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Bản án số: 41/2021/HS-PT
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NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Từ Thị Hải Dương
Các Thẩm phán: Ông Hoàng Quảng Lực và Ông Dương Viết Hải.
- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Duyên - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh
Quảng Bình.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa:
Bà Nguyễn Thị Diệu Thuý - Kiểm sát viên.
Ngày 09 tháng 7 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xét
xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 39/2021/TLPT-HS
ngày 08/6/2021 đối với bị cáo Lê Quốc Nh do có kháng cáo của bị cáo Lê Quốc
Nh đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 30/2021/HS-ST ngày 06 tháng 5 năm 2021
của Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Bị cáo có kháng cáo: Lê Quốc Nh, sinh ngày 01 tháng 7 năm 1984 tại tỉnh
Quảng Bình;
Nơi ĐKNKTT và chỗ ở: Tổ dân phố h, phường N, thành phố Đ, tỉnh Quảng
Bình; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam;
tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Thanh C (Đã chết) và bà Hoàng
Thị Th sinh năm 1966); có vợ là chị Phạm Thị Thu H sinh năm 1987, có 02 người
con (lớn sinh năm 2013, nhỏ sinh năm 2015); Có 02 tiền án về tội Cố ý làm hư
hỏng tài sản và Cưỡng đoạt tài sản. Tiền sự: Không
Quá trình nhân thân: Sinh ra và lớn lên được gia đình nuôi dưỡng ăn học hết
lớp 12/12 thì nghỉ học ở nhà. Sau đó đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, đến năm
2007 về địa phương lập gia đình. Ngày 17/9/2015 bị TAND thành phố Đồng Hới
xử phạt 02 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản, ngày 27/11/2015 Tòa án nhân
dân tỉnh Quảng Bình xử phúc thẩm (y án sơ thẩm) phạt 02 năm tù về tội Cố ý làm
hư hỏng tài sản, thi hành án tại Trại giam Đồng Sơn đến ngày 12/12/2016 ra trại.
Ngày 28/02/2017 bị Công an thành phố Đồng Hới xử phạt vi phạm hành
chính với hình thức phạt tiền, mức phạt 2.700.000 đồng về các hành vi “Xâm hại
sức khoẻ của người khác và Gây rối trật tự công cộng”. Lê Quốc Nh chưa thi hành
nhưng đã quá thời hạn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, người vi
phạm không tự nguyện thực hiện, không trốn tránh và cũng không bị cơ quan nhà
nước có thẩm quyền cưỡng chế thi hành nên được coi là không có tiền sự.
Ngày 12/4/2017 bị TAND thành phố Đồng Hới xử phạt 04 năm 06 tháng tù
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về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản và Cưỡng đoạt tài sản, thi hành án tại Trại giam
Đồng Sơn đến ngày 23/9/2020 ra trại.
Bị cáo Lê Quốc Nh bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/11/2020, hiện đang
bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng. Bị cáo có
mặt tại phiên toà.
Trong vụ án này còn có bị hại Nguyễn Sỹ H nhưng không có kháng cáo,
không bị kháng nghị, không liên quan đến nội dung kháng cáo của bị cáo nên Toà
án không triệu tập tham gia phiên toà phúc thẩm.
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 17 giờ 15 phút ngày 10/11/2020, Lê Quốc Nh đi bộ một mình đến
gara ô tô T ở Tổ dân phố m, phường N, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình thì thấy anh
Nguyễn Sỹ H cùng một số người đang làm việc, Nh đi vào hỏi mượn anh H xe mô
tô hiệu YAMAHA Sirius BKS 73F1-487.96 nhưng anh H không đồng ý. Nh nhặt
01 cây kéo bằng kim loại ở dưới sàn nhà cầm ở tay trái rồi nói “Bữa ni bây láo hè,
có muốn tao giết không”. Nh vừa nói vừa cầm kéo làm động tác đâm về phía anh
H làm anh H sợ hãi phải giao xe cho Nh. Sau khi lấy được xe, Nh vứt kéo lại gara
rồi điều khiển xe về nhà của mình tại Tổ dân phố 2, phường Nam Lý cất giấu đến
ngày 11/11/2020 thị bị bắt giữ.
Xe mô tô hiệu hiệu YAMAHA Sirius BKS 73F1-487.96 được định giá
11.500.000 đồng và đã trả lại cho chủ sở hữu là anh Nguyễn Sỹ H.
Cáo trạng số 18/CT- VKSĐH-KT ngày 15/3/2021 của Viện kiểm sát nhân
dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã truy tố bị cáo Lê Quốc Nh về tội “
Cướp tài sản” theo điểm d, h khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Bản án hình sự sơ thẩm số 30/2021/HS-ST ngày 06 tháng 5 năm 2021 của
Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã tuyên bố bị cáo Lê
Quốc Nh phạm tội “Cướp tài sản”.
Áp dụng điểm d, h khoản 2 Điều 168, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 38,
khoản 2 Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự,
Điều 21, Điều 23 Nghị quyết 326 ngày 30/12/2016 của UBTVQH 14 quy định về
án phí, lệ phí Tòa án, xử phạt bị cáo Lê Quốc Nh 08 năm tù. Thời hạn chấp hành
hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam, ngày 11/11/2020.
Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên các vấn đề khác có liên quan trong vụ án.
Ngày 19/5/2021, bị cáo Lê Quốc Nh kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem
xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo với lý do bị cáo là lao động chính trong gia đình,
hiện tại vợ không có việc làm phải nuôi 02 con nhỏ và ông nội là người có công
với cách mạng.
Tại phiên toà phúc thẩm bị cáo Lê Quốc Nh khai nhận khi mượn xe anh H
không cho thì Nh đã dùng kéo nhọn vừa làm động tác đâm về phía anh H, vừa đe
dọa “Bây bựa ni láo hè, có muốn tao giết không?”. Anh H sợ hãi phải giao xe cho
bị cáo. Bị cáo giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên toà phúc
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thẩm đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1]. Về hành vi phạm tội của bị cáo: Lời khai nhận tội của bị cáo Lê Quốc
Nh tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.
Bị cáo có hành vi dùng hung khí nguy hiểm đe dọa dùng ngay tức khắc vũ lực làm
người bị hại khiếp sợ để chiếm đoạt tài sản, thực hiện hành vi phạm tội khi đã có
hai tiền án. Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội cướp tài sản với tình tiết định
khung quy định tại điểm d, h khoản 2 Điều 168 của Bộ luật Hình sự. Như vậy có
cơ sở để khẳng định Bản án số 30/2021/HS-ST ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Tòa
án nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình xét xử bị cáo đúng tội danh và
khung hình phạt.
[2]. Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lê Quốc Nh, Hội đồng
xét xử thấy rằng: Bị cáo Lê Quốc Nh là người đã có 02 tiền án nhưng không chịu
tu dưỡng rèn luyện, chấp hành pháp luật mà tiếp tục phạm tội. Toà án sơ thẩm đã
đánh giá đúng tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi, nhân thân bị cáo để quyết
định hình phạt 08 năm tù là có căn cứ. Các tình tiết bị cáo nêu ra không có căn cứ
để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Vì vậy, không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên
bản án sơ thẩm số 30/2021/HS-ST ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Tòa án nhân dân
thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
[3]. Bị cáo Lê Quốc Nh kháng cáo không được chấp nhận nên phải chịu án
phí hình sự phúc thẩm theo quy định.
[4]. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị
kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật tố tụng hình sự:
1. Không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lê Quốc
Nh, giữ nguyên Bản án sơ thẩm số 30/2021/HS-ST ngày 06 tháng 5 năm 2021 của
Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Nơi nhận:
- VKSND tỉnh Quảng Bình;
- TAND, VKSND, CA TP Đồng Hới;
- Chi cục THADS TP Đồng Hới;
- PV 06 Công an tỉnh Quảng Bình;
- Bị cáo;
- Lưu: AV; Lưu HS.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ
(Đã ký)

Từ Thị Hải Dương
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