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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM, TP.HÀ NỘI

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lý Kế Hiền
Các Hội thẩm nhân dân:
1. Ông Trần Quốc Sơn - Giáo viên
2. Ông Tạ Đăng Kiên – UV thường vụ quận Đoàn Nam Từ Liêm.
-Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Duyên -Thư ký Tòa án nhân dân quận
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm: Bà Lê Thị Thùy
Dương- Kiểm sát viên.
Ngày 10/5/2018, tại Trụ sở tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành
phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý 118/2018/HSST, ngày
26 tháng 4 năm 2018 đối với bị cáo:
Họ và tên: Vũ Thanh H , sinh năm 1992; NKTT: khu 10, xã Phú Lộc,
huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa:
8/12; Dân tộc: kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam;
Con ông: Vũ Mạnh Dũng, sinh năm 1950, con bà: Nguyễn Thị Tân, sinh năm
1950; Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ hai.Tiền án: tiền sự: Không.
Nhân thân: Tại bản án số 275/HS-ST ngày 19/12/2017, Tòa án nhân dân thành
phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ xử phạt 18 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích, xử
phạt 36 tháng tù về tội Cướp tài sản. Tổng hợp hai hình phạt là 54 tháng tù giam;
ra trại ngày 21/8/2011. Danh chỉ bản số 125, lập ngày 02/01/2018 tại Công an
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Bị cáo bắt tạm giam ngày 31/12/2017 –
Có mặt tại phiên tòa.
Người bị hại: chị Lò Thị Bích Thụy, sinh ngày 15/8/2000. HKTT: bản
Lưới, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. – Vắng mặt
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Đại diện hợp pháp của cháu Lò Thị Bích Thụy: Anh Lò Văn Pản, sinh
năm 1979 (bố đẻ) – Vắng mặt
Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Anh Lê Quang Chí sinh năm
1992
Địa chỉ: Khu 7, xã Phú Lộc, Huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. – Vắng mặt
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:
Khoảng 12h30’ ngày 30/12/2017, chị 9 Lò Thị Bích Thụy đến khu vực bến
xe Mỹ Đình phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội để bắt xe đi về Lạng Sơn.
Tại đây chị gặp Vũ Thanh H tự giới thiệu là phụ xe khách của xe Lạng Sơn hỏi chị
đi không, chị đồng ý. Chị Thụy định gọi điện thoại cho bạn thì máy điện thoại hết
pin, H liền lừa chị Thụy về phòng trọ của mình để sạc pin, khi nào đến giờ xe chạy
thì ra đón bạn sau. Chị Thụy tin liền đi theo H. H sử dụng xe máy biển kiểm soát
19P1-246.17 chở chị Thụy đến nhà nghỉ Begin ở 51A, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2,
Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tại đây H thuê phòng 302 của nhà nghỉ rồi dẫn chị Thụy
lên phòng. Vào phòng H chốt cửa phòng, chị Thụy liền sạc pin điện thoại. H cởi
quần áo của mình, rồi ngồi lên giường túm áo chị Thụy đẩy chị Thụy ngã ra giường,
ngồi lên bụng chị Thụy, chị Thụy chống cự, đẩy H ra thì H quát và bắt chị Thụy
nằm im. H tiếp tục cởi quần áo chị Thụy ra và quan hệ tình dục với chị Thụy. H đưa
dương vật vào âm hộ của chị Thụy nhiều lần được khoảng 3 phút thì rút ra ngoài
xuất tinh lên bụng chị Thụy. Sau đó H vào nhà vệ sinh tắm rửa và bắt chị Thụy
cũng pH tắm rửa. Khi H đang tắm rửa phát hiện chị Thụy chụp ảnh mình, H liền
túm tóc tát chị Thụy khiến chị Thụy ngã vào đùi H, chị Thụy cắn vào đùi pH của H.
H đau quá liền tiếp tục túm tóc và tát liên tiếp vào mặt chị Thụy. Sau đó H bắt chị
Thụy mở mật khẩu điện thoại và xóa ảnh của H và số điện thoại và tin nhắn trong
máy. Sau đó H trả phòng và đưa chị Thụy ra bến xe và bỏ đi . Chị Thụy đã đến
công an phường trình báo. Ngày 31/12/2017, Cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp H.
Vật chứng thu giữ: 01 xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha màu xanh Biển
kiểm soát 19P1-246.17.
- 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J7 màu đen, 01 điện thoại Samsung
Sateley màu trắng thu giữ của Vũ Thanh H.
Tại Biên bản khám thương sơ bộ ngày 30/12/2017 của chị Lò Thị Bích Thụy
tại bệnh viện Phụ Sản Hà Nội thể hiện: không phát hiện tổn thương tầng sinh môn;
môi lớn, môi bé không tổn thương; màng trinh có vết rách cũ tại vị trí 6 giờ; âm đạo
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không chảy máu, có ít dịch cổ tử cung không chảy máu; soi tươi không thấy tinh
trùng.
Đối với xe máy Honda Wave Alpha màu xanh Biển kiểm soát 19P1-246.17
qua xác minh là tài sản hợp pháp của Lê Quang Chí, khi cho mượn xe máy anh Chí
không biết H sử dụng để phạm tội.
Chị Lò Thị Bích Thụy và gia đình yêu cầu Vũ Thanh H và gia đình bồi
thường 35.000.000 đồng. Ngày 11/1/2018, gia đình Vũ Thanh H đã bồi thường cho
chị Lò Thị BíchThụy 25.000.000 đồng. Chị Thụy và gia đình đã nhận tiền bồi
thường và yêu cầu gia đình H bồi thường 10.000.000 đồng, đồng thời có đơn xin
giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Vũ Thanh H.
Tại Cơ quan điều tra Vũ Thanh H khai nhận hành vi phạm tội mình.
Bản Cáo trạng số 144/CT-VKS ngày 24/4/2018 của Viện kiểm sát nhân
dân quận Nam Từ Liêm truy tố bị cáo Vũ Thanh H về tội “Hiếp dâm” theo
Khoản 4 Điều 141 Bộ luật hình sự 2015.
Tại phiên toà:
- Bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, xác nhận cáo
trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố là đúng với hành vi
mà bị cáo đã thực hiện, gia đình bị cáo đã bồi thường nốt 10.000.000đồng còn lại
thay cho bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức
hình phạt thấp nhất để bị cáo sớm có cơ hội được về với gia đình và xã hội.
Chị Chu Thị Thanh H là chị dâu của bị cáo H xuất trình cho Hội đồng xét
xử biên lai số 0004384 ngày 10/5/2018 của Chi cục thi hành án dân sự quận
Nam Từ Liêm thu 10.200.000đồng. Chị H khai là đi nộp thay cho bị cáo H
10.000.000 đồng tiền bồi thường cho người bị hại và 200.000 đồng án phí hình
sự sơ thẩm cho bị cáo H.
- Đại diện Viện kiểm sát sau khi phân tích tính chất mức độ hành vi phạm
tội, đánh giá nhân thân của bị cáo đã kết luận giữ quan điểm như cáo trạng truy
tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng
điểm s, Khoản 1, 2 Điều 51, Khoản 4 Điều 141 Bộ luật hình sự năm 2015, xử
phạt bị cáo Vũ Thanh H từ 5 năm đến 5 năm 6 tháng tù.
Về dân sự bị cáo và gia đình bị cáo đã bồi thường đầy đủ cho người bị hại
nên không xem xét.
Xử lý vật chứng: Trả lại cho anh Lê Quang Chí 01 xe máy nhãn hiệu
Honda Wave Alpha màu xanh Biển kiểm soát 19P1-246.17.
- Trả lại cho Vũ Thanh H 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J7 màu đen,
01 điện thoại Samsung Sateley màu trắng.
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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] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị
cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người bị hại cùng các tài liệu,
chứng cứ khác đã thu thập có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử thấy có đủ cơ
sở để xác định: Khoảng 15h’ chiều ngày 30/12/2017, tại phòng 302, nhà nghỉ
Begin ở 5A, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội Vũ Thanh H đã có
hành vi đe dọa dùng vũ lực để thực hiện việc giao cấu trái với ý muốn của chị Lò
Thị Bích Thụy sinh ngày 15/8/2000, bị hại khi đó mới 17 tuổi, 4 tháng 15 ngày.
[2] Hành vi nêu trên của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Hiếp dâm”
theo quy định tại Khoản 4 Điều 141 của Bộ luật hình sự năm 2015. Cáo trạng
của Viện kiểm sát đã truy tố bị cáo là hoàn toàn có căn cứ đúng người, đúng tội,
phù hợp với pháp luật.
[3] Đánh giá về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm
hình sự: Hành vi phạm tội của bị cáo không những xâm phạm đến trật tự an toàn
của xã hội và thân thể, sức khỏe, nhân phẩm và danh dự của người chưa đủ tuổi
vị thành niên mà còn gây ảnh hưởng tâm sinh lý rất lớn cho người chưa đủ tuổi
vị thành niên, ảnh hưởng đến văn hóa, thuần phong mỹ tục, gây bất bình cho xã
hội trong quần chúng nhân dân. Bị cáo có nhân thân xấu, phạm tội với lỗi cố ý,
nhận thức được hành vi của mình là sai nhưng vẫn cố ý phạm tội. Xem xét các
tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Tại phiên tòa bị cáo thành
khẩn khai báo, thể hiện thái độ ăn năn hối cải, bị cáo đã chủ động bồi thường cho
người bị hại, người bị hại có đơn xin rút yêu cầu và xin giảm nhẹ cho bị cáo, mẹ
đẻ của bị cáo là người có công với cách mạng, do vậy bị cáo được hưởng tình
tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Điểm s Khoản 1,2 Điều 51
của Bộ luật hình sự năm 2015.
Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự
[4] Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi
phạm tội, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo đã được phân tích ở trên,
gia đình bị cáo đã bồi thường cho chị Lò Thị Bích Thụy 25.000.000 đồng. Chị Thụy
và gia đình đã nhận tiền bồi thường và yêu cầu gia đình H bồi thường
10.000.000đồng, đồng thời có đơn xin rút đơn tố cáo, xin giảm nhẹ trách nhiệm
hình sự cho Vũ Thanh H. Vì vậy cần thiết pH cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một
thời gian mới có tác dụng giáo dục các bị cáo trở thành một công dân biết tôn
trọng pháp luật và có tác dụng răn đe phòng ngừa chung.
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[5] Về trách nhiệm dân sự: Ngày 11/1/2018, gia đình Vũ Thanh H đã bồi
thường cho chị Lò Thị BíchThụy 25.000.000 đồng. Bị cáo đã bồi thường tiếp cho
người hại 10.000.000đồng ngày 10/5/2018 biên lai số 0004384 Chi cục thi hành
án dân sự quận Nam Từ Liêm. Bị cáo đã bồi thường xong nên Hội đồng xét xử
không xem xét.
[6] Về xử lý vật chứng: Trả lại cho anh Lê Quang Chí 01 xe máy nhãn hiệu
Honda Wave Alpha màu xanh Biển kiểm soát 19P1-246.17.
- Trả lại cho Vũ Thanh H 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J7 màu đen,
01 điện thoại Samsung Sateley màu trắng.
[7] Về đề nghị của đại diện Viện kiểm sát đối với vụ án: Tại phiên tòa, đại
diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vũ Thanh H từ 5
năm đến 5 năm 6 tháng tù là phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội
của bị cáo.
[8] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an quận Nam
Từ Liêm, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, 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. Tại quá trình điều tra, bị cáo không
có ý kiến 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.
[9] Về án phí: Bị cáo pH chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng
cáo theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
- Căn cứ Khoản 4 Điều 141 Bộ luật hình sự 2015; Điểm s Khoản 1,2
Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015; Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/06/2017
của Quốc hội
Tuyên bố: Bị cáo Vũ Thanh H phạm tội: “Hiếp dâm”.
Xử phạt Vũ Thanh H 5 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 31/12/2017.
Căn cứ vào Điều 106 Khoản 2 Điều 136, Khoản 1 Điều 331, Khoản 1
Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điểm a Khoản 1 Điều 23 của Nghị
quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc
hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ
phí Tòa án.
Về dân sự: Bị cáo đã bồi thường cho người hại 10.000.000đồng ngày
10/5/2018 biên lai số 0004384 Chi cục thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm.
Bị cáo đã bồi thường xong.
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Về xử lý vật chứng: Trả lại cho anh Lê Quang Chí 01 xe máy nhãn hiệu
Honda Wave Alpha màu xanh Biển kiểm soát 19P1-246.17.
- Trả lại cho Vũ Thanh H 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J7 màu đen,
số IMEI 1:353317095189941, số IMEI 2:353318095189949, 01 điện thoại
Samsung Sateley màu trắng, số IMEI: 359914105/938271/2.(Toàn bộ số vật chứng
hiện ở Chi cục thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm, biên bản giao vật chứng số
122 ngày 24/4/2018.
Về án phí: Bị cáo Vũ Thanh H pH nộp 200.000đ(Hai trăm nghìn đồng) án
phí hình sự sơ thẩm.
Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày
tuyên án. Người giám hộ, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày
nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định pháp luật.
TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà

Nơi nhận:
- Bị cáo, người bị hại
- VKSND Q. Nam Từ Liêm
- VKSND thành phố Hà Nội
- Công an quận Nam Từ Liêm
- Chi cục THADS Q. Nam Từ Liêm
- Bộ phận Thi hành án HS Tòa án
nhân dân quận Nam Từ Liêm
- Lưu HS-VP

Lý Kế Hiền
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Về xử lý vật chứng: Trả lại cho anh Lê Quang Chí 01 xe máy nhãn hiệu
Honda Wave Alpha màu xanh Biển kiểm soát 19P1-246.17.
- Trả lại cho Vũ Thanh H 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J7 màu đen,
số IMEI 1:353317095189941, số IMEI 2:353318095189949, 01 điện thoại
Samsung Sateley màu trắng, số IMEI: 359914105/938271/2.(Toàn bộ số vật chứng
hiện ở Chi cục thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm, biên bản giao vật chứng số
122 ngày 24/4/2018.
Về án phí: Bị cáo Vũ Thanh H pH nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án
phí hình sự sơ thẩm.
Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày
tuyên án. Người giám hộ, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày
nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định pháp luật.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
HỘI THẨM NHÂN DÂN

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Lý Kế Hiền

Nơi nhận:
- Lưu HS.
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