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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Viết Minh Quân.
Các Hội thẩm nhân dân:
Bà Nguyễn Thị Chín – Nguyên hiệu trưởng trường tiểu học số 1 thị trấn Đ,
huyện Đ, tỉnh GL.
Bà Nguyễn Thị Châu – Hiệu trưởng trường THCS Dân tộc nội trú huyện Đ,
tỉnh GL.
- Thư ký phiên tòa: Bà Võ Thị Mỹ Vương – Thư ký Tòa án nhân dân huyện
Đ, tỉnh GL.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ, tỉnh GL tham gia phiên tòa:
Ông Ngô Văn Kim - Kiểm sát viên.
Trong ngày 31 tháng 5 năm 2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh
GL xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 15/2018/TLST-HS,
ngày 04 tháng 4 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:
20/2018/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 5 năm 2018 đối với bị cáo:
S – T gọi khác S; Sinh năm: 2001, tại huyện Đ, tỉnh GL; Nơi cư trú: Làng K,
xã KG, huyện Đ, tỉnh GL; Nghề nghiệp: Làm nông; Trình độ học vấn: 5/12; Dân
tộc: Ba na; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Tin lành; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông T,
sinh năm: 1982 và con bà S, sinh năm 1975. Gia đình bị cáo có 05 anh em, lớn
nhất sinh năm 2001, nhỏ nhất sinh năm 2014, bị cáo là con cả trong gia đình. Bị
cáo chưa có vợ; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại. Bị cáo có mặt tại phiên
tòa.
*Người đại diện hợp pháp cho bị cáo S:
1. Ông T, sinh năm: 1982.
Trú tai: Làng K, xã KG, huyện Đ, tỉnh GL. Có mặt.
2. Bà S, sinh năm: 1975.
Trú tai: Làng K, xã KG, huyện Đ, tỉnh GL. Có mặt.
*Người bào chữa cho bị cáo S: Bà Nguyễn Hoàng Kim Loan – Trợ giúp
viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh GL. Có mặt.

*Bị hại:
- Chị Nguyễn Thị T, sinh năm: 1989.
Trú tai: Thôn 4, xã ĐK, huyện Đ, tỉnh GL. Có mặt.
*Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án:
1. Ông T, sinh năm: 1982.
Trú tai: Làng K, xã KG, huyện Đ, tỉnh GL. Có mặt.
2. Bà S, sinh năm: 1975.
Trú tai: Làng K, xã KG, huyện Đ, tỉnh GL. Có mặt.
*Người làm chứng:
- Anh Phạm Văn T, sinh năm: 1986.
Trú tai: Thôn 4, xã ĐK, huyện Đ, tỉnh GL. Có mặt.
- Anh H’L, sinh năm: 1989.
Trú tai: Làng Ng, xã TB, Tp.P, tỉnh GL. Vắng mặt.
- Anh N, sinh năm: 1980.
Trú tai: Làng K, xã H’N, huyện Đ, tỉnh GL. Vắng mặt.
- Anh D, sinh ngày: 20/01/2000.
Trú tai: Làng K, xã KG, huyện Đ, tỉnh GL. Có mặt.
*Người phiên dịch: Bà Giang Kim Pới – Cán bộ hưu trí. Có mặt.
NHẬN THẤY;
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 8 giờ 30 phút sáng ngày 07/4/2017, S điều khiển xe mô tô nhãn hiệu
Sirius, biển số 81B1 – 071.90 (xe của ông T là bố của S) từ nhà ở Làng K, xã KG
đến nhà D là bạn ở cùng làng để uống rượu do D đám hỏi. Đến khoảng 13 giờ thì S
nghỉ uống rượu và điều khiển xe mô tô đi về. Khi đến lô cao su ở cuối làng K, xã
KG thì phát hiện 01 người phụ nữ (chị Nguyễn Thị T) đi xe Dream ở phía trước
nên S nảy sinh ý định hiếp dâm chị T và S điều khiển xe đi theo. Khi đang đi thấy
chị T dừng xe ở lô cà phê số 23 của Công ty cà phê Đ thuộc Làng K và dựng xe,
thì S cũng dừng xe, giữa S với chị T cách nhau khoảng 100m, S cũng dấu xe vào lô
cà phê và mở yên xe lấy khăn thổ cẩm màu đen, dài khoảng 2m, rộng khoảng
50cm (khăn có sẳn trong cốp xe), mục đích cầm khăn là để dùng khăn khống chế
chị T để hiếp dâm. Sau đó S cầm khăn đi bộ vào trong lô cà phê, khi vào lô cà phê
thấy chị T đang đứng trên 01 cái ghế nhựa màu xanh cầm kéo cắt cành cà phê, S đi
từ phía sau lưng tới, nghe tiếng động, chị T quay lại nhìn, thấy S, chị T định bước
xuống ghế, thì S cầm khăn chạy đến quàng qua người chị T giật mạnh làm chị T
ngã ngữa xuống đất, S lấy khăn che mặt chị T nhưng chị T chống cự la lên: “ Cứu
em với”, S nói: “im đi”, sau đó S đè lên người chị T và tay trái đè lên tay phải chị
T để không cho chống cự. Lúc này tay phải chị T cầm kéo đâm từ dưới lên trúng
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quai hàm phía dưới bên trái và trúng vào vùng cổ làm S chảy máu. Sau khi bị đâm,
S giật lấy kéo và dùng kéo đè vào cổ chị T rồi nói: “ Nằm im không tao giết”, vì sợ
nên chị T nằm im không nói gì, sau đó S bỏ kéo xuống đất và lấy khăn đè vào
miệng chị T để không cho la hét thì bị chị T cắn vào ngón cái bàn tay trái, bị cắn
đau, S tức giận nên dùng tay phải đấm 03 lần trúng vào mặt của chị T rồi nói:
“mày im đi” nhưng chị T vẫn chống cự nên S lật sấp chị T lại rồi ngồi trên lưng chị
T. S cởi ủng, quần dài, quần lót của chị T, sau đó mới cởi quần dài và quần lót của
mình, rồi lật ngữa chị T lại và thực hiện hành vi giao cấu với chị T trong khoảng
thời gian khoảng 1 phút. Sau khi giao cấu xong, S mặc lại quần áo, lấy khăn thổ
cẩm và đi đến vị trí để xe mô tô điều khiển xe đi về nhà mình ngủ. Còn chị T sau
đó đã gọi điện thoại cho chồng là anh Phạm Văn T biết về việc mình bị hiếp dâm
và nói anh T đến rẫy chở chị T về. Ngày 10 tháng 4 năm 2017 chị T làm đơn trình
báo với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đ. Ngày 12 tháng 4 năm 2017
chị T đến Bệnh viện đa khoa tỉnh GL điều trị đến ngày 14 tháng 4 năm 2017 xuất
viện. Đối với bị can S sau khi phạm tội, ngày 16 tháng 4 năm 2017, đã đến Cơ
quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đ đầu thú và khai nhận hành vi của mình
như trên.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đ đã tiến hành khám xét dâu vết
trên thân thể của S thể hiện như sau:
- Vùng cằm má bên trái có vết T trầy xước da đã khô, bong tróc vảy. Đầu vết
cách dái tai trái là 6,5cm, tâm vết cách mép môi trên bên trái là 7cm (vết 1)
- Cổ phía bên trái có vết T trầy xước da đã khô, bong tróc vảy, tâm vết cách
vết trầy xước 1 là 4cm, cách dái tai trái là 7cm (vết 2)
- Ngón tay cái bên trái bên trong móng tay bị bầm tụ máu.
T tích của chị Nguyễn Thị T được xác định lúc vào viện:
- Tỉnh táo, sưng bầm quanh mắt (P), sưng nề đỉnh chẩm (P) 0,4 x 0,6cm,
sưng bầm vai (T) 0,3 x 0,5cm.
Bản kết luận giám định pháp y về T tích số 153 ngày 15/6/2017 của Trung
tâm pháp y tỉnh GL kết luận tỷ lệ phần trăm tổn T cơ thể do T tích gây nên đối với
chị T là: 1%.
Bản kết luận giám định pháp y về tình dục số 154 ngày 16/6/2017 của Trung
tâm pháp y tỉnh GL kết luận đối với chị T:
- Khám cơ quan sinh dục: Đã có gia đình, đã sinh 2 lần. Không có thương
tích mới ở cơ quan sinh dục. Tử cung hơi lớn.
- Kết quả siêu âm phụ khoa ngày 15/6/2017: Hiện tại không thấy túi thai
trong tử cung.
- Kết quả xét nghiệm HCG ngày 15/6/2017: Âm tính.
Tại phiếu xét nghiệm ngày 26/01/2018 của Trung tâm phòng chống
HIV/AIDS thuộc Sở y tê tỉnh GL xét nghiệm HIV đối với bị can S, kết quả xét
nghiệm HIV: âm tính.
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Tại Cáo trạng số: 14/CT-VKS ngày 27/3/2018 của Viện kiểm sát nhân dân
huyện Đ, tỉnh GL truy tố bị cáo S về tội “Hiếp dâm” theo quy định tại khoản 1
Điều 141 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.
Tại phiên tòa vị đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố đề nghị Hội
đồng xét xử tuyên bố bị cáo S phạm tội “Hiếp dâm” và đề nghị:
- Áp dụng: khoản 1 Điều 141; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 91; Điều 101
Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo S từ 18 tháng
tù đến 24 tháng tù.
- Áp dụng: khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm
2017 và các Điều 584, 585; 586; 590; 592 Bộ luật dân sự xử: Buộc ông T và bà S
bồi thường cho chị Nguyễn Thị T số tiền 47.550.000 đồng.
- Căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Xử tịch thu tiêu hủy 04 sợi tóc.
Trả lại cho ông T 01 xe mô tô biển kiểm soát 81B1 – 071.90. Trả lại cho bà
S 01 chiếc khăn thổ cẩm.
- Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30-12-2016 đề nghị miễn
án phí Hình sự sơ thẩm và dân sự sơ thẩm cho bị cáo S.
Người bào chữa cho bị cáo S nhất trí với bản luận tội của vị đại diện Viện
kiểm sát công bố về tội danh, điều khoản mà Việm kiểm sát đã truy tố đối vối bị
cáo S và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng thêm các tình tiết giảm nhẹ
trách nhiệm hình sự cho bị cáo S tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự là: Bị cáo là
người dân tộc thiểu số, sinh sống ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, trình độ nhận
thức pháp luật còn hạn chế, bản thân bị cáo có nhân thân tốt chưa có tiền án tiền
sự. Vì vậy đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo S mức hình phạt như vị đại diện
Viện kiểm sát đã đề nghị. Về dân sự, và án phí người bào chữa cho bị cáo S nhất
trí với đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát.
Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào
kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện chứng cứ, ý
kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, bị hại và những người tham gia tố tụng khác.
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 hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên của Cơ quan cảnh sát
điều tra Công an huyện Đ, Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ
trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng theo quy định của pháp
luật. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng
không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố
tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan
tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.
[2] Tại phiên toà hôm nay, sau khi Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ
công bố bản cáo trạng thì bị cáo S đã thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung bản
cáo trạng đã nêu. Lời khai nhận tội của bị cáo hoàn toàn phù hợp tang vật vụ án
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được thu giữ, phù hợp với kết luận điều tra của cơ quan Công an huyện Đ, với bản
Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đ, biên bản khám nghiệm hiện
trường và với các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án. Vì
vậy đã có đủ cơ sở kết luận bị cáo S đã phạm tội “Hiếp dâm” theo quy định tại
khoản 1 Điều 141 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
[3] Xét về hành vi phạm tội của bị cáo thấy rằng: Sức khỏe, danh dự, nhân
phẩm của con người là bất khả xâm phạm, luôn được pháp luật bảo vệ. Mọi hành
vi xâm phạm đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác một cách trái
pháp luật đều sẽ bị nghiêm trị. Chỉ vì để thỏa mãn nhu cầu dục vọng của bản thân,
lợi dụng hoàn cảnh nơi vắng người chỉ có một mình bị hại chị Nguyễn Thị T đang
đứng trên ghế để cắt cành cà phê không có sự đề phòng thì bị cáo S đã dùng chiếc
khăn thổ cẩm kéo chị T ngã xuống đất sau đó có những lời nói đe dọa và dùng tay
đấm vào mặt làm cho chị T sợ hãi không dám chống cự rồi thực hiện hành vi giao
cấu trái ý muốn của chị T. Hành vi của bị cáo đã xâm hại một cách nghiêm trọng
về sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác. Hành vi phạm tội của bị cáo là
nguy hiểm cho xã hội, thể hiện ý thức xem thường pháp luật đã phạm vào tội
“Hiếp dâm” theo khoản 1, Điều 141 Bộ luật hình sự Bộ luật hình sự năm 2015, sửa
đổi bổ sung năm 2017. Vì vậy cần phải xử cho bị cáo một mức án nghiêm, cách ly
bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhằm để cải tạo bị cáo trở thành người
tiến bộ và đảm bảo tính giáo dục và phòng ngừa chung cho xã hội.
[4] Tuy nhiên Hội đồng xét xử xem xét: Trong quá trình điều tra cũng như
tại phiên toà hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi
phạm tội của mình. Sau khi phạm tội bị cáo đã ra đầu thú. Đây là những tình tiết
giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015,
sửa đổi bổ sung năm 2017. Bên cạnh đó khi phạm tội bị cáo là người chưa thành
niên vì vậy cần phải áp dụng Điều 91; Điều 101 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi
bổ sung năm 2017 khi xem xét lượng hình cho bị cáo.
[5] Về dân sự: Bị hại chị Nguyễn Thị T yêu cầu được bồi thường số tiền
47.550.000 đồng bao gồm chi phí điều trị T tích, tổn thất tinh thần, ngày công lao
động, công người chăm sóc. Tại phiên tòa hôm nay ông T và bà S là bố mẹ ruột
của bị cáo S và người bị hại chị Nguyễn Thị T đã thống nhất thỏa thuận bồi thường
dân sự cụ thể như sau: Ông T và bà S là bố mẹ ruột của bị cáo S đồng ý bồi thường
cho chị Nguyễn Thị T số tiền 47.550.000 đồng.
Xét sự thỏa thuận của người đại diện hợp pháp cho bị cáo và bị hại là hoàn
toàn tự nguyện không trái với quy định của pháp luật nên cần chấp nhận.
[6] Về vật chứng:
- 04 sợi tóc. Xét không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.
- 01 xe mô tô biển kiểm soát 81B1 – 071.90 và 01 chiếc khăn thổ cẩm. Xét
đây là tài sản của ông T là bố của bị cáo S và của bà S mẹ bị cáo S, khi bị cáo S sử
dụng và thực hiện hành vi phạm tội thì ông T và bà S không biết. Tại phiên tòa
hôm nay ông T và bà S có yêu cầu xin được nhận lại những tài sản trên. Vì vậy cần
trả lại xe mô tô biển kiểm soát 81B1 – 071.90 cho ông T và trả lại cho bà S 01
chiếc khăn thổ cẩm là phù hợp.
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[7] Về án phí: Bị cáo S là đồng bào dân tộc thiểu số ở xã có điều kiện kinh tế
- xã hội đặc biệt khó khăn và tại phiên tòa hôm nay bị cáo có đơn xin miễn tiền án
phí và bị cáo cũng xin được miễn tiền án phí. Căn cứ điểm đ Điều 12 của Nghị
quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30-12-2016 quy định về mức thu, miễn, giảm,
thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban thường vụ Quốc
hội, bị cáo S miễn nộp án phí Hình sự sơ thẩm và án phí Dân sự sơ thẩm.
Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH
Tuyên bố bị cáo S ( T gọi khác: S) phạm tội “Hiếp dâm”.
- Áp dụng: khoản 1 Điều 141; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 91; Điều 101
Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Xử phạt: Bị cáo S 36 (Ba mươi sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày có
biên bản bắt thi hành án.
- Áp dụng: khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm
2017 và các Điều 584, 585; 586; 590; 592 Bộ luật dân sự xử: buộc ông T và bà S
bồi thường cho chị Nguyễn Thị T số tiền 47.550.000 đồng (Bốn mươi bảy triệu
năm trăm năm mươi ngàn đồng).
Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp
cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày
có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải
trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền,
hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải
thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm
2015.
Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật
thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự
nguyện thi hành án hoặc bị cư ng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và
9 của Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định
tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.
- Căn cứ: Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:
+ Trả lại cho anh T 01 xe mô tô biển kiểm soát 81B1 – 071.90, kiểu dáng
Sirius, nhãn hiệu Citi Korea, loại xe hai bánh, dung tích xi lanh 110, màu sơn: đen
đỏ, số máy VHLFM152FMH-V01504577, số khung RMNWCHEMN-9H004577.
Trả lại cho bà S 01 chiếc khăn thổ cẩm màu đen đã cũ, dài 2,4m, rộng 0,65m.
+ Tịch thu tiêu hủy: 04 sợi tóc.
Theo biên bản giao nhận vật chứng giữ Công an huyện Đ với Chi cục thi
hành án dân sự huyện Đ, ngày 24 tháng 4 năm 2018.
- Căn cứ: điểm đ Điều 12; khoản 6 Điều 15 của Nghị quyết số
326/2016/UBTVQH ngày 30-12-2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp,
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quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban thường vụ Quốc hội: Bị cáo
S miễn nộp án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm.
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 31/5/2018) bị cáo, người
đại diện hợp pháp cho bị cáo, bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ
án có quyền làm đơn kháng cáo bản án lên Tòa án nhân dân tỉnh GL để yêu cầu xét
xử phúc thẩm./.
T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa

Nơi nhận:
- TAND tỉnh GL;
- VKSND tỉnh GL;
- VKSND huyện Đ;
- CA huyện Đ;
- Bị cáo;
- Bị hại;
-Người có QLNVLQ đén vụ án;
-Người đại diện HP;
-Người bào chữa;
- Chi cục THADS huyện Đ;
- Lưu hồ sơ vụ án.

(Đã ký)

Bùi Viết Minh Quân
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