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

TỈNH QUẢNG NGÃI                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 85/2017/HSPT 
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                         NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 

           - Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Phan Ngọc Minh 

           - Các Thẩm phán tham gia:       +  Bà Trần Thị Bé 

                                               +  Ông Nguyễn Văn Năm 

           - Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Tuấn Phong - Cán bộ Tòa 

án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 

           - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Duy Huyển - Kiểm sát viên.     

           Ngày 23 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi. Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án 

hình sự thụ lý số: 83/2017/HSPT ngày 21/7/2017 đối với bị cáo Hồ Duy C về tội: “Cố 

ý gây thương tích”, do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 

30/2017/HSST ngày 09/6/2017 của Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi. 

 *Bị cáo có kháng cáo:  

          Họ và tên bị cáo: Hồ Duy C     Sinh năm:1982.  

          Trú tại: Thôn L, xã B, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi. 

          Nghề nghiệp: Nông. 

          Trình độ học vấn: 09/12. 

          Con ông Hồ Duy L và bà Nguyễn Thị N (chết). 

           Vợ Huỳnh Thị Kim T; có 03 con, lớn nhất sinh năm 2009, nhỏ nhất sinh năm 

2015. 

     Tiền án, tiền sự: Không. 

     Bị bắt tạm giữ từ ngày 26/02/2017 đến ngày 04/3/2017 thay thế biện pháp ngăn 

chặn cho gia đình bảo lĩnh bị cáo tại ngoại; có mặt tại phiên tòa. 

NHẬN THẤY: 
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Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và 

bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thì nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Thực hiện kế hoạch tuần tra số 03/KH-CAX ngày 05/02/2017 của Công an xã 

Bình Long nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã. Khoảng 19 giờ ngày 

25/02/2017, Công an xã B chia làm 02 tổ công tác đi tuần tra tại các thôn thuộc xã B, 

huyện B. Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, khi tổ công tác của Phạm Anh X tuần tra 

trên tuyến đường Quốc lộ 24C (đường Sông Trường - Trà Bồng) đến đoạn cầu Ô Sông 

2, thuộc thôn L, xã B thì phát hiện xe mô tô 76D1 – 00348 để trên đường không có 

người trông giữ nên tổ công tác chia nhau tìm khu vực trên thì phát hiện Nguyễn Duy 

K và Hồ Duy C đang đánh bắt cá dưới đập Trung Sanh cầu Ô Sông 2. Nghi ngờ 

Nguyễn Duy K và Hồ Duy C sử dụng xung điện để đánh bắt cá nên Phạm Anh X cử 

Phạm C ở trên cầu canh chừng còn Phạm Anh X và Hồ Thanh K đi theo hướng khác 

xuống đập Trung Sanh kiểm tra. Lúc này, Hồ Duy C và Nguyễn Duy K đi kiểm tra 

lưới cá xong thì đi bộ theo bậc tam cấp phía Bắc thành cầu Ô Sông 2 lên đường thì gặp 

Phạm C đang đứng ở đây. Thấy Nguyễn Duy K và Hồ Duy C đi lên thì Phạm C dùng 

đèn pin rọi về phía K và C hỏi “bọn bay rà cá mà bình đâu” thì giữa Hồ Duy C và 

Phạm C có lời qua tiếng lại. Hồ Duy C bực tức nên vừa lên đến mặt cầu, gần chỗ Phạm 

C đang đứng thì Hồ Duy C dùng tay đẩy vào lưng làm Phạm C mất thăng bằng ngã 

xuống dưới chân cầu dẫn đến bị thương tích, sau đó Hồ Duy C bỏ chạy. Tổ công tác 

của Công an xã B phối hợp với Công an huyện Bình Sơn tiến hành truy bắt Hồ Duy C, 

lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tạm giữ tại Công an huyện Bình Sơn. 

Anh Phạm C bị thương tích được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 

cấp cứu, điều trị từ ngày 25/02/2017 đến ngày 01/3/2017 chuyển đến Bệnh viện Quân 

y 17 tiếp tục điều trị, đến ngày 14/3/2017 xuất viện. Tại bản kết luận số 

43/2017/GĐPY ngày 03/4/2017 của Phòng Giám định pháp y – Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Quảng Ngãi có kết luận giám định pháp y về thương tích đối với anh Phạm C như 

sau: Đau ngực phải, gãy xương sườn 5,6,7,8,9 bên phải, kết luận tỷ lệ tổn thương cơ 

thể do thương tích gây ra: 13% (Mười ba phần trăm). 

 Tại bản án hình sự sơ thẩm số 30/2017/HSST ngày 09/6/2017 của Tòa án nhân 

dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi quyết định: 

 Tuyên bố: Bị cáo Hồ Duy C phạm tội: “Cố ý gây thương tích”.  

         Áp dụng: Khoản 1 Điều 104; các điểm b, h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 và Điều 

33 Bộ luật hình sự. 

         Xử phạt: Bị cáo Hồ Duy C 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày bị bắt đi thi hành án và được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 26/02/2017 đến 

ngày 04/3/2017. 

         Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về trách nhiệm dân sự, án phí và quyền 

kháng cáo theo luật định.  
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         Ngày 19/6/2017, bị cáo Hồ Duy C có đơn kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ 

hình phạt và xin được hưởng án treo.  

         Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm, trên 

cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài liệu, chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo.  

                                                      XÉT THẤY: 

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Hồ Duy C vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo. 

Xét kháng cáo của bị cáo Hồ Duy C, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng: Bị 

cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có khả năng nhận thức và điều 

khiển hành vi của mình; bị cáo biết sức khỏe của con người là rất quan trọng được 

pháp luật bảo vệ nhưng chỉ vì bực tức câu nói “Bọn bay rà cá mà bình đâu” của anh 

Phạm C hiểu lầm bị cáo dùng kích điện để đi đánh bắt cá, bị cáo đã không kìm chế 

được bản thân dùng tay đẩy vào lưng anh Phạm C ngã xuống chân cầu bị thương tích 

13%. Do đó, bản án hình sự sơ thẩm số 30/2017/HSST ngày 09/6/2017 của Tòa án 

nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xét xử bị cáo Hồ Duy C về tội “ Cố ý gây 

thương tích” theo quy định tại khoản 1 Điều 104 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng 

pháp luật.   

Hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe của anh Phạm C, gây ảnh 

hưởng xấu đến an ninh, trật tự tại địa phương. Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng 

tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, cân nhắc về nhân thân, các tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự xử phạt bị cáo Hồ Duy C 06 (sáu) tháng tù về tội “Cố ý 

gây thương tích” là không nặng. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hồ Duy C không có 

tình tiết nào mới để làm căn cứ giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo, 

nên Hội đồng xét xử không chấp nhận nội dung kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên mức 

hình phạt bản án sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo.  

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Hội đồng 

xét xử: Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 248 Bộ luật tố tụng hình sự; không chấp nhận 

nội dung kháng cáo của bị cáo Hồ Duy C, giữ nguyên bản án sơ thẩm số 

30/2017/HSST ngày 09/6/2017 của Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi.  

Đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phù hợp với nhận 

định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận. 

Bị cáo Hồ Duy C phải chịu án hình sự phí phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có 

hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì những lẽ trên; 
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 Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 248 Bộ luật tố tụng hình sự. 

 Căn cứ Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban 

thường vụ Quốc hội khóa XIV “Quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án”.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo 

của bị cáo Hồ Duy C. Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 30/2017/HSST ngày 

09/6/2017 của Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.  

Áp dụng: Khoản 1 Điều 104; các điểm b, h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 và Điều 

33 Bộ luật hình sự. 

         Xử phạt: Bị cáo Hồ Duy C 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày bị bắt đi thi hành án và được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 26/02/2017 đến 

ngày 04/3/2017. 

        - Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Hồ Duy C phải chịu 200.000đồng tiền án 

phí hình sự phúc thẩm.  

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận:                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKSND tỉnh Quảng Ngãi;                                 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi; 

- VKSND, TAND huyện Bình Sơn; 

- Công an huyện Bình Sơn; 

- THA dân sự huyện Bình Sơn;                                                                      (Đã ký) 

- Bị cáo;                                                                                                  

- Lưu hồ sơ.                                                                        

                                                                                                  

                                                                                                  Phan Ngọc Minh                                             

 

 

 

 

 


