị cáo thấy được sai phạm do mình gây ra nên đã cố gắng khắc phục hậu
quả đến nay được 77.000.000 đồng, còn lại 17.500.000 đồng, xin Hội đồng xét
xử phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo hoặc cho bị cáo được hưởng án
treo.
[3] Căn cứ vào quy định của pháp luật, hành vi của bị cáo Ngô Thị Thủy
T đã có đầy đủ dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tội phạm được
quy định và trừng phạt điểm e khoản 2 Điều 139 Bộ luật hình sự năm 2009 (nay
là điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung
năm 2017) nên cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội danh này là có căn cứ.
[4] Xét kháng cáo của bị cáo Ngô Thị Thủy T thì thấy: Bị cáo là một người
trưởng thành, khỏe mạnh, có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, có khả
năng nhận thức và điều khiển được hành vi của mình, lẽ ra phải sống tốt và làm
gương cho con cháu noi theo nhưng bị cáo đã không làm được điều đó mà
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ngược lại, bằng những thủ đoạn gian dối, dùng lời nói để tạo niềm tin với nhiều
người bị hại, bị cáo nói dối là có quen một số người có khả năng giúp đỡ cho bị
hại ở Châu Đốc, ở Bộ Công an, để người bị hại tin tưởng giao tiền nhiều lần cho
bị cáo. Tổng số tiền mà bị cáo chiếm đoạt của bà N và bà Ng lên đến 94.500.000
đồng (chiếm đoạt của bà N 64.000.000 đồng, chiếm đoạt của bà Ng 30.500.000
đồng). Sau khi có được tiền thì bị cáo chỉ sử dụng để chữa bệnh cho mẹ bị cáo
và tiêu xài cá nhân chứ hoàn toàn không thực hiện vào những việc mà bị cáo
hứa với người bị hại, như lời khai nhận của bị cáo tại tòa hôm nay. Hội đồng xét
xử xét thấy, hành vi của bị cáo T là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm
đến quyền sở hữu tài sản của người khác một cách trái pháp luật, lợi dụng lòng
tin của người khác để trục lợi tiêu xài cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín của các
cơ quan bảo vệ pháp luật, do đó cần có một mức án nghiêm khắc mới có tác
dụng giáo dục, cải tạo răn đe bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội. Tòa án
nhân dân Thành phố Châu Đốc khi xét xử đã căn cứ vào tính chất vụ án, các tình
tiết tăng nặng, giảm nhẹ, áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2009 xử phạt bị
cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng, tuyên xử bị cáo Ngô
Thị Thủy T 01 năm 06 tháng tù là đã có sự cân nhắc đối với bị cáo. Lẽ ra phải
giữ nguyên án sơ thẩm, tuy nhiên, sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo thấy được sai
phạm của bản thân tự nguyện tích cực khắc phục hậu quả nhiều lần cho bà N
được 25.000.000 đồng (còn lại 7.000.000 đồng), khắc phục cho bà Ng
20.000.000 đồng (còn lại 10.500.000 đồng) theo án sơ thẩm đã tuyên thể hiện ý
thức ăn năn hối cải, được người bị hại là bà N, bà Ng xác nhận tại phiên tòa hôm
nay và xin xem xét giảm nhẹ cho bị cáo. Đây là tình tiết mới phát sinh, được cấp
phúc thẩm ghi nhận xem xét, cân nhắc khi quyết định hình phạt cho bị cáo.
[5] Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử chấp nhận một phần yêu
cầu kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân Thành phố
Châu Đốc như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại
phiên tòa hôm nay.
[6] Do kháng cáo được chấp nhận một phần nên bị cáo Ngô Thị Thủy T
không phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm theo điểm h khoản 2 Điều 23
Nghị quyết 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
và lệ phí Tòa án.
[7] Các phần quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có
kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng
cáo, kháng nghị.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
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Áp dụng: Điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố
tụng hình sự năm 2015;
Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Ngô Thị Thủy T và sửa bản án
hình sự sơ thẩm.
Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174; điểm b,s khoản 1, khoản 2 Điều 51,
điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015;
Xử phạt: Bị cáo Ngô Thị Thủy T 01 (Một) năm tù về tội "Lừa đảo chiếm
đoạt tài sản". Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành hình phạt.
Ghi nhận phần trách nhiệm dân sự:
Bị cáo Ngô Thị Thủy T đã khắc phục số tiền 25.000.000 đồng cho bà Lưu
Thị N; 20.000.000 đồng cho bà Trương Ánh Ng. Bị cáo còn phải tiếp tục bồi
thường cho bà Lưu Thị N số tiền 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng), bà Trương
Ánh Ng 10.500.000 đồng (Mười triệu năm trăm ngàn đồng) theo Bản án hình sự
sơ thẩm số 58/2017/HSST ngày 18/12/2017 của Tòa án nhân dân Thành phố Châu
Đốc, tỉnh An Giang.
Bị cáo Ngô Thị Thủy T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
Các Quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 58/2017/HSST ngày
18/12/2017 của Tòa án nhân dân Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang không có
kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng
cáo, kháng nghị.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
Nơi nhận:
-

TAND tối cao (1);
VKSND tỉnh An Giang (2);
TAND huyện,thi (2);
Công an huyện (1);
Cục THADS tỉnh An Giang (1);
Chi cục THADS huyện (1);
Trại tạm giam (1);
Bị cáo (1);
Phòng KTNV và THA (1);
Tòa hình sự (1);
PV 27 (1);
Sở Tư pháp (1);
Văn phòng (2);
Lưu.

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

Lý Ngọc Sơn
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