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1. Vuốt tóc vì chờ mua hủ tiếu ==> bị đâm chết 
http://dantri.com.vn/phap- luat/cuop-ca-mang-nguoi-vuot- toc-vi-cho-mua-hu-tieu-lau- 683661.htm 
2. Ăn xong không chịu rửa bát ==> bị đâm chết 
http://vietnamnet.vn/vn/doi- song/105286/bi-ban-gai-dam- chet-vi----khong-chiu-rua-bat. html 
3. Ăn nhậu xong giành trả tiền ==> Bị đâm chết 
http://www.baomoi.com/Thanh- HoaTu-vong-vi-gianh-tra-tien- nhau/141/4919509.epi 
4. Ăn nhậu xong không trả tiền ==> Bị đâm chết 
http://dantri.com.vn/phap- luat/khong-tra-tien-khach- nhau-bi-chu-quan-dam-chet- 674238.htm 
5. Tiểu bậy trước nhà dân ==> Bị đánh chết 
http://www.baodatviet.vn/phap- luat/201302/Mat-mang-vi-tieu- bay-truoc-nha-dan-2342191/ 
6. Nhắc nhở tiểu bậy ==> Bị đánh chấn thương sọ não 
http://dantri.com.vn/phap- luat/bi-nhac-di-tieu-bay-keo- giang-ho-danh-nguoi-chan- thuong-so-nao-
666074.htm 
7. Dọn cơm ra không ăn ==> Bị đâm chết 
http://www.baomoi.com/Gay-an- mang-chi-vi-nanh-don-com/141/ 3122341.epi 
8. Không dọn cơm ra ăn ==> Bị đâm chết 
http://phapluattp.vn/201201121 1208223p1063c1016/chem-nguoi- vi-vo-khong-don-com-an.htm 
9. Chê xấu trai ==> Bị chém chết 
http://www.cema.gov.vn/modules .php?name=Content&op=details& mid=117452630 
10. Khen đẹp trai ==> Bị đâm chết 
http://dantri.com.vn/su-kien/g iet-nguoi-vi-duoc-khen-dep-tra i-540608.htm 
11. Để xe chiếm lối ra vào hẻm ==> Bị đánh hội đồng đến chết 
http://nld.com.vn/153065p0c101 9/dam-nguoi-vi-de-xe-may- khong-dung-cho.htm 
12. Mượn hột quẹt mồi thuốc ==> Bị đâm chết 
http://congan.com.vn/?mod= detnews&catid=708&p&id=480860 
13. Trời lạnh, mời nước uống cho ấm ==> Bị đánh chấn thương sọ não 
http://xahoi.com.vn/an-ninh- hinh-su/tin-113/moi-nuoc-con- do-bi-danh-bat-tinh-124883. html 
14. Đi hát karaoke, vào nhầm phòng ==> Bị đâm chết 
http://dantri.com.vn/phap- luat/ha-noi-an-mang-do-vao- nham-phong-hat-karaoke-654178. htm 
15. Phát hiện trộm, tri hô ==> Bị đánh chấn thương sọ não 
http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/T ri-ho-cuop-bi-danh-chan-thuong -so-nao/267626.gd 
16. Giành chỗ uống nước mía ==> Bị đâm chết 
http://vietbao.vn/An-ninh- Phap-luat/An-mang-vi-gianh- cho-ban-nuoc-mia/50915211/301/ 
17. Dừng xe không tắt máy ==> Bị đánh chết 
http://www.tienphong.vn/phap- luat/614787/bi-danh-chet-vi- dung-xe-khong-tat-may-tpov. html 
18. Chê nhạc dở ==> Bị đâm chết bằng kéo 
http://www.baodatviet.vn/phap- luat/201301/Bi-dam-chet-vi- che-nhac-do-ec-2214017 
19. Khạc nhổ khi người khác ăn cơm ==> Bị đâm trọng thương 
http://nld.com.vn/201302260422 54654p0c1019/hai-phong-khac- nho-khi-nguoi-khac-an-com-bi- dam-trong-
thuong.htm 
20. Nhìn người khác chơi bi da ==> Bị đâm thủng phổi 
http://nld.com.vn/201302260519 56318p0c1019/dam-chet-nguoi- chi-vi-bi-nhin-deu.htm 
21. Khuyên đi ngủ không nghe ==> Bị đâm chết  
http://soha.vn/phap-luat/khuye n-nhu-khong-duoc-cam-dao-dam- chet-ban-than-2013030111004997 2.htm 
22. Bán phở bò giá 60/k tô -> Bị đánh trọng thương, quán bị phá nát. 
http://soha.vn/phap-luat/an- bat-pho-60000-cam-dao-den-dap- nat-quan-20130117183614266.htm 
 


