
VAI THƯ KÍ 

1. Phổ biến nội quy phiên toà (  01/2014/TT-CA)  ;
2. Kiểm tra, xác định sự có mặt, vắng mặt của những người tham gia phiên toà theo giấy triệu tập của 
Toà án; nếu có người vắng mặt thì cần phải làm rõ lý do;
3. Ổn định trật tự trong phòng xử án;
4. Yêu cầu mọi người trong phòng xử án đứng dậy khi Hội đồng xét xử vào phòng xử án.
____________

- tkbáocáo Báo cáo HĐXX Danh sách những người tham gia phiên toà: 
+ Có mặt: 1- Bị cáo NVA sinh 1980; 2- Bị hại TTB sinh 1960…
+ Vắng mắt: 1- Người làm chứng Lê Xuân Xanh 1990 vắng mặt vì bố bệnh nặng…

VAI THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ

>>> Sau khi Thư kí phổ biến nội quy phiên toà, HĐXX vào phòng xử án và khai mạc phiên toà

- Hôm nay 10/10/2015, tại phòng xử án s2, toà án ND huyện Bình chánh tchức phiên toà công khai sơ 
thẩm xxử vụ án lừa đảo chiếm đoạt ts của bị cáo NVA đối với bị hại Trần TB
- Thay mặt HĐXX tôi tuyên bố khai mạc phiên toà, mời tcả mọi người ngồi xuống; các bị cáo đứng tại 
chỗ. Sau đây tôi công bố quyết định đưa vụ án ra xxử.
>>> (Chủ toạ đọc bản qđịnh):
- Toà án ND qBC…Căn cứ điều… điều… của BLHS 1999-SĐBS2009… Sau khi nghiên cứu hsơ vụ án sơ
thẩm thụ lý số 10/2015/HSST ngày 10/10/2015 quyết định đưa ra xx hsự sthẩm đối với bị cáo NVA sinh 
1980 nghề nghiệp thợ điện. Bị cáo bị VKS ND qBC truy tố tội LĐCĐTSản theo khoản, điều…

- Đề nghị thư kí toà báo cáo Hội đồng xét xử về sự có mặt, vắng mặt của những người tham gia phiên 
toà. 
>>> Thư kí toà báo cáo tkbáocáo

- Thay  mặt HĐXX tôi tiến hành kiểm tra căn cước lai lịch của những người tgia ptoà (Những ng tham 
gia tố tụng gồm bị cáo/bị hại/người có QLNV liên quan…)
>>> Chủ toạ truy vấn từng người và giải quyền và nghĩa vụ của họ 
>>> Giải quyết việc đề nghị thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm, Kiểm sát viên, Thư ký Tòa án, người giám 
định, người phiên dịch (do HĐXX quyết định)
>>> Giải thích quyền, nghĩa vụ và cách ly người làm chứng

- Đề nghị đại diện VKS công bố bản cáo trạng, các bị cáo đứng dậy 
>>> (VKS đọc bản cáo trạng bct)

- Các bị cáo đã nghe rõ toàn bộ BCT ko? … Cho các bị cáo ngồi xuống, bị cáo NVA đứng tại chỗ
- Bị cáo có ý kiến j ko? …
- Vì sao Bcáo ko đồng ý BCT? …

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-01-2014-TT-CA-Noi-quy-phien-toa-do-Chanh-an-Toa-an-nhan-dan-toi-cao-ban-hanh-228582.aspx
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- Bị cáo hãy trình bày nguyên nhân dẫn tới hành vi đó?
>>> Tuỳ theo cách trả lời của Bcáo mà dẫn giải phần xét/hỏi
- Cho bị cáo ngồi. mời các vị hội thẩm tiến hành xét hỏi
>>> (Phần xét hỏi của các HThẩm ND HTNDxéthỏi

… …

- Đề nghị đại diện VKS tiến hành xét hỏi VKSxéthỏi 

>>> (VKS đề nghị hỏi 1 người)
- Đề nghị người bị hại Trần TB đứng dậy
>>> (VKS tiến hành hỏi) 
… …

- Đề nghị luật sư tiến hành xét hỏi. >>> (Luật sư đề nghị hỏi 1 ng)
- Bị cáo NVA đứng dậy. >>> (Luật sư xét hỏi LSxrtshỏi)
- Cho bị cáo NVA ngồi xuống

>>> (Toà mời tiếp những người liên quan để xét hỏi)
- Về phần xét hỏi, DD VKS, LS có ai hỏi thêm điều j với BC và nhg người tham j tố tụng ko?
- Ko ai hỏi j thêm tôi tuyên bố kết thúc phần xét hỏi chuyển sang phần tranh  luận
… …

- Đề nghị vị DD VKS trình bày lời luận tội, các bị cáo đứng dậy
>>> (VKS luận tội VKSluậntội)
- Bị cáo đã nghe rõ nội dung của lời luận tội của DD VKS ko? … Cho bị cáo ngồi …
- Mời luật sư
>>> (LS trình bày lời bào chữa Lsbàochữa)
… … 

- Toà mời Người bị hại (hoặc người đại diện hợp pháp/hoặc người có quyền lợi liên quan) đứng dậy;
- Bà có ý kiến gì muốn tranh luận với ĐD VKS hoặc LS ko? … - Mời bà ngồi xuống
… ….

- Đề nghị ĐD VKS tranh luận lại với LS
>>> (phần tranh luận giữa VKS và LS)
… …

- Nếu ko ai còn ý kiến j mới, tôi xin kết thúc phần tranh luận để bước sang phần nghị án;
- Trước khi nghị án, toà cho phép các bị cáo nói lời sau cùng
>>> (Phần nghị án)
… …

>>> Tuyên án:
- Nhân danh nước CHXHCNVN, toà án ND qBC xét thấy: do khó khăn trong cuộc sống… Bị cáo NVA 
(đề cập vắn tắt nội dung phạm tội của BC)
- Tuy nhiên khi xét từng giai đoạn phạm tội, HĐXX thấy rằng… (nếu lí do khách quan và lỗi nếu có của
bị hại)



- Hành vi của BC đã gây hậu quả …(nêu hậu quả tác hại của tội BC gây ra)… đã đủ yếu tố kết tội bị cáo
là LĐCĐTSản theo khoản, điều BLHS…
- Toà án ND qBC quyết định:

1) Áp dụng điểm… khoản… điều…BLHS xử phạt bị cáo: NVA 7 năm tù giam, thời hạn tù tính từ 
ngày BC bị tam giam
2) Áp dụng đ, k, Đ BLHS tịch thu toàn bộ 200 triệu đ tiền và tài sản do phạm tội mà có của bị cáo 
NVA
3) … …

- Thay mặt hội đồng xét xử tôi tuyên bố kết thúc phiên toà

VAI VIỆN KIỂM SOÁT

bct Bản cáo trạng: >>> Sau khi được chủ toạ đề nghị đọc BCT:

- Thay mặt VKS huyện BC tôi, Lê van D, giữ quyền công tố tại phiên toà xin công bố bản cáo trạng: 
- Viện trưởng VKS qBC, 
- Căn cứ điều 36,166,167 bộ luật TT HS…; căn cứ quyết định khởi tố bị can số 01 10/10/2015 của CQ 
an ninh qBChánh đối với bị cáo NVA về tội LừaĐCĐTSản.
- Trên cơ sở kq điều tra, xác định nội dung vụ án như sau >>> (Tóm tắt ndung vụ án)

- Từ các chứng cứ và tình tiết nêu trên, vks nd qBC quyết định truy tố bị can NVA sinh 1990, trú tại 02 
Bình Thọ TĐ ra trước toà án ND quận BC xét xử về tội LĐCĐTSản theo quy định tại Đ139 BLHS2009 
>>> (đọc nội dung chi tiết điều khoản)

- Trên đây là nội dung toàn bộ của BCtrạng, đề nghị HĐXX tiếp tục làm việc
______________

VKSxéthỏi Ksoát viên 1:

- KSV đề nghị hỏi người bị hại (hoặc 1 bị can hay người liên quan nào đó) Trần TB…
- Bà cho biết tình hình kinh tế hiện nay thế nào? (hỏi về các ảnh hưởng do bị lừa đảo)
- DĐ VKS đã hỏi xong bà TTB, đề nghị hỏi tiếp bị cáo NVA
>>> (Chủ toà cho bị hại TTB ngồi xuống, yêu cầu Bcáo NVA đứng dậy)
>>> (VKS hỏi tiếp NVA)
… …
- ĐD VKS đã hỏi xong, mời toà tiếp tục

______________

VKSluậntội Lời luận tội:



- Kính thưa hội đồng XX, thưa toàn thể quý vị!
- Cuộc thẩm vấn công khai tại phiên toà đã kết thúc, tôi là Bùi văn Soát, ksviên VKS nd qBChánh, có 
trách nhiệm thực hành quyền công tố trong vụ án NVA truy tố tội LĐCĐTS đc đưa ra xx tại ptoà hôm 
nay.
- Đây là vụ án… >>>(nêu những tổn thất, thiệt hại cho bị hại, ảnh hưởng an ninh trật tự XH…Hành vi 
của BC coi thường đạo lý, luật pháp…)
- Trong vụ án này NVA là bị can chính đã…vì vậy cần có mức án nghiêm khắc… Trong quá trình điều 
tra cũng như phần xét hỏi tại phiên toà, Bcáo đã quanh co khai báo, ko chịu khắc phục hậu quả, đây là 
tình tiết tăng nặng khi qđịnh hình phạt với BC. Từ nhận định đánh giá trên chúng tôi cho rằng cần áp 
dụng điểm a,K2,Đ138…)
- Đề nghị HĐXX xử phạt: Một: bị cáo NVA từ 6-8 năm tù; Hai: đề nghị HĐXX áp dụng Điều 123 BLHS 
tịch thu toàn bộ tài sản của NVA…
- Về vđề dân sự, áp dụng điểm…điều… buộc bcáo NVA phải bồi thường 200 triệu cho bị hại TTB…
- Trên đây là toàn bộ quan điểm của VKS về hướng giải quyết vụ án, đề nghị HĐXX cần nhắc ra 1 bản 
án đúng người đúng tội, đúng PL
_______________

>>> Tranh luận với LS (sau khi chủ toạ cho phép đối đáp sau phần bào chữa của LS)
>>> (nội dung đồng tình hoặc phản bác với ý kiến LS; nêu rõ từng điểm liên quan)

- Chúng tôi đã trình bày quan điểm của mình. Xét thấy ko còn j đối đáp thêm, đề nghị toà tiếp tục.

VAI HỘI THẨM NHÂN DÂN

>>> Sau khi được chủ toạ đề nghị xét hỏi

HTNDxéthỏi HTND1: 
- Toà hỏi bị cáo NVA, Bc NVA đứng dậy! 
- Bị cáo có… (hỏi làm sáng tỏ các tình tiết khác) …
- Cho bị cáo ngồi xuống

HTND2:
… …

VAI LUẬT SƯ (bào chữa cho bị cáo)

- LSxéthỏi Luật Sư đề nghị hỏi bị cáo NVA

- Bị cáo biết bà TTB khi nào… (hỏi những nguyên nhân BC dẫn tới phạm tội)
- LS ko hỏi j thêm đề nghị HĐXX tiếp tục
_____________



- LS ko hỏi j thêm đề nghị HĐXX tiếp tục làm việc
_____________

- Lsbàochữa Kính thưa HĐXX, thưa DD VKS, thưa toàn thể quý vị, tôi Đỗ Thị C, luật sư tham gia tố tụng 
bào chữa cho bc NVA
- Tôi rất cảm thông sâu sắc đến bà TTB vì thiệt hại mà bà phải gánh chịu. Những hành vi mà thân chủ 
tôi đc nêu trong cáo trạng đã gây ra cho bị hại là khó có thể tha thứ. 
- Tuy nhiên trong vụ án này còn nhiều vấn đề chưa được biết tới như hoàn cảnh bị cáo, lí do phạm tội, 
mức độ phạm tội nhưg KSV đã ko đề cập. 
- Vậy trước khi quyết định pháp lý về hình phạt cho thân chủ tôi, kính mong HĐXX xem xét các vấn đề 
sau: 1/ thông cảm về hoàn cảnh xuất thân… 2/ khả năng hiểu biết pháp luật… 3/ tình thế éo le buộc 
phải phạm tội… 
- Ngoài ra người bị hại đã có đơn giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; hoàn cảnh vợ con bị cáo bệnh tật ko 
có nghề nghiệp, bị cáo là lao động chính… đó là tình tiết giảm nhẹ đề nghị HĐXX ghi nhận theo k2 
đ46, vận dụng đ57 BLHS2009 để qđịnh cho các bị cáo mức án thấp nhất có thể để bcáo sớm đoàn tụ 
gđ, có cơ hội làm việc, có thu nhập bồi thườg thiệt hại và lo cho vk con để chuộc lại lỗi lầm của mình
______________

>>> Tranh luận với VKS (sau khi VKS được toà cho đối đáp sau phần bào chữa của LS)
>>> (nội dung đối đáp từng ý với các luận tội của VKS)

VAI BỊ CÁO

>>> Trả lời và làm theo chỉ thị của chủ toạ phần khai mạc
>>> Trả lời phần xét hỏi của chủ toạ, HTND, ĐD VKS, LS
>>> Lập luận ý kiến của mình phần tranh luận
>>> Nói lời sau cùng trước khi nghị án


