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Vôùi thaønh phaàn Hoäi ñoàng xeùt xöû sô thaåm goàm coù:
- Thaåm phaùn - Chuû toaï phieân toøa: Ông Đặng Văn Trị
- Caùc Hoäi thaåm nhaân daân:
1. Ông Nguyễn Thanh Điền.
2. Ông Trần Minh Lâm.
Thö kyù Toøa aùn ghi bieân baûn phieân toøa: Ông Phan Thành Trọng – Cán bộ Tòa
án nhân dân huyện Tây Sơn.
Ñaïi dieän Vieän kieåm saùt nhaân daân huyeän Taây Sôn, tænh Bình Ñònh tham gia
phieân toøa: Ông Dương Tấn Phát – Kieåm saùt vieân.
Ngaøy 11 thaùng 04 naêm 2017, taïi truï sôû Toøa aùn nhaân daân huyeän Taây Sôn, tỉnh
Bình Định xeùt xöû sô thaåm vuï aùn hình söï thuï lyù soá: 05/2017/HSST ngaøy 07 thaùng 02
naêm 2017 ñoái vôùi bị cáo:
Họ và tên Hồ Trọng V (tên thường gọi C); sinh năm: 1991; Hộ khẩu thường
trú và chỗ ở hiện nay: thôn V, xã P, huyện T, Bình Định; nghề nghiệp: không; văn hóa:
6/12; con ông: Hồ Văn H, sinh năm 196 7 và bà Trần Thị T, sinh năm 1967 hiện ở thôn
V, xã P, huyện T, Bình Định; vợ, con: chưa; tiề n sự: không; tiền án: có 02 tiền án:
+ Ngày 27/11/2009, bị Tòa án nhân dân TP. Đà Nẵng xử phạt 24 tháng tù về tội
“Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự tại Bản án số
271/2009/HSPT (chưa được xoá án tích).
+ Ngày 14/01/2014, bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xử phạt 03 năm tù về
tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm e khoản 2 điều 138; điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật
hình sự tại Bản án số 05/2014/HSPT (chưa được xoá án tích).
Nhân thân: Ngày 10/8/2006, bị Chủ tịch UBND quận T, thành phố Đà Nẵng áp
dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Trường giáo dưỡng số 3 tại Đà Nẵng trong
thời gian 24 tháng về hành vi trộm cắp tài sản.
Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 12/12/2016 cho đến nay, có mặt tại phiên
tòa.
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* Người bị hại:
Nguyễn Q, sinh năm 1977 (vắng mặt)
Trú tại: Thôn 3, xã B, huyện S, tỉnh Bình Định.
* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
1- NLQ1, sinh năm 1982 (vắng mặt)
Trú tại: Thôn 3, xã B, huyện S, tỉnh Bình Định.
2- NLQ2, sinh năm 1962 (vắng mặt)
Trú tại: thôn H, xã M, huyện P, tỉnh Bình Định.
NHAÄN THAÁY:
Bị cáo Hồ Trọng V bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn truy tố về hành
vi phạm tội như sau:
Ngày 27/11/2009, Hồ Trung V (sinh năm: 1991) trú tại thôn V, xã P, huyện T,
Bình Định bị Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng xử phạt 24 tháng tù về tội “Trộm
cắp tài sản”, đến ngày 30/03/2011 chấp hành xong hình phạt tù. Sau khi chấp hành
xong hình phạt tù, V lại tiếp tục phạm tội, ngày 14/01/2014 bị Toà án nhân dân tỉnh
Bình Định xử phạt 03 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Ngày 22/05/2016, sau khi
chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương V vẫn tiếp tục đi vào con đường cũ.
Khoảng 08 giờ ngày 12/12/2016, V điều khiển xe môtô BKS: 77FC – 1083 đi
từ huyện T – Bình Định theo QL19 lên huyện S – Bình Định, tìm nhà dân nào sơ hở
sẽ trộm cắp tài sản. Khoảng 09 giờ cùng ngày, khi đi ngang qua nhà anh Nguyễn Q
(sinh năm: 1977), ở thôn 3 – xã B – huyện S, thấy nhà đóng cửa, không có người
trông coi nên V dựng xe môtô tại lô đất trống phía tây nhà anh Q rồi đi vòng ra sau
tìm cách đột nhập vào nhà anh Q với ý thức có tài sản gì thì lấy trộm tài sản đó. Thấy
cửa phía sau và cửa bên hông phía đông nhà anh Q đều đóng, V dùng tay kéo cánh
cửa hông phía đông để mở nhưng không được nên tìm kiếm công cụ để cạy cửa đột
nhập vào nhà. V đi đến nhà chị NLQ1 - sinh năm: 1982 (cách nhà anh Q 01 căn nhà)
thấy không có người ở nhà nên trèo qua hàng rào lưới B40 vào trong sân sau nhà lấy
02 cây rựa (01 cây lưỡi bằng kim loại dài 30cm, nơi có bản rộng nhất là 04cm, cán
bằng kim loại dài 15cm; 01 cây lưỡi bằng kim loại dài 30cm, nơi có bản rộng nhất là
3,5cm, cán rựa bằng kim loại dài 12cm), 01 lưỡi dao bầu bằng kim loại, mũi nhọn, dài
24cm, bản rộng nhất 7cm, đều đã rỉ sét và 01 đoạn cây gỗ tròn, đường kính 8cm, dài
39cm để ở phía đông sân sau nhà rồi trèo ra ngoài, quay trở lại sau nhà anh Q. V đẩy
cánh cửa sắt lưới B40 phía sau chui vào trong hiên nhà, đến chỗ cánh cửa gỗ thọc tay
qua khe cửa phía bên dưới, kéo ra vào nhiều lần để xác định vị trí then cài ở bên
trong, rồi dùng mũi nhọn của cây rựa lớn và đoạn cây gỗ tròn đục vỡ bê tông làm
bung chốt then cài, mở cửa đi vào trong nhà. V đến phòng buồng kề phòng bếp, bật
điện phòng này để tìm tài sản nhưng không sáng nên đến phòng buồng kề phòng
khách, thấy cửa đóng nhưng không khóa đã dùng tay đẩy cánh cửa vào phòng bật điện
sáng thì thấy có một tủ gỗ 02 ngăn đặt ở góc tây nam nên đến mở hai cánh cửa tủ gỗ
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ra lục tìm tài sản nhưng chưa lấy được gì thì bị anh Q về phát hiện và cùng một số
người khác bắt giữ, giao cho công an huyện S xử lý.
Ngày 19/12/2013, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện S đã kết
luận: 02 cây rựa và 01 lưỡi dao bầu đã bị rỉ sét mà Hồ Trọng V đã chiếm đoạt của chị
NLQ1 có tổng giá trị là 4.000 đồng (Bốn nghìn đồng).
Tại Bản cáo trạng số 08/QĐ – KSĐT ngày 03/02/2017, Viện kiểm sát nhân dân
huyện Tây Sơn đã truy tố bị cáo Hồ Trọng V về tội trộm cắp tài sản theo Khoản 1
Điều 138 Bộ luật hình sự.
Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn giữ nguyên quan
điểm như cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Hồ Trọng V
phạm tội trộm cắp tài sản (chưa đạt).
Về hình phạt: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Khoản 1 Điều 138; điểm p
Khoản 1 Điều 46; Điều 18; Khoản 1, Khoản 3 Điều 52; Điều 33 của Bộ luật hình sự
tuyên xử bị cáo Hồ Trọng V mức án từ 09 đến 12 tháng tù.
Về dân sự: Người bị hại và Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không yêu
cầu bồi thường gì nên đề nghị Tòa miễn xét.
Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 41 của Bộ luật hình
sự; Điều 76 của Bộ luật tố tụng hình sự.
- Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) cây rựa bằng kim loại, rỉ sét, lưỡi rựa bằng kim
loại dài 0,3m, nơi có bản rộng nhất 4cm, cán rựa bằng kim loại dài 15cm, bản rộng
nhất 1,5cm; 01 (một) cây rựa bằng kim loại, rỉ sét, lưỡi rựa bằng kim loại dài 0,3m,
nơi có bản rộng nhất 3,5cm, cán rựa bằng kim loại dài 12cm, bản rộng nhất 1,2cm; 01
(một) lưỡi dao bầu, mũi nhọn, rỉ sét, dài 24cm, bản rộng nhất 7cm; 01 (một) đoạn cây
gỗ tròn, đường kính 8cm, dài 39cm;
- Tuyên trả cho bị cáo Hồ Trọng V: 01 (một) xe mô tô biển số 77FC-1083, số
máy: C50E-8024554, số khung: C50-8024441 (hiện trạng thực tế: màu sơn xanh đen,
không có gương chiếu hậu, không có bửng, không có đèn stop phía sau, ốp nhựa chữ
nhật trước cổ xe bị vỡ, biển số xe sơn màu xanh, bị vỡ một phần chữ “C” và không
kiểm tra chất lượng bên trong).
Caên cöù vaøo caùc taøi lieäu vaø chöùng cöù ñaõ ñöôïc thaåm tra taïi phieân toøa; caên cöù
vaøo keát quaû tranh luaän taïi phieân toøa treân cô sôû xem xeùt ñaày ñuû, toaøn dieän chöùng
cöù, yù kieán cuûa Kieåm saùt vieân, bò caùo vaø nhöõng ngöôøi tham gia toá tuïng khaùc.
XEÙT THAÁY:
Tại phiên tòa bị cáo Hồ Trọng V khai nhận: Hồ Trọng V có 02 tiền án: Ngày
27/11/2009, bị Tòa án nhân dân TP. Đà Nẵng xử phạt 24 tháng tù về tội “Trộm cắp tài
sản” theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự, đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng
chưa được xoá án tích; Ngày 14/01/2014, bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xử phạt
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03 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm e khoản 2 điều 138, điểm g khoản 1
Điều 48 Bộ luật hình sự, đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xoá án
tích.
Vào khoảng 09 giờ 00 phút ngày 12/12/2016, Hồ Trọng V có hành vi lén lút
phá khóa cửa vào nhà của anh Nguyễn Q ở thôn 3, xã B, huyện S, tỉnh Bình Định với
ý thức có tài sản gì thì lấy trộm tài sản đó, nhưng chưa lấy được tài sản thì bị anh Q
phát hiện và bị bắt giữ. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa, phù hợp với lời khai
tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người bị hại, lời khai của người làm
chứng, lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và những chứng cứ khác
có tại hồ sơ nên Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận Hồ Trọng V đã phạm tội trộm
cắp tài sản (chưa đạt) như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn đã
truy tố là có căn cứ.
Xét bị cáo phạm tội trong tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn
huyện S vẫn còn nhiều. Nên việc đưa vụ án ra xét xử để giáo dục răng đe bị cáo và
phòng ngừa chung là hết sức cần thiết. Bản thân bị cáo V trong vụ án là thanh niên đã
trưởng thành, có sức khỏe nhưng lười lao động, muốn có tiền tiêu xài cá nhân, tính
nào tật nấy; bị cáo lợi dụng sơ hở của chủ sở hữu, tham lam muốn chiếm đoạt tài sản
của người khác bằng con đường bất hợp pháp để tiêu xài cá nhân. Lợi dụng sự sơ hở
của chủ sở hữu trong việc quản lý tài sản, bị cáo V có hành vi lén lút phá khóa cửa
vào nhà của anh Nguyễn Q với ý thức có tài sản gì thì lấy trộm tài sản đó, nhưng chưa
lấy được tài sản thì bị anh Q phát hiện và bị bắt giữ. Mặc khác, bị cáo đã có 02 tiền án
về tội trộm cắp tài sản nhưng chưa được xóa án tích. Bị cáo phạm tội trộm cắp tài sản
lần này thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt vì nguyên nhân ngoài ý muốn của bị cáo
(do người bị hại phát hiện và bắt giữ). Sau khi chấp hành xong hình phạt, bị cáo
không lấy đó làm bài học cho bản thân mà tiếp tục cố ý phạm tội trong thời gian chưa
được xóa án tích nên bị cáo phạm tội trong trường hợp “tái phạm”, là tình tiết định
khung, cấu thành tội trộm cắp tài sản (chưa đạt) quy định tại Khoản 1 Điều 138 của
Bộ luật hình sự. Nên cần áp dụng hình phạt thật nghiêm khắc mới đủ tác dụng răn đe,
giáo dục bị cáo.
Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị
cáo đã có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối hận hành vi phạm tội; là dân lao
động nghèo, nhận thức pháp luật còn hạn chế. Đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại
điểm p Khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự. Nhưng xét thấy, cũng phải có thời gian
cải tạo cần thiết theo mức đề nghị của vị Đại diện Viện kiểm sát thì mới đủ tác dụng
giáo dục riêng và phòng ngừa chung.
Về dân sự: Người bị hại và Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không yêu
cầu bồi thường gì nên Tòa miễn xét.
Về xử lý vật chứng:
- 01 (một) cây rựa bằng kim loại, rỉ sét, lưỡi rựa bằng kim loại dài 0,3m, nơi có
bản rộng nhất 4cm, cán rựa bằng kim loại dài 15cm, bản rộng nhất 1,5cm; 01 (một)
cây rựa bằng kim loại, rỉ sét, lưỡi rựa bằng kim loại dài 0,3m, nơi có bản rộng nhất
3,5cm, cán rựa bằng kim loại dài 12cm, bản rộng nhất 1,2cm; 01 (một) lưỡi dao bầu,
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mũi nhọn, rỉ sét, dài 24cm, bản rộng nhất 7cm; 01 (một) đoạn cây gỗ tròn, đường kính
8cm, dài 39cm là của chị NLQ1. Bị cáo V sử dụng để phạm tội nhưng chị NLQ1
không yêu cầu nhận lại và không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy;
- 01 (một) xe mô tô biển số 77FC-1083, số máy: C50E-8024554, số khung:
C50-8024441 (hiện trạng thực tế: màu sơn xanh đen, không có gương chiếu hậu,
không có bửng, không có đèn stop phía sau, ốp nhựa chữ nhật trước cổ xe bị vỡ, biển
số xe sơn màu xanh, bị vỡ một phần chữ “C” và không kiểm tra chất lượng bên
trong). Xe mô tô này bị cáo Hồ Trọng V sử dụng để đi trộm cắp tài sản nhưng không
mang tính chất chuyên nghiệp nên tuyên trả lại cho bị cáo V.
(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 23/02/2017 giữa Chi cục Thi hành án
dân sự huyện Tây Sơn và Công an huyện Tây Sơn).
Về án phí: Bị cáo Hồ Trọng V phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định
tại Điều 99 của Bộ luật tố tụng hình sự;
Vì caùc leõ treân:
QUYEÁT ÑÒNH
Tuyeân boá bò caùo Hồ Trọng V phaïm toäi trộm cắp tài sản (chưa đạt).
Áp dụng Khoản 1 Điều 138; điểm p Khoản 1 Điều 46; Điều 18; Khoản 1,
Khoản 3 Điều 52; Điều 33 của Bộ luật hình sự.
Xöû phaït Hồ Trọng V 10 (mười) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính
từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam ngày 12/12/2016.
Về dân sự: Người bị hại và Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không yêu
cầu bồi thường gì nên Tòa miễn xét.
Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 41 của Bộ luật hình sự; Điều 76 của Bộ
luật tố tụng hình sự.
- Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) cây rựa bằng kim loại, rỉ sét, lưỡi rựa bằng kim
loại dài 0,3m, nơi có bản rộng nhất 4cm, cán rựa bằng kim loại dài 15cm, bản rộng
nhất 1,5cm; 01 (một) cây rựa bằng kim loại, rỉ sét, lưỡi rựa bằng kim loại dài 0,3m,
nơi có bản rộng nhất 3,5cm, cán rựa bằng kim loại dài 12cm, bản rộng nhất 1,2cm; 01
(một) lưỡi dao bầu, mũi nhọn, rỉ sét, dài 24cm, bản rộng nhất 7cm; 01 (một) đoạn cây
gỗ tròn, đường kính 8cm, dài 39cm;
- Tuyên trả cho bị cáo Hồ Trọng V: 01 (một) xe mô tô biển số 77FC-1083, số
máy: C50E-8024554, số khung: C50-8024441 (hiện trạng thực tế: màu sơn xanh đen,
không có gương chiếu hậu, không có bửng, không có đèn stop phía sau, ốp nhựa chữ
nhật trước cổ xe bị vỡ, biển số xe sơn màu xanh, bị vỡ một phần chữ “C” và không
kiểm tra chất lượng bên trong).
(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 23/02/2017 giữa Chi cục Thi hành án
dân sự huyện Tây Sơn và Công an huyện Tây Sơn).
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Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Hồ Trọng V phải nộp 200.000 đồng.
Baùo cho bị cáo, các đương sự khác biết coù quyeàn khaùng cáo trong thời hạn 15
ngày, keå töø ngày tuyeân aùn sơ thẩm. Riêng đương sự vắng mặt tại phiên tòa, có quyền
kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.
Tröôøng hôïp baûn aùn ñöôïc thi haønh theo quy ñònh taïi Ñieàu 2 Luaät thi haønh aùn
daân söï thì ngöôøi ñöôïc thi haønh aùn daân söï, ngöôøi phaûi thi haønh aùn daân söï coù quyeàn
thoaû thuaän thi haønh aùn, quyeàn yeâu caàu thi haønh aùn töï nguyeän thi haønh aùn hoaëc bò
cöôõng cheá thi haønh aùn theo quy ñònh taïi caùc Ñieàu 6, 7 vaø 9 Luaät thi haønh aùn daân
söï; thôøi hieäu thi haønh aùn ñöôïc thöïc hieän theo quy ñònh taïi Ñieàu 30 Luaät thi haønh aù n
daân söï.
Nôi nhaän:
- TAND tænh Bình Ñònh;
- VKSND huyeän Taây Sôn;
- Chi cuïc THADS huyeän Taây Sôn;
- CA huyeän Taây Sôn;
- Bò caùo;
- Caùc ñöông söï;
- Löu.

TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM
Thaåm phaùn - chuû toïa phieân toøa

Đặng Văn Trị
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