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QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 16/2005/HS-GĐT NGÀY 02-8-2005 VỀ VỤ ÁN LÊ THỊ ROẠN, LẠI MINH

HÙNG PHẠM TỘI “THIẾU TRÁCH NHIỆM GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG”

 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

 

...

Ngày 02 tháng 8 năm 2005, tại trụ sở Toà án nhân dân tối cao đã mở phiên toà giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối

với:

1. Lê Thị Roạn sinh năm 1947 tại tỉnh Quảng Bình; thường trú tại phường Đông Phú, thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng

Bình; trình độ văn hoá: lớp 10/10; khi phạm tội là Phó giám đốc Công ty vàng bạc, đá quý tỉnh Quảng Bình; con ông

Lê Hữu Khai và bà Trần Thị Riến (đều đã chết); có chồng và 03 con; bị cáo tại ngoại.

 

2. Lại Minh Hùng sinh năm 1959 tại tỉnh Quảng Bình; thường trú tại 97B Lý Thường Kiệt, phường Đông Mỹ, thị xã

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; trình độ văn hoá: lớp 10/10; khi phạm tội là Thủ kho Công ty vàng bạc, đá quý tỉnh

Quảng Bình; con ông Lại Minh Mạnh và bà Đỗ Thị Lục; chưa có vợ, con.

 

Trong vụ án này còn có Nguyễn Hải Châu bị xử phạt 03 năm tù về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”;

Nguyễn Thanh Danh bị xử phạt 03 năm tù về tội “thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản xã hội chủ

nghĩa”.

 

NHẬN THẤY:

Công ty vàng bạc, đá quý tỉnh Quảng Bình trực thuộc Tổng công ty vàng bạc, đá quý Việt Nam được thành lập ngày

12-9-1991. Tổ chức và hoạt động của Công ty được thực hiện theo Quyết định số 189/VBĐQ-VN ngày 15-5-1993 của

Tổng công ty vàng bạc, đá quý Việt Nam; Quyết định số 184/NH-QĐ ngày 10-10-1991 và Chỉ Thị số 60/NH-CT ngày

22-5-1991 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo chế độ quản lý kho, quỹ trong ngành

Ngân hàng.

 

Ngày 30-10-1995, Công ty vàng bạc đá quý tỉnh Quảng Bình có bản Thông báo về việc phân công Ban lãnh đạo của

Công ty, trong đó Nguyễn Hải Châu - Giám đốc phụ trách chung; Lê Thị Roạn - Phó giám đốc phụ trách cho vay cầm

đồ, kiêm Trưởng ban quản lý kho, quỹ; Phan Thị Minh Châu - Phó giám đốc phụ trách kinh doanh vàng, kiêm Trưởng

Phòng kế hoạch kinh doanh; Nguyễn Mạnh Hải - Trưởng phòng kế toán chịu trách nhiệm công tác kế toán tài chính;

Trịnh Văn Thanh phụ trách kỹ thuật, kiêm Xưởng trưởng xưởng sản xuất tinh luyện, chịu trách nhiệm trước Giám đốc

về tổ chức, điều hành theo quy chế của Xưởng sản xuất. Cùng ngày 30-10-1995, Nguyễn Hải Châu có giấy uỷ quyền về
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việc mở và khoá kho của Công ty, đồng thời giao cho Lê Thị Roạn giữ chìa khoá kho để mở và khoá kho hàng ngày, có

trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc bảo đảm an toàn kho, quỹ và chịu trách nhiệm trước Giám đốc.

 

Ban quản lý kho, quỹ gồm: Lê Thị Roạn, Nguyễn Mạnh Hải, Lại Minh Hùng; trong đó Lê Thị Roạn, Nguyễn Mạnh

Hải mỗi người giữ 01 chìa khoá, 01 mã khoá kho của cùng một cánh cửa ra vào kho. Trong kho có một quyển sổ để ghi

việc nhận và xuất vàng hàng ngày; việc nhận thùng vàng gửi vào kho cũng như việc xuất thùng vàng ra khỏi kho, hai

bên đều phải ký nhận vào sổ.

Để phục vụ nhu cầu mua vàng của khách hàng trong dịp tết Nguyên Đán và bảo đảm cho việc kinh doanh, Ban giám

đốc có chủ trương làm thêm vào các ngày chủ nhật, bắt đầu từ chủ nhật ngày 07-01-1996. Sau ngày làm thêm chủ nhật

đầu tiên, Phòng kinh doanh thấy, nếu để lượng vàng đang sản xuất ngày thường chuyển sang làm ngày chủ nhật thì

năng suất không cao, không bảo đảm định mức sản xuất theo quy định, khó tính công làm thêm ngày chủ nhật và

không an toàn, nên trong cuộc họp giao ban, Phòng kinh doanh đề nghị Ban giám đốc xuất riêng vàng làm ngày chủ

nhật theo định mức sản xuất của thợ và nghiệm thu luôn trong ngày, đề nghị này được Ban giám đốc chấp nhận và

thống nhất chủ trương là xuất vàng làm ngày chủ nhật riêng, vàng làm ngày thường không đưa ra làm ngày chủ nhật.

Chiều ngày 13-01-1996, Ban quản lý kho xuất vàng làm ngày chủ nhật ngày 14-01-1996 do anh Trịnh Văn Thanh trực

tiếp nhận; khi hết ngày làm việc 13-01-1996 các thợ làm vàng tự niêm phong vàng làm ngày thường, còn số vàng làm

chủ nhật ngày 14-01-1996 anh Thanh niêm phong riêng thành một gói và bỏ chung vào một cái thùng, anh Thanh niêm

phong thùng có sự chứng kiến của các thợ làm vàng và gửi vào kho, ký sổ kho theo quy định. Sáng chủ nhật ngày

14-01-1996 Lê Thị Roạn, Nguyễn Mạnh Hải và Lại Minh Hùng mở kho để anh Thanh lấy thùng vàng ra xưởng sản

xuất, anh Hải là thành viên Ban quản lý kho đã yêu cầu anh Thanh mở thùng vàng kiểm tra và chỉ cho lấy số vàng làm

ngày chủ nhật ra xưởng sản xuất, số vàng làm ngày thường được niêm phong lại gửi vào kho, ký sổ kho.

 

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 19-01-1996 Giám đốc công ty cử các anh Nguyễn Mạnh Hải, Trịnh Văn Thanh đi công tác

vào ngày 20-01-1996, nhưng không chỉ định ai thay anh Thanh quản lý thùng vàng và quản lý các thợ làm vàng, không

chỉ định ai nhận chìa khoá, mã khoá kho thay anh Hải; đến hơn 16 giờ cùng ngày anh Thanh yêu cầu các thợ làm vàng

tự niêm phong vàng làm ngày thường rồi bỏ vào một thùng, anh Thanh niêm phong thùng có sự chứng kiến của các thợ

làm vàng, đem thùng gửi vào kho, ký sổ kho; Nguyễn Mạnh Hải giao mã khoá cửa mở kho vàng do mình quản lý cho

Lê Thị Roạn, giao chìa khoá mở cửa kho vàng cho Nguyễn Thị Phương Hồng - kế toán.

 

Sáng ngày 20-01-1996, Lê Thị Roạn, Lại Minh Hùng và chị Nguyễn Thị Phương Hồng đã cho anh Đặng Chương là thợ

làm vàng nhận thùng vàng do anh Thanh gửi chiều ngày 19-01-1996 ra xưởng sản xuất; không yêu cầu anh Chương ký

nhận thùng vàng vào sổ kho, quá trình điều tra anh Chương không thừa nhận là đã nhận thùng vàng vào sáng ngày

20-01-1996 nhưng Roạn,

Hùng và chị Hồng đều khẳng định anh Chương đã nhận thùng vàng vào sáng ngày 20-01-1996 và các thợ làm vàng

cũng thừa nhận số vàng anh Thanh gửi vào kho chiều ngày 19-01-1996 đã niêm phong vẫn còn nguyên vẹn.

Khoảng 15 giờ ngày 20-01-1996, anh Trần Quốc Huy nhận 2,5 lượng vàng làm chủ nhật ngày 21-01-1996 về xưởng giao

cho Nguyễn Thanh Danh; đến 16 giờ ngày 20-01-1996, sau khi trao đổi với Giám đốc, Phan Thị Minh Châu đến xưởng

sản xuất thông báo cho Nguyễn Thanh Danh và các thợ làm vàng biết, chủ nhật ngày 21-01-1996 Danh sẽ thay anh

Thanh phụ trách các thợ làm vàng; đến hơn 16 giờ ngày 20-01-1996 các thợ làm vàng tự gom vàng làm ngày thường

niêm phong thành từng gói như thường lệ, Nguyễn Thanh Danh cũng tự niêm phong vàng làm ngày thường và niêm

phong 2,5 lượng vàng làm chủ nhật

ngày 21-01-1996 thành một gói riêng rồi bỏ chung vào một thùng, Danh niêm phong thùng có sự chứng kiến của các

thợ làm vàng, đem thùng gửi vào kho, ký sổ kho theo quy định.
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Sáng chủ nhật ngày 21-01-1996 Lê Thị Roạn, Lại Minh Hùng và chị Nguyễn Thị Phương Hồng mở kho để Nguyễn

Thanh Danh lấy thùng vàng ra khỏi kho nhưng không yêu cầu Danh ký nhận vào sổ kho theo quy định, không yêu cầu

Danh mở thùng vàng để kiểm tra, không yêu cầu Danh gửi lại số vàng làm ngày thường vào kho. Sau khi đưa thùng

vàng ra xưởng, Danh lấy 2,5 lượng vàng làm ngày chủ nhật ra chia cho các thợ làm vàng; còn thùng vàng Danh để trên

bàn tại xưởng sản xuất (trong thùng có số vàng làm ngày thường). Buổi trưa Danh và các thợ làm vàng cho số vàng

đang làm ngày chủ nhật vào hộc bàn của từng người, khoá lại về nghỉ; đến 12 giờ 45 phút, Danh trở lại xưởng làm việc

thì phát hiện mất thùng vàng, theo báo cáo của Công ty vàng bạc đá quý tỉnh Quảng Bình thì trong thùng có 53,675

lượng vàng là số vàng làm ngày thường.

 

Cơ quan điều tra chưa xác định được ai là người chiếm đoạt thùng vàng trên.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 73/HSST ngày 20-01-1997, Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình áp dụng khoản 2 Điều

139; khoản 2 Điều 38; Điều 44 Bộ luật hình sự, xử phạt Lê Thị Roạn 03 năm tù, nhưng cho hưởng án treo; Lại Minh

Hùng 02 năm tù, nhưng cho hưởng án treo, Nguyễn Thanh Danh 03 năm tù, nhưng cho hưởng án treo đều về tội

“thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản xã hội chủ nghĩa”; áp dụng khoản 2 Điều 220, khoản 2 Điều

38 Bộ luật hình sự, xử phạt Nguyễn Hải Châu 03 năm tù về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” buộc bị

cáo liên đới bồi thường cho Công ty vàng bạc, đá quý tỉnh Quảng Bình 274.554.100 đồng, trong đó Lê Thị Roạn phải

bồi thường 54.910.020 đồng, Lại Minh Hùng phải bồi thường 54.910.020 đồng.

 

Trong các ngày 21,23,24, và 27-11-1997 Lại Minh Hùng, Lê Thị Roạn, Nguyễn Hải Châu, Nguyễn Thanh Danh đều

kháng cáo kêu oan.

 

Tại Quyết định kháng nghị số 32/QĐ-HS ngày 18-12-1997, Viện kiểm sát xét xử phúc thẩm Viện kiểm sát nhân dân tối

cao tại Đà Nẵng đề nghị Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng xét xử lại vụ án theo hướng tăng hình

phạt đối với Lê Thị Roạn, Nguyễn Thanh Danh; cho Nguyễn Hải Châu được hưởng án treo.

 

Tại bản án hình sự phúc thẩm số 145/HSPT ngày 15-3-1999, Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng sửa

một phần bản án hình sự sơ thẩm; áp dụng khoản 2 Điều 139; khoản 2 Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt Lê Thị Roạn

03 năm tù, Nguyễn Thanh Danh 03 năm tù đều về tội “thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản xã hội

chủ nghĩa”; giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm đối với Lại Minh Hùng và Nguyễn Hải Châu.

 

Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, Lê Thị Roạn có nhiều đơn kêu oan gửi đến nhiều cơ quan, tổ chức.

Tại Quyết định kháng nghị số 07/2005/HS-TK ngày 13-4-2005, Chánh án Toà án nhân dân tối cao đề nghị Hội đồng

Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm xem xét lại tội danh đối với Lê Thị Roạn, Lại

Minh Hùng mà Toà án cấp sơ thẩm và Toà án cấp phúc thẩm đã kết án đối với các bị cáo.

 

Tại phiên toà giám đốc thẩm đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân

tối cao giữ nguyên quyết định về tội danh và hình phạt của bản án hình sự phúc thẩm nêu trên đối với Lê Thị Roạn và

Lại Minh Hùng.
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XÉT THẤY:

Căn cứ vào lời khai và bản xác nhận của Nguyễn Hải Châu, Lê Thị Roạn, Lại Minh Hùng, Nguyễn Mạnh Hải, Phan

Thị Minh Châu, Trịnh Văn Thanh cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ khẳng định: Ban

giám đốc Công ty vàng bạc, đá quý tỉnh Quảng Bình có chủ trương sản xuất vàng làm ngày chủ nhật riêng, vàng làm

ngày thường không được đưa ra xưởng sản xuất vào ngày chủ nhật là có thật; chủ trương này đã được Roạn, Hùng và

anh Hải trong Ban quản lý kho thực hiện từ chủ nhật ngày 14-01-1996. Trong các đơn kêu oan, Lê Thị Roạn cho rằng

đó là sáng kiến của Nguyễn Mạnh Hải chứ không phải là chủ trương của Ban giám đốc, là không đúng.

 

Lê Thị Roạn là Phó giám đốc, kiêm Trưởng ban quản lý kho, quỹ và Lại Minh Hùng là Thủ kho, hiểu rõ về nguyên tắc,

chế độ xuất, nhập vàng, quản lý kho, quỹ nhưng sáng ngày 20-01-1996 đã cho anh Đặng Chương là thợ làm vàng nhận

thùng vàng do anh Thanh gửi chiều ngày 19-01-1996 và không yêu cầu anh Chương ký nhận vào sổ kho là không đúng.

Tiếp theo ngày 21-01-1996 Lê Thị Roạn, Lại Minh Hùng còn có vi phạm nghiêm trọng hơn và gây hậu quả rất nghiêm

trọng; cụ thể là Lê Thị Roạn, Lại Minh Hùng biết rõ chủ trương của Ban giám đốc là chỉ đưa vàng làm ngày chủ nhật

ra xưởng sản xuất còn vàng làm ngày thường thì gửi lại trong kho, nhưng sáng chủ nhật ngày 21-01-1996 Lê Thị Roạn,

Lại Minh Hùng đã để Nguyễn Thanh Danh đưa thùng vàng trong đó có số vàng làm ngày thường ra xưởng sản xuất;

không yêu cầu Danh mở thùng vàng để kiểm tra; không yêu cầu Danh để lại số vàng làm ngày thường trong thùng gửi

vào kho và cũng không yêu cầu Danh ký nhận thùng vàng vào sổ kho; nếu Lê Thị Roạn và Lại Minh Hùng thực hiện

đúng trách nhiệm, chỉ cho đưa số vàng làm ngày chủ nhật ra xưởng, số vàng còn lại được gửi vào kho như ngày

14-01-1996 thì không dẫn đến hậu quả mất số vàng ngày thường còn lại trong thùng. Tuy nhiên, hành vi không thực

hiện đúng chủ trương của Ban giám đốc và các quy định về nguyên tắc, chế độ quản lý kho, quỹ chỉ là nguyên nhân

gián tiếp dẫn đến việc mất thùng vàng, còn trách nhiệm trực tiếp để mất thùng đựng vàng trong đó có 53,675 lượng

vàng là của Nguyễn Thanh Danh, khi nhận thùng vàng ra xưởng sản xuất đã không có biện pháp bảo vệ mà để ngay

trên bàn khi không còn ai trong xưởng dẫn đến bị người khác chiếm đoạt. Do đó, hành vi không thực hiện đúng nhiệm

vụ được giao của Lê Thị Roạn, Lại Minh Hùng là hành vi phạm tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy

định tại Điều 220 Bộ luật hình sự năm 1985 (nay là Điều 285 Bộ luật hình sự năm 1999); Toà án cấp sơ thẩm và Toà

án cấp phúc thẩm kết án Lê Thị Roạn và Lại Minh Hùng về tội “thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài

sản xã hội chủ nghĩa” quy định tại Điều 139 Bộ luật hình sự năm 1985 (nay là Điều 144 Bộ luật hình sự năm 1999) là

không đúng pháp luật.

 

Về hình phạt: Do Toà án cấp sơ thẩm và Toà án cấp phúc thẩm kết án Lê Thị Roạn và Lại Minh Hùng phạm tội

“thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản xã hội chủ nghĩa” nên đã phạt Lê Thị Roạn 03 năm tù, Lại

Minh Hùng 02 năm tù, nay có căn cứ xác định các bị cáo chỉ phạm tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”

là tội nhẹ hơn, cho nên cần phải xem xét lại mức hình phạt cho các bị cáo. Ngoài ra, khi áp dụng hình phạt tù Toà án

cấp sơ thẩm đã nhận định tính chất hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ và nhân thân bị cáo và cho Lê

Thị Roạn và Lại Minh Hùng được hưởng án treo là có căn cứ; Toà án cấp phúc thẩm lại áp dụng hình phạt tù giam,

buộc Lê Thị Roạn phải cải tạo cách ly xã hội là chưa đúng, cần phải sửa lại cho chính xác.

 

Vì các lẽ trên, căn cứ vào Điều 285 và Điều 287 Bộ luật tố tụng hình sự;

 

QUYẾT ĐỊNH:

1. Huỷ bản án hình sự phúc thẩm số 145/HSPT ngày 13-3-1999 của Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Đà

Nẵng về phần quyết định tội danh và hình phạt đối với Lê Thị Roạn và Lại Minh Hùng; giao hồ sơ vụ án cho Toà phúc

thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm lại vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

2. Các quyết định khác của bản án hình sự phúc thẩm không bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm tiếp tục có hiệu
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lực pháp luật.

____________________________________________

- Lý do huỷ bản án phúc thẩm:

1. Toà án cấp sơ thẩm và Toà án cấp phúc thẩm kết án Lê Thị Roạn và Lại Minh Hùng về tội “thiếu trách nhiệm gây

thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản xã hội chủ nghĩa” quy định tại Điều 139 Bộ luật hình sự năm 1985 (Điều 144 Bộ luật

hình sự năm 1999) là không đúng pháp luật;

2. Quyết định về hình phạt của bản án phúc thẩm chưa phù hợp với tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi

phạm tội của các bị cáo trong vụ án.

- Nguyên nhân dẫn đến việc huỷ bản án phúc thẩm:

1. Sai sót trong việc áp dụng pháp luật;

2. ?ánh giá không ?úng tính ch?t và m?c ?? nghiêm tr?ng c?a hành vi ph?m t?i khi quy?t ??nh hình ph?t.
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