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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ÔngTrần Minh Châu 

Các Thẩm phán:   
1. Ông Bùi Đức Nam 
2. Ông Phạm Viết Hùng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Thu Hương - Thư ký Tòa án nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 
phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Thuận - Kiểm sát viên. 

Ngày 02 tháng 4 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 
85/2019/TLPT-HS ngày 29 tháng 01 năm 2019 đối với bị cáo Lê Quang T do có 
kháng cáo của bị cáo và bị hại đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 210/2018/HS-
ST ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Tòa án nhân dân quận BT, Thành phố Hồ 
Chí Minh.     

 - Bị cáo có kháng cáo: 

 Lê Quang T; sinh năm 1991; tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi cư trú: 113 
Đường A, Phường B, quận BT, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Không; 
trình độ văn hoá: 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc 
tịch: Việt Nam; con ông Lê Quang D và bà Hồ Thị N; tiền án, tiền sự: Không; 
tạm giam ngày 08/10/2015; có mặt. 

Bị hại có kháng cáo: Ông Trần Văn K; sinh năm 1948;  

Địa chỉ: Số 92/45/70A Đường B, Phường A, quận BT, Thành phố Hồ Chí 
Minh.  

Người đại diện theo ủy quyền của bị hại: Bà Trần Thị Thúy H (con ông 
Trần Văn K); sinh năm 1985;  

Địa chỉ: Số 92/45/70A Đường B, Phường A, quận BT, Thành phố Hồ Chí 
Minh; có mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại: Luật sư Nguyễn Nhật 
Z, Văn phòng Luật sư Gia Đình, thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh; 
có mặt.  
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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: 

Gia đình ông Trần Văn K ngụ tại số 92/45/70A Đường B, phường A, quận 
BT, Thành phố Hồ Chí Minh và gia đình bà Nguyễn Thị X ngụ tại số 92/45/68 
Đường B, Phường A, quận BT, Thành phố Hồ Chí Minh có mâu thuẫn với nhau 
từ trước. Năm 2011, bà X cho ông Dương Văn Y thuê phòng trọ trên lầu 1. Do 
bị bệnh nên ông Y thường xuyên rửa tay và đổ nước ra ngoài cửa sổ làm rơi 
xuống mái nhà của ông K. 

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 05/01/2015, nghe người nhà nói ông Y tiếp 
tục lấy nước đã sử dụng đổ xuống mái nhà nên các con của ông K là Trần Thị G, 
Trần Thị H qua nhà bà X nói chuyện dẫn đến cãi vã, xô xát và đánh nhau giữa 
G, H, Trần Ngọc P (cháu của G) với con của bà X là Phạm Thụy R và cháu của 
R gồm Lê Thị Q, Lê Thị V. Lúc đó Trần Văn C (chồng của H), Dương Bá M và 
Lê Quang T nhìn thấy sự việc nên chạy đến can ngăn thì hai bên dừng đánh và 
đi vào nhà, còn C và ông K đứng trước nhà. Sau đó, ông K lớn tiếng chửi và 
thách thức T khiến T tức giận và dùng khuỷu tay phải đánh một cái trúng vào 
mặt làm ông K ngã xuống đất, bất tỉnh rồi bỏ đi. Ông K được gia đình đưa đi 
cấp cứu tại bệnh viện.  

Căn cứ Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số: 191/TgT.15 ngày 
23/3/2015 của Trung tâm Pháp y - Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: 
“Chấn thương đầu mặt gây rách da môi trên trái, vỡ sọ trán phải, vỡ bờ trên ngoài ổ 
mắt phải, gãy xương chính mũi, tụ máu trong não thùy trán phải, đã được điều trị 
khâu vết thương trên trái, bầm tụ máu hốc mắt và má phải, hình ảnh gãy vỡ xương 
và tổn thương não thùy trán phải trên phim MSCT sọ mặt, không tổn thương trên 
điện não đồ. Các thương tích do vật tày tác động gây ra, không gây ảnh hưởng tính 
mạng của đương sự. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 
52%”. 

Tại cơ quan điều tra, Lê Quang T khai nhận: Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 
05/01/2015, T đi bộ đến hẻm 92 Đường B, Phường A, quận BT để chơi game thì 
nhìn thấy nhiều phụ nữ đánh nhau trong đó có Phạm Thị R. Vì quen biết với 
chồng của R nên T chạy đến can ngăn. Sau khi hai bên dừng đánh, T định bỏ đi 
nhưng ông K lớn tiếng chửi mắng, thách thức nên T tức giận dùng khuỷu tay 
phải đánh một cái trúng vào mặt ông K làm ông K té ngã xuống đất, bất tỉnh. 
Việc T có mặt lúc hai bên đánh nhau là do tình cờ, không phải do R gọi điện 
thoại kêu đến và T đánh ông K bằng tay, không sử dụng hung khí nào khác. 

Ông Trần Văn K cùng các con Trần Thị G, Trần Thị H, Trần Văn C khai 
nhận đã nhìn thấy R sử dụng điện thoại đi động và 10 phút sau thì Dương Bá M, 
Lê Quang T đến nơi rồi T sử dụng bình xịt hơi cay và cây dũ 3 khúc đánh ông 
K. 

Phạm Thị R khai nhận có đánh nhau bằng tay với các con của ông K. R có 
quen trước với Dương Bá M, Lê Quang T nhưng khi xảy ra đánh nhau thì R 
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không gọi điện thoại kêu M, T đến tham gia. Khi được mọi người can ngăn thì R 
đi vào nhà, không chứng kiến việc ông K bị đánh. 

Dương Bá M khai nhận: Sau khi uống bia, M đi về nhà thì nhìn thấy R 
đánh nhau với nhóm của G nên dừng xe, chạy đến can ngăn. M không tham gia 
đánh nhau và không chứng kiến việc T đánh ông K. 

Tại Bản án số: 210/2018/HS-ST ngày 25/12/2018 của Tòa án nhân dân 
quận BT, Thành phố Hồ Chí Minh đã Quyết định: Tuyên bố bị cáo Lê Quang T 
phạm tội “Cố ý gây thương tích” 

Áp dụng điểm a khoản 1, điểm c khoản 3 Điều 134, điểm b, s khoản 1, 
khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015. 

Xử phạt bị cáo Lê Quang T 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù 
tính từ ngày 08/10/2015. 

Về trách nhiệm dân sự: 

Áp dụng Điều 48 của Bộ luật hình sự năm 2015, Điều 590 của Bộ luật dân 
sự năm 2015; Nghị quyết số: 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/7/2006 của Hội đồng 
Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; 

Buộc bị cáo Lê Quang T bồi thường cho ông Trần Văn K số tiền là 
190.254.321 đồng (một trăm chín mươi triệu hai trăm năm tư nghìn ba trăm hai 
mốt đồng) nhưng được trừ đi số tiền 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) do 
bà Hồ Thị N là mẹ của bị cáo đã tự nguyện nộp bồi thường cho ông Trần Văn K 
theo Biên lai thu tiền số: AE/2011/06327 ngày 26/5/2016 của Chi cục thi hành 
án dân sự quận BT. Bị cáo Lê Quang T còn bồi thường tiếp cho ông Trần Văn K 
số tiền là 160.254.321 đồng (một trăm sáu mươi triệu hai trăm năm tư nghìn ba 
trăm hai mốt đồng). Trả một lần ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

Ngoài ra Bản án còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo 
của bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

Ngày 05/01/2019, bị cáo Lê Quang T có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình 
phạt. 

Ngày 03/01/2019 bị hại Trần Văn K có đơn kháng cáo tăng hình phạt và 
tăng mức bồi thường. 

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo, bị hại giữ nguyên nội dung kháng 
cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sau khi phân tích 
tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội do bị cáo thực hiện, đề nghị Hội 
đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo về giảm hình phạt mà chấp 
nhận kháng cáo tăng hình phạt của bị hại đối với bị cáo do giữa bị cáo, bị hại chỉ 
có mâu thuẫn nhỏ nhưng bị cáo đã gây thương tích cho bị hại 52%, khi xét xử 
cấp sơ thẩm không áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự có tính chất 
côn đồ là thiếu sót. Đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên mức bồi thường thiệt 
hại 160.254.321 đồng cấp sơ thẩm đã xem xét toàn bộ các chi phí hợp lý cho bị 
hại như tiền viện phí, thuốc men, công người chăm sóc, thu nhập bị mất của 
người bị hại và các khoản khác theo quy định của Bộ luật dân sự nên không có 
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căn cứ để chấp nhận tăng mức bồi thường. Do đó đề nghị không chấp nhận 
kháng cáo của bị cáo, chấp nhận kháng cáo tăng hình phạt của bị hại và không 
chấp nhận tăng bồi thường thiệt hại. Đề nghị Hội đồng xét xử sửa bản án sơ 
thẩm. 

Bị cáo tranh luận: Bị cáo lúc đó có uống rượu nên có hơi men trong người 
còn bị hại bị say xỉn, chửi bới xúc phạm bị cáo do không giữ được bình tĩnh nên 
dùng tay đánh bị hại ngã xuống đường, các vết thương giám định là do bị hại bị 
ngã, bị cáo không dùng hung khí là cây dũ ba khúc đánh bị cáo. Đề nghị Hội 
đồng xét xử xem xét. 

Luật sư tranh luận: Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm do Tòa án 
nhân dân quận BT xét xử, đây là phiên tòa phúc thẩm lần thứ hai. Tuy nhiên sau 
khi bị hủy lần một nhưng sau khi điều tra lại, xét xử lại thì cơ quan điều tra 
không đáp ứng được yêu cầu của cấp phúc thẩm trước đây, cụ thể: Cấp sơ thẩm 
đã có vi phạm tố tụng nghiêm trọng trong quá trình giải quyết vụ án mà cụ thể 
tại biên bản nghị án ngày 25/12/2018 có ghi sai tên Hội thẩm nhân dân ông 
Nguyễn Văn Vui thành tên ông Lê Quang T tại bút lục số 640. Cấp sơ thẩm sai 
sót trong việc tính tổng số tiền bồi thường thiệt hại là 190.254.321 đồng trong 
khi số tiền bồi thường cho bị hại phải là 192.254.321 đồng gây thiệt hại cho bị 
hại đến 2.000.000 đồng.  Cấp sơ thẩm tuyên bị cáo 05 năm 06 tháng tù là có 
phần nhẹ đối với bị cáo vì bị cáo không thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, vụ 
án đã kéo dài 4 năm nhưng bị cáo và gia đình bị cáo cũng không có thiện chí bồi 
thường cho gia đình bị hại và tại phiên tòa hôm nay bị cáo cũng không có tình 
tiết giảm nhẹ nào mới để có căn cứ xin giảm nhẹ hình phạt. Luật sư đồng ý với 
quan điểm của Viện kiểm sát khi cho rằng hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ 
nên cần tăng mức hình phạt với bị cáo, đề nghị áp dụng mức án 07 năm 06 tháng 
tù đối với bị cáo theo khoản 4 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 vì bị cáo 
dùng hung khí nguy hiểm và có tính chất côn đồ. Ngoài ra, Cơ quan cảnh sát 
điều tra công an quận BT cũng đã ban hành 02 công văn số: 773/CQĐT(TTXH) 
và số: 774/CQĐT(TTXH) cùng ngày 10/8/2016 gửi Tổng công ty Viettel và 
Tồng công ty viễn thông Mobifone để xác định cuộc gọi và nội dung của các 
cuộc gọi giữa Phạm Thụy R, Dương Bá M và Cao Hà S nhưng đến nay Tổng 
công ty Viettel và Tồng công ty viễn thông Mobifone vẫn chưa có kết quả trả lời 
để xem xét vai trò đồng phạm của những đối tượng này. Vì những lý do trên đề 
nghị Hội đồng xét xử xem xét hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại theo đúng 
quy định của pháp luật. 

Kiểm sát viên đối đáp: Về số tiền bồi thường thiệt hại có sai sót nên đề nghị 
Hội đồng xét xử xem xét chỉnh sửa lại cho chính xác. Còn phần sai tên Hội thẩm 
nhân dân này là do lỗi đánh máy của cấp sơ thẩm sẽ đính chính sửa sai nhưng sự 
sai sót này không làm thay đổi bản chất vụ án nên đề nghị Hội đồng xét xử 
không hủy bản án sơ thẩm. Viện kiểm sát đã trả hồ sơ nhiều lần để điều tra bổ 
sung vai trò đồng phạm trong vụ án này nhưng không có căn cứ chứng minh 
trách nhiệm hình sự các đối tượng trên.  

Luật sư và Kiểm sát viên giữ nguyên quan điểm đã trình bày, không tranh 
luận đối đáp bổ sung. 
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Lời nói sau cùng: Bị cáo xin 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 
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Đơn kháng cáo của bị cáo và bị hại trong thời hạn luật định là hợp lệ 
nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa phúc thẩm. 

[2] Căn cứ lời khai của bị cáo Lê Quang T, đại diện hợp pháp của bị hại 
Trần Văn K tại phiên tòa phúc thẩm, cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ 
vụ án, đã có đủ cơ sở xác định: Do gia đình ông Trần Văn K và bà Nguyễn Thị 
X có mâu thuẫn khi bà X cho ông Dương Văn Y thuê nhà bà X tại lầu 1 thường 
đổ nước xuống nhà ông K. Khoảng 21 giờ 30 ngày 05/01/2015 nghe nói ông Y 
tiếp tục đổ nước xuống mái nhà nên các con ông K qua nhà bà X nói chuyện và 
xảy ra cãi vã, đánh nhau. Thấy vậy, bị cáo Lê Quang T vào can ngăn. Sau đó, 
ông K lớn tiếng chửi và thách thức T khiến T tức giận dùng khuỷu tay phải đánh 
vào mặt ông K làm ông ngã xuống đất bất tỉnh. Quá trình điều tra bị cáo khai 
nhận chỉ dùng tay đánh vào mặt ông K không dùng bất cứ hung khí gì, tuy nhiên 
kết quả điều tra cho thấy ngoài bị cáo không còn đối tượng nào khác tham gia 
đánh ông K. Đồng thời theo kết luận giám định và công văn giải thích kết luận 
giám định đã xác định: “Các thương tích của đương sự Trần Văn K, sinh năm 
1948 như đã giám định trong bản kết luận pháp y về thương tích số: 191/TgT.15 
do vật tày tác động trực tiếp gây ra, không phải do bị té ngã. Cây dũ 03 khúc có 
thể gây ra được các thương tích này. Đánh bằng cùi chỏ chỉ có thể gây ra được 
thương tích môi trên trán và sưng đỉnh đầu phải, không gây được tình trạng vỡ 
sọ trán phải, vỡ trần ổ mắt phải và tụ máu trong não thùy trán phải”. Đồng thời, 
theo lời khai của bị hại, người liên quan cũng xác định bị cáo dùng hung khí 
đánh bị hại, phù hợp với vết thương, cơ chế hình thành vết thương, kết luận 
giám định, công văn giải thích nêu trên nên có cơ sở xác định bị cáo Lê Quang T 
đã dùng hung khí đánh ông K. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội cố 
ý gây thương tích theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình sự là 
có căn cứ, đúng người, đúng tội.  

[3] Tại phiên tòa phúc thẩm, Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 
bị hại cho rằng họ tên của thành viên Hội đồng xét xử sơ thẩm tại Biên bản nghị 
án khác với biên bản phiên tòa, bản án sơ thẩm như vậy cấp sơ thẩm đã vi phạm 
nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Đồng thời mức án đối với bị cáo là quá nhẹ, bị cáo 
dùng hung khí nguy hiểm, có tính chất côn đồ gây thương tích cho bị hại 52% 
sức khỏe nhưng mức hình phạt chỉ 05 năm 06 tháng tù là quá nhẹ, không đảm 
bảo tính răn đe, phải xử phạt bị cáo mức án 07 năm 06 tháng tù mới thỏa đáng vì 
bị cáo ngoan cố không nhận tội, không có tình tiết giảm nhẹ mà có 02 tình tiết 
tăng nặng nên chấp nhận kháng cáo tăng hình phạt của bị hại. Đối với kháng cáo 
tăng mức bồi thường thiệt hại, đề nghị phải xem xét lại số tiền bồi thường thiệt 
hại do sức khỏe bị xâm phạm có nhiều mâu thuẫn. Mặt khác, các nội dung yêu 
cầu điều tra bổ sung của Tòa án cấp sơ thẩm và nội dung xác minh tại các cơ 
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quan viễn thông chưa có kết quả nhưng cơ quan điều tra vẫn kết luận điều tra 
chuyển hồ sơ truy tố là thiếu sót, cần phải làm rõ để giải quyết vụ án một cách 
khách quan, toàn diện. 

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử thấy rằng quan điểm của Luật sư 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại là có căn cứ nên chấp nhận, cấp sơ 
thẩm đã vi phạm tố tụng nghiêm trọng nên hủy toàn bộ bản án để điều tra, xét xử 
lại theo thủ tục chung. 

Do hủy bản án sơ thẩm nên không xem xét kháng cáo của bị cáo và bị hại. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 355; điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 
Điều 358 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm số: 210/2018/HS-ST ngày 25 tháng 12 
năm 2018 của Tòa án nhân dân quận BT, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử đối 
với bị cáo Lê Quang T.  

Giao hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân quận BT, Thành phố Hồ Chí 
Minh để điều tra lại theo thủ tục chung. 

Tiếp tục tạm giam bị cáo Lê Quang T cho đến khi Viện kiểm sát nhân dân 
quận BT, Thành phố Hồ Chí Minh nhận lại hồ sơ vụ án. 

Bị cáo, bị hại không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

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

 

 

 

 

                
Nơi nhận:           

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- TAND tối cao; (1)  
 
 
 
 
 

 
Trần Minh Châu 

- TAND cấp cao tại Tp. HCM                               (1) 
- VKSND Tp. HCM; (3) 
- Tòa án nhân dân quận BT; (1) 
- Công an Thành phố Hồ Chí Minh; (1) 
- Bị cáo; 
- Bị hại; 
- Luật sư; 
- Chi cục THA quận BT ; 
- VKSND quận BT ; 
- Công an quận BT 
- Sở Tư pháp; 
- UBND nơi bị cáo cư trú;  
- Lưu: THS, hồ sơ, VT (23).  

(1) 
(1) 
(1) 
(2) 
(1) 
(1) 
(1) 
(6) 


