TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN MƯỜNG LÁT
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––

Số: 02/2020/HSST-QĐ

Mường Lát, ngày 05 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG
–––––––––––––––
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG LÁT, TỈNH THANH HÓA
Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Ngô Thị T .
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hoàng Văn H và Bà Phan Thị M .
Căn cứ vào Điều 280 và Điều 299 của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2017/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC
của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Bộ Công an, Tòa án nhân dân Tối cao ngày
22/12/2017;
Căn cứ kết quả việc hỏi tại phiên tòa;
Xét thấy: Có căn cứ cho rằng, hành vi phạm tội của bị cáo quy định ở khung
khoản khác của điều luật chứ không phải hành vi phạm tội như Viện kiểm sát nhân
dân huyện Mường Lát đã truy tố.
QUYẾT ĐỊNH:
Trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 23/2021/TLST-HS ngày 17 tháng
5 năm 2021 đối với bị cáo: Lương Văn Á, sinh năm 1984.
Quê quán và nơi cư trú: Bản Na Chừa, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát,
tỉnh Thanh Hóa.
Bị truy tố về tội về tội: “Giam người trái pháp luật” quy định tại khoản 1
Điều 157 Bộ luật hình sự năm 2015.
Cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.
Để điều tra bổ sung vấn đề sau đây:
Về hành vi phạm tội của bị cáo: Theo lời khai của bị cáo và tài liệu có trong
hồ sơ, hành vi phạm tội của bị cáo được quy định tại khoản 3 Điều 157 Bộ luật
hình sự năm 2015. Không phải hành vi phạm tội quy định tại khoản 1 Điều 157 Bộ
luật hình sự năm 2015 như Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Lát đã truy tố bị
cáo.
Nơi nhận:
- Viện KSND huyện Mường Lát;
(kèm hồ sơ vụ án);
- Hồ sơ vụ án;
- Bị cáo;
- Đại diện cho người bị hại;
- Người bào chữa cho bị cáo;
- Lưu văn phòng.
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