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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN NINH HẢI 

TỈNH NINH THUẬN 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 14/2017/HS-ST 

Ngày: 28/7/2017                                                                          

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NINH HẢI - TỈNH NINH THUẬN 

 

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

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Bá Hoàng. 

Các Hội thẩm Nhân dân:  

1. Ông Lê Trọng Minh – Cán bộ hưu trí. 

2. Ông Đinh Niệm – Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Lương Thế 

Vinh. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Bá Đức – Thẩm tra viên Tòa án 

Nhân dân huyện Ninh Hải - tỉnh Ninh Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát Nhân dân huyện Ninh Hải tham gia phiên 

tòa: ông Bùi Đức Thịnh - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 28 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở Tòa án Nhân dân huyện Ninh 

Hải, tỉnh Ninh Thuận xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

12/2017/HSST ngày 09/6/2017 đối với bị cáo: 

 

ĐẶNG HOÀNG V - sinh năm: 1992 tại Ninh Thuận; nơi cư trú: Đá 

Bắn – Hộ Hải – Ninh Hải – Ninh Thuận; trình độ văn hóa: Không biết chữ; 

dân tộc: Kinh; nghề nghiệp: Thợ hồ; con ông Đặng N (chết) và bà Phan Thị 

T - sinh năm: 1961; vợ, con: Chưa có; tiền sự, tiền án : Không. Bị cáo hiện 

đang tại ngoại (có mặt). 

- Bị hại: Cháu Nguyễn Thị Diệu T – sinh ngày 24/10/2003, nơi trú 

tại: Đá Bắn – Hộ Hải – Ninh Hải – Ninh Thuận. (có mặt) 

          - Đại diện hợp pháp của  người bị hại:  Bà Ngô Thị Hồng T- sinh 

năm: 1976, nơi cư trú: Đá Bắn – Hộ Hải – Ninh Hải – Ninh Thuận. (có 

mặt) 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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 Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi ,tranh luận 

tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Đặng Hoàng V và Nguyễn Thị Ngọc T – sinh ngày 24/10/2003 (dưới 

16 tuổi) có quan hệ tình cảm yêu đương từ trước. Vào khoảng 20 giờ ngày 

09/02/2017 khi đang ở nhà, thấy T đi qua nhà mình tới bãi đất trống gần 

đài liệt sỹ tỉnh thuộc thôn Đá Bắn, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh 

Thuận  nên V đi theo ra gặp T. Cả hai người đứng nói chuyện khoảng 5 

phút thì V đòi quan hệ tình dục với T. V cởi quần của T xuống rồi tự cởi 

quần mình. Hai người quan hệ tình dục được khoảng 15 phút thì Vương 

xuất tinh, rồi cả hai đi về. 

Đến ngày 13/02/2017, gia đình T biết sự việc đã làm đơn tố cáo gửi 

đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Hải. Tại Cơ quan điều 

tra, V đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Bản kết luận giám định pháp y về tình dục số 03/TD ngày 28/02/2017 

của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Ninh Thuận đối với Nguyễn Thị 

Ngọc T: Hai môi bé lòi ra ngoài (biểu hiện của quan hệ nhiều lần). Màng 

trinh hình vành khăn, lỗ màng trinh giãn rộng, có vết rách cũ hướng 03 giờ, 

06 giờ, 09 giờ. 

Ngoài ra, V còn khai nhận trước đây có quan hệ tình dục với T hai 

lần nữa thuộc địa bàn thành phố Phan Rang Tháp Chàm nên Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an huyện Ninh Hải có văn bản chuyển tin báo đến Cơ 

quan điều tra Công an thành phố Phan Rang -Tháp Chàm để điều tra theo 

thẩm quyền. 

Bản cáo trạng số 13/VKS-HS ngày 09/6/2017, Viện kiểm sát Nhân 

dân huyện Ninh Hải truy tố bị cáo Đặng Hoàng V về tội “Giao cấu với trẻ 

em”  theo khoản 1 điều 115 Bộ luật hình sự. 

          Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ quyền công tố vẫn giữ nguyên 

Quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng  khoản 1 Điều 115; 

điểm p khoản 1 Điều 46, của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo từ  15 tháng 

đến 18 tháng tù và phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại Nguyễn Thị Ngọc T và gia đình không 

yêu cầu Vương bồi thường. 

 Bị cáo nói lời sau cùng: “Bị cáo không có nói gì hết”. 

  

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
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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 luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 

thấy như sau:  

[1] Tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Cơ quan điều 

tra Công an huyện Ninh Hải, Điều tra viên, Viện kiểm sát Nhân dân huyện 

Ninh Hải, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng 

về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bố luật Tố tụng hình sự. Qúa 

trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, bị hại và đại diện hợp pháp của người 

bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng 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] Tại phiên tòa bị cáo khai nhận: Bị cáo có quan hệ tình cảm với 

cháu Nguyễn Thị Ngọc T  - sinh ngày 24/10/2003, vào khoảng 20 giờ ngày 

09/2/2017 bị cáo có hành vi giao cấu với cháu T  tại bãi đất trống thuộc 

thôn Đá Bắn, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải , tỉnh Ninh Thuận. Tại thời điểm 

bị xâm hại cháu T dưới 16 tuổi,  phù hợp với lời khai người bị hại, các bản 

cung, tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án và kết quả tranh luận tại phiên 

tòa. Hội đồng xét xử kết luận bị cáo Đặng Hoàng V phạm tội  “Giao cấu 

với trẻ em’’quy định tại khoản 1 điều 115 Bộ luật hình sự năm 1999 là có 

căn cứ. 

         [3] Bị cáo nhận thức được Giao cấu với trẻ em là nguy hiểm cho xã 

hội và vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện chứng tỏ bị cáo cố ý phạm 

tội, đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ nhân phẩm, danh dự, sức khỏe 

và sự phát triển bình thường của trẻ em , đồng thời gây mất an ninh trật tự 

xã hội tại địa phương, do vậy cần phải đưa bị cáo ra xử lý nghiêm khắc 

trước pháp luật, mới có tác dụng răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. 

          Tuy nhiên cũng cần xem xét giảm nhẹ cho bị cáo: Thành khẩn khai 

báo, bị cáo không có tiền sự, tiền án quy định tại điểm p khoản 1 điều 46 

Bộ luật hình sự. 

          [4] Xét thấy Viện kiểm sát huyện Ninh Hải giữ nguyên quan điểm 

truy tố bị cáo về tội “Giao cấu với trẻ em” và đề nghị HĐXX áp dụng 

khoản 1 điều 115, điểm p khoản 1 Điều 46 BLHS năm 1999  xử phạt bị 

cáo từ 15 đến 18 tháng tù và phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo qui 

định của pháp luật là phù hợp. Trách nhiệm dân sự: Bị hại và người đại 

diện của bị hại không có yêu cầu gì nên không xét. 

          [5] Căn cứ vào tính chất, mức độ thực hiện hành vi phạm tội, tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo, xét đề nghị của 

Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử nghĩ cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội 
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một thời gian mới có tác dụng, giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành công dân 

có ích cho xã hội sau này. 

          [6]  Ngoài lần phạm tội tại địa bàn huyện Ninh Hải vụ án đưa ra xét 

xử ngày hôm nay, bị cáo khai còn có hành vi giao cấu với cháu T hai lần 

nữa tại địa bàn thành phố Phan Rang Tháp Chàm,  Cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an huyện Ninh Hải đã có văn bản chuyển tin báo đến Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Rang Tháp chàm để điều tra, 

truy tố theo thẩm quyền (BL 12) do vậy Tòa án chỉ xét xử bị cáo những 

hành vi theo tội danh mà Viện kiểm sát truy tố và Tòa án đã quyết định 

đưa ra xét xử quy định tại điều 196 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 1999.  

          [7] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại và người đại diện hợp pháp của 

người bị hại không có yêu cầu gì cho nên trách nhiệm dân sự không đặt ra. 

          [8] Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. 

         Bị cáo phải chịu 200.000
đ
 (hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ 

thẩm. 

         Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: Bị cáo Đặng Hoàng V phạm tội “Giao cấu với trẻ em”. 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 115; điểm p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật 

hình sự năm 1999. 

Xử phạt: Bị cáo Đặng Hoàng V  15 (Mười lăm) tháng tù. Thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. 

          Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 1999; 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ 

Quốc hội thì bị cáo  Đặng Hoàng V phải chịu 200.000
đ
 (hai trăm ngàn 

đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo, bị hại và đại diện hợp pháp 

của người bị hại, quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên 

án (ngày 28/7/2017). 

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Ninh Thuận; 

- VKSND tỉnh Ninh Thuận; 

- Sở tư pháp tỉnh Ninh Thuận; 

- VKSND huyện Ninh Hải; 

- Công an huyện Ninh Hải; 

- Chi cục THADS huyện Ninh Hải; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu (hồ sơ, án văn)./.                           

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Vũ Bá Hoàng 
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