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NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VINH - TỈNH NGHỆ AN

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có :
- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Minh Hiền
- Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Công Thẩm – Ông Trần Quốc Đấu
- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Văn Hoài – Thư ký Tòa án nhân dân Thành
phố Vinh - tỉnh Nghệ An.
- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Vinh tham gia phiên tòa:
Ông Nguyễn Đức Bảo - Kiểm sát viên.
Hôm nay, ngày 31/10/2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân TP Vinh, tỉnh Nghệ
An mở phiên tòa C khai để xét xử hình sự sơ thẩm thụ lý số 440/2018/TLST - HS
ngày 18/9/2018 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 708/ 2018/ QĐXXST-HS
ngày 21 tháng 9 năm 2018 đối với bị cáo:
Hoàng Khắc C; sinh năm 1962; nơi ĐKHKTT: Khối T, phường M, thành phố
Vinh, Nghệ An; chỗ ở : Khối 2, phường Tr, thành phố Vinh, Nghệ An ; nghề
nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 7/10; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc:
Kinh; Tôn giáo: Không; giới tính: Nam; con ông: Hoàng Khắc Nam (chết) và bà:
Nguyễn Thị Lương (Chết); Vợ, con : Nguyễn Thị H, con có 01 con sinh năm 2001;
tiền án, tiền sự: không; nhân thân: Ngày 27/12/1979 bị TAND thành phố Vinh xử
phạt 15 tháng tù về tội “Xâm phạm tài sản riêng của C dân”; ngày 20/5/1992 bị
TAND thành phố Vinh xử phạt 09 tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách 18
tháng về tội :gây rối trật tự C cộng”; Ngày 30/11/1998 bị TAND tỉnh Nghệ An xử
phạt bị cáo 8 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma T1y”. Chấp hành xong ra
trại ngày 03/11/2000. Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 09/4/2018 đến ngày 18/4/2018;
có mặt tại phiên tòa.
- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án:
Chị Đặng Thị Cẩm T1 – Sinh năm 1983. Vắng mặt
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Địa chỉ: Phòng 702, chung cư CT2B, Khối 2, phường Tr, thành phố Vinh,
Nghệ An
Anh Nguyễn Văn U – Sinh năm 1982. Vắng mặt
Địa chỉ: Xóm 8, xã L, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Anh Trịnh Minh T2 – Sinh năm 1960. Vắng mặt
Địa chỉ: Khối 17, phường Th, thành phố Vinh, Nghệ An
Chị Nguyễn Thị H – Sinh năm 1972. Vắng mặt
Địa chỉ: Khối T, phường M, thành phố Vinh, Nghệ An
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:
Do bức xúc với chị Đặng Thị Cẩm T1, nên rạng sáng ngày 01/4/2018, Hoàng
Khắc C lấy chất thải trong hầm bể phốt ở phía sau chung cư B1 Tr bỏ vào T1i ni
lông một mình đến ném vào khu vực hàng lang trước cửa nhà chị T1 rồi bỏ đi.
Khoảng 3 giờ ngày 01/4/2018 hàng xóm chị T1 tại chung cư phát hiện mùi hôi thối
nồng nặc xung quanh nhà và thấy trước cửa phòng 702 của nhà chị T1 bị đổ chất
thải vương vãi khắp hành lang, gây mùi hôi thối không ngủ được nên đã gọi điện
cho chị T1 về dọn dẹp. Lúc này, chị T1 không có phòng vì chị T1 cùng con gái đến
khối 6, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh để làm lễ tang cho bố. Vì vậy, các hộ
dân sống tại chung cư CT2B buộc phải thu dọn, tẩy rửa chất thải vương vãi ở hành
lang tầng 7 mới hạn chế được mùi hôi thối.
Tiếp đó vào khoảng 21 giờ ngày 06/4/2018 lợi dụng trời mua, C trộn hỗn hợp
gồm: mắm tôm, rượu ngâm hành tăm; nước mắm có sẵn trong nhà rồi cho vào T1i
ni lông sau đó mặc một chiếc áo mưa màu hồng choàng kín đầu đi bộ đến trước
cửa phòng nhà chị T1 ném hỗn hợp này trước cửa phòng nhà chị T1 rồi đi về nhà.
Ngày hôm sau C nói với vợ là chị Nguyễn Thị H đem chiếc áo mưa này vứt tại bãi
rác ở khu vực chung cư B1, phường Tr, thành phố Vinh.
Đến ngày 09/4/2018 C bị bắt theo lệnh bắt khẩn cấp của Cơ quan cảnh sát
điều tra C an thành phố Vinh.
Tại Bản Cáo trạng số 453/CT – VKS ngày 16/9/2018, Viện Kiểm sát nhân
dân thành phố Vinh đã truy tố bị cáo Hoàng Khắc C về tội "Gây rối trật tự công
cộng" theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự.
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Tại phiên toà hôm nay đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh giữ
quyền công tố tại phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 318;
điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Hoàng Khắc C từ 9 tháng
đến 12 tháng cải tạo không giam giữ.
Về xử lý vật chứng: Áp dụng điều 106 BLTTHS xử lý vật chứng theo quy
định của pháp luật.
Buộc bị cáo phải chịu án phí HSST.
Tại phiên tòa bị cáo không có tranh luận gì với bản luận tội của đại diện Viện
kiểm sát mà chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt
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 tố tụng: Về hành vi, quyết định của Cơ quan cảnh sát điều tra – C an
thành phố Vinh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh, Kiểm sát
viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ
tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo
và người tham gia tố tụng khác không 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 đều hợp pháp.
2. Tại phiên tòa bị cáo Hoàng Khắc C đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
của mình đúng như nội dung cáo trạng Viện kiểm sát đã truy tố. Lời khai nhận tội
của bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án đã được thẩm
tra, xem xét tại phiên tòa. Như vậy đủ cơ sở kết luận: Rạng sáng ngày 01/4/2018,
Hoàng Khắc C đã lấy chất thải trong hầm bể phốt ở cửa phía sau chung cư B1, Tr,
thành phố Vinh bỏ vào T1i ni lông một mình đến ném vào khu vực hành lang trước
cửa nhà chị T1 rồi bỏ đi, tiếp đó đến khoảng 21 giờ ngày 06/4/2018, lợi dụng trời
mưa, Hoàng Khắc C đã trộn hỗn hợp mắm tôm, rượu ngâm hành tăm, nước mắm
có sẵn trong nhà mình rồi cho vào T1i ni lông rồi tiếp tục ném hồn hợp này trước
cửa phòng nhà chị T1.
Xét về nhân thân, hành vi của bị các nên Viện kiểm sát nhân dân thành phố
Vinh truy tố bị cáo về tội “Gây rối trật tự C cộng” theo khoản 1 Điều 318 BLHS là
có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
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Đây là vụ án thuộc loại ít nghiêm trọng. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho
xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự C cộng được pháp luật hình sự bảo vệ mà
còn gây ảnh hưởng xấu, làm xáo trộn đến hoạt động bình thường của toàn bộ dân
cư sinh sống tại chung cư CT2B cũng như trên địa bàn phường Tr, gây tâm lý
hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, cần xử lý nghiêm mới đủ
điều kiện để cải tạo, giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.
Tuy nhiên, Hội đồng xét thấy: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên toà hôm
nay, bị cáo khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải. Vì vậy, cần áp dụng các tình
tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ
hình phạt cho bị cáo.
Với những phân tích như trên nghĩ không cần thiết cách ly các bị cáo ra khỏi
đời sống xã hội mà cho bị cáo được mức hình phạt cải tạo không giam giữ như đề
nghị của đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa là phù hợp.
Bị cáo bị tạm giữ 09 ngày. Theo quy định của pháp luật thì cứ 01 ngày tạm
giữ, tạm giam bằng 3 ngày cải tạo không giam giữ nên cần trừ 27 ngày cải tạo
không giam giữ cho bị cáo.
Đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, ngoài hình phạt chính bị cáo còn bị
khấu trừ thu nhập. Tuy nhiên bị cáo không có công việc ổn định. Vì vậy, miễn
khấu trừ thu nhập cho bị cáo.
3. Về vật chứng : 01 hộp nhựa hình trụ hình tròn, đường kính mặt đáy 12 cm,
bên trong có chứa chất lỏng màu vàng nhạt và củ hành tăm trắng mà bị cáo dùng để
trộn với mắm tôm, nước mắm được xác định là C cụ phạm tội, không có giá trị sử
dụng cần tịch thu tiêu hủy.
01 điện thoại di động Nokia 222 màu đen, bên trong có số thuê bao
0961151460 và 0937868808 thu giữ của bị cáo; 01 điện thoại Iphone 6 màu vàng
có số Imei 352067067242977 bên trong có số thuê bao 01246472888 thu giữ của
chị Nguyễn Thị H; 01 điện thoại di động Iphone 6s màu vàng hồng số IMEI
358564078631499 bên trong có số thuê bao 0979633337 và 01 điện thoại di động
Nokia 230 màu đen xám số IMEI : 356856072191062 có thuê bao 0941166778 thu
giữ của anh Trịnh Minh Tuấn ; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu vàng
trắng có số IMEI 356679083629569 bên trong có số thuê bao 0918838982 và 01
điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 plus màu vàng trắng có số IMEI
359248060463843 bên trong có số thuê bao 0989551882 thu giữ của anh Nguyễn
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Văn U; được xác định không liên quan đến hành vi phạm tội nên cần trả lại cho các
chủ sở hữu.
4. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ: Khoản 1 Điều 318; điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS; Điều 136
BLTTHS; Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 về án phí,
lệ phí .
TU bố: Bị cáo Hoàng Khắc C phạm tội "Gây rối trật tự C C ".
Xử phạt: Bị cáo Hoàng Khắc C: 09 (Chín) tháng cải tạo không giam giữ; bị
cáo còn phải chấp hành 8 (tám) tháng 03 (ba) ngày cải tạo không giam giữ; thời
hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan tổ chức được giao giám sát, giáo
dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.
Giao các bị cáo cho UBND phường Tr, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An quản lý
giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ. Gia đình bị cáo có trách nhiệm
phối hợp với chính quyền địa phương trong việc quản lý, giáo dục đối với bị cáo.
* Về vật chứng: Căn cứ Điều 47 BLHS, điều 106 BLTTHS: Tịch thu tiêu hủy
01 hộp nhựa hình trụ hình tròn, đường kính mặt đáy 12 cm, bên trong có chứa chất
lỏng màu vàng nhạt và củ hành tăm trắng mà bị cáo dùng để trộn với mắm tôm,
nước mắm hiện có tại kho chi cục thi hành án Dân sự thành phố Vinh theo phiếu
nhập kho số NK 1087 ngày 20/9/2018.
Trả lại cho bị cáo Hoàng Khắc C : 01 điện thoại di động Nokia 222 màu đen,
bên trong có số thuê bao 0961151460 và 0937868808.
Trả lại cho chị Nguyễn Thị H 01 điện thoại Iphone 6 màu vàng có số Imei
352067067242977 bên trong có số thuê bao 01246472888.
Trả lại cho anh Trịnh Minh Tuấn 01 điện thoại di động Iphone 6s màu vàng
hồng số IMEI 358564078631499 bên trong có số thuê bao 0979633337 và 01 điện
thoại di động Nokia 230 màu đen xám số IMEI : 356856072191062 có thuê bao
0941166778.
Trả lại cho anh Nguyễn Văn U 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu
vàng trắng có số IMEI 356679083629569 bên trong có số thuê bao 0918838982 và
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01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 plus màu vàng trắng có số IMEI
359248060463843.
Các máy điện thoại di động trên hiện có tại kho chi cục thi hành án Dân sự
thành phố Vinh theo phiếu nhập kho số NK 1087 ngày 20/9/2018.
*. Về án phí: Buộc bị cáo Hoàng Khắc C phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm
ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, bị cáo có quyền kháng
cáo lên Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến
vụ án vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản
án hoặc được tống đạt hợp lệ.
Nơi nhận:
- Tòa án ND Tỉnh Nghệ An
- VKSND tỉnh Nghệ An
- Sở tư pháp tỉnh Nghệ An
- VKSND thành phố Vinh
- Chi cục THADS thành phố Vinh
- C an thành phố Vinh
- Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên
quan
- Lưu HS

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa

Phạm Thị Minh Hiền
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