TOÀ ÁN ND T. THÁI NGUYÊN
TÒA ÁN ND TP THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 262/2017/HSST.
Ngày: 21/7/2017

Nh©n danh
n-íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Toµ ¸n nh©n d©n thµnh phè th¸i nguyªn - tØnh Th¸i Nguyªn

Víi thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö sơ thẩm gåm cã:
ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ: ¤ng §Æng Minh Tu©n.
C¸c héi thÈm nh©n d©n: 1. Ông Trần Quảng Thái.
2. Ông Phạm Lành.
Th- ký Toµ ¸n ghi biªn b¶n phiªn toµ: Bà Nguyễn Thị Tứ Xuân - C¸n bé
toµ ¸n nh©n d©n TP Th¸i Nguyªn.
§¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n TP Th¸i Nguyªn tham gia phiªn
toµ: Bà Trịnh Thị Huyền - Chøc vô: KiÓm s¸t viªn.
Ngµy 21 th¸ng 7 n¨m 2017 t¹i Héi tr-êng xét xử Tßa ¸n nh©n d©n thµnh
phè Th¸i Nguyªn xÐt xö sơ thẩm vô ¸n h×nh sù thô lý sè: 156/2017/HSST ngµy
12/4/2017, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 204/2017/HSST-QĐ ngày
05/5/2017 ®èi víi bÞ c¸o:
Tạ Quang H, tên gọi khác: Không; sinh ngµy 01 th¸ng 02 n¨m 1982.
N¬i ®¨ng ký HKTT: Thôn X, xã Q, huyện S, thành phố Hà Hội; Quèc
tÞch: ViÖt Nam; D©n téc: Kinh; T«n gi¸o: Kh«ng; Tr×nh ®é v¨n ho¸: 7/12; NghÒ
nghiÖp: Làm ruộng; Con «ng: Tạ Quang Sửu, đã chết; Con bµ: Lương Thị Huệ,
đã chết; Gia ®×nh cã 04 anh em, bÞ cáo lµ con thø nhất; Vợ: Nguyễn Thị Ng, sinh
năm: 1982. Có 02 con, lớn sinh năm 2001, nhỏ sinh năm 2015.
TiÒn ¸n, tiền sự: Không có.
Nhân thân: Năm 1998 đi giáo dưỡng tại Trường giáo dưỡng số 2 đến ngày
16/9/1999 ra trường. Tại bản án số 21/2017/HSST ngày 28/02/2017 của Tòa án
nhân dân huyện Sóc Sơn, thành phố hà Nội xử phạt 09 tháng tù giam về tội
“Trộm cắp tài sản”.
HiÖn bÞ cáo ®ang thi hành bản án 09 tháng tù giam của bản án số
21/2017/HSST ngày 28/02/2017 của TAND huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Có mặt tại phiên tòa.
Người bị hại: Anh Hoàng Minh D, sinh năm 1998, (có đơn xin xét xử
vắng mặt).
Địa chỉ: Tổ Tiến Bộ, phường Lương Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái
Nguyên.
Người làm chứng: Anh Tạ Văn M, sinh năm 1980. (vắng mặt).
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Địa chỉ: Thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.
NhËn thÊy

BÞ c¸o Tạ Quang H bÞ ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n thµnh phè Th¸i Nguyªn
truy tè vÒ hµnh vi ph¹m téi nh- sau:
Khoảng 12 giờ ngày 30/11/2016, Tạ Quang H mang theo 01 vam phá
khóa hình chữ L rồi 1 mình bắt xe buýt lên thành phố Thái Nguyên với mục đích
để trộm cắp xe mô tô . Khoảng 13 giờ cùng ngày, H xuố ng xe ở bến xe khách
Thái Nguyên và tiế p tu ̣c đi bô ̣ đến khu vực chung cư Tiến Bộ thuộc tổ 2, phường
Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để xem có ai sơ hở trong việc quản lý
xe mô tô thì thực hiê ̣n hành vi trô ̣m cắ p . Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, H
phát hiện ở sân của khu chung cư có nhiề u xe mô tô d ựng thành một dãy. Quan
sát thấy không có người trông coi, H lén lút đi đế n vi ̣trí 01 chiế c xe mô tô nhañ
hiê ̣u Honda Wave , màu đen (H không nhớ BKS), dựng phầ n đầ u hướng vào
tường rào của siêu thi ̣Lan Chi, phầ n đuôi quay hướng tòa nhà đang xây (sau xác
định đó là xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, màu đen bạc, SM: HC12E5607616,
SK: 1219DY607477, xe đã qua sử dụng, có BKS: 20B1 – 67141, đăng ký xe
mang tên Dương Thị Phương, sinh năm: 1964; Trú quán: xã Lương Sơn, thành
phố Thái Nguyên nay là phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái
Nguyên cho con trai là anh Hoàng Minh D, sinh năm: 1998; Trú quán: tổ Tiến
Bộ, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên sử dụng đi
làm việc tại công trường xây dựng chung cư Tiến Bộ và có dựng tại đó). H ngồi
lên xe rồi dùng chiế c vam phá khóa đã mang theo c ắm vào ổ khóa điện của xe
rồ i vă ̣n vam phá khóa thì mở đươ ̣c ổ khóa điê ̣n. H dắt lùi chiếc xe ra khỏi dãy xe
đó rồi nổ máy xe , điều khiển xe đi về huyện Sóc Sơn , thành phố Hà Nội. Đến
khoảng 17 gờ 30 phút cùng ngày thì H điề u khiể n chiế c xe vừa trô ̣m cắ p đươ ̣c
đến nhà bạn là Tạ Văn Mạnh (sinh năm: 1980; Trú quán: thôn Xuân Bách , xã
Quang Tiế n , huyê ̣n Sóc Sơn , thành phố Hà Nội ) là bạn bè chơi với H từ nhỏ .
Đế n cổ ng nhà Ma ̣nh , H dừng xe la ̣i , dùng vam phá khóa mở cốp xe thì thấy có
01 CMND mang tên Hoàng Minh D, H lấ y cấ t vào trong ví , H quan sát thì thấ y
chiế c xe bi ̣ rơi mấ t BKS. Sau đó, H dắ t xe vào nhà Ma ̣nh . Khi gă ̣p Ma ̣nh, H bảo
Mạnh cho H gửi chiế c xe và hỏi Ma ̣nh có tiề n thì cho H vay để H đi có viê ̣c. Do
là bạn từ nhỏ nên Mạnh nói chỉ còn 3.300.000đ thì H nói cho H vay số tiề n đó ,
Mạnh đồng ý. H nhâ ̣n tiề n của Mạnh rồi gửi lại xe máy ở nhà Mạnh (khi gửi H
không nói cho Ma ̣nh biế t về nguồ n gố c chiế c xe nên Ma ̣nh không biế t đó là xe
do H trô ̣m cắ p đươ ̣c ). Đế n ngày 01/12/2016 khi H đang thực hiê ̣n hành vi trô ̣m
cắ p 01 chiế c xe mô tô ta ̣i xã Bắ c Sơn , huyê ̣n Sóc Sơn , thành phố Hà Nội thì bị
phát hiện bắt quả tang.
Anh Hoàng Minh D sau khi làm xong công viê ̣c đế n khoảng 17 giờ cùng
ngày ra lấy xe để đi về thì phát hiện xe đã bị mất nên anh đã D trình báo Công
an phường Hoàng Văn Thu ̣, thành phố thái Nguyên đề nghi ̣giải quyế t.
Ngày 02/12/2016, anh Tạ Văn M biết được chiếc xe mô tô mà H đã gửi lại
nhà anh là xe trộm cắp được nên đã giao nộp lại cho Công an huyện Sóc Sơn,
thành phố Hà Nội, anh M không có yêu cầu, đề nghị gì đối với H.
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Tại Kết luận số 22/HĐĐGTS ngày 16/01/2017 của Hội đồng định giá tài
sản trong tố tụng hính sự thành phố Thái Nguyên kết luận: xe mô tô 02 bánh,
nhãn hiệu Honda Wave, màu đen bạc, SM: HC12E5607616, SK:
1219DY607477, xe đã qua sử dụng có giá trị là 12.000.000đ.
Tại Cơ quan điều tra, Tạ Quang H đã khai nhận hành vi phạm tội của
mình như đã nêu trên, lời khai của bị can phù hợp với các tài liệu khác có trong
hồ sơ vụ án như: biên bản sự việc, lời khai của người bị hại, vật chứng thu giữ
và lời khai người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Vật chứng của vụ án gồm: 01 CMND mang tên Hoàng Minh D; 01 xe mô
tô nhãn hiệu Honda Wave, màu đen bạc, SM: HC12E5607616, SK:
1219DY607477, đã bị mất BKS. Hiện số tài sản này đã được Cơ quan Cảnh sát
điều tra Công an thành phố Thái Nguyên thu hồi trả lại cho anh D quản lý, sử
dụng. Anh D không có yêu cầu đề nghị gì về phần tài sản.
Đối với chiếc vam phá khóa hình chữ L mà H đã sử dụng để trộm cắp
chiếc xe mô tô. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn, thành
phố Hà Nội đã thu giữ và xử lý trong vụ án khác.
Bản cáo trạng số 176/KSĐT - KT, ngày 11/4/2017 của VKSND thành
phố Thái Nguyên truy tố Tạ Quang H về tội “Trộm cắp tài sản “ theo khoản 1
Điều 138 Bộ luật hình sự.
Tại phiên tòa hôm nay đa ̣i diê ̣n Viê ̣n kiể m sát đÒ nghÞ Hội đồng xét xử ¸p
dông kho¶n 1 §iÒu 138, ®iÓm g, p kho¶n 1 §iÒu 46 Bé luËt h×nh sù, xö ph¹t bị
cáo tõ 12 ®Õn 15 th¸ng tï giam; Thời hạn tù tính từ ngày chấp hành bản án.
MiÔn h×nh ph¹t bæ sung cho bÞ c¸o; Về tr¸ch nhiÖm d©n sù: Đã giải quyết
xong.
Vật chứng vụ án: Đã giải quyết trong vụ án khác.
Bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật.
Trong phÇn tranh luËn, bÞ c¸o kh«ng cã ý kiÕn tranh luËn víi ®¹i diÖn viÖn
kiÓm s¸t, bÞ c¸o xin ®-îc h-ëng møc ¸n thÊp nhÊt.
C¨n cø vµo nh÷ng chøng cø tµi liÖu ®· ®-îc thÈm tra t¹i phiªn toµ, trªn c¬
së xem xÐt, ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ, toµn diÖn chøng cø, ý kiÕn cña kiÓm s¸t viªn, lời
khai của bÞ c¸o vµ nh÷ng ng-êi tham gia tè tông kh¸c, HĐXX:
xÐt thÊy
T¹i phiªn tßa h«m nay, bÞ c¸o Tạ Quang H ®· khai nhËn toµn bé hµnh vi
ph¹m téi do bÞ c¸o ®· thùc hiÖn. XÐt lêi khai nhËn téi cña bÞ c¸o lµ phï hîp víi
lêi khai cña bÞ c¸o t¹i C¬ quan ®iÒu tra, lêi khai cña ng-êi bÞ h¹i, ng-êi lµm
chøng vµ vËt chøng thu gi÷, phï hîp víi c¸c tµi liÖu cã trong hå s¬ vô ¸n. Héi
®ång xÐt xö cã ®ñ c¨n cø kÕt luËn:
Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 30/11/2016, tại sân khu chung cư Tiến Bộ,
thuộc tổ 2, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, Tạ Quang H có
hành vi trộm cắp 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, màu đen bạc, SM:
HC12E5607616, SK: 1219DY607477, BKS: 20B1 - 67141, có giá trị 12 triệu
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đồng của anh Hoàng Minh D. Sau đó, H đi chiếc xe đó đến nhà Tạ Văn M ở
thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, gửi tại nhà
M (trước khi gửi chiếc xe đã bị mất BKS do bị rơi trên đường đi). Hiện chiếc xe
đã được thu hồi trả lại anh anh D quản lý, sử dụng. Anh D không có yêu cầu đề
nghị gì khác về phần tài sản.
C¸o tr¹ng cña ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n thµnh phè Th¸i Nguyªn truy tè bÞ
c¸o vÒ téi: “Trém c¾p tµi s¶n” theo kho¶n 1 §iÒu 138 BLHS lµ cã c¨n cø, ®óng
quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
Néi dung kho¶n 1 §iÒu 138 BLHS quy ®Þnh nh- sau:
“1. Ng-êi nµo trém c¾p tµi s¶n cña ng-êi kh¸c cã gi¸ trÞ tõ hai triÖu ®ång
®Õn d-íi n¨m m-¬i triÖu ®ång… th× bÞ ph¹t c¶i t¹o kh«ng giam gi÷ ®Õn ba n¨m
hoÆc ph¹t tï tõ s¸u th¸ng ®Õn ba n¨m”.
Hµnh vi phạm tội của bị cáo là ít nghiêm trọng nH nguy hiÓm cho x·
héi, đã x©m ph¹m ®Õn quyÒn së h÷u tµi s¶n hîp ph¸p cña công dân ®-îc ph¸p
luËt b¶o vÖ, g©y mÊt an ninh trËt tù t¹i ®Þa ph-¬ng.
§èi chiÕu víi c¸c t×nh tiÕt t¨ng nÆng, gi¶m nhÑ tr¸ch nhiÖm h×nh sù thÊy:
bÞ c¸o chưa có tiÒn ¸n, tiÒn sù nH có nhân thân xấu. Trong vụ án này bÞ c¸o ®-îc
h-ëng c¸c t×nh tiÕt gi¶m nhÑ tr¸ch nhiÖm h×nh sù quy đinh
̣ tại điể m g, p kho¶n 1
§iÒu 46 BLHS là ph¹m téi nh-ng g©y thiÖt h¹i kh«ng lín vµ thµnh khÈn khai
b¸o. BÞ c¸o không phải chÞu t×nh tiÕt t¨ng nÆng TNHS nào quy ®Þnh t¹i §iÒu 48
Bé luËt h×nh sù.
Về phầ n dân sự: Tài sản do bÞ c¸o chiếm đoạt đã được thu hồi trả lại
người bị hại quản lý, sử dụng, người bị hại không có yêu cầu nào khác nên Hội
đồng xét xử không xem xét.
VÒ h×nh ph¹t bæ sung: BÞ c¸o kh«ng cã viÖc lµm, không có thu nhËp nªn
miÔn h×nh ph¹t bæ sung lµ h×nh ph¹t tiÒn cho bÞ c¸o theo quy định tại khoản 5
Điều 138 BLHS.
Về án phí, quyền kháng cáo: BÞ c¸o ph¶i nộp ¸n phÝ h×nh sù s¬ thÈm theo quy
định của pháp luật. Bị cáo, người bị hại ®-îc quyÒn kh¸ng c¸o bản án theo quy ®Þnh
cña ph¸p luËt.
Đối với Tạ Văn M là người đã cho H gửi lại chiếc xe do H trộm cắp được
mà có. NH khi cho gửi xe M không biết đó là tài sản do trộm cắp mà có nên Cơ
quan điều tra không xử lý là có căn cứ.
V× c¸c lÏ trªn:
QuyÕt §Þnh
Tuyªn bè: BÞ c¸o Tạ Quang H ph¹m téi “Trém c¾p tµi s¶n”.
1. Áp dụng kho¶n 1 §iÒu 138; ĐiÓm g, p kho¶n 1 §iÒu 46 BLHS: Xö ph¹t
bị cáo Tạ Quang H: 12 (mười hai) th¸ng tï giam. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo
chấp hành bản án này.
2. Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng Hình sự; Nghị quyết số
326/2016/UBTVQH14 về án phí, lệ phí Tòa án: Buéc bị cáo phải nô ̣p 200.000®
(Hai trăm nghìn) án phí hình sự sơ thẩm.
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Bị cáo cã mÆt t¹i phiªn tßa có quyền kháng cáo b¶n ¸n s¬ thÈm trong thêi
hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án;
Người bị hại vắ ng mă ̣t ta ̣i phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15
ngày kể từ ngày ®-îc tèng ®¹t bản ¸n hoÆc ®-îc niªm yÕt.
T/M Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm

N¬i nhËn:

ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ

- VKSND, TØnh, TP;
- C«ng an TPTN;
- THA ph¹t tï;
- Së t- ph¸p TN;
- BÞ c¸o; BH;
- L-u hå s¬ vô ¸n.

Đặng Minh Tuân

5

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

ĐẶNG MINH TUÂN

T/M Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm

N¬i nhËn:

ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ

- VKSND, TØnh, TP;
- C«ng an TPTN;
- THA ph¹t tï;
- Së t- ph¸p TN;
- BÞ c¸o; BH;NLQ;
- L-u hå s¬ vô ¸n.

Đặng Minh Tuân

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
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ĐẶNG MINH TUÂN

T/M Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm

N¬i nhËn:

ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ

- VKSND, TØnh, TP;
- C«ng an TPTN;
- THA ph¹t tï;
- Së t- ph¸p TN;
- BÞ c¸o; BH;
- L-u hå s¬ vô ¸n.

Đặng Minh Tuân

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

ĐẶNG MINH TUÂN
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T/M Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm

N¬i nhËn:

ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ

- VKSND, TØnh, TP;
- C«ng an TPTN;
- THA ph¹t tï;
- Së t- ph¸p TN;
- BÞ c¸o; BH;
- L-u hå s¬ vô ¸n.

Đặng Minh Tuân

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

ĐẶNG MINH TUÂN
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N¬i nhËn:

T/M Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm

- VKSND, TØnh, TP;
- C«ng an TPTN;
- THA ph¹t tï;
- Së t- ph¸p TN;
- BÞ c¸o; BH;
- L-u hå s¬ vô ¸n.

ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ

Đặng Minh Tuân

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

ĐẶNG MINH TUÂN

T/M Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm

N¬i nhËn:

ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ

- - VKSND, TØnh, TP;
- C«ng an TPTN;
- THA ph¹t tï;
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- Së t- ph¸p TN;
- BÞ c¸o; BH, NLQ;
- L-u hå s¬ vô ¸n.

Đặng Minh Tuân

ác Hô ̣i thẩ m nhân dân

Thẩ m phán – Chủ tọa phiên tòa

Đặng Minh Tuân

T/M Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm

N¬i nhËn:

ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ

- VKSND, TØnh, TP;
- C«ng an TPTN;
- THA ph¹t tï;
- Së t- ph¸p TN;
- BÞ c¸o; BH, NLQ;
- L-u hå s¬ vô ¸n.

Đặng Minh Tuân

Các Hô ̣i thẩ m nhân dân

Thẩ m phán – Chủ tọa phiên tòa
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Đặng Minh Tuân

T/M Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm

N¬i nhËn:

ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ

- VKSND, TØnh, TP;
- C«ng an TPTN;
- THA ph¹t tï;
- Së t- ph¸p TN;
- BÞ c¸o; BH, NLQ;
- L-u hå s¬ vô ¸n.

Đặng Minh Tuân

Các Hô ̣i thẩ m nhân dân

Thẩ m phán – Chủ tọa phiên tòa

Đặng Minh Tuân

T/M Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm

N¬i nhËn:

ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ

- VKSND, TØnh, TP;
- C«ng an TPTN;
- THA ph¹t tï;
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- Së t- ph¸p TN;
- BÞ c¸o;
- L-u hå s¬ vô ¸n.

Đặng Minh Tuân

Các Hô ̣i thẩ m nhân dân
tòa

Thẩ m phán – Chủ tọa phiên

Đặng Minh Tuân
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T/M Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm

N¬i nhËn:

ThÈm ph¸n- Chñ to¹ phiªn toµ

- VKSND, TØnh, TP;
- C«ng an TPTN;
- THA ph¹t tï;
- BÞ c¸o;
- L-u hå s¬ vô ¸n.

Đặng Minh Tuân

C¸c Héi thÈm nh©n d©n

ThÈm ph¸n - Chñ täa phiªn tßa

Hoµng Quý Söu
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