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Các Thẩm phán:
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- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Thị Hồng Hà – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đắk
Lắk.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Ông
Dương Văn Đức.
Ngày 14/6/2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, xét xử phúc thẩm
công khai vụ án hình sự thụ lý số 152/2017/HSPT ngày 15/5/2017 đối với bị cáo
Nguyễn Xuân T do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số
13/2017/HSST ngày 10/4/2017 của Tòa án nhân dân thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.
Bị cáo có kháng cáo:
NGUYỄN XUÂN T; Sinh năm 1995 tại tỉnh Đắk Lắk.
Nơi cư trú: Tổ dân phố 3, phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk;
Nghề nghiệp: buôn bán; Trình độ học vấn: 6/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên
chúa; Con ông Nguyễn Xuân K và bà Nguyễn Thị Minh T; có vợ là Lê Huỳnh Ngọc
H, có 01 con sinh năm 2014; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam
từ ngày 28/12/2016 đến ngày 25/01/2017, bị cáo hiện đang tại ngoại – có mặt tại
phiên tòa.
Ngoài ra trong vụ án còn có bị cáo Nguyễn Văn B nhưng bị cáo này không có
kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị.
NỘI DUNG VỤ ÁN
Theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Buôn Hồ và bản án hình
sự sơ thẩm của Toà án nhân dân thị xã Buôn Hồ, thì nội dung vụ án được tóm tắt như
sau:

Vào khoảng đầu tháng 12/2016, Nguyễn Xuân T và Nguyễn Văn B xem cách
phá khóa xe mô tô trên mạng Internet nên rủ nhau đi trộm cắp xe mô tô bán lấy tiền
tiêu xài. Để thực hiện ý định này, Nguyễn Văn B và Nguyễn Xuân T cùng đi hàn 01
chiếc vam phá khóa sắt hình chữ T làm công cụ phá khóa xe mô tô. Khoảng 19 giờ
ngày 27/12/2016, Nguyễn Xuân T mượn xe mô tô nhãn hiệu Wave Alpha biển số
47L5-9960 của mẹ là bà Nguyễn Thị Minh T mang theo chiếc vam phá khóa điều
khiển xe đến chở Nguyễn Văn B ra quán bi da Dũng ở đường Chu Văn An thuộc
phường An Bình, thị xã Buôn Hồ để chơi, đến nơi Nguyễn Xuân T, Nguyễn Văn B
thấy Nguyễn Quốc K cùng một số người bạn đang chơi bi da, thì cả hai đứng xem.
Khoảng 20 giờ cùng ngày, Nguyễn Xuân T và Nguyễn Văn B nghĩ xe của Nguyễn
Xuân T đi hay bị kẹt số và yếu nên Nguyễn Xuân T mượn xe mô tô nhãn hiệu
Yamaha Exciter biển số 47C1-143.93 của K để đi, K hỏi Nguyễn Xuân T đi đâu thì
Nguyễn Xuân T nói “đi khoảng 20 phút rồi về trả” nên K đưa chìa khóa xe của mình
cho Nguyễn Xuân T. Nguyễn Xuân T chở Nguyễn Văn B đi xung quanh khu vực hoa
viên thị xã Buôn Hồ tìm xem có xe mô tô nào để sơ hở sẽ trộm cắp. Chạy được
khoảng 02 đến 03 vòng thì Nguyễn Xuân T và Nguyễn Văn B phát hiện chiếc xe mô
tô nhãn hiệu Honda Wave Alpha biển số 47C1-233.45 của anh Phạm Việt N (xe anh
N mượn của anh Lê Việt L) đang để trên vỉa hè hoa viên thuộc Tổ dân phố 4, phường
An Bình, thị xã Buôn Hồ không có người trông coi, thì Nguyễn Xuân T chở Nguyễn
Văn B dừng xe sát với xe mô tô của anh N, khi đó Nguyễn Văn B ngồi trên xe mô tô
để canh chừng, còn Nguyễn Xuân T bước xuống dùng vam bẻ ổ khóa xe anh N,
Nguyễn Xuân T nói với Nguyễn Văn B đến điều khiển chiếc xe mô tô của anh N
chạy trước, còn Nguyễn Xuân T điều khiển xe mô tô biển số 47C1-143.93 chạy phía
sau đi về hướng đường Hùng Vương, thị xã Buôn Hồ. Anh N nhìn thấy Nguyễn Văn
B lái xe của mình bỏ chạy nên đã tri hô, thấy vậy anh Lưu Thành T và anh Ngô
Quang M đang chơi tại hoa viên đã dùng xe mô tô của mình đuổi theo bắt giữ được
Nguyễn Văn B cùng tang vật là xe mô tô của anh Nhân, còn Nguyễn Xuân T bỏ chạy.
Đến sáng ngày 28/12/2016 Nguyễn Xuân T đến công an thị xã Buôn Hồ để đầu thú
và khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Tại bản kết luận định giá tài sản số 224/HĐĐG ngày 29/12/2016 của Hội đồng
định giá trong tố tụng hình sự thị xã Buôn Hồ, kết luận: Chiếc xe mô tô biến số
47C1-233.45, nhãn hiệu Honda, loại Wave Alpha, dung tích xilanh 97cm3 có giá là
8.500.000 đồng (Tám triệu, năm trăm ngàn đồng).
Tại bản án hình sự sơ thẩm số 13/2017/HSST ngày 10/4/2017 của Tòa án
nhân dân thị xã Buôn Hồ đã quyết định:
Tuyên bố bị cáo Nguyễn Xuân T phạm tội “Trộm cắp tài sản”.
Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm g, h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình
sự.
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Xử phạt Nguyễn Xuân T 09 (chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù
tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày
28/12/2016 đến ngày 25/01/2017.
Ngoài ra Tòa án cấp sơ thẩm còn xử phạt bị cáo Nguyễn Văn B 8 (tám) tháng tù
nhưng cho hưởng án treo, quyết định về xử lý vật chứng, về án phí và quyền kháng
cáo theo quy định.
Vào ngày 17/4/2017, bị cáo Nguyễn Xuân T có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ
hình phạt và xin được hưởng án treo.
Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như nội
dung bản án sơ thẩm đã nêu.
Quá trình tranh luận tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Đăk Lăk đã đánh giá tính chất mức độ và hậu quả do hành vi của bị cáo gây nên
và cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội “Trộm cắp tài sản” theo
khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
Xét mức hình phạt 9 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Xuân T là thỏa đáng, bởi
lẽ: Hành vi của bị cáo là liều lĩnh, táo bạo, không những xâm phạm đến quyền sở hửu
về tài sản của người khác mà còn ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội tại địa
phương, Tòa án cấp sơ thẩm cũng đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho bị
cáo. Do vậy, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 2 Điều 248 Bộ luật tố
tụng hình sự không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án hình sự sơ
thẩm. Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm g, h, p khoản 1, 2 Điều 46 Bộ luật hình sự xử
phạt: Bị cáo Nguyễn Xuân T 9 tháng tù.
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 thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Tại phiên tòa, bị cáo không bào chữa, tranh luận gì mà chỉ xin giảm nhẹ hình
phạt và xin được hưởng án treo.
Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm;
căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các
tài liệu, chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, lời bào chữa của bị cáo.
NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:
[1] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với lời khai của bị cáo
tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có
trong hồ sơ vụ án. Như vậy, đã có đủ căn cứ để kết luận rằng: Tòa án cấp sơ thẩm đã
xét xử bị cáo Nguyễn Xuân T về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 138 Bộ
luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.
[2] Xét mức hình phạt 09 (chín) tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Xuân T là thỏa
đáng, tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả cũng như vai trò mà bị cáo đã gây
ra. Bởi lẽ, hành vi của bị cáo là liều lĩnh, táo bạo. Khi thực hiện hành vi phạm tội bị
cáo đã chuẩn bị sẵng công cụ (vam phá khóa), mượn phương tiện (xe mô tô) chở bị
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cáo Nguyễn Văn B đi nhiều vòng tìm tài sản để trộm cắp và chính bị cáo là người
trực tiếp dùng vam phá khóa xe cho Nguyễn Văn B chiếm đoạt, sau khi bị phát hiện
bị cáo chạy trốn và vứt vam phá khóa là công cụ gây án. Tòa án cấp sơ thẩm đã áp
dụng đầy đủ tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không
cung cấp thêm được tình tiết giảm nhẹ nào mới. Các quyết định của bản án sơ thẩm là
có căn cứ pháp luật. Hội đồng xét xử thấy không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo
của bị cáo Nguyễn Xuân T về việc xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo
mà cần giữ nguyên bản án sơ thẩm.
[3] Về án phí và các quyết định khác: Do không được chấp nhận kháng cáo nên
bị cáo Nguyễn Xuân T phải chịu án phí hình sự phúc thẩm; 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 thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Vì các lẽ trên;
Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 248 Bộ luật tố tụng hình sự:
QUYẾT ĐỊNH:
[1] Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Xuân T – Giữ nguyên bản
án hình sự sơ thẩm.
[2] Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm g, h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật
hình sự. Xử phạt: Nguyễn Xuân T 09 (chín) tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Thời
hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt đi thi hành án. Bị cáo được khấu
trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 28/12/2016 đến ngày 25/01/2017.
[3] Về án phí và các quyết định khác: Bị cáo Nguyễn Xuân T phải chịu
200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. 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 thời hạn
kháng cáo, kháng nghị.
Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
Nơi nhận:
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
- TAND cấp cao tại Đà Nẵng;
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
- VKSND tỉnh Đắk Lắk (02 bản);
- Phòng HSNV Công an tỉnh Đăk Lăk;
- Phòng CSĐT Công an tỉnh Đăk Lăk;
- Sở Tư pháp tỉnh Đăk Lăk;
- TAND thị xã Buôn Hồ;
- VKSND thị xã Buôn Hồ;
- Công an thị xã Buôn Hồ;
- Chi cục THADS thị xã Buôn Hồ;
- T.H.A hình sự thị xã Buôn Hồ;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ.

Nguyễn Tấn Đức
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