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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN, TỈNH LẠNG SƠN
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nông Bá Hiệp.
Các Hội thẩm nhân dân:
Bà Lương Thị Hiền
Ông Hứa Nguyễn Hoàn
- Thư ký phiên tòa: Bà Lương Thị Bích – Thư ký của Tòa án nhân dân
huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
tham gia phiên tòa: Hoàng Thị Thùy Linh- Kiểm sát viên.
Ngày 28 tháng 5 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Văn Quan,
tỉnh Lạng Sơn xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số
10/2020/TLST-HS ngày 05 tháng 5 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét
xử số 10/2020/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 5 năm 2020 đối với bị cáo:
Triệu Văn T (Tên gọi khác: Không). Sinh ngày 26/4/2000. Nơi cư trú:
Thôn K, xã T, huyện V, tỉnh Lạng Sơn; dân tộc: Nùng; quốc tịch: Việt Nam; tôn
giáo: Không; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ học vấn: 09/12; con ông Triệu
Văn K, sinh năm 1960 và con bà Hoàng Thị T, sinh năm 1964; vợ, con: Chưa
có; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Chưa có án tích, chưa bị xử lý hành
chính, chưa bị xử lý kỷ luật; Bị cáo bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện
Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn từ ngày 17/4/2020 đến nay. Có mặt.
- Bị hại: Anh Triệu Văn Đ, sinh năm 1992. Nơi cư trú: Thôn Khòn Vả, xã
Tri Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Có mặt.
- Người làm chứng: :
1. Hoàng Văn T1, sinh năm 1985. Có mặt.
2. Hoàng Văn V, sinh năm 1986. Có mặt.
3. Lý Văn T2, sinh năm 1992. Có mặt.
4. Triệu Văn T3, sinh năm 1990. Có mặt.
5. Hoàng Văn H, sinh năm 1985. Có mặt.

6. Lý Văn T4, sinh năm 1990. Có mặt.
7. Triệu Văn H1, sinh năm 1987. 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:
Triệu Văn T (sinh năm 2000) và Triệu Văn Đ (sinh năm 1992), là anh em
con chú, con bác, cùng trú tại thôn K, xã T, huyện V, tỉnh Lạng Sơn. Do có
tranh chấp đất đai giữa hai gia đình và năm 2015 Triệu Văn T bị Triệu Văn Đ
đánh nên Triệu Văn T nảy sinh ý định lập tài khoản facebook mạo danh Triệu
Văn Đ để trả thù. Ngày 09/4/2020 Triệu Văn T đã sử dụng điện thoại nhãn hiệu
Wiko Jerry 4 (điện thoại của T) vào ứng dụng Youtube xem các video hướng
dẫn cách lập tài khoản email ảo, lập tài khoản facebook và đăng bài trên
facebook. Triệu Văn T đã tạo lập thành công tài khoản facebook mạo danh
“Triệu Văn Đ”. Triệu Văn T đăng xuất khỏi tài khoản mạo danh “Triệu Văn Đ”,
rồi đăng nhập facebook của Th để tìm facebook thật của Triệu Văn Đ tải ảnh đại
diện, ảnh bìa, ghi nhớ những thông tin cá nhân của Triệu Văn Đ và tải ảnh tuyên
truyền về dịch bệnh Covid-19 rồi vào tài khoản facebook có tên “Trần D” tải về
hình ảnh lá cờ ba sọc ngang màu đỏ, nền vàng. Sau đó Triệu Văn T đưa ảnh đại
diện, ảnh bìa, các thông tin cá nhân của Triệu Văn Đ vào tài khoản mạo danh
“Triệu Văn Đ” rồi T bật định vị vị trí facebook tại xã T, huyện V, tỉnh Lạng Sơn
để tìm kiếm và kết bạn với những tài khoản facebook của người cùng xã Tcó
quen biết Triệu Văn Đ gồm: Hoàng Văn V, Lý Văn T2, Hoàng Văn T1, Hoàng
Văn H, Triệu Văn Đ1, Triệu Văn T3, Triệu Văn H2. Sau khi gửi lời mời kết bạn
xong, Triệu Văn T soạn thảo, đăng tải các bài viết lên facebook. Khoảng 14 giờ
03 phút ngày 09/4/2020 T đăng bài thứ nhất có nội dung: “Ai đánh nhau với tao
không đ. mẹ mày tao tiếp hết từ Nà C đến K. T đến B đ mẹ mày tao chấp hết hết”
kèm bản đồ chỉ địa danh N- T- V- Lạng Sơn. Bài viết thu hút được 01 lượt thích
và 18 lượt bình luận.
Hồi 15 giờ 08 phút ngày 09/4/2020, Triệu Văn T đăng bài viết thứ hai có
nội dung: “Xin thông báo xã T mình có 32 người nhiễm nhé đã chết 10 người rồi
nha, anh, em chú ý nha” kèm theo hình ảnh tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19.
Bài viết chưa có lượt thích, bình luận nào.
Hồi 15 giờ 23 phút ngày 09/4/2020, T đăng bài viết thứ ba có nội dung:
“Lật đổ đảng cộng sản Việt Nam, thành lập lại Việt Nam cộng hòa muôn năm Việt Nam cộng hòa muôn năm muôn năm, chế độ cộng sản làm láo quá, tao chửi
thẳng thằng xuân phúc và phú trọng mất dạy nhất đảng cộng sản Việt Nam làm
chó tao, VNCH muôn năm” kèm theo hình ảnh lá cờ ba sọc ngang màu đỏ, nền
vàng. Bài viết chưa có lượt thích, bình luận nào.
Sau khi tiếp nhận thông tin Công an xã T, huyện V, tỉnh Lạng Sơn đã
triệu tập Triệu Văn Đ để xác minh sự việc. Ngày 10/4/2020, Triệu Văn Đ có đơn
đề nghị Công an huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn làm rõ sự việc, xử lý nghiêm
người lập facebook mạo danh “Triệu Văn Đ”.
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Ngày 17/4/2020, Triệu Văn T bị bắt và giao nộp các vật chứng gồm: 01
điện thoại di động nhãn hiệu Wiko Jerry 4, kiểu máy W-K420, máy cũ đã qua sử
dụng, có gắn sim điện thoại số 0353.021.924 và 01 sim điện thoại số
0979.455.914. Quá trình điều tra, Triệu Văn T đã thành khẩn khai nhận toàn bộ
hành vi phạm tội.
Ngày 04/5/2020, gia đình Triệu Văn T đã thỏa thuận bồi thường toàn bộ
thiệt hại về danh dự, nhân phẩm cho Triệu Văn Đ với số tiền 15.000.000 đồng
(Mười lăm triệu đồng). Nay bị hại Triệu Văn Đ không còn yêu cầu gì khác.
Với hành vi như trên tại Quyết định khởi tố bị can số 22/QĐKT, ngày
17/4/2020 của Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Văn Quan, tỉnh Lạng
Sơn đã khởi tố Triệu Văn T về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin
mạng máy tính, mạng viễn thông” theo Điều 288 Bộ luật hình sự. Đến ngày
24/4/2020 Cơ quan cảnh sát điều tra đã thay đổi quyết định và khởi tố Triệu Văn
Tvề hành vi “Vu khống” theo Quyết định số 01 ngày 24/4/2020.
Tại bản Cáo trạng số 10/CT-VKSVQ, ngày 04/5/2020 của Viện kiểm sát
nhân dân huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn đã truy tố bị cáo Triệu Văn T theo
điểm e khoản 2 Điều 156 Bộ luật hình sự về hành vi “Vu khống”.
Tại phiên tòa hôm nay bị cáo thừa nhận đã thực hiện hành vi phạm tội
như Cáo trạng đã truy tố. Việc thực hiện các hành vi này nhằm mục đích để cơ
quan chức năng xử lý đối với Triệu Văn Đ do trước đó đã có mâu thuẫn với
Triệu Văn Đ. Bị cáo không có mục đích chống Đảng, chống Nhà nước cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việc đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch
bệnh covid-19 cũng chỉ nhằm mục đích bịa đặt, vu khống cho Triệu Văn Đ là
người đăng các thông tin này để cơ quan chức năng xử lý đối với Triệu Văn Đ
chứ không nhằm mục đích nào khác.
Bị hại Triệu Văn Đ tại phiên tòa khẳng định facebook mang tên Triệu Văn
Đ đã đăng tải các tin bài về kích động đánh nhau, nói xấu Đảng, Nhà nước và
thông tin sai lệch về tình hình dịch bệnh covid-19 không phải là facebook của
anh Triệu Văn Đ, anh Triệu Văn Đ cũng không được đăng tải các thông tin này.
Sau này do Cơ quan điều tra làm rõ anh Triệu Văn Đ mới biết là do Triệu Văn T
thực hiện. Nay anh Triệu Văn Đ đã được bồi thường thiệt hại với tổng số tiền là
15.000.000 đồng nên không có yêu cầu gì khác.
Những người làm chứng có mặt tại phiên tòa gồm: Hoàng Văn V, Lý Văn
T , Hoàng Văn T2, Hoàng Văn H, Triệu Văn Đ1, Triệu Văn T3đều cho rằng khi
nhận lời mời kết bạn từ facebook có tên Triệu Văn Đ, do nghĩ là Triệu Văn Đ vì
có hình ảnh và thông tin của Triệu Văn Đ nên đã nhận kết bạn và xác nhận trong
ngày 09/4/2020 thấy tài khoản facebook mang tên Triệu Văn Đ đã đăng tải 03
bài viết có nội dung kích động đánh nhau, đưa thông tin sai sự thật về tình hình
dịch bệnh Covid-19 và nói xấu Đảng, Nhà nước. Nhưng không biết là do Triệu
Văn Đ hay do ai đăng tải.
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Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định
truy tố đối với bị cáo và đề nghị: Áp dụng điểm e khoản 2 Điều 156; điểm b, i, s
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khoản 1 Điều 51; điểm l khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 50 Bộ luật Hình sự. Xử
phạt bị cáo Triệu Văn T từ 12 tháng đến 18 tháng tù. Không áp dụng hình phạt
bổ sung đối với bị cáo. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 584, 585, 592 Bộ
luật dân sự công nhận sự thỏa thuận về bồi thường thiệt hại giữa bị cáo và bị hại.
Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình
sự tịch thu hóa giá sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại hiệu wiko Jerry 4 kèm sim
điện thoại vì sử dụng vào việc phạm tội; trả lại cho bị cáo 01 sim điện thoại số
0979.455.914.
Trong phần tranh luận, bị cáo, bị hại đều nhất trí với đề nghị của đại diện
Viện kiểm sát tại phiên tòa và không có ý kiến tranh luận. Lời nói sau cùng bị
cáo chỉ xin được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình và
xã hội.
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, Kiểm sát viên trong

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình
sự về thẩm quyền, trình tự, thủ tục. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa
những người tham gia tố tụng không khiếu nại quyết định, hành vi của người
tiến hành tố tụng. Do đó, các quyết định, hành vi tố tụng của người tiến hành tố
tụng đã thực hiện là hợp pháp.
[2] Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Triệu Văn T đều khai nhận về
hành vi phạm tội của bản thân như bản Cáo trạng đã truy tố là đúng người, đúng
tội, cụ thể: Do có mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai giữa gia đình Triệu Văn
T và gia đình Triệu Văn Đ, đồng thời Tcũng đã từng bị Triệu Văn Đ đánh nên
Triệu Văn T đã nảy sinh ý định lập tài khoản facebook mạo danh Triệu Văn Đ để
trả thù. Trong ngày 09/4/2020 Triệu Văn T đã lập tài khoản facebook giả mang tên
Triệu Văn Đ và sử dụng để đăng tải ba bài viết mang nội dung kích động đánh
nhau; đưa thông tin sai về tình hình dịch bệnh Covid-19 và thông tin nói xấu Đảng,
nói xấu Nhà nước Việt Nam. Mục đích Triệu Văn T đưa các thông tin này chỉ
nhằm để Cơ quan chức năng xử lý đối với Triệu Văn Đ. Căn cứ vào các tài liệu,
chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, kết quả tranh tụng tại phiên tòa thấy rằng tuy bị cáo
Triệu Văn Đ có đăng tải thông tin với nội dung nói xấu Đảng, Nhà nước nhưng khi
đăng tải bị cáo không có mục đích chống đối Đảng, chống đối Nhà nước cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam nên không có căn cứ để xử lý về hành vi “Phát tán
hoặc tuyên truyền thông tin nhằm chống Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam” theo quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự. Hành vi của bị cáo cũng có dấu
hiệu của tội “Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” quy định
tại Điều 288 Bộ luật hình sự, nhưng mục đích chính và cuối cùng của bị cáo là
nhằm để cơ quan chức năng xử lý đối với Triệu Văn Đ, còn mạng máy tính, viễn
thông chỉ là công cụ, phương tiện để bị cáo thực hiện hành vi và mục đích của
mình là bịa đặt nhằm vu khống cho Triệu Văn Đ là người thực hiện các hành vi này
để Cơ quan chức năng xử lý Triệu Văn Đ. Do vậy, Cáo trạng của Viện kiểm sát
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nhân dân huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn đã truy tố bị cáo về tội Vu khống theo
quy định tại điểm e, khoản 2 Điều 156 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội,
đúng pháp luật.
[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện sự coi
thường pháp luật đã xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự và các quyền, lợi ích hợp
pháp khác của công dân, gây mất trật tự trị an trên địa bàn. Do đó, đối với bị cáo
cần phải có mức án nghiêm khắc mới đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng
ngừa chung.
[4] Về nhân thân: Ngoài lần phạm tội này, trước đó bị cáo chưa bị truy tố,
xét xử về hành vi phạm tội nào khác, chưa bị xử lý vi phạm về hành chính nên
được coi là có nhân thân tốt.
[5] Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trước khi mở phiên tòa bị
cáo đã tác động gia đình tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả cho người bị
hại số tiền 15.000.000 đồng; Bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít
nghiêm trọng; quá trình điều tra và tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo, ăn năn
hối cải về hành vi phạm tội của mình nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ
quy định tại điểm b, i, s khoản 1 điều 51 Bộ luật Hình sự.
[6] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Tại Cáo trạng và tại phiên
tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình
sự đối với bị cáo theo điểm l khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự thấy rằng: Hành
vi của bị cáo đưa thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19, nhưng
nguyên nhân dẫn đến bị cáo thực hiện tội phạm là do mâu thuẫn; tình hình dịch
bệnh không phải là nguyên nhân, cũng không phải là điều kiện chính để bị cáo
thực hiện được tội phạm; bị cáo không lợi dụng tình hình khó khăn của dịch
bệnh để thực hiện tội phạm; phạm tội không nhằm mục đích trục lợi, không
nhằm mục đích gây rối loạn trên địa bàn hay mục đích nào khác mà chỉ nhằm
bịa đặt, vu khống cho Triệu Văn Đ. Do vậy không đủ cơ sở áp dụng tình tiết
tăng nặng là Lợi dụng tình hình dịch bệnh để phạm tội theo điểm l khoản 1 Điều
52 Bộ luật hình sự.
[7] Về hình phạt chính: Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành
vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện thấy rằng tuy bị cáo không nhằm mục đích
chống Đảng, chống Nhà nước cộng hòa xã hội, chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng
những nội dung bị cáo đăng tải đã thể hiện sự không tôn trọng Đảng, coi thường
Nhà nước; đi ngược lại đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước. Đồng thời trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức
phức tạp cả trong nước và thế giới thì bị cáo lại đưa thông tin sai sự thật, tuy chỉ
nhằm mục đích bịa đặt, vu khống cho Triệu Văn Đ là người đưa các thông tin
này, nhưng điều này có thể sẽ dẫn đến hoang mang, lo sợ cho quần chúng nhân
dân trên địa bàn nếu không bị cơ quan chức năng phát hiện gỡ bỏ kịp thời. Do
đó, đối với bị cáo cần phải có mức án nghiêm khắc, cách ly khỏi đời sống xã hội
một thời gian như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa mới đảm bảo
tính răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. Tuy nhiên, Bị cáo có nhân thân tốt, có
nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, không có tình tiết tăng nặng trách
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nhiệm hình sự nên Hội đồng xét xử sẽ xem xét giảm nhẹ phần nào mức hình
phạt để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với người phạm tội đã biết ăn
năn hối cải.
[8] Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo
vì theo kết quả xác minh của Cơ quan điều tra tại biên bản lập ngày 18/4/2020
thì bị cáo không có việc làm ổn định, thu nhập thấp, không có tài sản riêng.
[9] Về bồi thường dân sự: Trước khi mở phiên tòa, bị cáo đã thỏa thuận
bồi thường xong cho bị hại với tổng số tiền là 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu
đồng) theo Giấy biên nhận ngày 04/5/2020. Nay bị hại Triệu Văn Đ không còn
yêu cầu gì khác nên không xem xét.
[10] Vật chứng của vụ án xử lý như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại
phiên tòa là có căn cứ, cụ thể: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Wiko Jerry 4,
kiểu máy W-K420 kèm sim điện thoại là công cụ sử dụng vào việc phạm tội nên
tịch thu hóa giá sung quỹ Nhà nước; 01 sim điện thoại số 0979.455.914 trả lại
cho bị cáo vì không liên quan đến hành vi phạm tội
[11] Án phí: Do bị kết án nên bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm để
sung công quỹ Nhà nước.
[12] Quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án trong
hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án;
V× c¸c lÏ trªn,
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ vào điểm e khoản 2 Điều 156; điểm b, i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38
Bộ luật hình sự;
Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 1 và điểm a khoản
2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự;
Căn cứ khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm
a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của
Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.
1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Triệu Văn T phạm tội “Vu khống”.
2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Triệu Văn T 12 (Mười hai) tháng tù. Thời
hạn tù tính từ ngày 17/4/2020.
3. Xử lý vật chứng
- Tịch thu hóa giá sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu
Wiko Jerry 4, kiểu máy W-K420, số IMEI (sim 1) 355811101239227; số IMEI
(sim 2) 355811101339225; máy cũ, miếng dán cường lực bị mẻ, sứt góc, bên
trong có chứa 01 sim điện thoại số 0353.021.924.
- Trả lại cho bị cáo Triệu Văn T 01 sim điện thoại số 0979.455.914.
(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 04/5/2020 giữa Cơ quan cảnh sát
điều tra và Chi cục thi hành án dân sự huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn).
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4. Án phí: Bị cáo Triệu Văn T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 200.000
đồng sung công quỹ Nhà nước.
Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày
tuyên án.
Nơi nhận:
- TAND tỉnh Lạng Sơn;
- Sở tư pháp tỉnh Lạng Sơn;
- VKSND huyện Văn Quan;
- Công an huyện Văn Quan;
- CCTHADS huyện Văn Quan;
- Bị cáo;
- Bị hại;
- Lưu hồ sơ.

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nông Bá Hiệp
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