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Víi thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã:
ThÈm ph¸n - Chñ täa phiªn tßa: ¤ng Vi §øc TrÝ.
C¸c Héi thÈm Nh©n d©n:
1. Bà Lăng Thị Diện.
2. Bµ NguyÔn ThÞ Hîp.
Th ký Tßa ¸n ghi biªn b¶n phiªn tßa: Bµ Lăng Thị Em - Thư ký Tßa nh©n
d©n huyÖn V¨n L·ng.
§¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t Nh©n d©n huyÖn V¨n L·ng, tØnh L¹ng S¬n tham gia
phiªn tßa: ¤ng Phù Trung Tướng - KiÓm s¸t viªn.
Ngµy 21 th¸ng 6 n¨m 2017 t¹i trô së Tßa ¸n Nh©n d©n huyÖn V, tØnh L¹ng
S¬n më phiªn tßa xÐt xö s¬ thÈm c«ng khai vô ¸n h×nh sù thô lý sè 28/2017/ HSST,
ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 2017 theo QuyÕt ®Þnh ®a vô ¸n ra xÐt xö sè 33/2017/SHSTQĐ, ngµy 25 th¸ng 5 n¨m 2017 ®èi víi bÞ c¸o:
Vũ Thành L, tªn gäi kh¸c: Kh«ng cã, sinh ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 1989 t¹i thị
trấn N, huyÖn V, tØnh Lạng Sơn; số Chứng minh nhân dân: 082082104; tró t¹i:
Khu 6, thị trấn N, huyÖn V, tØnh Lạng Sơn; nghÒ nghiÖp: Nội trợ; d©n téc: Kinh;
quốc tịch: Việt Nam; t«n gi¸o: Kh«ng; tr×nh ®é v¨n hãa: 12/12; con «ng: Vũ Đức T
vµ con bµ: Lưu Thị T (đã chết); có vî: Nông Thị N; con: Cã 01 con sinh năm 2006;
tiÒn sù; tiÒn ¸n: Không có. BÞ c¸o bÞ b¾t t¹m gi÷, t¹m giam tõ ngµy 08 th¸ng 02
n¨m 2017 tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Lạng Sơn ®Õn nay cã mÆt t¹i phiªn
tßa.
1. Ngêi bÞ h¹i: Lăng Văn T1, sinh năm 1983, trú tại: Thôn N, xã H, huyện
V, tỉnh Lạng Sơn có mặt tại phiên tòa.
2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
* Nguyễn Minh T2 (tên thường gọi là T) trú tại: khu tập thể M, xã M, thành
phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, vắng mặt;
* Nguyễn Xuân T3, trú tại: ngõ 9, phường Đông K, thành phố Lạng Sơn,
tỉnh Lạng Sơn, vắng mặt.
* Phạm Mạnh H4, trú tại: Khối 1, phố H, phường T, thành phố Lạng Sơn,
tỉnh Lạng Sơn, vắng mặt.
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NhËn thÊy
BÞ c¸o Vũ Thành L bÞ ViÖn kiÓm s¸t Nh©n d©n huyÖn v truy tè vÒ hµnh vi
ph¹m téi nh sau:
Vũ Thành L do có mối quan hệ với Lăng Văn T1 trú tại thôn N, xã H, huyện
V, tỉnh Lạng Sơn, nên khoảng 16 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2016, Vũ Thành L đến
nhà anh Lăng Văn T1 để thuê xe đi chơi đêm Noel ở thành phố Lạng Sơn. Do quen
biết nên L và T1 không làm hợp đồng thuê xe, qua trao đổi, Lăng Văn T1 đã đồng
ý và giao xe ô tô nhãn hiệu SUZUKI, biển kiểm soát: 12A- 01675 cùng các giấy tờ
cho Vũ Thành L, gồm: 01 giấy chứng nhận đăng ký xe và 01 giấy phép lái xe
mang tên Lăng Văn T1; 01 giấy chứng nhận kiểm định số: 0694559; 01 biên lai
thu tiền phí sử dụng đường bộ MST: 4900101128; 01 giấy chứng nhận bảo hiểm
mang tên Lăng Văn T1 cho Vũ Thành L. Sau đó L điều khiển xe ô tô trên đến
thành phố Lạng Sơn, tại đây L chơi trò điện tử bắn cá ăn tiền, đánh lô đề hết số
tiền cá nhân mang theo, nên L đã nảy ý định mang chiếc xe ô tô của Lăng Văn T1
đi cầm cố để lấy tiền.
Ngày 25 tháng 12 năm 2016, Vũ Thành L điện thoại cho Nguyễn Minh T2
(tên thường gọi là T) ở khu tập thể M, xã M, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
để tìm nơi cầm cố xe ô tô. T2 giới thiệu L với Nguyễn Xuân T3 ở , Ngõ 9, phường
Đ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn để đưa đi cầm đồ. Sau đó L được Nguyễn
Xuân T3 đưa đến nhà anh Phạm Mạnh H4, Khối 1, phố H, phường T, thành phố
Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn có vợ là Nông Thị Thu H mở hiệu cầm đồ. Tại đây L
thỏa thuận với H4 là bán xe ô tô nhãn hiệu SUZUKI, biển kiểm soát: 12A- 01675
và tự tay viết giấy bán xe cho H4, số tiền bán được 70.000.000 đồng, L cho
Nguyễn Xuân T3 500.000 đồng và Nguyễn Minh t2 1.000.000 đồng là tiền giới
thiệu việc cầm cố xe, số tiền còn lại L dùng để chơi bắn cá ăn tiền, chơi lô đề và đã
thua hết số tiền trên.
Từ ngày 25 tháng 12 năm 2016, Lăng Văn T1 nhiều lần gọi điện thoại cho
Vũ Thành L để yêu cầu mang xe về trả, L hứa hẹn trả xe cho T1 nhưng T1 không
thấy trả, sau đó L tắt điện thoại không nghe máy. Đến ngày 09 tháng 01 năm 2017,
Lăng Văn T1 đến Công an huyện V nộp đơn trình báo để yêu cầu giải quyết. Ngày
11 tháng 01 năm 2017, Công an huyện V đã tiến hành tạm giữ đồ vật, tài liệu là
tang vật của vụ án, gồm: 01 ô tô nhãn hiệu SUZUKI, biển kiểm soát: 12A- 01675
cùng toàn bộ giấy tờ kèm theo.
Qua định giá tài sản, chiếc xe ô tô nhãn hiệu SUZUKI, biển kiểm soát: 12A01675 có giá trị còn lại là 110.000.000 đồng. Ngoài ra Vũ Thành L còn lạm dụng
tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong một vụ án khác, nên ngày 08 tháng 02 năm
2017, Vũ Thành L đã bị Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn khởi tố và
bắt tạm giam.
Đối với Phạm Mạnh H4 trú tại , Khối 1, phố H, phường T, thành phố Lạng
Sơn, tỉnh Lạng Sơn là người mua xe SUZUKI, biển kiểm soát: 12A- 01675 với Vũ
Thành L, Phạm Mạnh H4 khai do không biết là do L mượn xe của anh Lăng Văn
T1 do vậy đã đồng ý mua, nên cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý; đối với
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Nguyễn Minh T2(T) trú tại, khu tập thể M, xã M, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng
Sơn và Nguyễn Xuân T3, trú tại; Ngõ 9, phường Đ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng
Sơn, do không biết xe do Vũ Thành L mượn của anh Lăng Văn T1 nên đã giới
thiệu cho L lấy xe đi cầm cố. Do vậy cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý.
Vũ Thành L khai nhận đã sử dụng số tiền bán xe có được đi chơi bắn cá ăn
tiền, chơi lô đề ở nhiều nơi khác nhau L không nhớ địa chỉ cụ thể. Cơ quan điều tra
không đủ căn cứ để xử lý về hành vi đánh bạc đối Vũ Thành L.
Ngày 24 tháng 01 năm 2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện V đã
quyết định trả lại chiếc xe ô tô nhãn hiệu SUZUKI, biển kiểm soát: 12A- 01675 và
các giấy tờ kèm theo cho chủ sở hữu là anh Lăng Văn T1.
Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay, anh Lăng Văn T1 yêu cầu xử
lý đối với Vũ Thành L và đòi bồi thường tiền công đi tìm xe là 6.000.000 đồng;
đối với Phạm Mạnh H4 không yêu cầu Vũ Thành L bồi thường.
T¹i b¶n c¸o tr¹ng Sè 30 /CT - VKS, ngµy 09 th¸ng 5 n¨m 2017 cña ViÖn
kiÓm s¸t Nh©n d©n huyÖn V¨n L·ng ®· truy tè bÞ c¸o Vũ Thành L ra tríc Tßa ¸n
Nh©n d©n huyÖn V ®Ó xÐt xö vÒ téi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo
quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 140 cña Bé luËt H×nh sù và ®Ò nghÞ xö ph¹t bÞ c¸o tõ 02
năm ®Õn 03 tù giam.
C¨n cø vµo c¸c chøng cø vµ c¸c tµi liÖu ®· ®îc thÈm tra t¹i phiªn tßa; c¨n
cø vµo kÕt qu¶ tranh luËn t¹i phiªn tßa trªn c¬ së xem xÐt ®Çy ®ñ, toµn diÖn chøng
cø, ý kiÕn cña KiÓm s¸t viªn, bÞ c¸o vµ nh÷ng ngêi tham gia tè tông kh¸c.
XÐt thÊy
BÞ c¸o Vũ Thành L t¹i phiªn tßa h«m nay ®· khai nhËn toµn bé hµnh vi cña
bÞ c¸o lµ vµo kho¶ng khoảng 16 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2016, Vũ Thành L đến
nhà anh Lăng Văn T1 để thuê xe đi chơi đêm Noel ở thành phố Lạng Sơn. Sau khi
mượn được xe Vũ Thành L đã đem đến Lạng Sơn và đi chơi bắn cá điện tử ăn tiền
và chơi lô đề hết tiền nên L đã bán xe cho anh Phạm Mạnh H4 trú tại Khối 1, phố
H, phường T, thành phố Lạng Sơn chiếc xe ô tô nhãn hiệu SZUKI, biển kiểm soát:
12A- 01675 với số tiền được 70.000.000 đồng, L cho Nguyễn Xuân T2 500.000
đồng và Nguyễn Minh t3 1.000.000 đồng là tiền giới thiệu việc cầm cố xe, số tiền
còn lại L dùng để chơi bắn cá ăn tiền, chơi lô đề và đã thua hết số tiền trên dẫn đến
không có khả năng chi trả cho chủ sở hữu.
Lêi khai cña bÞ c¸o phï hîp víi c¸c chøng cø cã trong hå s¬ vµ c¸o tr¹ng cña
ViÖn kiÓm s¸t ®· truy tè. Hµnh vi nªu trªn cña bÞ c¸o đã lợi dụng mối quen biết và
sự tín nhiệm của bạn bè để mượn xe mang đi chơi sau đó đã đem xe đi bán để lấy
tiền tiêu sài dẫn đến không có khả năng thanh toán. Hành vi này lµ nguy hiÓm cho
x· héi, x©m ph¹m ®Õn tµi s¶n cña ngêi kh¸c ®îc ph¸p luËt b¶o vÖ. Ngoài ra,
hµnh vi cña bÞ c¸o cßn g©y mÊt trËt tù trÞ an t¹i ®Þa ph¬ng, gây hoang mang cho
quần chúng nhân dân lao động, số tài sản mà bị cáo chiếm đoạt được theo đinh giá
là 110.000.000 đồng,
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Như vậy hành vi chiếm đoạt tài sản người khác của bị cáo ®· có đủ cơ sở để
kết tội bị cáo ph¹m vµo téi “Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” ®îc quy
®Þnh t¹i điểm d kho¶n 2 §iÒu 140 cña Bé luËt H×nh sù. Kho¶n 1 §iÒu 140 quy ®Þnh
nh sau: “Người nào có một trong những hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của
người khác có giá trị bốn triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới bốn
triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về
hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản chưa được xóa án
tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt
tù từ ba tháng đến ba năm”.
Khoản 2 quy định: “Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị
phạt tù từ hai năm đến bẩy năm:
a)…….
d) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm
triệu đồng”
Hµnh vi nªu trªn cña bÞ c¸o cÇn ph¶i cã mét møc ¸n nghiªm kh¾c cách ly bị
cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian míi cã ®ñ søc r¨n ®e, gi¸o dôc vµ c¶i t¹o
bÞ c¸o trë thµnh ngêi cã Ých cho x· héi vµ còng lµ biÖn ph¸p r¨n ®e phßng ngõa
chung trong x· héi.
Về tình tiết tăng nặng: Ngoài tình tiết định khung thì bị cáo không có tình
tiết tăng nặng khác, tuy nhiên, ngoài lần phạm tội này thì trước đấy bị cáo đã có
hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác và đã bị xử phạt tại Tòa án khác cũng
được coi là có nhân thân sấu.
Về tình tiết giảm nhẹ: T¹i phiªn tßa h«m nay bÞ c¸o thµnh khÈn khai b¸o, ¨n
n¨n, hèi c¶i, tài sản đã trả lại cho bị hại nªn bị cáo ®îc hëng t×nh tiÕt gi¶m nhÑ
tr¸ch nhiÖm h×nh sù quy ®Þnh t¹i ®iÓm p kho¶n 1 §iÒu 46 Bé luËt h×nh sù.
Tuy nhiên với tính chất của hành vi phạm tội nêu trên, cần có một mức án
nghiêm khắc cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đảm bảo tính
răn đe, giáo dục cải tạo bị cáo và cũng là biện pháp giáo dục, phòng ngừa chung
trong xã hội và thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.
VÒ tµi s¶n: X¸c nhËn ngµy 24 th¸ng 01 n¨m 2017 c¬ quan C¶nh s¸t ®iÒu tra
C«ng an huyÖn V ®· tr¶ lại các tài sản, giấy tờ gồm: 01 (Một) xe ô tô BKS: 12A01675, nhãn hiệu SUZUKI màu trắng loại xe ô tô con 07 chỗ ngồi, số máy:
F10A1062490, số khung: DA21VVN101449, xe cũ đã qua sử dụng; 01 (Môt) giấy
phép lái xe số AV632648; 01 (Môt) chứng nhận đăng ký xe ô tô, số: 002944 mang
tên Lăng Văn T1; 01 (Một) giấy chứng nhận kiểm định, số: 0694559; 01 (Một)
biên lai thu tiền phí sử dụng giao thông đường bộ, MST: 4900101128; 01 (Một)
giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện xe ô tô, số: BB 150320479 cho chñ së h÷u lµ
anh Lăng Văn T1.
VÒ tr¸ch nhiÖm d©n sù: Do bÞ h¹i là anh Lăng Văn T1 yêu cầu Vũ Thành L
bồi thường số tiền 6.000.000 đồng tiền mất thu nhập. Tại phiên tòa hôm nay bị cáo
và người nhà bị cáo là chị Nông Thị N là vợi bị cáo nhất trí trả số tiền này và đã trả
đủ, do vậy Tòa án xác nhận việc đã bồi thường xong số tiên này.
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Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là anh Phạm Mạnh H4 đã
nhận số tiền 70.000.000 đồng do ông Vũ Đức T là bố của bị cáo và Nông Thị N là
vợ của bị cáo trả để khắc phục hậu quả và không yêu cầu bồi thường, nên Tòa án
không xem xét.
Đối với số tiền 1.000.000 đồng mà Nguyễn Minh T2 (T) nhận được và
500.000 đồng mà Nguyễn Xuân T3 nhận được là số tiền do Vũ Thành L phạm tội
mà có, cần áp dụng điểm b khoản 1 Điều 41 Bộ luật Hình sự truy thu sung quỹ
Nhà nước. Tuy nhiên đối với Nguyễn Xuân T3 qua xác minh T3 không có địa chỉ
tại :ngõ 9, phường Đ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (BL 52, 53), nên không
có căn cứ để tuyên truy thu xung quỹ đối với số tiền mà T3 nhận được, vì tuyên
truy thu thì cơ quan thi hành án không thể thực hiện được do vậy gây khó khăn cho
công tác thi hành án.
Xö lý tang vËt: Không có, nên không xem xét.
Do bị cáo không có nghề nghiệp ổn định và không có tài sản gì ngoài giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên bố đẻ nên không áp dụng hình phạt bổ
sung đối với bị cáo.
Ngoµi ra bÞ c¸o Vũ Thành L cßn ph¶i chÞu 200.000 ®ång (Hai tr¨m ngh×n)
¸n phÝ H×nh sù s¬ thÈm sung quü Nhµ níc theo quy ®Þnh t¹i các §iÒu 98, 99 Bé
luËt Tè tông H×nh sù; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14, ngày 30 tháng 12
năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu
nộp, quản lý và sử dụng ¸n phÝ và lÖ phÝ Tßa ¸n
BÞ c¸o, ngêi bÞ h¹i, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng
cáo theo luật định
V× c¸c lÏ trªn;
QuyÕt ®Þnh:
1 . Tuyªn bè:
BÞ c¸o: Vũ Thành L ph¹m téi: “Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
¸p dông điểm d kho¶n 2 §iÒu 140, Điều 33, ®iÓm b, p kho¶n 1, §iÒu 46 Bé
luËt H×nh sù.
Xö ph¹t bÞ c¸o Vũ Thành L 02 (Hai) năm tï giam, thêi h¹n tÝnh tõ ngµy b¾t
bÞ c¸o chấp hành bản án.
Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 41 Bộ luật Tố tụng Hình sự:
Truy thu đối với Nguyễn Minh T2 (T) số tiền 1.000.000 (Một triệu) đồng
sung quỹ Nhà Nước.
X¸c nhËn ngày 24 tháng 01 năm 2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an
huyện V đã trả lại: 01 (Một) xe ô tô BKS: 12A- 01675, nhãn hiệu SUZUKI màu
trắng loại xe ô tô con 07 chỗ ngồi, số máy: F10A1062490, số khung:
DA21VVN101449, xe cũ đã qua sử dụng; 01 (Môt) giấy phép lái xe số
AV632648; 01 (Môt) chứng nhận đăng ký xe ô tô, số: 002944 mang tên Lăng Văn
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T1; 01 (Một) giấy chứng nhận kiểm định, số: 0694559; 01 (Một) biên lai thu tiền
phí sử dụng giao thông đường bộ, MST: 4900101128; 01 (Một) giấy chứng nhận
bảo hiểm tự nguyện xe ô tô, số: BB 150320479 cho chñ së h÷u lµ anh Lăng Văn
T1.
VÒ tr¸ch nhiÖm d©n sự và xö lý vËt chøng: Áp dụng điều 584, 589 Bộ
luật Dân sự. Công nhận thỏa thuận giữa bị cáo Vũ Thành L và anh Lăng Văn T1
mức bồi thường là 6.000.000 (Sáu triệu) đồng. Xác nhận tại phiên tòa bị cáo Vũ
Thành L đã bồi thường cho anh Lăng Văn T1 số tiền này.
VÒ ¸n phÝ: C¨n cø §iÒu 98, 99 Bé luËt Tè tông H×nh sù; Nghị quyết số
326/2016/UBTVQH 14, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc
hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng ¸n phÝ và lÖ phÝ
Tßa ¸n.
Buéc bÞ c¸o Vũ Thành L ph¶i chÞu 200.000 (Hai tr¨m ngh×n) ®ång ¸n phÝ
H×nh sù s¬ thÈm sung quü Nhµ níc.
¸n xö c«ng khai s¬ thÈm cã mÆt bÞ c¸o, ngêi bÞ h¹i, v¾ng mÆt người có
quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Áp dụng §iÒu 231 vµ 234 cña Bé luËt Tè tông H×nh
sù. BÞ c¸o, ngêi bÞ h¹i cã quyÒn kh¸ng c¸o trong h¹n mêi lăm ngµy kÓ tõ ngµy
tuyªn ¸n; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cã quyÒn kh¸ng c¸o trong h¹n
mêi lăm ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc bản sao b¶n ¸n hoÆc b¶n ¸n ®îc niªm yÕt./.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ

Nơi nhận:
- BÞ c¸o;
- VKSND huyÖn V¨n L·ng;
- CQTHAHS Công an tỉnh Lạng Sơn;
- THAHS vµ hç trî T ph¸p
CA huyÖn V¨n L·ng;
- CCTHADS huyện Văn Lãng;
- Sơ Tư pháp tỉnh Lạng Sơn;
- Người bị hại;
- Người có QLNVLQ;;
- Lưu hồ sơ./.

(Đã ký)

Vi Đức Trí
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