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TÒA ÁN NHÂN DÂN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN TÂN CHÂU                         Độc lập - Tự do – Hạnh phúc  

   TỈNH TÂY NINH 

 

   Bản án số: 91/2017/HSST 
    Ngày: 22-12-2017 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN CHÂU TỈNH TÂY NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Hồ Văn Cường. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1- Ông Huỳnh Văn Chớ. 

2- Ông Phan Ngọc Thạch; 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Văn Trọng là Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh tham gia 

phiên tòa: Ông Trần Văn Hào - Kiểm sát viên.  

Ngày 22 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp, huyện 

Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Tòa án nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh xét xử 

lưu động sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 91/2017/HSST ngày 20 tháng 11 năm 

2017; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 98/2017/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 

12 năm 2017, đối với bị cáo:  

Họ và tên: Đặng Văn L, sinh năm 1999, tại Campuchia; Nơi cư trú: Tổ 7, ấp 

Thạnh A, xã Tân H, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh; số CMND: chưa có; nghề 

nghiệp: Làm mướn; trình độ văn hóa: 3/12; dân tộc: Kinh; con ông Đặng Văn L, 

sinh năm 1974 và bà Bùi Thị Kim H, sinh năm 1976; bị cáo có vợ tên Võ Thị Đ, 

sinh năm 1995 (đã ly hôn), có 02 con lớn nhất sinh năm 2012, nhỏ nhất sinh năm 

2015. Tiền án: Không;  tiền sự:  

Tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 116 ngày 08/9/2016 của Công 

an xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, áp dụng khoản 1, Điều 21 Nghị 

Định 167/2013 xử phạt 375.000 đồng về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy” đã 

nộp phạt xong vào ngày 04/10/2016. 

Tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 19 ngày 24/9/2016 của Công an 

xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, áp dụng khoản 1, Điều 21 Nghị Định 

167/2013 xử phạt 500.000 đồng về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy” chưa 

nộp tiền phạt. 

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 31/8/2017 đến nay (có mặt).  
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Người bị hại trong vụ án: Chị Nguyễn Thị T (H), sinh ngày 07/7/2001; địa chỉ 

cư trú:  Số 175, tổ 7, ấp Thạnh A, xã Tân H, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh (vắng 

mặt). 

Đại diện hợp pháp cho người bị hại: ông Nguyễn Văn A, sinh năm 1977 và bà 

Đặng Thị G, sinh năm 1981 ( là cha và mẹ chị T), cả hai cùng ngụ địa chỉ: Số 175, tổ 

7, ấp Thạnh A, xã Tân H, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh (ông A vắng mặt, bà G có 

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:  

Bị cáo Đặng Văn L và chị Nguyễn Thị T, sinh ngày 07/7/2001 có tình cảm yêu 

thương nhau, vào khoảng 22 giờ ngày 25/4/2017, sau khi đi chơi xong bị cáo L điều 

khiển xe mô tô đến nhà của chị T tại ấp Thạnh A, xã Tân H, huyện Tân Châu, tỉnh 

Tây Ninh ngủ chung với chị T. Đến 03 giờ 30 phút ngày 26/4/2017, bị cáo L và chị 

T quan hệ tình dục với nhau, quan hệ xong cả hai nằm tiếp tục nằm ngủ chung thì bị 

ông Nguyễn Văn A là cha của chị T đi làm về phát hiện đi trình báo công an. 

Qua điều tra, bị cáo L khai nhận đã quan hệ tình dục với chị T 03 lần tại nhà trọ 

Hải My thuộc địa bàn ấp Tân Hòa, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cụ 

thể: 

Lần thứ nhất: Vào khoảng 20 giờ trong tháng 02/2017 (không nhớ ngày), bị cáo 

L chở chị T đến nhà trọ Hải My, thuê phòng số 02 quan hệ tình dục với nhau. 

Lần thứ hai: Vào khoảng 20 giờ cách lần thứ nhất khoảng 20 ngày, bị cáo L chở 

chị T đến nhà trọ Hải My, thuê phòng số 04 quan hệ tình dục với nhau. 

Lần thứ ba: Vào khoảng 02 giờ trước ngày 26/4/2017 khoảng 15 ngày (không 

nhớ ngày), bị cáo L chở chị T đến nhà trọ Hải My, thuê phòng số 02 quan hệ tình 

dục với nhau. 

Kết quả giám định: Tại bản kết luận giám định pháp y về tình dục số: 

31/2017/TD ngày 28/4/2017 của Trung tâm pháp y tỉnh Tây Ninh, kết luận: Nguyễn 

Thị T màng trinh rách cũ vị trí 2 giờ, 12 giờ, hiện tại không có thai. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về độ tuổi số: 1827/C55B ngày 13/6/2017 

của Phân viện khoa học hình sự tại Thành Phố Hồ Chí Minh, kết luận: Tại thời điểm 

giám định ( tháng 5/2017), Đặng Văn L có độ tuổi trên 19 tuổi. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về độ tuổi số: 1828/C55B ngày 13/6/2017 

của Phân viện khoa học hình sự tại Thành Phố Hồ Chí Minh, kết luận: Tại thời điểm 

giám định ( tháng 5/2017), Nguyễn Thị T có độ tuổi từ 15 năm 09 tháng đến 16 năm. 

Về bồi thường thiệt hại: Bị hại và người đại diện hợp pháp người bị hại không 

yêu cầu bồi thường. 

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội, vật chứng thu giữ như nội 

dung Cáo trạng đã nêu. 
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Tại bản cáo trạng số: 93/QĐ/KSĐT ngày 17/11/2017 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, truy tố bị cáo Đặng Văn L về tội “Giao cấu với 

trẻ em” theo điểm a khoản 2 Điều 115 Bộ luật Hình sự.  

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu, giữ nguyên 

quyết định truy tố đối với bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản 

Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: 

 Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 115; điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự: 

Xử phạt bị cáo Đặng Văn L từ 03 năm đến 04 năm tù. 

Ghi nhận bị hại và đại diện hợp pháp cho người bị hại không yêu cầu bồi 

thường. 

Bị cáo tại phiên tòa trình bày lới nói sau cùng: Đề nghị Hội đồng xét xử xem 

xét giảm nhẹ hình phạt. 

 

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 

thẩm tra, xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:  

[ 1 ] Về hành vi tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Tân Châu, tỉnh 

Tây Ninh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, 

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã được thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và 

tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp. 

[ 2 ] Về hành vi của bị cáo thể hiện: Nhà bị cáo Đặng Văn L và nhà chị Nguyễn 

Thị T sinh ngày 07/7/2001 gần nhau, cùng ngụ tại ấp Thạnh A, xã Tân H, huyện Tân 

Châu, tỉnh Tây Ninh, nên bị cáo và chị T quen biết và có tình cảm yêu thương nhau; 

khoảng 20 giờ không nhớ ngày của tháng 02/2017, bị cáo và chị T thuê phòng trọ số 

02 của nhà trọ Hải My tại ấp Tân Hòa, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

giao cấu với nhau; lần hai cách lần thứ nhất 20 ngày cũng tại phòng số 04 nhà trọ 

Hải My bị cáo và chị T quan hệ tình dục với nhau; lần thứ ba cách ngày bị phát hiện 

15 ngày (không nhớ ngày) bị cáo và chị T quan hệ tình dục tại phòng số 02 nhà trọ 

Hải My. Ngày 25/4/2017 bị cáo L sau khi đi chơi về, bị cáo về nhà chị T ngủ đến 03 

giờ 30 phút ngày 26/4/2017 bị cáo L giao cấu với chị T, giao cấu xong thì bị cáo và 

chị L nằm ngủ chung đến sáng ông Nguyễn Văn A là cha chị T phát hiện, trình báo 

Công an giải quyết. Kết quả giám định tình dục số: 31/2017/TD ngày 28/4/2017 của 

Trung tâm pháp y tỉnh Tây Ninh kết luận: Nguyễn Thị T màng trinh rách cũ vị trí 2 

giờ, 12 giờ, hiện tại không phát hiện có thai. Bị cáo L là người thành niên giao cấu 

với chị T nhiều lần, tại thời điểm bị cáo giao cấu chị T chưa đủ 16 tuổi. Hành vi của 

bị cáo L đã cấu thành tội “Giao cấu với trẻ em” theo quy định tại điểm a khoản 2 

Điều 115 Bộ luật Hình sự. 
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[ 3 ] Vụ án mang tính chất rất nghiêm trọng hành vi của bị cáo nguy hiểm cho 

xã hội, trực tiếp xâm phạm đến sự phát triển bình thường của trẻ em, bị cáo đã có vợ 

và 02 con đã ly hôn, bản thân sử dụng chất ma túy bị phạt vi phạm hành chính, bị 

cáo lợi dụng sự thiếu hiểu biết của trẻ về tâm sinh lý, nhận thức về hôn và gia đình 

còn nong cạn, lợi dụng sự thiếu hiểu biết này của chị T nên bị cáo thực hiện 04 lần 

giao cấu với chị T. Do đó Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh 

Tây Ninh truy tố bị cáo Đặng Văn L về tội “Giao cấu với trẻ em” theo điểm a khoản 

2 Điều 115 Bộ luật Hình sự là có căn cứ. 

[ 4 ] Khi quyết định hình phạt có xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng 

trách nhiệm hình sự đối các bị cáo. 

Về tình tiết giảm nhẹ: 

Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đại diện gia đình bị hại có đơn xin 

giảm nhẹ hình phạt và bãi nại cho bị cáo; đây là các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo 

quy định tại điểm p khoản 1 và khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự. 

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không tình tiết tăng nặng. 

[ 5 ] Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại: Ghi nhận người bị hại và đại diện hợp 

pháp gia đình bị hại không yêu cầu bồi thường. 

[ 6 ] Về án phí bị cáo phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

 

Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐIṆH: 

 

1. Tuyên bố bị cáo Đặng Văn L phạm tội “Giao cấu với trẻ em”. 

Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 115; điểm p khoản 1 và khoản 2 Điều 46 Bộ luật 

Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Đặng Văn L: 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù được tính từ ngày 

31/8/2017. 

2. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại: Ghi nhận người bị hại và đại diện hợp 

pháp cho người bị hại không yêu cầu bồi thường. 

3.  Về án phí hình sự sơ thẩm:  Bị cáo Đặng Văn L phải chịu 200.000 (hai trăm 

nghìn) đồng. 

Án xử công khai sơ thẩm, báo cho bị cáo , đại diện hợp pháp cho người bị hại 

và những người tham gia tố tụng trong vụ án biết đươc̣ quyền kháng cáo lên Tòa án 

nhân dân tỉnh Tây Ninh trong thời haṇ 15 ngày kể từ ngày tu yên án . Những người 

tham gia tố tụng trong vụ án vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong hạn 

15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án hợp lệ theo quy định 

pháp luật. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án Dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án theo quy định tại các Điều 
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6, 7, 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định 

tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận:                                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-TAND tỉnh Tây Ninh;                         THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
-VKSND huyện Tân Châu; 

-CCTHADS huyện Tân Châu; 

-Bị cáo; 

-Những người tham gia tố tụng khác;                                     Đã ký 

-THA phạt tù; 

- CQ điều tra CA huyện Tân Châu; 

- Sở tư pháp; 

- Nhà tạm giữ CA huyện Tân Châu.                                     

- VP Công an huyện Tân Châu;                                     Hồ Văn Cường 

- Lưu hồ sơ. 

 

 

 

 


