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CHÚ THÍCH 

 

Tiếp theo các tài liệu về Tổng hợp các hướng dẫn nghiệp vụ của Tòa án nhân dân, các 

Luật sư, chuyên viên pháp lý của Công ty Luật FDVN đã hệ thống, tổng hợp các Thông báo 

rút kinh nghiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong lĩnh vực hình sự, tố tụng hình sự từ 

năm 2014 đến thời điểm tháng 03/2020. 

Trong thời gian đến chúng tôi sẽ tiếp tục tổng hợp các Thông báo rút kinh nghiệm của 

Viện kiểm sát trong lĩnh vực hành chính, dân sự, kinh doanh thương mại, lao động cũng như 

các tài liệu nghiệp vụ khác. Xin chia sẽ tài liệu này vì mục đích nghiên cứu, học tập và công 

tác. Chúng tôi phản đối việc sử dụng tài liệu này vào các mục đích thương mại hoặc mục đích 

khác trái pháp luật. 
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VIỆN ỊOỂM SÁT NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM 

CẢP CAO TẠI HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 26/TB-VC1-HS Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2019 

VIỆN KSND TÌNH PHÚ THỌ I _  ____ , 

CONG VAN ĐEN  THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM 

So:.d<NỊ0. ..........  Vụ án hình sự bị cấp phúc thẩm hủy án 
Ngàỵ.lịN.tháng.^rrr.năm 2010. 

Qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ 

án Thào Cô Hà phạm tội “Mua bán trẻ em” do Tòa án nhân dân tỉnh H xét xử, bị 

Tòa án cấp phúc thẩm hủy toàn bộ bản án sơ thẩm do thu thập chứng cứ chưa 

đầy đủ, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội thấy cần rút kinh nghiệm 

như sau: 

I/ NỘI DUNG VỤ ÁN 

Do có sự thỏa thuận từ trước nên trưa ngày 09/9/2016, Thào Cồ Hà cùng 
Vàng Mí Lềnh, Giàng Mí Hùng đã lừa bị hại Vàng Thị Mỷ và Cháng Thị 
Nguyên sang Trung Quốc bán cho những người đàn ông người Trung Quốc để 
làm vợ. Ngày 12/2/2017, Vàng Thị Mỷ trốn về Việt Nam và làm đơn tố cáo 
Thào Cồ Hà, Vàng Mí Lềnh và Giàng Mí Hùng. 

Ngàỵ 09/11/2017, Viện kiểm sát tỉnh H truy tố Thào cồ Hà theo điểm e 
khoản 2 điều 120 BLHS 1999 về tội “Mua bán trẻ em”. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 13/2018/HSST ngày 21/3/2018 của Tòa án 

nhân dân tỉnh H xét xử: Tuyên bố bị cáo Thào cồ Hà phạm tội “Mua bán trẻ 

em”. Áp dụng điểm e khoản 2 Điều 120, khoản 2 Điều 46 BLHS 1999, Nghị 

quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội, khoản 3 Điều 7, điểm đ 

khoản 2 Điều 151 BLHS 2015. Xử phạt bị cáo Thào cồ Hà 12 năm tù về tội 

Mua bán trẻ em. Áp dụng Điều 42 BLHS 1999, Điều 592 BLDS 2015 buộc bị 

cáo Thào Cồ Hà phải bồi thường cho bị hại Vàng Thị Mỷ số tiền 1 

l.OOO.OOOđ. Ngoài ra bản án còn tuyên án phí và kháng cáo theo quy định.

Ngày 21/3/2018,.bị cáo Thào cồ Hà kháng cáo kêu oan cho rằng lời khai 

tại cơ quan điều tra là do bị ép cung, mớm cung. 

II/ NỘI DƯNG CẦN RÚT KINH NGHIỆM 

Sau khi bị hại Vàng Thị Mỷ trốn về Việt Nam và làm đơn tố cáo Thào cồ 

Hà, Vàng Mí Lenh và Giàng Mí Hùng. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi 

tố bị can đối với Thào cồ Hà, Vàng Mí Lềnh và Giàng Mí Hùng. Do Lềnh và 

Hùng bỏ trốn nên Cơ quan điều tra đã tách vụ án để điều tra xử lý sau. Bị cáo 

Thào cồ Hà đầu thú và bị bắt ngày 02/7/2017, quá trình điều tra bị cáo Hà nhận 

tội và bị truy tố theo Cáo trạng số 67 ngày 09/11/2017. Đen ngày 01/1172017 bị 

cáo Giàng Mí Hùng bị bắt, bị cáo Hùng khai nhận việc mua bán bị hại Mỷ, 

Nguyên có bị cáo Hùng, Vàng Mí Lềnh, Giàng Mí Sử (là cháu ruột bị cáo 

Hùng) không phải bị cáo Thào Cồ Hà. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 21/3/2018, 

khi xét xử bị cáo Thào cồ Hà, luật sư đề nghị triệu tập bị cáo Giàng Mí Hùng để 

làm rõ hành vi “Mua bán 
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KT. VIỆN TRƯỞNG 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

trẻ em” của bị cáo Hà. Trong trường hợp này, Hội đồng xét xử phải tạm ngừng 

phiên tòa đê điêu tra xác minh làm rõ. Tuy nhiên, Hội đông xét xử không châp 

nhận đề nghị của luật sự là không đúng. 

Ngày 14/5/2018, Giàng Mí Hùng đã bị Tòa án nhân dân tỉnh H xét xử 12 

năm tù về tội “Mua bán trẻ em” và 06 năm tù về tội “Mua bán người”. Trong giai 

đoạn xét xử phúc thẩm vụ án Thào cồ Hà, ngày 27/8/2018 theo tài liệu Cơ quan 

điều tra, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh H thu thập bô sung trong giai đoạn xét xử 

phúc thẩm thì bị hại Cháng Thị Nguyên nhận dạng qua bản ảnh được những 

người đưa mình sang Trung Quốc để bán là Vàng Mí Lenh, Giàng Mí Hùng, 

Thào cồ Hà. Mặt khác theo lời khai của bà Vàng Thị Mo (là cô ruột của bị hại 

Vàng Thị Mỷ) là người làm chứng khai không khẳng định có thể nhận dạng được 

hay không nhưng lại mô tả được chiều cao, dáng người đi cùng Mỷ, Nguyên vào 

nhà bà vào chiều tối khi các đối tượng đưa bị hại sang Trung Quốc; lời khai của 

Giàng Mí Hùng ngày 12/9/2018 và tại phiên tòa phúc thẩm ngày 27/02/2019 xét 

xử bị cáo Thào cồ Hà, Hùng khai nhận việc bán Mỷ và Nguyên sang Trung Quốc 

chỉ có Hùng, Vàng Mí Lenh và Giàng Mí Sử (là cháu ruột của Hùng), không có 

sự tham gia của Thào cồ Hà. Việc Giàng Mí Hùng khẳng định không có bị cáo 

Thào cồ Hà tham gia phạm tội và có thêm Giàng Mí Sử là tình tiết mới. Quá 

trình điều tra chưa xác minh, làm rõ có đối tượng Giàng Mí Sử không, chưa cho 

Giàng Mí Hùng, Thào cồ Hà và các bị hại đối chất. Mặt khác, cơ quan điều tra 

chưa tiến hành thực nghiệm điều tra tại nhà nhân chứng Vàng Thị Mo; chưa tiến 

hành nhận dạng người (ngoài nhận dạng qua bản ảnh), nhận biết giọng nói đế xác 

minh các tình tiết có ý nghĩa đối với việc giải quyết vụ án. Đồng thời, với tố cáo 

của Vàng Thị Mỷ, Cháng Thị Nguyên thì Thào cồ Hà còn có dấu hiệu phạm tội 

“Mua bán người”. Như vậy, việc điều tra tại cấp sơ thẩm chưa đầy đủ, có dấu 

hiệu bỏ lọt người phạm tội mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung được. Viện 

kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã đề nghị hủy toàn bộ bán án sơ thẩm để 

điều tra lại và được hội đồng xét xử chấp nhận. 

Đối với vụ án này, các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm vẫn có thể 

khắc phục được những nội dung vi phạm nêu trên từ giai đoạn sơ thấm tránh đế 

bị cấp phúc thẩm hủy án. Do đó, để nâng cao chất lượng công tác giải quyết các 

vụ án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội thấy cần thông báo để 

rút kinh nghiệm chung./. 

Noi nhận: 
- VKSNDTC (để b/c); 

- Đ/c Viện trưởng VC1 (để b/c); 

- VKS Quân sự TW, VC2, VC3; 
- Trường Đại học kiểm sát Hà Nội; 

- VKS 28 tỉnh, thành khu vực phía Bắc; 

- Lưu HSKS, VP, V2. 
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VIJ;:NKIEM SAT NHAN DAN Tor CAO

VTlJ=NKTEM sAT NIlAN DAN cAp CAO

T~I THANH PHO HO CHl MlNH--

S6: 51 ITB-VC3-VI

CONG HOA xA HOI cnn NCHiA VIET NAM. . .
HQc I~p - Tv' do - H~nh phuc

Thanh ph6 H6 Chi lvfinh, ngay 26 thdng 9 ndm 2017

" " -
THONG BAO RUT KINH NGHIEM

VU AN HiNH suo HI cAp PHUC THAM HUY DE inEU TRA LAI. . . .

Ngay 07 thang 7 nam 2017, Toa an nhan dan cap cao tai Thanh phi>Hb Chi

Minh rna phien toa xet xu thea trinh tir phuc tham VlJan Tnln To Minh Chau v~ tQi

"Gi~t nguoi", Vu an do Toa an nhan dan tinh Dang Nai xet xu sa th~m nhung co

khang cao keu oan cua bi cao.

Tai phien toa phuc th~m bi cao keu oan cho rang khong phai la nguoi dam bi

hai 111' vong, nhl~u tal li~u clurng elf trong h6 sa khong diroc diSu tra lam ro rna c§p

phuc th~m khong thS b6 sung duoc nen Vien kiSm sat nhan dan cap cao tai Thanh

phb Ha Chi Minh dS nghi huy an sa th~m dS diSu tra lai. Toa an nhan dan cftp cao

tai Thanh phb Ha Chi Minh tuyen xu huy an sa tham dS diSu tra lai nhu dS nghi

cua Vi~n kiSm sat. Qua vv an co nhiSu vftn dS c~n rut kinh nghi~m, Vi~n ki@msat

nhan dan c~p cao t~i Thanh ph6 Ha Chi Minh thong bao d@cac Vi~n ki@msat nhan

dan tinh, thanh cung nghien Clm tham khao nh~m nang cao ch~t luqng cong tac

thl;fchanh quy~n cong tb va kiSm sat giai quySt cac V\lan hinh S\f.

I. NQ! DUNG VV AN

Theo cao tr~ng cua Vi~n kiSm sat nhan dan tinh Dang Nai va ban an sa th~m

cua Toa an nhan dan tinh Bilng Nai thi nQi dung VlJan nhu sau:

Vaokhoang 21 gia ngay 15/10/2014, cac anh Doan Le Thanh Tam, Tr~n Van

Hi6u, Nguy~n Phuong Dti, chi Tr~n thi Mong TuySn va Tr~n To Minh Ch§ll t6

chilc u6ng ruQ'Ut~i nha anh Le Kim Cuang a ftp Yam, xa Thi~n Tan, Huy~n Vinh

Cuu, tinh Dang Nai. D~n khming 03 gia ngay 16110/2014, gifra NguySn Phuang

Dfi va Tr~n To Minh Chau xay ra mau thufin, hai ben gay g6, danh nhau thi duQ'c

mQi nguai can ngan. Sau khi duQ'c can ngan, Chau di xUbng b~p lfty hai con dao:

MQt con dao ban IOn khong co can dftu vao trong nguai va mQt con dao thai Ian

can mau yang c~m tren tay. Sau do Chau b~ con va d~t xe hon da ra vS thi Dfi ti~p

tlJC chui va dung tay dinh danh Chau thi bi Chau c~m dao dam mQt nhat trung ngllc

trai, lilC d6 anh Tam ch~y d~n can ngan thi bi Chau dung dao tftn cong nen anh

Tam dung bim g6 da len 00 lam luai dao bi gay va nem ban g6 v~ phla Chau dang

thai b6 ch<;ty.Anh Dii duQ'c lllQi nguai dua di cftp CUu nhU11gda tu vong tru6c luc

vao B~nh vi~n.
T~i ban k~t lu~n giam dinh s6 447/PC54-KLGDPY ngay 20110/2014 cua

Phong ky thu~t hinh SlJ Cong an tinh Dang Nai xac dinh nguyen nhan anh NguySn

Phuang Dfi tu vong la do: SbC mftt mau do vSt thuang vung ngllc trai thung thuy

ph6i, thung gbc tInh m~ch ph6i, hung khi la v~t s~c nhQn.

1
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Tai ban an hinh S\I so

nhan dan tinh D6ng Nai. A
luat hinh S\I xu phat bi cao

Ngoai ra ban an so tham co

an phi va quy dinh quyen kh

II. NHUN

•

h~m s6 52/2016IHSST ngay 23/6/2016 cua Toa an

dung di~m n khoan 1 £)i~u 93; khoan 2 ~~u 46 BQ

ran To Minh Chau 14 nam tu vS toi "GiSt nguoi".

tuyen v~ phan trach nhiem dan S\I, xu ly v~t chung,

g cao.

VANDE RUT KINH NGHI~M

I- ;
< '. l

1. V~ t6 tunghinhsu:
Cac co quan t6 tung c so tham sir dung lai khai nhan chimg H6 Van Xiem

(but luc 52, 53) va loi khai han clnrng Trftn Thi Mong Tuyen (but luc s6 49, 50,

51) do Truong Cong an xa hien Tan va Truo-ng d6n Cong an Thanh Phu de lam

chirng cir buoc tQi bi cao la hua dung quy dinh cua BQ luat t6 tung hinh S\I; trong

khi do DiSu tra vien Nguy8 Van Th~ng va Nguyen Van HiSu duoc phan cong
, " ? ?A'~ r l·lct..~ t'~ h' hl~ l"kh' , .t..~ h' 'd~ h ~ h'....leu tra v\l an .~n .;'.Hong .le. . am. ay.O'1 .~.al cac JIHan c_.ung nay e c uyen oa

chUng cli theo quy dinh t:;!i iSu 64 (chUng cu) va DiSu 65 (thu th~p chUng cli) clla

B9 lu~t t6 tl,lng hinh SlJ·

Bien ban xac minh c a Co quan canh sat diSu tra Cong an tinh D6ng Nai

dUQ"cl~p vao luc 10 gia ng y 27/0112016 (but l\lc 124) chi xac minh noi t:;!mtru

cua H6 Van Xiem t:;!ixa T ~n Tan, huy~n Vlnh Ct'ru, tinh D6ng Nai (Cong nhRn

cong ty nuac khoang Aqua an) dS cho r~ng r~ng Xiem khong cOm~t t:;linai t:;lm

tru, nhung l:;likhong xac inh noi dang ky nhan kh~u thuOng tm ella H6 Van

Xiem t:;lixa Dong Thu~n, h ~n Thai Lai, thanh ph6 Cftn Tho d~ l~y lai khai Xiem

theo quy dinh Cllat6 t\lng la hua toan di~n va tri~t d~.

T:;libien ban nh~n d:;ln l~p luc 10 gia ngay 0811112014 cho Trftn To Minh

Chau nh~n d:;lnghung khi d bi h:;lithi co quan diSu tra chi dua ra hai con dao thu

gift duQ'cd~ nh~n d:;lngkho g co v~t tuang t\I so sanh la chua th\Ic hi~n dung theo

quy dinh t:;likhoan 2 DiSu 1 9 BQ lu~t t6 t\lng hinh SlJ vS nh~n d:;lng.Khoan 2 DiSu

139 BQ lu~t t6 t\lng hinh S\f quy dinh: " , v~t ho~c anh nh~n d:;!ngit nh~t phai la

ba va bS ngmli phai tU011g . gi6ng nhau ". Khong cho anh Le Kim Cuang chu

nha nh~n d:;lnghai con dao u duQ'cco phai la dao ella gia dinh anh Cuang khong

cilng 1athiSu sot, 1achua to ' di~n, tri~t dS trong thu gift, ki~m tra v~t chung.

2. V~ thu th(lpva aim gicichtmgcu:
Trong qua trinh diSu t a giai dO:;lnban d§u bi cao Tdn To Minh Chall nh~n

tQi, tuy nhien dSn khi Ki~m sat vien phuc cung bi cao l:;likhong thua nh~n hanh vi

dung dao dam anh Nguy~n ~huO"pgDU tu VO!lg(but l\lc s6 89, 90, 91)~trong khi do ..

lqi khai ella.bi cao..Chau ..c nhieuc-illau ..thuan vni Jai khai...c:ic~nhan chlrngnhung~

kh6ng tiSn himh dbi chitt v' ti6n hilllh th\Ic nghi~m di~u tra lam ro. Sau khi co Cao

tr:;lngbuy t6 Tr~n To Minh Chau, Toa an nhan dan tinh D6ng Nai ban hanh QuySt

dinh yeu c~u diSu tra b6 mg s6 24/2015/HSST-QD ngay 29/9/2015 nQi dung:

TiSn hanh dbi chftt va th\fc ghi~m diSu tra. Vi~n kiSm sat nhan dan tlnh D6ng Nai

co quySt dinh tr,a h6 so d~ iSu tra b6 sung s6 1469IQD/VKS-P2 ngay 23112/2015
cho Co quan dieu tra, nh Co quan diSu tra khong th\}'chi~n, sau do Vi~n ki~m

sat nhan dan tinh D6ng Na' ban hanh cong van chuySn tra h6 so l:;licho Toa an dS

giai quySt theo th~m quySn vai Iy do: "Vi?cthl!cnghi?mai~u tra va tiin hanh a6i

2
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chitt la khong cdn thiit nen tra lai h6 sa cho Toa an ad giai quyet thea thelm
quyen", Qua nghien ciru h6 sa cho thay cac yeu c~u dieu tra b6 sung cua Toa an sa

th~m la co co so. Co quan dieu tra khong diSu tra b6 sung va Vien kiern sat nhan

dan tinh Dong Nai tra lai h6 sa cho Toa an la chua thirc hien d~y du cac yeu c~u

cua Toa an c~p sa tham trong phoi hop giai quyet vu an va chua thuc hien dung

quy dinh cua BQ luat t6 tung hinh SlJ.

Tai bien ban kham nghiem hien tnrong diroc l~p van luc 08 gio 30 phut ngay

16110/20 14 xac dinh hien tnrong bi xao tron do don dep, lau chui va chi mo ta vi

tri nan nhan n~m thea loi khai cua nguoi bi~t SlJviec, khong thS hi~n thu gifr v~t

chUng tc;tihi~n tl)10:ng.O:nit)\lc s6 69, 70). Tuy nhien, bien ban thu gifr v~t chUng

duQ'c l~p van ~u9'o~ig'iQ''6~4gngay (but h:lC s6 68) co thu gifr 02 con dao nhung

khong xac d~~k ~1Jq~;?2,qoh \lao thu gifr t~i dau, do ai nQP, co phai thu a hi~n

tr~(ynf?hay kh?t:g·; ..bi.~S~o,dup.$dao nao dam nc;t~nh~n, dao nao dam van cai ban

dan den gay ~n,.dab~.CaR/Satham khong lam r6 van de nay.

Tc;tiban 1(St.:.l~~n..&\aljr"dinh s6 ~47/PC45-~GDP~ ngay 20110/2014 c~a

Phong ky thu~t ~inh"s\.r·C6ng an ti~h Dong Nai ket lu~n doi vai n~n nhan Nguyen I r..;.""
Phuong Dil: "Vet rach da hinh biiu dI,Jc6 cm x 2,5 cm cach 7,5 cm tren vu trai. >:~-;~.:~
Trl:lcvit trung vo-i trl:lCca thd mep vit gr;m,adu tu phia tren, adu nh9n phia duo-i, '\~~J\
hu~ng ~anh thuang tit t~en x~6ng?duo-i, tit 5rai ~ua p,hai, tit /ruo-c ra s~u, xuyen })!) ~{~~
thung long ngl!c ...Nguyen nhan tu vong: Soc mat mau do vet thuang vung ngl:l·c·"A·'('}/
trai thung thuy ph6i, thung g6c tlnh mc;zchph6i-Hung khi v(lt sac n~9n". Tuy nhien, .....;\\~1.
thea lai khai cua bi cao Chau thi bi cao thu~n tay phai, Ca quan dieu tra co thu gifr~

hai con dao. Nhung khong ti~n hanh trung c~u giam dinh xac dinh ca ch~ hinh

thanh v~t thuang tren nguai bi h~i NguySn Phuang Dil dS xac dinh con dao nao

gay ra v~t thuang tren nguai nc;tnnhan; tu th~ bi cao dUng d&i di~n nc;tnnhan c~m

dao tay phai dam van nglJc trai cua n~n nhan co thS gay ra v~t thuang a nglJc trai

nc;tnnhan nhu k~t lu~n giam dinh hay khong dS til do co ca so danh gia lai khai cua

nhan chUng va lai khai bi ca~, lai khai nao la khach quan.

Theo lai khai cua bi cao Chau va tc;tikSt lu~n di~u tra cling nhu cao trc;tngthS

hi~n anh Dli co danh Chau khi Chau b~ con len xe ra v~, d~n d~n Chau dung dao

dam Du. Vi v~y, Vi~n kiSm sat truy t&Chau thea khoan 2 Di~u 93 BQ lu~t hinh SlJ;

Toa an c~p sa th~m xet xu bi cao Chau thea diSm n, khoan 1 Di~u 93 BQ lu~t hinh

SlJkhac quan diSm truy t& cua Vi~n kiSm sat. Tuy nhien, bi h~i co mQt ph~n 16i

danh bi cao truac nhu cao trc;tngneu khong, Ca quan di~u tra chua lam r6 lai khai

cac nhan chUng v~ hanh vi nay rna chi can cu van lai khai cua bi cao dS kSt lu~n bi

cao phc;tmvan khoan 2 Di~u 93 BQ lu~t hinh SlJ la chua dam bao tinh khach quan.

Tc;tiphien toa sa th~m v~ng m~t cac nhan chung khong thS d6i ch~t duQ'cnen Toa

an c~p sa th~m nh~n dinh cho r~ng bi cao chu dQng van nha l~y dao ra dam Dil tu

vong dS xet xu bi cao Chau thea diSm n khoan 1 Di~u 93 B9 lu?t hinh s\!, cling la

nh?n dinh mang tinh suy diSn. Nhu v~y, mu&n kSt lu~n bi cao phc;tmvao diSm n

khoan 1 Di~u 93 BQ lu~t hinh SlJc~n phai l~y lai khai cua nhfrng nguai nhan chUng

lam r6 nguai bi hc;tico 16ihay khong. Day 1anQi dung quan trQng phai chUng minh

vi lien quan d~n dinh khung va dUOng l&igiai quYStV\lan.

3
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Qua trinh diSu tra, tru

nhu thiSu sot trong thu thap

th~m d~ dieu tra lai, trong d

tac thuc hanh quyen cong t

nhan dan cap cao tai Thanh

dan dia phtrong cling tham

cong tac giai quyet vu an hi

t6, xet xu vu an co nhirng vi pham vS t6 tung cling

kiem tra, danh gia clnrng cir dan den phai huy an sa

co thiSu sot cua Vien ki~m sat nhan dan trong cong

va ki~m sat diSu tra, ki~m sat xet xu. Vien ki~m sat

h6 I-If>Chi rv1inh thong bao dS cac Vi~n ki~m sat nhan

ao rut kinh nghiem chung nh~m nang cao ch~t hrong

SlJ trong thai gian toil.

Noi nh~n.
- Die Le Minh Tri - Vien tnrong V SNDTC(d~ b/e);
- Dlc Lc Hfru Th~ - PVT VKSNDT (d~ b/c);
- Vu 7- VKSNDTC (d~ b/c);
- Die Nguyen Dinh Trung- VT-VC' (d~ bao cao);

- VKSND 63 tinh, thanh ph6 (d~ hi t);

- Hop thir can bo, KSV - VC3 (d~ n hien ciru);
- LUll VP, Vien 1.

" i~
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VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH BÌNH PHƯỚC 
 ______________________ ___________________________________________________________________________________ 

Số:    172/TB-VKS-P3 Bình Phước, ngày  26  tháng 10 năm 2015 

THÔNG BÁO 

RÚT KINH NGHIỆM NGHIỆP VỤ 

Về áp dụng dấu hiệu định tội “Bỏ trốn” của tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm 

đoạt tài sản” theo Điều 140 Bộ luật hình sự 

_______________________________________ 

 Thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, xét xử sơ thẩm 

vụ án Nguyễn Thị Mai về tội  “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh thông báo rút kinh nghiệm như sau: 

1. Nội dung vụ án

    Vợ chồng Nguyễn Xuân Huy và Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1972, trú tại khu phố 

An Bình, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước kinh doanh mua bán mủ 

cao su và hạt tiêu từ năm 2009 (không có giấy phép kinh doanh), cuối năm 2011 đến đầu 

năm 2012 Mai thu mua mủ bán bị thua lỗ. Đến tháng 2/2014 Mai ứng tiền, mua hàng 

thiếu và mượn tiền của 17 người dân với tổng số tiền 1.597.700.000đ, sau đó Mai và Huy 

dẫn 02 con bỏ trốn đến Tổ 10, ấp Hưng Phước, xã Phước Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai sinh sống nhưng không trình báo chính quyền địa phương.  

Căn cứ kết quả điều tra, xét hỏi và tranh luận, quan điểm truy tố của Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh, tại phiên tòa hình sự sơ thẩm  ngày 04/9/2015  Hội đồng xét xử Tòa án 

nhân dân tỉnh Bình Phước tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mai 12 năm tù về tội “Lạm dụng 

tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. 

2. Vấn đề cần rút kinh nghiệm

Theo quy định tại Điều 140 Bộ luật hình sự, một trong những dấu hiệu định tội 

của tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” là hành vi vay, mượn, thuê tài sản của 

người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi “bỏ 

trốn” để chiếm đoạt tài sản đó. Thực tiễn xét xử cho thấy để chứng minh một người “bỏ 

trốn để chiếm đoạt tài sản” còn có nhiều cách hiểu, quan điểm khác nhau. Trong vụ án 

này, dấu hiệu “bỏ trốn”  của Nguyễn Thị Mai được thể hiện bằng các hành vi: Mai tắt 

điện thoại di động, không liên lạc, thông báo gì với các chủ nợ; không trình báo chính 

quyền địa phương nơi đi cũng như nơi đến; Mai nhờ chị ruột là Nguyễn Thị Nghĩa đến 

Trường trung học cơ sở An Phú, thị xã Bình Long rút toàn bộ hồ sơ học bạ của con là 

Nguyễn Xuân Duy chuyển trường về tỉnh Đồng Nai nhập học. Đồng thời thế chấp 2 căn 

nhà và đất tại thị xã Bình Long cho ông Phan Văn Phương, sinh năm 1952, trú tại khu 

phố Phú Trung, phường An Lộc, thị xã Bình Long để cấn trừ nợ. Kết quả điều tra cũng 

xác định được những người bị hại không có bất cứ hành vi đe dọa hoặc gây áp lực gì đối 

với Nguyễn Thị Mai, sau khi vợ chồng Mai bỏ trốn thì mới biết và làm đơn tố cáo.  

Trên đây là dấu hiệu định tội “bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản” của tội “Lạm dụng 

tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” qua một vụ án hình sự cụ thể, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 
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Bình Phước  thông báo đến Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã để tham khảo, vận 

dụng khi thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra đối với loại tội phạm này./. 

   

Nơi nhận:  TL.VIỆN TRƯỞNG 

- Viện KSND 11 huyện, thị xã;   TRƯỞNG PHÒNG 

- Phòng 1, 7 VKSND tỉnh;  (Đã ký) 
- Lãnh đạo Viện; 

- Lưu:  P3. 

 

 

 Vũ Đức Việt 
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VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH PHƯỚC 

********

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  ******** 

Số: 159 /TB-VKS-P3 Bình Phước, ngày 08 tháng 10 năm 2015 

THÔNG BÁO  

Rút kinh nghiệm nghiệp vụ vụ án Trần Quốc Tuấn bị khởi tố về tội  “Lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” 

 Thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án Trần Quốc 

Tuấn bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài 

sản”, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhận thấy việc kiểm sát điều tra ban đầu có một số vi phạm 

thủ tục tố tụng cần rút kinh nghiệm như sau: 

1.Nội dung vụ án

   Trong thời gian từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2014 Trần Quốc Tuấn lợi dụng dịch vụ 

cho thuê xe ô tô tự lái để thuê xe  rồi chiếm đoạt bằng cách mang đi cầm cố rồi bỏ trốn hoặc 

thuê người làm hồ sơ, giấy tờ xe giả và đứng tên chủ sở hữu xe để cầm cố lấy tiền tiêu xài cá 

nhân. Cụ thể như sau:  

     Ngày 18/08/2014, Trần Quốc Tuấn đến nhà anh Nguyễn Huy Bình, sinh năm 1979, 

trú tại khu phố Tân Xuân, phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước thuê xe ô tô 

biển số 93A-039.45 với giá 20.000.000đ/ tháng, thời hạn thuê xe là 01 tháng nhưng không lập 

hợp đồng. Tuấn đưa trước cho anh Bình  20.000.000đ và anh Bình giao xe ô tô 93A-039.45 

cùng giấy tờ xe cho Tuấn. Sau khi thuê được xe, Tuấn sử dụng làm phương tiện đi lại, đến 

ngày 20/8/2014, do không có tiền tiêu xài nên Tuấn nảy sinh ý định chiếm đoạt xe của anh 

Bình mang đi cầm cố lấy tiền. Tuấn nhờ Vũ Đức Nam Cao, sinh năm 1988, trú tại khu phố 

Tân Bình, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài mang xe  93A – 039.45 đến tiệm cầm đồ 

“Việt Tín” số 379, đường Phú Riềng Đỏ, khu phố Phước Thiện, phường Tân Thiện, thị xã 

Đồng Xoài do anh Nguyễn Phúc Việt làm chủ tiệm để cầm cố chiếc xe trên với giá 

100.000.000đ. Hai ngày sau, Tuấn nhờ Cao đến gặp anh Việt  tăng số tiền cầm xe thêm 

20.000.000đ đưa cho Tuấn. Sau khi lấy được tiền Tuấn bỏ trốn về  thành phố Hồ Chí Minh 

sinh sống. Đến ngày 18/09/2014 là thời hạn Tuấn trả xe cho anh Bình nên anh Bình điện thoại 
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yêu cầu Tuấn mang xe trả thì Tuấn đến gặp anh  Việt chuộc lại xe ô tô 93A-039.45  trả cho 

anh Bình, đồng thời Tuấn tiếp tục hỏi thuê xe thêm 07 ngày nữa thì anh Bình đồng ý cho 

Tuấn tiếp tục thuê xe với giá 2.000.000đ/ 01 ngày, Tuấn trả trước tiền thuê xe cho anh Bình 

8.000.000đ. Sau đó Tuấn mang xe tiếp tục cầm cố cho anh Việt lấy 120.000.0000đ. Đến ngày 

26/09/2014, do không thấy Tuấn mang xe trả như thỏa thuận nên anh Bình nhiều lần gọi điện 

thoại yêu cầu Tuấn mang xe trả nhưng Tuấn chỉ hứa hẹn chứ không mang xe trả cho anh 

Bình. Sau đó anh Bình biết Tuấn đã mang xe ô tô 93A-039.45 cầm cố cho anh Việt nên làm 

đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đồng Xoài để điều tra làm rõ. 

 2. Vấn đề cần rút kinh nghiệm 

  Thứ nhất, ngày 08/10/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đồng Xoài ra 

Lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Trần Quốc Tuấn. Ngày 09/10/2014, Viện kiểm sát 

nhân dân thị xã Đồng Xoài đã ra Quyết định phê chuẩn Lệnh bắt khẩn cấp trên. Cùng ngày 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đồng Xoài ra Quyết định áp dụng biện pháp ngăn 

chặn tạm giữ đối với Trần Quốc Tuấn để điều tra hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài 

sản”; sau đó Trần Quốc Tuấn bị gia hạn tạm giữ lần thứ hai, thời hạn tạm giữ từ 03 giờ ngày 

15/10/2015 đến 03 giờ ngày 18/10/2014 và được Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đồng Xoài 

phê chuẩn. Tuy nhiên, đến ngày 17/10/2014 (vẫn còn trong thời hạn tạm giữ) Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an thị xã Đồng Xoài ra Quyết định trả tự do cho Trần Quốc Tuấn là vi phạm 

khoản 2 Điều 94 Bộ luật tố tụng hình sự “…Đối với những biện pháp ngăn chặn do Viện kiểm 

sát phê chuẩn thì việc hủy bỏ hoặc thay thế phải do Viện kiểm sát quyết định”. Mặt khác, 

Trần Quốc Tuấn phạm nhiều tội, thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng cần phải áp dụng 

biện pháp ngăn chặn tạm giam theo quy định tại Điều 88 BLTTHS, nhưng Cơ quan điều tra 

tra Công an thị xã Đồng Xoài ra Quyết định trả tự do cho Trần Quốc Tuấn là không đúng quy 

định. 

  Thứ hai, Lệnh bắt khẩn cấp của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đồng Xoài 

không nêu rõ lý do bắt căn cứ vào điểm nào của khoản 1 Điều 81 BLTTHS; Viện kiểm sát 

nhân dân thị xã Đồng Xoài ra Quyết định phê chuẩn nhưng cũng không nêu rõ lý do bắt là 

chưa đúng quy định của khoản 3 Điều 81 và khoản 2 Điều 80 BLTTHS “…Lệnh bắt phải ghi 

rõ…lý do bắt”, khoản 4 Điều 81 BLTTHS quy định “...Viện kiểm sát phải kiểm sát chặt chẽ 

căn cứ bắt khẩn cấp…”. 

Xét thấy, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đồng Xoài đã không làm tốt chức năng kiểm 

sát điều tra, nên không phát hiện vi phạm để kiến nghị, khắc phục kịp thời, làm ảnh hưởng 

đến quá trình điều tra vụ án. Vì vậy, vừa qua Phòng 3-Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình 
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Phước đã tổng hợp và ban hành Thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ đến Viện kiểm sát 

nhân dân các huyện, thị xã biết để  rút kinh nghiệm chung./ 

 

Nơi nhận: TL.VIỆN TRƯỞNG 

- VKSND các huyện, thị; TRƯỞNG PHÒNG 3 

- Lãnh đạo Viện (Báo cáo); (Đã ký) 
- Phòng 1, 7 VKSND tỉnh; 

- Lưu    P3. 

 

 Vũ Đức Việt 
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