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Quyết định giám đốc thẩm số 01/2006/HS-GĐT ngày 20/02/2006 về vụ án Trần Văn

Dược phạm tội “Cố ý gây thương tích”

Cập nhật: 19-08-2011 17:02:14    

 

QUY?T ??NH GIÁM ??C TH?M S? 01/2006/HS-G?T NGÀY 20-02-2006 V? V? ÁN TR?N V?N D??C PH?M T?I “C? Ý GÂY TH??NG TÍCH”

H?I ??NG TH?M PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN T?I CAO

...

Ngày 20 tháng 02 n?m 2006, t?i tr? s? Toà án nhân dân t?i cao ?ã m? phiên toà giám ??c th?m xét x? v? án hình s? ??i v?i:

Tr?n V?n D??c (tên g?i khác Tr?n Qu?c Vi?t) sinh n?m 1965; trú t?i xóm 10, xã Ch?t Bình, huy?n Kim S?n, t?nh Ninh Bình; con ông Tr?n V?n Ru?n và bà Tr?n Th? Nhi?u; có v? và 02 con; b? b?t giam ngày 24-6-2003.

Ng??i b? h?i: ông Bùi V?n C?nh sinh n?m 1960; trú t?i: xóm 10, xã Ch?t Bình, huy?n Kim S?n, t?nh Ninh Bình.

NH?N TH?Y:

Do có tranh ch?p trong vi?c thanh toán ti?n mua cát, anh Thu?n cho r?ng anh ?ã tr? xong ti?n mua cát, nh?ng v? ch?ng D??c cho r?ng anh Thu?n còn n? 08 xe cát ch?a tr? ti?n nên kho?ng 14gi?30 phút ngày 24-6-2003, anh Thu?n ??n nhà D??c h?i v? vi?c n? ti?n cát,

hai bên cãi nhau, D??c túm c? áo anh Thu?n ??m vào m?t, vào ng?c anh Thu?n. Sau khi ???c m?i ng??i can ng?n, anh Thu?n v? nhà bà Hoàng Th? Hoa (bà Hoa là dì ru?t anh Thu?n) và ???c bà Hoa ??a ?i khám t?i Trung tâm y t? huy?n r?i v? nhà ?i?u tr?.

??n 17 gi? cùng ngày bà Hoa g?p bà Hoàng Th? Thìn (m? anh Thu?n) k? l?i vi?c anh Thu?n b? D??c ?ánh r?i cùng bà Thìn ??n nhà D??c; bà Hoa ??ng ngoài c?ng còn bà Thìn vào nhà nói chuy?n v?i v? ch?ng D??c v? vi?c anh Thu?n n? ti?n cát c?a D??c và vi?c

D??c ?ánh anh Thu?n bu?i chi?u. D??c nói: “vi?c Thu?n ??n l?y cát nhà em, em có nói ch? c?ng không hi?u ?âu”, lúc này bà Hoa ??ng ngoài c?ng ch?i. Nghe ti?ng bà Hoa ch?i ngoài c?ng thì ch? Li?u (v? D??c) ? trong nhà ch?i l?i.Th?y to ti?ng, ông Ph?m V?n L?c là

hàng xóm sang can ng?n thì bà Hoa b? v? nhà k? l?i v?i ch?ng là ông C?nh v? vi?c ch? Li?u v?a ch?i. Sau khi nghe v? k? xong, ông C?nh ??n nhà v? ch?ng D??c ch?i ch? Li?u, ch? Li?u nói: “tao ?ây mày làm gì tao thì làm”, ông C?nh li?n ??m vào má trái c?a ch?

Li?u, ch? Li?u li?n g?i: “anh D??c ?i, nó ?ánh em”. Nghe v? g?i, D??c t? d??i b?p ch?y lên c?m theo 01 con dao ??n ch? ông C?nh ?ang nói chuy?n v?i ông L?c chém nhi?u nhát trúng vào ??nh ??u phía bên trái và trán c?a ông C?nh, ông C?nh b? ch?y; bà Thìn nói

“D??c ?i không ???c ?ánh” thì D??c vung dao chém v? phía bà Thìn trúng vào c? phía x??ng quai xanh d??i tai gò má trái c?a bà Thìn làm rách da ch?y máu. Ông C?nh b? ch?y ??n ??ng g?ch và nh?t g?ch ném v? phía D??c nh?ng không trúng, D??c xông ??n thì b?

ông C?nh ném viên g?ch th? 2 trúng vào nách trái c?a D??c, nh?ng không gây th??ng tích. D??c ti?p t?c chém ông C?nh, ông C?nh gi? hai tay lên ?? thì b? trúng vào lòng bàn tay ph?i và ??nh trán; ông C?nh b? ch?y, D??c ?u?i theo chém vào b? vai phía sau bên

ph?i c?a ông C?nh. M?i ng??i ??n can ng?n, D??c quay v? nhà thì b? Công an b?t gi?, thu ???c m?t dao dài 43 cm, l??i dao dài 31 cm, r?ng 07 cm, chuôi g? dài 12 cm. Ông C?nh ???c ??a ?i c?p c?u t?i Trung tâm Y t? huy?n Kim S?n, sau ?ó ???c chuy?n ??n B?nh

vi?n t?nh Ninh Bình, B?nh vi?n Vi?t ??c, Hà N?i ph?u thu?t và ?i?u tr?, ??n ngày 30-6-2003 ra vi?n v? ?i?u tr? t?i Trung tâm ph?c h?i ch?c n?ng th? xã Tam ?i?p…
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T?i B?n giám ??nh th??ng t?t pháp y s? 46/G?PY ngày 10-9-2003, T? ch?c giám ??nh pháp y t?nh Ninh Bình k?t lu?n th??ng tích c?a ông C?nh gi?m 60% s?c kho?, do các v?t th??ng c?t ngón 1 bàn tay trái; v? x??ng ngón 1 bàn tay ph?i; ??t gân g?p bàn tay ph?i, ?nh

h??ng ch?c n?ng bàn tay ph?i; v? x??ng b?n ngoài vùng trán ??nh trái dài 07 cm; ?a ch?n th??ng ph?n m?m ??u, c?, trán và tay.

T?i b?n án hình s? s? th?m s? 09/HSST ngày 12-02-2004, Toà án nhân dân t?nh Ninh Bình áp d?ng kho?n 3 ?i?u 104; ?i?m p kho?n 1, kho?n 2 ?i?u 46; ?i?m e kho?n 1 ?i?u 48 B? lu?t hình s?, x? ph?t Tr?n V?n D??c 07 n?m tù v? t?i “c? ý gây th??ng tích”; bu?c Tr?n

V?n D??c ph?i b?i th??ng cho ông Bùi V?n C?nh 35.262.800 ??ng (g?m các kho?n: chi phí c?p c?u, thu?c ?i?u tr? 16.862.800 ??ng; thu nh?p b? m?t trong th?i gian ?i?u tr? 02 tháng 2.000.000 ??ng; b?i d??ng ph?c h?i s?c kh?e 1.000.000 ??ng; ti?n ngày công lao

??ng b? gi?m sút trong 03 n?m 14.400.000 ??ng; công ng??i ch?m sóc 02 tháng 1.000.000 ??ng) và 1.583.100 ??ng án phí dân s?.

Ngày 22-02-2004, Tr?n V?n D??c kháng cáo xin gi?m hình ph?t và

ngày 31-3-2004 kháng cáo b? sung cho r?ng b?i th??ng 34.500.000 ??ng quá cao (??n kháng cáo b? sung quá h?n 04 ngày).

Ng??i b? h?i ông Bùi V?n C?nh kháng cáo ?? ngh? xem xét l?i hành vi c?a D??c là gi?t ng??i và t?ng hình ph?t (??n không ghi ngày tháng, nh?ng theo d?u b?u ?i?n là ngày 04-4-2004, quá h?n kháng cáo).

T?i b?n án hình s? phúc th?m s? 896/HSPT ngày 03-6-2004, Toà phúc th?m Toà án nhân dân t?i cao t?i Hà N?i gi? nguyên quy?t ??nh c?a b?n án s? th?m ??i v?i Tr?n V?n D??c v? t?i danh, hình ph?t và b?i th??ng. (Tuy nhiên, trong ph?n nh?n ??nh v? kho?n ti?n

thu?c ?i?u tr? 16.862.800 ??ng, Toà án c?p phúc th?m ch? ch?p nh?n nh?ng kho?n có hoá ??n, ch?ng t? là 6.862.800 ??ng và chuy?n 10.000.000 ??ng sang b?i th??ng t?n th?t tinh th?n cho ông C?nh).

T?i kháng ngh? giám ??c th?m s? 26/VKSTC-V3 ngày 17-11-2005, Vi?n tr??ng Vi?n ki?m sát nhân dân t?i cao ?? ngh? H?i ??ng Th?m phán Toà án nhân dân t?i cao hu? toàn b? ph?n dân s? c?a b?n án hình s? s? th?m và b?n án hình s? phúc th?m nêu trên; giao h?

s? v? án cho c?p s? th?m ?? ?i?u tra, xét x? l?i ph?n dân s? theo ?úng quy ??nh c?a pháp lu?t v?i lý do: “quá trình ?i?u tra ch?a ?i?u tra làm rõ m?c thu nh?p bình quân 01 tháng tr??c khi b? ?ánh c?a ng??i b? h?i là bao nhiêu, nh?ng v?n bu?c b? cáo ph?i b?i th??ng

m?i tháng 1.000.000 ??ng là không ?úng; s? ti?n t?n th?t tinh th?n 10.000.000 ??ng chuy?n t? kho?n ti?n thu?c sang là ch?a phù h?p vì trong v? án này phía b? h?i c?ng có l?i; riêng kho?n ti?n thu nh?p th?c t? b? gi?m sút, bu?c b? cáo ph?i b?i th??ng cho anh C?nh

14.400.000 ??ng trong 03 n?m là không ?úng v?i tinh th?n h??ng d?n t?i Ngh? quy?t 01/2004/NQH?TP ngày 28-4-2004 c?a H?i ??ng Th?m phán Toà án nhân dân t?i cao”.

XÉT TH?Y:

Toà án c?p s? th?m và Toà án c?p phúc th?m k?t án Tr?n V?n D??c v? t?i “c? ý gây th??ng tích” và x? ph?t Tr?n V?n D??c 07 n?m tù là ?úng pháp lu?t.

Tuy nhiên, v? trách nhi?m dân s? c?n xem xét l?i b?i l?: Toà án c?p s? th?m ch?p nh?n kho?n ti?n thu?c ?i?u tr? và các chi phí khác là 16.862.800 ??ng trong v? án này là có th? ch?p nh?n ???c; Toà án c?p phúc th?m ch? ch?p nh?n nh?ng kho?n có hoá ??n, ch?ng

t? là 6.682.800 ??ng là ch?a phù h?p v?i th?c t? khách quan vì có nh?ng kho?n tuy không có hoá ??n, nh?ng là chi phí h?p lý c?n ch?p nh?n.

V? kho?n ti?n thu nh?p b? m?t trong th?i gian ?i?u tr?, Toà án c?p s? th?m và Toà án c?p phúc th?m ch? c?n c? vào l?i khai c?a ng??i b? h?i ?? bu?c b? cáo b?i th??ng 1.000.000 ??ng/tháng, trong khi ch?a làm rõ thu nh?p bình quân hàng tháng c?a ng??i b? h?i tr??c

khi b? th??ng tích là bao nhiêu ti?n ?? có c?n c? bu?c b? cáo b?i th??ng là ch?a ?úng pháp lu?t; bu?c b? cáo ph?i b?i th??ng thu nh?p b? gi?m sút trong 03 n?m 14.400.000 ??ng là không ?úng quy ??nh t?i ?i?u 613 B? lu?t dân s?.

Kho?n ti?n t?n th?t v? tinh th?n: ng??i b? h?i yêu c?u gi?i quy?t theo pháp lu?t, Toà án c?p s? th?m không gi?i quy?t là thi?u sót; Toà án c?p phúc th?m có xem xét gi?i quy?t b?i th??ng t?n th?t tinh th?n cho b? h?i là c?n thi?t, nh?ng l?i chuy?n 10.000.000 ??ng (m??i

tri?u) ti?n thu?c sang kho?n này là ch?a ?úng pháp lu?t.
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Các kho?n khác nh?: công ng??i ch?m sóc ông C?nh trong th?i gian ?i?u tr? và b?i d??ng ph?c h?i s?c kho? cho ông C?nh là tho? ?áng c?n gi? nguyên.

Do có sai sót v? ph?n trách nhi?m dân s? nh? ?ã phân tích ? trên cho nên c?n hu? toàn b? ph?n dân s? và án phí dân s? c?a b?n án hình s? phúc th?m và c?a b?n án hình s? s? th?m nêu trên ?? gi?i quy?t l?i t? c?p s? th?m.

Vì các l? trên, c?n c? vào ?i?u 285 và ?i?u 287 B? lu?t t? t?ng hình s?;

QUY?T ??NH

Hu? b?n án hình s? phúc th?m s? 896/HSPT ngày 03-6-2004 c?a Toà phúc th?m Toà án nhân dân t?i cao t?i Hà N?i và b?n án hình s? s? th?m s? 09/HSST ngày 12-02-2004 c?a Toà án nhân dân t?nh Ninh Bình v? ph?n b?i th??ng và án phí dân s? ?? gi?i quy?t l?i t?

c?p s? th?m theo ?úng quy ??nh c?a pháp lu?t.

____________________________________________

 

- Lý do hu? b?n án s? th?m và b?n án phúc th?m:

1. Toà án c?p phúc th?m ch? ch?p nh?n vi?c b?i th??ng ??i v?i nh?ng kho?n có hoá ??n, ch?ng t? là ch?a phù h?p v?i th?c t? khách quan;

2. Toà án c?p s? th?m và phúc th?m ch?a làm rõ thu nh?p bình quân hàng tháng c?a ng??i b? h?i;

3. Toà án c?p s? th?m ch?a xem xét gi?i quy?t kho?n ti?n b?i th??ng t?n th?t v? tinh th?n.

- Nguyên nhân d?n ??n vi?c hu? các b?n án s? th?m và phúc th?m:

Thi?u sót trong vi?c áp d?ng pháp lu?t v? b?i th??ng thi?t h?i ngoài h?p ??ng.
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