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NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-------------------------TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA TINH ĐÔNG NAI

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Hướng
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Văn Chánh
Bà Nguyễn Thị Nhạn
- Thư ký phiên tòa: Ông Vũ Kim Hải – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Hoàng Anh – Kiểm sát viên
Ngày 05 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành ph ố Biên Hòa
xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 33 /2018/TLST-HS ngày 01
tháng 02 năm 2018 theo Quyêt định đưa vụ án ra xét x ử s ố 83/2018/QĐXXSTHS ngày 13 tháng 3 năm 2018, đối với bị cáo:
Võ Hoài N, sinh năm 1992 tại TP. Hồ Chí Minh
Nơi đăng ký HKTT: Ấp Phú Lợi, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP. H ồ
Chí Minh; nghề nghiệp: Thủ kho; trình độ văn hoa: lớp 12/12; dân t ộc: Kinh;
giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Võ Văn Đ và bà
Nguyễn Thị L; tiền án, tiền sự: không co; bị cáo tại ngoại.
- Bị hại: Anh Nguyễn Nhựt X, sinh năm 1988 (chêt)
- Đại diện hợp pháp của bị hại:
Ông Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1957, bà Nguyễn Thị M, sinh năm 1961 và
chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1995
Cùng địa chỉ: Tổ dân phố Lợi Thọ, phường Cam Lợi, TP. Cam Ranh, tỉnh
Khánh Hòa.
Đại diện theo ủy quyền của ông Đ, bà M, chị L: Anh Nguyễn Vi ệt H, sinh
năm 1982
Địa chỉ: Tổ 7, ấp 2, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.
* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
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+ Công ty TNHH sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ TP.
Địa chỉ: khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thu ận An,
tỉnh Bình Dương.
Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1963
+ Anh Lê Xuân T, sinh năm 1982
Địa chỉ: ấp Bình Thụy, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
+ Ông Hồ Văn P, sinh năm 1963
Địa chỉ: Tân Bình, xã Bửu Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
+ Anh Bồ Cao T, sinh năm 1981
Địa chỉ: ấp Nhất Hòa, xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
* Người làm chứng: Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1980
Địa chỉ: Ấp Phú Lợi, xã Phú Hưng, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.
(Bị cáo co măt, anh H, anh T, anh T co măt; riêng bà T, ông P và anh Cao T
vắng măt)
NỘI DUNG VU ÁN
Theo các tài liệu co trong hồ sơ vụ án và di ễn bi ên t ại phiên tòa, n ội dung
vụ án được tom tắt như sau:
Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 15/7/2017, Lê Xuân T điều khiển xe ô tô biển
số 61N-4100 (xe ô tô của Công ty TNHH sản xuất kinh doanh thương m ại d ịch
vụ TP) chở Võ Hoài N ngồi ở hàng ghê phía sau tài xê lưu thông trên đ ường
Đồng Khởi theo hướng ngã tư Amata đi ngã tư Tân Phong. Măt đường Đ ồng
Khởi được trải nhựa, được tổ chức lưu thông hai chiều, ở giữa đường co giải
phân cách cố định phân chia chiều đường, chiều đường hướng ngã t ư Amata đi
ngã tư Tân Phong co vạch sơn trắng kẻ đứt quãng phân chia thành 03 làn đ ường.
Làn thứ nhất và thứ hai tính từ lề phải dành cho xe hỗn h ợp, làn th ứ 3 dành cho
xe ô tô; Khi đên đoạn đường thuộc khu phố 4, phường Tân Hi ệp, TP. Biên Hòa,
Trường điều khiển xe ô tô biển số 61N-4100 dừng sát lề phải trên làn đường
thứ nhất; lúc này Võ Hoài N mở cửa phía sau bên hông trái của xe ô tô 61N-4100
làm măt trong cánh cửa phía sau của xe ô tô va chạm với xe mô tô bi ển s ố 60F1222.48 do anh Nguyễn Nhựt X điều khiển đang lưu thông cùng chiều chạy tới
làm anh X ngã văng vào gầm xe ô tô biển số 60L-8836 (do anh Bồ Cao T đi ều
khiển lưu thông trên làn đường thứ hai), anh X bị bánh xe phía sau bên ph ải xe ô
tô 60L-8836 cán qua người, hậu quả anh X chêt trên đường đi cấp cứu.
Tại Biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện tr ường đã thu th ập
được các dấu vêt như sau: Măt đường trải nhựa, được tổ chức lưu thông hai
chiều, ở giữa co giải phân cách cố định phân chia chiều đường. Chiều đường
hướng ngã tư Amata đi hướng ngã tư Tân Phong co vạch sơn trắng kẻ đứt quãng
phân chia thành 03 làn đường; Làn đường thứ nhất rộng 02m40, làn đường thứ
hai rộng 03m50; làn đường thứ 3 rộng 03m40 (tính từ lề phải theo hướng ngã t ư
Amata đi ngã tư Tân Phong). Phía bên phải co lề đường và nhà dân li ền k ề; phía
2

bên trái đường là Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Thời đi ểm x ảy ra tai n ạn là lúc
trời nắng, sáng, đường khô ráo.
Xe ô tô biển số 61N-4100 dừng trên măt đường, đầu xe h ướng v ề ngã t ư
Tân Phong, đuôi xe hướng về ngã tư Amata. Trục bánh trước bên phải ngay mép
đường bên phải; đo từ trục bánh sau bên phải đên mép đường bên phải là
00m50. Đo từ trục bánh trước bên phải đên trụ điện số C15/4 trước quán cơm
79 là 02m00 (theo hướng ngã tư Amata đi ngã tư Tân Phong).
Xe mô tô biển số 60F1-222.48 nằm ngã nghiêng bên trái trên đường, đầu
xe quay hướng lề phải, hơi chêch về hướng ngã tư Tân Phong, đuôi xe quay
hướng ngược lại. Trục bánh trước cách mép đường bên phải là 02m30; Trục
bánh sau cách mép đường bên phải là 03m50 (theo hướng ngã tư Amata đi ngã tư
Tân Phong).
Xe ô tô tải thùng biển số 60L-8836 dừng trên làn đ ường th ứ hai tính t ừ l ề
phải, đầu xe hướng về ngã tư Tân Phong, đuôi xe hướng về ngã tư Amata. Đo
từ trục bánh trước bên phải đên mép đường bên phải là 03m50; đo t ừ tr ục bánh
sau cùng bên phải đên mép đường bên phải là 03m70. Đo từ trục bánh sau xe mô
tô biển số 60F1-222.48 đên trục bánh sau cùng bên phải xe ô tô tải thùng biển
số 60L-8836 là 22m50 (theo hướng ngã tư Amata đi ngã tư Tân Phong).
Vêt cày khuyêt măt đường không liên tục do quá trình xe mô tô biển số
60F1-222.48 trượt ngã trên đường tạo nên. Chiều dài vêt cày (Đo từ đầu vêt cày
đên gác chân xe mô tô biển số 60F1-222.48 là 03m05. Đo từ đầu v êt cày đ ên
mép đường bên phải là 02m75. Đo từ trục bánh sau bên trái xe ô tô bi ển s ố 61N4100 đên đầu vêt cày là 02m80 (theo hướng ngã tư Amata đi ngã tư Tân Phong).
Tại bản kêt luận giám định pháp y về tử thi số 196/TT/2017 ngày
27/7/2017 của Trung tâm pháp y tỉnh Đồng Nai kêt luận nguyên nhân t ử vong
của anh Nguyễn Nhựt X là do đa chấn thương, chấn thương ng ực gây gãy cung
bên xương sườn số 2, 3, 4, 5 bên trái, vỡ tim tâm nhĩ trái trong bao tim, rách cơ
hoành, chảy máu khoang ngực. Chấn thương bụng gây vỡ nát nhu mô gan, vỡ
lách phức tạp, chảy máu ổ bụng.
Vật chứng vụ án:
Ô tô biển số 61N-4100; xe mô tô biển số 60F1-222.48, xe ô tô t ải thùng
biển số 60L-8836 hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa
đã trả lại cho chủ sở hữu.
Đối với Bồ Cao T điều khiển xe ô tô biển số 60L-8836 lưu thông đúng làn
đường, phần đường quy định thì anh X bất ngờ ngã văng vào bánh sau bên ph ải
của xe ô tô nên anh T không thấy trước và cũng không bị buộc phải thấy tr ước
hậu quả nên anh T không co lỗi.
Tại bản cáo trạng số 48/CT/VKS-HS ngày 25/01/2018, Viện kiểm sát
nhân dân thành phố Biên Hòa đã truy tố bị cáo Võ Hoài N v ề t ội “Vô ý làm ch êt
người” quy định tại khoản 1 Điều 128 Bộ luật hình sự năm 2015 . Đồng thời, tại
phiên tòa, Kiểm sát viên trình bày lời luận tội, gi ữ nguyên quy êt định truy t ố và
đề nghị áp dụng: Nghị quyêt 41/2017/QH 14 của Quốc Hội về vi ệc thi hành Bộ
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luật Hình sự s ố 100/2015/QH13; Kho ản 1 Điều 128 Bộ luật hình sự năm 2015;
điểm b, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 để xử phạt b ị
cáo N mức án từ 01 năm tù đên 01 năm 06 tháng tù nhưng cho bị cáo hưởng án
treo, thời gian thử thách theo quy định của pháp luật.
NHÂN ĐINH CỦA TÒA ÁN
Trên cơ sở n ội dung vụ án, căn c ứ vào các tài li ệu trong hồ s ơ vụ án đã
được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận về hành vi đã được mô t ả nêu trên. L ời
khai nhận của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã thu th ập trong h ồ s ơ
vụ án.
[2] Đã co đủ cơ sở kêt luận: Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 15/7/2017, tại
khu vực đường Đồng Khởi thuộc khu phố 4, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa,
Sau khi xe ô tô biển số 61N-4100 dừng sát lề phải trên làn đ ường th ứ nh ất (tính
từ lề bên phải) thì bị cáo Võ Hoài N mở cửa phía sau bên hông trái của xe ô tô
61N-4100 làm măt trong cánh cửa phía sau của xe ô tô va ch ạm v ới xe mô tô
biển số 60F1-222.48 do anh Nguyễn Nhựt X điều khiển đang lưu thông cùng
chiều chạy tới làm anh X ngã văng vào gầm xe ô tô biển số 60L-8836 (do anh
Bồ Cao T điều khiển lưu thông trên làn đường thứ hai), anh X bị bánh xe phía
sau bên phải xe ô tô 60L-8836 cán qua người, hậu quả anh X ch êt trên đ ường đi
cấp cứu.
[3] Như vậy, hành vi của bị cáo Võ Hoài N đã cấu thành tội “Vô ý làm
chêt người” theo quy định tại khoản 1 Điều 98 Bộ luật hình sự năm 1999. Tuy
nhiên, căn cứ Nghị quyêt số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 về việc áp dụng Bộ
luật Hình sự năm 2015 theo nguyên tắc co lợi cho người phạm tội, hành vi của
nêu trên của bị cáo N được áp dụng xét xử theo khoản 1 Đi ều 128 B ộ lu ật Hình
sự năm 2015.
[4] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm
đên tính mạng của người khác và xâm phạm đên trật tự công cộng. Do đo cần
xử phạt bị cáo mức án đủ nghiêm để cải tạo và giáo dục các bị cáo trở thành
người công dân tốt, sống tuân thủ pháp luật, đồng thời còn nhằm răn đe và
phòng ngừa chung.
[5] Xét tình tiêt tăng năng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nhận thấy: Bị
cáo co nhân thân tốt và không co tiền án, tiền sự; co thái độ khai báo thành kh ẩn,
ăn năn hối cải, bị cáo đã b ồi thường xong cho gia đình bị h ại, b ị cáo co hoàn
cảnh gia đình kho khăn và tại phiên tòa phía bị hại cũng đ ề ngh ị gi ảm nh ẹ hình
phạt và cho bị cáo hưởng án treo. Do bị cáo N co nhân thân tốt và co nhiều tình
tiêt giảm nhẹ, bị cáo co nơi cư trú rõ ràng nên không cần cách ly bị cáo ra kh ỏi
xã hội mà xử phạt tù nhưng cho bị cáo hưởng án treo là đủ nghiêm.
Về dân sự: Đại diện hợp pháp của bị hại không tiêp tục yêu cầu bồi
thường nên Hội đồng xét xử không đăt ra xem xét.
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[6] Về v ật chứng: Xe ô tô biển số 61N – 4100, xe mô tô bi ển số 60F1222.48 và xe ô tô biển số 60L-8836 đã được Cơ quan cảnh sát đi ều tra công an
thành phố Biên Hòa trả lại cho chủ sở hữu là phù hợp.
[7] Về án phí: Buộc bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo luật định.
Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐINH
Căn cứ vào Nghị quyêt số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội;
Căn cứ vào khoản 1 Điều 128 Bộ luật hình sự năm 2015 ; điểm b, p khoản
1, khoản 2 Điều 46, Điều 60 Bộ luật hình sự năm 1999;
Tuyên bố: bị cáo Võ Hoài N phạm tội “Vô ý làm chêt người”.
1. Xử phạt bị cáo Võ Hoài N 01 (một) năm tù nhưng bị cáo được hưởng
án treo, thời gian thử thách là 02 (hai) năm tính từ ngày 05/4/2018.
Giao bị cáo Võ Hoài N cho UBND xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, thành
phố Hồ Chí Minh giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường
hợp bị cáo N thay đổi nơi cư trú thì việc giám sát và giáo d ục b ị cáo N đ ược
thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự.
2. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyêt số
326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc
hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án;
thẩm.

3. Buộc bị cáo phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình s ự s ơ

4. Bị cáo, đại diện hợp pháp của bị hại và anh T co quyền kháng cáo trong
thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng người co quyền lợi, nghĩa vụ liên
quan vắng măt thì quyền kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày bản án đ ược tống đ ạt
hợp lệ.
Nơi nhận:

- Bị cáo (1);
- Bị hại, NCQLNVLQ (5);
- VKSND thành phố Biên Hòa (1);
- Cơ quan CSĐT công an TP. Biên Hòa (1);
- Chi cục THADS TP. Biên Hòa (1);
- TAND tỉnh Đồng Nai (1);
- VKSND tỉnh Đồng Nai (1);
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐÔNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Xuân Hướng
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