tand huyÖn yªn phong
tØnh b¾c ninh

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

B¶n ¸n sè:196/2018/HSST
Ngµy: 21/12/2018

nh©n danh
níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
toµ ¸n nh©n d©n huyÖn yªn phong tØnh b¾c ninh

Víi Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã:
- ThÈm ph¸n Chñ to¹ phiªn toµ: ¤ng NguyÔn V¨n Vinh
- C¸c Héi thÈm nh©n d©n: 1. Ông Nguyễn Thế Long
2. Ông Trương Văn Tiến
- Thư ký tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Tạ Thị Bích Ngọc
- §¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn Yªn Phong tham gia phiªn toµ: Bà Lưu Thị Vân
Anh - Kiểm sát viên.
Trong ngµy 21/12/2018, tại trụ sở TAND huyện Yên Phong, tØnh B¾c Ninh, më
phiªn toµ c«ng khai xÐt xö s¬ thÈm vô ¸n h×nh sù thô lý sè: 185/2018/TLST-HS ngµy
29/11/2018 đối với bị cáo:
Trương Đình T - Sinh năm 1991; Giới tính: Nam
Nơi ĐKNKTT: Thôn Đ, xã H, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do
Bố, mẹ đẻ: Không xác định
Bố nuôi: Trương Đình B; Mẹ nuôi: Lê Thị T
Bị cáo có vợ là Trần Mộng D, sinh năm 1986; Có 02 con, con lớn sinh năm 2015,
con nhỏ sinh năm 2018
Tiền án, tiền sự: Không
Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/6/2018 đến nay - Có mặt.
Người bị hại: Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1957 - Xin xét xử vắng mặt
Người đại diện theo ủy quyền và đại diện hợp pháp cho bà L:
Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1979 - Có mặt
Cùng ĐKNKTT: Thôn L, xã T, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
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Người bảo vệ quyền và L ích hợp pháp cho bà L:
Ông Trần Thọ Đ, sinh năm
1987 - Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Ninh Có mặt
Néi dung vô ¸n
Bị cáo bị VKSND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh truy tố về hành vi phạm tội như
sau: Khoảng 22 giờ ngày 05/6/2018, Trương Đình T đến nhà bà Nguyễn Thị L, sinh năm
1957 ở cùng thôn Phong Xá, xã Đông Phong, huyện Yên Phong, Bắc Ninh để tìm gặp
Nguyễn Văn Lộc, sinh năm 1994 là con trai bà L. Khi đến nhà bà L, T không thấy Lộc
đâu, điện trong nhà bà L tắt. T mở cửa đi vào trong nhà và bật điện sáng, T thấy bà L
đang nằm một mình ở giường. Thấy T vào nhà, bà L đã ngồi dậy. Do trước khi đến nhà
bà L, T đã uống bia, nên khi thấy bà L ở một mình, T nảy sinh ý định quan hệ tình dục
với bà L. T cởi hết quần ra (khi đến nhà bà L T thì T cởi trần, mặc quần cộc và quần sịp)
và lao về phía bà L. T dùng tay đẩy bà L ngã ngửa ra giường, tay phải giữ bà L, tay trái
tụt quần ngoài và quần lót của bà L đang mặc trên người để quan hệ tình dục với bà L, bà
L không đồng ý và vùng vẫy tay chân. T đã dùng tay phải ghì đè bà L, dùng hai ngón tay
(ngón trỏ và ngón giữa bàn tay trái cho vào trong âm đạo của bà L kích thích trước khi
giao cấu với bà L. Khi bị T làm như vậy, bà L vẫn vùng vẫy, kêu cứu mọi người. Nghe
tiếng bà L kêu cứu, vợ chồng anh Toàn, chị Hợp là cháu và là hàng xóm của bà L đã chạy
sang và thấy T trên người không mặc quần áo, bà L không mặc quần. Anh Toàn đã giữ
tay T và hô hào mọi người đến giữ T lại, đồng thời trình báo sự việc đến Công an huyện
Yên Phong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Phong đã lập biên bản giữ
người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trương Đình T về hành vi “Hiếp dâm”.
Kết quả khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng gồm: 01 quần lót nữ màu
hồng, 01 quần đùi nam kẻ caro, 01 chiếc đồng hồ nam đeo tay bằng kim loại đã bị đứt
dây đeo, mặt trong đồng hồ có chữ “MIRRO”.
Tại biên bản hội chẩn giám định hiếp dâm ngày 06/6/2018 của khoa Cấp cứu - Bệnh
viện sản Nhi tỉnh Bắc Ninh xác định tổn thương trên cơ thể bà Nguyễn Thị L: Vị trí 1/3
bên trong đùi có vết bầm tím kích thước 10 x 5mm, vị trí 6h âm hộ có vết nề đỏ. Không
có vết rách mới, âm đạo, cùng đồ không tổn thương. Có mẫu vải sợi vùng âm hộ. Kết quả
xét nghiệm: Soi tìm tinh trùng, không tìm thấy tinh trùng.
Tại Bản kết luận giám định pháp y về tình dục số 84/TD ngày 28/6/2018 của Trung
tâm pháp y - Sở y tế tỉnh Bắc Ninh giám định về tổn thương cơ quan sinh dục nữ của bà
Nguyễn Thị L kết luận: Hiện tại tỉnh, tỉnh táo tiếp xúc không tốt, có tiền sử bệnh tâm
thần, không liệt. Các cơ quan khác bình thường. Bộ phận sinh dục lông mu bình thường,
không có xây xát bầm tím. Âm đạo không có dịch, không viêm, cổ tử cung không rách,
không viêm.
Tại Bản kết luận giám định pháp y về tình dục số 86/TD ngày 28/6/2018 của Trung
tâm pháp y - Sở y tế tỉnh Bắc Ninh giám định khả năng sinh dục nam của Trương Đình T
kết luận: Trương Đình T là nam giới cơ thể phát triển bình thường, bộ phận sinh dục bình
thường, tinh thần tỉnh táo có đủ khả năng nhận thức về hoạt động tình trạng tình dục.
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Do bà Nguyễn Thị L có tiền sử bệnh liên quan đến thần kinh từ năm 1988. Bà L nghe
được, nói được nhưng nói bị ngọng, nói lắp. Vì vậy ngày 22/7/2018 Cơ quan Cảnh sát
điều tra Công an huyện Yên Phong đã trưng cầu Viện pháp y tâm thần Trung Ương giám
định tâm thần của bà Nguyễn Thị L.
Tại Bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 320/KLGĐ ngày 04/10/2018 của
Viện pháp y tâm thần trung ương - Bộ y tế kết luận: Trước, trong và sau khi bị Trương
Đình T thực hiện hành vi hiếp dâm và tại thời điểm giám định bà Nguyễn Thị L bị bệnh
rối loạn tâm thần không biệt định do tổn thương não và rối loạn chức năng não. Theo
phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F06.9. Tại các thời điểm trên
bà Nguyễn Thị L hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Về bồi thường dân sự: Bà Nguyễn Thị L và gia đình bà L không yêu cầu Trương
Đình T phải bồi thường gì về dân sự và yêu cầu xử lý T theo đúng quy định của pháp
luật.
Tại bản cáo trạng số 184/CTr-VKSYP ngày 29/11/2018 cña VKSND huyÖn Yªn
Phong, tỉnh Bắc Ninh đã truy tố bị cáo về tội “Hiếp dâm” theo khoản 1 Điều 141 BLHS;
Kết thúc phần tranh tụng; Tại phần tranh luận, đại diện VKS đọc bản luận tội. Nội
dung bản luận tội đã phân tích nguyên nhân, động cơ, mục đích phạm tội của bị cáo; Các
tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ áp dụng đối với bị cáo và khẳng định cáo trạng truy tố bị
cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo phạm tội
“Hiếp dâm”. Áp dụng khoản 1 Điều 141, điểm k khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1 Điều
51 BLHS đề nghị xử phạt bị cáo từ 30 đến 34 tháng tù.
Về trách nhiệm dân sự: Đề nghị không xem xét do người bị hại và đại diện hợp
pháp cho người bị hại không yêu cầu.
Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47, 48 BLHS, Điều 106 BLTTHS. Trả lại bị cáo
01 đồng hồ nam đeo tay đã bị đứt dây nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.
Tịch thu tiêu hủy 01 quần lót nữ, 01 quần đùi nam kẻ caro.
Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận
của bị cáo đúng như nội dung bản cáo trạng truy tố, được tóm tắt ở phần trên. Bị cáo thừa
nhận cáo trạng truy tố và lời luận tội của đại diện VKS đối với bị cáo là đúng người, đúng
tội, không oan. Bị cáo không tranh luận với lời luận tội của đại diện VKS. Tại lời nói sau
cùng, bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Người bị hại đã được triệu tập hợp lệ nhưng có đơn xin xét xử vắng mặt và ủy quyền
cho chị Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1979 là con gái tham gia tố tụng. Chị Hoa trình bày:
Mẹ chị là người hạn chế về tinh thần, lợi dụng lúc mẹ chị ở một mình, mẹ chị đáng tuổi
bà bị cáo nhưng bị cáo đã dùng vũ lực để hiếp dâm. Hành vi của bị cáo cần lên án mạnh
mẽ và xử lý bằng pháp luật. Đề nghị HĐXX xử lý bị cáo theo quy định. Về trách nhiệm
dân sự không yêu cầu gì.
Người bảo vệ quyền và lợi ích cho bà L - Ông Đức trình bày: Bà L là người bị hạn
chế về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, lợi dụng đêm tối, bà L ở một mình nên
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bị cáo đã dùng vũ lực để giao cấu trái với ý muốn với bà L. Mặc dù hành vi của bị cáo
chưa gây hậu quả gì lớn nhưng nó ảnh hưởng đến tâm, sinh lý của bà L, gây mất trật tự trị
an, gây hoang mang lo sợ trong nhân dân. Đề nghị HĐXX xử lý bị cáo một mức án tương
xứng với hành vi của bị cáo đã gây ra để răn đe và phòng ngừa chung. Về trách nhiệm
dân sự bà L không yêu cầu gì.
NhËn ®Þnh cña héi ®ång xÐt xö
C¨n cø vµo c¸c chøng cø vµ tµi liÖu ®· được thÈm tra t¹i phiªn toµ, c¨n cø vµo kÕt
qu¶ tranh luËn t¹i phiªn toµ, trªn c¬ së xem xÐt ®Çy ®ñ, toµn diÖn chøng cø, ý kiÕn cña
kiÓm s¸t viªn, lêi khai cña bÞ c¸o, HĐXX nhận định: Lêi khai nhËn cña các bÞ c¸o t¹i
phiªn toµ h«m nay hoµn toµn phï hîp víi c¸c tµi liÖu, chøng cø vµ lêi khai tríc ®©y cña
bÞ c¸o cã t¹i hå s¬ vô ¸n. Cã ®ñ c¬ së kÕt luËn: Khoảng 22 giờ ngày 05/6/2018, tại nhà bà
Nguyễn Thị L ở thôn P, xã Đ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Trương Đình T đã có
hành vi dùng vũ lực để quan hệ tình dục trái với ý muốn của bà Nguyễn Thị L. Tại thời
điểm bị cáo thực hiện hành vi giao cấu, Bà L bị bệnh rối loạn tâm thần, hạn chế khả năng
nhận thức và điều khiển hành vi.
Hành vi của bị cáo đã phạm tội “Hiếp dâm”, tội phạm và hình phạt được quy định tại
khoản 1 Điều 141 BLHS;
XÐt c¸o tr¹ng truy tè vµ lêi tr×nh bµy luËn téi cña ®¹i diÖn VKS t¹i phiªn toµ lµ cã c¨n
cø, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật nên được chấp nhận.
Hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, đã trực tiếp xâm phạm về tình dục, xâm phạm
đến danh dự, nhân phẩm và sức khỏe của người phụ nữ được pháp luật hình sự bảo vệ.
Ngoài ra hành vi của bị cáo còn gây mất trật tự trị an, gây hoang mang lo lắng trong quần
chúng nhân dân nơi xảy ra tội phạm.
Xét về nhân thân, động cơ, mục đích phạm tội của bị cáo thì thấy: Bị cáo xuất thân
từ người lao động, có nhân thân tốt, lần phạm tội này là lần đầu nhưng phạm tội thuộc
trường hợp nghiêm trọng. Đặc biệt là khi thực hiện hành vi phạm tội, bà L là bị hạn chế
về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Do vậy, bị cáo bị áp dụng tình tiết tăng
nặng “Phạm tội đối với người bị hạn chế khả năng nhận thức” quy định tại điểm k khoản
1 Điều 52 BLHS.
Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo có
thái độ khai báo thành khẩn và tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. HĐXX
áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS để giảm nhẹ hình
phạt cho bị cáo.
Từ phân tích và nhận định trên, xét cần xử phạt bị cáo một mức án tương xøng víi
tÝnh chÊt, møc ®é hµnh vi cña bÞ c¸o ®· g©y ra. Cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mét
thêi gian mới có tác dụng giáo dục, cải tạo bị cáo và phòng ngừa chung đối với xã hội.
Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại và đại diện hợp pháp cho người bị hại không
yêu cầu gì nên HĐXX không xem xét.
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Về xử lý vật chứng: Cơ quan điều tra đã thu giữ 01 đồng hồ đeo tay đã bị đứt dây,
xác định là tài sản của bị cáo không liên quan đến tội phạm nên cần trả cho bị cáo nhưng
tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án. Số vật chứng còn lại là 01 quần lót là của bà L,
01 chiếc quần đùi là của bị cáo, 02 vật dụng này giá trị sử dụng không còn, bị cáo và
người bị hại không đề nghị xin lại nên tuyên tịch thu tiêu hủy.
Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định.
Ví các lẽ trên:
QUYẾT ĐỊNH
Tuyên bố bị cáo Trương Đình T phạm tội “Hiếp dâm”;
Áp dụng khoản 1 Điều 141, điểm k khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1 Điều 51, 38,
47, 48 BLHS; Điều 106, 136, 329 BLTTHS; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày
30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và
sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.
Xử phạt: Trương Đình T 30 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 06/6/2018
Tạm giam bị cáo 45 ngày kể từ ngày tuyên án để đảm bảo thi hành án.
Về trách nhiệm dân sự: Không xem xét do người bị hại và đại diện hợp pháp cho
người bị hại không yêu cầu.
Về xử lý vật chứng: Trả lại bị cáo 01 chiếc đồng hồ đeo tay đã bị đứt dây nhưng tiếp
tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án. Tịch thu tiêu hủy 01 quần lót, 01 chiếc quần đùi.
(Số vật chứng là điện thoại và túi đã giao nhận vào ngày 30/11/2018 giữa Cơ quan
điều tra và Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên phong)
Về án phí: Buộc bị cáo phải nộp 200.000đ tiền án phí HSST.
BÞ c¸o, người đại diện hợp pháp, người bảo vệ quyền và L ích hợp pháp cho người
bị hại có mặt cã quyÒn kh¸ng c¸o b¶n ¸n trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n. Người
bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống
đạt bản án hoặc niêm yết.
N¬i nhËn:
- TAND, VKSND tØnh.
- VKSND cùng cấp
- Thi hµnh ¸n, c«ng an
- BÞ c¸o
- Lu hå s¬, VP.

t/m héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm
ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ
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