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Hung thủ vụ án sát hại sinh viên Việt Nam trong ký túc xá sinh viên tại Mikkeli đã thú nhận tội
ác với cảnh sát. Hung thủ đã khai trong các buổi lấy khẩu cung tại sở cảnh sát rằng hắn hành
động theo quyết định cá nhân.

Nạn nhân và hung thủ đều là người nước ngoài. Trường Đại học ứng dụng Xamk tại Đông Nam
Phần Lan cho biết nạn nhân đã tử vong là một sinh viên Việt Nam. Theo các nguồn tin khi tìm
kiếm bằng tên từ các mạng truyền thông thì hung thủ là một nam sinh viên từ Nga đến Phần
Lan du học và đang học cùng trường với nạn nhân.

Theo ông Juha Paukkunen, trưởng ban điều tra từ Sở cảnh sát Đông NamPhần Lan: Không có
một sự liên quan nào về vấn đề nguồn gốc dân tộc trong vụ án này. Lý do giết người cũng như
hậu quả đưa đến vụ án không phát sinh từ lý do quốc tịch.

Hiện tại, theo cảnh sát, hành động này là hoàn toàn ngẫu nhiên và mục tiêu có thể là bất cứ ai.
Ông Paukkunen cho biết vẫn chưa tìm thấy được một động cơ nào đặc biệt hơn. Hung thủ đã tự
thú nhận rằng anh ta bổng nảy sinh nhu cầu làm việc đó. Có ve như hành động này đã được
thực hiện trong trạng thái không bị kích thích bởi các chất gây ng

hiện.

Nghi can đã rất hợp tác tại các buổi lấy khẩu cung.

Hành động rất tàn nhẫn và hung bạo trong thời gian dài

Paukkunen cho biết: Vụ án đã xảy ra vào tối thứ tư trong một ký túc xá sinh viên tại
Raviradantie ở Mikkeli. Nạn nhân và hung thủ cùng sống chung trong một căn hộ của ký túc xá,
ngoài ra còn có một người thứ ba sống chung phòng đã bị thương nhẹ.
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Hung thủ đã sống ở Phần Lan hơn một năm còn các nạn nhân chỉ mới ở trong nước được vài
ngày. Theo cảnh sát, các nạn nhân hoàn toàn không quen biết hung thủ.

Hung thủ đột nhiên tấn công các nạn nhân trong căn hộ, đâm liên tiếp nhiều nhát lên người nạn
nhân và tiếp tục đâm khi nạn nhân chạy ra ngoài hành lang đến cửa của căn hộ bên cạnh.
Trong suốt thời gian này nạn nhân đã bị đâm hàng chục nhát. Theo Paukkunen ước tính thì tại
hiện trường khi đó có khoảng 6-7 người chứng kiến, cảnh sát đã lấy l

ời khai của phần lớn nhân chứng. Trước khi kết thúc điều tra, cảnh sát sẽ không cung cấp thêm
thông tin về hung khí đã sử dụng để gây án.

Paukkunen cho biết hành động của hung thủ trong vụ án này rất khác biệt so với các vụ án giết
người thường gặp của người Phần Lan.

- Tôi chưa bao giờ gặp một vụ án nào tương tu trong 35 năm qua. Điểm rất khác biệt của vụ án
là một người trong trạng thái tỉnh táo giết chết ngay lập tức một người chỉ mới vừa quen biết
trong một thời gian ngắn, ông nói.

Vụ án đang được điều tra theo tội danh Mưu sát và Hành hung một người khác sống cùng nhà.

https://www.mtv.fi/…/mikkelin-opiskelijamurhassa-u…/6644402…

Theo một nguồn tin khá chính xác từ phía gia đình của nạn nhân thì cháu P đã học tại PL được
2 năm, sau đó tiếp tục học một năm theo diện trao đổi học sinh tại Hà Lan. Cháu vừa quay lại
Phần Lan hôm 30.10 để học tiếp và chuẩn bị bảo vệ luận văn tốt nghiệp thì bị sát hại.

Tin trên của MTV chưa đưa đủ chi tiết về quá trình học tập và cư trú của cháu P tại Phần Lan.
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Nguồn tin từ MTV , 3.11.2017, 17.00 giờ

Nga Nguyễn-Pakarinen
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