
                                                                                                                

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 
                  TẠI HÀ NỘI 
 
Quyết định giám đốc thẩm 
Số: 236/2017/HS-GĐT  
Ngày: 07/9/2017 

Về vụ án Nguyễn Anh Đ bị xét xử 
về tội “Cố ý gây thương tích”. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

ỦY BAN THẨM PHÁN 
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

 

 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà 

Nội gồm có 10 thành viên tham gia xét xử, do ông Trần Văn Tuân – Phó 
Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội làm Chủ tọa phiên tòa theo sự 
ủy nhiệm của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 

 

 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lan Hương– Thẩm tra viên. 
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên 

tòa: Ông Đinh Trung Quy - Kiểm sát viên. 
 
 

Ngày 07 tháng 9 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 
mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với:  

Nguyễn Anh Đ sinh năm 1991; trú tại 36 H, phường N, quận B, thành 
phố Hà Nội; nghề nghiệp: Không; con ông Nguyễn Đức T và bà Lê Kim D; bị 
tạm giữ ngày 25-11-2015; bị tạm giam từ ngày 01-12-2015 đến ngày 19-01-
2016. 

Người bị hại: anh Bùi Minh Đ sinh năm 1987; trú tại khu Trung tâm xã 
P, huyện G, thành phố H. 

NHẬN THẤY 

Ngày 24-11-2015, Ban chỉ đạo 141 Công an thành phố Hà Nội phân 
công Tổ Y3 phụ trách chốt xử lý vi phạm tuyến phố H hướng đi H 1, thời gian 
từ 22 giờ đến 24 giờ. Khi làm nhiệm vụ tổ công tác mặc trang phục đúng quy 
định. 

Khoảng 23 giờ 20 phút cùng ngày, Nguyễn Anh Đ điều khiển xe máy 
Piaggio Vespa S màu cam BKS 29B1-184.67 không đội mũ bảo hiểm đi theo 
hướng phố H 2 - H 3 – H thuộc phường Đ, quận H, thành phố Hà Nội. Khi Đ 
điều khiển xe máy đến gần trụ sở Công an phường Đ thì anh Trần Quốc H (cán 
bộ đội 3 Phòng PC67 Công an Hà Nội, cán bộ Tổ công tác Y3/141) đang làm 
nhiệm vụ ra hiệu lệnh yêu cầu Đ dừng xe nhưng Đ không chấp hành mà quay 
đầu xe ngược lại rồi tăng ga bỏ chạy đi ngược chiều phố H. Khi Đ điều khiển 
xe đến trước cửa số nhà 26 phố H thì phát hiện anh Bùi Minh Đ  (cán bộ phòng 
PK20 Công an thành phố Hà Nội- cán bộ tổ công tác Y3/141 làm nhiệm vụ tại 
chốt chống các đối tượng quay đầu xe bỏ chạy) ra hiệu lệnh yêu cầu Đ dừng xe 
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nhưng Đ không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục tăng ga lao lên nhằm tránh anh 
Đ để chạy trốn dẫn tới xe máy do Đ điều khiển đâm thẳng vào chân phải anh Đ 
khiến cả hai ngã xuống đường. Ngay sau đó, Tổ công tác Y3 đưa Đ về trụ sở 
giải quyết còn anh Đ được đưa vào bệnh viện cấp cứu. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y thương tích số 20/TTPY ngày 11-01-
2016 của Trung tâm pháp ý Hà Nội kết luận: Anh Bùi Minh Đ bị tổn hại sức 
khỏe 12%. 

 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 105/2016/HSST ngày 15/4/2016, Tòa án 
nhân dân quận H áp dụng điểm k khoản 1, khoản 2 Điều 104; các điểm b và p 
khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 60 Bộ luật hình sự xử phạt Nguyễn Anh Đ 24 
tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử 
thách là 48 tháng. 

 

Tại Kháng nghị giám đốc thẩm số 81/2017/KN-HS ngày 20/3/2017, 
Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội kháng nghị Bản án hình sự sơ 
thẩm số 105/2016/HSST ngày 15/4/2016 của Tòa án nhân dân quận H. Đề nghị 
Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử giám đốc thẩm 
hủy Bản án hình sự sơ thẩm nêu trên đối với Nguyễn Anh Đ để xét xử sơ thẩm 
lại theo hướng không cho bị cáo được hưởng án treo. 

 

 Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội nhất 
trí với Kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 

XÉT THẤY 
Khoảng 23 giờ 20 phút ngày 24-11-2015, Nguyễn Anh Đ điều khiển xe 

máy Piaggio Vespa S màu cam BKS 29B1-184.67 không đội mũ bảo hiểm đi 
theo hướng phố H 2 – H 3 – H thuộc phường Đ, quận H, thành phố Hà Nội, khi 
Đ điều khiển xe máy đến gần trụ sở Công an phường Đ thì bị cán bộ của tổ 
Công tác Y141 ra hiệu lệnh dừng xe, Đ không chấp hành hiệu lệnh mà quay 
đầu xe ngược lại rồi tăng ga bỏ chạy đi ngược chiều phố H. Khi Đ điều khiển 
xe đến trước cửa số nhà 26 phố H thì tiếp tục phát hiện anh Bùi Minh Đ cán bộ 
tổ Y3/141 ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Đ không chấp hành mà tiếp tục tăng ga 
lao lên nhằm tránh anh Đ để bỏ chạy khiến xe máy của Đ điều khiển đâm thẳng 
vào chân phải của anh Đ làm anh Đ bị thương với tỷ lệ thương tật là 12%. Tòa 
án cấp sơ thẩm đã kết án Nguyễn Anh Đ về tội “Cố ý gây thương tích” là có 
căn cứ. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng theo khoản 2 Điều 104 Bộ 
luật hình sự, phạm tội gây thương tích cho người khác với tỷ lệ 12% (thuộc 
trường hợp để cản trở người thi hành công vụ quy định tại điểm k khoản 1 Điều 
104 Bộ luật hình sự) có khung hình phạt tù từ hai năm đến bảy năm tù. Tòa án 
cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 24 tháng tù là có căn cứ nhưng cho bị cáo hưởng án 
treo là chưa tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội 
mà bị cáo gây ra, không bảo đảm tác dụng đấu tranh chống và phòng ngừa tội 
phạm. 
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Vì các lẽ trên; 

Căn cứ khoản 3 Điều 285; Điều 287 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 
số 81/2014/QH13 ngày 24-11-2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam về việc thi hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 105/2016/HSST ngày 15-4-2016 của Tòa 
án nhân dân quận H. Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân quận H, thành 
phố Hà Nội để xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định pháp luật./. 

 

 

Nơi nhận: 
- VKSNDCC tại Hà Nội; 
- Tòa án nhân dân quận H (kèm hồ sơ vụ 
án); 
- Viện kiểm sát nhân dân quận H; 
- Công an quận H; 
- Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; 
- Chi cục thi hành án dân sự quận H ; 
- Bị cáo Nguyễn Anh Đ (theo địa chỉ); 
- Người bị hại (theo địa chỉ); 
- Lưu: Phòng HCTP-VP; Phòng 1; hồ sơ vụ 
án. 
 

     TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

PHÓ CHÁNH ÁN -  CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Đã ký 

Trần Văn Tuân 

 

 

 

 

 

 

 

    
 


