


MỤC LỤC 
Tổng hợp 22 Bản án và Quyết định Giám đốc thẩm 

về các tội danh liên quan đến ma túy 

 

STT BẢN ÁN SỐ TRANG 

1.  

Bản án số 06/2017/HS-PT ngày 12/1/2017  

Về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

Cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Lường Văn P 24 tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày bị cáo bị bắt đi thi hành án (được trừ 14 ngày tạm giữ, tạm giam). 

Sau khi tuyên án bị cáo Lường Văn P kháng cáo đối với Bản án với nội dung: 

Tòa án nhân dân huyện K xử phạt bị cáo 24 tháng tù là quá nặng vì trong quá trình 

điều tra bị cáo đã tố giác tội phạm khác, giúp Cơ quan điều tra khám phá vụ án ma 

túy khác. Hơn nữa bị cáo còn có bệnh HIV giai đoạn cuối, do đó bị cáo kháng cáo 

yêu cầu áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ cho bị cáovà cho bị cáo được hưởng án treo 

theo quy định của pháp luật. 

Cấp phúc thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Lường Văn P 12 (mười hai) tháng tù, được 

trừ 14 ngày tạm giữ, tạm giam thời gian còn lại 11 tháng 16 ngày bị cáo phải thi hành 

tiếp. Thời hạn tù tính từ ngày tự nguyện đi chấp hành án hoặc bị bắt chấp hành án. 
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2.  

Bản án số 12/2017/HSST ngày 23/5/2017  

Về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

Về tình tiết giảm nhẹ: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên toà bị cáo thành 

khẩn khai báo nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm 

p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự. Khi gặp tổ công tác Công an thành phố Tam 

Điệp bị cáo đã tự giác giao nộp 02 gói ma túy do đó bị cáo được hưởng tình tiết 

giảm nhẹ được quy định tại điểm o khoản 1 điều 46 Bộ luật Hình sự; Bố bị cáo 

là thương binh loại A, thương tật 4/4, nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ 

quy định tại khoản 2 điều 46 Bộ luật hình sự.  

Về tình tiết tăng nặng: Năm 2014 bị cáo bị Tòa án nhân dân thành phố Ninh 

Bình xử phạt 27 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” chấp hành xong 

hình phạt tù ngày 12.05.2016. Nay bị cáo lại phạm tội mới khi chưa được xóa án 

do đó lần phạm tội này là tái phạm được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ 

luật hình sự 

Cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo 27 (Hai mươi bẩy) tháng tù. Thời gian phạt 

tù tính từ ngày 13.02.2017.  
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3.  

Bản án số 28/2017/HSST ngày 17/5/2017  

Về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Tình tiết giảm nhẹ:  ị cáo đã thành khẩn khai báo; bố đẻ bị cáo có thành t ch 

xuất sắc trong chiến đấu được tặng bằng khen, huy chương - Là các tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 

46 Bộ luật hình sự. 

Cấp sơ thẩm tuyên:  

- Về hình sự: Xử phạt bị cáo Đ  Văn H 08 (tám) năm tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày tạm giam giữ 25/02/2017.  

-  Về hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo Đ  Văn H 7.000.000 đồng (bảy triệu 
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đồng) nộp ng n sách Nhà nước do bị cáo phạm tội nhằm thu lợi bất chính. 

4.  

Bản án số 374/2017/HS-PT ngày 24/7/2017  

Về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. 

Cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Huỳnh Duy Tuấn K 20 (hai mươi) năm tù. 

Thời hạn tù t nh từ ngày 19 9 2016.  uộc bị cáo Huỳnh Duy Tuấn K phải nộp phạt 

bổ sung số tiền 10.000.000 (mười triệu) đồng để sung quỹ nhà nước.. 

Cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, Xử phạt bị cáo 

Huỳnh Duy Tuấn K 20 (hai mươi) năm tù. Thời hạn tù được t nh từ ngày 

19/9/2016. 
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5.  

Bản án số 414/2017/HS-PT ngày 07/8/2017  

Về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Cấp sơ thẩm tuyên:  
- Xử phạt bị cáo Phạm Thị Lệ Th (Gái) tử hình. Bị cáo bị bắt giam từ ngày 

26/01/2013. Tiếp tục tạm giam bị cáo để bảo đảm thi hành án.  

- Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc S tù chung thân. Bị cáo bị bắt tạm giam từ 

ngày 28/01/2013.  

- Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Phong Tr (Hiền) 20 (hai mươi) năm tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày 28/01/2013.  

- Xử phạt: Bị cáo Dương Ngọc Th2 (Thảo ma) 16 (mười sáu) năm tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày 26/02/2013. 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị đề nghị 

tăng hình phạt đối với bị cáo Ngọc S, bị cáo Tr. Và các bị cáo có đơn kháng cáo. 

Cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Phạm Thị Lệ 

Th (Gái) và bị cáo Dương Ngọc Th2 (Thảo Ma); chấp nhận một phần kháng nghị 

của Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (mặc dù bị cáo 

thành khẩn khai báo, tích cực giúp Cơ quan điều tra nhanh chóng vụ án và phát hiện 

nhiều tội phạm khác, nhưng bị cáo Ngọc S gây hậu quả đặc biệt nguy hiểm cho xã 

hội); sửa một phần bản án sơ thẩm. 

- Xử phạt: Bị cáo Phạm Thị Lệ Th (Gái) tử hình; thời hạn giam tính từ ngày 

26/01/2013. Tiếp tục tạm giam bị cáo Phạm Thị Lệ Th (Gái) để bảo đảm thi 

hành án. 

-  Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc S tử hình; thời hạn giam tính từ ngày 

28/01/2013. Tiếp tục tạm giam bị cáo Nguyễn Thị Ngọc S để bảo đảm thi hành 

án. 

- Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Phong Tr (Hiền) 20 (hai mươi) năm tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày 28/01/2013. Tiếp tục tạm giam bị cáo Nguyễn Phong Tr (Hiền) để 

bảo đảm thi hành án. 

- Xử phạt: Bị cáo Dương Ngọc Th2 (Thảo Ma) 16 (mười sáu) năm tù. Thời 

hạn tù tính từ ngày 26/02/2013. Tiếp tục tạm giam bị cáo Dương Ngọc Th2 

(Thảo Ma) để bảo đảm thi hành án. 
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6.  

Bản án số 08/2017/HS-ST ngày 26/12/2017  

Về tội “Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy”. 

Bị cáo Nguyễn Hải Q là người chuẩn bị chất ma túy, dụng cụ sử dụng chất ma 

túy và chủ động tìm địa điểm sử dụng chất ma túy, trực tiếp rủ rê lôi kéo bị cáo 

Th cùng sử dụng chất ma túy, bị cáo Q vừa là người khởi xướng vừa là người 

 

 

 

 

 



thực hành giữ có vai trò chính trong vụ án. Còn bị cáo Th vừa là người bị lôi kéo 

nhưng cũng là người thực hành chủ động gọi thêm người khác đến để cùng sử 

dụng ma túy, tính chất phạm tội ít nghiêm trọng , nên có vai trò sau bị cáo Q. 

Tình tiết tăng nặng: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự 

Tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo Nguyễn Hải Q khi bị phát hiện đã bỏ chạy, nhưng 

ngay sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú khai bào thành khẩn, nên xem xét 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Bị cáo  ùi Đức Th sau khi bị bắt quả tang đã 

thành khẩn khai báo, tại phiên tòa tỏ ra ăn năn hối cải. Bị cáo phạm tội lần đầu 

và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, nên xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. 

Cấp sơ thẩm tuyên:  
- Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Hải Q 12( Mười hai) tháng tù. Thời gian chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, trừ đi những ngày bị tạm giữ, tạm 

giam (từ ngày 28 5 2017 đến ngày 16/11/2017). 

- Xử phạt: Bị cáo  ùi Đức Th 09 (Chín) tháng tù, cho hưởng án treo. Thời gian 

thử thách 18 (Mười tám) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (26/12/2017). 
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7.  

Bản án số 87/2017/HSST ngày 12/09/2017  

Về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thật thà khai báo, trong quá trình điều tra và tại 

phiên tòa tỏ rõ được sự ăn năn hối hận. Gia đình bị cáo là gia đình có công với 

cách mạng, có bố và ông nội đều tham gia kháng chiến, hiện đang thờ cúng liệt 

sỹ nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ. 

Cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt Bị cáo Nguyễn Đức T: 7( bảy) năm tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày 10/3/2017. 
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8.  

Bản án số 295/2018/HS-PT ngày 06/6/2018  

Về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Cấp sơ thẩm tuyên:  
- Xử phạt: Bị cáo Vũ Xu n N tù chung thân, thời hạn tù tính từ ngày 29/10/2014; 

phạt bổ sung 100.000.000đ (một trăm triệu đồng);  

- Xử phạt: Bị cáo Lê Đức T tù chung thân, thời hạn tù tính từ 28/10/2014, phạt bổ 

sung 100.000.000d (một trăm triệu đồng).  

- Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thế M 17 (mười bảy) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 

28/10/2014; phạt bổ sung 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng);  

- Xử phạt: Bị cáo Đào Mạnh H 15 (mười lăm) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 

29/10/2014; phạt bổ sung 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng). 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị đề nghị 

tăng hình phạt lên tử hình đối với hai bị cáo Vũ Xu n N, Lê Đức T. Và các bị cáo 

có đơn kháng cáo. 

Cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận một phần kháng nghị của Viện Trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (do Tòa án cấp sơ thẩm xác định sai hàm 

lượng ma túy); sửa một phần bản án sơ thẩm. 

- Xử phạt: Xử phạt bị cáo Vũ Xu n N tử hình, bị cáo bị bắt giam ngày 

29/10/2014, tiếp tục tạm giam bị cáo theo lệnh giam ngày 06/6/2018 của Tòa 

án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Xử phạt: Bị cáo Lê Đức T tù chung thân, thời hạn tù tính từ 28/10/2014; 
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- Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thế M 17 (mười bảy) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 

28/10/2014;  

- Xử phạt: Bị cáo Đào Mạnh H 15 (mười lăm) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 

29/10/2014; phạt bổ sung 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng). 

9.  

Bản án số 54/2018/HS-ST ngày 28/09/2018  

Về tội “Sản xuất trái phép chất ma túy”. 

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thật thà khai báo, trong quá trình điều tra và tại 

phiên tòa tỏ rõ được sự ăn năn hối hận. Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự. Thời 

giant ham gia nghĩa vụ quân sự được giấy khen của Viện Y học Hải Quân. Có bố 

đẻ được tặng hu n chương kháng chiến. Bị cáo khai sản xuất cần sa chỉ để sử 

dụng cho bản th n để phòng chống bệnh ung thư vì bản thân bị cáo được đào tạo 

về y sỹ tại Viện Y học Hải quân. 

Cấp sơ thẩm tuyên: xử phạt bị cáo Đ  Xu n H 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù. 

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ, ngày 03-5-2018. 
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10.  

Bản án số 432/2018/HS-PT ngày 28/6/2018  

Về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Cấp sơ thẩm tuyên:  
- Xử phạt: Bị cáo Hạng A D tử hình. 

- Xử phạt: Bị cáo  Hạng A P tù chung thân. Hạn tù tính từ ngày 24/9/2017. 

Các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên 

bản án hình sự sơ thẩm. 
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11.  

Bản án số 68/2019/HS-PT ngày 22/01/2019  

Về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

Cấp sơ thẩm tuyên:  Xử phạt Bị cáo Phan Anh T 30 tháng tù; Thời hạn tù tính từ 

ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giam, tạm giữ 16 3 2016 đến ngày 

06/9/2016 và thời gian áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh từ ngày 06/9/2016 

đến ngày 19/7/2018. 

Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tòa phúc thẩm cho rằng hình phạt đối với bị cáo mà cấp sơ thẩm tuyên là có phần 

nghiêm khắc. Toà án cấp sơ thẩm có thiếu sót khi áp dụng các tình tiết giảm nhẹ 

cho bị cáo đó là áp dụng thiếu tình tiết người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế 

khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, cần rút kinh nghiệm. 

Cấp phúc thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Phan Anh T 28 tháng 06 ngày tù trừ thời 

gian tạm giam, tạm giữ từ ngày 16 3 2016 đến ngày 06/9/2016 và thời gian áp 

dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh từ ngày 06 9 2016 đến ngày 19/7/2018. Xác 

nhận bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tù. 
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12.  

Bản án số 35/2019/HS-PT ngày 22/02/2019  

Về tội “Mua bán dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy”. 

Cấp sơ thẩm tuyên:  Xử phạt bị cáo Nguyễn Th M 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, 

thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án.  

Bị cáo kháng cáo xin hưởng án treo. 

Tòa phúc thẩm cho rằng mặc dù bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự, tuy nhiên việc bị cáo không chấp hành hình phạt tù sẽ gây ảnh hưởng đến công 
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tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tại địa phương, đặc biệt là các tội phạm về ma 

túy đang gia tăng và diễn biến phức tạp. 

Cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản 

án hình sự sơ thẩm. 

13.  

Bản án số 115/2019/HSPT ngày 13/03/2019  

Về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. 

Cấp sơ thẩm tuyên:  Xử phat bị cáo Ngô Tuấn   A tử hình. 

Bị cáo giữ nguyên kháng cáo, đề nghị được xem xét giảm hình phạt từ tử hình 

xuống tù chung thân.  

Khi quyết định hình phạt tù, Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá t nh chất đặc biệt 

nghiêm trọng về hành vi phạm tội của bị cáo, trọng lượng chất ma túy bị cáo vận 

chuyển; xem xét nhân thân, áp dụng tình tiết giảm nhẹ để xử phạt bị cáo tử hình là 

có căn cứ pháp luật. Tại phiên tòa phúc thẩm, xét bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ 

đặc biệt nào mới nên không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo xin giảm hình phạt 

của bị cáo. 

Cấp phúc thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Ngô Tuấn A tử hình. Tiếp tục tạm giam 

bị cáo để đảm bảo thi hành án. 

84-88 

14.  

Bản án số 09/2019/HS-ST ngày 19/03/2019  

Về tội “Trồng cây cần sa”. 

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa. Bị cáo 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít 

nghiêm trọng, nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, 

s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. 

Cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Trương Minh T 06 (Sáu) tháng tù, thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam (ngày 17-10-2018). 
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15.  

Bản án số 231/2019/HS-PT ngày 23/04/2019  

Về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Cấp sơ thẩm tuyên:  Xử phat bị cáo Nguyễn Đình S tử hình  

Mặc dù bị cáo có tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng nhưng khối lượng 

chất ma túy Heroin thu giữ trong vụ án là 09 bánh, tương đương 2.428,7 gam (Hai 

nghìn bốn trăm hai mươi tám phẩy bẩy gam) Heroin tinh chất, gấp hơn 24 lần định 

lượng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 194 Bộ luật Hình sự năm 1999. Vì vậy, 

mức hình phạt tử hình mà bản án sơ thẩm áp dụng với bị cáo là phù hợp, tương 

xứng với hành vi phạm tội của bị cáo.  

Cấp phúc thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Nguyễn Đình S hình phạt tử hình. Tiếp 

tục giam bị cáo để đảm bảo thi hành án. 

94-98 

16.  

Bản án số 330/2019/HS-PT ngày 07/08/2019  

Về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Cấp sơ thẩm tuyên:  Xử phat bị cáo Nguyễn Đình S tử hình  

Mặc dù bị cáo có tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng nhưng khối lượng 

chất ma túy Heroin thu giữ trong vụ án là 09 bánh, tương đương 2.428,7 gam (Hai 

nghìn bốn trăm hai mươi tám phẩy bẩy gam) Heroin tinh chất, gấp hơn 24 lần định 

lượng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 194 Bộ luật Hình sự năm 1999. Vì vậy, 

mức hình phạt tử hình mà bản án sơ thẩm áp dụng với bị cáo là phù hợp, tương 
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xứng với hành vi phạm tội của bị cáo.  

Cấp phúc thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Nguyễn Đình S hình phạt tử hình. Tiếp 

tục giam bị cáo để đảm bảo thi hành án. 

17.  

Bản án số 17/2019/HS-ST ngày 06/09/2019  

Về tội “Tội mua bán trái phép chất ma túy” và tội “Chiếm đoạt chất ma túy”. 

Về tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên 

tòa các bị cáo thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình nên được 

hưởng 01 tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51  LHS năm 

2015; bị cáo T có bác ruột là Đường Văn T4 được Chủ tịch nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng huy chương chiến sĩ vẻ vang nên được 

hưởng thêm 01 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng. 

Cấp sơ thẩm tuyên:  

- Xử phạt Nguyễn Văn C 08 (tám) năm tù về "Tội mua bán trái phép chất ma 

túy". Thời hạn tù tính từ ngày 19/02/2019. 

- Xử phạt bị cáo Đường Văn T 07 (bảy) năm tù về "Tội mua bán trái phép chất 

ma túy" và 01 (một) năm tù về "Tội Chiếm đoạt chất ma túy". Thời hạn tù 

tính từ ngày 19/02/2019. 

104-118 

18.  

Bản án số 58/2019/HS-ST ngày 27/11/2019  

Về tội “Tội mua bán trái phép chất ma túy”. 

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo Trương Văn Q phải chịu tình tiết “Phạm tội 02 

lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52  LHS vì đã nhiều lần thực hiện 

việc mua ma túy từ P và S, giao ma túy cho Đ để bán lại và bán lại ma túy cho L. 

Về tình tiết giảm nhẹ: Các bị cáo cùng được hưởng tình tiết giảm nhẹ: “Thành 

khẩn khai báo” quy định tại s khoản 1 Điều 51  LHS; Hoàng Đình Đ và 6 

Trương Văn L đã khai nhận hành vi bán ma túy cho các đối tượng nghiện nên 

được hưởng tình tiết giảm nhẹ là: “Tự thú” quy định tại điểm r khoản 1 Điều 51 

BLHS. Bị cáo Q và L có mẹ là người được tặng Hu n chương kháng chiến là 

tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51  LHS. Trương Văn L là bị cáo 

có vai trò thấp nhất, có nhiều tình tiết giảm nhẹ lại có hoàn cảnh gia đình khó 

khăn, 03 con đang còn nhỏ vì vậy, cần xem xét áp dụng khoản 1 Điều 54 BLHS 

để xem xét xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt liền kề để tạo 

cơ hội cho bị cáo phấn đấu, tu dưỡng sớm trở về với cộng đồng để cùng vợ chăm 

sóc, nuôi dưỡng các con. 

Cấp sơ thẩm tuyên:  
- Xử phạt bị cáo Trương Văn Q: 15 (mười lăm) năm tù, thời hạn tù tính từ 

ngày bắt tạm giữ, tạm giam 26/3/2019. 

- Xử phạt bị cáo Hoàng Đình Đ: 07 (bảy) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt 

tạm giữ, tạm giam 26/3/2019. 

- Xử phạt bị cáo Trương Văn L: 05 (năm) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt 

tạm giữ, tạm giam 26/3/2019. 
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19.  

Bản án số 771/2019/HS-PT ngày 28/11/2019  

Về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. 

Cấp sơ thẩm tuyên: xử phạt Nguyễn Thị H: 42 (bốn mươi hai) tháng tù.  

Hạn tù tính từ ngày 17/11/2018. 
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Bị cáo kháng cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Tòa án cấp sơ thẩm đã xử phạt bị cáo 42 tháng tù là có phần nghiêm khắc. Tại 

cấp phúc thẩm bị cáo cung cấp tài liệu gia đình có ông ngoại có công với cách 

mạng. Để đảm bảo sự công bằng về hình phạt đối với các bị cáo khác trong vụ 

án; Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo H 

Cấp phúc thẩm tuyên: Xử phạt Nguyễn Thị H 30 (ba mươi) tháng tù. Hạn tù 

tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam ngày 17/11/2018. 

20.  

Quyết định Giám đốc thẩm số 04/2019/HS-GDT ngày 21/01/2019 

Về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Chứa chấp việc sử dụng trái phép 

chất ma túy”. 

Căn cứ vào Biên bản bắt người phạm tội quả tang ngày 23/01/2018, Bản tự khai 

của Sùng Nủ D, Bản tự khai của Đào Văn T,  iên bản hỏi cung bị can Sùng Nủ 

D ngày 02/02/2018, Biên bản ghi lời khai của Sùng Nủ D ngày 23/01/2018, thể 

hiện việc bị cáo Sùng Nủ D đã sử dụng nhà riêng thuộc quyền quản lý của mình 

để cho Đào Văn T sử dụng trái phép chất ma túy. Hành vi đó của bị cáo D đã 

phạm vào tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” quy định tại Điều 

256  LHS năm 2015, cấp sơ thẩm không xem xét là bỏ lọt tội.  

Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng quyết định:  

Chấp nhận Kháng nghị giám đốc thẩm số 118 QĐ-VC2 ngày 16/10/2018 của 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. Hủy Bản án hình sự 

sơ thẩm số 26/2018/HS-ST ngày 13/6/2018 của Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh 

Đắk Lắk và Quyết định số 29/2018/HSPT-QĐ ngày 31 8 2018 của Tòa án nhân 

dân tỉnh ĐăkLăk để điều tra lại đối với bị cáo Sùng Nủ D, theo hướng truy cứu 

bổ sung tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” quy định tại Điều 

256 Bộ luật hình sự. 

133-136 

21.  

Quyết định Giám đốc thẩm số 43/HS-GDT ngày 23/12/2013 

Về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

Trong phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án cấp sơ thẩm đã tổng hợp một tội cho hai lần 

là không đúng quy định của pháp luật. Trong vụ án này Phạm Thị Hương Giang 

bị Công an huyện Thanh Trì bắt tạm giam ngày 11 01 2012 và được thay đổi 

biện pháp ngăn chặn ngày 18 01 2012, nhưng Tòa án nhân dân thành phố Hà 

Nội không trừ thời gian tạm giam này cho bị cáo là thiếu sót. 

Tòa Hình sự Tòa án nhân dân tối cao quyết định:  

Hủy bản án hình sự sơ thẩm số 06/2013/HSST ngày 08/01/2013 của Tòa án nhân 

dân thành phố Hà Nội đối với Phạm Thị Hương Giang về phần quyết định: 

“Tổng hợp hình phạt này với hình phạt 03 năm tù tại bản án số 126 ngày 

8.9.2011 của Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì, buộc bị cáo phải chấp hành 

hình phạt chung cho cả hai bản án là 21 (hai mốt) năm tù” để tiến hành việc 

tổng hợp hình phạt của nhiều bản án đối với Phạm Thị Hương Giang theo đúng 

quy định của pháp luật. 
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22.  

Quyết định Giám đốc thẩm số 05/2016/HS-GDT ngày 16/06/2016 

Về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy” 

và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. 

Trong vụ án này, Nguyễn Ngọc A bị kết án về hai tội “Mua bán trái phép chất 

ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tòa án cấp phúc thẩm chỉ nhận 
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định về việc ra quyết định trưng cầu giám định hàm lượng chất ma túy đối với 

tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, nhưng lại quyết định hủy bản án sơ thẩm về 

hai tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” đối 

với bị cáo Nguyễn Ngọc A là không đúng. 

Tòa án nhân dân tối cao quyết định:  

Hủy Bản án hình sự phúc thẩm số 140/2015/HSPT ngày 28-10-2015 của Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội về phần quyết định đối với Nguyễn Ngọc A; chuyển 

4 hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội để xét xử phúc thẩm lại 

theo đúng quy định của pháp luật. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐIỆN BIÊN 

 

Án số: 06/2017/HSPT    

   Ngày: 12/1/2017 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 
 

NHÂN DANH 

 NƯỚC CỘNG HÒA  XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

     

  TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Sùng A Xà. 

 Các Thẩm phán:   bà Trần Thị Lan. 

bà Lò Thị Xuyến. 

 Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa bà: Đào Hoàng Oanh, cán bộ TAND tỉnh 

Điện Biên. 

 Đại diện VKSND tỉnh Điện Biên có bà: Ngôn Thị Hảo, Kiểm sát viên. 
 

Ngày 12/1/2017, tại phòng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên xét xử Phúc 

thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 06/2016/HSPT, ngày 22/12/2016 đối với bị cáo: Lường 

Văn P. Do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 31/2016/HSST, 

ngày 17/11/2016 của Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Điện Biên. 

Bị cáo có kháng cáo: Lường Văn P (tên gọi khác: Không). 

- Sinh năm: 1975, tại tỉnh Điện Biên.  

- Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Bản E, phường X, thành phố Z, tỉnh Điện Biên. 

- Dân tộc: Thái; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không. 

- Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ văn hóa: Lớp 5/12. 

- Bố đẻ: Lường Văn B - Sinh năm: 1946. 

- Mẹ đẻ: Lường Thị P - Sinh năm: 1951. 

- Bị cáo có vợ Lường Thị B - Sinh năm: 1979. 

- Bị cáo chưa có con.  

- Tiền án, tiền sự: Không. 

- Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/9/2016, thay đổi biện pháp ngăn 

chặn ngày 29/9/2016, hiện bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.               
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NHẬN THẤY: 

Theo bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện K và Bản án hình sự sơ 

thẩm số: 31/2016/HSST ngày 17/11/2016 của Tòa án nhân dân huyện K thì nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

 Khoảng 14 giờ ngày 16/9/2016, Lường Văn P thuê xe máy đi đến khu vực bản 

N, xã T, huyện K mua Hêrôin mang về sử dụng. Đến bản N bị cáo mua được Hêrôin 

của một người thanh niên dân tộc Thái, không biết tên tuổi, địa chỉ cụ thể. Bị cáo cầm 

Hêrôin trên tay trái và đi về bản E, phường X, thành phố Z, tỉnh Điện Biên, trên 

đường về, khoảng 15 giờ cùng ngày, bị cáo bị tổ công tác của Công an huyện K phối 

hợp với Công an xã Y phát hiện và bắt quả tang bị cáo đang tàng trữ trái phép chất 

ma túy tại đội 2, xã Y, huyện K, vật chứng thu giữ của bị cáo gồm 01 gói nhỏ chất 

bột màu trắng đục nghi là Hêrôin đã cân được 0,42 gam. 

Tại Cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo khai nhận: Số chất bột màu 

trắng đục bị thu giữ là Hêrôin. Số Hêrôin thu giữ của bị cáo đang cất giấu cân được 

0,42 gam. Tại bản Kết luận giám định số: 679/GĐ-PC54, ngày 27/9/2016 của phòng 

Kỹ thuật hình sự công an tỉnh Điện Biên kết luận: Mẫu chất bột màu trắng thu giữ 

của Lường Văn P gửi giám định là Hêrôin. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 31/2016/HSPT ngày 17/11/2016 của Tòa án 

nhân dân huyện K, tỉnh Điện Biên đã quyết định:  

1. Tuyên bố: Bị cáo Lường Văn P phạm tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 194; điểm p khoản 1 Điều 46/BLHS; điểm a khoản 4 

Điều 1 Nghị quyết 144/2016/QH13 ngày 29/6/2016 của Quốc hội khóa XIII. 

Xử phạt bị cáo Lường Văn P 24 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt 

đi thi hành án (được trừ 14 ngày tạm giữ, tạm giam). 

Bản án còn tuyên về vật chứng, về án phí và quyền kháng cáo của bị cáo. 

 Sau khi tuyên án bị cáo Lường Văn P kháng cáo đối với Bản án với nội dung: 

Tòa án nhân dân huyện K xử phạt bị cáo 24 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất 

ma túy” là quá nặng vì trong quá trình điều tra bị cáo đã tố giác tội phạm khác, giúp 

Cơ quan điều tra khám phá vụ án ma túy khác. Hơn nữa bị cáo còn có bệnh HIV giai 

đoạn cuối, do đó bị cáo kháng cáo yêu cầu áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo 

và cho bị cáo được hưởng án treo theo quy định của pháp luật. Tại phiên tòa bị cáo 

thay đổi một phần nội dung kháng cáo, bị cáo chỉ xin giảm nhẹ hình phạt để bị cáo 

sớm trở về gia đình và cộng đồng. 

Tại phiên tòa Phúc thẩm đại diện Viện kiểm sát ngồi duy trì công tố đề nghị Hội 

đồng xét xử áp dụng Nghị quyết 144/2015/QH13 và khoản 3 Điều 7 Nghị quyết 
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109/2015/QH13 để áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249/BLHS năm 2015 theo hướng 

có lợi cho người phạm tội và đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào điểm b khoản 2 

Điều 248/BLTTHS và điểm c khoản 1 điều 249/BLTTHS, chấp nhận kháng cáo của 

bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 

31/HSST ngày 17/11/2016 của Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Điện Biên theo hướng 

tuyên bố bị cáo Lường Văn P phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và xử phạt bị 

cáo mức hình phạt tù một năm.  

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại 

phiên tòa phúc thẩm; trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện tài liệu chứng cứ, ý kiến 

của bị cáo và quan điểm kết luận của Kiểm sát viên. 

XÉT THẤY: 

 Sau khi kiểm tra xem xét toàn bộ các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ, lời 

khai nhận tội của bị cáo ở tại Cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm. Tòa án cấp sơ 

thẩm đã đánh giá tính chất nội dung vụ án để áp dụng pháp luật đối với bị cáo là hoàn 

toàn chính xác. Tại phiên tòa phúc thẩm thấy: Kháng cáo của bị cáo đề nghị áp dụng 

thêm tình tiết giảm nhẹ, bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và quan điểm kết luận của 

Kiểm sát viên tại phiên tòa Phúc thẩm đề nghị Hội đồng xét xử Phúc thẩm áp dụng 

điểm b khoản 2 Điều 248/BLTTHS chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Hội đồng xét xử 

Phúc thẩm xét thấy: 

Về hình thức: Kháng cáo của bị cáo Lường Văn P đề ngày 28/11/2016 là trong 

hạn Luật định theo Điều 231 và Điều 234/BLTTHS sự được coi là hợp lệ. 

Về nội dung: Bị cáo Lường Văn P đã có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy cụ 

thể là: Trọng lượng (khối lượng) Hêrôin thu giữ cân được là 0,42 gam.  

Kết quả giám định số 679/GĐ-PC54, ngày 27/9/2016 của phòng kỹ thuật hình sự 

Công an tỉnh Điện Biên xác định: Mẫu chất bột màu trắng đục thu giữ của Lường 

Văn P gửi đến giám định là Hêrôin.  

Bị cáo tàng trữ trái phép chất ma túy là Hêrôin mục đích là để sử dụng, bản thân 

bị cáo là người nghiện ma túy. Ngày 26/10/1999, bị cáo đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Lai 

Châu (nay là tỉnh Điện Biên) xử phạt 7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất 

ma túy”, đã chấp hành xong ngày 02/9/2005. Đến ngày phạm tội lần này được coi 

đương nhiên xóa án tích (xong hình phạt bổ sung đến ngày 12/05/2015 mới được miễn 

giảm). Do đó căn cứ vào Nghị quyết số: 01/2013/NQ-HĐTP ngày 06/11/2013 của Hội 

đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 60 của Bộ luật hình 

sự về án treo thì bị cáo Lường Văn P không đủ điều kiện được hưởng án treo. 
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Tuy nhiên tại phiên Tòa án cấp sơ thẩm Hội đồng xét xử chưa áp dụng tình tiết 

giảm nhẹ quy định tại điểm q khoản 1 Điều 46/BLHS, người phạm tội tích cực giúp 

cơ quan có trách nhiệm phát hiện, điều tra tội phạm (có văn bản đề nghị của Cơ quan 

điều tra). Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo khai, thừa nhận đúng như bị cáo đã khai tại 

Cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm. Bị cáo công nhận hành vi phạm tội: “Tàng 

trữ trái phép chất ma túy” như Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên là không oan sai. Bị cáo 

là người nghiện ma túy nên bị cáo mua ma túy để sử dụng cho bản thân. Để thực hiện 

các quy định có lợi cho người phạm tội, quy định tại khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự 

số 100/2015/QH13 và điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 109/2015/QH13 có hiệu 

lực thi hành, trừ quy định tại điểm a khoản 4 Điều này.  

Khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định: 

“1. Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua bán, 

vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 

từ 01 năm đến 05 năm. 

a)  .................... 

b) ..................... 

c) Hêrôin, côcain... có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam.” 

Như vậy tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định khung hình phạt 

nhẹ hơn khung hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999.  

Do đó Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy: Cần chấp nhận nội dung kháng cáo 

của bị cáo Lường Văn P và đề nghị của Kiểm sát viên ngồi duy trì công tố tại phiên 

tòa Phúc thẩm. Hội đồng xét xử phúc thẩm cần căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 248 

Bộ luật tố tụng hình sự sửa Bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Điện 

Biên.  

Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Về án phí: Cần căn cứ vào Điều 99/BLTTHS và Pháp lệnh số: 10/2009/UBTVQH12 

về án phí lệ phí Tòa án bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 248/BLTTHS và điểm c khoản 1 

Điều 249/BLTTHS. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1.  Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số: 31/2016/HSST, ngày 17/11/2016 của Tòa án 

nhân huyện K, tỉnh Điện Biên. 

Tuyên bố bị cáo Lường Văn P phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 
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- Áp dụng khoản 1 Điều 194; điểm p, q khoản 1 Điều 46/BLHS năm 1999; Nghị 

quyết số 144/2015/QH13 và khoản 3 Điều 7; điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự 

năm 2015. Xử phạt bị cáo Lường Văn P 12 (mười hai) tháng tù, được trừ 14 ngày tạm 

giữ, tạm giam thời gian còn lại 11 tháng 16 ngày bị cáo phải thi hành tiếp. Thời hạn tù 

tính từ ngày tự nguyện đi chấp hành án hoặc bị bắt chấp hành án.  

2. Áp dụng Điều 99/BLTTHS và Pháp lệnh 10/2009/UBTVQH12 ngày 27/2/2009 

về án phí, lệ phí Tòa án, bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác trong Bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (12/1/2017). 

Nơi nhận: 
 

   - VKSND tỉnh Điện Biên; 

   - Công an huyện K;    

   - VKSND huyện K;  

   - TAND huyện K;   

   - Bị cáo; 

   - Phòng HCTP - STP; 

   - Chi cục THADS huyện K; 

   - Lưu HS. 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

  Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Sùng A Xà  
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 

TỈNH NINH BÌNH 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

     Bản án số: 12 /2017/HSST 

    Ngày: 23.05.2017. 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP - TỈNH NINH BÌNH 

 

                         Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Phan Ngọc Hà  

Các Hội thẩm nhân dân:  

                     1. Ông: Lê Văn Hùng 

                     2. Bà: Đinh Thu Hương 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Phạm Thị Thu Minh - Cán bộ Toà 

án nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp: Bà PhạmThị Phương 

Thúy  - Kiểm sát viên. 

 Ngày 23 tháng 05 năm 2017, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Tam 

Điệp – tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 09/2017/HSST ngày 

21.04.2017 đối với Bị cáo: Phan Anh T,tên gọi khác: Không, sinh năm 1976. Tại 

thành phố T, tỉnh Ninh Bình; Nơi ĐKHKTT: Tổ M, phường S, thành phố T, tỉnh 

Ninh Bình; Trình độ văn Hoá: 09/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Phan 

Hùng V, con bà Phạm Thị B; bị cáo có vợ là Phan Thị Ánh H; Bị cáo có hai con, 

con lớn sinh năm 2000, con nhỏ sinh năm 2014. Tiền án: Bị cáo có 01 tiền án. Tại 

bản án số 95/HSST ngày 09.09.2014 bị Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình xử 

phạt 27 tháng tù về tội “ Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tiền sự : Không. Bị cáo bị 

bắt tạm giam từ ngày 13.02.2017 theo lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan 

cảnh sát điều tra Công an thành phố Tam Điệp. Hiện đang bị tạm giam tại trại tạm 

giam công an tỉnh Ninh Bình. Bị cáo có mặt. 

 

NHẬN THẤY 
 
 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp truy tố về hành vi phạm tội của 

bị cáo Phan Anh T như sau: Khoảng 11 giờ 40 phút ngày 11/02/2017, Công an 

thành phố Tam Điệp phối hợp với Công an phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp 

tiến hành tuần tra tại khu vực tổ 15, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp đã phát 

hiện Phan Anh T đang đứng ở ven đường Trần Phú, gần cổng trường Cao đẳng 

nghề cơ điện xây dựng Việt Xô (cơ sở 3) có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma 

túy. Tổ công tác Công an thành phố Tam Điệp đã yêu cầu kiểm tra, tại chỗ Phan 

Anh T tự giác giao nộp cho cơ quan Công an 02 túi ni lông màu hồng, đang cầm ở 

tay trái và khai nhận đó là 02 gói ma túy loại Hêrôin T mua về để sử dụng. Đồng 

thời T lấy ra từ túi áo phía trước bên trái 01 ống thủy tinh, bên ngoài có dòng chữ 

Novocain, bên trong có chất dung dịch không màu, chưa qua sử dụng ra giao nộp 

cho tổ công tác.  

Tổ công tác tiến hành thu giữ và mở kiểm tra 02 gói ni lông mầu hồng, đều có 

kích thước (1x0,5) cm, bên trong có chất bột dạng cục, màu trắng được gói ngoài 
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bởi 02 mảnh giấy màu, ố vàng. Tổ công tác tiến hành niêm phong theo quy định 

của pháp luật; sau đó đưa T và tang vật về trụ sở Công an phường Bắc Sơn tiến 

hành lập biên bản. 

Quá trình điều tra T khai nhận: Khoảng 11 giờ ngày 11.02.2017, có anh H, trú 

tại tổ 05, phường M, thành phố T, tỉnh Ninh Bình đi xe mô tô màu đen, đến cổng 

nhà T, rủ T vào thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa mua ma túy về sử dụng, T đồng ý. 

Trên đường đi, T đưa cho H số tiền 30.000 đồng để góp mua ma túy. Khi đi đến 

khu vực đèn tín hiệu giao thông thứ hai, của thị xã Bỉm Sơn theo hướng Ninh Bình 

đi Thanh Hóa, H đưa cho T 280.000đồng để mua ma túy. T xuống xe và gặp một 

người phụ nữ không biết tên tuổi, địa chỉ, có dáng của người nghiện ma túy đang 

đứng ở ven đường theo chiều đi và mua của người đó được 03 gói Hêrôin bên 

ngoài được gói bởi ni lông màu hồng. Sau khi mua được ma túy, H chở T quay về 

thành phố Tam Điệp, trên đường về T và H có nhu cầu về việc sử dụng ma túy nên 

đã rẽ vào đoạn đường ít người qua lại thuộc thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, để 

cùng nhau sử dụng ma túy. H lấy từ trong người ra 02 bơm kim tiêm và 02 ống 

Novocain cùng T sử dụng 01 gói ma túy vừa mua. Sử dụng xong T bỏ 01 ống 

Novocain chưa sử dụng vào túi áo phía trước bên trái và cầm 02 gói ma túy còn lại 

ở tay trái và cùng H đi về thành phố Tam Điệp. Do cả hai người tiếp tục có nhu cầu 

sử dụng ma túy, nên H rẽ vào đường Trần Phú và dừng xe ở đoạn đường tổ dân 

phố 15, phường Bắc Sơn và bảo T đứng đợi để H đi mua bơm kim tiêm về sử dụng 

ma túy. T xuống xe và đi bộ khoảng vài mét dọc đường Trần Phú, hướng lên cổng 

trường Cơ điện xây dựng Việt xô thì dừng lại. Lúc này khoảng 11 giờ 40 phút cùng 

ngày thì gặp tổ công tác Công an thành phố đến yêu cầu kiểm tra đối với Phan Anh 

T và thu giữ 02 gói ma túy. 

  Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Tam Điệp đã tiến hành mở 

niêm phong 02 gói ni lông màu hồng, bên trong có chứa chất bột dạng cục, màu 

trắng đã thu giữ của T, cân xác định trọng lượng lần lượt là 0,11 gam, ký hiệu M1; 

0,12 gam, ký hiệu M2 gửi trưng cầu giám định. 

Tại bản kết luận giám định số 65/GĐMT ngày 12.02.2017 của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Ninh Bình kết luận: “Các mẫu chất bột dạng cục màu 

trắng gửi giám định ký hiệu M1 có khối lượng là 0,1043 gam; M2 có khối lượng là 

0,1123 gam, tổng khối lượng M1, M2 là 0,2166 gam, đều là chất ma túy, loại 

Hêrôin”  

Hêrôin là chất ma túy, thuộc bảng danh mục I, có số thứ tự 20, nghị định 

82/2013/NĐ-CP ngày 19.7.2013 của Chính phủ. 

 Tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Tam Điệp, Phan Anh T đã 

khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

 Tại bản cáo trạng số 10/CT – VKS ngày 20.04.2017 của Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Tam Điệp đã kết luận: Khoảng 11 giờ 40 phút ngày 11.02.2017 tại 

khu vực tổ 15, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, Phan Anh T đã có hành vi 

cất giữ trái phép 0,2166 gam Hêrôin đã bị Công an thành phố Tam Điệp phát hiện 

thu giữ. Hành vi nêu trên của Phan Anh T đã phạm vào tội “ Tàng trữ trái phép 

chất ma túy” và quyết định truy tố bị can Phan Anh T ra trước Toà án nhân dân 

thành phố Tam Điệp để xét xử về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” tội phạm và 

hình phạt được quy định tại khoản 1 điều 194 Bộ luật hình sự. 

 Quá trình tranh luận tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát luận tội, đánh giá 

tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, xem xét các tình tiết tăng nặng 
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và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên 

ý kiến về việc truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng và đề nghị: 

     + Tuyên bố bị cáo Phan Anh T phạm tội “ Tàng trữ trái phép chất ma tuý” 

     + Áp dụng Điều 194 khoản 1; Điều 46 khoản 1 điểm o, p; khoản 2 Điều 46, 

điểm g khoản 1 điều 48 Bộ luật hình sự : Xử phạt Phan Anh T từ 24 đến 27 tháng 

tù thời gian phạt tù tính từ ngày 13.02.2017.   

     + Về xử lý vật chứng: áp dụng điểm a, đ  khoản 2 điều 76 Bộ luật tố tụng hình 

sự: tịch thu tiêu hủy 01 phong bì giấy gián kín niêm phong theo đúng quy định của 

pháp luật còn nguyên vẹn: Bên trong vật chứng còn lại gồm: 01 vỏ phong bì niêm 

phong; 02 mảnh giấy đã ố vàng; 02 mảnh ni lông màu hồng. 01 phong bì giấy dán 

kín niêm phong theo đúng quy định của pháp luật, còn nguyên vẹn, bên ngoài ghi 

số 65/2017/GĐMT; bên trong là mẫu vật hoàn trả ký hiệu M1 = 0,0385 gam; M2 = 

0,0431 gam cùng toàn bộ vỏ bao gói trong niêm phong ban đầu, 01 ống thủy tinh 

loại 60mg/2ml, trên vỏ ghi dòng chữ Novocain 3% bên trong chứa dung dịch 

không màu, chưa qua sử dụng. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà. Căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ 

ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 
                                
                    

XÉT THẤY 

 

Tại phiên toà hôm nay bị cáo Phan Anh T đã thành khẩn khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy 

tố. Lời khai của bị cáo là phù hợp với lời khai của người làm chứng, phù hợp với 

biên bản sự việc cùng với vật chứng đã thu giữ ngày 11.02.2017. Vì vậy, đã có đủ 

cơ sở để kết luận: Vào khoảng 11 giờ 40 phút ngày 11.02.2017 tại khu vực tổ 15, 

phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, Phan Anh T đã có hành vi cất giữ trái phép 

0,2166 gam Hêrôin theo người để sử dụng, bị cơ quan Công an phát hiện thu giữ. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự 

an toàn xã hội và trực tiếp xâm phạm đến chế độ độc quyền quản lý Nhà nước về 

các chất ma tuý là một trong những khách thể quan trọng đang được luật hình bảo 

vệ.  

Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội trên 18 tuổi, thực hiện hành vi do lỗi cố ý, 

thuộc loại tội nghiêm trọng. Từ sự phân tích trên đối chiếu với quy định của pháp 

luật hình sự xét thấy hành vi cất giữ trái phép 0,2166 gam Hêrôin theo người để sử 

dụng của bị cáo, đã có đủ yếu tố cấu thành tội “ Tàng trữ trái phép chất ma tuý”. 

Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 194 Bộ luật Hình sự. 

Như chúng ta đã biết, tệ nạn ma tuý đang là điều nhức nhối của toàn xã hội. 

Đảng và nhà nước đã có nhiều biện pháp đấu tranh, nhằm xoá bỏ tệ nạn ma tuý ra 

khỏi cộng đồng. Chính nó là nguyên nhân góp phần làm cho diễn biến tệ nạn ngày 

một phát triển, làm băng hoại đạo đức lối sống của cộng đồng và là mầm mống 

phát sinh các loại tội phạm khác. Để giữ nghiêm kỷ cương phép nước, có tác dụng 

giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung thì việc đưa ra xét xử buộc bị cáo phải chịu 

trách nhiệm hình sự với hành vi phạm tội của mình là hoàn toàn có căn cứ đúng 

pháp luật.  
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Phan Anh T là người đã có gia đình ổn định, nhưng với lối sống tự do buông 

thả, với thái độ bất chấp kỷ cương, coi thường chính sách của Đảng và pháp luật 

của Nhà nước, thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý một cách ngang 

nhiên táo bạo. Vì vậy khi lượng hình cần phải buộc bị cáo với mức hình phạt 

nghiêm khắc. Có như vậy bị cáo mới thấy hết được lỗi lầm của mình có hướng sửa 

để trở thành công dân tốt. Song khi lượng hình cũng cần xem xét đến các tình tiết 

tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo: 

Về tình tiết giảm nhẹ: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên toà hôm nay bị 

cáo thành khẩn khai báo nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ được quy định 

tại điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự. Khi gặp tổ công tác Công an thành phố 

Tam Điệp bị cáo đã tự giác giao nộp 02 gói ma túy do đó bị cáo được hưởng tình 

tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm o khoản 1 điều 46 Bộ luật Hình sự; Bố bị cáo 

là thương binh loại A, thương tật 4/4, nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy 

định tại khoản 2 điều 46 Bộ luật hình sự. 

Về tình tiết tăng nặng: Năm 2014 bị cáo bị Tòa án nhân dân thành phố Ninh 

Bình xử phạt 27 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” chấp hành xong 

hình phạt tù ngày 12.05.2016. Nay bị cáo lại phạm tội mới khi chưa được xóa án 

do đó lần phạm tội này là tái phạm được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ 

luật hình sự. 

 Xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử xét 

thấy cần tiếp tục cách ly bị cáo ra khỏi đời sống chung của xã hội một thời gian 

nhất định để bị cáo có thời gian tự cải tạo mình trở thành công dân tốt. 

 Về nguồn gốc số ma tuý: Tại phiên tòa cũng như quá trình điều tra bị cáo 

khai đi cùng H vào thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Mua của một người phụ nữ 

không biết lai lịch và địa chỉ ở đâu. Do đó cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành 

phố Tam Điệp không có căn cứ để điều tra xác minh. 

 Trong vụ án này còn có người có tên là H mà T đã khai là đã góp tiền và 

cùng T mua ma túy để sử dụng. Quá trình điều tra cơ quan điều tra Công an thành 

phố Tam Điệp đã tiến hành xác minh tại tổ 5, phường Trung Sơn, thành phố Tam 

Điệp. Qua xác minh xác định tại tổ 5 có anh Hoàng Xuân H, sinh năm 1981, hiện 

anh H đã đi khỏi địa phương, gia đình và chính quyền địa phương không biết H đi 

đâu. Do vậy, cơ quan điều tra đã tách tài liệu đối với H để tiếp tục điều tra, xử lý 

sau.   

Về xử lý vật chứng:  

+ Số vật chứng đã thu giữ của Phan Anh T sau khi gửi đi giám định, cơ quan 

giám định đã hoàn lại cụ thể M1 là 0,0385 gam và M2 là 0,0431 gam chất bột mầu 

trắng đều là chất ma túy, loại Hêrôin đã được niêm phong là vật cấm lưu hành cần 

tịch thu tiêu hủy. 01 vỏ phong bì niêm phong; 02 mảnh giấy đã ố vàng; 02 mảnh ni 

lông màu hồng. 

 Đối với 01 ống thủy tinh, bên ngoài có dòng chữ Novocain 3%, 60mg/2ml, 

bên trong có chứa dung dịch không màu, chưa qua sử dụng cần tịch thu tiêu hủy. 

          + Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. 

+ Bị cáo được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

 

    Vì các lẽ trên. 

                                                       QUYẾT ĐỊNH  
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1. Tuyên bố bị cáo Phan Anh T phạm tội: “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”. 

2. Áp dụng khoản 1 điều 194; điểm o, p khoản 1 điều 46; khoản 2 Điều 46; 

điểm g khoản 1 điều 48 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Phan Anh T 27 (Hai mươi 

bẩy) tháng tù. Thời gian phạt tù tính từ ngày 13.02.2017.  

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, đ  khoản 2 điều 76 Bộ luật tố tụng 

hình sự.  

          Tịch thu tiêu huỷ:  

+ 01 phong bì giấy gián kín niêm phong theo đúng quy định của pháp luật 

còn nguyên vẹn: Bên trong vật chứng còn lại gồm: 01 vỏ phong bì niêm phong; 02 

mảnh giấy đã ố vàng; 02 mảnh ni lông màu hồng. 

+ 01 phong bì giấy dán kín niêm phong theo đúng quy định của pháp luật, 

còn nguyên vẹn, bên ngoài ghi số 65/2017/GĐMT; bên trong là mẫu vật hoàn trả 

ký hiệu M1 = 0,0385 gam; M2 = 0,0431 gam cùng toàn bộ vỏ bao gói trong niêm 

phong ban đầu. 

+ 01 ống thủy tinh loại 60mg/2ml, trên vỏ ghi dòng chữ Novocain 3% bên 

trong chứa dung dịch không màu, chưa qua sử dụng. 

Chi tiết theo biên bản giao nhận vật chứng giữa cơ quan Cảnh sát điều tra 

công an thành phố Tam Điệp và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Điệp 

lập ngày 24.04.2017 

4. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; Điểm 

a khoản 1, Điều 3; Điều 6 và Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội. Buộc bị cáo Phan Anh T 

phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự; 

  Án xử sơ thẩm công khai, báo cho bị cáo biết có quyền kháng cáo trong hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

 
  Nơi nhận   
- TAND Tỉnh Ninh Bình 
- VKSND TPTĐ;                                                            

- Công an TP TĐ;                           

- Chi cục THA -  TPTĐ; 

- UBNDphường Nam Sơn,TPTĐ;                                                         

- Bị cáo T; 

- Lưu hồ sơ vụ án, văn phòng.                                                                          

                                                                                                                   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

                                                              

Phan Ngọc Hà 

(Đã ký) 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN LÝ NHÂN 

TỈNH HÀ NAM 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 28/2017/HSST 

Ngày: 17/5/2017 

NHÂN  DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ NHÂN, TỈNH HÀ NAM 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Thanh Hải. 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Đỗ Thị Thu Hòa và ông Nguyễn Chín Hiệp. 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Lê Thị Hân - Cán bộ Toà án 

nhân dân huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. 

Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Lý Nhân, tỉnh Hà nam tham gia 

phiên toà: Ông Phạm Hồng Thanh - Kiểm sát viên. 

Ngày 17 tháng 5 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lý Nhân, 

tỉnh Hà Nam xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 23/2017/HSST 

ngày 14 tháng 4 năm 2017, đối với bị cáo: 

Đỗ Văn H, sinh năm 1991; nơi cư trú: Xóm 8, xã N, huyện L, tỉnh Hà 

Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: Lớp 8/12; con ông Đỗ 

Xuân Q và bà Nguyễn Thị N; vợ, con: Chưa; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giam 

giữ từ ngày 25/02/2017 cho đến nay; có mặt.  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

+ Anh Trương Đình Q, sinh năm 1998; nơi cư trú: Xóm 3, xã C, huyện L, 

tỉnh Hà Nam; vắng mặt. 

+ Anh Nguyễn Hữu K, sinh năm 1984; nơi cư trú: Xóm 13, xã H, huyện L, 

tỉnh Hà Nam; vắng mặt. 

NHẬN THẤY 

Bị cáo Đỗ Văn H bị Viện kiểm sát nhân dân huyện L, tỉnh Hà Nam truy tố 

về hành vi phạm tội như sau: 

Khoảng 15 giờ ngày 25/02/2017, Trương Đình Q và Nguyễn Hữu K gặp 

nhau tại thị trấn V, huyện L, tỉnh Hà Nam sau đó rủ nhau đến nhà Đỗ Văn H ở 

xóm 8, xã N, huyện L, tỉnh Hà Nam để mua ma túy về sử dụng. Trước khi đi, 

Trương Đình Q gọi điện cho Đỗ Văn H, H đồng ý bán ma túy cho Q tại nhà H. 

Khi đến nhà Đỗ Văn H, tại cửa buồng ngủ, Q nói với H “Anh vứt cho em một 
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cái” và đưa cho H 200.000 đồng, H cầm tiền rồi lấy một gói Hêrôin trên mặt 

quyển sổ ở đầu giường đưa cho Q. Ngay sau đó K nói với H “Anh để cho em hai 

cái” rồi đưa cho H 400.000 đồng, H cầm tiền rồi lấy hai gói Hêrôin trên mặt 

quyển sổ ở đầu giường đưa cho K thì bị Công an huyện L phối hợp với công an 

xã N bắt quả tang. 

Thu giữ trên người Đỗ Văn H số tiền 600.000 đồng và 7.180.000 đồng 

trong ví giả da màu nâu.  

Thu giữ trên người Nguyễn Hữu K 02 gói giấy có chữ in, bên trong chứa 

chất bột dạng cục màu trắng (được niêm phong ký hiệu QT02); 09 tờ vé lôtô do 

Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Hà Nam phát hành và mở thưởng ngày 25/02/2017. 

Thu giữ trên người Trương Đình Q 01 gói giấy có chữ in, bên trong chứa 

chất bột dạng cục màu trắng (được niêm phong ký hiệu QT04); 02 tờ vé lôtô do 

Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Hà Nam phát hành và mở thưởng ngày 25/02/2017. 

Khám xét nhà Đỗ Văn H thu giữ 09 gói giấy có chữ in và 01 gói nilon bên 

trong đều có chất bột dạng cục màu trắng (được niêm phong ký hiệu KX01) 01 

lưỡi dao lam ký hiệu Croma, 03 mảnh giấy kích thước (3x3)cm (được niêm 

phong ký hiệu KX02) và 01 điện thoại di động Masstel-1235. 

Theo kết luận giám định: Chất bột dạng cục màu trắng trong phong bì được 

niêm phong ký hiệu QT02 có trọng lượng 0,015 gam, có Hêrôin; Chất bột dạng 

cục màu trắng trong phong bì được niêm phong ký hiệu QT04 là có trọng lượng 

0,014 gam, có Hêrôin; Chất bột dạng cục màu trắng trong phong bì được niêm 

phong ký hiệu KX01 là có trọng lượng 0,200 gam, có Hêrôin.  

Tại cơ quan điều tra, Đỗ Văn H khai trước đó, khoảng 9 giờ ngày 

25/02/2017, Đỗ Văn H đã bán cho Trương Đình Q 01 gói Hêrôin với giá 200.000 

đồng. 

Đỗ Văn H khai nguồn gốc số Hêrôin trên H mua của một người không rõ 

tên tuổi ở huyện B, tỉnh Hà Nam về để sử dụng và bán cho các con nghiện. 

Công an huyện L đã xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo đối với 

Trương Đình Q và Nguyễn Hữu K. 

Tại bản cáo trạng số 25/CT-MT ngày 14/4/2017 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đã truy tố Đỗ Văn H về tội “Mua bán trái phép 

chất ma túy”, theo điểm b khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa, trong 

phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện L giữ nguyên quan điểm 

truy tố, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 2 Điều 194; 

điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 33 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Đỗ 

Văn H từ 08 năm tù đến 09 năm tù. Phạt bổ sung đối với bị cáo từ 5.000.000 

đồng đến 6.000.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước. 
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Tại phiên tòa, bị cáo Đỗ Văn H khai nhận hành vi của mình đúng như cáo 

trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lý Nhân đã truy tố và nhất trí với luận 

tội của Kiểm sát viên.  

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; Căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng 

cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

XÉT THẤY 

Lời khai của bị cáo Đỗ Văn H tại phiên tòa là phù hợp với biên bản bắt giữ 

người có hành vi phạm tội quả tang, phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan, người làm chứng và phù hợp với vật chứng thu được. Do đó 

đủ cơ sở kết luận: Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 25/02/2017, tại nhà Đỗ Văn H ở 

xóm 8, xã N, huyện L, tỉnh Hà Nam, Công an huyện Lý Nhân bắt quả tang Đỗ 

Văn H bán trái phép cho Trương Đình Q 01 gói Hêrôin có trọng lượng 0,014 gam 

và bán trái phép cho Nguyễn Hữu K 02 gói Hêrôin có trọng lượng 0,015 gam 

cùng với giá 200.000 đồng/gói. Trước đó, khoảng 09 giờ cùng ngày, Đỗ Văn H 

đã bán trái phép cho Trương Đình Q 01 gói Hêrôin với giá 200.000 đồng. 

Hành vi nêu trên của Đỗ Văn H đã phạm vào tội: “Mua bán trái phép chất 

ma tuý”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 194 Bộ 

luật hình sự. 

Hành vi phạm tội của bị cáo Đỗ Văn H là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm 

đến chế độ độc quyền quản lý các chất ma tuý của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến 

an ninh trật tự địa phương. Vì vậy phải xử phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra 

khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa tội phạm 

chung.  

Khi quyết định hình phạt cũng xem xét giảm nhẹ cho bị cáo vì bị cáo đã 

thành khẩn khai báo; bố đẻ bị cáo có thành tích xuất sắc trong chiến đấu được 

tặng bằng khen, huy chương - Là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được 

quy định tại điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự. 

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo phạm tội nhằm thu lời bất chính, vì vậy phải 

phạt tiền đối với bị cáo. 

Về xử lý vật chứng: Trong số tiền 7.780.000 đồng thu giữ trên người bị cáo 

Đỗ Văn H có 800.000 đồng là do phạm tội mà có, vì vậy tịch thu nộp ngân sách 

Nhà nước; số tiền còn lại 6.980.000 đồng không liên quan đến việc phạm tội nên 

trả lại bị cáo nhưng quản lý để đảm bảo thi hành án; 01 điện thoại đi động 

Masstel-1235 thu của Đỗ Văn H là công cụ, phương tiện phạm tội nên tịch thu 

nộp ngân sách Nhà nước. Vật chứng còn lại không có giá trị sử dụng, tịch thu tiêu 

hủy. 
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Trương Đình Q và Nguyễn Hữu K cho rằng 11 tờ vé lôtô do Công ty xổ số 

kiến thiết tỉnh Hà Nam phát hành không trúng thưởng và không đề nghị xin lại 

nên được lưu theo hồ sơ vụ án. 

Trương Đình Q và Nguyễn Hữu K mua Hêrôin để sử dụng, lượng Hêrôin 

đều dưới 0,1 gam nên Công an huyện L xử phạt hành chính là đúng pháp luật. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. 

Về quyền kháng cáo: Bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được 

quyền kháng cáo. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Về hình sự: 

 Tuyên bố bị cáo Đỗ Văn H phạm tội: “Mua bán trái phép chất ma tuý”. 

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 194; điểm p, khoản 1, khoản 2 Điều 46; 

Điều 33 - Bộ luật hình sự: 

Xử phạt bị cáo Đỗ Văn H 08 (tám) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm 

giam giữ 25/02/2017. 

2. Về hình phạt bổ sung:  

Áp dụng khoản 5 điều 194 Bộ luật hình sự: Phạt bị cáo Đỗ Văn H 

7.000.000 đồng (bảy triệu đồng) nộp ngân sách Nhà nước. 

3. Về xử lý vật chứng: 

Áp dụng khoản 2 điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự:  

Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 800.000 đồng (tám trăm nghìn 

đồng) và 01 điện thoại Masstel-1235 thu của bị cáo Đỗ Văn H. 

Trả lại bị cáo Đỗ Văn H 6.980.000 đồng (sáu triệu chín trăm tám mươi 

nghìn đồng) nhưng quản lý để đảm bảo thi hành án. 

Tịch thu tiêu hủy: 03 phong bì niêm phong số 42/PC54-MT của Phòng kỹ 

thuật hình sự - Công an tỉnh Hà Nam ghi mẫu vật hoàn trả QT02, QT04, KX01 

(bên trong có 0,178 gam chất bột màu trắng dạng cục có Heroin); 01 lưỡi dao lam 

ký hiệu Croma và 03 mảnh giấy kích thước (3x3) cm (được niêm phong ký hiệu 

KX02). 

4. Về án phí:  

Áp dụng khoản 2 điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 21, khoản 

1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/1016 của Uỷ ban 

Thường vụ Q hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng 

án phí, lệ phí Tòa án: Bị cáo Đỗ Văn H phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn 

đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 
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Người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 luật thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án 

dân sự. 

Bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo 

trong thời hạn 15 ngày. Thời hạn trên đối với bị cáo kể từ ngày tuyên án; đối với 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kể từ ngày nhận được bản án. 

 
Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Hà Nam; 

- VKSND huyện Lý Nhân; 

- Công an huyện Lý Nhân; 

- Chi cục THA huyện Lý Nhân; 

- Sở tư pháp tỉnh Hà Nam; 

- Lưu: Hồ sơ + Văn phòng. 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - chủ toạ phiên tòa 

                 

  

Đã ký 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 
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  TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

   TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

   Bản án số: 374/2017/HS-PT 

   Ngày 24 - 7 - 2017 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Mười 

 Các Thẩm phán: Ông Phạm Trung Tuấn 

 Bà Phạm Thị Duyên 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Tiếu Phương Quyền, Thư ký Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Ông Võ Phong Lưu - Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 7 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 243/2017/TLPT-HS 

ngày 23 tháng 5 năm 2017 đối với bị cáo Huỳnh Duy Tuấn K. 

Do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 

131/2017/HSST ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

Bị cáo kháng cáo: 

Huỳnh Duy Tuấn K, sinh năm 1983 tại Thành phố Hồ Chí Minh; giới 

tính: nam; trú tại: 85/49 Đường Z, Phường 19, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; 

trình độ văn hóa: 9/12; nghề nghiệp: không; con ông Huỳnh Duy T và bà Huỳnh 

Thị C; có vợ Phạm Thị Tuyết S (đã chết) và 01 con sinh năm 2004; tiền sự: 

không; tiền án: tại bản án số 508/2007/HSST ngày 28/5/2007 bị Tòa án nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 13 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất 

ma tuý”, chấp hành xong hình phạt ngày 22/12/2014. Bị bắt tạm giam ngày 

19/9/2016 (có mặt). 

- Người bào chữa cho bị cáo Huỳnh Duy Tuấn K: Luật sư Nguyễn Thị B, 

thuộc đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt). 
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(Trong vụ án còn có  người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không kháng 

cáo, không liên quan đến kháng cáo nên Tòa án không triệu tập đến phiên tòa) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và 

Bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 10 giờ ngày 19/9/2016, tại trước số 245 đường Đ, Phường 5, Quận 

X, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an Quận X phối hợp Công 

an Phường 5, Quận X kiểm tra bắt quả tang Huỳnh Duy Tuấn K đang vận 

chuyển trái phép chất ma túy. Thu giữ trong túi xách màu nâu K đeo trước ngực 

bên trong có 01 gói nylon chứa tinh thể không màu, qua giám định là ma túy ở 

thể rắn, có khối lượng 512,57g, loại Methamphetamine (Kết luận giám định số 

1742/KLGĐ-H ngày 31/10/2016 và Công văn giải thích từ ngữ trong Kết luận 

giám định ma túy của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí 

Minh). 

Quá trình điều tra Huỳnh Duy Tuấn K khai nhận: tháng 9/2016, K quen với 

người đàn ông tên A (không rõ lai lịch) tại quán Bar trên đường M, Quận 1, 

trong lúc nói chuyện A gợi ý K đi giao ma túy cho người khác giúp sẽ được A 

cho tiền tiêu xài, K đồng ý. K đã 02 lần đi giao ma túy cho A, lần đầu vào ngày 

09/9/2016, K nhận gói ma túy để trong bao thuốc lá hiệu Marlboro từ A tại khu 

vực siêu thị Lotte Mart trên đường U, Quận Y đem đến khu vực đường Đ, Quận 

X giao cho P (không rõ lai lịch) sau đó được A cho 500.000 đồng tiêu xài, lần 

thứ hai vào ngày 19/9/2016, K nhận gói ma túy đá (512,57g) của A để vào trong 

túi xách đeo trước ngực, A hứa giao xong sẽ cho 2.000.000 đồng, trên đường K 

đem ma túy đến Quận X giao cho P thì bị bắt quả tang cùng vật chứng. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 131/2017/HSST ngày 17 tháng 4 năm 2017 

của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định như sau: 

Tuyên bố bị cáo Huỳnh Duy Tuấn K phạm tội “Vận chuyển trái phép chất 

ma tuý”. 

Áp dụng điểm e khoản 4, khoản 5 Điều 194; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 

46; điểm g khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự, xử phạt Huỳnh Duy Tuấn K 20 

(hai mươi) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 19/9/2016.  

Buộc bị cáo Huỳnh Duy Tuấn K phải nộp phạt bổ sung số tiền 10.000.000 

(mười triệu) đồng để sung quỹ nhà nước. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền 

kháng cáo theo luật định. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 20/4/2017, bị cáo Huỳnh Duy Tuấn K có đơn 

kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 
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Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp 

cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phân tích toàn bộ các chứng cứ chứng minh 

hành vi phạm tội của bị cáo Huỳnh Duy Tuấn K về tính chất mức độ phạm tội 

và xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Huỳnh Duy Tuấn K, vị 

kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 2 Điều 248 Bộ luật 

tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo 

Huỳnh Duy Tuấn K; giữ nguyên quyết định bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đối với bị cáo Huỳnh Duy Tuấn K tại phiên tòa phúc thẩm vẫn giữ nguyên 

yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, với lý do: án sơ thẩm xử quá nặng so 

với hành vi phạm tội của bị cáo, sau khi phạm tội bị cáo thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, vợ bị cáo mất sớm, con còn nhỏ 

không có người chăm sóc, bị cáo là lao động chính trong gia đình. 

Quan điểm của vị luật sư bào chữa bảo vệ cho bị cáo Huỳnh Duy Tuấn K 

cũng phân tích toàn bộ các chứng cứ thể hiện trong hồ sơ vụ án; đề nghị Hội 

đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ, chấp nhận kháng cáo của bị cáo. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý 

kiến của Kiểm sát viên, Luật sư, bị cáo. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ NHẬN ĐỊNH: 

[1] Đơn kháng cáo của bị cáo Huỳnh Duy Tuấn K là trong hạn luật định 

nên được Hội đồng xét xử xem xét. 

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Huỳnh Duy Tuấn K thừa nhận hành vi 

phạm tội của bị cáo đúng như nội dung án sơ thẩm đã nêu. Bị cáo không khiếu 

nại nội dung vụ án, bị cáo chỉ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Xét thấy lời 

khai của bị cáo Huỳnh Duy Tuấn K phù hợp với lời khai của bị cáo ở cơ quan 

điều tra, người làm chứng và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có 

đủ cơ sở xác định bị cáo Huỳnh Duy Tuấn K có hành vi “Vận chuyển trái phép 

chất ma túy” với số lượng ma túy bị cáo vận chuyển bị bắt quả tang là 

512,57gam ma túy ở thể rắn, loại Methamphetamine, do đó Tòa án cấp sơ thẩm 

xét xử bị cáo Huỳnh Duy Tuấn K phạm tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” 

theo điểm khoản 4 Điều 194 của Bộ Luật hình sự là có căn cứ đúng pháp luật. 

 [3] Hành vi phạm tội của bị cáo Huỳnh Duy Tuấn K là đặc biệt nghiêm 

trọng, đã gây ra trực tiếp xâm phạm đến các chính sách độc quyền về quản lý 

các chất ma tý của Nhà nước, gây ảnh hưởng rất xấu đến nền trật tự an toàn xã 

hội, bị cáo nhận thức được hành vi mua bán trái phép chất ma tuý là vi phạm 

pháp hình sự, bản thân bị cáo đã bị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử 

phạt 13 năm tù về tội “Mua bán trái phép chât ma túy” chưa được xóa án thì lại 

tiếp tục phạm tội đặc biệt nghiêm trọng một cách cố ý thuộc trường hợp tái 

phạm nguy hiểm theo điểm g khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự, bị cáo do ý 
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thức xem thường bất chấp pháp luật, vì động cơ hám lợi nên bị cáo cố tình thực 

hiện hành vi phạm tội, tạo ra sự bất bình dư luận trong xã hội, nên cần phải xử 

phạt bị cáo một mức án tương xứng nhằm răn đe giáo dục bị cáo và phòng ngừa 

tội phạm chung cho toàn xã hội. 

[4] Tuy nhiên, xét thấy, Tòa án cấp sơ thẩm xem xét bị cáo Huỳnh Duy 

Tuấn K sau khi phạm tội bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, hoàn cảnh 

gia đình rất khó khăn, vợ bị cáo mất sớm, con còn nhỏ không có người chăm 

sóc. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xem xét và xử phạt bị cáo 20 năm tù là đã có 

căn cứ. 

[5] Bị cáo Huỳnh Duy Tuấn K kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cũng như 

quan điểm của vị luật sư bào chữa cho bị cáo, nhưng không có tình tiết giảm nhẹ 

nào mới nên có cơ sở chấp nhận, ý kiến của vị đại diện viện kiểm sát tại phiên 

tòa là có căn cứ, bản án sơ thẩm cần được giữ nguyên.  

[6] Về án phí: Bị cáo Huỳnh Duy Tuấn K phải chịu án phí hình sự phúc 

thẩm. 

[7] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 248 của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo 

Huỳnh Duy Tuấn K. 

Giữ nguyên quyết định án Hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

 Tuyên bố: bị cáo Huỳnh Duy Tuấn K phạm tội “Vận chuyển trái phép chất 

ma túy”.       

Áp dụng điểm e khoản 4 Điều 194; điểm  p khoản 1, khoản 2  Điều 46, 

điểm g khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự,  

Xử phạt bị cáo Huỳnh Duy Tuấn K 20 (hai mươi) năm tù. Thời hạn tù được 

tính từ ngày  19/9/2016. 

Về án phí: Bị cáo Huỳnh Duy Tuấn K phải chịu 200.000 đồng án phí hình 

sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, 

không bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, 

kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
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- Tòa án nhân dân tối cao (1); 

- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh  (1); 

- TAND Thành phố Hồ Chí Minh (1); 

- VKSND Thành phố Hồ Chí Minh (1); 

- Công an Thành phố Hồ Chí Minh (1); 

- Sở tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh (1); 

- Cục THA DS Thành phố Hồ Chí Minh (1); 

- Trại tạm giam Thành phố Hồ Chí Minh (1); 

“Để tống đạt cho bị cáo” (1); 

- Lưu hồ sơ vụ án (3). 14b. (TPQ). 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Mười 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

Bản án số: 414/2017/HS-PT 

Ngày 07 tháng 8 năm 2017 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

    NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

-Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:   Ông Đặng Văn Ý 

Các Thẩm phán:  Ông Đặng Văn Thành  

                                                         Bà Mai Thị Tú Oanh 

  

-Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy, Thư ký Tòa án nhân dân Cấp cao 

tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh: 

Ông Trần Ngọc Đảm - Kiểm sát viên, tham gia phiên tòa. 

Ngày 07 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân Cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 687/2016/HSPT ngày 

04/11/2016 đối với bị cáo Phạm Thị Lệ Th (Gái) do có kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt, Dương Ngọc Th2 (Th2 Ma) do có kháng cáo kêu oan và có kháng nghị 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối với bản án 

hình sự sơ thẩm số: 352/2016/HSST ngày 20-21/9/2016 của Toà án nhân dân thành 

phố Hồ Chí Minh, theo hướng tăng hình phạt tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Ngọc S 

và Nguyễn Phong Tr theo điểm b, khoản 4, Điều 194 Bộ luật hình sự. 

Bị cáo kháng cáo và bị kháng nghị: 

1/ Phạm Thị Lệ Th (Gái), sinh năm 1974; tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Hộ khẩu thường trú: 925A Đường ND, phường MH, quận T, thành phố Hồ 

Chí Minh;  

Địa chỉ hiện nay: 925A Đường ND, phường MH, quận T, thành phố Hồ Chí 

Minh; trình độ văn hóa: 6/12; nghề nghiệp: Không; con ông Biện Lương K (chết) 

và bà Phạm Thị H (chết); bị cáo có chồng là Tống Ngọc M sinh năm 1970 đã ly 

hôn, bị cáo có 01 con sinh năm 2004; tiền án, tiền sự: Không.  

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 26/01/2013 (có mặt) 

Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Nguyễn Văn H, thuộc đoàn luật sư 

thành phố Hồ Chí Minh (có mặt). 

2/ Nguyễn Thị Ngọc S, sinh năm 1978; tại Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Hộ khẩu thường trú: 5K1 BĐ, phường MB, quận T, thành phố Hồ Chí Minh;  

Địa chỉ hiện nay: 137/3B9 đường C, phường MH, quận T, thành phố Hồ Chí 

Minh; trình độ văn hóa: 2/12; nghề nghiệp: Không; ông Nguyễn Văn Q (chết) và 

bà Nguyễn Thị L; bị cáo có chồng là Nguyễn Phong Tr sinh năm 1978 là bị cáo 

trong cùng vụ án và 01 con sinh năm 2005; tiền án, tiền sự: Không;  

Nhân thân: Ngày 14/9/1999, bị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử 

phạt 02 năm tù về tội “Làm hàng giả”. 

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 28/01/2013 (có mặt) 

Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Nguyễn Văn T, thuộc đoàn luật sư 

thành phố Hồ Chí Minh (có mặt). 

3/ Nguyễn Phong Tr (Hiền), sinh năm 1978; tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

Hộ khẩu thường trú: 137/3B9 đường C, phường MH, quận T, thành phố Hồ 

Chí Minh; trình độ văn hóa: 7/12; nghề nghiệp: Chạy xe ôm; con ông Nguyễn Văn 

Hai và bà Trần Thị Hoa; bị cáo có vợ Nguyễn Thị Ngọc S là bị cáo trong cùng vụ 

án và 01 con sinh năm 2005; tiền án, tiền sự: Không;  

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 28/01/2013 (có mặt) 

Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Đỗ Hải B, thuộc đoàn luật sư thành phố 

Hồ Chí Minh (có mặt). 

4/ Dương Ngọc Th2 (Thảo ma), sinh năm 1974; tại Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Hộ khẩu thường trú: 113H/16 HT, phường MB, quận T, thành phố Hồ Chí 

Minh; 

Địa chỉ hiện nay: 113H/16 HT, phường MB, quận T, thành phố Hồ Chí 

Minh; trình độ văn hóa: 5/12; nghề nghiệp: Không; con ông Dương Văn Th3 (chết) 

và bà Võ Thị H2 (chết); bị cáo có vợ là Nguyễn Thị N và có 03 con (lớn nhất sinh 

năm 1993, nhỏ nhất sinh năm 2006); tiền án, tiền sự: Không.  

Nhân thân:  

Ngày 28/6/1995, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 18 tháng 

tù về tội “Cướp tài sản của công dân”. 

Bản án số: 83/HSST ngày 16/9/1996, Tòa án nhân dân tỉnh Long An xử phạt 

04 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 26/02/2013 (có mặt). 

Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Võ Đức Tr, thuộc đoàn luật sư thành 

phố Hồ Chí Minh (có mặt). 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và bản 

án hình sự sơ thẩm thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau:  

Lúc 21 giờ ngày 19/01/2013, tại trước số nhà 615A Trần Hưng Đạo, phường 

1, quận 5, Phòng Cảnh sát  tội phạm về ma túy - Công an Tp. Hồ Chí Minh bắt quả 

tang Tăng Đỗ Liên H giấu 04 gói nilon chứa chất bột màu trắng trong xe máy biển 

số 59S1-295.62. Qua giám định là chế phẩm heroin, trọng lượng 27,6078g (Kết 

luận giám định số 361/KLGĐ-H ngày 05/02/2013 của Phòng kỹ thuật hình sự 

Công an Tp. Hồ Chí Minh). Tiến hành khám xét chỗ ở của Hương tại số 9 nhà số 

43, đường số 1, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thu giữ: 0,1755g chế 

phẩm heroin, 0,5583g Methamphetamine (Kết luận giám định số 1157/KLGĐ-H 

ngày 18/07/2013 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an Tp. Hồ Chí Minh), 01 hộ 

chiếu của Hương, 5.000.000 đồng và 01 cuốn sổ. 

Lúc 18h30’ ngày 26/01/2013, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy 

Công an Tp. Hồ Chí Minh bắt quả tang Phạm Thị Lệ Th tại ngã ba Bến BĐ - 

Nguyễn Chế Nghĩa, phường MH, quận T. Thu giữ: trong cốp xe gắn máy biển số 

54L1-2550 của Th 345,44g chế phẩm heroin (Kết luận giám định số 404/KLGĐ-H 

ngày 04/03/2013 của Phòng kỹ thuật hình sự), 59.400.000 đồng, 03 điện thoại di 

động và một số giấy tờ.  Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Th tại số 400/7I 

Tùng Thiện Vương, phường 13, quận T, thu giữ : 2.072,79g chế phẩm heroin, 01 

gói thuốc lá Jet bên trong có 07 gói heroin, trọng lượng 5,2045g, 01 gói chất bột 

màu trắng trọng lượng 20,8446g là chế phẩm heroin (Kết luận giám định số 

405/KLGĐ-H ngày 04/03/2013 của Phòng kỹ thuật hình sự). Ngoài ra, Cơ quan 

điều tra còn khám xét nơi ở khác của Phạm Thị Lệ Th tại địa chỉ số 003 chung cư 

Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, thu giữ 110.000.000 đồng. 

          Ngày 28/01/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh tiến 

hành bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Ngọc S, Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, Nguyễn Phong 

Tr, Giang Trung Kiệt và  Dương Thị Ánh G. 

Từ lời khai của Nguyễn Thị Ngọc S, Nguyễn Thị Ngọc Tuyền và Dương Thị 

Ánh G. Ngày 26/02/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Tp. Hồ Chí Minh 

bắt khẩn cấp Dương Ngọc Th2 và Dương Thị Mỹ Lệ, thu giữ của Lệ gồm: 04 gói 

chất bột màu trắng có trọng lượng 6,7735g là chế phẩm heroin (Kết luận giám định 

số 711/KLGĐ-H ngày 10/05/2013 của Phòng kỹ thuật hình sự), 01 cân điện tử, 01 

số bịch nilon nhỏ, 02 điện thoại di động, 01 giấy CMND của Lê Kim Duy và 

92.200.000 đồng. 

Tại cơ quan điều tra Phạm Thị Lệ Th khai nhận: tháng 12/2012, Th quen 

biết với Hoa (không rõ lai lịch, địa chỉ). Khi biết Th đang thiếu nợ, Hoa gợi ý mua 

bán heroin với Th, Th đồng ý. Ngày 17/01/2013, Hoa bán cho Th 05 bánh heroin 

với giá 195.000.000đồng/bánh tại khu vực chợ Xóm Củi, quận T và hẹn khi nào 

bán xong ma túy thì trả tiền cho Hoa. Số heroin này Th đưa về nhà mẹ chồng là bà 

Tống Thị Kinh A tại số 400/7I Tùng Thiện Vương, phường 13, quận T cất giấu (bà 

Kim Anh không biết Th giấu ma túy trong nhà). Sau đó Phạm Thị Lệ Th bán lại 

cho Nguyễn Thị Ngọc S và Mai (không rõ lai lịch, địa chỉ) với giá 200.000.000 

đồng/bánh, thu lợi được 5.000.000 đồng/bánh, cụ thể như sau:  
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- Lần 1: ngày 20/01/2013, Ngọc S điện thoại cho Th đặt mua 02 bánh heroin 

và hẹn giao nhận  tại ngã ba hẻm 137 đường C, Phường MH, quận T. Khi Th đến 

điểm hẹn thì có một người thanh niên (người của S) đến nhận 02 bánh heroin rồi 

trả cho Th 400.000.000 đồng. 

- Lần 2: ngày 22/01/2013, Ngọc S đặt mua 02 bánh heroin và Th vẫn hẹn ở 

địa điểm cũ để giao nhận. Lần này S cho người thanh niên lần trước đến nhận 02 

bánh heroin của Th nhưng không trả tiền mà có một người phụ nữ đeo khẩu trang 

đến trả 400.000.000đồng cho Th. Còn 01 bánh heroin, Th bán cho Mai tại chợ cầu 

chữ U, quận T.  

Sau khi bán hết 05 bánh heroin, Phạm Thị Lệ Th đến khu vực chợ Xóm Củi, 

quận T trả  hết tiền cho Hoa. Sau đó  Hoa giao thêm 10 bánh heroin cho Th bán, 

Th cũng đưa heroin về nhà mẹ chồng cất giấu để tiêu thụ như sau: 

- Ngày 23/01/2013, Th hẹn gặp Ngọc S tại hẻm Bột mì đường BĐ, Phường 

14, quận T bán cho S 02 bánh heroin. Khi Th đến điểm hẹn thì S điện thoại nói Th 

giao ma túy cho một bà già mập lùn, mặc đồ thun bông ngắn. Khoảng 10’ sau, Th 

gặp người như mô tả và giao 02 bánh heroin cho người này đem về cho Nguyễn 

Thị Ngọc S. Sau đó Phạm Thị Lệ Th nhận tiền của S tại chợ Nguyễn Chế Nghĩa, 

phường MH, quận T. Đến 19h cùng ngày, Th bán thêm cho S 01 bánh heroin và 

gặp tại khu vực bùng binh Cầu Nhị Thiên Đường, lần này Ngọc S đến nhận. Tuy 

nhiên lúc đầu Phạm Thị Lệ Th khai nhận đã bán cho Nguyễn Thị Ngọc S 07 bánh 

heroin với giá 200.000.000đ/01 bánh. Nhưng sau đó Th không thừa nhận việc mua 

bán heroin với Nguyễn Thị Ngọc S.  

Tại cơ quan điều tra Nguyễn Thị Ngọc S khai nhận: Từ cuối năm 2011 đến 

đầu năm 2012, Thúy (không rõ lai lịch, địa chỉ) cần mua 05 chỉ heroin nên Nguyễn 

Thị Ngọc S tìm Dương Thị Ánh G để mua. Lúc này Ánh G không có mà mua lại 

của Dương Ngọc Th2 với giá 11.750.000đồng/5chỉ rồi bán cho Nguyễn Thị Ngọc 

S 11.800.000 đồng. Sau đó Nguyễn Thị Ngọc S tiếp tục liên hệ mua ma túy của 

Dương Thị Ánh G. Tuy nhiên  Ánh G cho biết “muốn mua nữa phải hỏi cậu Th2”. 

Do vậy, Nguyễn Thị Ngọc S gặp Dương Ngọc Th2 để thỏa thuận việc mua bán 

heroin. Tổng cộng Nguyễn Thị Ngọc S đã mua 02 lượng heroin của Dương Ngọc 

Th2, mỗi lần là 05 chỉ heroin, với giá 11.800.000 đồng. Sau đó Ngọc S bán lại cho 

Thúy với giá 12.200.000 đồng/05 chỉ,  thu lợi 400.000 đồng.  

Quá trình điều tra Dương Ngọc Th2 xác định đã mua bán heroin với Nguyễn 

Thị Ngọc S, địa điểm giao nhận ma túy trong hẻm nước Sâm gần cầu Nhị Thiên 

Đường, quận T và Dương Thị Ánh G là người mang heroin đến giao cho Nguyễn 

Thị Ngọc S rồi cầm tiền về cho Dương Ngọc Th2. Th2 trả tiền công cho Ánh G 

300.000 đồng. Th2 còn khai  nhận nguồn ma túy có để bán Th2 mua của một 

người đàn ông tên Ba Siđa (không rõ lai lịch, địa chỉ) tại khu vực Mã Lạng, quận 

1, thu được 3.950.000 đồng. 

 Nguyễn Thị Ngọc S khai nhận từ tháng 12/2012 đến khi bị bắt, Ngọc S đã 

mua bán ma túy với Phạm Thị Lệ Th và Đào (không rõ lai lịch) tổng cộng là 11 

bánh heroin, trong đó mua của Đào 4 bánh heroin, mua của Th 07 bánh heroin. 
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Toàn bộ heroin, Ngọc S đem về  nhà  thuê tại số 106 H/30C tổ 60, khu phố 4, 

đường HT, phường MB, quận T phân chia bán lại cho nhiều người, cụ thể: 

  - Ngày 13/01/2013, Nguyễn Thị Ngọc S điện thoại cho Phạm Thị Lệ Th mua 

02 bánh heroin và hẹn giao nhận tại khu vực ngã ba hẻm 137 đường C, Phường 

MH, quận T. Sau đó, S nhờ chồng là Nguyễn Phong Tr cầm 400.000.000 đồng đến 

gặp Th trả tiền và nhận heroin đem về cho S.  

  -  Ngày 15/01/2013, Nguyễn Thị Ngọc S mua của Phạm Thị Lệ Th 02 bánh 

heroin rồi hẹn ở địa điểm như lần trước đó. Lần này Nguyễn Phong Tr đi nhận 

heroin, còn Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (em gái S) mang tiền đến trả cho Th. 

  -  Ngày 20/01/2013, Nguyễn Thị Ngọc S điện thoại nói Phạm Thị Lệ Th bán 

02 bánh heroin đưa đến hẻm Bột mì đường BĐ, Phường 14, quận T. Do S bận 

công việc nên nhờ mẹ là bà Nguyễn Thị L đi nhận giúp gói đồ đem về nhà cho S. 

Sau khi bà L nhận được gói đồ của Th giao và đem về nhà để trên tủ cho S đến lấy. 

Sau đó S trả 400.000.000 đồng cho Th tại  chợ Nguyễn Chế Nghĩa, phường MH, 

quận T.   

  Ngày 23/01/2003, Nguyễn Thị Ngọc S đi cùng với Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 

đến khu vực bùng binh cầu Nhị Thiên Đường, quận T để  mua 01 bánh heroin của 

Phạm Thị Lệ Th. 

 Như vậy tổng số 11 bánh heroin, trong đó Nguyễn Thị Ngọc S đã  trực tiếp 

đến nhà của Đinh Thị Kiều Oanh bán 02 bánh heroin với giá 203.000.000 

đồng/bánh, thu lợi 6.000.000 đồng. Bán cho Khanh (không rõ lai lịch) 01 bánh thu 

lợi 3.000.000 đồng. Còn lại 08 bánh heroin (của Đào: 01 bánh; Th: 07 bánh), S 

phân chia mỗi bánh heroin thành 18 phần bằng nhau, mỗi phần 05 chỉ tương đương 

khoảng 18,7gr để bán lẻ với giá từ 11.200.000 đến 12.000.000 đồng/05chỉ, nếu 

khách hàng có nhu cầu mua cục heroin nhỏ hơn thì S lấy những phần heroin này 

tiếp tục chia thành nhiều cục có trọng lượng khác nhau. Việc mua bán ma túy chủ 

yếu liên lạc qua điện thoại để thỏa thuận giá, địa điểm giao nhận, nếu Nguyễn Thị 

Ngọc S bận thì Nguyễn Thị Ngọc Tuyền và Giang Trung Kiệt có nhiệm vụ giao 

ma túy lấy tiền về cho S. Tổng cộng S phân chia  khoảng 144 cục, mỗi cục 0,5 

lượng heroin đem đến các khu vực quận 4, quận 5, quận T bán lẻ, thu lợi bất chính 

được 56.000.000 đồng, cụ thể như sau: 

       - Bán cho Tăng Đỗ Liên H 03 lần, tổng cộng 8,5 chỉ heroin với số tiền là 

22.100.000 đồng. Trong đó ngày 19/01/2013, sau khi Hương  mua của Nguyễn Thị 

Ngọc S 05 chỉ heroin/13.000.000 đồng, trên đường về Hương bị Công an bắt quả 

tang. Lời khai của Tăng Đỗ Liên H đều phù hợp với lời khai của Nguyễn Thị Ngọc 

S. Trong số ma túy Công an thu giữ của Hương còn có 0,5585g Methamphetamine 

là của Nguyên (bạn của Hương không rõ lai lịch, địa chỉ) cho Hương để sử dụng. 

          - Bán cho Dương Thị Ánh G 08 lần, mỗi lần 0,25 lượng, tổng cộng 02 lượng 

heroin. Trong đó, 04 lần Nguyễn Thị Ngọc S trực tiếp gặp Dương Thị Ánh G, số 

lần còn lại Nguyễn Thị Ngọc Tuyền giao heroin và nhận 5.750.000 đồng của Ánh 

G. Cả hai khai nhận việc mua bán ma túy đều phù hợp với lời khai của Nguyễn Thị 

Ngọc Tuyền. Ánh G đã mua 02 lượng heroin của Nguyễn Thị Ngọc S và Ngọc 
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Tuyền với giá 5.750.000 đồng/0,25 lượng rồi bán lại cho Thái (không xác định lai 

lịch, địa chỉ) tại khu vực cầu Chà Và, quận T với giá 5.800.000 đồng/0,25 lượng, 

Ánh G thu lợi 400.000 đồng.  

          - Bán cho Dương Thị Mỹ Lệ 04 lần, trong đó lần đầu 0,25 lượng còn 03 lần 

sau mỗi lần 0,5 lượng, tổng cộng 1,75 lượng heroin. Trong đó, Ngọc S trực tiếp 

giao 0,75 lượng heroin và thanh toán tiền với Lệ, còn 02 lần sau S nhờ Tuyền giao 

cho Lệ mỗi lần  0,5 lượng heroin và nhận 11.500.000 đồng.  

Quá trình điều tra Dương Thị Mỹ Lệ khai nhận khoảng hai tháng trước tết 

nguyên Đán năm 2013, Lệ có mua heroin của Nguyễn Thị Ngọc S 05 lần là 1,5 

lượng heroin. Trong đó một lần 05 chỉ heroin/11.500.000 đồng và lần sau mua 2,5 

chỉ/ 5.750.000đồng, cả hai lần S đến nhà Lệ bán. Còn lại thì Nguyễn Thị Ngọc 

Tuyền đem đến bán, mỗi lần cách nhau khoảng 10 ngày Lệ mua 2,5 chỉ heroin với 

giá 5.750.000 đồng. Số ma túy mua được, Lệ dùng dao lam phân ra bán lẻ cho 

Tùng (không rõ lai lịch) với giá 700.000đồng/2,5 phân hoặc 350.000 đồng/1,25 

phân. Sau khi S bị bắt, Lệ chuyển sang mua ma túy của Lượm (không rõ lai lịch) 

01 lượng heroin với giá 25.000.000 đồng bán tiếp cho Tùng. Lệ đã bán được 08 chỉ  

heroin, còn lại 02 chỉ Cơ quan điều tra thu giữ khi khám xét. Tuy nhiên ngày 

13/06/2013, Dương Thị Mỹ Lệ phủ nhận việc mua bán heroin với Lượm. Lệ có 

mua bán heroin với Nguyễn Thị Ngọc S, lần đầu mua 2,5 chỉ heroin với giá 

5.750.000 đồng do Nguyễn Thị Ngọc Tuyền đến nhà Lệ giao và nhận tiền. Còn lại 

Nguyễn Thị Ngọc S cầm 02 chỉ heroin đến nhà bán cho Lệ với giá 4.500.000 đồng. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Tp. Hồ Chí Minh đã tiến hành cho Dương Thị 

Mỹ Lệ đối chất, kết quả S và Tuyền xác nhận đã bán cho Lệ tổng cộng 1,75 lượng 

heroin. 

          - Bán cho Đinh Thị Kiều Oanh khoảng 7,5 lượng heroin, trong đó: 02 lần 

mỗi lần 2,5 lượng,  01 lần 1,5 lượng, 02 lần mỗi lần 0,5 lượng. Trong đó Nguyễn 

Thị Ngọc Tuyền giúp Nguyễn Thị Ngọc S giao ma túy cho Oanh một lần 1,5 lượng 

heroin và một lần 0,5 lượng heroin. Giang Trung Kiệt cầm 0,5 lượng heroin giao 

cho Oanh rồi nhận 12.000.000đồng đem về cho S, lần này S trả cho Kiệt 

100.000đồng. Còn lại Nguyễn Thị Ngọc S trực tiếp mua bán với Định Thị Kiều 

Oanh. 

           - Bán cho Út (không rõ lai lịch, địa chỉ) 14 lần với số lượng 14 lượng 

heroin. Trong đó, Ngọc S nhờ Giang Trung Kiệt giao 02 lần, mỗi lần Kiệt giao 0,5 

lượng heroin cho Út và nhận 13.200.000 đồng cho S, S trả tiền công cho Kiệt từ 

200.000 đồng đến 250.000 đồng, còn lại S trực tiếp giao dịch với Út. 

         - Bán cho Loan Bầu (không rõ lai lịch) 03 lượng heroin, mỗi lần 0,5 lượng. 

Trong đó có một lần Giang Trung Kiệt giao cho Loan Bầu 0,5 lượng heroin với giá 

12.000.000 đồng, S cho Kiệt 100.000đồng, còn lại Nguyễn Thị Ngọc S trực tiếp 

bán cho Loan. 

          - Bán cho Hùng Pêđê (không rõ lai lịch) 0,65 lượng, trong đó Nguyễn Thị 

Ngọc Tuyền khai nhận giúp S bán 01 lần 0,15 lượng heroin cho Hùng Pêđê giá 
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3.350.000 đồng và 02 lần Tuyền nhận tiền của Hùng trả cho Nguyễn Thị Ngọc S là 

5.600.000 đồng và 5.750.000đồng. Còn lại S tự bán cho Hùng. 

         - Ngoài ra Nguyễn Thị Ngọc S còn bán ma túy cho những đối tượng không 

rõ lai lịch như: Luận, Lượm khoảng 08 lượng heroin, Thủy 08 lượng heroin. Bà 

ngoại 13,5 lượng heroin, Thanh  khoảng 4,5 lượng heroin, Hạnh 08 lượng heroin. 

Quá trình điều tra đã xác định lời khai của Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, Nguyễn 

Phong Tr và Giang Trung Kiệt phù hợp với lời khai của Nguyễn Thị Ngọc S về số 

lần, trọng lượng heroin mà S giao cho các bị can đi  giao và nhận tiền cầm về cho 

Nguyễn Thị Ngọc S. 

Đối với những đối tượng mua bán heroin tên Hoa, Đào, Mai, Thúy, Khanh, 

Hạnh, Út, Loan bầu, Hùng pê đê, Luận, Thủy, Bà ngoại, Thanh, Ba si đa, Thái, 

Tùng… Phạm Thị Lệ Th, Nguyễn Thị Ngọc S, Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, Dương 

Thị Ánh G, Giang Trung Kiệt, Dương Thị Mỹ Lệ và Dương Ngọc Th2 khai không 

rõ lai lịch, địa chỉ. Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an Tp. Hồ Chí Minh không có 

cơ sở để điều tra xử lý. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 352/2016/HSST ngày 21/9/2016 của Tòa án 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định: 

Tuyên bố các bị cáo Phạm Thị Lệ Th (Gái), Nguyễn Thị Ngọc S, Nguyễn 

Phong Tr (Hiền), Dương Ngọc Th2 (Thảo ma) phạm tội “Mua bán trái phép chất 

ma túy”. 

Áp dụng điểm b, khoản 4, Điều 194; Điều 35 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Phạm Thị Lệ Th (Gái) tử hình. Bị cáo bị bắt giam từ ngày 

26/01/2013. Tiếp tục tạm giam bị cáo để bảo đảm thi hành án. 

Áp dụng điểm b, khoản 4, Điều 194; điểm p, q khoản 1, khoản 2 Điều 46; 

Điều 34 của Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc S tù chung thân. Bị cáo bị bắt tạm giam 

từ ngày 28/01/2013. 

Áp dụng điểm b, khoản 4, Điều 194; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 

53  của Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Phong Tr (Hiền) 20 (hai mươi) năm tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày 28/01/2013. 

Áp dụng điểm b, khoản 3, Điều 194; điểm p, khoản 1, khoản 2 Điều 46 của 

Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Dương Ngọc Th2 (Thảo ma) 16 (mười sáu) năm tù. Thời 

hạn tù tính từ ngày 26/02/2013. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về hình phạt đối với các bị cáo khác 

trong vụ án, xử lý vật chứng, hình phạt bổ sung, án phí… và quyền kháng cáo theo 

luật định. 
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Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 27/9/2016 bị cáo Phạm Thị Lệ Th kháng cáo 

xin giảm nhẹ hình phạt, ngày 05/10/2016 bị cáo Dương Ngọc Th2 kháng cáo cho 

rằng cấp sơ thẩm xử không đúng, oan sai; ngày 05/10/2016 Viện trưởng Viện kiểm 

sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định kháng nghị số 26/KNPT-VKS-P1, 

kháng nghị một phần bản án theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn 

Ngọc S và Nguyễn Phong Tr theo điểm b, khoản 4, Điều 194 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Cấp cao tại thành 

phố Hồ Chí Minh cho rằng bản án hình sự sơ thẩm đã tuyên xử bị cáo Phạm Thị 

Lệ Th, Nguyễn Ngọc S, Nguyễn Phong Tr và Dương Ngọc Th2 phạm tội: “Mua 

bán trái phép chất ma túy” là đúng người, đúng tội. Trọng lượng heroin bị cáo Th, 

S mua bán trong vụ án này rất lớn trên 600g heroin, nên theo Nghị quyết số 

01/HĐTP thì bị cáo Th và S cần phải cách ly vĩnh viễn ngoài đời sống xã hội; bị 

cáo Tr giúp sức cho bị cáo S thực hiện việc mua bán 4 bánh heroin có trọng lượng 

cũng rất lớn, nhưng cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 20 năm tù là chưa tương xứng, cần 

tăng hình phạt bị cáo Tr lên hình phạt tù chung thân; bị cáo Th2 tham gia mua bán 

4 lần, tổng cộng 2 lượng heroin, nên không có căn cứ giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo Th2. Do đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng 

nghị tăng hình phạt tù đối với các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc S và Nguyễn Phong Tr; 

đối với bị cáo Th và Th2 giữ y án sơ thẩm. 

Luật sư Nguyễn Văn H bào chữa cho bị cáo Th trình bày: Theo lời khai của 

bị cáo Th tại phiên tòa thì bị cáo không mua bán ma túy với bị cáo S, bị cáo nhận 

của bà Hoa 7 món hàng không biết đó là ma túy; trên đường đi bị cáo bị bắt chứ 

không phải bắt quả tang mua bán ma túy, nên bị cáo không phạm tội: “Mua bán 

trái phép chất ma túy”, Luật sư đề nghị hủy án sơ thẩm để điều tra làm rõ. 

 Luật sư Nguyễn Văn T bào chữa cho bị cáo S trình bày: Về tội danh và điều 

khoản truy tố đối với bị cáo S, luật sư nhất trí không tranh luận. Luật sư chỉ đề 

nghị xem xét cho bị cáo các tình tiết dù khi bị bắt không thu giữ được heroin 

nhưng tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm bị cáo khai 

báo thành khẩn, ăn năn hối cải; bị cáo tích cực giúp cơ quan điều tra phát hiện tội 

phạm, đã thể hiện bị cáo còn có khả năng tự cải tạo và phục thiện nên đề nghị Hội 

đồng xét xử giữ nguyên mức án sơ thẩm cho bị cáo. 

Luật sư Đỗ Hải B bào chữa cho bị cáo Tr trình bày: Bị cáo giúp vợ là bị cáo 

S 2 lần nhận 4 bánh heroin, nhưng cơ quan điều tra không thu giữ được vật chứng, 

nên không có căn cứ trọng lượng heroin là bao nhiêu; vì vậy Viện kiểm sát đề nghị 

tăng mức hình phạt đối với bị cáo Tr là không có căn cứ; đề nghị hủy án để điều tra 

lại vụ án. 

Luật sư Võ Đức Tr bào chữa cho bị cáo Ngọc Th2 trình bày: Tại phiên tòa 

phúc thẩm bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, bị cáo đã nhận thức được hành vi 

phạm tội; bị cáo đã dừng lại không mua bán ma túy từ năm 2012, bị cáo đã ăn năn 

hối cải, dựa vào lời khai của các bị cáo xử bị cáo là chưa đủ căn cứ.  

Ý kiến tranh luận của đại diện Viện kiểm sát: Cơ quan điều tra bắt quả tang 

trên đường bị cáo Th giao hàng, dù tại phiên tòa bị cáo không thừa nhận đó là 
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heroin, nhưng vật chứng thu giữ trong xe, khám xét thu giữ tại nhà và nơi ở của bị 

cáo, kết quả giám định vật chứng là chất heroin; đồng thời theo lời khai của bị cáo 

S đã điện thoại mua của bị cáo Th nhiều lần tổng cộng 7 bánh heroin và 1 lần trực 

tiếp gặp bị cáo Th để giao nhận hàng; bị cáo Tr tham gia mua bán 4 bánh heroin, 

vật chứng thu giữ của bị cáo Th và lời khai của bị cáo S và Tr thì trọng lượng ma 

túy của bị cáo Th và bị cáo Tr được xác định là rất lớn, nên các luật sư bào chữa 

cho bị cáo Th và Tr đề nghị hủy án sơ thẩm là không có căn cứ.   

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận; trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của 

Kiểm sát viên, các luật sư, các bị cáo.  

 HỘI ĐỒNG XÉT XỬ NHẬN ĐỊNH: 

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Nguyễn Thị Ngọc S, Nguyễn Phong Tr, 

Dương Ngọc Th2 khai nhận hành vi mua bán ma túy, phù hợp với lời khai, tài liệu 

Cơ quan điều tra thu thập được, nên bản án hình sự sơ thẩm số: 352/2016/HSST 

ngày 21/9/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định các bị 

cáo Nguyễn Thị Ngọc S, Nguyễn Phong Tr, Dương Ngọc Th2 phạm tội “Mua bán 

trái phép chất ma túy” là đúng người, đúng tội. 

Đối với bị cáo Phạm Thị Lệ Th có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, 

nhưng tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo cũng như Luật sư bào chữa cho bị cáo, đề 

nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét lại tội danh của bị cáo, vì bị cáo không có 

mua bán ma túy với bị cáo Ngọc S, bị cáo chỉ nhận và cất giùm cho bà Hoa 7 món 

hàng, bị cáo chỉ nghe nói là chất gây mê, chứ không biết đó là chất ma túy, trên 

đường đi giao 01 món hàng thì bị bắt, nên bị cáo không phạm tội: “Mua bán trái 

phép chất ma túy” là hoàn toàn không có căn cứ. Bởi vì, tại Cơ quan điều tra bị cáo 

Th viết bản tường trình (Bl: 97, 99) xác nhận: Ngày 19-20/01/2013, bị cáo Th nhận 

của một người phụ nữ tên Hoa 5 bánh heroin; ngày 20/01/2013 bị cáo Th bán cho 

S 2 bánh heroin, ngày 21/01/2013 bị cáo Th bán tiếp cho S 2 bánh heroin, còn lại 

01 bánh heroin bị cáo Th bán cho Mai. Đến ngày 23/01/2013, bị cáo Th tiếp tục 

nhận của người phụ nữ tên Hoa 10 bánh heroin, bị cáo Th bán cho S 03 bánh 

heroin, có lần Tr đi nhận heroin, có lần bà L (mẹ ruột của S), có lần S và Tuyền 

cùng đi nhận heroin…; hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị cáo S, Tr và Tuyền 

tại Cơ quan điều tra, cũng như lời khai của bị cáo S và Tr tại phiên tòa phúc thẩm; 

phù hợp với kết quả khi bị cáo Th nhận dạng các đối tượng do S gọi đến gặp bị cáo 

Th để lấy heroin. Hơn nữa, khi bắt quả tang bị cáo Th mang 01 bánh heroin đang 

trên đường đi giao hàng và kiểm tra thu giữ tại nhà, nơi ở khác của bị cáo Th, thu 

giữ nhiều heroin; theo kết quả giám định bổ sung thì tổng trọng lượng heroin thu 

giữ của bị cáo Th là 815,9663g là rất lớn (chưa kể 8 bánh heroin bị cáo Th đã bán 

cho S và Mai chưa thu giữ được có trọng lượng heroin là 903,947g (345,44g/bánh 

x 32,71%/bánh x 8 bánh). Do đó bản án hình sự sơ thẩm số: 352/2016/HSST ngày 

21/9/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử bị cáo Phạm Thị 

Lệ Th về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm b, khoản 4, Điều 194 Bộ 

luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Hành vi của bị cáo Th là cực 

kỳ nguy hiểm cho xã hội, bị cáo đã gây nghiện ngập, gây cái chết cho nhiều gia 
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đình và cho xã hội; bản án sơ thẩm đã tuyên tử hình đối với bị cáo Th, phù hợp với 

tính chất, mức độ và hậu quả bị cáo đã gây ra cho xã hội; vì vậy, không có căn cứ 

để Hội đồng xét xử phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Th, cũng như hủy án 

sơ thẩm như đề nghị của Luật sư bào chữa cho bị cáo Th, nên bác toàn bộ kháng 

cáo của bị cáo Th, giữ y mức án sơ thẩm. 

Xét kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí 

Minh đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Ngọc S, bị cáo Tr thì thấy: Theo lời 

khai của bị cáo Ngọc S trước cơ quan điều tra và tại phiên tòa phúc thẩm thì bị cáo 

Ngọc S đã mua của bị cáo Th 7 bánh heroin, ngoài ra bị cáo S còn mua của bị cáo 

Th2 2 lượng heroin phù hợp với lời khai của bị cáo Tr, Tuyền, Ánh G và Th2, nên 

bị cáo Ngọc S đã mua bán trọng lượng heroin là 865,9538g = {(345,44g/bánh x 

32,71%/bánh x 7 bánh) +(37,5g x 2 lượng)} là rất lớn, (chưa kể trọng lượng heroin 

trong 4 bánh bị cáo mua của Đào là 451,9736g); đặc biệt hành vi phạm tội của bị 

cáo Ngọc S được tổ chức, lôi kéo nhiều người thân trong gia đình như: Bà L, Tr, 

Tuyền là mẹ, chồng, em ruột và những đối tượng khác ngoài xã hội như: Giang 

Trung Kiệt cùng tham gia; bị cáo Ngọc S vừa bán sỉ cho nhiều đối tượng, trong đó 

có đối tượng bị bắt trong cùng vụ án và cả bán lẽ cho rất nhiều đối tượng khác ở 

quận 4, quận T, quận 12…trong thành phố Hồ Chí Minh, nên hành vi của bị cáo 

Ngọc S cực kỳ nguy hiểm cho xã hội. Mặc dù bị cáo thành khẩn khai báo, tích cực 

giúp Cơ quan điều tra nhanh chóng vụ án và phát hiện nhiều tội phạm khác, nhưng 

bị cáo Ngọc S gây hậu quả đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, nên Hội đồng xét xử 

chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng-Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí 

Minh, cách ly vĩnh viễn bị cáo Ngọc S ra khỏi đời sống xã hội là cần thiết, để 

phòng ngừa chung.  

Đối với bị cáo Tr đã thừa nhận giúp sức cho bị cáo Ngọc S 2 lần và nhận 4 

bánh heroin, theo kết quả giám định 01 bánh heroin có trọng lượng là 112,993g 

(345,44g/bánh x 32,71%/bánh), trọng lượng 4 bánh heroin là 451,973g heroin, 

Luật sư bào chữa cho bị cáo Tr cho rằng không thu giữ vật chứng, không có căn cứ 

xử lý bị cáo Tr và đề nghị hủy án sơ thẩm là không có căn cứ chấp nhận; hành vi 

của bị cáo Tr rất nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo Tr là chồng của 

bị cáo Ngọc S, ở chung một nhà nên hành vi phạm tội của bị cáo Tr là do bị cáo 

Ngọc S lôi kéo; hơn nữa, đã xử lý nghiêm khắc đối với bị cáo Ngọc S, đối với bị 

cáo Tr cũng cần xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, để bị cáo sớm có điều kiện 

về với gia đình và lo cho con của bị cáo, thể hiện tính nhân đạo của pháp luật. Do 

đó, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng-Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tăng hình phạt tù đối với bị cáo Tr. 

Đối với bị cáo Th2 có đơn kháng cáo kêu oan, nhưng tại phiên tòa phúc 

thẩm bị cáo Th2 thừa nhận hành vi phạm tội, phù hợp với lời khai của bị cáo Ngọc 

S và Ánh G tại Cơ quan điều tra, bị cáo Th2 đã bán cho bị cáo Ngọc S 4 lần, mỗi 

lần 5 chỉ heroin, tổng cộng 20 chỉ bằng 2 lượng heroin; căn cứ Nghị định 134/NĐ-

CP ngày 15/8/2007 của Chính Phủ qui định giá trị chuyển đổi của đơn vị đo lường 

01 lượng heroin tương đương 37,5g nên trọng lượng heroin bị cáo Th2 mua bán là 

75,00g; vì vậy, cấp sơ thẩm đã áp dụng điểm b khoản 3 Điều 194 Bộ luật hình sự 
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và xử phạt bị cáo 16 năm tù là phù hợp, không có căn cứ giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo Th2. 

Các bị cáo kháng cáo không được chấp nhận phải chịu án phí hình sự phúc 

thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không ai có kháng cáo, kháng nghị 

nên có hiệu lực pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

Căn cứ vào điểm b, khoản 2, Điều 248 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Không chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Phạm Thị Lệ Th (Gái) và bị cáo 

Dương Ngọc Th2 (Thảo Ma); chấp nhận một phần kháng nghị của Viện Trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; sửa một phần bản án sơ thẩm. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố các bị cáo Phạm Thị Lệ Th (Gái), Nguyễn Thị Ngọc S, Nguyễn 

Phong Tr (Hiền), Dương Ngọc Th2 (Thảo Ma) phạm tội: “Mua bán trái phép chất 

ma túy”. 

Áp dụng điểm b, khoản 4, Điều 194; Điều 35 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Phạm Thị Lệ Th (Gái) tử hình; thời hạn giam tính từ ngày 

26/01/2013. Tiếp tục tạm giam bị cáo Phạm Thị Lệ Th (Gái) để bảo đảm thi hành 

án.  

Áp dụng điểm b, khoản 4, Điều 194; điểm q, khoản 1, khoản 2 Điều 46; 

Điều 35 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc S tử hình; thời hạn giam tính từ ngày 

28/01/2013. Tiếp tục tạm giam bị cáo Nguyễn Thị Ngọc S để bảo đảm thi hành án.  

Áp dụng điểm b, khoản 4, Điều 194; điểm p, khoản 1, khoản 2 Điều 46; 

Điều 33; Điều 53 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Phong Tr (Hiền) 20 (hai mươi) năm tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày 28/01/2013. Tiếp tục tạm giam bị cáo Nguyễn Phong Tr (Hiền) để bảo 

đảm thi hành án. 

Áp dụng điểm b, khoản 3, Điều 194; điểm p, khoản 1, Điều 46; Điều 33 Bộ 

luật Hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Dương Ngọc Th2 (Thảo Ma) 16 (mười sáu) năm tù. Thời 

hạn tù tính từ ngày 26/02/2013. Tiếp tục tạm giam bị cáo Dương Ngọc Th2 (Thảo 

Ma) để bảo đảm thi hành án. 

2. Về án phí hình sự phúc thẩm: Mỗi bị cáo Phạm Thị Lệ Th (Gái), Dương 

Ngọc Th2 (Thảo Ma) nộp 200.000đ (hai trăm ngàn đồng). 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật. 
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 3. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 07 tháng 8 năm 2017. 

 Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, bị cáo 

Phạm Thị Lệ Th và bị cáo Nguyễn Thị Ngọc S có quyền gửi đơn lên Chủ tịch 

nước, Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam để xin ân giảm án tử hình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

              TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

             THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- Tòa án nhân dân tối cao (1) 

- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 

tại thành phố Hồ Chí Minh(1) 

- TAND Tp. HCM(1); 

- VKSND Tp. HCM(1); 

- Cục THADS Tp. HCM(1); 

- CA Tp. HCM(1); 

- Sở tư pháp Tp. HCM(1); 

- Trại tạm giam công an Tp. HCM(8) 

- Lưu (3) 20b án 22. 

 

 

 

 

      Đặng Văn Ý 

 

 

32



TÒA ÁN NHÂN DÂN 
HUYỆN CÔ TÔ 

TỈNH QUẢNG NINH 
 

Số:08/2017/HS-ST 
Ngày 26/12/2017 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CÔ TÔ, TỈNH QUẢNG NINH 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

-Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Đoàn Hồng Thắng. 
-Các Hội thẩm nhân dân: 
1. Ông Phạm Đức Quảng    
2. Ông Nguyễn Cao Kỳ         
-Thư ký phiên toà: Ông Phạm Văn Thành   -Thư ký Tòa án 

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh tham gia phiên 
toà: Ông Nguyễn Văn Định - Kiểm sát viên  
      Trong ngày 26 tháng 12 năm 2017, tại Hội trường xét xử, Tòa án nhân dân huyện 
Cô Tô, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 06/2017/TLST-HS ngày 23 
tháng 11 năm 2017, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 06/2017/QĐXX-ST ngày 
08/12/2017 đối với các bị cáo:  
      1. Nguyễn Hải Q; 

Sinh ngày 02 tháng 01 năm 1997, tại huyện NX , tỉnh HT ; 
Nơi ĐKNKTT và chỗ ở hiện nay: Thôn TX , xã ĐT, huyện CT, tỉnh Q N; 

Nghề nghiệp: Lao động tự do;  Trình độ văn hoá: Lớp 9/12;   Dân tộc: Kinh; 
Con ông Nguyễn Hải Đ (đã chết) và bà Trịnh Thị L; Vợ con: chưa có; Tiền án: 

Chưa; Tiền sự: có 02 tiền sự, ngày 02/9/2016 bị công an thị trấn Cô Tô xử phạt vi phạm 
hành chính về hành vi đánh nhau; ngày 17/10/2016 bị công an huyện Cô Tô xử phạt 
hành chính về hành vi đánh nhau; Nhân thân: ngày 28/11/2013 bị Tòa án nhân dân 
huyện Cô Tô xử phạt 06 tháng tù về tội “ Trộm cắp tài sản”; ngày 16/4/2015 bị Tòa án 
nhân dân huyện Cô Tô xử phạt 07 tháng tù về tội “ Trộm cắp tài sản” ngày 19/12/2015 
đã chấp hành xong hình phạt tù. 

Bị cáo ra đầu thú ngày 28/5/2017 và bị tạm giữ, tạm giam đến ngày 16/11/2017 
được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; hiện tại ngoại, Có 
mặt tại phiên tòa. 

2. Bùi  Đức Th; 
Sinh ngày 05 tháng 01 năm 1993, tại huyện CT, tỉnh Quảng Ninh; 

Nơi ĐKNKTT và chỗ ở hiện nay: Khu 3, thị trấn CT, huyện CT, tỉnh Quảng Ninh; 
Nghề nghiệp: Không;  Trình độ văn hoá: Lớp 12/12;   Dân tộc: Kinh; 
Con ông Bùi Đức M và bà Nguyễn Thị M; Vợ là Phạm Thị L và 01 con nhỏ sinh 

năm 2016; Tiền án, tiền sự: chưa. 
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Bị cáo bị bắt quả tang ngày 28/5/2017, hiện đang được áp dụng biện pháp ngăn 
chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; hiện tại ngoại, Có mặt tại phiên tòa. 

-Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 
1. Anh Nguyễn Văn T; Trú tại: Khu 4, thị trấn C T, huyện C T, tỉnh Quảng Ninh; 

Có mặt 
2. Anh Nguyễn Xuân Ch; Trú tại: Khu 4, thị trấn C T, huyện CT, tỉnh Quảng 

Ninh, Có  mặt 
-Người làm chứng:  

1. Anh Phạm Văn M; Trú tại: Khu 4, thị trấn C T, huyện C T, tỉnh Quảng Ninh;  
Vắng mặt 

2. Anh Nguyễn Xuân G; Trú tại: Khu 4, thị trấn C T, huyện C T, tỉnh Quảng 
Ninh; Vắng  mặt 

 
NHẬN THẤY 

        Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 
được tóm tắt như sau:  Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 28/5/2017 Nguyễn Hải Q, Bùi Đức 
Th, anh Nguyễn Văn T và anh Nguyễn Xuân Ch có quan hệ quen biết rủ nhau đến bè ở 
Âu cảng của anh Ngô Văn C để chơi. Khi Q, Th, anh Tvà anh Ch đến bè của anh C thì 
Q bỏ bộ đồ sử dụng ma túy (Q chuẩn bị từ trước), Q cho ma túy vào đồ sử dụng và bảo 
mọi người sử dụng. Lúc này anh C đi đến bè lên Q dừng lại, sợ bị phát hiện, Q cất đồ 
sử dụng ma túy vào túi quần. Khoảng 20 phút sau, Th bảo mọi người đến khu vực H V 
thuộc xã Đ T để uống bia. Th điều khiển xe mô tô BKS 14K6 – 96.. chở Q đi trước, anh 
Ch điều khiển xe mô tô BKS 89E1 – 129.. chở anh T đi sau. Trên đường đi do lúc trước 
chưa sử dụng được ma túy, Q vẫn muốn sử dụng ma túy, Q nói với Th đang khát nước 
và bảo Th dừng lại mua 01 chai nước lọc uống, mục đích của Q dùng chai nước nắp 
vào dụng cụ để sử dụng ma túy, Th đồng ý vào quán không rõ tên tại khu vực….. thuộc 
khu 3, thị trấn C T mua 01 chai nước lavie mở uống một ít rồi đưa cho Q cầm sau đó đi 
tiếp. Trên đường đi, Q rủ Th đến khu vực đập nước thôn Tr X, xã Đ T, huyện C T để sử 
dụng ma túy, thấy vậy khi đến gần lối rẽ vào đập nước Trường Xuân, Tháp chủ động 
lấy điện thoại gọi cho anh Ch bảo vào đập nước Tr X sử dụng ma túy, sau đó Th chở Q 
vào trong đập để Q tìm địa điểm. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày Ch chở T đến gặp Q và 
Th tại đập nước Tr X, Qbỏ bộ đồ sử dụng ma túy và gói ma túy đá ra cùng Th, anh T , 
anh Chg sử dụng thì bị Công an huyện C T phát hiện bắt quả tang. 
       Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Hải Q khai: sau khi không sử 
dụng được ma túy tại bè của anh C, cả bọn rủ nhau đi lên khu H V, xã Đ T uống bia. 
Trên đường đi bị cáo rủ Th vào đến khu đập nước Tr X sử dụng ma túy, Th đồng ý. Sau 
khi bị cáo và Th đến khu đập Tr X được khoảng 05 phút thì T và Ch cũng đến, cả bọn 
bỏ ma túy ra sử dụng, trong khi đang sử dụng ma túy thì cơ quan công an phát hiện 
đuổi bắt, bị cáo bỏ chạy và sau đó đến cơ quan công an đầu thú. 
         Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Bùi Đức Th khai: Bị cáo cùng với Q đi 
một xe máy lên khu H V, xã Đ T để uống bia, trên đường đi Q có rủ bị cáo vào khu đập 
nước Tr X, xã Đ T để sử dụng ma túy, bị cáo đồng ý. Khi đến lối rẽ vào đập nước Tr X 
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bị cáo gọi điện cho Ch, rủ Ch vào trong đập nước Tr X sử dụng ma túy. Khoảng 05 
phút sau thì Ch và T đến và cả bọn bỏ ma túy ra sử dụng. Trong khi đang sử dụng ma 
túy thì bị cơ quan công an phát hiện bắt quả tang bắt giữ.      
        Người làm chứng Nguyễn Xuân Ch khai: Ch và T đi cùng một xe máy, trên đường 
đi xuống H V uống bia thì Th gọi điện cho Ch rủ vào khu vực đập nước Tr X, xã Đ T 
để sử dụng ma túy. Ch đồng ý vì trước đó cả bọn đã có ý định sử dụng ma túy tại bè 
của anh C ở Âu cảng C T. 
       Người làm chứng Nguyễn Văn T khai: Trên đường T cùng Ch đi xuống khu HV, 
xã Đ T, khi đến khu vực đập nước Tr X, Chđi vào trong đập nước, tại đây T cùng với 
Ch, Q và Th cùng sử dụng ma túy đá. Trong lúc đang sử dụng ma túy thì bị cơ quan 
công an phát hiện bắt quả tang. 
       Tại các bản kết luận giám định số 342/GĐMT, 343/GĐMT ngày 30/5/2017 của 
Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh kết luận: trong mẫu nước tiểu của 
Bùi Đức Th, Nguyễn Văn T và Nguyễn Xuân Ch gửi giám định có chất ma túy loại 
methamphetamine; chất lỏng trong suốt đựng trong chai nhựa gửi giám định là chất ma 
túy loại methamphetamine. (methamphetamine nằm trong danh mục II, stt: 67 - nghị 
định số 82/2013/NĐCP, ngày 19/7/2013).    
        Tại biên bản bắt người phạm tội quả tang lập hồi 15 giờ 45 phút ngày 28/5/2017 
tại Công an huyện CT thể hiện: Vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 28/5/2017 tại khu vực 
rừng gần đập nước Tr X thuộc thôn Tr X, xã Đ T, huyện C T, tỉnh Quảng Ninh, tổ công 
tác công an huyện C T phát hiện bắt quả tang Nguyễn Văn T, Bùi Đức Th, Nguyễn 
Xuân Ch đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy dạng đá. Vật chứng thu giữ 
gồm: 01 chai nhựa màu trắng nhãn hiệu Lavie bên trong có khoảng 350ml nước màu 
trắng, trên miệng chai có đậy 01 nắp màu xanh, trên nắp có đục 02 lỗ hình tròn gắn 02 
ống nhựa màu đen; 01 đoạn ống hút bằng nhựa màu đen KT (24,5x0,5)cm; 01 đoạn ống 
hút nhựa màu đen KT (7,6x0,5)cm; 01 đoạn ống nhựa màu đen được cắt vát 01 đầu KT 
(12x0,5)cm; 01 bật lửa gas màu xanh nước biển đã được thảo bỏ phần kim loại bảo vệ 
phía trước và được gắn thêm phần “đầu đốt”; 01 bật lửa màu xanh nõn chuối đã được 
tháo phần kim loại bảo vệ phía trên. Thu giữ của Th 01 điện thoại di động nhãn hiệu 
Mobell; của Ch 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F1; của T 01 điện thoại di động 
nhãn hiệu OPPO F1S và 300.000 đồng.  
       Tại bản cáo trạng số: 06/KSĐT-HS ngày 20/11/2017, Viện kiểm sát nhân dân 
huyện C T đã truy tố các bị cáo Nguyễn Hải Q và Bùi Đức Th về tội “Lôi kéo người 
khác sử dụng trái phép chất ma túy”, theo khoản 1 Điều 200 của Bộ luật hình sự. 
       Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo 
Nguyễn Hải Q và Bùi Đức Th về tội danh và điều luật áp dụng như nội dung bản cáo 
trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:  
      Áp dụng khoản 3 Điều 7, khoản 1 Điều 258 của Bộ luật hình sự số: 
100/2015/QH13; Nghị quyết số: 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội khóa 14 
và khoản 1 Điều 200; điểm h khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 20; Điều 33; Điều 53 của 
Bộ luật hình sự (1999).đối với hai bị cáo, riêng bị cáo Th áp dụng thêm Điều 47 và 
Điều 60 của Bộ luật hình sự (1999). Xử phạt bị cáo Nguyễn Hải Q với mức hình phạt 
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từ 12 tháng đến 15 tháng tù; Xử phạt bị cáo Bùi Đức Th với mức hình phạt từ 09 tháng 
đến 12 tháng tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 18 tháng đến 24 tháng; 
Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.  
     Về vật chứng: Tịch thu và tiêu hủy 01 nắp chai nhựa màu xanh, 03 đoạn ống nhựa 
và 02 chiếc bật lửa ga; Tịch thu sung quỹ nhà nước chiếc điện thoại di động nhãn hiệu 
Mobell của Bùi Đức Th; Trả lại cho anh Nguyễn Xuân Ch 01 chiếc điện thoại di động 
nhãn hiệu OPPO F1; Trả lại cho anh Nguyễn Văn T 01 chiếc điện thoại di động nhãn 
hiệu OPPO F1S và 300.000đồng, theo qui định tại điểm a khoản 1 Điều 41 của Bộ luật 
hình sự và các điểm a, đ khoản 2 Điều 76 của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

 
XÉT THẤY 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 
tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: Tại phiên tòa hai bị cáo Nguyễn 
Hải Q và Bùi Đức Th đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản cáo trạng đã nêu. Lời 
khai nhận của các bị cáo phù hợp với lời khai của những người làm chứng, phù hợp với 
Biên bản bắt giữ người có hành vi phạm tội quả tang và các tài liệu chứng cứ khác được 
thu thập có trong hồ sơ vụ án và được thẩm tra tại phiên tòa.  

Như vậy có đủ cơ sở để khẳng định: Vào trưa ngày 28/5/2017, do không sử dụng 
được ma túy tại nhà bè của anh Ngô Văn C ở Âu cảng C T, bị cáo Nguyễn Hải Q đã rủ Bùi 
Đức Th đến khu vực đập nước Tr X thuộc thôn Tr X, xã Đ T, huyện C T tiếp tục sử dụng 
chất ma túy. Bị cáo Bùi Đức Th đồng ý và gọi điện thoại cho Nguyễn Xuân Ch, rủ Ch đến 
cùng sử dụng chất ma túy, đi cùng Ch còn có Nguyễn Văn T. Khoảng 15 giờ 30 phút cả 
bọn đang sử dụng chất ma túy (loại methamphetamine) thì bị cơ quan công an huyện C T 
phát hiện bắt quả tang. 

Về tội danh: Hành vi rủ Bùi Đức Th (không phải là người nghiện chất ma túy) của 
bị cáo Nguyễn Hải Q và hành vi gọi điện thoại rủ Nguyễn Xuân Chg (cũng không phải là 
người nghiện chất ma túy) của bị cáo Bùi Đức Th sử dụng trái phép chất ma túy đã phạm 
vào tội “ Lôi kéo người khác sử dụng chất ma túy” qui định tại  Điều 200 của Bộ luật hình 
sự (1999). Viện kiểm sát nhân dân huyện C T truy tố hai bị cáo Nguyễn Hải Q và Bùi Đức 
Th là đúng người, đúng tội.  

Hành vi phạm tội của các bị các bị cáo đã xâm phạm đến những qui định của Nhà 
nước về quản lý và sử dung chất ma túy. Ngoài ra còn xâm phạm đến trật tự an toàn xã 
hội, làm gia tăng tệ nạn sử dụng trái phép chất ma túy. 

Về nhân thân các bị cáo: Bị cáo Nguyễn Hải Q đã bị Tòa án nhân dân huyện Cô 
Tô hai lần kết án về tội Trộm cắp tài sản vào tháng 11/2013 và tháng 4/2015, cả hai lần bị 
kết án này bị cáo Q đều phạm tội khi chưa thành niên, nên đã được xóa án tích theo qui 
định tại điều 107 của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13. Tuy nhiên vào ngày 02/9/2016 
bị công an thị trấn C T và ngày 17/10/2016 bị công an huyện C T xử phạt vi phạm hành 
chính đều về hành vi đánh nhau. Bị cáo Bùi Đức Th trước khi phạm tội chưa từng vi 
phạm pháp luật. 

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Mặc dù có nhiều người sử dụng trái 
phép chất ma túy cùng với các bị cáo, nhưng hai bị cáo rủ rê người khác sử dụng chất ma 
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túy không có tổ chức, hành vi rủ rê lôi kéo người khác sử dụng chất ma túy của hai bị cáo 
có tính độc lập với nhau. Mỗi bị cáo chỉ có hành vi rủ một người khác sử dụng trái phép 
chất ma túy. Hành vị phạm tội của các bị cáo không vi phạm các tình tiết định khung tăng 
nặng, nên chỉ phạm tội thuộc khoản 1 Điều 200 của Bộ luật hình sự. 

Khoàn 1 Điều 200 của bộ luật hình sự ( năm 1999) qui định: 
“ 1. Người nào cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy, 

thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm”. 
Tuy nhiên tại khoản Điều 1 Điều 258 của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 qui 

định về Tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy lại qui định “ 1. Người nào 
rủ rê,dụ dỗ, xúi giục hoặc bằng các thủ đoạn khác nhằm lôi kéo người khác sử dụng trái 
phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm”. Nên căn cứ vào khoản 3 Điều 7 
Bộ luật hình sự 100/ 2015/ QH13 và Nghị quyết số: 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của 
Quốc hội khóa 14, áp dụng Điều 258 của Bộ luật hình sự số 100/ 2015/ QH13 đề xử lý 
đối với các bị cáo vì Điều 258 của Bộ luật hình sự số 100/ 2015/ QH13 có lợi cho các bị 
cáo hơn Điều 200 của bộ luật hình sự ( năm 1999). 
       Về vai trò của các bị cáo trong vụ án: Trong vụ án này bị cáo Nguyễn Hải Q là người 
chuẩn bị chất ma túy, dụng cụ sử dụng chất ma túy và chủ động tìm địa điểm sử dụng chất 
ma túy, trực tiếp rủ rê lôi kéo bị cáo Th cùng sử dụng chất ma túy, nên bị cáo Q vừa là 
người khởi xướng vừa là người thực hành giữ có vai trò chính trong vụ án. Còn bị cáo Th 
vừa là người bị lôi kéo nhưng cũng là người thực hành chủ động gọi thêm người khác đến 
để cùng sử dụng ma túy, tính chất phạm tội ít nghiêm trọng , nên có vai trò sau bị cáo Q. 
       Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với các bị cáo: 
       Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 48 của 
Bộ luật hình sự. 
         Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo Nguyễn Hải Q khi bị phát hiện đã 
bỏ chạy, nhưng ngay sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú khai bào thành khẩn, nên xem 
xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo Q theo qui định tại điểm  p khoản 1 và khoản 
2  Điều 46 của Bộ luật hình sự. Bị cáo Bùi Đức Th sau khi bị bắt quả tang đã thành khẩn 
khai báo, tại phiên tòa tỏ ra ăn năn hối cải. Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít 
nghiêm trọng, nên xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo Th theo qui định tại 
điểm h, p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự. 
          Về mức hình phạt và biện pháp giáo dục cải tạo: Căn cứ vào tính chất mức độ phạm 
tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân các bị cáo và vai trò của các bị 
cáo trong vụ án xét thấy cần xử phạt bị cáo Nguyễn Hải Q với mức hình phạt  ở mức khởi 
điểm của khung hình phạt và buộc bị cáo phải tập trung cải tạo. Đối với bị cáo Bùi Đức Th 
lần đầu phạm tội, mức độ phạm tội không lớn, tính chất phạm tội ít nghiêm trọng, đã nhận 
thức được tội lỗi mong muốn được tạo cơ hội sửa chữa. Con của bị cáo còn nhỏ và bị cáo 
có nơi cư trú rõ ràng, nên xử phạt bị cáo Bùi Đức Th với mức hình phạt thấp hơn bị cáo Q 
và ở mức dưới khung hình phạt, cho bị cáo hưởng án treo, cải tạo tại địa phương cũng đủ 
giáo giáo dục bị cáo trở thành người tốt, theo qui định tại Điều 47 và Điều 60 của Bộ luật 
hình sự. 
        Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo phạm tội không vì mục đích vụ lợi, điều kiện kinh 
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tế của các bị cáo khó khăn, các bị cáo đều không có việc làm ổn định, nên không áp dụng 
hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.  
       Về xử lý vật chứng: Khi bắt người có hành vi phạm tội quả tang, cơ quan công an 
có thu giữ tại hiện trường và trong người những đối tượng bị bắt giữ vật chứng gồm: 01 
chai nhựa màu trắng nhãn hiệu Lavie bên trong có khoảng 350ml nước trong suốt, trên 
miệng chai có đậy một nắp chai nhựa màu xanh có đục 02 lỗ hình tròn; 03 đoạn ống hút 
bằng nhựa màu đen; 01 bật lửa gas màu xanh nước biển đã được thảo bỏ phần kim loại 
bảo vệ phía trước và được gắn thêm phần “đầu đốt”; 01 bật lửa màu xanh nõn chuối đã 
được tháo phần kim loại bảo vệ phía trên. Số vật chứng trên là những công cụ dùng vào 
việc sử dụng ma túy, trừ 01 chai nhựa màu trắng nhãn hiệu Lavie đã đưa đi giám định, 
cơ quan giám định không hoàn lại. Còn 01 nắp chai nhựa màu xanh, 03 đoạn ống nhựa 
và 02 chiếc bật lửa ga không còn giá trị lên tịch thu tiêu hủy. Chiếc điện thoại di động 
nhãn hiệu Mobell thu của bị cáo Bùi Đức Th đây là công cụ Th dùng vào việc phạm tội, 
nên tịch thu phát mại sung quỹ Nhà nước. 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F1 
thu của Nguyễn Xuân Ch đây là tài sản của Ch không dùng vào việc phạm tội nên trả 
lại cho Ch. 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F1S và 300.000 đồng, thu của 
Nguyễn Văn T đây là tài sản của Tiến không dùng vào việc phạm tội nên trả lại cho T. 
       Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự theo qui định tại khoản 1 Điều 99 
của Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 
của Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá 14. 
       Vì các lẽ trên 

 
QUYẾT ĐỊNH 

         Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Hải Q và Bùi Đức Th phạm tội “Lôi kéo người khác 
sử dụng trái phép chất ma túy”. 
       Áp dụng: khoản 3 Điều 7, khoản 1 Điều 258 của Bộ luật hình sự số: 
100/2015/QH13; Nghị quyết số: 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội khóa 14 
và khoản 1 Điều 200; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46;  Điều 20; Điều 33; Điều 53 
của Bộ luật hình sự (1999). Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Hải Q 12( Mười hai) tháng tù. 
Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, trừ đi những ngày bị 
tạm giữ, tạm giam  (từ ngày 28/5/2017 đến ngày 16/11/2017).  
       Áp dụng: khoản 3 Điều 7, khoản 1 Điều 258 của Bộ luật hình sự số: 
100/2015/QH13; Nghị quyết số: 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội khóa 14 
và khoản 1 Điều 200; điểm h, p khoản 1 Điều 46; Điều 47; Điều 20; Điều 33; Điều 53; 
khoản 1, 2 Điều 60 của Bộ luật hình sự (1999). Xử phạt: Bị cáo Bùi Đức Th 09 (Chín) 
tháng tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 18 (Mười tám) tháng kể từ ngày tuyên 
án sơ thẩm (26/12/2017) 
       Giao bị cáo Bùi Đức Th cho Ủy ban nhân dân thị trấn C T, huyện C T, tỉnh Quảng 

Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng 
án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo qui định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Thi 
hành án hình sự. Gia đình bị cáo Bùi Đức Th có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân 
dân cấp xã nơi bị cáo cư trú trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. 
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     Về vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 41 của Bộ luật hình sự và các điểm a, 
đ khoản 2 Điều 76 của Bộ luật tố tụng hình sự. Tịch thu và tiêu hủy 01 nắp chai nhựa 
màu xanh, 03 đoạn ống nhựa và 02 chiếc bật lửa ga; Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 
chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Mobell; Trả lại cho anh Nguyễn Xuân Ch 01 chiếc 
điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F1; Trả lại cho anh Nguyễn Văn T 01 chiếc điện 
thoại di động nhãn hiệu OPPO F1S( Tình trạng vật chứng như biên bản giao nhận vật 
chứng giữa công an huyện C T và Chi cục thi hành án dân sự huyện C T ngày 
27/9/2017). Trả lại cho anh Nguyễn Văn T 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) tại biên lai 
thu tiền số 0000482 ngày 27/9/2017 của Chi cục thi hành án dân sự huyện C T. 
      Về án phí: Căn cứ khoản 1 Điều 99 của Bộ luật tố tụng hình sự; áp dụng Nghị 
quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá 
14 qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 
Hai bị cáo Nguyễn Hải Q và Bùi Đức Th, mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm 
nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 
       Về quyền kháng cáo: Các bị cáo và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. 
Căn cứ Điều 231, 234 của Bộ luật Tố tụng hình sự, các bị cáo và những người có quyền 
lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án 
(26/12/2017).  
  
Nơi nhận:                                                     T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- Các bị cáo .                                                                          THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

- VKSND.H. C T; 
- Công an.H.C T; 
- Chi cục THADS.H. C T; 
- TAND tỉnh Q.Ninh; 
- THA HS; 
- Lưu hồ sơ vụ án. 

                                                                                               Đoàn Hồng Thắng 
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 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOẰNG HOÁ 

                tỉnh Thanh Hoá 

                   ------------ 
Bản án số: 87/2017/HSST 
     Ngày 12/9/2017    

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 
 
               

 

 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

-------------------------------------------- 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOẰNG HOÁ 

                   Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có 
 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Bà Lê Thị Phương Thanh 

 Các Hội thẩm nhân dân:          1. Ông  Hoàng Ngọc Năm 

                                                    2. Bà Trịnh Thị Loan 

 Thư ký toà án ghi biên bản phiên toà: Ông Nguyễn Văn Binh - Cán bộ Toà án 

nhân dân huyện Hoằng Hoá 

 Đại diện VKSND huyện Hoằng Hoá : Ông  Hoàng Sỹ Hoan -KSV                                 

Ngày 12  tháng  9  năm 2017, tại Trụ sở TAND huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa, Tòa án nhân dân huyện Hoằng Hoá mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ 

lý số 64/2017/TLST- HS ngày 05 tháng 7 năm 2017 đối với: 

Bị cáo Nguyễn Đức T  - Sinh năm 1982; STQ: Thôn X, xã P,  huyện H, tỉnh 

T. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá 8/12; Con ông Nguyễn Đức H  và bà 

Lê Thị H. Có vợ là Nguyễn Thị K, sinh năm 1982. Có 03 con: Lớn nhất sinh năm 2004, 

nhỏ nhất sinh năm 2016. 

Tiền án, tiền sự: Chưa. 

Nhân thân: Năm 2010 bị TAND Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 30 

tháng tù về tội: Làm giả con dấu, mua bán tài liệu của cơ quan Nhà nước.  

  Bị cáo bị tạm giữ + giam từ ngày 10/3/2017, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm 

giam Công an tỉnh Thanh Hóa, có mặt. 

                                         NỘI DUNG VỤ ÁN 

Bị cáo Nguyễn Đức T bị  VKSND huyện Hoằng Hoá truy tố về hành vi phạm tội 

như sau: 

Vµo håi 17h 45’ ngµy 10/3/2017, t¹i nhà NguyÔn §øc T, ë Th«n X, x· P, huyÖn H, 

tØnh T. Tæ c«ng t¸c §éi c¶nh s¸t ®iÒu tra téi ph¹m vÒ ma tóy C«ng an huyÖn Ho»ng Hãa 
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phèi hîp víi §ån biªn phßng Ho»ng Trêng, tØnh Thanh Hãa ph¸t hiÖn vµ b¾t qu¶ tang 

NguyÔn §øc T ®ang b¸n tr¸i phÐp chÊt ma tóy cho Lª Ph¹m N - sinh n¨m 1993 vµ Mai 

V¨n H - sinh n¨m 1989, ®Òu ë x·  T, huyÖn H, tØnh T; Tang vËt chøng thu gi÷ trong ngêi 

Lª Ph¹m N vµ Mai V¨n H mçi ngêi 01 (tÐp) èng nhùa cã ®Æc ®iÓm mµu tr¾ng kÝch thíc 

(0,5 x 1,5)cm bÞt kÝn hai ®Çu, bªn trong chøa chÊt bét mµu tr¾ng ngµ. N vµ H khai nhËn ®ã 

lµ hªr«in võa mua cña T víi gi¸ 100.000®ång/ èng (tÐp); Vµ thu gi÷ trong tói quÇn sau 

bªn tr¸i cña NguyÔn §øc T sè tiÒn 910.000® (ChÝn tr¨m mêi ngh×n ®ång) tiÒn Ng©n 

hµng Nhµ níc ViÖt Nam, trong ®ã cã 200.000®ång lµ sè tiÒn T võa b¸n tr¸i phÐp chÊt ma 

tóy cho N vµ H. Thu gi÷ trong tói quÇn bªn ph¶i cña NguyÔn §øc T 23  (Hai m¬i ba) 

èng nhùa mµu tr¾ng kÝch thíc (0,5 x 1,5)cm bÞt kÝn hai ®Çu, bªn trong mçi èng nhùa ®Òu 

chøa chÊt bét mµu tr¾ng ngµ vµ 04 ( Bèn) gãi giÊy mµu tÝm kÝch thíc (2 x 3)cm bªn 

trong mçi gãi ®Òu chøa côc chÊt bét mµu tr¾ng ngµ. C¬ quan CS§T C«ng an huyÖn Ho»ng 

Hãa ®· tiÕn hµnh niªm phong vËt chøng: ký hiÖu M1 ( thu cña N); Ký hiÖu M2 ( thu cña 

H); ký hiÖu M3 ( thu cña T) ®Ó trng cÇu gi¸m ®Þnh.  

Thùc hiÖn lÖnh kh¸m xÐt n¬i ë cña NguyÔn §øc T sè 22/CS§T ngµy 10/3/2017. 

Qua kh¸m xÐt n¬i ë,  C¬ quan CS§T C«ng an huyÖn Ho»ng Hãa ®· thu gi÷: 01 khÈu sóng 

tù chÕ, b¸n sóng b»ng gç, nßng sóng dµi 75cm; 01 ®Çu thu camera mµu ®en kÝch thíc 

(25 x 20)cm; 01 laptop mµu tr¾ng hiÖu Sony VAIO; 01(mét) ®iÖn tho¹i di ®éng mµu vµng 

®ång hiÖu OPPO vµ 40 tê tiÒn mçi tê mÖnh gi¸ 500.000vnđ( năm trăm ngàn đồng) b»ng 

20.000.000®ång ( hai m¬i triÖu ®ång). 

Sau khi thu gi÷ vµ niªm phong vËt chøng, C¬ quan CS§T C«ng an huyÖn Ho»ng 

Hãa ®· ra quyÕt ®Þnh trng cÇu gi¸m ®Þnh sè 55/CS§T ngµy 11/3/2017. T¹i kÕt luËn gi¸m 

®Þnh sè 766/PC54-MT ngµy 13/3/2017 cña Phßng kü thuËt h×nh sù C«ng an tØnh Thanh 

Hãa kÕt luËn: Sè ma tóy C¬ quan CS§T C«ng an huyÖn Ho»ng Hãa thu gi÷ trong vô ¸n cã 

tæng träng lîng 1,078g ( mét phÈy kh«ng b¶y t¸m gam) cã hªr«in. 

T¹i C¬ quan CS§T C«ng an huyÖn Ho»ng Hãa,  Lª Ph¹m N khai nhËn: Vµo 

kho¶ng 17h  ngµy 10/3/2017  Lª Ph¹m N tõ x· Ho»ng Trêng ®i nhê xe cña ngêi ®i 

®êng ®Õn x· Ho»ng Phô, sau ®ã ®i bé vµo nhµ NguyÔn §øc T - ë Th«n  X, xã  P ®Ó mua 

ma tóy vÒ sö dông. Khi vµo ®Õn s©n, gÆp NguyÔn §øc T trong nhµ ®i ra s©n, N hái mua 

ma tóy, T ®ång ý b¸n. N ®a 100.000®ång (mét tr¨m ngh×n ®ång), T nhËn tiÒn vµ lÊy 01 

èng (tÐp) hªr«in ®a cho N. Cïng lóc nµy cã Mai V¨n H – Sinh n¨m 1991, ë cïng x· R 

®Õn hái T mua ma tóy, H ®a cho T 100.000®ång ( mét tr¨m ngh×n ®ång), T cÇm tiÒn vµ 

lÊy 01 èng (tÐp) hªr«in ®a cho H th× bÞ C«ng an Ho»ng Hãa ph¸t hiÖn b¾t gi÷ qu¶ tang vµ 

thu gi÷ c¸c vËt chøng. 

Mai V¨n H khai nhËn: Kho¶ng 17h 10’ ngµy 10/3/2017 Mai V¨n H tõ x·  R ®i nhê 

xe cña ngêi ®i ®êng ®Õn x·  P, sau ®ã ®i bé vµo nhµ NguyÔn §øc T - ë Th«n X , x·  P 

®Ó mua ma tóy vÒ sö dông. Khi vµo ®Õn s©n nhµ T nh×n thÊy T ®ang b¸n cho Lª Ph¹m N ( 
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cïng ë x· R 01 èng (tÐp) hªr«in. LiÒn sau ®ã Mai V¨n T l¹i mua 01 èng (tÐp) hªr«in vµ 

®a 100.000® (mét tr¨m ngh×n ®ång) cho T. Trong lóc hai bªn ®ang mua b¸n tr¸i phÐp 

chÊt ma tóy th× bÞ C«ng an huyÖn Ho»ng Hãa b¾t gi÷ qu¶ tang vµ thu gi÷ c¸c vËt chøng. 

Trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra, truy tè NguyÔn §øc T khai nhËn: T lµ ngêi nghiÖn chÊt 

ma tóy. Kho¶ng 17h 45’ ngµy 10/3/2017 ®ang ë nhµ t¹i Th«n X, x· P th× cã 01 nam thanh 

niªn ( tªn lµ Lª Ph¹m N, ë x· R) ®Õn hái mua ma tóy ( hªr«in), T ®ång ý b¸n cho N 01 

èng (tÐp) hªr«in víi gi¸ 100.000®ång/èng. LiÒn sau ®ã cã 01 nam thanh niªn ( tªn lµ Mai 

V¨n T, cïng ë x· R) ®Õn hái mua ma tóy ( hªr«in), T còng ®ång ý  b¸n cho H 01 èng 

(tÐp) hªr«in víi gi¸ 100.000®ång/èng, th× bÞ C«ng an huyÖn Ho»ng Hãa b¾t gi÷ qu¶ tang 

vµ thu gi÷ c¸c vËt chøng. Nguån gèc sè ma tóy trªn lµ vµo ngµy 08/3/2017 cã 01 ngêi 

®µn «ng tªn gäi lµ U, kho¶ng 40 tuæi, ë thµnh phè Thanh Hãa ( NguyÔn §øc T kh«ng râ 

hä tªn ®Çy ®ñ vµ ®Þa chØ cô thÓ) ®em ®Õn nhµ b¸n cho T kho¶ng gÇn 02 ph©n hªr«in víi 

gi¸ 1.800.000®ång (mét triÖu t¸m tr¨m ngh×n ®ång), T ®em chia nhá ®ùng trong c¸c èng 

nhùa mµu tr¾ng vµ gãi giÊy mµu tÝm ®Ó b¸n vµ sö dông dÇn. T sö dông mét Ýt, sè cßn l¹i 

s¸ng ngµy 10/3/2017 b¸n cho 01 ngêi nam giíi kh«ng râ tªn, ®Þa chØ, 08 (t¸m) tÐp 

hªr«tin ®îc 800.000®ång (t¸m tr¨m ngh×n ®ång), trong sè tiÒn nµy T ¨n s¸ng hÕt 

90.000®ång, cßn l¹i 710.000®ång vµ chiÒu ngµy 10/3/2017 b¸n cho Lª Ph¹m N vµ Mai 

V¨n H mçi ngêi 01 èng (tÐp) hªr«in th× bÞ C«ng an huyÖn Ho»ng Hãa b¾t gi÷ qña tang. 

Sè tiÒn vµ vËt chøng C¬ quan CS§T C«ng an huyÖn Ho»ng Hãa thu gi÷ trong biªn 

b¶n kh¸m xÐt khÈn cÊp. Qu¸ tr×nh ®iÒu tra x¸c ®Þnh: chiÕc ®Çu thu camera, laptop vµ chiÕc 

®iÖn tho¹i di ®éng OPPO ®Òu lµ tµi s¶n gia ®×nh do NguyÔn ThÞ K ( vî T) mua vµ tr¶ b»ng 

tiÒn l¬ng; Sè tiÒn 20.000.000®ång ( hai m¬i triÖu) lµ tiÒn do c«ng ty tr¶ chÕ ®é thai s¶n 

vµ tiÒn l¬ng do chị K dµnh dôm ®Ó nu«i con, kh«ng ph¶i lµ tµi s¶n do T ph¹m téi mµ cã. 

C¬ quan CS§T C«ng an huyÖn Ho»ng Hãa quyÕt ®Þnh xö lý vËt chøng b»ng h×nh thøc tr¶ 

l¹i cho chñ së h÷u hîp ph¸p lµ chÞ NguyÔn ThÞ K – Sinh n¨m 1982, ë x· P, huyÖn H, tØnh 

T lµ phï hîp 
 

 Ngày 07/7/2017 TAND huyện Hoằng Hóa đã ra Quyết định trưng cầu giám định 

bổ sung  số 15/2017/QĐ- TCGĐ về việc Trưng cầu hàm lượng ma túy trong vụ án trên. 

Tại Kết luận giám định số 1675/MT-PC54 ngày 29/7/2017 của Phòng Kỹ thuật 

Hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa đã kết luận: Mẫu của phong bì kí hiệu M1 gửi giám 

định có hàm lượng hêrôin là 49,42%; M2 là 45,80%; M3 là 48,97%. 

Bản cáo trạng số 61/VKS – HH ngày 30/6/2017  của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Hoằng Hoá truy tố Nguyễn Đức T về tội ‘’Mua bán trái phép chất ma tuý’’theo 

quy định tại điểm b khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự. 
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Tại phiên toà hôm nay đại diện VKS ND Huyện Hoằng Hóa đề nghị HĐXX:  áp 

dụng: Điểm b khoản 2 Điều 194 của BLHS; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều  33 

của BLHS: Xử phạt Nguyễn Đức T  từ 7 đến 8 năm tù; 

  Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện chứng cứ,  ý kiến của 

kiểm sát viên, bị cáo 
 

                                                           XÉT THẤY 
 

Tại phiên toà bị cáo Nguyễn Đức T  đã thành khẩn khai nhận: Do bản thân bị 

nghiện ma túy, nên để có tiền chi tiêu sử dụng ma túy ngày 08/3/2017, Nguyễn Đức T đã 

lên Thành phố Thanh Hóa mua của 1 người đàn ông không rõ địa chỉ, tên tuổi khoảng 2 

„‟phân‟‟ hêrôin với giá 1.800.000đ rồi về nhà chia nhỏ thành nhiều gói nhỏ để sử dụng 

và bán kiếm lời. Sau khi sử dụng 1 ít thì sáng ngày 10/3/2017  bán được cho một người 

nam giới không rõ tên tuổi, địa chỉ 08 tép hê rô in được 800.000đ; Chiều ngày 10/3/2017 

bán cho Lê Phạm N và Mai Văn H mỗi người 01 tép heroin thì bị bắt quả tang. 

 Tổng số ma túy thu giữ được trong vụ án này là 1,078g có hàm lượng:  49,42%;  

45,80% và 48,97%. 

Như vậy, sau khi bán xong cho Lê Phạm N 1 tép hêroin , thu tiền thì bị cáo tiếp 

tục bán cho Mai Văn H. Nên HĐXX đủ cơ sở để kết luận bị cáo Nguyễn Đức T  đã 

phạm tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”, theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 194 

Bộ luật hình sự. 

Xét tính chất vụ án: Ma túy  nằm trong danh mục các chất mà nhà nước ta cấm 

lưu hành dưới bất kỳ hình thức nào, và mọi hành vi mua bán tàng trữ liên quan đến ma 

túy đều bị pháp luật xử phạt nghiêm. Hành vi mua rồi bán lại trái phép ma túy của 

Nguyễn Đức T thực sự nguy hiểm cho xã hội.. Với số lượng ma túy bị cáo mua được để 

bán lẻ cho nhiều đối tượng đã góp phần  nhân rộng lên tình trạng nghiện  ma túy ngày 

càng gia tăng . Như vậy cần phải xử phạt nghiêm bị cáo bằng một mức hình phạt phù 

hợp  thì mới đảm bảo được công tác đấu tranh và phòng chống tội phạm hiện nay. 

Về tình tiết tăng nặng:  Bị cáo không chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thật thà khai báo, trong quá trình điều tra và tại 

phiên tòa hôm nay tỏ rõ được sự ăn năn hối hận. Gia đình bị cáo là gia đình có công với 

cách mạng, có bố và ông nội đều tham gia kháng chiến, hiện đang thờ cúng liệt sỹ nên bị 

cáo được  hưởng  tình tiết giảm nhẹ quy định ở điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật 

hình sự. 
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Trong vụ án này có Lê Phạm N và Mai Văn H  đã có hành vi Mua trái phép chất 

ma tuý để sử dụng, cơ quan điều tra đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 

đúng với các quy định của pháp luật. 

Về vật chứng: Số heroin có trọng lượng 1,078 gam bắt giữ trong vụ án  là vật 

nhà nước cấm lưu hành nên tiêu huỷ. Số tiền 910.000đ  thu được của bị cáo Nguyễn 

Đức T là tài sản do phạm tội mà có nên  sung quỹ Nhà nước. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 
 

Bởi các lẽ trên: 

                                                      QUYẾT ĐỊNH 
 
 

 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Đức T phạm tội "Mua bán trái phép chất ma tuý”. 

Áp dụng: Điểm b Khoản 2 Điều 194;  điểm p khoản 1, 2  Điều  46; Điều 33 Bộ luật 

hình sự.   

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Đức T: 7( bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 10/3/2017. 

Về xử lý vật chứng:  - Áp dụng điểm b,c khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự ; khoản 1, 

điểm a khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự. 

- Tịch thu tiêu huỷ toàn bộ số ma tuý còn lại  là 0,822g  sau giám định tại phong bì niêm 

phong không số  của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa theo Biên bản giao nhận 

vật chứng số 85/BBGN hồi 7 giờ 31 ngày 09/8/2017 tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện 

Hoằng Hóa. 

- Tịch thu để sung quỹ Nhà nước  910.000đ hiện thu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Hoằng Hoá theo biên lai thu  số AA/2010/ 003764  ngày  06/6/2017. 

Về án phí: Áp dụng khoản 1, 2 Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 

23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí  Tòa án:  Buộc bị cáo Nguyễn Đức T  chịu 200.000đ 

tiền án phí hình sự  sơ thẩm. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án thì 

người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi 

hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án 

theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được 

quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án sơ thẩm. 

Nơi nhận   

- Toà án nhân dân Tỉnh              TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
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- Viện kiểm sát HH                Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 
- Thi hành án HH 

- UBND xã                                                                                                  đã ký 
- Bị cáo 

- Lưu 

 

    

      Lê Thị Phƣơng Thanh 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO  

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

  

       Bản án số: 295/2018/HS-PT
 

      Ngày 06/6/2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TÒA ÁN
 
NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Tô Chánh Trung 

Các Thẩm phán: Ông Phan Đức Phương 

 Ông Trần Văn Mười 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Đỗ Hồng Quân – Thư ký Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 

- Đại diện Viện kiểm sát 
 
nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Ông Phạm Văn Nhàn - Kiểm sát viên.  

Ngày 06 tháng 6 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố 

Hồ Chí Minh, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 

194/2017/TLPT-HS ngày 08 tháng 5 năm 2017 đối với các bị cáo Vũ Xuân N, Lê 

Đức T, Nguyễn Thế M và Đào MH, do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án 

hình sự sơ thẩm số 107/2017/HS-ST ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Tòa án nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh và kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Các bị cáo: 

1. Vũ Xuân N; giới tính: Nam; sinh ngày 07/3/1978 tại Hải Dương; nơi 

đăng ký thường trú: thôn H, xã H1, huyện T, tỉnh Hải Dương; nơi cư trú trước khi 

bị bắt: lô A chung cư M, Phường X, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: 

Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: (không có); nghề nghiệp: buôn bán quần áo; 

trình độ văn hóa: 7/12; con ông Vũ Xuân T1 và bà Nguyễn Thị T2; hoàn cảnh gia 

đình: vợ tên Vi Thị H1, có hai con, con lớn sinh năm 2001, con nhỏ sinh năm 

2011; Tiền án, tiền sự: (không có); Bắt, tạm giam: 29/10/2014 (có mặt). 

Người bào chữa cho bị cáo N: Luật sư Trịnh Bá T3 – Đoàn luật sư Thành 

phố Hồ Chí Minh (có mặt). 

2. Lê Đức T; giới tính: Nam, sinh năm 1970 tại Hải Dương; nơi đăng ký 

thường trú: xóm T, xã T, huyện T, tỉnh Hải Dương; những nơi đã cư trú trước khi 

bị bắt: đường D, phường X1, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; Khu phố X, 
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phường H quận T; Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; 

tôn giáo: (không có); nghề nghiệp: (không có); trình độ văn hóa: 7/12; con ông Lê 

Đức C (chết) và bà Phạm Thị M (chết), mẹ kế tên Lê Thị G; hoàn cảnh gia đình: 

vợ tên Nguyễn Thị T4, đã ly hôn, có hai con, lớn sinh năm 1992, con nhỏ sinh năm 

1995; Tiền án, tiền sự: (không có); Nhân thân: Năm 2012 đi cai nghiện ma túy tự 

nguyện tại Trung tâm lao động thương binh xã hội tỉnh Hải Dương, đến tháng 

6/2014 về địa phương; Bắt tạm giam: 28/10/2014; (có mặt). 

Người bào chữa cho bị cáo T: Luật sư Đỗ Ngọc O – Đoàn luật sư Thành phố 

Hồ Chí Minh (có mặt). 

3. Nguyễn Thế M; giới tính: Nam; sinh ngày 12/07/1973 tại tỉnh Hải 

Dương; nơi đăng ký thường trú: thôn T, xã V, huyện T, tỉnh Hải Dương; nơi cư trú 

trước khi bị bắt: đường N, Phường X2, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc 

tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: (không có); nghề nghiệp: bán quán cà phê; 

trình độ văn hóa: 7/12; con ông Nguyễn Xuân K và bà Dương Thị O1; hoàn cảnh 

gia đình: vợ tên Lê Thị D, đã ly hôn, có hai con, con lớn sinh năm 1997, con nhỏ 

sinh năm 2003; 

Tiền án: Ngày 23/9/2011, bị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử 

phạt 1 năm 6 tháng tù về tội “Đánh bạc” (bản án hình sự phúc thẩm số 

191/2011/HSPT); ngay 09/9/2011, bị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử 

phạt 1 năm tù về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” và 1 năm tù về tội “Cưỡng đoạt 

tài sản” (bản án số 283/2011/HSST). Chấp hành xong hình phạt tù ngày 

22/11/2012; 

Bắt tạm giam: 28/10/2014; (có mặt) 

4. Đào MH; tên gọi khác: H “trụ”; giới tính: Nam; sinh năm 1970 tại tỉnh 

Nam Định; nơi đăng ký thường trú: đường T, phường N, thành phố N1, tỉnh Nam 

Định; nơi cư trú trước khi bị bắt: khu phố X2, đường Y (nay là đường P), Phường 

X3, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn 

giáo: (không có); nghề nghiệp: buôn bán quần áo; trình độ văn hóa: 12/12; con ông 

Đào Trọng X và bà Đinh Thị T5; hoàn cảnh gia đình: vợ tên Ngô Bích T6, đã ly 

hôn, có hai con, con lớn sinh năm 1991, con nhỏ sinh năm 2002. 

Tiền án, tiền sự: (không có); Tạm giam: 29/10/2014; (có mặt) 

Người bào chữa cho các bị cáo M, H: Luật sư Trịnh Bá T3 – Đoàn luật sư 

Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt). 

 Ngoài ra, trong vụ án còn có bị cáo Hà Ngọc O2, những người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan không kháng cáo, không bị kháng nghị nên Tòa không triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Lúc 19 giờ 20 phút ngày 28/10/2014, tại ngã tư Bạch Đằng - Đinh Bộ Lĩnh, 

Phường 24, quận Bình Thạnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công 

an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện bắt quả tang Lê Đức T và Hà Ngọc O2 đang 

có hành vi mang ma túy đi bán, thu giữ trong nón bảo hiểm màu nâu do Lê Đức T 
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đang đội 989 viên nén tròn màu hồng và 11 viên nén tròn màu xanh, qua giám định 

có MA, cân nặng 91,9679g. Khám xét khẩn cấp nơi ở của T và O2 tại nhà số 9, 

đường Diên Hồng, Phường 1, quận Bình Thạnh phát hiện thu giữ 18 gói nylon 

chứa tinh thể màu trắng, qua giám định có MA, cân nặng 619,5382g; khám xét 

khẩn cấp nơi ở khác của T và O2 tại nhà số 78/16 đường số 6, Khu phố 2, phường 

Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức phát hiện thu giữ 1 xô nhựa màu xanh bên trong 

có 5 bịch nylon chứa tinh thể màu trắng, qua giám định có MA, cân nặng 

2.940,44g (Kết luận giám định số 1916/KLGĐ-H ngày 28/11/2014 và 

1917/KLGĐ-H ngày 28/11/2014 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh) (Bl số 104-105; 180-183). 

Lúc 19 giờ 30 phút ngày 28/10/2014, tại ngã ba Phan Đăng Lưu - Lam Sơn, 

Phường 5, quận Bình Thạnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an 

Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đội Tuần tra Phòng Cảnh sát giao thông 

đường bộ phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thế M đang trên đường đi bán ma túy, 

thu giữ của M2 gói nylon bên trong chứa tinh thể không màu, qua giám định có 

MA, cân nặng 99,8200g; khám xét khẩn cấp nơi ở của Mtại số 01 đường Nguyễn 

Hiến Lê, Phường 13, quận Tân Bình, phát hiện thu giữ 1 gói nylon chứa tinh thể 

rắn không màu, qua giám định có MA, cân nặng 9,7708g (Kết luận giám định số 

1918/KLGĐ-H ngày 12/01/2015 và 1919/KLGĐ-H ngày 28/11/2014 của Phòng 

Kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh) (Bl số 106-107; 287-290). 

Lúc 12 giờ ngày 29/10/2014, tại phòng 9.4 Lô A, chung cư Mỹ Phước, 

Phường 2, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng CSĐT tội phạm về 

ma túy Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an phường 2 quận 

Bình Thạnh phát hiện bắt quả tang Vũ Xuân N, đang có hành vi tàng trữ ma túy để 

bán, thu tại nơi ở của N 01 gói nylon bên trong chứa tinh thể không màu, kết quả 

giám định có MA, cân nặng 232,70g (Kết luận giám định số 1921/KLGĐ-H ngày 

28/11/2014 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh) (Bl số 

109; 254-255). 

Lúc 22 giờ ngày 29/10/2014, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy 

Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt khẩn cấp Đào M H về hành vi mua bán trái 

phép chất ma túy, khám xét khẩn cấp nơi ở của H tại 237/98/5 Tổ 16, Khu phố 2, 

Đường 57, Phường 14, quận Gò vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện thu giữ 

03 gói nylon chứa tinh thể không màu và 01 gói nylon chứa tinh thể màu hồng, kết 

quả giám định có MA, cân nặng 76,5208g, 02 gói nylon chứa chất bột màu trắng, 

kết quả giám định có heroine, cân nặng 22,6982 g, 03 gói nylon chứa chất bột màu 

đen, kết quả giám định là cần sa, cân nặng 6,5345g (Kết luận giám định số 

1923/KLGĐ-H ngày 11/11/2014 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh) (Bl số 110). 

Quá trình điều tra, các bị can khai nhận như sau: 

-Lê Đức T khai T bắt đầu mua bán ma túy từ giữa tháng 9/2014, nguồn ma 
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túy T mua của Vũ Xuân N 3 lần, cụ thể: Lần thứ nhất vào ngày 15/9/2014, tại nhà 

thuê cũ của T ở chung cư Phạm Viết Chánh, đường Nguyễn Hữu Cảnh, T mua của 

N 500g ma túy đá giá 250.000.000đ; lần thứ hai vào ngày 15/10/2014, T điện thoại 

cho N mua 700g ma túy đá giá 350.000.000đ và 50 viên ma túy tổng hợp giá 

110.000đ/viên, N đến nhà thuê của T, số 9 đường Diên Hồng, quận Bình Thạnh (T 

mới chuyển về) giao số ma túy trên cho T và nhận tiền; lần thứ 3 vào chiều ngày 

27/10/2014, N điện thoại cho T chào bán 3 kg ma túy đá, T kêu N mang đến xem 

hàng được thì lấy. Chiều 28/10/2014, T kêu N giao hàng tại nhà thuê của T số 9 

đường Diên Hồng, quận Bình Thanh, N đồng ý và giấu số ma túy đá trong cái loa 

nghe nhạc và 1 hộp bánh, bên trong có 5 gói ma túy đá (3kg) và 1.000 viên ma túy 

tổng hợp. T kiểm tra hàng (ma túy đá) xong thấy nhạt nên chỉ mua 2 kg giá 

1.000.000.000 đồng (trả tiền ngay) và 1.000 viên thuốc lắc, với giá 50.000.000 

đồng sẽ trả tiền sau, còn 1 kg N gửi T bán giùm khi nào bán xong sẽ trả tiền cho N 

sau. Số ma túy khi mua của N, T tự phân nhỏ rồi trực tiếp bán lại cho người khác 

hoặc nhờ O2 đi bán. Cụ thể: 

-Bán cho Nguyễn Thế M 4 lần: Lần đầu vào ngày 18/10/2014, tại nhà thuê 

của T số 9 đường Diên Hồng, bán 5g ma túy đá giá 5.000.000đ; lần thứ hai vào 

ngày 20/10/2014, T nhờ O2 bán 2,5g ma túy đá giá 25.000.000đ cho M; lần ba vào 

ngày 24/10/2014 bán 50g ma túy đá cho M, số ma túy này M mua giùm cho một 

người tên M2 (bạn của M) nhưng sau đó M2 chê hàng xấu đã trả lại cho M, Mtrả 

lại cho T, lần cuối vào ngày 28/10/2014 T trực tiếp bán cho M l00g ma túy đá. 

-Bán cho Đào Mạnh H 02 lần: Lần đầu khoảng đầu tháng 10/2014, bán 

50g-ma túy đá giá 32.500.000đ; lần thứ hai vào ngày 25/10/2014 bán l00g ma túy 

đá với giá 70.000.000đ. 

-T và O2 bán cho Phạm Quang T7 2 lần, một lần 5g ma túy tổng hợp vào 

ngày 25/10/2014, tại nhà số 531A đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13 

Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; một lần bán lOg ma túy đá với giá 

7.000.000đ/10g; 

-T và O2 bán cho Nguyễn Kim H2 30 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc) với 

giá 130.000đ/viên. 

-T và O2 bán cho một người tên U (không rõ lai lịch) ở Quận 12 khoảng 4 

lần mỗi lần 5g ma túy đá giá 3.500.000đ. 

-T và O2 bán cho một người nữ tên T8 (không rõ lai lịch) ở Quận 4 một lần 

5g ma túy đá. 

-T bán cho một người tên V (không rõ lai lịch) ở Quận 1, một lần 5g ma túy 

đá và một lần nhờ O2 bán l0g ma túy đá. Vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 

28/10/2014, T mang 100 gam viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc) cùng Hà Ngọc O2 

về cất giấu để bán nhưng trên đường đi thì bị bắt, số ma túy đá còn lại chưa kịp 

tiêu thụ đã bị thu giữ như trên (Bl số 203-210; 229-232). Việc mua bán và cất giấu 

ma túy nêu trên, O2 không biết và không có tham gia. O2 chỉ là người giúp sức đi 
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giao ma túy và lấy tiền về cho T khi T yêu cầu. 

+Hà Ngọc O2 khai bản thân đã phụ giúp T trong việc mua bán ma túy để 

được T cho ăn ở và chi phí sinh hoạt, như đã nêu trên. Ngày 28/10/2014, T và O2 

đang trên đường đi bán ma túy thì bị bắt quả tang, thu giữ 91,9679g có MA. Do đó, 

O2 phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số ma túy mà O2 trực tiếp bán là 

135.2269g có MA (Bl số 236-241) 

+Nguyễn Thế M  khai M đã mua ma túy đá của T 3 lần để sử dụng và bán, 

cụ thể: lần đầu 5g ma túy đá với giá 5.000.000đ, lần 2 mua 2,5g ma túy đá giá 

2.500.000đ, lần này O2 giao cho M, lần 3 mua 50g ma túy đá cho bạn tên M2 

nhưng sau đó M2 chê hàng xấu đã trả lại M rồi M đã đưa lại cho T, lần cuối là vào 

ngày 28/10/2014, M mua 2 bịch ma túy đá của T (chưa trả tiền) rồi đi taxi về, lúc 

trên xe taxi, Mthả 2 bịch ma túy đá xuống dưới gầm ghế. Khi xe đi đến đường 

Phan Đăng Lưu thì bị bắt và thu giữ số ma túy như trên (Bl.302-305). 

+Đào Mạnh H khai H mua ma túy của T 2 lần: Lần đầu mua 50g ma túy đá 

giá 32 500.000đ; lần 2 mua 100g ma túy đá với giá 70.000.000đ để bán lại cho 

người nghiện. Ngoài ra, cách thời điểm bị bắt khoảng 6 tháng, H mua 2 gói Heroin 

và 3 bịch cần sa của một người không rõ lai lịch tại khu vực ngã tư An Sương, 

Quận 12 để bán và sử dụng hết như đã nêu trên (B1 281- 286). 

- Phạm Quang T7 khai do nghiện ma túy nên mua ma túy của T và O2 được 

2 lần, một lần 5g ma túy tổng hợp và một lần l0g ma túy tổng hợp, tổng cộng là 

15g ma túy tổng hợp. Số ma túy mua được T7 đã sử dụng hết. Lời khai của T7 phù 

hợp với lời khai của T và O2 nêu trên. Quá trình điều tra, T7 đã hợp tác với Cơ 

quan điều tra, khai báo thành khẩn, lạ đối tượng nghiện đã nhiều lần mua ma túy 

của T và O2 để sử dụng và đã sử dụng hết. Do đó, Cơ quan điều tra Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh không truy cứu trách nhiệm hình sự và thông báo hành vi vi 

phạm của T7 và cho chính quyền địa phương xử lý là có cơ sở (Bl.325-320). 

-Nguyễn Kim H2 (là bị can trong vụ án “Mua bán trái phép chất ma túý”, 

(Công an Quận 3 đang thụ lý) khai nhận (thông qua bạn gái) có mua của T 30 viên 

ma túy tổng hợp (thuốc lắc) để bán lại kiếm lời (Bl.342-343); 

-Vũ Xuân N khai từ tháng 9/2014, đến khi bị bắt, N bán ma túy cho Lê Đức 

T 3 lần, tổng cộng 3,2kg ma túy đá và 1.050 viên ma túy tổng hợp (MA) (lần đầu 

500g, lần thứ hai 700g, lần thứ ba 2kg và 1.000 viên ma túy tổng hợp và gửi lại T 

lkg ma túy (MA) để T bán giùm, khi nào bán xong sẽ trả tiền cho N sau. Lời khai 

của N phù hợp với lời khai của T như đã nêu trên. Nguồn ma túy do N mua của 

một phụ nữ tên Thuý ở Khu vực Cửa khẩu Móng Cái giáp Trung Quốc. Lần thứ 

nhất, N mua 300g ma túy đá giá của T9 với giá 150.000.000 đồng, mua tiếp của 

Long cũng ở cửa khẩu Móng Cái 200 gam ma túy đá (loại đá 30) giá 40.000.000 

đồng mang về nhà trộn lại rồi mang đi bán cho T 500 gam giá 250.000.000 đồng. 

Lần thứ hai, N mua của T9 400 gam ma túy đá giá 200.000.000 đồng và mua của 

Long 300 gam giá 60.000.000 đồng mang về trộn lại bán cho T 700 gam ma túy đá 

50



6 

 

với giá 350.000.000 đồng. Lần thứ ba, vào khoảng 25/10/2014, N mua của T9 2 kg 

ma túy đá và 1.000 viên thuốc lắc của T9, mua của Long 1,2 kg ma túy đá non 

mang về trộn với ma túy đá mua của T9 được 3,2 kg. N mang 3 kg ma túy vừa trộn 

bánh quy để đi bán cho T tại nhà thuê của T số 09 Diên Hồng, phường 1, quận 

Bình Thạnh, với giá 1.000.000.000 đồng và 1000 viên ma túy tổng hợp với giá 

50.000.000 đồng. Do T chỉ mua 2kg ma túy đá và 1000 viên thuốc lắc nên N gửi 

lại cho T lkg ma túy đá nhờ T bán giúp, số ma túy còn lại là 232,70g, N để ở nhả 

chưa kịp bán thì bị bắt. Tổng cộng, N thu lợi từ việc bán trái phép chất ma túy là 

150.000.000đ nhưng sau đó bị can xác định thu lợi 100.000.000d (Bl: 261-268; 

443-444). 

Đối với T9, L, U, T8, V, Minh là những đối tượng mua bán ma túy với T, N 

và O2, do các bị can khai không rõ lai lịch các đối tượng trên nên Cơ quan Điều tra 

không có cơ sở để xác minh, làm rõ để xử lý. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 107/2017/HSST ngày 24/3/2017, Tòa án nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định:  

Tuyên bố các bị cáo Vũ Xuân N, Lê Đức T, Hà Ngọc O2, Nguyễn Thế M và 

Đào Mạnh H phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Áp dụng điểm e khoản 4 và khoản 5 Điều 194, điểm g khoản 1 Điều 48, 

khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009, 

Xử phạt Vũ Xuân N Tù chung thân, thời hạn tù tính từ ngày 29/10/2014; 

phạt bổ sung 100.000.000đ (một trăm triệu đồng); 

Áp dụng điểm e khoản 4 và khoản 5 Điều 194, điểm g khoản 1 Điều 48, 

điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999, đã được sửa đổi, bổ 

sung năm 2009, 

Xử phạt Lê Đức T tù chung thân, thời hạn tù tính từ 28/10/2014, phạt bổ 

sung 100.000.000d (một trăm triệu đồng). 

Áp dụng điểm e khoản 3 và khoản 5 Điều 194, điểm g khoản 1 Điều 48, 

điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999, đã được sửa đổi, bổ sung năm 

2009, 

Xử phạt Nguyễn Thế M 17 (mười bảy) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 

28/10/2014; phạt bổ sung 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng); 

Áp dụng điểm h khoản 3 và khoản 5 Điều 194, điểm g khoản 1 Điều 48, 

điểm p khoần 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999, đã được sửa đổi, bổ sung năm 

2009, 

Xử phạt Đào Mạnh H 15 (mười lăm) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 

29/10/2014; phạt bổ sung 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng); 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về phần trách nhiệm hình sự 

của bị cáo Hà Ngọc O2, trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí và quyền 

kháng cáo theo luật định. 

Tại kháng nghị số 12/KNPT-VKS-P1 ngày 05/4/2017 Viện trưởng Viện 
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kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị bản án sơ thẩm theo 

hướng, đề nghị tăng hình phạt lên tử hình đối với hai bị cáo Vũ Xuân N, Lê Đức T. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, vào các ngày 24/3/2017, 28/3/2017, 05/4/2017 các 

bị cáo Vũ Xuân N, Lê Đức T, Nguyễn Thế M, Đào Mạnh H kháng cáo xin được 

giảm hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lê Đức T xin rút đơn kháng cáo. Các bị cáo 

Vũ Xuân N, Nguyễn Thế M, Đào Mạnh H vẫn giữ y theo yêu cầu kháng cáo là xin 

được giảm hình phạt. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn 

giữ nguyên kháng nghị ngày 05/7/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh, xác định 2 bị cáo Vũ Xuân N, Lê Đức T đã có hành vi 

mua bán hơn 4kg chất Methamphetamine. Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt 2 bị cáo N 

và T mức án tù chung thân là nhẹ, không đúng theo hướng dẫn tại Nghị quyết 

01/2001/NQ-HĐTPTANDTC ngày 15/3/2001 của Hội đồng thẩm phán Tòa án 

nhân dân tối cao nên đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xử theo hướng tăng 

hình phạt đối với 2 bị cáo N và T từ tù chung thân lên án tử hình. 

Đối với kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 2 bị cáo còn lại là Nguyễn 

Thế  Mvà Đào MH thì vị đại diện Viện kiểm sát đề nghị bác kháng cáo của 2 bị 

cáo này, giữ y án sơ thẩm.  

- Luật sư ông Trịnh Bá T3 bào chữa cho 3 bị cáo Vũ Xuân N, Nguyễn Thế 

M và Đào Mạnh H. Luật sư có đề nghị như sau: Luật sư cho rằng, giữa lời khai của 

bị cáo Lê Đức T với Vũ Xuân N không thống nhất về trọng lượng chất ma túy đã 

mua bán; kết quả giám định không đồng nhất về các chất ma túy; nên luật sư đề 

nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng nghị cũng như đề nghị của vị đại 

diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại phiên tòa xử tăng hình phạt đối với bị cáo 

Vũ Xuân N. Đồng thời luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo N vì số lượng ma túy bị cáo N bị bắt quả tang là 232,7g. Bị cáo N 

không thừa nhận có mua bán ma túy với bị cáo T. Do đó không có căn cứ để buộc 

bị cáo N phải chịu trách nhiệm đối với số lượng ma túy còn lại. Còn 2 bị cáo Mvà 

H, luật sư cho rằng bị cáo Nguyễn Thế M chỉ mua 99,8200 gam chất ma túy theo 

thu giữ, số còn lại trả lại cho bị cáo T, nên đề nghị quy kết trách nhiệm hình sự cho 

bị cáo Mchỉ mua bán 99,8200 gam chất ma túy, còn bị cáo H thì gia đình có công 

với cách mạng, nên luật sư đề nghị giảm án cho 2 bị cáo M và H. 

- Luật sư Đỗ Ngọc O bào chữa cho bị cáo Lê Đức T cho rằng theo tang vật 

vật thu giữ bị cáo T có hành vi mua bán 2.359,3044 gam là Methamphetamine, bị 

cáo có một người anh là liệt sỹ, một người anh thương binh bị bệnh chết, bị cáo 

thành khẩn khai báo, sau khi xử sơ thẩm gia đình bị cáo đã nộp số tiền 100 triệu 

đồng tiền phạt theo án sơ thẩm, nên luật sư đề nghị không chấp nhận kháng nghị 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và đề nghị của vị 
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đại diện Viện kiểm sát tại Tòa, giữ y mức án mà Tòa sơ thẩm xử phạt đối với bị 

cáo T. 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm; 

căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện 

tài liệu, chứng cứ, ý kiến của Viện kiểm sát, luật sư, các bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tại phiên toà cấp phúc thẩm hôm nay bị cáo Lê Đức T xác định xin rút lại 

kháng cáo. Do đó Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo 

của bị cáo T. 

Xét đơn kháng cáo của các bị cáo Vũ Xuân N, Nguyễn Thế M, Đào Mạnh 

H, cũng như kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh thì thấy như sau: 

- Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xác 

định bị cáo Lê Đức T có hành vi mua bán chất ma túy của Vũ Xuân N các lần như 

sau: 

Lần đầu vào ngày 15/9/2014 mua 500 gam ma túy đá với giá 250.000.000 

đồng; lần thứ 2 vào ngày 15/10/2014 mua 700 gam ma túy đá với giá 350.000.000 

đồng, 50 viên thuốc ma túy tổng hợp giá 110.000 đồng/1 viên; lần thứ 3 chiều ngày 

27/10/2014 N đem 3 kg ma túy đá bán cho T tại nhà thuê của T đường số 9 Diên 

Hồng, T kiểm tra chất lượng và mua 2 kg với giá 1.000.000.000 đồng, còn lại 1 kg 

N gửi T bán dùm và mua 1.000 viên thuốc lắc có khối lượng là 91,9679 gam (cộng 

500 + 700 + 3000 + 91,9679 = 4.291,9679 gam). Cáo trạng Viện kiểm sát quy kết 

bị cáo T có hành vi mua bán các chất ma túy = 4.232,4078 gam là 

Methamphetamine chưa giám định hàm lượng theo kết quả bắt thu giữ của bị cáo T 

và bị cáo Hà Ngọc O2 qua giám định như sau: 

Khối lượng     %     Hàm lượng 

- 90,9453 gam x  15,33%  = 13,9419 gam MA 

- 1,0225 gam  x  15,23%  = 0,1557 gam MA 

- 549,74 gam  x  71,54%  = 393,283 gam MA 

- 69,7982 gam  x  67,49%  = 47,1068 gam MA 

-2.940,44 gam  x  64,78%  = 1.904,8170 gam MA 

Tổng khối lượng bằng 3.651,946 gam MA với tinh chất là 2.359,3044 gam 

MA. 

Ngoài tang vật bắt giữ của Nguyễn Đức T, Hà Ngọc O2 như trên, theo T 

khai T còn bán cho Nguyễn MH 4 lần bằng 157,32 gam. Khi bắt thu giữ của 

Nguyễn Thế M là 99,8200 gam giám định ngày 06/12/2017 có hàm lượng 71,01% 

= 70,8821 gam là MA; T bán cho Đào MH 2 lần = 150 gam khi bắt H thu giữ 

76,520 gam giám định ngày 06/12/2017 có hàm lượng trung bình 70,0733 % = 

53,620 gam là MA tinh chất. 
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Như vậy đối với bị cáo Lê Đức T có hành vi mua bán chất ma túy trên cơ sở 

thu giữ của bị cáo 3.651,946 gam, thu giữ của bị cáo M99,8200 gam, thu giữ của bị 

cáo H 76,520 gam cộng lại = 3.828,286 gam có tinh chất qua giám định bằng 

2.483,8175 gam (là methamphetamine) chưa kể số lượng mà bị cáo Mđã bán 57,5 

gam, bị cáo H đã bán 73,84 gam, có nguồn gốc từ bị cáo T bán lại cho Mvà H và 

chưa kể số lượng mà bị cáo T, O2 bán cho Phạm Quang T7 15 gam, bán cho 

Nguyễn Kim H3 30 viên thuốc ma túy tổng hợp mà bán cho một số con nghiện 

khác như U, T8, V…. nên Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy 

kết bị cáo Lê Đức T có hành vi mua bán đến 4.232,4079 gam chất 

Methamphetamine chưa giám định hàm lượng là có cơ sở. 

Tòa án cấp sơ thẩm quy kết trách nhiệm hình sự cho bị cáo T trên số thu giữ 

của bị cáo 3.651,946 gam hàm lượng chỉ bằng 2.359,3044 gam để xử phạt đối với 

bị cáo là không đúng, nên chấp nhận theo kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm 

sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xác định bị cáo T có hành vi mua bán đến 

4.232,4079 gam là Methamphetamine (xác định được tinh chất bằng 2.483,8175 

gam/3.828,286 gam thu giữ), số còn lại các bị cáo đã bán chưa xác định được tinh 

chất), hành vi phạm tội của bị cáo T thuộc khoản 4 Điều 194 Bộ luật hình sự năm 

1999; điểm b khoản 4 Điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015 được thi hành từ ngày 

01/01/2018 có khung hình phạt từ 20 năm tù, tù chung thân hoặc bị xử tử hình. 

Theo Nghị quyết số 01/2001/NQ-NQTP ngày 15/3/2001 của Hội đồng thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Điều luật về tội mua bán chất ma túy 

mà chất ma túy ở thể rắn có số lượng từ 2.500 gam trở lên thì phải tử hình. Bị cáo 

phạm tội nếu cộng số ma túy tinh chất thu giữ 2.483,8175 gam cộng với số ma túy 

mà bị cáo đã bán thì thuộc khối lượng đến mức phải xử phạt án tử hình, nhưng xét 

gia đình bị cáo có công với cách mạng, có một người anh là liệt sỹ, một người anh 

là thương binh vì thương tật bị bệnh chết, gia đình của bị cáo cũng nhận thức được 

trách nhiệm nên đã nộp phạt xong 100 triệu đồng. Hội đồng xét xử chiếu cố, giữ y 

án sơ thảm xử phạt đối với bị cáo, thể hiện chính sách khoan hồng đối với người 

phạm tội, nên không chấp nhận theo kháng nghị và đề nghị của vị đại diện Viện 

kiểm sát đề nghị xử tăng hình phạt đối với bị cáo Lê Đức T. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Đức T đề nghị giữ y án sơ thẩm xử phạt đối 

với bị cáo T đề nghị nêu phù hợp với nhận định trên nên được ghi nhận. 

- Đối với bị cáo Vũ Xuân N: Tòa án cấp sơ thẩm xác định bị cáo có hành vi 

mua bán chất ma túy như: bán cho Lê Đức T 4.291,9679 gam, thu giữ của bị cáo là 

232,70 gam, tổng cộng là 4.465,7078 gam Methamphetamine. Viện kiểm sát truy 

tố 4.373,14 gam chất Methamphetamine là có lợi cho bị cáo. 

Theo hồ sơ vụ án thể hiện: Bị cáo Vũ Xuân N bán cho Lê Đức T 3 lần và gởi 

bán 1 kg chất ma túy đá cộng lại với số lượng là 4.291,9679 gam và kết quả thu 

giữ của bị cáo N là 232,70 gam (nếu cộng 4.291,9679 + 232,70 thì bằng 

4.524,6679 gam), nếu tính trên cơ sở thu giữ của các bị cáo như: N 232,70 gam, T 

54



10 

 

3.651,946 gam, M99,8200 gam, H 76,520 gam thì bằng 4.060,986 gam chưa kể số 

lượng 130,89 gam có nguồn gốc N bán cho T, T bán lại cho Mvà H mà Mvà H đã 

bán, cũng như chưa kể số lượng ma túy mà T mua của N, T, O2 bán lại cho T7, H, 

V, T8, U…. Đối với số lượng thu giữ của 4 bị cáo nêu trên có nguồn gốc từ N đã 

bán = 4.060,986 gam – Qua giám định với tinh chất là 2.653,3505 là 

Methamphetamine (gồm thu giữ của N 232,70 gam hàm lượng 72% = 167,544 

gam tinh chất). T 3.651,946 gam hàm lượng tinh chất bằng 2.359,3044 gam; 

M99,8200 gam hàm lượng 71,01% = 70,8821 gam tinh chất, H 76,520 gam hàm 

lượng 70,0733% = 53,620 gam là tinh chất MA). Tòa án cấp sơ thẩm quy kết bị 

cáo Vũ Xuân N có hành vi mua bán có khối lượng tinh chất bằng 2.526,7584 gam 

MA mà không xác định tổng số lượng ma túy mà bị cáo N có hành vi mua bán là 

không đúng. Do bị cáo Vũ Xuân N có hành vi mua bán chất ma túy với khối lượng 

lớn đến 4.373,14 gam với kết quả thu giữ 4.060,986 gam giám định tinh chất là 

2.651,3505 gam tinh chất MA. Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo tù chung thân là 

không đúng theo hướng dẫn tại Nghị quyết 01/2001/NQ-NQTP ngày 15/3/2001 

của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn, nên cần phải chấp 

nhận theo kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh cũng như theo đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát tại Tòa là xử tăng hình 

phạt đối với bị cáo Vũ Xuân N lên án tử hình. 

- Bị cáo Vũ Xuân N kháng cáo xin giảm án, tại Tòa án cấp phúc thẩm bị cáo 

cho rằng không có bán ma túy cho bị cáo Lê Đức T; nhưng theo lời khai của Lê 

Đức T thì số ma túy bị cáo bị bắt thu giữ nêu trên bị cáo mua của Vũ Xuân N, phù 

hợp với lời khai của Vũ Xuân N tại cơ quan điều tra nên không chấp nhận theo 

kháng cáo của bị cáo Vũ Xuân N. 

- Đối với bị cáo Nguyễn Thế M, bị cáo khai 4 lần mua ma túy của Lê Đức T 

(1 lần 5 gam; 01 lần 2,5 gam; 01 lần 50 gam mua dùm cho Minh, Minh không 

nhận trả lại cho T và lần mua 2 bịt ma túy đá của T thì bị bắt. Tang vật thu giữ của 

Mcó khối lượng là 99,8200 gam, giám định gồm 6.12.1017 gam có hàm lượng 

71,01% = 70,8821 gam là tinh chất Methamphetamine (MA). Tòa án cấp sơ thẩm 

quy kết bị cáo Nguyễn Thế M có hành vi mua bán đến 157,32 gam MDMA qua 

tang vật thu giữ có khối lượng là 99,8200 gam. 

Tại Tòa bị cáo khai rằng có trả lại cho Lê Đức T 50 gam mua dùm cho tên 

Minh mà Minh không nhận. Bị cáo T xác định không rõ bị cáo Mcó trả lại 50 gam 

này hay không, nếu bị cáo có trả lại 50 gam này thì số lượng bị cáo mua bán này 

còn là 107,32 gam (157,32 – 50 = 107,32 gam) nên bị cáo phạm tội rơi vào khoản 

3 Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999. Do bị cáo phạm tội lần này là tái phạm nguy 

hiểm nên Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 17 năm tù là thỏa đáng, nên không 

chấp nhận kháng cáo xin giảm án của bị cáo Nguyễn Thế M. 

- Đối với bị cáo Đào Mạnh H: Bị cáo H mua ma túy cho bị cáo T bán 2 lần = 

150 gam, mua Heroin của người khác bán = 22,6982 gam và 6,5345 gam cần sa. 
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Tang vật thu giữ của bị cáo H qua giám định có khối lượng là 76,520 gam, qua 

giám định ngày 06/12/2017 hàm lượng thu giữ 3 loại bình quân là 70,0733% = 

53,620 gam là tinh chất Methamphetamine (MA); 22,6982 gam là Heroin và 

6,5345 gam là cần sa. 

Do bị cáo Đào Mạnh H phạm tội nhiều lần rơi vào tình tiết tăng nặng điểm g 

khoản 1 Điều 48 Bọ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009. Tòa 

án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 15 năm tù là xử ở mức khởi điểm của khung hình 

phạt. 

Tại phiên tòa hôm nay gia đình bị cáo có xuất trình được cả cha, mẹ của bị 

cáo như: Ông Đào Trọng X được tặng thưởng Huân chương chiến sỹ giải phóng, 

huân chương kháng chiến hạn nhì; bà Đinh Thị T5 mẹ bị cáo cũng được tặng 

thưởng huân chương kháng chiến hạng nhất. 

Tuy nhiên Hội đồng xét xử xét thấy án sơ thẩm xử phạt bị cáo 15 năm tù là 

nhẹ nên không chấp nhận kháng cáo xin giảm án của bị cáo Đào Mạnh H. 

- Luật sư bào chữa cho 2 bị cáo M và H đề nghị giảm án cho 2 bị cáo. Đề 

nghị của luật sư không phù hợp với nhận định trên nên không được chấp nhận. 

- Ngày 10/8/2017 gia đình bị cáo T có nộp tại cơ quan thi hành án dân sự 

Thành phố Hồ Chí Minh 100 triệu đồng (nộp phạt theo bản án sơ thẩm xử) số tiền 

này sẽ được khấu trừ cho bị cáo phần nộp phạt theo án sơ thẩm xử ở giai đoạn Thi 

hành án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ khoản 1 Điều 248 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. 

Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo Lê Đức T. 

- Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. 

- Chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh, xử tăng hình phạt đối với bị cáo Vũ Xuân N. 

- Áp dụng Điều 7 Bộ luật hình sự năm 2015; điểm c khoản 4 Điều 194; điểm 

g khoản 1 Điều 48; khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ 

sung năm 2009. 

1/ Xử phạt bị cáo Vũ Xuân N tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma 

túy”, bị cáo bị bắt giam ngày 29/10/2014, tiếp tục tạm giam bị cáo theo lệnh giam 

ngày 06/6/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. 

- Không chấp nhận kháng cáo xin giảm án của 3 bị cáo Vũ Xuân N, Nguyễn 

Thế M và Đào Mạnh H cũng như kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xử tăng hình phạt đối với bị cáo Lê Đức T. 

- Áp dụng điểm c khoản 4 Điều 194; điểm g khoản 1 Điều 46; điểm b khoản 

1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009 và 

Điều 7 Bộ luật hình sự năm 2015. 
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2/ Xử phạt bị cáo Lê Đức T tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma 

túy”. 

- Thời hạn tù tính từ ngày 28/10/2014. 

- Áp dụng điểm e khoản 3 Điều 194; điểm g khoản 1 Điều 48; điểm p khoản 

1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009. Điều 7 Bộ 

luật hình sự năm 2015. 

3/ Phạt bị cáo Nguyễn Thế M 17 (mười bảy) năm tù về tội “Mua bán trái 

phép chất ma túy”. 

- Thời hạn tù tính từ ngày 28/10/2014. 

- Áp dụng điểm h khoản 3 Điều 194; điểm g khoản 1 Điều 48; điểm p khoản 

1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009. Điều 7 Bộ 

luật hình sự năm 2015. 

4/ Phạt bị cáo Đào Mạnh H 15 (mười lăm) năm tù về tội “Mua bán trái phép 

chất ma túy”. 

- Thời hạn tù tính từ ngày 29/10/2014. 

- Tiếp tục giam các bị cáo Nguyễn Thế M, Lê Đức T, Đào Mạnh H theo các 

lệnh giam ngày 06/6/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

- Các Quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không bị kháng cáo, 

kháng nghị có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

- Các bị cáo Vũ Xuân N, Nguyễn Thế M, Đào Mạnh H, mỗi bị cáo phải nộp 

200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

- Bị cáo Lê Đức T không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm. 

- Báo cho bị cáo Vũ Xuân N biết trong hạn 7 ngày kể từ ngày hôm nay 

06/6/2018 bị cáo được quyền làm đơn gửi đến Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam để xin Chủ tịch nước ân giảm án tử hình cho bị cáo. 

- Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án 06/6/2018. 

 

CÁC THẨM PHÁN THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Phan Đức Phương 

 

 

 

 

Trần Văn Mười 

 

 

 

 

Tô Chánh Trung 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HỒNG BÀNG 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

Bản án số: 54/2018/HS-ST 

Ngày 28-9-2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 

 

  

NHÂN DANH 

 NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HỒNG BÀNG - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Quang Kiên  

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Bùi Văn Khương; 

Ông Trần Ngọc Hải. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Long Bảo - Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Hồng Bàng, thành phố Hải 

Phòng tham gia phiên toà: Ông Phạm Duy Trường - Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 9 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

48/2018/TLST-HS, ngày 28 tháng 8 năm 2018, theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 51/2018/QĐXXST-HS, ngày 14 tháng 9 năm 2018, đối với bị cáo: 

Đỗ Xuân H, sinh ngày 09 tháng 5 năm 1989 tại Hải Phòng; nơi ĐKNKTT 

và trú tại: Đường HV, phường HV, quận HB, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: 

Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn 

giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đỗ Xuân Đ và bà Phạm Thị T; chưa 

có vợ con; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ ngày 03-5-2018; tạm giam từ ngày 

11-5-2018; có mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo Đỗ Xuân H: Ông Lã Viết N - Luật sư Công ty 

Luật TNHH MTV NA - Đoàn luật sư thành phố Hải Phòng; có mặt. 

- Người chứng kiến: Ông Trịnh Như C; vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 02-5-2018, tại đường HV, phường HV, quận 

HB, Hải Phòng, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hồng 

Bàng phát hiện bắt quả tang Đỗ Xuân H có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy 

tại nhà H. Đỗ Xuân H đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan Công an: 01 bình thủy 

tinh chứa chất lỏng, trên thân chai gắn tẩu bằng kim loại (mẫu số 01); 02 cốc thủy 
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tinh và 01 xi lanh nhựa trong đều chứa cao đặc nhựa màu đen (mẫu số 02); 01 túi 

nilon kích thước 12x18 cm, trong chứa hạt, hoa thảo mộc khô (mẫu số 03); 01 

bình thủy tinh có nắp bằng nhựa trong chứa hoa thảo mộc khô (mẫu số 04); 01 

khò lửa sử dụng bình ga mini và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen 

đã qua sử dụng. Cơ quan điều tra đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của H tiếp 

tục phát hiện thu giữ 859 cây cần sa đang trồng tại tầng 2, ban công tầng 2 và 

ngoài vườn của nhà H (mẫu số 05); 01 nồi cơm điện nhãn hiệu MIDEA đã qua sử 

dụng (mẫu số 06) và 2.225.000 đồng (tiền Việt Nam). Ngoài ra còn thu giữ một số 

vật dụng khác liên quan đến việc trồng và chiết xuất nhựa cần sa. 

Tại bản Kết luận giám định số: 216/KLGĐ ngày 04-5-2018 của Phòng kỹ 

thuật hình sự - Công an thành phố Hải Phòng kết luận: 

+ Mẫu chất lỏng (mẫu số 01QT) trong bình thủy tinh gửi giám định tìm thấy dấu 

vết chất ma túy Delta 9 - TetraHydroCannabinol (Delta 9 - TetraHydroCannabinol là 

hoạt chất có trong cây Cần sa);  

+ Mẫu cao đặc (mẫu số 02QT) gửi giám định là ma túy, có khối lượng: 

36,6294 gam, là nhựa Cần sa. 

+ Mẫu các hạt thảo mộc (mẫu số 03QT) gửi giám định là ma túy, có khối 

lượng 17,6686 gam, là hạt Cần sa. 

+ Mẫu thảo mộc (mẫu số 04QT) gửi giám định là ma túy, có khối lượng: 

150 gam, là hoa, lá Cần sa. 

+ 859 cây xanh (Mẫu số 05KX) gửi giám định là ma túy, có khối lượng 

32.100 gam, là cây Cần sa. 

Tại bản Kết luận giám định số: 231/KLGĐ, ngày 11-5-2018 của Phòng kỹ 

thuật hình sự - Công an thành phố Hải Phòng kết luận: Mẫu số 06KX gửi giám 

định không tìm thấy dấu vết các chất ma túy. 

Quá trình điều tra Đỗ Xuân H đã khai nhận: Do H có nhu cầu sử dụng nhựa 

cây Cần sa cho bản thân nên H đã tìm hiểu trên mạng Internet cách thức trồng và 

chiết xuất nhựa cây Cần sa. Khoảng tháng 10 năm 2017, H đặt mua qua mạng 

Internet của một người đàn ông không quen biết (không xác định được lai lịch) được 

01 túi hạt giống cây Cần sa với giá 500.000 đồng. H sử dụng một phần số hạt trên để 

ươm trồng thành cây Cần sa, số hạt còn lại H vẫn để trong túi nilon sau đó đã bị cơ 

quan Công an thu giữ (mẫu số 3). Quá trình ươm trồng, H lấy đất ở vườn rồi đập nhỏ, 

phơi khô trộn với vỏ trấu và phân gia súc rồi ươm hạt giống của cây Cần sa. Khoảng 

10 ngày hạt cây nảy mầm thì trồng trong hộp nhựa chứa đất để trong nhà và chiếu 

đèn khoảng 18 giờ/01 ngày. Chiếu đèn như vậy khoảng 30 ngày đem cây ra vườn 

trồng khoảng 80 ngày tùy theo thời tiết cây Cần sa sẽ cho thu hoạch. Khi thu hoạch H 

hái lá và hoa của cây Cần sa đem phơi khô rồi cho vào lọ thủy tinh bảo quản để sau 

đó chiết xuất thành nhựa Cần sa; còn thân, rễ và cành của cây Cần sa H bỏ vào thùng 

rác vứt đi. Sau khi hoa, lá Cần sa đã được phơi khô H chiết xuất bằng cách: Tẩm cồn 

90 độ vào hoa, lá cây Cần sa đã phơi khô để cho nhựa tan ra và hòa hết vào trong 

cồn. Rồi đổ hỗn hợp trên vào nồi cơm điện để chế độ hâm nóng cho cồn bay hết hơi 
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còn lại nhựa cây Cần sa là chất cao đặc màu đen chứa trong 02 cốc thủy tinh và xi 

lanh bằng nhựa đã bị Công an quận Hồng Bàng thu khi bắt giữ H.  

Cơ quan điều tra đã xác định được khi bị bắt vào ngày 02-5-2018 H đang 

trồng 859 cây Cần sa tại phòng ở trên tầng 2, ban công tầng 2 và vườn nhà H 

(Mẫu số 05) mục đích để chiết xuất thành nhựa Cần sa. Ngoài ra, trước đó H đã 

trồng và thu hoạch được một lần bằng số hoa, lá Cần sa phơi khô Cơ quan Công 

an đã thu giữ khi khám xét nhà H (mẫu số 04) và một lượng hoa, lá cần sa phơi 

khô khác mà ngày 25-4-2018 H đã sử dụng để chiết xuất ra nhựa cây cần sa. Số 

nhựa cần sa H chiết xuất được ngày 25-4-2018 H đã sử dụng một phần, phần còn 

lại H để trong 02 cốc thủy tinh và 01 xi lanh nhựa H đã giao nộp cho cơ quan 

Công an khi bị bắt giữ ngày 02-5-2018 (mẫu số 02).  

Ngày 10-5-2018, Cơ quan điều tra tiến hành thực nghiệm điều tra, cho H 

thực hiện lại cách thức chiết xuất nhựa Cần sa. Kết quả đã thu được một chất cao 

nhựa đặc mầu đen (mẫu số 07). Tại Bản kết luận giám định số 236/KLGĐ ngày 

11-5-2018 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hải Phòng kết luận: 

Mẫu cao đặc (mẫu số 07TN) gửi giám định là ma túy, loại: nhựa Cần sa. 

Tại phiên tòa, bị cáo Đỗ Xuân H khai: Khoảng tháng 10 năm 2017, do 

nghiên cứu một số tài liệu do nước ngoài phát hành về việc nhựa Cần sa có khả năng 

phòng chống được bệnh ung thư nên bị cáo đã tự tìm hiểu thông tin trên mạng 

Internet về cách thức gieo trồng và chiết xuất nhựa cây Cần sa. Sau đó bị cáo đã đặt 

mua qua mạng Internet của một người đàn ông không quen biết một túi hạt giống cây 

Cần sa với giá 500.000 đồng. Bị cáo đã thực hiện hành vi gieo trồng, thu hoạch và 

chiết xuất nhựa Cần sa từ cây Cần sa như bị cáo đã khai nhận tại cơ quan điều tra và 

nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. Ngày 02-5-2018 bị cáo sử dụng 

nhựa Cần sa thì bị bắt quả tang, cơ quan điều tra đã thu giữ 36,6294 gam nhựa Cần 

sa mà bị cáo đã chiết xuất vào ngày 25-4-2018; một số hoa, lá Cần sa đã được phơi 

khô được bảo quản trong lọ thủy tinh và 859 cây Cần sa đang được trồng tại phòng 

ở trên tầng 2, ban công tầng 2 và ngoài vườn nhà bị cáo cùng một số các đồ dùng, 

dụng cụ được sử dụng vào việc trồng và chiết xuất nhựa Cần sa vào lần tiếp theo 

nhưng bị cáo chưa thực hiện thì đã bị Công an quận Hồng Bàng phát hiện, bắt giữ 

vào ngày 02-5-2018. 

Cáo trạng số: 48/CT-VKS, ngày 27-8-2018, của Viện Kiểm sát nhân dân 

quận Hồng Bàng, truy tố bị cáo Đỗ Xuân H về tội "Sản xuất trái phép chất ma 

túy", với tình tiết tăng nặng định khung hình phạt: “Phạm tội 02 lần trở lên” được 

quy định tại điểm b khoản 2 Điều 248 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên toà, Kiểm sát viên đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Hồng 

Bàng giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Giữ nguyên quan điểm truy tố đối 

với bị cáo Đỗ Xuân H như nội dung bản Cáo trạng. Căn cứ vào tính chất, mức độ 

hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị 

cáo, đề nghị Hội đồng xét xử: 

- Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 248; điểm h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 15; Điều 54; Điều 57; Điều 38 Bộ luật Hình sự; tuyên phạt bị cáo Đỗ Xuân 
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H với mức án từ 05 đến 07 năm tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 

tạm giữ 03-5-2018.  

- Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự và điểm a khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 

106 Bộ luật Tố tụng hình sự, đề nghị;  

+ Tịch thu tiêu hủy: 01 bình thủy tinh mầu xanh có gắn tẩu bằng kim loại 

được dán kín trong hộp bìa mầu xanh có chữ ký của giám định viên; 02 cốc thủy tinh 

và 01 xi lanh nhựa trong chứa nhựa cần sa; 01 túi nilon kích thước 12 x 18 cm trong 

chứa hạt, hoa cần sa; 01 nồi cơm điện nhãn hiệu MIDEA đã qua sử dụng; 01 lọ 

thủy tinh hình trụ tròn có nắp nhựa trắng đường kính 5 cm, cao 7 cm trong chứa 

nhựa cần sa; 01 bình thủy tinh có nắp bằng nhựa mầu tím trong chứa hoa cần sa; 01 

khò lửa sử dụng bình ga mini; 01 bình ga mini; 859 cây cần sa được đựng trong ba 

bao dứa và ba hộp nhựa; 01 cân điện tử nhãn hiệu MING-HENG; 02 giá sắt treo 

đèn; 04 bình thủy tinh có nắp bằng nhựa mầu tím; 20 hộp nhựa kích thước 20 x 60 

x 40 cm; 12 đèn sưởi, 12 đèn tuýp mầu trắng; 02 bình tưới nước mầu vàng và 01 

máy ép túi nilon;  

+ Trả lại bị cáo 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia đã qua sử dụng và số 

tiền 2.225.000 đồng (tiền Việt Nam), nhưng tạm giữ lại để đảm bảo thi hành khoản 

tiền án phí mà bị cáo phải chịu. 

- Đối với người bán hạt giống cần sa cho H, tài liệu điều tra chưa xác định được 

căn cước lai lịch nên Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ xử lý sau. 

- Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. 

- Nội dung lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem 

xét, giảm nhẹ về hình phạt đối với bị cáo để bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

- Về tố tụng:  

[1] Hành vi và quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Hồng 

Bàng, Điều tra viên được phân công điều tra vụ án, Viện Kiểm sát nhân dân quận 

Hồng Bàng, Kiểm sát viên được phân công kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử, 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện, tuân thủ đúng về thẩm quyền, trình 

tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và 

xét xử tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác trong vụ án 

không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng và người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ 

quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện trong quá trình điều 

tra, truy tố và xét xử vụ án đều hợp pháp. 

- Về tội danh:  

[2] Chứng cứ xác định bị cáo có tội: Tại phiên tòa bị cáo Đỗ Xuân H đã 

nhận tội và khai như nội dung bản Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân quận 
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Hồng Bàng đã truy tố. Lời khai của bị cáo được chứng minh bởi biên bản bắt 

người có hành vi phạm tội quả tang do Công an quận Hồng Bàng lập hồi 10 giờ 30 

phút, ngày 02-5-2018; biên bản khám xét; các bản kết luận giám định của Phòng 

kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hải Phòng, vật chứng đã thu giữ là 36,6294 

gam nhựa Cần sa mà bị cáo khai bị cáo đã chiết xuất được từ cây Cần sa vào ngày 

25-4-2018; một số hoa, lá Cần sa đã được bị cáo phơi khô đang được bảo quản, cất 

giữ trong bình thủy tinh và 859 cây Cần sa đang được trồng tại tại các vị trí trong 

nhà bị cáo cùng một số các đồ dùng, dụng cụ được sử dụng vào việc trồng và chiết 

xuất nhựa Cần sa. Việc chiết xuất nhựa cần sa như bị cáo khai nhận đã được Cơ 

quan điều tra tiến hành thực nghiệm điều tra và kết quả bị cáo đã thực hiện được 

việc chiết xuất nhựa Cần sa như bị cáo đã khai nhận. Từ đó có đủ căn cứ xác định 

bị cáo Đỗ Xuân H đã có hành vi sản xuất trái phép chất ma túy như nội dung Cáo 

trạng của Viện Kiểm sát nhân dân quận Hồng Bàng đã truy tố. 

[3] Chứng cứ xác định bị cáo không có tội: Không có. 

[4] Hội đồng xét xử thấy đã có đủ cơ sở kết luận hành vi nêu trên của Đỗ 

Xuân H đã có đủ yếu tố cấu thành tội Sản xuất trái phép chất ma túy, được quy 

định tại Điều 248 của Bộ luật Hình sự. 

[5] Hành vi sản xuất trái phép chất ma túy của bị cáo đã hoàn thành vào 

ngày 25-4-2018 khi mà bị cáo đã thực hiện chiết xuất được một lượng nhựa Cần 

sa từ lá và hoa của cây Cần sa mà bị cáo đã trồng và thu hoạch vào trước đó. Việc 

bị cáo còn cất giữ lá, hoa Cần sa đã được phơi khô được bảo quản trong lọ thủy 

tinh đã bị thu khi bắt giữ và khám xét nơi ở của bị cáo và việc bị cáo còn đang tiếp 

tục ươm trồng cây Cần sa để chiết xuất nhựa Cần sa lần tiếp theo là nhằm để tiếp 

tục thực hiện hành vi sản xuất trái phép chất ma túy. Tuy nhiên xác định hành vi 

này của bị cáo là chưa đạt vì bị cáo chưa thực hiện được việc chiết xuất ra nhựa 

Cần sa ở lần tiếp theo thì đã bị Công an quận Hồng Bàng phát hiện, bắt giữ.  

[6] Tại mục 2 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán 

Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn về phạm tội chưa đạt quy định tại Điều 18 

của Bộ luật Hình sự năm 1999. Nhưng áp dụng hướng dẫn này sẽ có lợi cho bị cáo 

và đảm bảo nguyên tắc về áp dụng hình phạt trong trường hợp phạm tội chưa đạt. 

[7] Về tình tiết tăng nặng định khung hình phạt: Bị cáo đã thực hiện việc 

trồng và chiết xuất từ cây Cần sa thành nhựa Cần sa vào ngày 25-4-2018. Bị cáo đã 

sử dụng cho bản thân một phần, còn lại là 36,6294 gam nhựa Cần sa đã bị cơ quan 

Công an thu giữ. Bị cáo khai số hoa và lá cây Cần sa đã được phơi khô bảo quản 

trong bình thủy tinh cùng 859 cây Cần sa đang được trồng tại các vị trí trong nhà của 

bị cáo cùng các dụng cụ liên quan đến việc trồng cây Cần sa và chiết xuất nhựa Cần 

sa đã bị thu giữ sẽ được bị cáo tiếp tục sử dụng nhằm để chiết xuất nhựa Cần sa vào 

lần tiếp theo. Do vậy bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng định khung hình phạt: 

“Phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 248 Bộ luật Hình sự.  

[8] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại 

đến các quy định của Nhà nước về quản lý các chất ma túy, gây mất trật tự trị an 
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xã hội, hành vi đó cần phải được xử lý nghiêm, cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời 

gian để cải tạo, giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa chung. 

[9] Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.  

[10] Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo; ăn năn hối cải nên 

được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, xem xét nhân thân bị cáo chưa có tiền 

án tiền sự và đã có thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự, có thành tích học tập và 

được tặng giấy khen của Viện Y học Hải quân; bị cáo có bố đẻ của bị cáo là ông 

Đỗ Xuân Đ là người được Hội đồng Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến 

hạng Ba và Huân chương Chiến sỹ giải phóng hạng Nhì, nên cần áp dụng cho bị 

cáo được hưởng thêm các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

[11] Quan điểm của Viện Kiểm sát nhân dân quận Hồng Bàng và Luật sư 

bào chữa đề nghị áp dụng cho bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự: “Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn” 

quy định tại điểm h khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự: Xét thấy hành vi phạm tội 

của bị cáo đã hoàn thành, bị cáo đã thực hiện xong việc sản xuất chất ma túy và 

hành vi của bị cáo đã xâm hại đến chế độ độc quyền quản lý các chất ma túy. Do 

vậy không đủ cơ sở chấp nhận cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

[12] Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định 

tại khoản 1 và khoản 2 của Điều 51 Bộ luật Hình sự và thuộc trường hợp phạm tội 

chưa đạt như đã phân tích ở trên, tính chất, mức độ và nhận thức của bị cáo mục 

đích thực hiện việc chiết xuất nhựa Cần sa theo bị cáo khai chỉ là để sử dụng cho 

bản thân để phòng chống bệnh ung thư vì bản thân bị cáo đã được đào tạo về y sỹ 

tại Viện Y học Hải quân. Do vậy cần xem xét xử bị cáo hình phạt dưới mức thấp 

nhất của khung hình phạt theo quy định tại Điều 15 và Điều 57 Bộ luật Hình sự là 

thỏa đáng 

[13] Về áp dụng hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 5 Điều 248 Bộ 

luật Hình sự, thì bị cáo còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 

đồng. Xét bị cáo là người không có tài sản riêng và không có thu nhập ổn định nên 

miễn áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

[14] Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2, 

điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, vật chứng của vụ án đã thu giữ 

được xử lý như sau: 

[15] Đối với 01 bình thủy tinh mầu xanh có gắn tẩu bằng kim loại được dán 

kín trong hộp bìa mầu xanh có chữ ký của giám định viên; 02 cốc thủy tinh và 01 xi 

lanh nhựa trong chứa nhựa cần sa; 01 túi nilon kích thước 12 x 18 cm trong chứa 

hạt, hoa cần sa; 01 lọ thủy tinh hình trụ tròn có nắp nhựa trắng đường kính 5 cm, 

cao 7 cm trong chứa nhựa cần sa; 01 bình thủy tinh có nắp bằng nhựa mầu tím 

trong chứa hoa cần sa; 01 khò lửa sử dụng bình ga mini; 01 bình ga mini; 859 cây 
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cần sa được đựng trong ba bao dứa và ba hộp nhựa là chất ma túy và những vật 

chứa chất ma túy, là vật Nhà nước cấm lưu hành nên cần tịch thu tiêu hủy. 

[16] Đối với 02 giá treo đèn; 04 bình thủy tinh có nắp bằng nhựa mầu tím; 

20 hộp nhựa kích thước 20 x 60 x 40 cm; 12 đèn sưởi, 12 đèn tuýp mầu trắng; 02 

bình tưới nước mầu vàng; 01 máy ép túi nilon, là những vật dụng mà bị cáo đã sử 

dụng để thực hiện hành vi phạm tội và hiện không còn giá trị sử dụng nên cần tịch 

thu tiêu hủy. 

[17] Đối với 01 nồi cơm điện nhãn hiệu MIDEA đã cũ được bị cáo sử dụng 

vào việc phạm tội và 01 cân điện tử nhãn hiệu Ming Heng đã cũ, hiện không còn 

giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy. 

[18] Còn đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia đã qua sử dụng và 

số tiền 2.225.000 đồng (tiền Việt Nam), là tài sản riêng của bị cáo, không liên 

quan đến việc phạm tội nên cần trả lại cho bị cáo nhưng tạm giữ lại để đảm bảo thi 

hành khoản tiền án phí mà bị cáo phải chịu. 

[19] Đối với người bán hạt giống cần sa cho H, tài liệu điều tra chưa xác 

định được căn cước lai lịch nên Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ 

xử lý sau. 

[20] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 

136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016, 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 248; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 15; Điều 57; Điều 38 của Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Đỗ Xuân H 05 

(năm) năm 06 (sáu) tháng tù về tội Sản xuất trái phép chất ma túy. Thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ, ngày 03-5-2018.  

Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ 

luật Tố tụng hình sự; 

- Tịch thu tiêu hủy: 01 bình thủy tinh mầu xanh có gắn tẩu bằng kim loại 

được dán kín trong hộp bìa mầu xanh có chữ ký của giám định viên; 02 cốc thủy 

tinh và 01 xi lanh nhựa trong chứa nhựa cần sa; 01 túi nilon kích thước 12 x 18 cm 

trong chứa hạt, hoa cần sa; 01 lọ thủy tinh hình trụ tròn có nắp nhựa trắng đường 

kính 5 cm, cao 7 cm trong chứa nhựa cần sa; 01 bình thủy tinh có nắp bằng nhựa 

mầu tím trong chứa hoa cần sa; 01 khò lửa sử dụng bình ga mini; 01 bình ga mini; 

859 cây cần sa được đựng trong ba bao dứa và ba hộp nhựa; 02 giá treo đèn; 04 

bình thủy tinh có nắp bằng nhựa mầu tím; 20 hộp nhựa kích thước 20 x 60 x 40 

cm; 12 đèn sưởi, 12 đèn tuýp mầu trắng; 02 bình tưới nước mầu vàng; 01 máy ép 

túi nilon; 01 nồi cơm điện nhãn MIDEA và 01 cân điện tử nhãn hiệu Ming Heng. 
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- Trả lại bị cáo Đỗ Xuân H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia đã qua sử 

dụng và số tiền 2.225.000 đồng (tiền Việt Nam) đang tạm giữ theo biên lai số: 

AA/2010/7365, ngày 31-8-2018 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hồng Bàng, 

nhưng tạm giữ lại để đảm bảo thi hành khoản tiền án phí mà bị cáo phải chịu. 

Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo Đỗ 

Xuân H phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng, án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

        
Nơi nhận: 
- TAND thành phố Hải Phòng; 

- VKSND thành phố Hải Phòng; 

- VKSND quận Hồng Bàng; 

- CQĐT - Công an quận Hồng Bàng; 

- CQTHAHS - Công an quận Hồng Bàng; 

- Chi cục THADS quận Hồng Bàng; 

- Sở tư pháp thành phố Hải Phòng; 

- Trại tạm giam Công an TP. Hải Phòng; 

- Bị cáo; 

- Lưu: HS, VT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Quang Kiên 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI HÀ NỘI 
_________ 

  Bản án số: 432/2018/HSPT 

  Ngày: 28/6/2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
        ____________________________________ TH 

 
 

NHÂN DNH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI  

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Minh Thu;                         

Các Thẩm phán:                          Ông Võ Hồng Sơn; 

                                                     Ông Thái Duy Nhiệm. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Thanh Nga, Thư ký Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên 

tòa: Ông Đào Trọng Thuyết, Kiểm sát viên. 

 Ngày 28 tháng 6 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa, 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai 

vụ án hình sự thụ lý số 199/2018/TLPT-HS ngày 13 tháng 3 năm 2018 đối với 

bị cáo Hạng A D, Hạng A P phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” do có 

kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 14/2018/HS-ST 

ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hóa. 

 * Bị cáo kháng cáo: 

1. Hạng A D, sinh năm 1980; nơi cư trú: Bản T số 2, xã CH, huyện 

MC, tỉnh Sơn La; nghề nghiệp: Trồng trọt; văn hóa: Lớp 1/12; dân tộc: Mông; 

con ông Hạng Pó L và bà Mùa Thị Ch (đã chết); có vợ là Mùa Thị S; có 04 

con (lớn SN 2000, nhỏ SN 2008); tiền án, tiền sự: Không: tạm giữ, tạm giam 

từ ngày 24/9/2016 đến nay; có mặt. 

2. Hạng A P, sinh 1978; trú tại: Bản T số 2, xã CH, huyện MC, tỉnh Sơn 

La; nghề nghiệp: Trồng trọt; văn hóa: Lớp 2/12; dân tộc: Mông; con ông 

Hạng A Th và bà Mùa Thị Ng; vợ là Mùa Thị Tg; có 03 con (lớn SN 1997, 

nhỏ SN 2002); tiền án, tiền sự: Không; tạm giữ, tạm giam tại từ ngày 

24/9/2016 đến nay; có mặt. 

* Người bào chữa cho các bị cáo:  

1. Ông Trương Xuân H - Luật sư của Văn phòng Luật sư TV - Đoàn 

Luật sư tỉnh Thanh Hóa bào chữa cho bị cáo Hạng A D; có mặt.  

2. Ông Phạm B - Luật sư của Văn phòng Luật sư TV - Đoàn Luật sư 

tỉnh Thanh Hóa bào chữa cho bị cáo Hạng A P; có mặt. 
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    NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Hồi 15giờ 30 phút ngày 24/9/2016, Công an huyện Quan Hóa phối hợp 

với Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Thanh Hóa khi làm nhiệm 

vụ đã phát hiện, bắt quả tang Hạng A D, Hạng A P đang có hành vi mua bán 

trái phép chất ma túy trong nhà của Vũ Tiến T ở bản Khằm, xã Hồi Xuân, 

huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Vật chứng thu giữ gồm: 04 bánh dạng nén, 

bên trong là chất bột màu trắng ngà, thu giữ tại gác xe Honda RSX màu đỏ 

đen, BKS 26G1-09211, do Hạng A P điều khiển; thu của Hạng A D: 01 xe 

máy WA&S màu đỏ đen, BKS 26G1-15757; 01 ĐTDĐ Masstel AI 50 màu 

đen, đã qua sử dụng; 01 CMND mang tên Hạng A D; 01 đăng ký xe; thu giữ 

của Hạng A P: 01 xe máy RSX màu đỏ đen, BKS 26G1-09211; 01 ĐTDĐ 

nhãn hiệu NOKIA màu đen, màn hình đã bị vỡ, máy đã qua sử dụng; 01 chiếc 

áo mưa trên áo có gắn mác ghi dòng chữ RODLCO, loại áo mưa dài tay có 

khóa kéo; hai mảnh vải màu đen đều có băng dính màu trắng dùng để quấn 04 

bánh Heroin; 01 CMND mang tên Hạng A P; 01 đăng ký xe máy. 

Tại Bản kết luận giám định số 1408/MT-PC54 ngày 27/9/2016, Phòng 

Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa xác định: 04 bánh dạng nén bên 

trong chất bột màu trắng ngà có tổng trọng lượng là 1.338,83 gam có Hêrôin. 

Quá trình điều tra, các bị cáo Hạng A D, Hạng A P khai nhận: Do quen 

biết từ trước nên ngày 19/9/2016, Vũ Tiến T gọi điện thoại cho Hạng A D 

xuống nhà T ở bản Khằm, xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa để 

bàn công việc. Đúng hẹn, sáng ngày 21/9/2016, Hạng A D một mình đi xe 

máy đến nhà Vũ Tiến T. Tại đây, T nói với Hạng A D: Hiện nay đang có 

khách cần mua Heroin với số lượng lớn, xem chỗ nào có Heroin thì mua rồi 

mang xuống nhà bán cho T với giá 7.200USD/01 bánh Heroin. Nghe vậy, D 

nói lại với T là để về xem tình hình thế nào, nếu tìm mua được Heroin sẽ 

mang xuống bán cho T. 

Tối ngày 21/9/2016, Hạng A D điện thoại cho một đối tượng người Lào 

tên là T1 (quen từ trước) hỏi mua Heroin để chuyển cho Vũ Tiến T kiếm lời. 

T1 đồng ý và hẹn D chiều ngày 22/9/2016, T1 sẽ mang 04 bánh Heroin sang 

nhà đưa cho D bán. Giá Heroin T1 bán cho Hạng A D là 130.000.000 đồng/01 

bánh, khi nào D bán xong thì đưa tiền cho T1 sau. 

Khoảng 16 giờ chiều ngày 22/9/2016, T1 mang 04 bánh Heroin sang 

nhà Hạng A D. D gọi điện cho Hạng A P là anh em họ ở cùng bản sang nhà 

D để xem 04 bánh Heroin và cùng nhau bàn bạc mang đi bán. D dùng dao 

nhọn rạch bánh Heroin lấy ra một ít bỏ vào chén nước lắc đều thấy chất 

lượng đạt nên đã đồng ý mua. Sau đó T1 ra về, còn lại Hạng A D và Hạng A 

P ngồi bàn bạc, thống nhất với nhau mang 04 bánh Heroin xuống bán cho Vũ 

Tiến T kiếm lời chia nhau. Hạng A D mang 04 bánh Heroin cất dấu tại đống 

củi dưới bếp nhà mình. Ngày hôm sau (23/9/2016), Hạng A D điện thoại liên 

lạc thông báo cho Vũ Tiến T biết là đã mua được 04 bánh Heroin. Hai bên 
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thống nhất sẽ giao Heroin và nhận tiền tại nhà Vũ Tiến T vào ngày 

24/9/2016. 

Đúng hẹn, khoảng 10 giờ ngày 24/9/2016, Hạng A D gọi điện cho Hạng 

A P sang nhà Hạng A D để mang 04 Heroin xuống huyện Quan Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa bán cho Vũ Tiến T. Khi Hạng A P đến, Hạng A D lấy 04 bánh 

Heroin cất dấu ở đống củi dưới bếp đưa cho Hạng A P. P dùng áo mưa màu 

đen quấn lại rồi để ở giá đèo hàng giữa xe máy của P. Hạng A D, Hạng A P đi 

hai xe máy đến nhà Vũ Tiến T. Khi chưa kịp bán 04 bánh Heroin cho T thì bị 

lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang và thu giữ toàn bộ vật chứng có liên 

quan đến vụ án để điều tra làm rõ. 

Quá trình điều tra, Vũ Tiến T khai nhận có quen biết với một người phụ 

nữ tên Lan. Người phụ nữ này đã nhờ T liên hệ để tìm mua ma túy. T đã gặp 

Hạng A D trao đổi việc mua bán số ma túy trên cho Lan. Cơ quan điều tra đã 

tiến hành khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Tiến T. Tuy 

nhiên, Vũ Tiến T đã bỏ trốn khỏi địa phương. Do đó, ngày 06/3/2016, Cơ 

quan CSĐT(PC47) Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định truy nã bị can 

số 09/PC47 đối với Vũ Tiến T và ra Quyết định tách vụ án hình sự về hành vi 

của Vũ Tiến T, khi nào bắt được xử lý sau. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 14/2018/HS-ST ngày 30/01/2018, Tòa 

án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã áp dụng điểm b khoản 4, khoản 5 Điều 194; 

điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 53 (đối với 2 bị cáo); (Điều 35 đối 

với bị cáo D); (Điều 34 đối với bị cáo P) Bộ luật hình sự 1999; xử phạt Bị 

cáo Hạng A D Tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Tiếp tục tạm 

giam bị cáo để đảm bảo việc thi hành án; xử phạt Bị cáo Hạng A P tù Chung 

thân về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Hạn tù tính từ ngày 24/9/2017.  

Hình phạt bổ sung: Phạt Hạng A D, Hạng A P mỗi bị cáo 5.000.000 đồng 

(năm triệu đồng) sung quỹ Nhà nước. 

Ngoài ra Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí 

và tuyên quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 05/02/2018, bị cáo Hạng A D kháng cáo xin giảm hình phạt; ngày 

12/02/2018, bị cáo Hạng A P kháng cáo xin giảm hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội mình 

và đồng bọn đã thực hiện đúng như nội dung vụ án như đã nêu trên; xác định 

bị Tòa án cấp sơ thẩm xử đúng người, đúng tội và đề nghị Hội đồng xem xét 

giảm hình phạt cho các bị cáo.  

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội kết luận: Tại phiên 

tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo D có vai trò chủ mưu, P là 

đồng phạm; các bị cáo không có tình tiết tăng nặng; có các tình tiết giảm nhẹ 

như: Thật thà khai báo; gia đình có người thân thích được tặng Bằng khen; tuy 

nhiên với số lượng ma túy lớn, mức án mà Tòa án cấp sơ thẩm đã ấn định là 
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phù hợp nên đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo của các bị cáo, giữ 

nguyên án sơ thẩm. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo Hạng A D trình bày: Số lượng ma túy mà 
các bị cáo đã mua bán ở mức thấp; Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng đúng, đủ 

các tình tiết giảm nhẹ. Tại phiên tòa này tuy không có tình tiết giảm nhẹ mới 
song đề nghị Hội đồng xét xử xem xét mở lượng khoan hồng, giảm hình phạt 

cho bị cáo. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo Hạng A P trình bày: Trong vụ án này nếu 
đối tượng Vũ Tiến T bị bắt thì vai trò của các bị cáo sẽ thấp hơn. Hạng A P có 

vai trò thấp nhất, bị cáo bị rủ rê lôi kéo. Mức án chung thân đối với bị cáo là 
nặng, đề nghị Hội đồng xét xử giảm hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

C¨n cø vµo c¸c chøng cø, tµi liÖu ®· ®îc thÈm tra t¹i phiªn toµ phóc thÈm; 

kÕt qu¶ tranh luËn t¹i phiªn toµ, trªn c¬ së xem xÐt ®Çy ®ñ, toµn diÖn tµi liÖu, 

chøng cø, ý kiÕn cña KiÓm s¸t viªn, LuËt s, bÞ c¸o, sau khi th¶o luËn vµ nghÞ ¸n, 

Héi ®ång xÐt xö cã c¸c nhËn ®Þnh sau ®©y: 

[1] Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận: Hạng A D quen đối tượng Vũ 

Tiến T. Do T đặt mua ma túy của D với giá 7.200USD/1bánh Hêrôin nên D đã 
mua chịu của đối tượng người Lào tên T1 (D quen trước đó) 4 bánh với giá 

130.000.000 đồng/1bánh Hêrôin khi nào bán được thì trả tiền cho T1. D đã 
bàn với P cùng mang ma túy đi bán cho T kiếm lời chia nhau. Hồi 15 giờ 30 

phút ngày 24/9/2016, Công an huyện Quan Hóa phối hợp với Phòng Cảnh sát 
hình sự (PC45) Công an tỉnh Thanh Hóa khi làm nhiệm vụ đã phát hiện, bắt 

quả tang Hạng A D, Hạng A P đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy 
trong nhà của Vũ Tiến T ở bản Khằm, xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa, thu giữ 04 bánh Hêrôin có trọng lượng 1.338,83 gam.  

[2] Căn cứ Bản kết luận giám định số 511/C54 (TT2), ngày 19/12/2017 , 
Viện khoa học hình sự Tổng cục cảnh sát đã kết luận: Hàm lượng Hêrôin 

trong các mẫu ký hiệu Bánh 1, Bánh 2, Bánh 3, Bánh 4 gửi giám định lần lượt 
là 56,1%, 55,7%; 54,1%; 55,1% Tòa án cấp sơ thẩm đã xác định trọng lượng 

Hêrôin tinh chất mà các bị cáo mua bán là 741,68g (Bánh 1:  334,92g x 56,7% 
= 189,89g; Bánh 2: 334,75g x 55,7% = 186,45g; Bánh 3: 335,50g x 54,1% = 

181,39g; Bánh 4: 333,86g x 55,1% = 183,95g) là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[3] Lời khai của các bị cáo về số lượng ma túy, mục đích mang đi bán 

phù hợp với vật chứng thu giữ được, kết luận giám định nên có đủ căn cứ để 
xác định các bị cáo đã thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Với 

số lượng 04 bánh Hêrôin, sau giám định hàm lượng đã xác định được trọng 
lượng Hêrôin tinh chất mà các bị cáo mua bán là 741,68g. Hành vi đó của các 

bị cáo đã phạm tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” thuộc trường hợp quy 
định tại điểm b khoản 4 Điều 194 Bộ luật hình sự. Tòa án cấp sơ thẩm áp 
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dụng điều khoản này để xử phạt các bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng 

tội, đúng pháp luật.  

[4] Các bị cáo Hạng A D, Hạng A P đều là người có đủ năng lực nhận 

thức xã hội, biết việc mua bán trái phép chất ma túy bị nhà nước cấm và bị 

trừng trị nghiêm khắc nhưng do hám lời nên đã bất chấp pháp luật, hậu quả 

thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi phạm tội của bị cáo có tính chất đặc biệt 

nghiêm trọng, không những xâm phạm đến chế độ quản lý ma tuý của Nhà 

nước, xâm phạm trật tự trị an xã hội, mà còn làm gia tăng tội phạm hình sự 

khác và các loại tệ nạn xã hội, xói mòn đạo đức, huỷ hoại con người về thể 

chất cũng như tinh thần. Do đó, cần thiết phải có hình phạt nghiêm khắc đối 

với bị cáo để vừa có tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo vừa đảm bảo tính răn 

đe, phòng ngừa chung. 

[5] Trong vụ án này, Hạng A D giữ vai trò chủ mưu, là người trực tiếp 

liên hệ với người bán, người mua Hêrôin; thỏa thuận giá cả, địa điểm, phương 

thức giao nhận hàng, tiền; là người rủ rê Hạng A P cùng mang số Hêrôin đến 

nhà Vũ Tiến T bán kiếm lời. Hạng A P thực hiện hành vi phạm tội với vai trò 

đồng phạm giúp sức. Khi được D rủ xem ma túy và bàn mang 4 bánh Hêrôin 

đi bán cho T, P đã tích cực thực hiện cùng D. Các bị cáo đều có nhân thân tốt; 

chưa có tiền án, tiền sự; quá trình điều tra và tại các phiên tòa đều  thành khẩn 

khai báo, ăn năn, hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm 

p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự. Bị cáo Hạng A D có bố được tặng Bằng 

khen, bị cáo Hạng A P có bố được tặng thưởng nhiều Giấy khen, nên được áp 

dụng tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự. Các bị cáo đều 

không có tình tiết tăng nặng. 

[6] Căn cứ Điểm c mục 3.1, mục 3.5 Khoản 3 Nghị quyết số 01/2001/NQ-

HĐTP ngày 15/3/2001 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng 

dẫn áp dụng đối với tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; số lượng ma túy sau 

giám định; vai trò của từng bị cáo trong vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng 

hình phạt cao nhất loại bỏ bị cáo Hạng A D ra khỏi đời sống xã hội, bị cáo 

Hạng A P hình phạt tù không thời hạn là phù hợp và đúng pháp luật. Tại 

phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đều giữ nguyên kháng cáo xin giảm hình phạt, 

Luật sư bào chữa cho các bị cáo cũng đề nghị Hội đồng xét xử giảm hình phạt 

cho các bị cáo nhưng đều không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự mới. Hơn nữa, như đã phân tích, mức án mà Tòa án cấp sơ thẩm ấn 

định đối với từng bị cáo là phù hợp, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, 

trừng trị, răn đe chung trong toàn xã hội. Do đó, không có căn cứ để chấp nhận 

kháng cáo của các bị cáo cũng như đề nghị của các Luật sư bào chữa cho các 

bị cáo tại phiên tòa. 

[7] Kháng cáo không được chấp nhận nên các bị cáo phải chịu án phí 

hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, căn cứ Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự;  
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QUYẾT ĐỊNH 

1. Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Hạng A D, Hạng A P; giữ 

nguyên quyết định về phần hình phạt đối với các bị cáo Hạng A D, Hạng A P 

tại bản án hình sự sơ thẩm số 14/2018/HSST ngày 30/01/2018 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau: 

Áp dụng điểm b khoản 4, khoản 5 Điều 194; điểm p khoản 1, khoản 2 

Điều 46; Điều 53; Điều 35 Bộ luật hình sự 1999; điểm d khoản 1 Điều 367 Bộ 

luật tố tụng hình sự 2015, xử phạt bị cáo Hạng A D Tử hình về tội “Mua bán 

trái phép chất ma tuý”. Tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo việc thi hành án.  

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, bị cáo 

Hạng A D được gửi đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước. 

Áp dụng điểm b khoản 4, khoản 5 Điều 194; điểm p khoản 1, khoản 2 

Điều 46; Điều 53; Điều 34 Bộ luật hình sự 1999, xử phạt bị cáo Hạng A P tù 

Chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Thời hạn tù tính từ ngày 

24/9/2017. 

Hình phạt bổ sung: Phạt Hạng A D, Hạng A P mỗi bị cáo 5.000.000 đồng 

(năm triệu đồng) sung quỹ Nhà nước. 

2. Hạng A D, Hạng A P mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình 

sự phúc thẩm. 

 3. Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ thời điểm hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị. 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 28/6/2018). 

                      Nơi nhận: 

- VKSNDCC tại Hà Nội; 
- TAND tỉnh Thanh Hóa; 
- VKSND tỉnh Thanh Hóa; 
- Công an tỉnh Thanh Hóa; 
- Cục THADS tỉnh Thanh Hóa; 
- Trại tạm giam CA tỉnh Thanh Hóa; 
- Các bị cáo (qua trại); 
- Lưu HS, PHC-TP. 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 
 

 
 

 

            Nguyễn Thị Minh Thu 
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Tòa án nhân dân Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Thành phố Hà Nội Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 68/2019/HSPT 

Ngày: 22/01/2019    

 

 

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

+ Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đặng Thị Thanh Huyền.   

+ Các Thẩm phán:                         Ông Lưu Ngọc Cảnh 

        Ông Mai Văn Quang 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thoa - Thư ký Tòa 

án, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên toà: Bà 

Nguyễn Thị Cẩm Thuỷ- Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 01 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 02/2019/HSPT ngày 

02/01/2019 đối với bị cáo Phan Anh T do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án 

hình sự sơ thẩm số 382/2018/HSST ngày 21/11/2018 của Tòa án nhân dân quận 

Đống Đa, Thành phố Hà Nội.  

Bị cáo kháng cáo: 

Phan Anh T, sinh năm 1977; HKTT: Số 246 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, 

quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Hiện ở: 138 ngõ Trại Cá, phường Trương Định, quận 

Hai Bà Trưng, Hà Nội; Trình độ văn hóa: 12/12; Con ông: Phan Thiếu T1; Con bà: 

Nguyễn Thị P; Vợ: Phạm Kim O; Con: Có 02 con (con lớn sinh năm 1998, con 

nhỏ sinh năm 2001); Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 29/10/1994: Tòa án 

nhân dân thành phố Hà Nội xử 15 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản công dân nhưng 

cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 30 tháng; Ngày 14/11/2007: Tòa án nhân dân 
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quận Đống Đa xử 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo hạn thử thách 40 tháng. 

Danh bản, chỉ bản số 261 do Công an quận Đống Đa lập ngày 17/3/2016; Bị bắt 

tạm giam, tạm giữ ngày 16/3/2016 đến ngày 06/9/2016; Bị áp dụng bắt buộc chữa 

bệnh từ ngày 06/9/2016 đến ngày 19/7/2018; Có mặt tại phiên tòa. 

Người đại diện của bị cáo: Bà Nguyễn Thị P, sinh năm 1952; HKTT: Số 246 

Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Hiện ở: 138 ngõ Trại 

Cá, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Có mặt. 

Người bào chữa cho bị cáo: Ông Nguyễn Quang Tiến - Luật sư Văn phòng 

Luật sư Phạm Sơn và cộng sự - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa và Bản án hình sự 

sơ thẩm của Tòa án nhân dân quận Đống Đa thì vụ án có nội dung như sau: 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 07/2019/HSST ngày 22/01/2019 của Toà án 

nhân dân quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội đã xử và quyết định: 

Khoảng 21h45' ngày 16/3/2016, tại phòng 208C8 Tập thể Kim Liên, phường 

Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; tổ công tác công an phường Kim 

Liên kiểm tra phát hiện, bắt quả tang và thu giữ của Phan Anh T gồm: 

- 01 cân điện tử màu bạc hình hộp chữ nhật kích thước khoảng 3x5cm; 01 gói 

nilong kích thước 2x2cm bên trong chứa tinh thể màu trắng dạng cục; 

6.000.000đồng thu giữ tại ngăn tủ nhựa trên cùng bên trái ở góc phòng. 

- 01 gói nilong kích thước 4x4cm bên trong chứa tinh thể màu trắng dạng cục 

thu giữ tại ngăn tủ nhựa trên cùng bên phải ở góc phòng. 

- 01 bình cóong thủy tinh thu giữ trên bàn uống nước. 

- 01 hộp thủy tinh kích thước 2x2x2cm bên trong chứa tinh thể màu trắng; 01 

điện thoại Oppo màu đen thu giữ trên mặt đệm ở giữa phòng; 

Tại Bản kết luận giám định số 2255/KLGĐ-PC54 ngày 20/4/2016 của Phòng 

Kỹ thuật hình sự - Công an Thành phố Hà Nội kết luận: 
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- Tinh thể màu trắng bên trong 01 gói nilong kích thước 4x4cm có trọng 

lượng 4,980gam là Methamphetamine. 

- Tinh thể màu trắng bên trong 01 gói nilong kích thước 2x2cm có trọng 

lượng 1,050gam là Ketamine. 

- Tinh thể màu trắng bên trong 01 hộp thủy tinh có trọng lượng 0,550gam, là 

Methamphetamine; 

- 01 bộ tẩu tự tạo và 01 cân điện tử màu bạc đều có dính Methamphetamine. 

Tại cơ quan điều tra, giai đoạn đầu Phan Anh T không thừa nhận hành vi của 

mình; từ chối làm việc và không ký nhận vào các biên bản. T và gia đình T cung 

cấp Bệnh án rối loạn tâm thần, được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. 

Ngày 09/6/2016 cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa trưng cầu 

giám định tình trạng bệnh tâm thần đối với Phan Anh T tại Viện pháp y tâm thần 

Trung Ương. Tại Bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 255 ngày 16/8/2016 

của Viện pháp y tâm thần Trung Ương kết luận: 

"Trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, bị 

can Phan Anh T có biểu hiện rối loạn loạn thần do sử dụng nhiều loại ma túy với 

các triệu chứng trầm cảm chiếm ưu thế. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 

năm 1992 về các rối loạn tâm thần và hành vi bệnh có mã số F19.54. 

Trước, trong khi phạm tội bệnh ở giai đoạn thuyên giảm. Bị can hạn chế khả 

năng nhận thức và điều khiển hành vi. 

Tại thời điểm giám định bệnh ở giai đoạn nặng, bị can mất khả năng nhận 

thức và điều khiển hành vi". 

Ngày 06/9/2016, Phan Anh T bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bện tại 

Viện pháp y tâm thần Trung Ương. 

Ngày 06/6/2018 Viện pháp y tâm thần Trung Ương có thông báo tình trạng 

sức khoẻ của tâm thần của Phan Anh T đã khỏi bệnh, không cần áp dụng biện pháp 

bắt buộc chữa bệnh. 

Ngày 11/6/2018 cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa trưng cầu 

giám định tình trạng bệnh tâm thần đối với Phan Anh T tại Viện pháp y tâm thần 
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Trung Ương. Tại bản kết luận giám định sức khoẻ tâm thần sau điều trị bắt buộc 

chữa bệnh số 37 ngày 06/7/2018 của Viện pháp y tâm thần Trung Ương - Bộ Y tế 

kết luận: Hiện tại tình trạng bệnh tâm thần của Phan Anh T ở giai đoạn khỏi bệnh. 

Đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. 

 Tại cơ quan điều tra T khai nhận: ngày 16/3/2016 T mua ma tuý về để sử 

dụng với giá 3.000.000đồng; sau khi mua T đã sử dụng một phần, phần còn lại T 

cất giấu trong tủ quần áo tại phòng trọ thì bị cơ quan công an thu giữ. Do thời gian 

đã lâu, T không nhớ mua của ai và tại đâu. Cân điện tử bị công an thu giữ tại 

phòng là của một người bạn đem đến và để lại tại phòng trọ của T. Số tiền 

6.000.000đ là tiền chi tiêu cá nhân của T. 

Đối tượng bán ma tuý cho T do T không nhớ được tên tuổi, đặc điểm nhận 

dạng, địa chỉ nên cơ quan công an không làm rõ để xử lý được.  

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận: Ngày 16/3/2016 T đã mua 3.000.000đ ma tuý 

về để sử dụng; sau khi mua T đã sử dụng một phần, phần còn lại T cất giấu trong 

tủ quần áo tại phòng trọ thì bị công an thu giữ. Bị cáo thừa nhận bản cáo trạng truy 

tố bị cáo về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy là đúng.  

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 382/2018/HS-ST ngày 21/11/2018 của Toà án 

nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã xử: 

Tuyên bố bị cáo Phan Anh T phạm tội " Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

Áp dụng Khoản 1 Điều 194, Điều 44; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; của 

Bộ luật hình sự 1999; Điều 331, 333 của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Xử phạt: Phan Anh T 30 tháng tù; Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, 

được trừ thời gian tạm giam, tạm giữ 16/3/2016 đến ngày 06/9/2016 và thời gian 

áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh từ ngày 06/9/2016 đến ngày 19/7/2018. 

Ngoài ra bản án còn tuyên các quyết định khác về xử lý vật chứng, án phí và 

quyền kháng cáo đối với những người tham gia tố tụng. 

Không nhất trí với quyết định của án sơ thẩm, trong đơn kháng cáo đề ngày 

28/11/2018, bị cáo Phan Anh T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.  

Tại phiên tòa phúc thẩm:  
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- Bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội tham gia phiên toà sau 

khi phân tích tính chất vụ án, tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo đã kết 

luận: 

Về hình thức: Kháng cáo của bị cáo là đúng về chủ thể kháng cáo và còn 

trong thời hạn kháng cáo nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận. 

Về nội dung: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Tàng trữ trái phép chất 

ma tuý„ theo khoản 1, Điều 194- Bộ luật hình sự 1999 là có căn cứ, đúng pháp 

luật.  

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm a, khoản 1, 

Điều 355; Điều 356- Bộ luật tố tụng hình sự, giữ nguyên án sơ thẩm, cụ thể: Áp 

dụng Khoản 1 Điều 194, Điều 44; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; của Bộ luật 

hình sự 1999. 

Xử phạt: Phan Anh T 30 tháng tù; Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, 

được trừ thời gian tạm giam, tạm giữ 16/3/2016 đến ngày 06/9/2016 và thời gian 

áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh từ ngày 06/9/2016 đến ngày 19/7/2018. 

Người đại diện hợp pháp cho bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Người bào chữa cho bị cáo có ý kiến: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo vì bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo có 

tình tiết mà chưa được Toà án cấp sơ thẩm xem xét đó là: bị cáo bị bệnh hạn chế 

khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN 

[1] Về hình thức: Về hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện 

đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và xét 

xử không có người tham gia tố tụng nào khiếu nại về hành vi cũng như quyết định 
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của người tiến hành tố tụng, các cơ quan tiến hành tố tụng. Do vậy các hành vi, 

quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng đều là hợp pháp. 

Kháng cáo của bị cáo Phan Anh T là còn trong thời hạn kháng cáo và đúng về 

chủ thể kháng cáo nên được chấp nhận.   

[2] Về nội dung: Xét kháng cáo của bị cáo thì thấy: 

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thừa nhận thực hiện các hành vi như án sơ thẩm đã nêu. 

Lời khai nhận của bị cáo phù hợp lời khai người bị hại và các tài liệu khác có trong hồ sơ. Do 

vậy có đủ cơ sở để khẳng định: Khoảng 21 ngày 16/3/2016 tại phòng 208, C8 tập thể 

Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội; Phan Anh T có hành vi cất 

giấu trái phép 5,530 gam Methamphetamine và 1,050gam Ketamine mục đích để 

sử dụng thì bị công an phường Kim Liên kiểm tra bắt quả tang nên việc Toà án cấp 

sơ thẩm xét xử bị cáo về téi: “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” theo khoản 1, Điều 

194- Bộ luật hình sự 1999 là có căn cứ, đúng pháp luật. 

Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét tính chất vụ án, tính chất 

mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ như:  

Nhân thân bị cáo có 02 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Đánh bạc đã được 

xóa, bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, đã có thời gian bị áp 

dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh (Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa 

bệnh của Viện trưởng Viện kiểm sát) từ 06/9/2016 đến 19/7/2018, xử phạt bị cáo 

mức án 30 tháng tù là có phần nghiêm khắc. Tại phiên toà hôm nay, bị cáo vẫn 

thành khẩn khai báo, thực sự ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, hơn nữa 

thực tế cả thời gian tạm giữ, tạm giam và thời gian bắt buộc chữa bệnh của bị cáo 

đã là 28 tháng 06 ngày nên có thể chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo, giảm 

nhẹ một phần hình phạt, xử phạt bị cáo mức án bằng thời gian đã tạm giữ, tạm 

giam và bắt buộc chữa bệnh cũng đủ cải tạo giáo dục bị cáo và đảm bảo phòng 

ngừa chung. Toà án cấp sơ thẩm có thiếu sót khi áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho 

bị cáo đó là áp dụng thiếu tình tiết người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả 

năng nhận thức và điều khiển hành vi, cần rút kinh nghiệm.  

 [3] Về án phí: Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.  
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[4] Các phần khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị Hội 

đồng xét xử không xem xét. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

1- Áp dụng điểm b, khoản 1 điều 355; điểm c, khoản 1, Điều 357- Bộ luật tố 

tụng hình sự: Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Phan Anh T, sửa một phần 

bản án hình sự sơ thẩm số 382/2018/HSST ngày 21/11/2018 của Toà án nhân dân 

quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, cụ thể: 

Tuyên bố bị cáo Phan Anh T phạm tội " Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

Áp dụng Khoản 1 Điều 194- Bộ luật hình sự 1999; điểm q, s, khoản 1, khoản 

2 Điều 51- Bộ luật hình sự 2015. 

Xử phạt: Phan Anh T 28 tháng 06 ngày tù được trừ thời gian tạm giam, tạm 

giữ từ ngày 16/3/2016 đến ngày 06/9/2016 và thời gian áp dụng biện pháp bắt buộc 

chữa bệnh từ ngày 06/9/2016 đến ngày 19/7/2018. Xác nhận bị cáo đã chấp hành 

xong hình phạt tù.  

2. Về án phí: Áp dụng Điều 136- Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội về án 

phí, lệ phí Toà án:  Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.  

3. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 

 
Bản án số: 35/2019/HS-PT 

Ngày 22-02-2019 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƢƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Văn Lộc. 

Các Thẩm phán:  

Ông Bùi Ngọc Thạch; 

Ông Lê Quân Vương. 

- Thư ký phiên tòa  B  Ngu  n Th  Ngân – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Dương. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa: 
Ông Nghiêm Đức Hưng - Kiểm sát viên.  

Ngày 22 tháng 02 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương mở 

phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 

20/2019/TLPT-HS ngày 04 tháng 01 năm 2019 đối với b  cáo Ngu  n Th  M. Do 

có kháng cáo của b  cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 335/2018/HS-ST ngày 

10 tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân dân th  xã D. 

Họ và tên bị cáo có kháng cáo: 

Ngu  n Th  M, sinh năm 1970 tại tỉnh Vĩnh Long; nơi thường trú  Ấp P, xã 

B, hu ện L, tỉnh Vĩnh Long; nơi tạm trú  Số X, đường X, khu phố B, phường A, 

th  xã D, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp  Buôn bán; trình độ học vấn  02/12; quốc 

t ch  Việt Nam; dân tộc  Kinh; tôn giáo  Không; con ông Ngu  n Trung C, sinh 

năm 1937 v  b  Phùng Th  E, sinh năm 1937; tiền án, tiền sự  Không; b  áp dụng 

biện pháp ngăn chặn bằng cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt tại phiên tòa. 

Ngoài ra, trong vụ án còn có 02 người l m chứng do không liên quan kháng 

cáo nên Tòa án không triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các t i liệu có trong hồ sơ vụ án v  di n biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

  Khoảng 21 giờ ngày 07/4/2018, tại khu vực chốt dân quân thuộc khu phố 

B, phường A, th  xã D, tỉnh Bình Dương, Công an phường A đi tuần tra phát hiện 

79



 2 

Nguy n Th  M đang bán bộ dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy 

cho Nguy n Minh K. Tại đâ , Công an thu giữ 04 bộ dụng cụ dùng vào việc sử 

dụng trái phép chất ma túy M đang cầm trên tay và 01 bộ sử dụng ma túy M để 

trong túi áo khoác đang mặc trên người. Tiếp đó, M tự nguyện vào trong phòng trọ 

gần nơi M bán nước lấy 11 bộ dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma 

túy giao nộp cho Công an phường A. Công an phường A tiến hành lập biên bản bắt 

người phạm tội quả tang. 

Quá trình điều tra, Nguy n Th  M khai nhận: M buôn bán nước giải khát và 

mua bộ dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy của một người phụ 

nữ không rõ lai l ch với giá 10.000 (mười nghìn) đồng/01 bộ gồm: 01 cái nỏ bằng 

thủy tinh và 01 ống hút nhựa. Khi bán cho người khác thì M bán 01 bộ dụng cụ 

kèm theo 01 chai nước suối giá 40.000 (bốn mươi nghìn) đồng. Hàng tuần, người 

phụ nữ n   cũng bán cho M khoảng 20 bộ dụng cụ để M bán lại cho người khác.  

Khoảng 21 giờ ngày 07/4/2018, Nguy n Minh Đ chở K đến mua bộ dụng cụ 

dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tú , lúc n   Đ ngồi trên xe mô tô còn K 

bước xuống hỏi M mua 04 bộ dụng cụ, M thỏa thuận với K mỗi bộ với giá 40.000 

(bốn mươi nghìn) đồng kèm 01 chai nước suối, K mua 04 bộ với giá 160.000 (một 

trăm sáu mươi nghìn) đồng. Khi M lấy 04 bộ dụng cụ bán cho K v  Đ thì Công an 

phường A bắt quả tang, Đ và K chưa giao tiền cho M. Vật chứng thu giữ gồm: 16 

bộ dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy. 

Đối với người phụ nữ bán bộ dụng cụ cho M do không rõ nhân thân, lai l ch 

nên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an th  xã D tiếp tục điều tra xác minh và xử 

lý sau. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 335/2018/HS-ST ngày 10 tháng 11 năm 2018 

của Tòa án nhân dân th  xã D đã qu ết đ nh  

Tu ên bố b  cáo Nguy n Th  M phạm tội “Mua bán dụng cụ dùng vào việc 

sử dụng trái phép chất ma tú ”. 

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 254; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Xử phạt b  cáo Nguy n Th  M 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù 

tính từ ng   bắt b  cáo để thi hành án. 

Ngo i ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tu ên về án phí, về biện pháp tư pháp và 

qu ền kháng cáo theo qu  đ nh của pháp luật. 

Ngày 26/11/2018, b  cáo Ngu  n Th  M có đơn kháng cáo xin được hưởng 

án treo với các lý do  B  cáo đang b  bệnh phải điều tr  hàng ng   bằng thuốc, b  

cáo có mẹ gi  không có người chăm sóc. 
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Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa phúc 

thẩm phát biểu ý kiến  Sau khi xét xử sơ thẩm, b  cáo có đơn kháng cáo xin được 

hưởng án treo. Đơn kháng cáo trong thời hạn luật đ nh nên hợp pháp. Tội danh, 

điều luật m  Tòa án cấp sơ thẩm xét xử v  áp dụng đối với b  cáo l  có căn cứ, 

đúng người, đúng tội. Tại Tòa án cấp phúc thẩm, b  cáo không cung cấp thêm được 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự n o mới. H nh vi của b  cáo gâ  tác hại xấu 

đối với xã hội, việc Tòa án cấp sơ thẩm không cho b  cáo hưởng án treo l  phù 

hợp, nhằm đáp ứng tình hình đấu tranh tội phạm về ma tú . Do đó, đề ngh  Hội 

đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của b  cáo, giữ ngu ên bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, b  cáo khai nhận to n bộ h nh vi phạm tội và giữ 

nguyên kháng cáo.  

B  cáo nói lời sau cùng: B  cáo mong Hội đồng xét xử xem xét cho b  cáo 

hưởng án treo để về nuôi mẹ gi , b  cáo đang b  bệnh phải điều tr  bằng thuốc. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ v o các t i liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận đ nh như sau  

[1]. Đơn kháng cáo của b  cáo được thực hiện trong thời hạn luật đ nh nên 

đủ điều kiện để Tòa án cấp phúc thẩm giải qu ết theo qu  đ nh của pháp luật. 

[2]. Tại phiên tòa phúc thẩm, lời khai của b  cáo thống nhất với nội dung vụ 

án đã nêu trên, phù hợp với các t i liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đã đủ cơ sở 

kết luận  Khoảng 21 giờ ngày 07/4/2018, tại khu vực chốt dân quân thuộc khu phố 

B, phường A, th  xã D, tỉnh Bình Dương, b  cáo Nguy n Th  M đã thực hiện hành 

vi bán bộ dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy cho Nguy n Minh 

K. Tại đâ , công an thu giữ 04 bộ dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma 

túy b  cáo M đang cầm trên tay và 01 bộ sử dụng ma túy M để trong túi áo khoác 

đang mặc trên người. Tiếp đó, M tự nguyện vào trong phòng trọ gần nơi M bán 

nước lấy 11 bộ dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng cộng: 

16 bộ dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy. 

[3]. H nh vi của b  cáo l  ngu  hiểm cho xã hội, đã trực tiếp tiếp ta  cho 

những người sử dụng ma tú , ảnh hưởng đến tình hình trật tự tr  an tại đ a phương. 

H nh vi của b  cáo thực hiện với lỗi cố ý, b  cáo có đủ năng lực để ch u trách 

nhiệm hình sự về tội phạm m  b  cáo đã thực hiện. Như vậ , Tòa án cấp sơ thẩm 

xét xử b  cáo về tội “Mua bán dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma 

tú ” theo qu  đ nh tại điểm b khoản 1 Điều 254 của Bộ luật Hình sự năm 2015 

(sửa đổi, bổ sung năm 2017) l  có căn cứ, đúng người, đúng tội v  đúng pháp luật.  

[4]. Xét kháng cáo của b  cáo, Hội đồng xét xử xét thấ   Tại Tòa án cấp 

phúc thẩm, b  cáo cung cấp các t i liệu thể hiện b  cáo b  bệnh tăng hu ết áp, tai 
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biến mạch máu não, tiểu đường. Tu  nhiên, tình tiết n   đã được Tòa án cấp sơ 

thẩm áp dụng l  tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho b  cáo nên Hội đồng 

xét xử không tiếp tục áp dụng tình tiết n   đối với b  cáo.  

B  cáo kháng cáo xin được hưởng án treo, căn cứ v o tính chất, mức độ h nh 

vi phạm tội của b  cáo, Hội đồng xét xử xét thấ , mặc dù b  cáo có nhiều tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, tu  nhiên việc b  cáo không chấp h nh hình phạt tù 

sẽ gâ  ảnh hưởng đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tại đ a phương, 

đặc biệt l  các tội phạm về ma tú  đang gia tăng v  di n biến phức tạp trên đ a b n 

th  xã D nói riêng v  tỉnh Bình Dương nói chung. Như vậ , cần thiết phải cách l  

b  cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhất đ nh để răn đe, giáo dục đối với b  cáo v  

góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm. Tòa án cấp sơ thẩm tu ên hình phạt tù 

đối với b  cáo l  phù hợp, kháng cáo của b  cáo về việc xin được hưởng án treo l  

không có cơ sở chấp nhận.  

Đề ngh  của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương về việc 

không chấp nhận kháng cáo của b  cáo l  phù hợp. 

[5]. Các phần qu ết đ nh khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, 

kháng ngh  nên có hiệu lực pháp luật kể từ ng   hết thời hạn kháng cáo, kháng 

ngh . 

 [6]. Án phí hình sự phúc thẩm  Do kháng cáo không được chấp nhận nên b  

cáo phải ch u án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 v  Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự, 

1. Không chấp nhận kháng cáo của b  cáo Ngu  n Th  M. Giữ ngu ên Bản 

án hình sự sơ thẩm số 335/2018/HS-ST ngày 10 tháng 11 năm 2018 của Tòa án 

nhân dân th  xã D: 

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 254; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của 

Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Xử phạt b  cáo Nguy n Th  M 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Mua 

bán dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tú ”. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bắt b  cáo để thi hành án. 

2. Án phí hình sự phúc thẩm  Áp dụng Điều 135; khoản 2 Điều 136 của Bộ 

luật Tố tụng hình sự năm 2015; Ngh  qu ết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủ  ban Thường vụ Quốc hội qu  đ nh về mức thu, mi n, giảm, 
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thu, nộp, quản lý v  sử dụng án phí v  lệ phí Tòa án: B  cáo Ngu  n Th  M  phải 

nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng. 

3. Các qu ết đ nh khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng ngh  

đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ng   hết thời hạn kháng cáo, kháng ngh . 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ng   tu ên án./. 

Nơi nhận:   Ử PHÚC THẨM 
- VKSND tỉnh Bình Dương; 1  N TOÀ 

- Phòng PV 06 - CA tỉnh Bình Dương; 1 

- TAND th  xã D; 2 

- VKSND th  xã D; 1 

- Chi cục THADS th  xã D; 1  

- CQCSĐT CA th  xã D; 1   

- B  cáo;   1 

- Trại Tạm giam CA tỉnh BD;                1  

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;                 1  

- Tổ H nh chính Tư pháp;                       2         

- Lưu hồ sơ vụ án. 1 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Trƣơng Văn Lộc 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI HÀ NỘI 

 

Bản án số: 115/2019/HSPT 

Ngày: 13/3/2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyêñ Đức Nhâṇ;                         

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Sơn; 

                            Ông Vũ Minh Tuấn. 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Hoàng Thị Nhật Phương, cán 

bộ Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: 

Ông Đinh T Quy, Kiểm sát viên. 

Ngày 13 tháng 3 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương, 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 

522/2018/TLPT-HS ngày 05 tháng 7 năm 2018 đối với bị cáo Ngô Tuấn A do có 

kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 15/2018/HSST ngày 14 

tháng 5 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương. 

* Bị cáo có kháng cáo:  Ngô Tuấn A, sinh năm 1987; nơi cư trú: Khu PD, 

phường AD, quận DK, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình 

độ văn hóa: 6/12; con ông Ngô Văn Q và bà Nguyễn Kim P; có 01 con sinh năm 

2009; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ từ, taṃ giam từ ngày 

21/12/2017; có mặt. 

* Người bào chữa cho bị cáo:  

- Ông Vũ N – Luật sư văn phòng luật sư HH thuộc Đoàn luật sư tỉnh Hải 

Dương; có mặt. 

-  Ông Đinh Vinh D1  – luật sư Văn phòng Luâṭ sư HD – Đoàn luật sư tỉnh 

Hải Dương; có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo bản cáo traṇg của Viêṇ kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương và bản án 

hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương, nội dung vụ án được tóm 

tắt như sau: 

 Vào lúc 17 giờ ngày 21/12/2017 tại đoạn đường Quốc lộ 10 thuộc địa 

phận xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Lực lượng cảnh sát giao 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Với thành phần Hội đồng xét xử  phúc thẩm gồm có:

NHÂN DANH
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thông công an tỉnh Hải Dương đã dừng, kiểm tra xe ô tô hiệu Inova BKS 15A 

118.41 do lái xe Trần Đức P1 điều khiển trên xe chở Ngô Tuấn A ngồi ghế sau 

ôm chiếc balo màu đỏ đen. Kiểm tra balo của Tuấn A đã lập biên bản thu giữ 16 

túi nilon màu xanh, 04 túi nilon màu hồng có kích thước 9x6 cm bên trong có 

các viên nén hình trụ tròn màu xanh và hồng, 02 bánh hình khối hộp chữ nhật 

kích thước 15x12x8 cm bên trong có cục tinh thể màu trắng và 02 bánh hình 

khối hộp chữ nhật kích thước 16x10x2 cm, 01 túi balo màu đỏ đen, 01 điện thoại 

di động hiệu Nokia 105 màu đen sim 0868349976 của Ngô Tuấn A. 

 Kết luận giám định số 1178/KLGĐ ngày 22/12/2017 của phòng ky ̃thuật 

hình sự Công an thành phố Hải Phòng kết luận: 

 - Mẫu viên nén (kí hiệu M1) gửi giám định là ma túy có trọng lượng 

411,93 gam là loại Methamphetamine 

 - Mẫu tinh thể (kí hiệu M2) gửi giám định là ma túy có trọng lượng là 

1.942,04 gam là loại Methamphetamine 

 - Mẫu chất bột (kí hiệu M3) gửi giám định là ma túy trọng lượng là 

708,72 gam là Heroin. 

Với hành vi nêu trên, taị bản án hình sự sơ thẩm số 21/2018/HS-ST ngày 

25/6/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đã áp dụng điểm b khoản 4 Điều 

194 BLHS năm 1999, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 40 Bộ luật hình sự năm 

2015 xử phaṭ bị cáo Ngô Tuấn A Tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về xử lý vâṭ chứng, án phí 

và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 18 tháng 5 năm 2018, bi ̣cáo Ngô Tuấn A kháng cáo xin giảm nhe ̣

hình phaṭ. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: Bị cáo Ngô Tuấn A khai nhận đã bị Tòa án cấp 

sơ thẩm xử phạt về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” là đúng pháp luật, 

không oan; bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như nội dung của bản án sơ thẩm 

đã quy kết và giữ nguyên nội dung đã khai báo tại phiên tòa phúc thẩm ngày 

28/9/2018 (hoãn) về đối tượng Đặng Đức T là người cùng bị bắt giữ trên xe ô tô 

cùng bị cáo, là chủ mưu mua bán ma túy từ Thanh Hóa về Hải Phòng, ma túy bị 

thu giữ là của T, khi bị bắt T nói với bị cáo nhận hết tội, khai ra người khác nhờ 

vận chuyển ma túy để T được thả ra có điều kiện lo cho gia đình bị cáo và lo cho 

bị cáo nên sau khi bị bắt và ở giai đoạn điều tra bị cáo không khai ra T, nay bị 

cáo khai ra T để lập công chuộc tội. Bị cáo giữ nguyên kháng cáo, đề nghị được 

xem xét giảm hình phạt từ tử hình xuống tù chung thân.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội sau khi phân tích, 

đánh giá tính chất hành vi phạm tội của bị cáo, quyết định của bản án sơ thẩm, 

căn cứ kháng cáo của bị cáo, kết luận: Bị cáo Ngô Tuấn A đã bị truy tố, xét xử 

về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 4 Điều 194 Bộ 

luật hình sự năm 1999 là đúng người, đúng tội, không oan sai. Khi quyết định 
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hình phạt tù, Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá tính chất đặc biệt nghiêm trọng về 

hành vi phạm tội của bị cáo, trọng lượng chất ma túy bị cáo vận chuyển; xem xét 

nhân thân, áp dụng tình tiết giảm nhẹ để xử phạt bị cáo Ngô Tuấn A tử hình là 

có căn cứ pháp luật.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo có khai đối tượng tên Đặng Đức T ở Hải 

Phòng là người mua bán ma túy, thuê bị cáo vận chuyển ma túy từ Thanh Hóa 

về Hải Phòng, ma túy bị thu giữ là của T. Tuy nhiên, kết quả điều tra xác minh 

bổ sung chưa đủ căn cứ để xác định nên chưa có cơ sở để xác định bị cáo đã “lập 

công chuộc tội”. 

Xét bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên không có cơ sở để 

chấp nhận kháng cáo xin giảm hình phạt của bị cáo. 

Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ 

luật tố tụng hình sự, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm đối với bị cáo 

Ngô Tuấn A. 

Các luật sư bào chữa cho bị cáo Ngô Tuấn A trình bày: Về tội danh, điều 

luật áp dụng đối với bị cáo không có ý kiến gì; đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 

chấp nhận nội dung “Bài bào chữa cho bị cáo Ngô Tuấn A tại phiên tòa phúc 

thẩm ngày 13/3/2019” mà luật sư đã gửi cho Hội đồng xét xử phúc thẩm. Đề 

nghị Hội đồng xét xử xem xét: 

1. Hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại theo quy định tại khoản 1 Điều 358 

Bộ luật tố tụng hình sự. 

- Không giao hồ sơ vụ án cho Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải 

Dương điều tra lại vì “…có lý do cho rằng họ có thể không vô tư trong khi thực 

hiện nhiệm vụ” theo quy định tại Điều 21 Bộ luật tố tụng hình sự. 

- Chuyển giao hồ sơ vụ án cho Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an thụ 

lý điều tra lại vì “…vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến nhiều 

tỉnh, thành phố…Xét thấy cần trực tiếp điều tra” theo quy định tại điểm c khoản 

5 Điều 163 Bộ luật tố tụng hình sự. 

2. Trong trường hợp vẫn tuyên án với bị cáo Ngô Tuấn A, đề nghị Hội 

đồng xét xử chấp nhận đơn kháng cáo xin giảm hình phạt của bị cáo, với lý do bị 

cáo có tình tiết giảm nhẹ mới: Bị cáo đã ăn năn hối cải, khai báo ra đối tượng 

buôn bán ma túy là lập công chuộc tội, bị cáo phạm tội do bị mua chuộc, lúc đầu 

không có ý thức, lần đầu phạm tội, giữa vai trò thứ yếu, hoàn cảnh gia đình khó 

khăn, éo le, bố mẹ yếu đau, vợ đã ly hôn để lại cho bị cáo nuôi một con gần 10 

tuổi bị bệnh bại não bẩm sinh, nằm bại liệt, không biết nói... 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc 

thẩm; căn cứ vào kết quả trA luận, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài liệu, 

chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, luật sư, bị cáo và người tham gia tố tụng 

khác. 
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                                           XÉT THẤY 

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 28/9/2018 (hoãn xử), bị cáo Ngô Tuấn A có 

khai báo Đặng Đức T là người cùng bắt giữ trên xe ô tô nhờ bị cáo vận chuyển 

ma túy, ma túy thu giữ là của Đặng Đức T. Do bị cáo khai báo ra tình tiết mới 

tại phiên tòa phúc thẩm, theo đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa đề nghị 

hoãn phiên tòa để điều tra xác minh lời khai của bị cáo, Hội đồng xét xử đã chấp 

nhận hoãn phiên tòa và đã có công văn yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 

tại Hà Nội điều tra, xác minh lời khai của bị cáo Ngô Tuấn A. Kết quả xác minh 

chưa đủ căn cứ kết luận các đối tượng do bị cáo khai ra đã có hành vi mua bán 

trái phép chất ma túy. 

Lời khai nhận tội của bị cáo Ngô Tuấn A tại phiên tòa phúc thẩm phù với 

lời khai nhận của bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm; phù hợp 

với biên bản bắt người phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ, kết luận giám định 

cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận: Vào lúc 

17 giờ ngày 21/12/2017, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương 

dừng, kiểm tra xe ô tô BKS 15A - 118.41 phát hiện bắt quả tang Ngô Tuấn A 

ngồi ghế sau có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; kiểm tra chiếc ba lô 

Ngô Tuấn A đang ôm phát hiện thu giữ 16 túi ni lon mầu xanh, 04 túi ni lon mầu 

hồng bên trong có chứa các viên nén mầu xanh và hồng, 02 bánh hình hộp chữ 

nhật. Kết luận giám định là chất ma túy Methamphetamine với số lượng 

2.353,97 gam; 708,72 gam là loại Hêrôin, tổng cộng 3.062,69 gam. 

Sau khi bị bắt, quá trình điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo Ngô Tuấn A 

khai nhận vận chuyển ma túy cho một người tên Hùng (không rõ họ, địa chỉ ở 

đâu) từ thành phố Thanh Hóa về Hải Phòng để lấy tiền công 8.000.000 đồng. Tại 

phiên tòa phúc thẩm, bị cáo khai vận chuyển ma túy cho Đặng Đức T là người 

cùng bị bắt giữ trên xe ô tô, ma túy là của Đặng Đức T, mục đích khai báo ra T là 

để lập công chuộc tội, để được xem xét giảm hình phạt tử hình. 

Như vậy, hành vi phạm tội của bị cáo Ngô Tuấn A đã bị Tòa án cấp sơ 

thẩm xử phạt về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 4 

Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999 là có căn cứ pháp luật, đúng người, đúng 

tội, không oan sai.  

Xét tính chất hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, hành 

vi vận chuyển trái phép chất ma túy đã bị Nhà nước nghiêm cấm và Bộ luật hình 

sự qui định hình phạt rất nghiêm khắc, điều đó bị cáo nhận thức được song đã 

bất chấp pháp luật vận chuyển số lượng ma túy đặc biệt lớn nhằm thu lợi bất 

chính. Hành vi của bị cáo đã tiếp tay cho các tệ nạn ma túy trong xã hội phát 

sinh, phát triển gây hậu quả xấu trong đời sống xã hội; xâm phạm trật tự trị an, 

bị dư luận xã hội bất bình, lên án đòi hỏi pháp luật phải xử phạt thật nghiêm 

khắc thì mới có tác dụng răn đe phòng chống loại tội phạm này. 
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Khi quyết định hình phạt tù, Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá tính chất đặc 

biệt nghiêm trọng về hành vi phạm tội của bị cáo, trọng lượng chất ma túy bị cáo 

vận chuyển; xem xét nhân thân, áp dụng tình tiết giảm nhẹ để xử phạt bị cáo tử 

hình là có căn cứ pháp luật. Tại phiên tòa phúc thẩm, xét bị cáo không có tình 

tiết giảm nhẹ đặc biệt nào mới nên không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo xin 

giảm hình phạt của bị cáo. 

Ý kiến của Kiểm sát viên đề nghị không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên 

định hình phạt của bản án sơ thẩm đối với bị cáo Ngô Tuấn A là có căn cứ pháp 

luật nên Hội đồng xét xử chấp nhận. 

Những nội dung khai báo của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm và những 

kiến nghị của luật sư Hội đồng xét xử phúc thẩm kiến nghị các cơ quan tiến 

hành tố tụng ở tỉnh Hải Dương và Trung ương tiếp tục điều tra làm rõ nếu có đủ 

dấu hiệu của tội phạm thì khởi tố, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật. 

Do không được chấp nhận kháng cáo nên bị cáo Ngô Tuấn A phải chịu án 

phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.  

Vì các lẽ trên.  

QUYẾT ĐỊNH 

          Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Ngô Tuấn A, giữ nguyên quyết 

định của bản án sơ thẩm.  

Tuyên bố: Bị cáo Ngô Tuấn A phạm tội “Vận chuyển trái phép chất ma 

túy”. 

Áp dụng điểm b khoản 4 Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999; Điều 40; 

điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Xử phạt: Bị cáo Ngô Tuấn A Tử hình. Tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm 

bảo thi hành án. 

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày tuyên án phúc thẩm, bị cáo Ngô 

Tuấn A được quyền làm đơn gửi Chủ tịch nước xin ân giảm án tử hình.  

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Án phí: Bị cáo Ngô Tuấn A phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự phúc 

thẩm. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- VKSND cấp cao tại Hà Nội; 

- TAND tỉnh Hải Dương;  

- VKSND tỉnh Hải Dương; 

- Cục THADS tỉnh Hải Dương;  

- Bị cáo (theo địa chỉ); 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Nhận 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẮK GLONG 

TỈNH ĐẮK NÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 09/2019/HS-ST 

Ngày 19 - 3 - 2019 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK GLONG, TỈNH ĐẮK NÔNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

                       Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Ông Đỗ Văn Thành 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phạm Xuân Đức và ông Lý Văn Hòe. 

           - Thư ký phiên toà: Ông Phạm Đình Hưng – Thẩm tra viên, Tòa án nhân 

dân huyện Đắk Glong. 

          - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Glong tham gia phiên toà: 
Ông Trần Việt Hùng - Kiểm sát viên. 

Ngày 19 tháng 3 năm 2019, tại trụ sở, Tòa án nhân dân huyện Đắk Glong, 

tỉnh Đắk Nông xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

03/2019/TLST-HS ngày 24 tháng 01 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số: 07/2019/QĐXXST - HS, ngày 05 tháng 3 năm 2019 đối với bị cáo: 

Trƣơng Minh T, (tên gọi khác: Đ), sinh năm 1977 tại tỉnh L; nơi 

ĐKHKTT: Ấp Đ, xã T, huyện C, tỉnh Long An; chỗ ở hiện nay: Cụm 13, xã Đ, 

huyện Đ, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 04/12; 

dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông 

Trương Văn H (đã chết) và bà Đào Thị X (sinh năm 1940); bị cáo có vợ Huỳnh Thị 

Ngọc T (sinh năm 1978) và 02 con (con lớn sinh năm 2005, con nhỏ sinh năm 

2012); tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ ngày 17-10-2018, sau đó chuyển tạm 

giam - có mặt  

Người làm chứng 

Anh Nguyễn Đức H, chị Trương Thị Bích P, cùng địa chỉ: Cụm 13, xã Đ, 

huyện Đ, tỉnh Đắk Nông, vắng mặt 

Anh Nguyễn Trung K, địa chỉ: Thôn 8, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông, vắng 

mặt mặt 

Anh Lê Văn N, địa chỉ: Thôn 8, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông, vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 
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 Khoảng ngày 24-10-2017 (âm lịch), Trương Minh T gặp một người đàn ông 

tên Hai (không xác định được nhân thân, lai lịch) tại huyện B, thành phố Hồ Chí 

Minh, H  nói với Trương Minh T lên tỉnh Đắk Nông làm vườn cho H, lương mỗi 

tháng 7.000.000 đồng. Nghe vậy, T đồng ý, rồi H đưa số điện thoại của Nguyễn 

Đức H ở cụm 13, xã Đ, huyện Đ để T liên lạc. Đến ngày 27-10-2017, T đón xe 

khách đi lên tỉnh Đắk Nông. Khi đến nơi, Nguyễn Đức H ra đón T về nhà của mình 

ở. Tại nhà H có vợ Hà là Trương Thị Bích P (sinh năm 1986) và Nguyễn Trung K 

(sinh năm 2002), trú tại Thôn 8, xã Đ, thì H nói với T làm công việc trồng cây 

thuốc nam, thì Tuấn đồng ý, sau đó T, H, P và K tiến hành trồng được hơn 500 cây, 

số cây này được H đã ươm từ trước, cao khoảng 15 đến 20cm. 

Khoảng 02 tháng sau H và Lê Đình N (sinh năm 1987), trú tại Thôn 8, xã Đ 

nói với T là trồng thêm cây. Nghe vậy, T đồng ý. Sau đó, H đưa 01 bịch hạt giống 

cho T và N ươm vào bịch. Trong thời gian này đối tượng tên Hai cũng đến xem rẫy 

và nói cho T biết số cây đã trồng trước đó và số cây đang ươm là cây cần sa, nghe 

H  nói vậy, T không nói gì mà tiếp tục chăm sóc số cây cần sa đã trồng trước đó và 

số cây đang ươm. Đến ngày 27-12-2017 (âm lịch) H, T và N tiếp tục đào hố trồng 

được thêm khoảng 800 cây, rồi T về quê ăn tết. Sau khi ăn tết xong, T quay lại cùng 

với H và Nt tiếp tục chăm sóc số cây cần sa đã trồng trước đó. Ngày 05-3-2018, khi 

T và H đang dùng cây tre để chống cho cây cần sa khỏi bị đổ thì bị Cơ quan Công 

an huyện Đắk Glong phát hiện bắt được Nguyễn Đức H còn Trương Minh T chạy 

thoát. Thu giữ tại hiện trường 1.015 cây cần sa đang sống. Sau đó, Trương Minh T 

bị bắt theo Quyết định truy nã. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk 

Glong, Trương Minh T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.  

 Tại Kết luận giám định số 16-KLMT/PC54 ngày 13-3-2018 của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Nông kết luận: 1.015 cây thực vật gửi giám định là 

cây cần sa.  

 Hoàn lại đối tượng giám định: 1.000 cây thực vật gửi giám định. 

* Về vật chứng của vụ án: 1.015 cây Cần sa; 01 đoạn ống nhựa màu hồng, 

đường kính 1,8cm; dài 2,3m; 01 đoạn ống nhựa màu vàng, đường kính 2,5cm; dài 

2,3m; 02 đoạn ống nhựa màu nâu, đường kính 04cm; một đoạn ống dài 13,4m; một 

đoạn ống dài 15,8m; 01 đoạn ống nhựa màu xanh, đường kính 04cm; dài 17,4m; 01 

đoạn ống nhựa màu vàng, đường kính 0,8cm; dài 12,5m; 01 đoạn ống nhựa màu 

xanh, đường kính 0,8cm; dài 46m; 02 đoạn ống nhựa màu đen có sọc đỏ, đường 

kính 06cm; đoạn thứ nhất dài 1,3m; đoạn thứ hai dài 1,5m được nối với nhau bằng 

một ống sắt hình chữ T; Các đoạn dây thép đường kính 0,05cm; dài 0,85m; 04 béc 

tưới, đường kính 04cm, dài 3,5m; 01 béc tưới, đường kính 04cm, dài 3,8m; 01 máy 

bơm màu đỏ, không rõ nhãn hiệu được lắp trên khung sắt kích thước 

(60x20x28)cm; 01 đầu bơm nhãn hiệu Văn Thể; 01 máy bơm không rõ nhãn hiệu 

được lắp trên khung sắt có kích thước (107x34x38)cm; 01 con dao phát; 04 cái 

cuốc cán bằng tre; 01 bình bơm nhãn hiệu JAMAHA; 01 bình bơm nhãn hiệu 

KWANG SUNG; 01 thùng nhựa màu xanh, kích thước (35x60)cm. 
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Bản cáo trạng số 08/CTr-VKS ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông truy tố bị cáo Trương Minh T về tội 

“Trồng cây cần sa” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 247 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng 

và thừa nhận cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Glong truy tố đối 

với bị cáo là đúng, không oan. 

 Kết quả tranh luận tại phiên tòa, sau khi phân tích nội dung vụ án đại diện 

Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị: Về hình phạt: Áp dụng 

điểm c khoản 1 Điều 247; điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015, 

sửa đổi, bổ sung 2017, xử phạt bị cáo từ  06 đến 09 tháng tù; các biện pháp tư pháp: 

Đã được giải quyết tại Bản án số 34/2018/HSST, ngày 31-7-2018 của Tòa án nhân 

dân huyện Đắk Glong nên không đề cập xử lý. 

Đối với hành vi của Nguyễn Đức H đã được giải quyết tại Bản án số 

34/2018/HSST, ngày 31-7-2018 của Tòa án nhân dân huyện Đắk Glong. 

Đối với đối tượng tên Hai (không xác định được nhân thân, lai lịch) ; chị 

Trương Thị Bích P, Nguyễn Trung K, Lê Văn N hiện không có mặt tại địa phương, 

không biết đi đâu, làm gì. Do vậy cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong đang 

tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý sau. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu thu thập được 

có trong hồ sơ đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử 

nhận định như sau: 

[1]. Về các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện 

Đắk Glong, Điều tra viên; Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đắk Glong, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo 

không khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng đều hợp pháp. 

[2]. Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu chứng cứ 

đã được thu thập lưu trong hồ sơ vụ án và đã được thẩm tra tại phiên tòa. Các 

chứng cứ buộc tội và quan điểm của đại diện Viện kiểm sát đối với việc giải quyết 

vụ án là có căn cứ pháp lý qua đó xác định: Khoảng ngày 24-10-2017 (âm lịch), đối 

tượng H (không xác định được nhân thân, lai lịch) thuê Trương Minh T đến tại nhà 

của Nguyễn Đức H ở cụm 13, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Đ để trồng cây cần sa, thì T 

đống ý. Ngày 05-3-2018, Trương Minh T cùng nguyễn Đức H chăm sóc cây cần sa 

thì bị lực lượng Công an huyện Đắk Glong phát hiện bắt được Nguyễn Đức H còn 

Trương Minh T chạy thoát, thu giữ tại hiện trường 1.015 cây cần sa đang sống. đến 

ngày 17-10-2018 T bị bắt theo Quyết định truy nã số 03, ngày 06-6-2018 của cơ 
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quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong. Do đó hành vi của bị cáo đã phạm vào tội 

“Trồng cây cần sa” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 247 của Bộ luật hình sự.  

Điểm c khoản 1 Điều 247 Bộ luật hình sự quy định: 

1. Người nào trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây 

khác có chứa chất ma túy do chính phủ quy định thuộc một trong các trường hợp 

sau đây, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm : 

… 

c). với số lượng từ 500 cây đến dưới 3000 cây. 

[3]. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến các quy định 

của Nhà nước về quản lý chất ma túy, xâm phạm đến sự phát triển bình thường về 

thể chất và tinh thần của con người, việc trồng cây cần sa là tiền đề tạo ra những hệ 

lụy xấu cho đời sống xã hội, ảnh hưởng đến trật tự trị an ở địa phương, do đó phải 

xử lý nghiêm trước pháp luật. Xét thấy bị cáo thực hiện hành vi trồng cây cần sa 

dưới sự chỉ đạo của đối tượng tên H, bị cáo và Nguyễn Đức H giữ vai trò là người 

thực hành, trong đó Nguyễn Đức H giữ vai trò chính, bị cáo giữ vai trò thứ yếu, do 

vậy HĐXX xem xét khi quyết định hình phạt. 

[4]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình 

điều tra cũng như tại phiên tòa. Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm 

tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, nên bị cáo được hưởng các tình tiết 

giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự, HĐXX xem 

xét khi quyết định hình phạt. 

[5]. Về hình phạt bổ sung: Theo các tài liệu, chứng cứ và lời khai của bị cáo 

thì gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, gia đình làm nông mức thu nhập không 

ổn định, nên HĐXX không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo là phù hợp và 

có căn cứ pháp luật. 

[6]. Đối với hành vi trồng cây cần sa của Nguyễn Đức H, đã bị xét xử tại Bản 

án số 34/2018/HSST, ngày 31-7-2018 của Tòa án nhân dân huyện Đắk Glong nên 

không đề cập. 

[7]. Đối với đối tượng tên H (không xác định được nhân thân, lai lịch); chị 

Trương Thị Bích P, Nguyễn Trung K, Lê Văn N hiện không có mặt tại địa phương, 

không biết đi đâu, làm gì. Do vậy cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong đang 

tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý sau nên không đề cập là phù hợp.  

[7]. Về xử lý vật chứng: Đã được xử lý tại Bản án số 34/2018/HSST, ngày 

31-7-2018 của Tòa án nhân dân huyện Đắk Glong. 

[8]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 

 [9]. Quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
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1. Tuyên bố bị cáo Trương Minh T phạm tội “Trồng cây cần sa”. 

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 247; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 38 của 

Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.  

Xử phạt bị cáo Trương Minh T 06 (Sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam (ngày 17-10-2018).  

2. Về án phí: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

về án phí, lệ phí Tòa án buộc bị cáo Trương Minh T phải nộp 200.000 đồng án phí 

hình sự sơ thẩm.  

4.Quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án 

sơ thẩm trong hạn luật định là 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.  
 

Nơi nhận:                                                        

- TAND tỉnh Đắk Nông;                                                    

- VKSND huyện Đắk Glong; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông;           

- Công an huyện Đắk Glong; 

- Bộ phận hồ sơ CA huyện Đắk Glong; 

- Chi cục THADS huyện Đắk Glong; 

- Bị cáo; 

- Lưu . 

 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 
  

 

 

                          Đỗ Văn Thành 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP 

CAO TẠI HÀ NỘI 

Bản án số: 231/2019/HS-PT 

Ngày  23 - 4 - 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

N  C CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hải Thanh. 

 Thẩm phán: Ông Bùi Xuân Trọng; 

                               Ông Ngô Tự Học. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Thành Trung - Thư ký Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Ánh Dương - Kiểm sát viên. 

 Ngày 23 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa, 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 

704/2018/TLPT-HS ngày 13 tháng 9 năm 2018 đối với bị cáo Nguyễn Đình S 

phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, do có kháng cáo của bị cáo đối với 

bản án hình sự sơ thẩm số 54/2018/HS-ST ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Thanh Hóa. 

* Bị cáo có kháng cáo: 

  Họ và tên: Nguyễn Đình S, sinh năm: 1987; giới tính: Nam. Nơi cư trú: 

Xóm 2, xã AT, huyện AL, TP Hải Phòng; chỗ ở: Ngõ 61 đường AD 1, thôn AD, 

xã AĐ, huyện AD, thành phố Hải Phòng; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; 

tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 9/12; ngh  nghiệp:  ái x  taxi; con ông 

Nguyễn Đình   và bà Hoàng Thị T; có vợ là Trần Thị Sáu T; có 01 con, sinh 

năm 2008; ti n án, ti n sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam tại trại tạm giam 

Công an tỉnh Thanh Hóa từ ngày 21/4/2017 cho đến nay. Có mặt tại phiên tòa. 

 - Người bào chữa cho bị cáo:  uật sư  ương Quang T - Văn phòng luật 

sư An Thái, thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

 Vào hồi 17 giờ ngày 21/4/2017 tại Km 309+700 trên Quốc lộ 1A thuộc 

địa phận xã HK, huyện HH, tỉnh Thanh Hóa, tổ công tác của Phòng cảnh sát 

đi u tra (CSĐT) tội phạm v  ma túy (PC47) Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp 

với Phòng 3 Cục C47 Bộ Công an đã phát hiện  bắt các đối tượng: Trần Trọng H 

sinh năm 1948 ở phường DH, quận LC, TP. Hải Phòng và Nguyễn Đình S và 

thu giữ 09 (chín) bánh dạng hình hộp chữ nhật kích thước 15 x 10 x 2 (cm), bên 

ngoài mỗi bánh đ u ký hiệu chữ “A” màu đỏ, bên trong mỗi bánh đ u chứa chất 

bột màu trắng; 01 ô tô hiệu TOYOTA VIOS màu đ n, BKS 15A-10322; 01 giấy 

phép lái x  hạng B2 mang tên Nguyễn Đình S; 01 thẻ căn cước công dân mang 

tên Trần Trọng H; 01 máy tính bảng Ipad màu vàng; 01 điện thoại di động hiệu 
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OPPO; 01 điện thoại di động hiệu NOKIA 230 màu trắng, vàng; 02 điện thoại di 

động nhãn hiệu NOKIA màu đ n; 13.500.000 đồng ti n ngân hàng Việt Nam. 

 Tại Kết luận giám định số 1101/MT-PC54 ngày 25/4/2017 của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, kết luận: 09 (chín) bánh hình hộp chữ 

nhật kích thước 15 x 10 x 2 (cm), bên ngoài mỗi bánh đ u ký hiệu chữ “A” màu 

đỏ, bên trong mỗi bánh đ u chứa chất bột màu trắng có tổng trọng lượng 3.050,4 

gam, có Heroine (BL. 

Quá trình đi u tra các bị cáo khai nhận: Khoảng 04giờ ngày 21/4/2017, 

Trần Trọng H điện thoại cho Nguyễn Đình S (là con rể) đến nhà để đưa H đi vào 

huyện Quỳnh  ưu, tỉnh Nghệ An mua ma túy. Nhận được điện thoại, Nguyễn 

Đình S lái x  ô tô taxi nhãn hiệu VIOS, BKS 15A - 103.22 đến ngõ 107, phường 

DH, quận LC, thành phố Hải Phòng thấy Trần Trọng H xách một chiếc túi màu 

đ n (kiểu túi đựng máy tính cá nhân) đang đứng đợi. Trên đường đi, Trần Trọng 

H điện thoại cho một người nam giới tên là M để thông báo việc H đã mang ti n 

vào đến Quỳnh  ưu để mua ma túy. Đến huyện Quỳnh  ưu, Trần Trọng H và 

Nguyễn Đình S vào khách sạn Đức Tài ở thị trấn huyện Quỳnh  ưu, tỉnh Nghệ 

An thuê phòng 304 nghỉ lại để chờ M mang ma túy đến bán. Khoảng 15giờ 20 

phút cùng ngày, M điện thoại thông báo cho Trần Trọng H biết đã mang ma túy 

đến, đang đứng đợi ở đoạn đường trống trên Quốc lộ 1A, cách nhà nghỉ Đức Tài 

khoảng 3km (hướng Nghệ An - Hà Nội), H bảo S thanh toán ti n nhà nghỉ, lấy x  

ô tô chở ra chỗ hẹn. Khi nhìn thấy Minh xách chiếc túi xách màu đ n (giống chiếc 

túi xách của Trần Trọng H) đang đứng đợi ở bên đường, Hành bảo Sơn dừng x , 

Hành lấy túi đựng ti n màu đ n xuống x  ô tô, cầm túi ti n đưa cho M và nhận túi 

xách màu đ n bên trong có Heroine do M đưa, sau đó đi lại x  ô tô để S chở v  

Hải Phòng. Trên đường đi H tháo hộp đựng đồ phía trước ghế phụ của x  ô tô lấy 

ra 09 bánh Heroine trong túi xách màu đ n bỏ vào phía trong phần rỗng ở đầu x  

và lắp chiếc hộp đựng đồ của x  ô tô vào vị trí ban đầu. Khoảng 17 giờ cùng 

ngày, khi xe ô tô do Nguyễn Đình S đi u khiển chở Trần Trọng H đi đến Km 309 

+ 700 trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã HK, huyện HH, tỉnh Thanh Hóa thì bị 

phát hiện bắt quả tang và thu giữ tang vật. 

Trong thời gian tạm giam, Trần Trọng H đã chết vào hồi 14 giờ 20 phút 

ngày 16/6/2018 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, nguyên nhân: Suy hô 

hấp/U phổi. Ngày 28/6/2018 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành 

Quyết định rút quyết định truy tố số 01/QĐ-VKS-P1 rút một phần quyết định truy 

tố của Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa tại Cáo trạng số 16/CT-VKS-P1 

ngày 08/5/2018 đối với bị can Trần Trọng H v  tội Mua bán trái phép chất ma túy 

th o quy định tại điểm b khoản 4 Đi u 194 Bộ luật hình sự 1999. Ngày 

28/6/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định đình chỉ vụ án số 

01/2018/HSST- QĐ đối với bị can Trần Trọng H và xử lý các vật chứng thu giữ 

của Trần Trọng H th o quy định của pháp luật (B  số 315 - 319). 

Ngày 20/6/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa có Quyết định trưng 

cầu giám định bổ sung số 02/2018/QĐ - TA v  hàm lượng Heroine thu giữ được 

trong vụ án. Kết luận giám định số 188/C54(TT2) ngày 29/6/2018 của Viện 

Khoa học hình sự Tổng cục cảnh sát, kết luận: Hàm lượng Heroine trong các 

mẫu ký hiệu từ B1 đến B9 gửi giám định lần lượt là: 80,1%; 78,4%; 80,7%; 
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81,1%; 79,7%; 77,3%; 79,6%; 78,8% và 81,1%. Sau khi giám định hàm lượng, 

xác định tổng khối lượng chất Heroine thu giữ trong vụ án là 2.428,7 gam (Hai 

nghìn bốn trăm hai mươi tám phẩy bẩy gam) - B  số 323. 

Tại bản án hình  sự số 54/2018/HS-ST ngày 07 tháng 8 năm 2018 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã quyết định:  

1. Tuyên bố: Nguyễn Đình S phạm tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.  

2. Áp dụng: Điểm b khoản 4, khoản 5 Đi u 194; Đi u 20; Đi u 53; Đi u 

35 Bộ luật hình sự 1999. Đi u 331; Đi u 333; Đi u 106 Bộ luật tố tụng hình sự 

2015. Điểm a khoản 1 Đi u 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Uỷ ban 

thường vụ Quốc hội v  án phí, lệ phí. 

3. Xử phạt:  Nguyễn Đình S: Tử hình. Tiếp tục giam bị cáo để đảm bảo 

thi hành án. 

4. Hình phạt bổ sung: Phạt Nguyễn Đình S 5.000.000đ (Năm triệu đồng) 

sung quỹ nhà nước. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định v  xử lý vật chứng, án phí và 

quy n kháng cáo th o quy định pháp luật. 

Ngày 14/8/2018, bị cáo Nguyễn Đình S có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Bị cáo khai báo thành khẩn v  hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn hối 

cải và giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, đ  nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội có quan điểm: BỊ 

cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, tại phiên tòa sơ và phúc thẩm bị cáo nhận 

tội xong khai báo chưa thực sự thành khẩn, khối lượng chất ma túy H roin  thu 

giữ trong vụ án là 09 bánh, tương đương 2.428,7 gam (Hai nghìn bốn trăm hai 

mươi tám phẩy bẩy gam) H roin  tinh chất. Do đó mức hình phạt tử hình mà bản 

án sơ thẩm áp dụng với bị cáo là phù hợp, tương xứng với hành vi phạm tội của bị 

cáo. Do  đó, đ  nghị Hội đồng xét xử căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Đi u 

355, Đi u 356 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, không chấp nhận kháng cáo 

của bị cáo Nguyễn Đình S v  việc xin giảm nhẹ hình phạt, giữ nguyên hình phạt 

tử hình tại bản án hình sự sơ thẩm số 54/2018/HS-ST ngày 07/8/2018 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Thanh Hóa 

- Người bào chữa cho bị cáo có quan điểm: Bị cáo có nhân thân tốt. Bị cáo 

không trực tiếp mua bán ma túy, chỉ là người giúp sức, người trực tiếp mua bán 

ma túy là đối tượng Trần Trọng H (đã chết) là bố vợ bị cáo; bị cáo là con rể, ở nhà 

của bố vợ nên phụ thuộc.  ời khai của bị cáo tại cơ quan đi u tra từ bút lục 91 đén 

96 thể hiện bị cáo rất thành khẩn. Tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo đã nhận tội, đại 

diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đ  nghị xử phạt tù chung thân với 

bị cáo, nhưng bản án sơ thẩm không áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự cho bị cáo mà xử phạt bị cáo hình phạt tử hình. Tại phiên tòa phúc thẩm hôm 

nay, bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải nên đ  nghị Hội đồng xét xử áp 

dụng thêm cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s 

khoản 1 Đi u 51 Bộ luật Hình sự và giảm hình phạt cho bị cáo xuống hình phạt 
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tù chung thân, phù hợp với vai trò của bị cáo trong vụ án và thể hiện tính khoan 

hồng của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Đình S đã khai nhận hành vi phạm tội, phù 

hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan đi u tra và tại phiên tòa sơ thẩm cùng các 

tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa như: Biên bản bắt 

người có hành vi phạm tội quả tang, lời khai người làm chứng, vật chứng thu giữ, 

kết luận giám định, Hội đồng xét xử  đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo như 

sau: Ngày 21/4/2018, bị cáo Nguyễn Đình S làm ngh  lái x  Taxi, đã có hành vi 

lái x  đưa bố vợ là Trần Trọng H từ Hải Phòng vào Nghệ An để Trần Trọng H 

mua H roin  mang v  Hải Phòng tiêu thụ. Khi cả hai bố con bị cáo v  đến Km 

309+700 trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã HK, huyện HH, tỉnh Thanh Hóa thì 

bị lực lượng công an phát hiện, bắt và thu vật chứng. Khối lượng chất H roin  mà 

bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự là 2.428,7 gam. Thời điểm phạm tội là 

ngày21/4/2017. Do đó, bản án hình sự sơ thẩm số 67/2018/HS-ST ngày 

31/8/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã quyết định buộc bị cáo phải 

chịu trách nhiệm hình sự v  tội "Mua bán trái phép chất ma túy" th o quy định tại 

điểm b khoản 4 Đi u 194 Bộ luật Hình sự năm 1999 là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[2] Xét kháng cáo của bị cáo v  việc xin giảm nhẹ hình phạt: 

Điểm b khoản 4 Đi u 194 Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định mức hình 

phạt từ 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình đối với hành vi mua bán trái phép 

100 gam H roin  trở lên.  

Đây là vụ án có đồng phạm, đối tượng Trần Trọng H là người chủ mưu, cầm 

đầu, giữ vai trò chính trong vụ án (đã chết vì bệnh trong thời gian tạm giam) còn 

bị cáo Nguyễn Đình S là người giúp sức. Bị cáo là con rể của Trần Trọng H nên 

có mối quan hệ phụ thuộc v  mặt tình cảm, phạm tội do nể nang và hám lợi. Bị 

cáo có nhân thân tốt, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; tại giai 

đoạn đi u tra, truy tố và phiên tòa phúc thẩm bị cáo khai báo thành khẩn, có thái 

độ ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự th o quy 

định tại điểm s khoản 1 Đi u 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. Mặc dù vậy, khối 

lượng chất ma túy H roin  thu giữ trong vụ án là 09 bánh, tương đương 2.428,7 

gam (Hai nghìn bốn trăm hai mươi tám phẩy bẩy gam) H roin  tinh chất, gấp hơn 

24 lần định lượng quy định tại điểm b khoản 4 Đi u 194 Bộ luật Hình sự năm 

1999. Vì vậy, mức hình phạt tử hình mà bản án sơ thẩm áp dụng với bị cáo là phù 

hợp, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo.  

Với những phân tích trên, Hội đồng xét xử không có căn cứ chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo và quan điểm của người bào chữa cho bị cáo đ  nghị tại 

phiên tòa v  việc giảm nhẹ hình phạt. Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân 

dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa v  việc đ  nghị Hội đồng xét xử căn cứ 

quy định tại điểm a khoản 1 Đi u 355, Đi u 356 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 

2015 không chấp nhận kháng cáo của bị cáo v  việc xin giảm nhẹ hình phạt, giữ 

nguyên hình phạt tử hình tại bản án hình sự sơ thẩm số 54/2018/HS-ST ngày 
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07/8/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa là phù hợp nên được Hội đồng 

xét xử chấp nhận. 

[3] Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí phúc 

thẩm hình sự th o quy định tại Đi u 135, 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 

và điểm b khoản 2 Đi u 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội v  mức thu, miễn giảm, thu, nộp 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án và danh mục án phí, lệ phí tòa án ban 

hành kèm th o. Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí 

phúc thẩm hình sự. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Đi u 355, Đi u 356, điểm d khoản 1 Đi u 367 Bộ 

luật Tố tụng hình sự năm 2015.  

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đình S v  việc xin giảm 

nhẹ hình phạt. Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 54/2018/HS-ST ngày 

07/8/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa như sau:  

- Áp dụng: Điểm b khoản 4, khoản 5 Đi u 194; Đi u 20; Đi u 53; Đi u 35 

Bộ luật hình sự 1999. Đi u 331; Đi u 333; Đi u 106 Bộ luật tố tụng hình sự 

2015. Điểm a khoản 1 Đi u 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Uỷ ban 

thường vụ Quốc hội v  án phí, lệ phí. Áp dụng thêm điểm s khoản 1 Đi u 51 Bộ 

luật Hình sự năm 2015.  

- Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Đình S phạm tội "Mua bán trái phép chất ma 

túy". Xử phạt bị cáo Nguyễn Đình S hình phạt tử hình. Tiếp tục giam bị cáo để 

đảm bảo thi hành án. 

Trong thời hạn 07 (bẩy) ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo có quy n làm đơn 

gửi Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin ân giảm. 

2. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị đã có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị. 

3. Bị cáo Nguyễn Đình S phải chịu 200.000 (hai trăm ngàn đồng) ti n án 

phí phúc thẩm hình sự. 

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành. 

 
Nơi nhận: 

- VKSNDCC tại Thanh Hóa; 

- TAND tỉnh Thanh Hóa; 

- Công an tỉnh Thanh Hóa; 

- Cục THADS tỉnh Thanh Hóa; 

- Trại tạm giam CA tỉnh Thanh Hóa; 

- Bị cáo (qua Trại giam); 

- Lưu HSVA, phòng HCTP. 

 

TM HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

(Đã ký) 

Nguyễn Hải Thanh 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 
 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Phan Thanh Nguyễn. 

Các Thẩm phán:  

1. Ông Phan Văn Liệt. 

2. Ông Huỳnh Văn Trực. 

Thư ký phiên tòa: Ông Đỗ Minh Phước – Thư ký Tòa án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên 
tòa: Ông Lê Trung Tuấn - Kiểm sát viên.  

Ngày 07 tháng 8 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 239/2019/HSPT ngày 14/6/2019 
đối với bị cáo Hồ Quốc T do có kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh đối với bản án hình sự sơ thẩm số 91/2019/HSST ngày 
08/5/2019 của Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh. 

Bị cáo bị kháng nghị:  

Hồ Quốc T, sinh năm: 1992 tại tỉnh Thừa Thiên Huế; thường trú: 
150/16/45 L.C.T, Phường A, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: 
làm thuê; trình độ học vấn: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: Phật; 
quốc tịch: Việt Nam; con ông: Hồ Quang T và bà Lê Thị Ngọc L; có vợ tên 
Phạm Thị V và 01 con sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị bắt, tạm 
giữ từ ngày 24/12/2018. (có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 
vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 10 giờ 15 phút ngày 24/12/2018, Đội Cảnh sát điều tra về ma tuý 
Công an huyện phối hợp Công an xã Bình Chánh kiểm tra phòng số 2 nhà trọ số 
D17/55A ấp 4, xã B, huyện B do Hồ Quốc T thuê ở. Tại thời điểm kiểm tra, 
trong phòng trọ có T và bạn là Nguyễn Hoàng Đạt, lực lượng công an phát hiện 
và thu giữ tại góc cạnh cửa ra vào nhà vệ sinh trong phòng trọ 01 túi vải màu 
trắng đựng 01 hộp nhựa màu đen, bên trong hộp nhựa có 10 gói nylon hàn kín 

      Bản án số: 330/2019/HS-PT 
      Ngày: 07/8/2019. 

99



 

2  

chứa tinh thể rắn không màu và 22 đoạn ống hút nhựa hàn kín chứa chất bột 
màu trắng (T khai là ma tuý tổng hợp và heroin) cùng dụng cụ dùng phân lẻ ma 
tuý mà T khai nhận là của mình và dùng để bán cho người nghiện nên lực lượng 
công an tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ và niêm 
phong vật chứng rồi chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình 
Chánh xử lý. Qua test ma tuý cho thấy T và Đạt đều có sử dụng trái phép chất 
ma tuý. 

Tại bản kết luận giám định số 254/KLGĐ-H ngày 28/12/2018 của Phòng 
kỹ thuật hình sự - Công an TP. Hồ Chí Minh kết luận: Tinh thể không màu thu 
giữ của Hồ Quốc T cần giám định là ma tuý ở thể rắn, có khối lượng 3,3492g, 
loại Methamphetamine; Bột màu trắng thu giữ của Hồ Quốc T cần giám định là 
ma tuý ở thể rắn, có khối lượng 0,9960g, loại Heroin. 

Tại cơ quan điều tra, bị cáo khai nhận: Sáng ngày 24/12/2018 T mua của 
người tên Anh Ba (chưa rõ lai lịch) tại khu vực gần cây xăng Vạn Lợi, ấp 4, xã 
Bình Chánh, huyện Bình Chánh, 01 hộp 5 ma tuý tổng hợp và 30 tép Heroin với 
giá 5.150.000đ (đã trả 4.600.000đ, còn thiếu 550.000đ) rồi mang về phòng trọ 
phân lẻ 01 hộp 5 ma tuý tổng hợp thành 11 gói, đã bán cho nhiều người nghiện 
chưa rõ lai lịch 01 gói ma tuý tổng hợp và 8 tép heroin; Số ma tuý còn lại T bỏ 
vào túi vải màu trắng (cùng dụng cụ phân lẻ ma tuý) tại góc cạnh cửa ra vào nhà 
vệ sinh trong phòng trọ. Sau đó T đến tiệm game bắn cá ở xã Phước Lý, huyện 
Cần Giuộc chơi thì gặp bạn là Nguyễn Hoàng Đạt nên rủ Đạt đến phòng trọ T 
chơi, Đạt đồng ý; Tại phòng số 2 của T, sau khi T và Đạt cùng sử dụng ma tuý 
chung (T không lấy tiền), Đạt đang nằm coi tivi trong phòng trọ thì bị lực lượng 
công an kiểm tra, phát hiện như trên. Đạt khai không biết và không liên quan 
đến việc mua bán trái phép chất ma tuý của T; Lời khai này phù hợp với lời khai 
của T và phù hợp với các chứng cứ khác đã thu thập có trong hồ sơ vụ án. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 91/2019/HSST ngày 08/5/2019, Tòa án 
nhân dân huyện Bình Chánh đã tuyên bố bị cáo Hồ Quốc T phạm tội “Mua bán 
trái phép chất ma túy”. 

Căn cứ điểm b khoản 2 và khoản 5 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51; 
khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017; 

Căn cứ khoản 2 Điều 106; khoản 2 Điều 136; Điều 331, 333 của Bộ luật tố 
tụng hình sự năm 2015; 

Xử phạt: Bị cáo Hồ Quốc T 08 (tám) năm tù. Thời hạn chấp hành hình 
phạt tù tính từ ngày 24/12/2018. 

Buộc bị cáo nộp phạt số tiền 10.000.000 (mười triệu) đồng để tịch thu nộp 
ngân sách nhà nước. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên xử lý vật chứng, án phí và quyền 
kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 31/5/2019, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban 
hành Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 28/QĐ-VKS-P7 kháng nghị bản án 
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hình sự sơ thẩm số 91/2019/HSST ngày 08/5/2019 của Tòa án nhân dân huyện 
Bình Chánh đối với bị cáo Hồ Quốc T, về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 
Đề nghị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án theo 
hướng hủy bản án hình sự sơ thẩm nêu trên để điều tra, truy tố, xét xử lại theo 
thủ tục chung. 

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày hôm nay, bị cáo Hồ Quốc Thái đã khai nhận 
toàn bộ hành vi của bị cáo nêu trong bản án hình sự sơ thẩm là đúng. Ngoài ra bị 
cáo có cho bạn là Nguyễn Hoàng Đạt sử dụng ma túy 02 lần ở phòng trọ bỏ 
không do người chủ mới của căn nhà trọ chưa sử dụng nên bị cáo tự động mở 
cửa vào, bị cáo không biết chủ của căn nhà này là ai, bị cáo cũng không thuê và 
không trả tiền cho việc thuê căn phòng trọ này. Đây là căn phòng số 2 của nhà 
trọ số D17/55A ấp 4, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, cụ thể: lần thứ nhất 
vào ngày 16/12/2018 Đạt sử dụng ma túy cùng với bị cáo T tại phòng trọ số 2 
này, sau khi sử dụng xong thì Đạt hùn tiền cho bị cáo T với số tiền 100.000 
đồng; lần thứ 2 vào ngày 24/12/2018 Đạt sử dụng ma túy cùng với bị cáo T tại 
cũng tại phòng trọ số 2, lần này Đạt không hùn tiền do T không lấy tiền. Sau khi 
sử dụng ma túy, bị cáo và Đạt nằm xem tivi trong phòng trọ thì bị lực lượng 
Công an kiểm tra, phát hiện. 

Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh phát biểu ý kiến cho rằng: hành vi cho người nghiện mua ma túy sử dụng 
trái phép chất ma túy tại nơi ở của Hồ Quốc T có dấu hiệu phạm thêm tội “Chứa 
chấp sử dụng trái phép chất ma túy” quy định tại Điều 256 Bộ luật hình sự năm 
2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tòa án cấp sơ thẩm không xem xét, xử lý của 
bị cáo T về việc cho người nghiện ma túy sử dụng ma túy tại nơi ở của bị cáo 02 
lần là bỏ lọt tội phạm. Do đó Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
giữ nguyên Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 28/QĐ-VKS-P7, đề nghị Hội 
đồng xét xử phúc thẩm áp dụng điểm c khoản 1 Điều 355, điểm a khoản 1 Điều 
358 Bộ luật tố tụng hình sự, tuyên chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng hủy bản án hình sự sơ thẩm số 
91/2019/HSST ngày 08/5/2019 của Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh đối với 
bị cáo Hồ Quốc T về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” để điều tra, truy tố, xét 
xử lại theo thủ tục chung. 

Bị cáo Hồ Quốc Thái không tranh luận. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện 
Bình Chánh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân huyện Bình Chánh, Kiểm sát 
viên, Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, Thẩm phán trong quá trình điều tra, 
truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của 
Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý 
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kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 
tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành 
tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm ngày hôm nay, bị cáo Hồ Quốc Thái thừa 
nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung bản án sơ thẩm đã nêu, 
căn cứ vào các tài liệu chứng cứ khác được thu thập có trong hồ sơ như các biên 
bản hoạt động điều tra, bản tự khai, biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên 
bản hỏi cung bị can, lời khai của người làm chứng, biên bản thu giữ vật chứng, 
kết luận giám định… Hội đồng xét xử xét thấy các chứng cứ trong hồ sơ và lời 
khai nhận của bị cáo thể hiện rõ vào ngày 24/12/2018, Đội Cảnh sát điều tra về 
ma tuý Công an huyện Bình Chánh đã bắt quả tang, thu giữ số ma túy ở thể rắn, 
có khối lượng 3,3492g, loại Methamphetamine; và ma tuý ở thể rắn, có khối 
lượng 0,9960g, loại Heroin của bị cáo T tại phòng số 2 nhà trọ số D17/55A ấp 4, 
xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh do Hồ Quốc T thuê ở. Bị cáo khai nhận bị 
cáo mua ma túy của người khác về bán lại kiếm lời. Với hành vi này, Tòa án 
nhân dân huyện Bình Chánh xét xử bị cáo về tội “Mua bán trái phép chất ma 
túy” theo điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 
năm 2017 là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.  

[3] Tuy nhiên, ngoài hành vi mua bán trái phép chất ma túy của bị cáo như 
kể trên thì tại thời điểm kiểm tra, trong phòng trọ có T và bạn là Nguyễn Hoàng 
Đạt, qua test ma tuý cho thấy T và Đạt đều có sử dụng trái phép chất ma tuý.  

Quá trình điều tra T và Nguyễn Hoàng Đạt khai nhận vào ngày 16/12/2018 
Đạt sử dụng ma túy cùng với bị cáo T tại phòng trọ số 2 bỏ không bị cáo tự ý 
vào phòng để phân lẻ ma túy và sử dụng ma túy, sau khi sử dụng xong thì Đạt 
hùn tiền cho bị cáo T với số tiền 100.000 đồng; lần thứ 2 vào ngày 24/12/2018 
Đạt tự ý sử dụng ma túy tại phòng trọ số 2 do lúc đó T đi ra ngoài, lần này Đạt 
không hùn tiền do T không lấy tiền. Sau khi sử dụng ma túy, bị cáo và Đạt nằm 
xem tivi trong phòng trọ thì bị lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện. Ngoài ra 
vào ngày 09/12/2018 bị cáo T đã bán ma túy đá cho Đạt 01 lần. Tòa án cấp sơ 
thẩm đã xác định bị cáo T phạm tội mua bán ma túy 02 lần nên áp dụng điểm b 
khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt 
bị cáo về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” là phù hợp với quy định của Bộ 
luật hình sự. Xét thấy hồ sơ vụ án và lời khai của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm 
chưa thể hiện rõ hành vi của bị cáo T cho Đạt sử dụng trái phép chất ma túy vào 
các ngày 16/12/2018 và ngày 24/12/2018 nhưng Tòa án cấp sơ thẩm chưa điều 
tra làm rõ. Do đó cần phải điều tra làm rõ phòng trọ số 2 của nhà trọ số D17/55A 
ấp 4, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh bị cáo T đã 
sử dụng làm nơi để phân chia ma túy để bán và sử dụng ma túy là phòng thuê 
hay như thế nào để giải quyết vụ án cho đúng pháp luật. 

Do vậy, Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 28/QĐ-VKS-P7 ngày 
31/5/2019 của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị bản 
án hình sự sơ thẩm số 91/2019/HSST ngày 08/5/2019 của Tòa án nhân dân 
huyện Bình Chánh đề nghị hủy bản án hình sự sơ thẩm nêu trên để điều tra lại 
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đối với bị cáo Hồ Quốc Thái về hành vi cho người nghiện mua ma túy sử dụng 
trái phép chất ma túy tại nơi ở của mình để xác định có hay không hành vi 
“Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy” quy định tại Điều 256 Bộ luật hình 
sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ. Những căn cứ này chưa 
được cấp sơ thẩm điều tra làm rõ.  

Nhận thấy việc điều tra ở cấp sơ thẩm không đầy đủ mà cấp phúc thẩm 
khổng thể bổ sung được. Vì vậy, cần hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, 
truy tố và xét xử lại theo thủ tục chung. 

Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục tạm giam bị cáo cho đến khi Viện kiểm sát 
nhân dân huyện Bình Chánh nhận lại hồ sơ vụ án. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355; điểm b khoản 1 Điều 358 của Bộ luật tố 
tụng hình sự;  

1. Hủy toàn bộ Bản án sơ thẩm số 91/2019/HSST ngày 08/5/2019 của Tòa 
án nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.  

2. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh để chuyển đến 
Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh điều tra, 
truy tố, xét xử lại theo thủ tục chung. Tiếp tục tạm giam bị cáo Hồ Quốc Thái cho 
đến khi Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh nhận lại hồ sơ vụ án. 

3. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- TAND TC; 
- TAND Cấp cao tại TP.HCM; 
- VKSND TP. HCM; 
- VKSND huyện Bình Chánh; 
- CC THA huyện Bình Chánh; 
- Bị cáo; 
- Trại giam; 
- TAND huyện Bình Chánh; 
- Công an huyện Bình Chánh; 
- Phòng PC 53-CA TP.HCM; 
- UBND nơi bị cáo cư trú; 
- Sở tư pháp; 
- Lưu, hình sự, hồ sơ     (20) 

 
(1) 
(1) 
(3) 
(1) 
(1) 
(1) 
(2) 
(2) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(4) 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 
 
 
 
 
 

Phan Thanh Nguyễn 
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    TÒA ÁN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Huyện N - tỉnh Bắc Kạn                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bản án số: 17 /2019/HS-ST 

   Ngày 06/9/2019 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN N - TỈNH BẮC KẠN 

 

   

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lý Thị Luân 

 Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nông Thị Giáp và ông Phạm Ngọc Huấn 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Hà Thị Hoàn, là thư ký Tòa án nhân dân huyện N, 

tỉnh Bắc Kạn. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N, tỉnh Bắc Kạn tham gia phiên 

tòa: Bà Hoàng Thị Thu Thảo, Kiểm sát viên. 

 Ngày 06 tháng 9 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Bắc 

Kạn, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 18/2019/TLST- HS, 

ngày 17 tháng 7 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 18 

/2019/QĐXXST-HS ngày 23 tháng 8 năm 2019 đối với các bị cáo: 

1. Nguyễn Văn C, sinh ngày 01 tháng 9 năm 1997, tại: L, N, Bắc Kạn; nơi 

cư trú: tổ nhân dân G, thị trấn Y, huyện N, tỉnh Bắc Kạn; nghề nghiệp: Lao động 

tự do; trình độ văn hóa: 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Văn T1 (đã chết) và bà Lại Thị M; bị cáo chưa 

có vợ, con; tiền sự: Không; tiền án: Không; bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 

19/02/2019 cho đến nay (có mặt). 

 2. Đường Văn T, sinh ngày 18 tháng 11 năm 1997, tại thị trấn Y, huyện N, 

tỉnh Bắc Kạn; nơi cư trú: tổ nhân dân G, thị trấn Y, huyện N, tỉnh Bắc Kạn; nghề 

nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 6/12; dân tộc: Tày; giới tính: Nam; tôn 

giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Đường Văn Q ( đã chết ) và bà Đỗ Thị 

S; bị cáo chưa có vợ, con; tiền sự: Không; tiền án: không; bị cáo bị bắt tạm giam từ 

ngày 19/02/2019 cho đến nay (có mặt). 

- Người bào chữa cho bị cáo Đường Văn T: Bà Đỗ Thị Xuân - Trợ giúp viên 

pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Kạn (có mặt). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

+ Anh Nông Văn T1, sinh năm 1973;Trú tại: thôn N, xã V, huyện N, tỉnh Bắc 

Kạn ( có mặt ). 

+ Bà Lại Thị M, sinh năm 1960 ( có mặt ) 

+ Chị Nguyễn Thị T2, sinh năm 1984 ( có mặt ) 

Đều trú tại: tổ nhân dân G, thị trấn Y, huyện N, tỉnh Bắc Kạn. 

+ Anh Nguyễn Văn T3, sinh năm 1988;Trú tại: xóm T, xã V, huyện P, tỉnh 

Thái Nguyên ( có mặt ). 
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+ Anh Hoàng Văn H1, sinh năm 1993; Trú tại P, L, N, Bắc Kạn ( vắng mặt ) 

+ Chị Hoàng Thị H2, sinh năm 1977; Trú tại H, L, N, Bắc Kạn ( có mặt ) 

+ Anh Lâm Ngọc Q, sinh năm 1978;Trú tại: P, xã C, huyện N, tỉnh Bắc Kạn ( 

có mặt ) 

- Người làm chứng: Anh Hoàng Văn T4, sinh năm 1992; Trú tại: thôn K, xã 

L, huyện N, tỉnh Bắc Kạn ( vắng mặt ) 

 
NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

 Khoảng 12 giờ 00 phút ngày 19/02/2019, Đường Văn T, mượn xe mô tô BKS 

97B1-144.14 của ông Nông Văn T1, trú tại thôn N, xã V, huyện N, tỉnh Bắc Kạn, 

để đi từ xã V, huyện N về nhà tại tổ nhân dân G, thị trấn Y, huyện N, tỉnh Bắc Kạn, 

và T đến nhà Nguyễn Văn C ở cùng tổ nhân dân G chơi. Khi đến nhà C, T nằm trên 

giường trong buồng ngủ của C nói chuyện với C. Khoảng 15 phút sau, C ra phòng 

khách ăn cơm, lúc đó T vẫn nằm trên giường ngủ của C. Do biết C thường giấu ma 

túy ở dưới đệm cuối giường ngủ, nên T nảy sinh ý định trộm ma túy của C, T lật 

đệm ở cuối giường của C thì thấy có một gói ma túy được gói bằng giấy có một  

mặt màu vàng, một mặt màu trắng (loại giấy trong bao thuốc lá Thăng Long), T 

cầm lấy gói ma túy cất vào trong ví của T. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, T đi về 

nhà. Khi về đến nhà, T tắm rửa, sau đó lại sang nhà C chơi. Khoảng 14 giờ 00 phút 

ngày 19/02/2019, Lâm Ngọc Q đến nhà Nguyễn Văn C để hỏi mua ma túy 

(Heroine), C đồng ý và bán cho Quyết 01 gói ma túy với giá 100.000đ (Một trăm 

nghìn đồng). Sau khi bán ma túy cho Q, C đi ra phòng khách nói chuyện với anh 

Chu Văn T (sinh năm 1994, trú tại thôn N, xã K, huyện N, tỉnh Bắc Kạn) cùng bạn 

gái đến mời cưới và T cùng ngồi tại đó. Còn Lâm Ngọc Q tự ý đi vào bếp nhà C để 

sử dụng gói ma túy vừa mua được bằng hình thức tiêm chích. 

 Đến khoảng 15 giờ 00 ngày 19/02/2019, Hoàng Văn T4 (tên gọi khác là B) 

gọi điện thoại cho C để hỏi mua ma túy, C đồng ý bán cho T4 và hẹn nhau trao đổi 

ở đoạn đường vào nhà nghỉ Hoa Lan Tím (thuộc tổ nhân dân Giả Dìa, thị trấn Yến 

Lạc, huyện N). Sau khi đồng ý bán ma túy cho T4, C nhờ Đường Văn T cầm ma 

túy đi giao cho T4 tại địa điểm đã hẹn thì được T đồng ý. C đưa cho T 12 gói ma 

túy (được gói bằng giấy một mặt màu vàng, một mặt màu trắng, loại giấy trong bao 

thuốc lá Thăng Long) đựng trong vỏ bao thuốc lá Thăng Long, T cầm 12 gói ma 

túy cất vào túi quần bên phải rồi sử dụng xe mô tô BKS 97B1-144.14 mà T mượn 

của ông T1 để đi giao ma túy cho T4. Khi T vừa đi ra đến quốc lộ 3B (cách nhà C 

200m) thì tổ công tác của Công an huyện N được quần chúng phát giác nên yêu cầu 

T dừng xe để kiểm tra, bắt giữ. Đường Văn T đã khai nhận việc giao ma túy cho 

Hoàng Văn T4 giúp Nguyễn Văn C, tổ công tác đã đưa T về nhà C, sau đó lập biên 

bản bắt giữ người phạm tội quả tang đối với Đường Văn T, Nguyễn Văn C tại chỗ 

ở của C. 

Quá trình bắt quả tang phát hiện và tạm giữ 12 gói nhỏ được gói bằng giấy 

một mặt màu vàng, một mặt màu trắng (loại giấy trong bao thuốc lá Thăng Long) 

bên trong chứa chất màu trắng dạng bột nghi là ma túy Heroine đựng trong vỏ bao 
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thuốc lá Thăng Long để trong túi quần bên phải đang mặc trên người của Đường 

Văn T; 01 gói nhỏ được gói bằng giấy một mặt màu vàng, một mặt màu trắng (loại 

giấy trong bao thuốc lá Thăng Long) bên trong chứa chất màu trắng dạng cục nghi 

là ma túy Heroine để trong chiếc ví giả da màu vàng để trong túi quần bên trái đang 

mặc trên người T. Tiến hành trích một lượng nhỏ chất màu trắng dạng bột và cục 

trong các gói nhỏ để thử với thuốc thử Heroine, kết quả dung dịch chuyển màu tím, 

trùng với màu nhận biết Heroine. Sau khi thử phản ứng xong tất cả các gói nhỏ 

được cho vào phong bì niêm phong kí hiệu A2; 01 chiếc điện thoại di động nhãn 

hiệu NOKIA vỏ màu đen trong túi quần bên trái đang mặc trên người của Đường 

Văn T, được cho vào phong bì niêm phong ký hiệu A3; tạm giữ 01 chiếc xe mô tô 

nhãn hiệu HONDA WAVE S màu đen bạc, BKS 97B1-144.14 . 

 Tạm giữ của Nguyễn Văn C số tiền 300.000đ gồm 06 tờ mệnh giá 50.000đ 

trong túi quần soóc bên trái đang mặc trên người C. Số tiền trên được cho vào phong 

bì niêm phong ký hiệu A1. 

Hồi 16 giờ 30 phút ngày 19/02/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện N đã thi 

hành Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, địa điểm, phương tiện của Nguyễn Văn C tại 

tổ nhân dân G, thị trấn Y, huyện N, tỉnh Bắc Kạn. Kết quả khám xét đã phát hiện 

và tạm giữ 06 gói nhỏ được gói bằng giấy bạc màu vàng đựng trong túi ni lon màu 

xanh, bên trong các gói nhỏ chứa chất màu trắng dạng bột nghi là ma túy Heroine 

để ở dưới chăn, gối đầu giường ngủ của C. Tiến hành trích một lượng nhỏ chất màu 

trắng dạng bột trong gói bất kỳ để thử với thuốc thử Heroine, kết quả dung dịch 

chuyển màu tím, trùng với màu nhận biết Heroine. Tổ công tác đã tiến hành niêm 

phong toàn bộ 06 gói nhỏ chất màu trắng dạng bột vào phong bì niêm phong ký 

hiện B1, trên mép dán của phong bì có chữ ký của các thành phần tham gia khám 

xét và đóng 03 dấu đỏ hình tròn (dấu của Công an Thị trấn Y), ký hiệu B1, ngoài 

ra còn tạm giữ một số đồ vật, Tài sản khác. 

Hồi 20 giờ 00 phút ngày 19/02/2019 tại Trụ sở Công an huyện N, cùng có mặt 

Nguyễn Văn C, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N tiến hành mở niêm 

phong và cân xác định khối lượng vật chứng. Kết quả cân riêng chất bột màu trắng 

có trong 06 gói nhỏ được niêm phong trong phong bì ký hiệu B1, thu giữ tại chỗ ở 

của C bằng cân điện tử của Công an huyện N có tổng khối lượng là 0,17g (không 

phẩy mười bảy gam). Sau khi cân xong khối lượng ma túy nêu trên được gói lại và 

niêm phong trong một phong bì mới, trên mép dán của phong bì có các chữ ký của 

thành phần tham gia và 03 dấu đỏ hình tròn (dấu của Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an huyện N). Một mặt phong bì có ghi: “Mẫu vật gửi giám định vụ Nguyễn 

Văn C và Đường Văn T mua bán trái phép chất ma túy ngày 19/02/2019”. Ký hiệu 

là C1. Phong bì, bao gói cũ được niêm phong vào phong bì mới có ký hiệu là D1. 

Hồi 20 giờ 20 phút ngày 19/02/2019 tại trụ sở Công an huyện N, cùng có mặt 

Đường Văn T, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N tiến hành mở niêm 

phong và cân xác định khối lượng 12 gói nhỏ chất màu trắng dạng bột và 01 gói 

nhỏ chất màu trắng dạng cục ở trong phong bì ký hiệu A2 (thu giữ trên người Đường 

Văn T). Kết quả cân riêng chất màu trắng dạng cục có trong 01 gói nhỏ (thu giữ 

trong ví của Đường Văn T) bằng cân điện tử của Công an huyện N, có tổng khối 

lượng là 0,11g (không phẩy mười một gam); Sau khi cân, khối lượng chất màu 

106



4 
 

trắng được gói lại và cho vào phong bì mới niêm phong trên mép dán phong bì có 

chữ ký của thành phần tham gia và 03 dấu đỏ hình tròn (dấu của Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an huyện N) một mặt phong bì có ghi chữ “Mẫu vật gửi giám định 

vụ Nguyễn Văn C và Đường Văn T, mua bán trái phép chất ma túy ngày 

19/02/2019”. Ký hiệu là C2. 

Cân riêng số chất bột màu trắng trong 12 gói nhỏ bằng cân điện tử của Công 

an huyện N, có tổng khối lượng là 0,37g (không phẩy ba bảy gam). Tổng khối lượng 

chất bột này được gói lại và niêm phong trong phong bì mới, trên mép dán của 

phong bì có chữ ký của các thành phần tham gia và có 03 dấu đỏ hình tròn (dấu của 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N). Một mặt phong bì có ghi chữ  “Mẫu 

vật gửi giám định vụ Nguyễn Văn C và Đường Văn T, mua bán trái phép chất ma 

túy ngày 19/02/2019”. Ký hiệu là C3 ; Phong bì và các bao gói cũ được cho vào 

phong bì mới niêm phong có ký hiệu là D2.  

Ngày 20/02/2019 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N đã trưng cầu 

Giám định viên Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn, giám định chất màu 

trắng dạng cục và bột có trong phong bì niêm phong ký hiệu C1, C2, C3. 

Tại Kết luận giám định số 43/KTHS-MT ngày 27/02/2019 của Phòng Kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn kết luận “Mẫu chất bột màu trắng trong phong bì ký 

hiệu C1 gửi giám định là ma túy, loại Heroine, có khối lượng 0,170g (không phẩy 

một bảy không gam)”; “Mẫu chất màu trắng dạng cục trong phong bì ký hiệu C2 

gửi giám định là ma túy, loại Heroine, có khối lượng 0,110g (không phẩy một một 

không gam)”; “Mẫu chất màu trắng trong phong bì ký hiệu C3 gửi giám định là ma 

túy, loại Heroine, có khối lượng 0,370g (không phẩy ba bảy không gam)”. Sau giám 

định, mẫu chất trong phong bì ký hiệu C1 còn lại: 0,150 (không phẩy một năm 

không gam ), mẫu chất trong phong bì ký hiệu C2 còn lại 0,090g (không phẩy không 

chín không gam), mẫu chất trong phong bì ký hiệu C3 còn lại: 0,350 (không phẩy 

ba năm không gam) cùng phong bì, bao gói cũ niêm phong vào phong bì mới ký 

hiệu T43 hoàn trả lại cho cơ quan trưng cầu. 

Tại Cơ quan điều tra Nguyễn Văn C thừa nhận số ma túy trên là của C mua 

với một người đàn ông không quen biết ở bến xe Giáp Bát, Hà Nội để sử dụng cho 

bản thân và bán cho người những người nghiện ma túy khác để kiếm lời. Từ ngày 

16/02/2019 đến ngày 19/02/2019 C đã nhiều lần bán trái phép ma túy cho nhiều 

người, đồng thời cũng nhờ Đường Văn T giúp C bán trái phép chất ma túy nhiều 

lần, cụ thể: 

Lần 1: Khoảng 11 giờ 00 phút ngày 16/02/2019 C đang ở nhà thì Hoàng Văn 

T4 gọi điện thoại cho C để hỏi mua ma túy (Heroine). Khi đó Đường Văn T đang 

chơi ở nhà C nên C nhờ T đưa 05 gói nhỏ ma túy đi giao cho T4 (B). T đồng ý và 

cầm 05 gói nhỏ ma túy đi bộ ra đến khúc cua gần bờ ao nhà ông Đ, cách nhà C 

khoảng 150m thì gặp T4 và đưa cho T4 05 gói ma túy. T4 đưa T 400.000đ (bốn 

trăm nghìn đồng), T cầm tiền đưa về cho C và được C cho 01 gói nhỏ ma túy để trả 

công, T lấy về sử dụng hết bằng hình thức hít. 

Lần 2: Khoảng 14 giờ 00 phút ngày 16/02/2019 Nguyễn Văn C đang ở nhà thì 

Lâm Ngọc Q đến hỏi mua ma túy (Heroine) với C. C đồng ý bán và lấy từ trong túi 

quần ra 01 gói nhỏ ma túy đưa cho Q. Q cầm lấy ma túy và nói chưa có tiền nên để 
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lại cho C một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA C2 và một giấy phép lái 

xe mang tên Lâm Ngọc Q để cầm cố. 

Lần 3: Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 18/02/2019 Nguyễn Văn C và Đường Văn 

T đang chơi tại nhà C thì Hoàng Văn T4 (B) gọi điện thoại cho C hỏi mua ma túy 

(Heroine), C đồng ý bán. C nhờ T cầm 05 gói nhỏ ma túy giao cho T4 tại đoạn 

đường gần Chi nhánh Điện lực huyện N. T đồng ý và cầm 05 gói nhỏ ma túy đi xe 

mô tô BKS 97F7-2978 (xe của anh Nguyễn Văn T3, trú tại xóm T, xã V, huyện P, 

tỉnh Thái Nguyên, là anh trai của C) đến đoạn đường gần Chi nhánh Điện lực huyện 

N đưa cho Tuấn. Tuấn nhận ma túy và đưa cho T 380.000đ (ba trăm tám mươi 

nghìn đồng), T cầm tiền đưa về cho C và được C đưa cho 01 gói nhỏ ma túy để trả 

công, T lấy về sử dụng hết bằng hình thức hít. 

 Lần 4: Khoảng 18 giờ 00 phút ngày 18/02/2019 Hoàng Văn T4 (tên gọi khác 

là B) gọi điện thoại cho Nguyễn Văn C để hỏi mua ma túy (Heroine), C đồng ý bán 

và hẹn ở đoạn đường đi vào nhà nghỉ Hoa Lan Tím, sau đó C đi xe mô tô BKS 

97F7-2978 (xe mượn của anh Nguyễn Văn T3) đến gặp T4 và đưa cho T4 06 gói 

ma túy, T4 đưa lại cho C 500.000đ (năm trăm nghìn đồng). 

Lần 5: Khoảng 09 giờ 00 phút ngày 19/02/2019 Hoàng Văn T (B) gọi điện 

thoại cho Nguyễn Văn C để hỏi mua ma túy (Heroine), C đồng ý bán và hẹn trao 

đổi ở đoạn đường đi vào nhà nghỉ Hoa Lan Tím, sau đó C đi mô tô biển BKS 97F7-

2978 đến gặp T4 và đưa cho T4 05 gói ma túy, T4 đưa lại cho C 400.000đ (bốn 

trăm nghìn đồng). 

Lần 6: Khoảng 14 ngày 19/02/2019 tại nhà của Nguyễn Văn C, C bán cho 

Lâm Ngọc Q 01 gói nhỏ ma túy với giá 100.000đ. 

 Riêng ngày 19/02/2019 Nguyễn Văn C đưa cho Đường Văn T 12 gói nhỏ chất 

ma túy, để đi bán cho Hoàng Văn T4 ở điểm đã hẹn trước với giá 1.000.000đ (một 

triệu đồng). Trên đường đi, T bị tổ công tác của Công an huyện N phát hiện bắt giữ. 

Việc T lấy trộm 01 gói ma túy của C thì C không biết vì C cũng thường hay để ma 

túy ở địa điểm mà T lấy trộm.  

 Còn Đường Văn T cũng thừa nhận từ ngày 16/02/2019 đến ngày 19/02/2019 

T đã 03 lần nhận ma túy từ C để đem đi bán cho Hoàng Văn T4 giúp C và có 02 

lần đã trao đổi mua bán xong, thu được tiền từ T4, T đều mang về đưa cho C rồi 

được C cho ma túy về sử dụng. Riêng ngày 19/02/2019, trên đường cầm 12 gói ma 

túy đi bán cho T4 thì bị bắt quả tang. Địa điểm bán ma túy đều do C đã hẹn trước. 

Mục đích T lấy trộm 01 gói ma túy của C là để đem về sử dụng cho bản thân.  

Vật chứng của vụ án: 

+ 01 xe mô tô màu xanh đen, BKS 97F7-2978; 01 giấy đăng ký xe mô tô, xe 

máy số: 003858, tên chủ xe: Nguyễn Đình T, biển số đăng ký: 97F7-2978; 

+ 01 phong bì niêm phong ký hiệu T43, trên mặt niêm phong có 03 chữ ký 

không đọc được và 02 dấu đỏ hình tròn của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh 

Bắc Kạn. Một mặt ghi: “Vụ Nguyễn Văn C và Đường Văn T mua bán trái phép 

chất ma túy”; 

+ 01 phong bì niêm phong ký hiệu D1, một mặt ghi: “Tang vật còn lại vụ 

Nguyễn Văn C và Đường Văn T - Mua bán trái phép chất ma túy”, trên mặt niêm 

phong có 06 chữ ký và 03 dấu đỏ hình tròn của Cơ quan CSĐT Công an huyện N; 
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+ 01 phong bì niêm phong ký hiệu D2, một mặt ghi: “Tang vật còn lại vụ 

Nguyễn Văn C và Đường Văn T - Mua bán trái phép chất ma túy”, trên mặt niêm 

phong có 06 chữ ký và 03 dấu đỏ hình tròn của Cơ quan CSĐT Công an huyện N; 

+ 01 phong bì ký hiệu B4, môt mặt ghi: “Tang vật tạm giữ khi tiến hành khám 

xét ngày 19/02/2019”, trên mặt niêm phong có 05 chữ ký và 03 dấu đỏ hình tròn 

của Công an thị trấn Yến Lạc; 

+ 01 phong bì niêm phong ký hiệu C1, một mặt ghi: “01 chiếc điện thoại 

SAMSUNG màu vàng trắng đã kiểm tra ngày 26/3/2019”, trên mặt niêm phong có 

04 chữ ký và 03 dấu đỏ hình tròn của Cơ quan CSĐT Công an huyện N. Đây là 

chiếc điện thoại của Nguyễn Văn C dùng để trao đổi mua bán trái phép chất ma túy; 

+ 01 phong bì niêm phong ký hiệu C2, một mặt ghi: “01 chiếc điện thoại di 

động nhãn hiệu NOKIA màu đen đã kiểm tra ngày 26/03/2019”, trên mặt niêm 

phong có 04 chữ ký và 03 dấu đỏ hình tròn của Cơ quan CSĐT Công an huyện N. 

Đây là chiếc điện thoại Nguyễn Văn C dùng để liên lạc hàng ngày, không liên quan 

đến việc mua bán trái phép chất ma túy; 

+ 01 phong bì niêm phong ký hiệu C3, một mặt ghi: “01 chiếc điện thoại di 

động nhãn hiệu SAMSUNG màu xanh đen đã kiểm tra ngày 28/03/2019”, trên mặt 

niêm phong có 04 chữ ký và 03 dấu đỏ hình tròn của Cơ quan CSĐT Công an huyện 

N. Đây là điện thoại của bà Lại Thị Màu, mẹ của C; 

+ 01 phong bì niêm phong ký hiệu C4, một mặt ghi: “01 chiếc điện thoại di 

động nhãn hiệu NOKIA C2 màu mận chín đã kiểm tra ngày 28/3/2019”, trên mặt 

niêm phong có 04 chữ ký và 03 dấu đỏ hình tròn của Cơ quan CSĐT Công an huyện 

N. Đây là điện thoại Lâm Ngọc Q dùng để cầm cố mua ma túy với Nguyễn Văn C 

vào ngày 19/02/2019; 

+ 01 phong bì niêm phong ký hiệu C5, một mặt ghi: “01 chiếc điện thoại di 

động nhãn hiệu NOKIA 105 tạm giữ của Đường Văn T ngày 19/02/2019, đã kiểm 

tra ngày 02/4/2019”, trên mặt niêm phong có 04 chữ ký và 03 dấu đỏ hình tròn của 

Cơ quan CSĐT Công an huyện N; 

+ 01 giấy phép lái xe mang tên Lâm Ngọc Q; 

+ 01 đăng ký xe mang tên Hoàng Văn C, do Nguyễn Văn C nhặt được; 

+ 01 ví giả da màu đen bên trong có 01 giấy chứng minh thư nhân dân và một 

thẻ bảo hiểm y tế mang tên Hoàng Văn H1; 

+ 01 chiếc ví giả da màu vàng của Đường Văn T; 

+ 01 giấy chứng minh thư nhân dân và 01 giấy phép lái xe mang tên Nguyễn 

Văn C; 

+ 01 bơm kim tiêm có gắn kim tiêm và nắp đậy; 

+ 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave S màu đen bạc, BKS 97B1-144.14, 

không có gương chiếu hậu, cánh yếm trái bị vỡ. Đây là xe của ông Nông Văn T1 

(trú tại thôn N, xã V, huyện N, tỉnh Bắc Kạn) cho Đường Văn T mượn, ông T1 

không biết việc T sử dụng xe vào việc mua bán trái phép chất ma túy; 

+ 01 xe mô tô nhãn hiệu Wave RS BKS 97B1-687.06; 01 giấy đăng ký xe mô 

tô, xe máy số 035041, tên chủ xe: Nguyễn Văn C, biển số đăng ký 97B1 - 678.06; 

+ Số tiền 300.000đ (ba trăm nghìn đồng) được niêm phong trong phong bì ký 

hiệu A1, mặt trước phong bì ghi: “Số tiền 300.000đ (ba trăm nghìn đồng) tạm giữ 
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trên người Nguyễn Văn C ngày 19/02/2019”; mặt sau có 04 chữ ký và 03 dấu đỏ 

hình tròn của Công an thị trấn Yến Lạc. 

+ Số tiền 4.430.000đ (bốn triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng) được niêm 

phong trong phong bì ký hiệu B7, mặt trước phong bì ghi: “Số tiền 4.430.000đ (Bốn 

triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng) tạm giữ khi tiến hành khám xét ngày 

19/02/2019”; mặt sau có 05 chữ ký và 03 dấu đỏ hình tròn của Công an thị trấn Yến 

Lạc. 

 Tại bản cáo trạng số: 18/CT-VKS-NR ngày 17/7/2019, của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện N, tỉnh Bắc Kạn, truy tố bị cáo Nguyễn Văn C về: "Tội Mua bán 

trái phép chất ma túy" theo điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015; 

truy tố bị cáo Đường Văn T về: "Tội Mua bán trái phép chất ma túy" và “Tội chiếm 

đoạt chất ma túy” theo điểm b khoản 2 Điều 251 và theo điểm c, khoản 1 Điều 252 

Bộ luật hình sự năm 2015;   

Tại phiên tòa:  

- Các bị cáo C, T đều khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội 

dung bản cáo trạng mà Viện Kiểm sát đã truy tố, các bị cáo đề nghị Hội đồng xét 

xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

- Người bào chữa cho bị cáo Đường Văn T, bà Đỗ Thị Xuân có ý kiến: Bị cáo 

có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự, mục đích T đi bán hộ ma túy cho C là 

để có ma túy để sử dụng cho bản thân. Bị cáo thành khẩn khai báo và ăn năn hối 

cải; gia đình thuộc hộ nghèo. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự. Vì vậy, đề nghị HĐXX tổng hợp cả hai loại tội xử 

phạt bị cáo mức án 08 năm tù. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Văn T3 nêu ý kiến: Về 

chiếc xe mô tô nhãn hiệu BKS 97F7- 2978 hiện nay đang bị tạm giữ là của anh T3, 

anh T3 cho C mượn để đi lại, anh T3 không biết việc C sử dụng xe vào việc mua 

bán trái phép chất ma túy nên xin lại chiếc xe; 01 giấy đăng ký xe mô tô, xe máy 

số: 003858, tên chủ xe: Nguyễn Đình T, biển số đăng ký: 97F7-2978 và không có 

yêu cầu gì đối với bị cáo C. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Nông Văn T1 nêu ý kiến: Chiếc 

xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave S màu đen bạc, BKS 97B1-144.14 là của ông cho 

Đường Văn T mượn, ông không biết việc T sử dụng xe vào việc mua bán trái phép 

chất ma túy nên yêu cầu được lấy lại. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chị Nguyễn Thị T2 nêu ý kiến: Chiếc 

xe mô tô nhãn hiệu Wave RS BKS 97B1-687.06 là xe của Nguyễn Văn C đã bán 

cho chị T2 không liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy nên yêu cầu 

được lấy lại và yêu cầu được lấy lại số tiền 4.430.000đ do không liên quan đến vụ 

án. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Lại Thị M nêu ý kiến: Chiếc điện 

thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG màu xanh đen là của bà không liên quan gì 

đến vụ án nên yêu cầu được lấy lại. 

 - Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Lâm Ngọc Q có ý kiến: chiếc 

điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA C2 màu mận chín là của Q dùng để cầm cố 
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mua ma túy với Nguyễn Văn C vào ngày 19/02/2019 nên không có ý kiến gì; yêu 

cầu được lấy lại giấy phép lái xe mang tên Lâm Ngọc Q. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Hoàng Văn H1 vắng mặt tại phiên 

tòa. Trong đơn xin vắng mặt tại phiên tòa nêu ý kiến: 01 ví giả da màu đen bên 

trong có 01 giấy chứng minh thư nhân dân và một thẻ bảo hiểm y tế mang tên 

Hoàng Văn H1 là của H1 nhờ C cầm từ Hà Nội về, không liên quan đến việc mua 

bán trái phép chất ma túy nên yêu cầu xin được lấy lại. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Hoàng Thị H2 là vợ ông C có ý 

kiến: 01 đăng ký xe mang tên Hoàng Văn C là do Nguyễn Văn C nhặt được, hiện 

nay ông Hoàng Văn C đã chết nên không yêu cầu lấy lại đăng ký xe. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N, tỉnh Bắc Kạn giữ nguyên quan 

điểm truy tố các bị cáo theo cáo trạng. Đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo: Nguyễn 

Văn C phạm "Tội Mua bán trái phép chất ma túy"; áp dụng điểm b khoản 2 Điều 

251 Bộ luật hình sự năm 2015; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 58, Điều 17/BLHS 

năm 2015 xử phạt bị cáo từ 08 năm đến 09 năm tù.  

Bị cáo Đường Văn T phạm "Tội Mua bán trái phép chất ma túy" và “ Tội 

Chiếm đoạt chất ma túy”; áp dụng điểm b khoản 2 Điều 251, điểm c khoản 1 Điều 

252, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 55, Điều 17, Điều 58/BLHS xử phạt bị cáo 

từ 07 năm đến 08 năm tù đối với tội Mua bán trái phép chất ma túy, từ 01 năm đến 

01 năm 06 tháng tù đối với tội Chiếm đoạt chất ma túy, tổng hợp hình phạt từ 08 

năm đến 09 năm 06 tháng tù.   

Không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với các bị cáo. 

Về vật chứng: tịch thu tiêu hủy các vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội, 

không còn giá trị sử dụng; Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 300.000,đ; Tịch thu 

hóa giá sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại SAMSUNG màu vàng trắng của bị cáo 

C; 01 điện thoại NOKIA C2 màu mận chín của Lâm Ngọc Q; trả lại cho bị cáo C: 

01 điện thoại NOKIA màu đen, 01 chứng minh nhân dân, 01 giấy phép lái xe mang 

tên Nguyễn Văn C; trả lại Đường Văn T 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 

105; trả lại Nông Văn T1 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave S màu đen bạc; trả 

lại Nguyễn Văn T3 01 xe mô tô màu xanh đen, BKS 97F7-2978 và 01 giấy đăng 

ký xe mô tô, xe máy số 003858; trả lại bà M 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu 

SAMSUNG màu xanh đen; trả lại cho anh Q 01 giấy phép lái xe mang tên Lâm 

Ngọc Q; trả lại cho anh H1 01 ví giả da màu đen, 01 chứng minh nhân dân, 01 thẻ 

bảo hiểm y tế mang tên Hoàng Văn H1; trả lại cho chị T2 01 xe mô tô nhãn hiệu 

Wave RS BKS 97B1- 687.06, 01 giấy đăng ký xe mô tô, xe máy số 035041, tên 

chủ xe Nguyễn Văn C và số tiền 4.430.000,đ. 

  Truy thu của bị cáo C số tiền 1.480.000,đ do bị cáo bán ma túy mà có 

 Bị cáo Nguyễn Văn C và bị cáo Đường Văn T nói lời sau cùng: Đề nghị Hội 

đồng xét xử xem xét cho các bị cáo được hưởng mức án thấp nhất để bị cáo yên 

tâm cải tạo, sớm trở về địa phương để làm người công dân tốt. 

 Căn cứ vào các chứng cứ và Tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, 

ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

 
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
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 Trên cở sở nội dung vụ án, căn cứ vào các Tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng điều tra viên cơ quan điều tra Công an 

huyện N, kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện N, người bào chữa trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục tố tụng theo 

quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Như vậy, các hành vi, quyết định tố tụng của những 

người tiến hành tố tụng, người bào chữa đã thực hiện đều hợp pháp. 

 Việc xét xử vắng mặt người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh H1, người 

làm chứng anh T4. Bị cáo không có ý kiến. Kiểm sát viên nêu quan điểm, việc vắng 

mặt của những người trên không ảnh hưởng việc xét xử, vì họ đã nhận được giấy 

triệu tập hợp lệ đến phiên tòa, anh H1có đơn xin vắng mặt, nên việc vắng mặt có lý 

do của anh H1, người làm chứng anh T4 ,không ảnh hưởng việc xét xử, phù hợp 

với quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

  [2] Về hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Văn C; Đường Văn T: Tại phiên 

tòa, bị cáo C và bị cáo T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội 

dung bản Cáo trạng đã nêu. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với lời khai 

của các bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan; những người làm chứng và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. 

 Cụ thể,  Khoảng 15 giờ 00 phút ngày 19/02/2019, tại nhà của mình ở tổ nhân 

dân G, thị trấn Y, huyện N, tỉnh Bắc Kạn; Nguyễn Văn C có hành vi đưa 12 gói 

nhỏ chất ma túy (Heroine) cho Đường Văn T để nhờ T đi bán cho Hoàng Văn T4 

(tức Bống) là người ở thôn K, xã L, huyện N tại đường đi vào nhà nghỉ Hoa Lan 

Tím thuộc tổ nhân dân G, thị trấn Y, huyện N với giá 1.000.000đ (một triệu đồng). 

Khi T đang trên đường đến điểm hẹn để bán ma túy cho T4 (B) thì bị tổ công tác 

của Công an huyện N phát hiện lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 

Đường Văn T và Nguyễn Văn C cùng tang vật trên người Đường Văn T. Tiến hành 

khám xét khẩn cấp chỗ ở, địa điểm, phương tiện đối với Nguyễn Văn C, Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an huyện N đã thu giữ 06 gói nhỏ chất ma túy (Heroine) 

cùng nhiều đồ vật khác có liên quan. Ngoài lần này ra, từ ngày 16/02/2019 đến ngày 

19/02/2019 C còn bán trái phép chất ma túy (Heroine) và đưa chất ma túy cho 

Đường Văn T để nhờ bán cho các đối tượng Hoàng Văn T4 (B); Lâm Ngọc Q  để 

kiếm lời là 06 lần, trong đó Nguyễn Văn C trực tiếp bán chất ma túy 04 lần còn 

Đường Văn T nhận chất ma túy (Heroine) từ Nguyễn Văn C để bán giúp C 02 lần. 

Trong 04 lần C bán trái phép chất ma túy cho Hoàng Văn T4 (B) và Lâm Ngọc Q, 

có tổng cộng là 13 gói nhỏ chất ma túy, thu được số tiền là 1.000.000đ (một triệu 

đồng) và một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA C2, một giấy phép lái xe 

do Lâm Ngọc Q dùng để cầm cố. Hai lần Đường Văn T nhận ma túy từ Nguyễn 

Văn C, tổng cộng là 10 gói nhỏ chất  ma túy để bán cho cho Hoàng Văn T4 (tức B)  

thu được số tiền 780.000đ (bảy trăm tám mươi nghìn đồng) đem về đưa cho Nguyễn 

Văn C và lại được C cho ma túy để sử dụng;  

Tổng các lần bán trái phép chất ma túy (Heroine) nêu trên, Nguyễn Văn C đã 

thu được số tiền là 1.780.000đ (một triệu, bảy trăm, tám mươi nghìn đồng). 
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Trước đó vào khoảng từ 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 00 phút ngày 19/02/2019, 

tại buồng ngủ của Nguyễn Văn C tại tổ nhân dân G, thị trấn Y, huyện N, tỉnh Bắc 

Kạn, Đường Văn T đã có hành vi lén lút trộm cắp 01 gói nhỏ ma túy (Heroine) của 

Nguyễn Văn C rồi cất vào trong ví của T. Khi bị bắt quả tang, tổ công tác Công an 

huyện N đã thu giữ. Mục đích T chiếm đoạt chất ma túy của C là để sử dụng, T 

giúp c bán ma túy là để được C cho ma túy để sử dụng;   

   Căn cứ vào Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh 

Bắc Kạn 06 gói ma túy thu giữ tại nơi ở của Nguyễn Văn C có khối lượng 0,170g 

(không phẩy một bảy không gam); 01 gói nhỏ thu giữ trong ví của Đường Văn T 

có khối lượng 0,110g (không phẩy một một không gam); 12 (mười hai) gói nhỏ thu 

giữ trong túi quần bên phải đang mặc trên người của Đường Văn T có khối lượng 

0,370g (không phẩy ba bảy không gam) tất cả đều là chất ma túy, loại Heroine.  

 Hành vi của Nguyễn Văn C và hành vi nhiều lần giúp Nguyễn Văn C bán trái 

phép chất ma túy của Đường Văn T đã xâm phạm đến chính sách độc quyền của 

Nhà nước về quản lý các chất ma túy; xâm phạm về trật tự an toàn xã hội ở địa 

phương; Phạm tội thuộc trường hợp rất nghiêm trọng. 

 Hành vi Đường Văn T chiếm đoạt 0,11g (không phẩy một một gam) chất ma 

túy (Heroine) của Nguyễn Văn C cùng xâm phạm đến chính sách độc quyền của 

Nhà nước về quản lý các chất ma túy, xâm phạm trật tự an toàn xã hội tại địa 

phương; Phạm tội thuộc trường hợp nghiêm trọng. 

 Hội đồng xét xử có cơ sở kết luận hành vi của bị cáo C, bị cáo T đã đủ yếu 

tố cấu thành " Tội Mua bán trái phép chất ma túy" quy định tại điểm b khoản 2 Điều 

251 Bộ luật hình sự . Điều luật có nội dung:  

 1. Người nào mua bán trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 

năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm 

đến 15 năm: 

a)… 

b) Phạm tội 02 lần trở lên 

Hành vi Đường Văn T chiếm đoạt 0,11g (không phẩy một một gam) chất ma 

túy (Heroine) của Nguyễn Văn C đã đủ yếu tố cấu thành " Tội Chiếm đoạt trái phép 

chất ma túy" quy định tại điểm c khoản 1 Điều 252 Bộ luật hình sự . Điều luật có 

nội dung:  

 1. Người nào chiếm đoạt chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào thuộc một 

trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a)… 

c) Heroine có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam;  

Trong vụ án này Nguyễn Văn C vừa là người chủ mưu cũng là người thực 

hành; Đường Văn T vừa là người giúp sức cũng là người thực hành. 

 [3] Về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

- Nhân thân: Bị cáo Đường Văn T không có tiền sự, tiền án; Bị cáo Nguyễn 

Văn C có nhân thân xấu: tại Bản án số 35/2014/HSST ngày 12/11/2014 của Tòa án 

nhân dân huyện N, tỉnh Bắc Kạn đã xử phạt Nguyễn Văn C 24 tháng tù cho hưởng 

án treo, thời gian thử thách 48 tháng tính từ ngày tuyên án về tội Cố ý gây thương 
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tích. Tại thời điểm phạm tội C dưới 18 tuổi, căn cứ điểm b khoản 1 Điều 107 Bộ 

luật hình sự, Nguyễn Văn C được coi là không có án tích. 

 -Tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra 

cũng như tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình 

nên được hưởng 01 tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51/BLHS 

năm 2015; bị cáo T có bác ruột là Đường Văn T4 được Chủ tịch nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng huy chương c sĩ vẻ vang nên được hưởng thêm 

01 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Các bị cáo 

không có tình tiết tăng nặng. 

[ 4] Đánh giá về quan điểm truy tố, đề nghị của Viện kiểm sát: Đại diện Viện 

kiểm sát nhân dân huyện N tại phiên tòa giữ nguyên Quyết định truy tố như nội 

dung bản cáo trạng, quan điểm của Viện kiểm sát là có căn cứ pháp luật. Mức hình 

phạt của Viện kiểm sát đề nghị là phù hợp với tích chất hành vi phạm tội của các bị 

cáo. 

[5] Đánh giá ý kiến, quan điểm của người bào chữa cho bị cáo T:  

Quan điểm của người bào chữa của bị cáo khi đánh giá về nhân thân, tính chất 

và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự và đề nghị cho bị cáo được hưởng hình phạt 08 năm cho hai loại tội là có căn 

cứ. HĐXX sẽ xem xét, cân nhắc khi lượng hình. 

[ 6]  Căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa, căn cứ vào tính chất và mức độ 

nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo, tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự. HĐXX xét thấy: Các bị cáo Nguyễn Văn C, Đường Văn T có 

đầy đủ sự hiểu biết, nhận thức về pháp luật, các bị cáo còn trẻ tuổi nhưng không 

chịu tu dưỡng rèn luyện để làm một công dân tốt mà lười lao động, vì tư lợi cá nhân 

mà thực hiện hành vi phạm tội. Do vậy cần phải được xử lý bằng pháp luật hình sự 

và có một mức án tương xứng với tính chất hành vi phạm tội của bị cáo, có như vậy 

mới đảm bảo tính giáo dục, răn đe đối với các bị cáo và phòng ngừa chung cho toàn 

xã hội. 

Về hình phạt bổ sung: Cả hai bị cáo không có công việc ổn định, các bị cáo 

đều nghiện ma túy, gia đình bị cáo T thuộc hộ nghèo, không có điều kiện kinh tế 

để nộp phạt nên HĐXX không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các 

bị cáo. 

 [7] Về xử lý vật chứng:  

 - Tịch thu, tiêu hủy: 

 + 01 phong bì niêm phong ký hiệu T43, trên mặt niêm phong bì có 03 chữ 

ký không đọc được và 02 dấu đỏ hình tròn của phòng Kỹ thuật hình sự Công an 

tỉnh Bắc Kạn. Một mặt có ghi “ Vụ Nguyễn Văn C và Đường Văn T mua bán trái 

phép chất ma túy” 

 +  01 phong bì niêm phong ký hiệu D1. Một mặt có ghi “Tang vật còn lại vụ 

Nguyễn Văn C và Đường Văn T - mua bán trái phép chất ma túy” trên mặt niêm 

phong có 06 chữ ký và 03 dấu đỏ hình tròn của Cơ quan CSĐT Công an huyện N. 

 +  01 phong bì niêm phong ký hiệu D2. Một mặt có ghi “Tang vật còn lại vụ 

Nguyễn Văn C và Đường Văn T - mua bán trái phép chất ma túy” trên mặt niêm 

phong có 06 chữ ký và 03 dấu đỏ hình tròn của Cơ quan CSĐT Công an huyện N. 
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 +  01 phong bì niêm phong ký hiệu B4. Một mặt có ghi “Tang vật tạm giữ 

khi tiến hành khám xét ngày 19/02/2019” trên mặt niêm phong có 05 chữ ký và 03 

dấu đỏ hình tròn của Công an thị trấn Y. 

+ 01 bơm tiêm có gắn kim tiêm và nắp đậy. 

+ 01 ví giả da màu vàng của Đường Văn T. 

+ 01 đăng ký xe mô tô mang tên Hoàng Văn C. 

 - Tịch thu hóa giá sung quỹ nhà nước: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu 

SAMSUNG màu vàng trắng của C do C dùng trao đổi mua bán trái phép chất ma 

túy được đựng trong phong bì niêm phong ký hiệu C1; 01 chiếc điện thoại di động 

nhãn hiệu NOKIA C2 màu mận chín được đựng trong phong bì niêm phong ký hiệu 

C4 của Quyết do Q dùng để cầm cố mua ma túy. 

- Trả lại: 

+ Cho anh Nguyễn Văn T3 01 xe mô tô màu xanh đen, biển kiểm soát 97-

F72978, có 01 gương chiếu hậu, không có cánh yếm, trên mặt máy có ghi chữ: " 

VMEP SANDA"; 01 giấy đăng ký xe mô tô, xe máy số: 003858, tên chủ xe: Nguyễn 

Đình T5, biển số đăng ký: 97-F7 2978. 

+ Cho anh Lâm Ngọc Q  01 giấy phép lái xe mang tên Lâm Ngọc Q. 

+ Cho anh Hoàng Văn H1 01 ví giả da màu đen bên trong có 01 giấy Chứng 

minh nhân dân và một thẻ bảo hiểm Y tế mang tên Hoàng Văn H1 

+ Cho Đường Văn T: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 105 được 

đựng trong phong bì niêm phong ký hiệu C5. 

+ Cho Nguyễn Văn C 01 chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Văn C và 

01 giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Văn C. 

+ Cho Nông Văn T1 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave S màu đen bạc, biển 

kiểm soát 97B1- 144.14, không có gương chiếu hậu, cánh yếm bên trái bị vỡ. 

+ Cho Nguyễn Thị T2 01 xe mô tô nhãn hiệu Wave RS biển kiểm soát 97B1- 

68706 và 01 giấy đăng ký xe mô tô, xe máy số: 035041, tên chủ xe + số tiền 

4.430.000,đ. 

+ Cho bà Lại Thị M điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG màu xanh đen 

được đựng trong phong bì niêm phong ký hiệu C3. 

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 300.000,đ do Nguyễn Văn C bán ma túy 

mà có. 

- Tạm giữ để đảm bảo thi hành án cho bị cáo C: 01 chiếc điện thoại di động 

nhãn hiệu NOKIA màu đen được đựng trong phong bì niêm phong ký hiệu C2.  

- Truy thu số tiền 1.480.000,đ do bị cáo C bán ma túy mà có. 

  [8] Đối với người đàn ông đã bán ma túy cho Nguyễn Văn C tại khu vực bến 

xe Giáp Bát, Hà Nội, nhưng C không biết họ tên, địa chỉ cụ thể nên Cơ quan điều 

tra không có căn cứ để điều tra làm rõ. 

Đối với Hoàng Văn T4 (B) và Lâm Ngọc Q là người nghiện ma túy, đã mua  

ma túy với C để sử dụng. Quá trình điều tra xác định hành vi của T4 và Q không 

cấu thành tội phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N đã giao T4 cho 

Công an xã L tiếp tục quản lý, giáo dục. Còn Lâm Ngọc Q đã bị Tòa án nhân dân 

huyện N quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc ngày 21/5/2019. 
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Tại phiên tòa Quyết khai được mua ma túy 02 lần mua ma túy với C. Ngoài ra 

Quyết còn khai nhận, sau khi mua được ma túy của C, Q tự ý đi ra nhà bếp của C 

(nhà bà Lại Thị M - mẹ đẻ của C là chủ hộ) để sử dụng ma túy. Việc Q sử dụng ma 

túy trong nhà bếp nhà C thì C và bà M không biết, do vậy Cơ quan điều tra không 

xem xét xử lý Nguyễn Văn C và bà Lại Thị M về hành vi Chứa chấp sử dụng trái 

phép chất ma túy là có căn cứ. 

Đối với ông Nông Văn T1 và anh Hoàng Văn H3 (là con trai ông T1) là những 

người cho Đường Văn T mượn xe mô tô BKS 97B1-144.14. Tuy nhiên, ông T1 và 

anh H3 không biết T đã sử dụng chiếc xe để thực hiện hành vi mua bán trái phép 

chất ma túy, do vậy Cơ quan điều tra không xem xét xử lý đối với ông T1 và anh 

H3 là có căn cứ. 

Đối với Nguyễn Văn T3 là chủ T sản của chiếc mô tô BKS 97F7- 2978. Quá 

trình giao xe cho C để sử dụng, anh Trọng không biết C sử dụng xe để thực hiện 

hành vi mua bán trái phép chất ma túy, do vậy Cơ quan điều tra không xem xét xử 

lý đối với anh Trọng là có căn cứ 

   [9 ] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Văn C phải chịu án phí theo quy định của 

pháp luật 

Bị cáo Đường Văn T thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Chính phủ và có 

đơn xin miễm án phí. Do đó, miễn tiền án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo theo quy 

định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên,   
QUYẾT ĐỊNH 

 

 [1] Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn C phạm: "Tội Mua bán trái phép chất ma 

túy". Bị cáo Đường Văn T phạm: "Tội Mua bán trái phép chất ma túy"  và “ Tội 

Chiếm đoạt chất ma túy”.  

 [2] - Căn cứ: Điểm b khoản 2 Điều 251; Điều 17, Điều 58 Bộ luật hình sự; 

điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn C 08 (tám) năm tù về "Tội mua bán trái phép 

chất ma túy". Thời hạn tù tính từ ngày 19/02/2019. 

Tiếp tục tạm giam bị cáo 45 (bốn mươi năm) ngày để đảm bảo thi hành án. 

- Căn cứ: Điểm b khoản 2 Điều 251; điểm c khoản 1 Điều 252; Điều 17, Điều 

58, điểm s khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 

Xử phạt: Bị cáo Đường Văn T 07 (bảy) năm tù về "Tội mua bán trái phép chất 

ma túy" và 01 (một) năm tù về "Tội Chiếm đoạt chất ma túy". Thời hạn tù tính từ 

ngày 19/02/2019. 

Áp dụng Điều 55 Bộ luật hình sự năm 2015, buộc bị cáo Đường Văn T phải 

chấp hành hình phạt chung của hai tội là 08 (tám) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

19/02/2019. 

Tiếp tục tạm giam bị cáo 45 (bốn mươi năm) ngày để đảm bảo thi hành án. 

 [3] Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 46, Điều 47 BLHS năm 2015; Điều 106 

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015:  

- Tịch thu, tiêu hủy: 

 + 01 phong bì niêm phong ký hiệu T43, trên mặt niêm phong bì có 03 chữ 

ký không đọc được và 02 dấu đỏ hình tròn của phòng Kỹ thuật hình sự Công an 
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tỉnh Bắc Kạn. Một mặt có ghi “ Vụ Nguyễn Văn C và Đường Văn T mua bán trái 

phép chất ma túy” 

 +  01 phong bì niêm phong ký hiệu D1. Một mặt có ghi “Tang vật còn lại vụ 

Nguyễn Văn C và Đường Văn T - mua bán trái phép chất ma túy” trên mặt niêm 

phong có 06 chữ ký và 03 dấu đỏ hình tròn của Cơ quan CSĐT Công an huyện N. 

 +  01 phong bì niêm phong ký hiệu D2. Một mặt có ghi “Tang vật còn lại vụ 

Nguyễn Văn C và Đường Văn T - mua bán trái phép chất ma túy” trên mặt niêm 

phong có 06 chữ ký và 03 dấu đỏ hình tròn của Cơ quan CSĐT Công an huyện N. 

 +  01 phong bì niêm phong ký hiệu B4. Một mặt có ghi “Tang vật tạm giữ 

khi tiến hành khám xét ngày 19/02/2019” trên mặt niêm phong có 05 chữ ký và 03 

dấu đỏ hình tròn của Công an thị trấn Yến Lạc. 

  + 01 bơm tiêm có gắn kim tiêm và nắp đậy. 

  + 01 ví giả da màu vàng của Đường Văn T. 

 + 01 đăng ký xe mô tô mang tên Hoàng Văn C 

 + 02 phong bì ký hiệu A1 và B7 đã mở niêm phong. 

 - Tịch thu hóa giá sung quỹ nhà nước: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu 

SAMSUNG màu vàng trắng của C do C dùng trao đổi mua bán trái phép chất ma 

túy được đựng trong phong bì niêm phong ký hiệu C1; 01 chiếc điện thoại di động 

nhãn hiệu NOKIA C2 màu mận chín được đựng trong phong bì niêm phong ký hiệu 

C4 của Q do Q dùng để cầm cố mua ma túy. 

- Trả lại: 

+ Cho anh Nguyễn Văn T3 01 xe mô tô màu xanh đen, biển kiểm soát 97-

F72978, có 01 gương chiếu hậu, không có cánh yếm, trên mặt máy có ghi chữ: " 

VMEP SANDA"; 01 giấy đăng ký xe mô tô, xe máy số: 003858, tên chủ xe: Nguyễn 

Đình T, biển số đăng ký: 97-F7 2978. 

+ Cho anh Lâm Ngọc Q 01 giấy phép lái xe mang tên Lâm Ngọc Q. 

+ Cho anh Hoàng Văn H1 01 ví giả da màu đen bên trong có 01 giấy Chứng 

minh nhân dân và một thẻ bảo hiểm Y tế mang tên Hoàng Văn H1. 

+ Cho Đường Văn T: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 105 được 

đựng trong phong bì niêm phong ký hiệu C5. 

+ Cho Nguyễn Văn C 01 chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Văn C và 

01 giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Văn C. 

+ Cho Nông Văn T1 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave S màu đen bạc, biển 

kiểm soát 97B1- 144.14, không có gương chiếu hậu, cánh yếm bên trái bị vỡ. 

+ Cho Nguyễn Thị T2 01 xe mô tô nhãn hiệu Wave RS biển kiểm soát 97B1- 

68706 và 01 giấy đăng ký xe mô tô, xe máy số: 035041, tên chủ xe Nguyễn Văn C 

biển số đăng ký 97B1- 68706   + số tiền 4.430.000,đ ( bốn triệu bốn trăm ba mươi 

nghìn đồng ). 

+ Cho bà Lại Thị M điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG màu xanh đen 

được đựng trong phong bì niêm phong ký hiệu C3. 

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 300.000,đ do Nguyễn Văn C bán ma túy 

mà có. 

- Tạm giữ để đảm bảo thi hành án cho bị cáo C: 01 chiếc điện thoại di động 

nhãn hiệu NOKIA màu đen được đựng trong phong bì niêm phong ký hiệu C2.  
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- Truy thu số tiền 1.480.000,đ do bị cáo C bán ma túy mà có. 

( Số lượng, hiện trạng vật chứng theo 02 biên bản giao nhận vật chứng giữa 

cơ quan Công an  và  Chi  cục  thi  hành  án  dân  sự  huyện  N, tỉnh Bắc Kạn ngày 

29 tháng 7 năm 2019) 

 

 [4 ] Về án phí:  

- Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uû ban Thêng vô Quèc héi. 

Buộc Nguyễn Văn C phải chịu 200.000,đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí 

hình sự sơ thẩm. 

- Áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 12, Điều 14, khoản 6 Điều 15 của Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban thường vụ Quốc hội  

 Bị cáo Đường Văn T được miễn nộp toàn bộ tiền án phí hình sự sơ thẩm  

" Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự; người phải thi hành án có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu 

thi hành án, tự nguyện thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự ". 

 Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo bản 

án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; người có người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án phần liên quan đến quyền lợi trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ. 

 

Nơi nhận:                                               T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-VKSND huyện(01b);                               Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

- VKSND tỉnh; 

 -TA tỉnh(01b); 

- CA huyện(02b); 

- Bị cáo(02b); 

- Người có QLNVLQ;                                              Lý Thị Luân 

- THA dân sự(01b); 

 -THA hình sự(01b); 

 -Hồ sơ CA huyện(01b); 

 -Sở Tư pháp tỉnh (01b);      

 -Lưu hồ sơ vụ án; 

 -CT phiên toà(01b); 

 -Lưu TA.                                                                     
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

      
      Bản án số:58/2019/HS-ST 

      Ngày 27 - 11 - 2019 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đinh Viết Nam; 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Ngọc Lương; 

                                         Ông Nguyễn Thiện Tố. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trương Ngọc Lâm - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Trị.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị tham gia phiên tòa: Ông   

Nguyễn Văn Đông - Kiểm sát viên.  

Ngày 27 tháng 11 năm 2019 tại Phòng xét xử số 01 - Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Trị xét xử sơ thẩm công khai
 
vụ án hình sự sơ thẩm

 
thụ lý số: 62/2019/TLST-HS 

ngày 07 tháng 11 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 63/2019/QĐXXST-

HS ngày 15 tháng 11 năm 2019 đối với các bị cáo: 

 1.
 
Trƣơng Văn Q (tên gọi khác: N), sinh ngày 21 tháng 01 năm 1989, tại Quảng 

Trị; nơi cư trú: Khối H, thị trấn K, huyện H, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: Không 

nghề; trình độ văn hoá: Không học; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông Trương Văn P (đã mất) và bà Nguyễn Thị T, sinh năm 

1955; sống như vợ chồng với chị Võ L sinh năm 1994; có 01 con (sinh năm 2012). 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: Ngày 18/6/2012 bị Công an huyện H, tỉnh Quảng Trị xử phạt 

1.500.000đồng về hành vi: “Trộm cắp tài sản”. 

Ngày 25/4/2013 bị Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Quảng Trị xử phạt 09 tháng tù 

về tội: “Trộm cắp tài sản”.  

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 26/3/2019 cho đến nay, có mặt tại phiên 

tòa. 

2.
 
Hoàng Đình Đ (tên gọi khác: Đ), sinh ngày 12 tháng 3 năm 1992, tại Quảng 

Trị; nơi cư trú: Khối H, thị trấn K, huyện H, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: Thợ mộc; 

trình độ văn hoá: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: 

Việt Nam; con ông Hoàng Đình Đ (đã mất) và bà Trần Thị H, sinh năm 1957. 
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Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 26/3/2019 cho đến nay, có mặt tại phiên 

tòa. 

3.
 
Trƣơng Văn L (tên gọi khác: C), sinh ngày 26 tháng 4 năm 1993, tại Quảng 

Trị; nơi cư trú: Khối H, thị trấn K, huyện H, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: Thợ xây; 

trình độ văn hoá: 02/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: 

Việt Nam; con ông Trương Văn P (đã mất) và bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1955; vợ 

Phan Thị Thanh B sinh năm 1992; có 03 con (lớn nhất sinh năm 2012, nhỏ nhất sinh 

năm 2019). 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 26/3/2019 cho đến nay, có mặt tại phiên 

tòa. 

* Người bào chữa cho bị cáo Trương Văn Q: 

Bà Trần Thị Hoàng M, Luật sư thuộc Chi nhánh Công ty luật TNHH 02 thành 

viên B tại Quảng Trị; địa chỉ: Số 43 T, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị, có mặt. 

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

Chị Phan Thị Thanh B sinh năm 1992; trú tại: Khối H, thị trấn K, huyện H, tỉnh 

Quảng Trị, có mặt. 

- Người tham gia tố tụng khác: 

* Người làm chứng: 

1. Anh Nguyễn Quang P (tên gọi khác: Đ), sinh năm 1989, vắng mặt; 

2. Anh Nguyễn Thanh C (tên gọi khác: T), sinh năm 1992, vắng mặt; 

3. Anh Nguyễn Hữu T (tên gọi khác: M), sinh năm 1993, vắng mặt; 

4. Anh Nguyễn Ngọc T (tên gọi khác: C), sinh năm 1987, vắng mặt; 

5. Anh Nguyễn Văn Đ (tên gọi khác: C), sinh năm 1987, vắng mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

Từ khoảng tháng 01/2019, Q nhiều lần liên hệ một người đàn ông tên P (ở khu 

vực bản Ca Rôn, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) mua từ 01 đến 02 gói ma túy 

tổng hợp (mỗi gói có khoảng 200 viên) với giá từ 3.000.000đồng đến 

5.000.000đồng/gói (tương đương 15.000đồng đến 25.000đồng/viên) và được Phăng 

hẹn đến khu vực bản K, thị trấn L, huyện H, tỉnh Quảng Trị để giao, nhận ma túy. Sau 

đó, Q đưa ma túy về cất dấu tại chổ ở (khối H, thị trấn K, huyện H, tỉnh Quảng Trị) để 

sử dụng và bán cho Trương Văn L; Nguyễn Quang P, sinh năm 1989, trú tại: Khối B, 

thị trấn K, huyện H, tỉnh Quảng Trị; Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1987, trú tại: Thôn Q, 

xã T, huyện H, tỉnh Quảng Trị với giá từ 50.000đồng đến 80.000đồng/viên. Khoảng 

tháng 2/2019, ngoài việc trực tiếp bán, Q còn được Hoàng Đình Đ nhận bán giúp rồi 

120



3 

 

trả tiền lại cho Q 40.000đồng/viên; ngày 24/3/2019 Q tiếp tục đến khu vực bản K gặp 

và mua của P 02 gói ma túy tổng hợp, bên trong có chứa 393 viên ma túy tổng hợp 

với giá 8.000.000đồng (Q giao 6.000.000đồng còn nợ 2.000.000đồng), Q đưa về chổ 

ở của mình cất dấu. Ngày 25/3/2019 Q lấy số ma túy cất dấu trước đó giao cho Đ 03 

lần tổng cộng 98 viên ma túy tổng hợp, cùng ngày Đ bán 19 viên ma túy tổng hợp cho 

Nguyễn Thanh C, sinh năm 1992 trú tại khối H, thị trấn K, huyện H, tỉnh Quảng Trị 

với giá 1.500.000đồng; Nguyễn Quang P 02 viên với giá 150.000đồng và 09 viên ma 

túy cho 04 đến 05 người (không rõ lai lịch, địa chỉ), tổng cộng 2.200.000đồng và đã 

tiêu xài hết, còn lại 68 viên ma túy được gói bằng nylon, đựng trong 01 hộp nhỏ bên 

ngoài quấn băng keo màu đen, Q yêu cầu Đ giao cho 01 người đàn ông không rõ lai 

lịch, địa chỉ mà trước đó Q đã nhận lời bán ma túy. 

Ngày 25/3/2019 Q bán ma túy cho Trương Văn L 02 lần, mỗi lần 10 viên với giá 

1.000.000đồng (L trả 500.000đồng còn nợ 500.000đồng), L cất trong túi quần jean 

đang mặc và sử dụng hết 02 viên; sáng 26/3/2016 L bán cho Nguyễn Quang P 03 viên 

với giá 200.000đồng, bán cho Đỗ Hữu N trú tại: Xã T, huyện H, tỉnh Quảng Trị 06 

viên với giá 300.000đồng và bán cho Nguyễn Ngọc T, sinh năm 1987 trú tại: Khối A, 

thị trấn K, huyện H, tỉnh Quảng Trị 01 viên với giá 80.000đồng. 

Ngoài ra Q còn khai nhận đã nhiều lần mua ma túy tổng hợp của S ở thị trấn L, 

huyện H nhưng cơ quan điều tra chưa chứng minh được. 

Đến khoảng 10 giờ 45 phút ngày 26/3/2019 tại nhà bà Nguyễn Thị T, sinh năm 

1955 tại: Khối H, thị trấn K, huyện H tổ công tác Công an huyện H phát hiện bắt quả 

tang Trương Văn L đang cất dấu 08 viên ma túy tổng hợp; Hoàng Đình Đ cất dấu 68 

viên ma túy tổng hợp; cùng ngày Cơ quan cảnh sát điều tra khám xét nơi ở khẩn cấp 

của Trương Văn Q thu giữ 497 viên ma túy tổng hợp (trong đó 493 viên màu hồng và 

04 viên màu xanh) 

Tại bản kết luận giám định số 327/KLGĐ- ngày 01/4/2019 của Phòng kỷ thuật 

hình sự - Công an tỉnh Quảng Trị đã kết luận: Các viên nén được niêm phong trong 

các phong bì MT; MT01; MT02; MT03; MT04 gửi đến giám định là 

Methamphetamine, có khối lượng 55,8868 gam (trong đó: MT: 0,7739gam; MT01: 

6,6709gam; MT02: 8,7763gam; MT 03: 0,1948 gam; MT04: 39,4709 gam) 

Cơ quan điều tra đã tạm giữ các tài liệu đồ vật gồm: 55,8868gam ma túy 

Methamphetamine (sau giám định còn lại 55,4591gam ma túy Methamphetamine và 

bao gói còn lại sau giám định); tiền Việt Nam: 1.280.000đồng; 01 máy điện thoại di 

động nhãn hiêu HUAWEI; 01 máy điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG J7 

Prime; 01 xe mô tô 02 bánh nhãn hiêu Yamaha số loại Sirius; 01 máy điện thoại di 

động nhãn hiệu Nokia model 72501; 01 máy điện thoại di động, model A8+. 

Cáo trạng số: 39/CT-VKS-P1 ngày 06/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Quảng Trị đã truy tố bị can Trương Văn Q về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” 

theo điểm b khoản 3 Điều 251 BLHS, Hoàng Đình Đ về tội: “Mua bán trái phép chất 

ma túy” theo các điểm b, c, i khoản 2 Điều 251 BLHS, Trương Văn L về tội: “Mua 

bán trái phép chất ma túy” theo các điểm b, c khoản 2 Điều 251 BLHS. 
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Tại phiên toà đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị giữ nguyên Cáo 

trạng truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Tuyên bố các bị cáo Trương Văn Q, 

Hoàng Đình Đ và Trương Văn L phạm tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”. Áp 

dụng điểm b khoản 3 Điều 251; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 

Điều 51 BLHS xử phạt bị cáo Trương Văn Q từ 16 đến 17 năm tù; áp dụng điểm b, c, 

i khoản 2 Điều 251; các điểm s, r khoản 1 Điều 51 BLHS xử phạt bị cáo Hoàng Đình 

Đ từ 08 đến 09 năm tù; áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 251; các điểm s, r khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 BLHS xử phạt bị cáo Trương Văn L từ 07 đến 08 năm tù. Về xử lý 

vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS. Tịch thu tiêu hủy số ma túy 

thu giữ trong vụ án còn lại sau giám định. Tịch thu sung công: Số tiền 1.280.000đồng; 

01 máy điện thoại hiệu Samsung; 01 máy điện thoại hiệu Nokia. Trả lại cho bị cáo 

Trương Văn L: 01 điện thoại hiệu Huawei, 01 điện thoại Model A8+. Trả lại cho bị 

cáo Trương Văn Q: 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, số loại Sirius. Truy thu bị cáo 

Hoàng Đình Đc số tiền: 2.200.000đồng. 

Người bào chữa cho bị cáo Trương Văn Q đề nghị: Thống nhất truy tố và xét xử 

bị cáo về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 3 Điều 251 BLHS 

và áp dụng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS ngoài ra xem xét cho bị cáo trình độ học vấn thấp 

(không học), con còn nhỏ để xử phạt bị cáo ở mức khởi điểm của khung hình phạt. Về 

xử lý vật chứng: Xe máy của bị cáo không sử dụng vào việc phạm tội nên đề nghị 

xem xét trả lại cho bị cáo. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra 

và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên thực hiện đều 

hợp pháp.  

[2]. Về nội dung vụ án: Từ tháng 01/2019 đến ngày 26/3/2019 Trương Văn Q  đã 

nhiều lần mua ma túy của người đàn ông tên P (quốc tịch: Lào) về để bán lại kiếm lời; 

ngày 25/3/2019 Q giao cho Hoàng Đình Đ 98 viên ma túy tổng hợp, Đ bán cho 

Nguyễn Thanh C 19 viên, Nguyễn Quang P 2 viên và 4 đến 5 viên cho các con nghiện 

khác còn lại 68 viên thì bị bắt quả tang theo giám định có khối lượng 6,6709gam 

Methamphetamine; cùng ngày Q còn bán lại cho em trai mình là Trương Văn L 02 lần 

tổng cộng 20 viên ma túy tổng hợp, L đã sử dụng 02 viên; ngày 26/3/2019 L bán cho 

P 03 viên, Đỗ Hữu N 06 viên và Nguyễn Ngọc T 01 viên còn lại 08 viên thì bị bắt quả 
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tang có khối lượng 0,7739gam Methamphetamine. Khám xét khẩn nơi ở của bị 

Trương Văn Q thu giữ 497 viên ma túy tổng hợp có khối lượng 48,442gam 

Methamphetamine.  

Qua nghiên cứu nội dung vụ án và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa HĐXX 

thấy rằng, bị cáo Trương Văn Q phải chịu trách nhiệm về hành vi cất giữ 497 viên ma 

túy để bán kiếm lời và số ma túy tổng hợp mà bị cáo đã giao cho Đ là 68 viên và bán 

cho L 08 viên, theo kết luận là Methamphetamine có tổng khối lượng là: 48,442gam + 

6,6709gam + 0,7739gam = 55,8868gam. Viện kiểm sát truy tố bị cáo về tội: “Mua 

bán trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 3 Điều 251 BLHS là đúng người, đúng 

tội và đúng pháp luật.  

Đối với bị cáo Hoàng Đình Đ và Trương Văn L mua và nhận ma túy từ bị cáo Q 

để bán lại, bị cáo Đ được Q giao 68 viên có tổng khối lượng 6,6709gam 

Methamphetamine; Trương Văn L mua 08 viên có tổng khối lượng 0,7739gam 

Methamphetamine và với 02 tình tiết định khung là: “Phạm tội 02 lần trở lên”, “Đối 

với 02 người trở lên”, quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 251 BLHS. Thấy rằng, 

tại phiên tòa bị cáo Hoàng Đình Đ khai nhận đã bán ma túy cho Nguyễn Quang P, 

Nguyễn Thanh C và bị cáo Trương Văn L khai đã bán ma túy cho Nguyễn Ngọc T, 

Nguyễn Quang P và Đỗ Hữu N, quá trình điều tra cũng đã tiến hành xác minh, lấy lời 

khai của những đối tượng trên thấy lời khai của các bị cáo, các đối tượng đều thống 

nhất và phù hợp về thời gian, địa điểm cũng như số lượng ma túy mua bán, không có 

sự mẫu thuẫn. Vì vậy, Viện kiểm sát truy tố bị cáo Hoàng Đình Đ về tội: “Mua bán 

trái phép chất ma túy” theo các điểm b, c, i khoản 2 Điều 251 BLHS và Trương Văn 

L về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” theo các điểm b, c khoản 2 Điều 251 

BLHS là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. 

 [3]. Ma túy làm huỷ hoại sức khoẻ, nhân cách, ảnh hưởng đến giống nòi, là 

nguyên nhân phát sinh cho các loại tội phạm, tệ nạn xã hội khác. Đặc biệt thời gian 

gần đây các loại tội phạm về ma túy đang có chiều hướng gia tăng, gây lo lắng và bức 

xúc trong nhân dân. Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, 

xâm phạm đến chính sách quản lý độc quyền về ma túy của Nhà nước, gây mất trật 

tự, an toàn xã hội. Các bị cáo biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn 

cố tình thực hiện nên cần phải được xử lý thật nghiêm để răn đe và phòng ngừa 

chung. 

 [4]. Xét vai trò của bị cáo và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: Trong vụ án này 

bị cáo Trương Văn Q là người có nhân thân xấu và có vai trò cao nhất; Hoàng Đình Đ 

là Trương Văn L là 02 bị cáo có vai trò thấp hơn mua và nhận ma túy từ bị cáo Q để 

về bán kiếm lời. 

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo Trương Văn Q phải chịu tình tiết: “Phạm tội 02 

lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS vì đã nhiều lần thực hiện việc 

mua ma túy từ P và S, giao ma túy cho Đ để bán lại và bán lại ma túy cho L. Về tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo cùng được hưởng tình tiết giảm nhẹ: 

“Thành khẩn khai báo” quy định tại s khoản 1 Điều 51 BLHS; Hoàng Đình Đ và 
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Trương Văn L đã khai nhận hành vi bán ma túy cho các đối tượng nghiện nên được 

hưởng tình tiết giảm nhẹ là: “Tự thú” quy định tại điểm r khoản 1 Điều 51 BLHS. Bị 

cáo Q và L có mẹ là người được tặng Huân chương kháng chiến là tình tiết giảm nhẹ 

quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS. Trương Văn L là bị cáo có vai trò thấp nhất, có 

nhiều tình tiết giảm nhẹ lại có hoàn cảnh gia đình khó khăn, 03 con đang còn nhỏ vì 

vậy, cần xem xét áp dụng khoản 1 Điều 54 BLHS để xem xét xử phạt bị cáo dưới mức 

thấp nhất của khung hình phạt liền kề để tạo cơ hội cho bị cáo phấn đấu, tu dưỡng 

sớm trở về với cộng đồng để cùng vợ chăm sóc, nuôi dưỡng các con. 

[5]. Đối với người đàn ông tên P theo Trương Văn Q khai là người bán ma túy 

cho bị cáo, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã có công văn trao đổi 

thông tin cho Ty an ninh tỉnh Savannakhet, Lào đề nghị phối hợp xác minh, làm rõ 

nhưng chưa có kết quả, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau. 

Trương Văn Q khai nhận có mua ma  túy  của 01 người đàn ông tên S ở thị trấn 

L, huyện H, tỉnh Quảng Trị sử dụng số điện thoại 0369.777.899 Cơ quan cảnh sát 

điều tra xác định chủ thuê bao là Trương Thiên S, sinh ngày 01/8/1987, địa chỉ: Khóm 

D, thị trấn L, huyện H, tỉnh Quảng Trị, có chứng minh nhân dân số 197174495, do 

Công an tỉnh Quảng Trị cấp ngày 15/8/2008. Kết quả xác minh Trương Thiên S 

không có mặt tại địa phương nên không có cơ sở để xử lý, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau. 

Đối với Nguyễn Thanh C, Nguyễn Ngọc T, Nguyễn Quang P, Nguyễn Hữu Tg 

và Nguyễn Văn Đ là người mua ma túy của các bị cáo để sử dụng, Cơ quan điều tra 

đã đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. 

[6]. Về xử lý vật chứng: Cần tịch thu tiêu hủy những vật chứng cấm tàng trữ, lưu 

hành và không có giá trị sử dụng gồm: 01 phong bì giấy, bên ngoài có chữ ký của 

những người tham gia niêm phong, hình dấu của Phòng kỷ thuật hình sự - Công an 

tỉnh Quảng Trị, ký hiệu mã số PS3A 071393 bên trong chứa ma túy còn lại sau giám 

định. Tịch thu sung ngân sách Nhà nước số tiền 1.280.000đồng của bị cáo Quản và Lý 

có được do hành mua bán trái phép chất ma túy; các điện thoại mà các bị cáo sử dụng 

liên lạc để mua bán ma túy gồm: 01 điện thoại Nokia của bị cáo Q, 01 điện thoại 

Samsung J7 Prime của bị cáo Đ.  

Đối với 02 điện thoại do chị Phan Thị Thanh B giao nộp gồm: 01 điện thoại 

Huawei, 01 điện thoại model A8+ là điện thoại của bị cáo Trương Văn L bị cáo không 

sử dụng liên lạc vào việc mua bán ma túy nên cần trả lại cho bị cáo. Đối với 01 xe mô 

tô nhãn hiệu Yamaha số loại Sirius của bị cáo Trương Văn Q, bị cáo khai không sử 

dụng vào việc mua bán ma túy, quá trình điều tra không chứng minh được bị cáo có 

sử dụng làm phương tiện để mua bán ma túy nên cần trả lại cho bị cáo Q. 

[7]. Bị cáo Hoàng Đình Đ khai đã nhận ma túy từ Q để bán ma túy cho các đối 

tượng nghiện lấy tiền nhưng quá trình điều tra chưa chứng minh được số tiền bị cáo 

thu lợi bất chính. Vì vậy, không truy thu số tiền 2.200.000đồng từ bị cáo Đ như đề 

nghị của Viện kiểm sát.  
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[8] Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo mới thực hiện hành vi mua bán trái phép 

chất ma túy thì bị bắt quả tang chưa có thu lợi bất chính hơn nữa hoàn cảnh gia đình 

các bị cáo khó khăn, không có thu nhập ổn định nên không có khả năng thi hành hình 

phạt bổ sung là hình phạt tiền. Do đó, không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị 

cáo. 

[9]. Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo luật định. 

[10]. Thời hạn tạm giam của các bị cáo vẫn còn trên 45 ngày nên không ra Quyết 

định tạm giam đối với bị cáo. 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH:
  

 

1. Tuyên bố bị cáo Trương Văn Q (tên gọi khác: N), Hoàng Đình Đ (tên gọi 

khác: Đ), Trương Văn L (tên gọi khác: C) phạm tội: “Mua bán trái phép chất ma 

túy”. 

Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 251; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 BLHS, xử phạt bị cáo Trƣơng Văn Q: 15 (mười lăm) năm tù, thời 

hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 26/3/2019. 

Áp dụng điểm b, c, i khoản 2 Điều 251; điểm s, r khoản 1 Điều 51 BLHS, xử 

phạt bị cáo Hoàng Đình Đ: 07 (bảy) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm 

giam 26/3/2019. 

Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 251; điểm s, r khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 

1 Điều 54 BLHS, xử phạt bị cáo Trƣơng Văn L: 05 (năm) năm tù, thời hạn tù tính từ 

ngày bắt tạm giữ, tạm giam 26/3/2019. 

2. Xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm a, b khoản 2, điểm a, 

b khoản 3 Điều 106 BLTTHS:  

* Tịch thu tiêu hủy: 01 phong bì giấy, bên ngoài có chữ ký của những người 

tham gia niêm phong, hình dấu của Phòng kỷ thuật hình sự - Công an tỉnh Quảng Trị, 

ký hiệu mã số PS3A 071393 bên trong có: Bao gói còn lại sau giám định; 4,6597gam 

chất bột màu hồng là ma túy loại Methamphetamine; 0,2877gam chất bột màu xanh là 

ma túy loại Methamphetamine; 50,5117gam các viên nén màu hồng là ma túy loại 

Methamphetamine. 

* Tịch thu sung ngân sách Nhà nước: Tiền Việt Nam: 1.280.000đồng (Một triệu 

hai trăm tám mươi nghìn); 01 máy điện thoại di động, nhãn hiệu SAMSUNG, màu 

hồng, số Model: SM-G532G/DS, số IMEI1: 354072095323482, số IMEI2: 

354073095323480, có gắn 01 thẻ sim Vinaphone số seri: 89840200010827234972, 

máy đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 máy điện thoại di động, 

nhãn hiệu NOKIA, Model 72501, vỏ màu xanh - đen, không có ốp nhựa bảo vệ màn 

hình, máy đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong. 
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* Trả lại cho bị cáo Trương Văn L: 01 máy điện thoại di động nhãn hiệu 

HUAWEI, màu vàng đồng, không kiểm tra được số IMEI, có gắn sim Viettel số seri: 

8984048000028099175, máy đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 

01 máy điện thoại di động, Model A8+, vỏ màu đen, máy đã qua sử dụng, không kiểm 

tra chất lượng bên trong. 

* Trả lại cho bị cáo Trương Văn Q: 01 xe mô tô 02 bánh, nhãn hiệu Yamaha, số 

loại Sirius, màu sơn trắng - Đen, số máy: E3X9E522628, số khung: 

RLCUE3220JY106829, biển kiểm soát: 74H1-220.95, đã qua sử dụng. 

(Vật chứng trên hiện có tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị theo biên bản 

giao nhận vật chứng ngày 11 tháng 11 năm 2019) 

3. Án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 BLTTHS 2015 và Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo Trương 

Văn Q, Hoàng Đình Đ, Trương Văn L mỗi bị cáo phải nộp 200.000đồng án phí hình 

sự sơ thẩm. 

4. Quyền kháng cáo: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án các bị cáo có 

quyền kháng cáo bản án; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, có quyền kháng cáo 

về những nội dung liên quan đến mình để yêu cầu xét xử phúc thẩm.  

 
Nơi nhận: 

- TAND CC tại Đà Nẵng; 

- VKSND CC tại Đà Nẵng; 

- VKSND tỉnh Quảng Trị; 

- Công an tỉnh Quảng Trị (PC04); 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị; 

- Các bị cáo; 

- Người bào chữa; 

- Người TGTT; 

- Phòng KTNV & THA; 

- Lưu: Hồ sơ, Tổ HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Đinh Viết Nam 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

 TẠI HÀ NỘI 

   Bản án số: 771/2019/HS-PT 

   Ngày: 28/11/2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Lê Thị Thúy Bình; 

Các Thẩm phán:                         Ông Nguyễn Văn Cường; 

                                Ông Lương Đức Chính. 

- Thư ký phiên toà: Ông Phạm Thành Trung, Thư ký Toà án nhân dân cấp 

cao tại Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên 

tòa: Ông Vũ Hồng Điệp, Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 11 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh T, Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

711A/2019/TLPT-HS ngày 15 tháng 09 năm 2019, do có kháng cáo của bị cáo 

đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 82/2019/HS-ST ngày 01/8/2019 của Tòa án 

nhân dân tỉnh T. 

Bị cáo có kháng cáo: 

Nguyễn Thị H, sinh năm 1998 tại thị xã B, tỉnh T; nơi cư trú: Số nhà 08, 

ngõ 05, đường Bùi Xương T, khu phố 6, phường P, thị xã B, tỉnh T; nghề 

nghiệp: không; trình độ văn hóa: 09/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: 

Việt Nam; giới tính: Nữ; con ông Nguyễn Văn A (đã chết) và bà Đặng Thị B, sinh 

năm 1981; tiền án, tiền sự: Không; Bị bắt tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam 

công an tỉnh T từ ngày 17/11/2018 đến nay, có mặt. 

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị H: Luật sư Mai Thị Lệ Q - VPLS 

Q và cộng sự thuộc Đoàn luật sư TP. Hồ Chí M; có mặt. 

Ngoài ra, trong vụ án còn có các bị cáo Trương Đình T, Lê Khắc M, Trịnh 

Thị B, Lê Thị C, Lương Hồng D, Trương Văn Q không kháng cáo, Tòa không 

triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 19h ngày 14/11/2018, Lê Khắc M rủ Trương Đình T đi ăn 

cùng bạn bè của Lê Khắc M tại nhà hàng KANDO thuộc phường Đông H, TP T. 

Tại đây, M và T gặp Lê Mạnh E, là chỗ bạn bè quen biết nhau từ trước; T và M 
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rủ nhau đi chơi vào ngày 15/11/2018, E muốn được đi chơi cùng, nên M và T 

đồng ý; cả bọn thống nhất địa điểm tại khu nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn. Do Lê 

Khắc M quen biết với một số người cho thuê biệt thự trong khu vực FLC Sầm 

Sơn, nên được giao nhiệm vụ thuê biệt thự; M đã gọi điện liên hệ và thuê căn 

biệt thự NT66 Ngọc Trai tại FLC Sầm Sơn (biệt thự NT66) của chị Lê Thị Hoài 

Y với giá 2.500.000đ/ngày đêm. T và M bàn bạc việc mua ma túy để khi đi chơi 

sử dụng; cả hai thống nhất sẽ mua 10 viên ma túy tổng hợp dạng Lắc và 2 chỉ 

Ketamine mang xuống FLC Sầm Sơn cùng bạn bè sử dụng vào ngày 15/11/2018 

và M là người liên hệ mua ma túy tại TP. T. Ăn uống xong, M chở T về nhà, rồi 

M đi hát Karaoke cùng bạn bè tại đường Triệu Quốc Đ, TP. T. Trong lúc đang 

hát Karaoke, M gọi điện cho T thông báo không mua được ma túy nên T đã lái 

xe ôtô nhãn hiệu Mercedes – C200, màu đen không gắn biển kiểm soát của M 

đang để tại gara nhà T đến đón M đi thị xã B mua ma túy. T gọi điện cho 

Trương Văn Q, sinh năm 1985, trú tại thôn Thanh Y, xã Hà T, Hà P hỏi mua 10 

viên ma túy tổng hợp dạng Lắc và Ketamine, Q đồng ý bán và hẹn giao dịch 

mua bán ma túy tại ngã tư thị xã B. Trên đường đi do không mang tiền mặt nên 

T và M đã vay của Trịnh Thị B ở phường Lam Sơn, TX B 9.200.000đ (Chín 

triệu hai trăm nghìn) để lấy tiền mua ma túy; T và M đi đến ngã tư B để gặp Q 

mua ma túy. Khi gặp nhau, T đưa cho Q 5.000.000đ (Năm triệu đồng), một lúc 

sau có người thanh niên lạ mặt đi xe máy đến đưa cho T 10 viên ma túy tổng 

hợp dạng viên lắc. T cầm lên xe ô tô cùng M đi về TP. T. Trên đường về, T nói 

với M là mua được 10 viên kẹo (tức ma túy – thuốc lắc), Ketamine 4.500.000đ/ chỉ, 

đắt nên không mua; T và M cất giấu ma túy trong xe ôtô của M rồi đi về nhà ngủ. 

Khoảng hơn 08 giờ ngày 15/11/2018, M gọi điện cho B và chuyển khoản 

10.000.000đ (Mười triệu đồng) trả cho B. Sau khi chuyển khoản thành công, B 

hỏi M còn thiếu gì nữa không, M trả lời: “Mới mua được 10 viên kẹo (tức ma túy 

viên Lắc) còn chưa mua được Ketamine”. Qua trao đổi, B nhận lời mua một chỉ 

Ketamin giá 4.000.000đ (Bốn triệu đồng) cầm vào Sầm Sơn cho M cùng bạn bè 

sử dụng. Sau đó, B gọi điện nhờ Nguyễn Thị H ở Khu phố 6, phường Phú Sơn, 

TX. B mua hộ cho B một chỉ Ketamine để mang vào FLC Sầm Sơn đưa cho M 

và mọi người sử dụng, H đồng ý nhận lời. B gọi xe Taxi đến đón Nguyễn Thị H 

và hai người bạn của H là Hà Thị N, sinh năm 1998, trú tại Bản B, xã S, huyện 

Quan S, tỉnh T và Nguyễn Thị O, sinh năm 1993, trú tại 163 Trần Bình T, 

phường Đ, TP. T cùng đi vào TP. T. Trong thời gian này, Lê Mạnh E đến nhà 

Trương Đình T, cả hai cùng đi taxi đến tòa nhà Vincom, TP.T uống nước và chờ 

B từ TX.B vào chơi cùng. Khi xe taxi chở B, H, N, O dừng tại VINCOM, T ra 

nói chuyện với B và bảo nhóm của B đi xuống Sầm Sơn trước. Còn T và E bắt 

taxi về nhà M, sau đó cả T, E, M cùng đi xe ô tô nhãn hiệu Mercedes - C200, 

màu đen không gắn biển kiểm soát của M xuống Sầm Sơn. Trên đường đi, M 

gọi điện đón Nguyễn Thị R, sinh năm 1996, trú tại thôn Chiến Thắng, phường 
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Quảng Tâm, TP.T (là bạn của M) xuống Sầm Sơn chơi. Sau đó, M, T, E và R 

đến nhà hàng “Tuấn Năm”, TP. Sầm Sơn gọi đồ ăn và chờ nhóm của B đến.  

Khi rời khỏi tòa nhà Vincom, TP. T, B, H, N và O đi xe Taxi đến phòng 

trọ của O ở đường Trần Bình Trọng, phường Đông Hương, TP T, O xuống xe để 

đi công việc, còn lại B, H và N tiếp tục đi xe Taxi xuống Sầm Sơn. Khi đi đến 

trường Đại học Hồng Đức (nay là trường PTTH chuyên Lam Sơn), phường 

Đông Sơn, TP. T thì B xuống xe đi vào cây ATM rút số tiền 4.000.000đ đưa cho 

H để mua một chỉ Ketamine. Xe Taxi đi đến khu vực xã Quảng Đông, TP. T thì 

H xuống xe và một mình đi vào phòng trọ gặp Hoàng Quốc M, sinh năm 1991, 

ĐKHKTT: tại thôn D, phường Q, TP. Sầm Sơn hỏi mua của M một chỉ 

Ketamine đựng trong 02 túi nilon giá 4.000.000đ. Sau khi mua được Ketamine, 

H lên xe Taxi đưa cho B xem. B cầm xem xong đưa lại cho H và bảo xuống 

Sầm Sơn đưa cho M; đến nhà hàng “Tuấn Năm”, TP. Sầm Sơn, B, H và N gặp 

M, T, E và R để tập trung lại ăn uống. H đưa cho M 02 túi Ketamine, M cầm cất 

giấu trong xe ôtô của M cùng với 10 viên ma túy tổng hợp dạng Lắc. Ăn uống 

xong, M nói với mọi người khi vào biệt thự FLC - Sầm Sơn sử dụng ma túy thì 

mọi người phải tắt nguồn điện thoại đưa cho B cầm. H, N không đồng ý nên đã 

đi Taxi về TP. T. Sau đó, M, T, B, E và R cùng nhau đi vào biệt thự NT66 do M 

thuê tối hôm trước; đến khoảng 15h cùng ngày, T điện thoại nhờ Trương Văn Q 

gọi nhân viên rót bia đến biệt thự NT66 - FLC Sầm Sơn; Q bảo Lê Thị C, sinh 

năm 1991 ở xã Định E, Yên Định vào biệt thự NT66 - FLC Sầm Sơn rót bia. 

Sau đó, T đưa máy điện thoại của mình cho E để liên lạc đón Lê Thị C; khoảng 

17h cùng ngày, Hợp đến khu FLC và được E đón lên Phòng 201.  

Khoảng 21h cùng ngày, M gọi điện bảo Lương Hồng D, trú tại 78B Tô 

Vĩnh Diện phường Điện Biên, TP T đến biệt thự NT66 chơi; D đến lấy đĩa sứ 

màu trắng dùng bật lửa hơ dưới đĩa cho nóng và cắn mép 01 túi Ketamine đổ ra 

đĩa để xào Ketamine. C dùng thẻ nhựa có sẵn trên kệ Tivi xào (nghiền) 

Ketamine mịn ra để mọi người trong phòng sử dụng; trong lúc xào Ketamine, C 

bảo với mọi người trong phòng cuộn ống hút; T lấy trong ví tờ tiền mệnh giá 

20.000đ đưa cho C cuộn thành ống hút để hít Ketamine. C sử dụng 1 đường 

Ketamine rồi chia ra 2 đường ke đưa cho Hưng sử dụng; tiếp sau đó, C để đĩa 

Ketamine lên kệ Tivi để các đối tượng khác trong phòng lần lượt sử dụng.  

Đến khoảng 23h cùng ngày, M gọi điện nhờ Nguyễn X, trú tại 17/6 đường 

D, phường S, TP. T mua cháo mang xuống biệt thự NT66 FLC Sầm Sơn. Một 

lúc sau, Nguyễn X mang cháo lên Phòng 201 của biệt thự. Thấy mọi người đang 

sử dụng Ketamine nên X cũng sử dụng 2 đường Ketamine. Các đối tượng tiếp 

tục sử dụng Ketamine và nghe nhạc cho đến khoảng 02h ngày 16/11/2018 bị tổ 

công tác Phòng PC04 - Công an tỉnh T kiểm tra bắt giữ. Tại Phòng 201 Cơ quan 

Công an thu giữ 01 túi nilon màu trắng đựng Ketamine và các dụng cụ liên quan 

đến tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của các đối tượng. Cơ quan Công an 
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E hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi tổ chức sử dụng trái 

phép chất ma túy và niêm phong vật chứng theo quy định. 

Đấu tranh mở rộng vụ án, ngày 17/11/2018, Nguyễn Thị H đã viết đơn xin 

được đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.  

Tang vật và tài sản thu giữ gồm: 

Một đĩa sứ màu trắng, đường kính khoảng 20cm, hình tròn; một tờ tiền 

mệnh giá 20.000đ và một thẻ nhựa kích thước khoảng 6cm x 10cm được niêm 

phong trong phong bì do Công an tỉnh T phát hành; một thẻ nhựa kích thước 

khoảng 6cm x 10cm được niêm phong trong phong bì do Công an tỉnh T phát hành. 

Chất bột màu trắng trên bề mặt đĩa sứ, được niêm phong trong phong bì do 

Công an tỉnh T phát hành, ký hiệu M qua giám định là chất ma túy, khối lượng 

0,005 gam loại Ketamine; một túi nilon màu trắng, bên trong đựng các cục vụn 

màu trắng được niêm phong trong phong bì ký hiệu M1 qua giám định là chất ma 

túy, khối lượng 0,688 gam loại Ketamine (Bản kết luận giám định số 10 ngày 

22/11/2018 của Phòng KTHS – Công an tỉnh T) 

01(một) đèn hình đài sen, màu trắng; 

01(một) phong bì do Công an tỉnh phát hành ghi số tiền 3.500.000đ (Ba 

triệu năm trăm nghìn đồng) thu của Trương Đình T, Trịnh Thị B, Lương Hồng D. 

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, màu đen trắng; 01 căn 

cước công dân số 038088007873 của Lê Khắc M. 

01 (một) điện thoại OPPO màu xanh đen và 01 (một) Ipad màu đen xám 

thu của Trương Đình T. 

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu mobell, màu đen thu của Trịnh Thị B 

01 (một) điện thoại di động OPPO, màu đỏ đen thu của Lê Thị C; 

01 (một) điện thoại di động Iphone màu trắng và 01 chứng M thư nhân dân 

thu của Lương Hồng D; 

01 (một) điện thoại di động Iphone, màu trắng, đã qua sử dụng thu của 

Nguyễn Thị H. 

01 xe ô tô nhãn hiệu Mercedes-C200, màu đen, không gắn biển kiểm soát. 

Tại bản Cáo trạng số 40/CTr-VKS-P1 ngày 24/6/2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh T truy tố bị cáo Nguyễn Thị H về tội “Tổ chức sử dụng trái phép 

chất ma túy” theo điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật hình sự. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 82/2019/HS-ST ngày 01/8/2019 của Tòa án 

nhân dân tỉnh T đã quyết định: 

 Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất 

ma túy”. Áp dụng: Điểm b khoản 2 Điều 255; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; Điều 58 Bộ luật hình sự; xử phạt Nguyễn Thị H: 42 (bốn mươi hai) 

tháng tù. Hạn tù tính từ ngày 17/11/2018. 
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Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về hình phạt đối với các bị 

cáo khác, về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí và thông báo quyền 

kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 09/8/2019, bị cáo Nguyễn Thị H có đơn kháng cáo với nội dung kêu oan. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Bị cáo Nguyễn Thị H đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội nêu quan điểm giải 

quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm áp dụng điểm a khoản 1 Điều 

355; Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự không chấp nhận kháng cáo của bị cáo 

Nguyễn Thị H; giữ nguyên quyết định của bản án hình sự sơ thẩm.  

Luật sư bào chữa cho bị cáo H đề nghị Hội đồng xét xử xem xét  giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào lời khai của bị cáo và các tài liệu 

trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định 

như sau:  

 [1] Lời khai bị cáo Nguyễn Thị H tại phiên tòa phù hợp với lời khai trong 

quá trình điều tra, phù hợp lời khai của các bị cáo Lê Khắc M, Trịnh Thị B; kết 

luận giám định của Cơ quan chuyên môn và các chứng cứ, tài liệu khác có tại hồ 

sơ vụ án có đủ cơ sở kết luận: Vào hồi 02 giờ 10 phút ngày 16 tháng 11 năm 

2018, tại phòng số 201 biệt thự NT66 Ngọc Trai thuộc khu vực FLC, TP. Sầm 

Sơn, tỉnh T, Tổ công tác Đội 3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh T 

phát hiện bắt quả tang Lê Khắc M, Trương Đình T, Trịnh Thị B, Lương Hồng 

D, Lê Thị C, đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các bị cáo 

khai nhận, số ma túy mà M, T, B, C, D dùng để tổ chức sử dụng là 10 viên ma 

túy dạng lắc do T và M mua của Trương Văn Q vào đêm 14/11/2018 tại TX. B; 

số ma túy Ketamine là do B nhờ Nguyễn Thị H mua của Hoàng Quốc M vào 

sáng ngày 15/11/2018 tại xã Quảng Đông, TP. T, sau khi mua được Ketamine H 

đã đưa cho M để M cùng mọi người sử dụng. M nói với mọi người khi vào biệt 

thự FLC - Sầm Sơn sử dụng ma túy thì mọi người phải tắt nguồn điện thoại đưa 

cho B cầm; H, N không đồng ý nên đã đi Taxi về TP. T. Tổ công tác đã lập biên 

bản phạm tội quả tang, thu giữ tang vật theo quy định của pháp luật. Tòa án cấp 

sơ thẩm đã quy kết bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép 

chất ma túy” theo điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật hình sự năm 2015 là có căn 

cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

 [2] Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị H: Tòa án cấp sơ thẩm đã xem 

xét các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại 

phiên tòa, bị cáo H đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình nên được áp 

dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 
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51 Bộ luật hình sự. Sau khi phạm tội và bị phát hiện bị cáo Nguyễn Thị H đã chủ 

động đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh T đầu thú,  nên được áp dụng tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự; bị cáo chưa 

có tiền án, tiền sự và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Đây là vụ 

án đồng phạm ở dạng giản đơn, Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng Điều 58 Bộ luật 

hình sự để phân hóa vai trò, đánh giá mức độ, hành vi của từng bị cáo. Đối với 

Nguyễn Thị H là người giúp sức (mua hộ ma túy mang đến giao cho M) nhưng 

không tham gia sử dụng nên có vai trò sau cùng; Tòa án cấp sơ thẩm đã xử phạt 

bị cáo 42 tháng tù là có phần nghiêm khắc. Tại cấp phúc thẩm bị cáo cung cấp 

tài liệu gia đình có ông ngoại có công với cách mạng. Để đảm bảo sự công bằng 

về hình phạt đối với các bị cáo khác trong vụ án; Hội đồng xét xử chấp nhận 

kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo H, cũng như đề nghị của luật sư.  

 [3] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thị H không phải chịu án phí hình sự phúc 

thẩm theo quy định tại Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án. 

[4]. Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, 

không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Chấp kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị H; sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 

82/2019/HS-ST ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh T: 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất 

ma túy”.  

Áp dụng: Điểm b khoản 2 Điều 255; Điều 38; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; 

Điều 54; Điều 58 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị H.   

Xử phạt: Nguyễn Thị H: 30 (ba mươi) tháng tù. Hạn tù tính từ ngày bắt 

tạm giữ, tạm giam ngày 17/11/2018. 

Án phí: Bị cáo Nguyễn Thị H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, 

không bị kháng cáo; không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết 

thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 

Nơi nhận: 
- VKSNDCC tại Hà Nội; 
- TAND tỉnh T; 
- VKSND tỉnh T; 
- Công an tỉnh T; 
- Trại tạm giam Công an tỉnh T; 
- Cục T.H.A DS tỉnh T; 
- Bị cáo (qua trại); 
- Lưu HS, PHC-TP. 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký) 

 

Lê Thị Thúy Bình 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

Quyết địnhsố: 04 /2019/HS-GĐT 

Ngày 21tháng 01 năm 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

  

-Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Minh Tuấn. 

Các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm: Ông Vũ Thanh Liêm và ông Lê Phước Thanh. 

 Thư ký phiên tòa: Ông Phan Nguyễn Thanh Toàn - Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Ông Quách 

Đức Dũng - Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 01 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên 

tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với: 

Sùng Nủ D: Sinh năm 1977; Trú tại: ĐăkLăk; Nghề nghiệp: Làm nông; Trình độ văn 

hóa: 01/12; Dân tộc: Mông (H’Mông); Giới tính: Nam; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; Quốc 

tịch: Việt Nam; Con ông: Sùng Mao L (chết) và bà Hờ Thị D; Có 02 vợ: vợ đầu là Hờ 

Thị G (đã ly hôn), vợ hai là Hạng Thị G và có 06 con: lớn nhất sinh năm 1995, nhỏ nhất 

sinh năm 2016; Tiền án: Không; Tiền sự: Ngày 15/12/2017 bị TAND huyện K, tỉnh 

ĐăkLăk áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc với thời 

hạn là 24 tháng; Bị bắt tạm giam ngày 23/01/2018. 

  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  

Khoảng 08 giờ 00 phút, ngày 23/01/2018, Đào Văn T đến nhà Sùng Nủ D ở thôn G, xã E, 

huyện K, tỉnh ĐăkLăk hỏi mua heroin. D đã bán cho T 01 gói với giá 200.000 đồng. Sau 

đó, T vào trong buồng nhà D sử dụng. Trong lúc T đang sử dụng thì bị lực lượng công an 

bắt, thu giữ cùng với tang vật là 02 túi nilong chứa chất màu trắng. 

Tại Bản kết luận giám định số 198/GĐMT-PC54 ngày 30/01/2018 của Phòng kỹ thuật 

hình sự - Công an tỉnh ĐăkLăk kết luận: Chất rắn màu trắng đựng trong 01 gói nilong 
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màu xanh và 01 gói nilong màu hồng được niêm phong gửi đến giám định là ma túy, có 

tổng khối lượng là 1,7908 gam, loại ma túy là heroin. Chất rắn màu trắng đựng trong 01 

gói giấy bạc màu trắng cháy đen ở giữa được niêm phong gửi đến giám định là ma túy, 

có khối lượng 0,0091 gam, loại ma túy là heroin. 

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, D còn khai ngoài lần bán trên, D còn bán cho T 

hai lần khác, mỗi lần thu lợi số tiền 100.000 đồng. 

Tại Bản kết luận điều tra số 34 ngày 07/5/2018, Công an huyện K, tỉnh Đắk Lắk đề nghị 

truy tố Sùng Nủ D về tội bán trái phép chất ma túy quy định tại khoản 2 điều 251 Bộ luật 

hình sự. 

Tại Bản cáo trạng số 27/KSĐT-HS ngày 14/5/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện K, 

tỉnh Đắk Lắk truy tố bị cáo Sùng Nủ D về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm 

b khoản 2 Điều 251 của Bộ luật hình sự năm 2015. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 26/2018/HS-ST ngày 13/6/2018, Tòa án nhân dân huyện 

K, tỉnh Đắk Lắk quyết định: Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 251; các điểm r, s khoản 1 và 

khoản 2 Điều 51; Điều 46, Điều 47 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Sùng Nủ D 07 

(bảy) năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày 23/01/2018. Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về vật chứng, án phí và 

quyền kháng cáo. 

Ngày 25/6/2018, bị cáo Sùng Nủ D kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Do bị cáo rút 

kháng cáo trước khi mở phiên tòa nên vào ngày 31/8/2018 Tòa án nhân dân tỉnh  Đắk 

Lắk đã ra Quyết định số 29/2018/HSPT-QĐ đình chỉ việc xét xử phúc thẩm đối với bị 

cáo Sùng Nủ D. 

Tại Quyết định kháng nghị số 118/QĐ-VC2 ngày 16/10/2018, Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 26/2018/HS-ST ngày 13/6/2018 của Tòa án nhân 

dân huyện K, tỉnh Đắk Lắk để điều tra lại đối với bị cáo Sùng Nủ D, theo hướng truy cứu 

bổ sung tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” quy định tại Điều 256 Bộ 

luật hình sự. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề 

nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng chấp nhận kháng nghị của 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 1. Bị cáo Sùng Nủ D có hành vi 02 lần bán ma túy cho Đào Văn T ngoài lần mua bán bị 

bắt quả tang ngày 23/01/2018. Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Đắk Lắk đã xét xử bị cáo 

Sùng Nủ D về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật 
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hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng tội danh. Bị cáo Sùng Nủ D rút kháng cáo trước khi 

mở phiên tòa, Tòa án nhân dân tỉnh ĐăkLăk đã ra Quyết định số 29/2018/HSPT-QĐ ngày 

31/8/2018 đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Sùng Nủ D là đúng pháp luật. 

2. Xét kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, thấy: 

Căn cứ vào Biên bản bắt người phạm tội quả tang ngày 23/01/2018( BL24, 25), Bản tự 

khai của Sùng Nủ D, Bản tự khai của Đào Văn T, Biên bản hỏi cung bị can Sùng Nủ D 

ngày 02/02/2018, Biên bản ghi lời khai của Sùng Nủ D ngày 23/01/2018, thể hiện việc bị 

cáo Sùng Nủ D đã sử dụng nhà riêng thuộc quyền quản lý của mình để cho Đào Văn T sử 

dụng trái phép chất ma túy. Hành vi đó của bị cáo D đã phạm vào tội “Chứa chấp việc sử 

dụng trái phép chất ma túy” quy định tại Điều 256 BLHS năm 2015, cấp sơ thẩm không 

xem xét là bỏ lọt tội. Vì: Hướng dẫn tại điểm b tiết 7.3 mục 7 Phần II của Thông tư liên 

tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/2007 của Bộ Công 

an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn áp 

dụng một số quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật hình sự 

năm 1999 đã bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 3 của Thông tư liên tịch số 08/2015/TTLT-

BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 14/11/2015 sửa đổi, bổ sung một số điểm của 

Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC- TANDTC-BTP ngày 24/12/2007 

nói trên: “Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/12/2015. Bãi bỏ các 

hướng dẫn tại điểm đ tiết 3.7 mục 3 Phần II; điểm b tiết 7.3 mục 7 Phần II; mục 8 Phần 

II của Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT”. Do đó, bị cáo Sùng Nủ D phải chịu trách 

nhiệm hình sự về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” quy định tại Điều 

256 BLHS năm 2015, không phụ thuộc vào việc bị cáo D có nghiện ma túy hay không. 

 Do vậy, kháng nghị của viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng là có 

căn cứ được chấp nhận, hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 26/2018/HS- ST ngày 13/6/2018 

của Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Đắk Lắk và Quyết định số 29/2018/HSPT-QĐ ngày 

31/8/2018  của Tòa án nhân dân tỉnh ĐăkLăk để điều  tra, truy tố và xét xử lại đối với bị 

cáo Sùng Nủ D, theo hướng truy cứu bổ sung  tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất 

ma túy” quy định tại Điều 256 Bộ luật hình sự theo quy định tại các Điều 382, Điều 387, 

Điều 388, Điều 391, Điều 394, Điều 395 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

  

Căn cứ Điều 382, Điều 387, khoản 3 Điều 388, Điều 391, Điều 394 và Điều 395 của Bộ 

luật Tố tụng hình sự; 

1. Chấp nhận Kháng nghị giám đốc thẩm số 118/QĐ-VC2 ngày 16/10/2018 của Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 
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2. Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 26/2018/HS-ST ngày 13/6/2018 của Tòa án nhân dân 

huyện K, tỉnh Đắk Lắk và Quyết định số 29/2018/HSPT-QĐ ngày 31/8/2018 của Tòa 

án nhân dân tỉnh ĐăkLăk để điều tra lại đối với bị cáo Sùng Nủ D, theo hướng truy 

cứu bổ sung tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” quy định tại Điều 

256 Bộ luật hình sự. 

3. Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng để điều tra lại 

theo thủ tục chung. 

4. Quyết định của Hội đồng giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết 

định. 

Nơi nhận: 

 TANDTC (Vụ GĐKT I); 

 VKSNDCC tại Đà Nẵng; 

 TAND tỉnh ĐăkLăk; 

 VKSND tỉnh ĐăkLăk; 

 TAND huyện Krong Năng, tỉnh 

ĐăkLăk; 

 VKSND huyện krong Năng, tỉnh 

Đăklăk; 

 Chi cục THADS huyện Krong Năng, 

tỉnh ĐăkLăk; 

 Lưu:H/sơ vụ án, Phòng GĐKT I (03 

bản), Phòng HCTP. 

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN- CHỦ 

TỌA PHIÊN TÒA 

  

(Đã ký) 

  

  

Trương Minh Tuấn 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         TÒA HÌNH SỰ               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quyết định giám đốc thẩm 

         Số: 43/HS-GĐT 

         Ngày: 23/12/2013 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA HÌNH SỰ 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

          Với Hội đồng giám đốc thẩm gồm có 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Lê Bá Thân. 

Các Thẩm phán: Bà Bùi Thị Minh. 

                                       Ông Hoàng Doãn Đức. 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Hà Hồng Sơn. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: Bà Tống Thị Minh Hương 

- Kiểm sát viên. 

Ngày 23/12/2013, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao, xét xử giám đốc thẩm vụ án hình 

sự đối với: 

Phạm Thị Hương Giang sinh năm 1978; đăng ký nhân khẩu thường trú tại thôn Văn 

Xá, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội; con ông Phạm Ngọc Văn và 

bà Lê Thị Liên; ngày 16/4/2002, bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 07 năm 

tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Bị bắt giam từ ngày 21/5/2011 đến ngày 

24/5/2011 và từ ngày 11/01/2012 đến ngày 18/01/2012. Ngày 21/8/2012, bị Công an 

huyện Thường Tín bắt tạm giam về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.  

(Trong vụ án này còn có 06 bị cáo khác). 

                                                       NHẬN THẤY: 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 126/2011/HSST ngày 08/9/2011, Tòa án nhân 

dân huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội áp dụng khoản 1 Điều 194; điểm p khoản 1 

Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự; xử phạt Phạm Thị Hương Giang 03 
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(ba) năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giam từ ngày 21/5/2011 đến ngày 

24/5/2011. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 25/2013/HSST ngày 07/01/2013, Tòa án nhân 

dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội áp dụng các điểm b, h, 0 và p khoản 2 Điều 

194; điểm p khoản 1 Điều 46; Điều 51; Điều 33 Bộ luật hình sự; xử phạt Phạm Thị 

Hương Giang 09 (chín) năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tổng họp 

hình phạt của bản án này với hình phạt 03 (ba) năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất 

ma túy” tại bản án hình sự sơ thẩm số 126/2011/HSST ngày 08/9/2011 của Tòa án 

nhân dân huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội; buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt 

chung cho cả hai bản án là 12 (mười hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày 21/8/2012, được trừ thời gian tạm giam 04 ngày tại bản án số 

126/2011/HSST ngày 08/9/2011 của Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì.  

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 06/2013/HSST ngày 08/01/2013, Tòa án nhân 

dân thành phố Hà Nội áp dụng điểm h khoản 3 Điều 194; các điểm o và p khoản 1 

Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 51 Bộ luật hình sự; xử phạt Phạm Thị Hương 

Giang 18 (mười tám) năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tổng hợp hình 

phạt của bản án này với hình phạt 03 (ba) năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy” tại bản án hình sự sơ thẩm số 126/2011/HSST ngày 08/9/2011 của Tòa án nhân 

dân huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội; buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung 

cho cả hai bản án là 21 (hai mươi mốt) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính 

từ ngày bắt thi hành án. 

Tại Công văn số 350/GĐKT-TA ngày 09/8/2013, Tòa án nhân dân thành phố 

Hà Nội đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét lại bản án hình sự sơ thẩm 

số 06/2013/HSST ngày 08/01/2013 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đối với 

Phạm Thị Hương Giang theo thủ tục giám đốc thấm. 

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 30/2013/HS-TK ngày 

07/10/2013, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị giám đốc thẩm bản án hình 

sự sơ thẩm số 06/2013/HSST ngày 08/01/2013 của Tòa án nhân dân thành phố Hà 

Nội đối với Phạm Thị Hương Giang; đề nghị Tòa hình sự Tòa án nhân dân tối cao xét 
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xử giám đốc thẩm hủy bản án hình sự sơ thẩm nêu trên đối với Phạm Thị  Hương 

Giang về phần quyết định tổng hợp hình phạt; để tiến hành việc tổng hợp hình phạt 

của nhiều bản án đối với Phạm Thị Hương Giang theo đúng quy định của pháp luật.  

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhất trí 

với kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

XÉT THẤY: 

Bản án hình sự sơ thẩm số 25/2013/HSST ngày 07/01/2013 của Tòa án nhân 

dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội đã xử phạt Phạm Thị Hương Giang 09 

(chín) năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; đồng thời, tổng hợp hình phạt 

của bản án này với hình phạt 03 (ba) năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” 

tại bản án hình sự sơ thẩm số 126/2011/HSST ngày 08/9/2011 của Tòa án nhân dân 

huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội; buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho 

cả hai bản án là 12 (mười hai) năm tù. Bản án hình sự sơ thẩm này đối với bị cáo 

không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm nên đã có hiệu lực pháp luật. 

Khi xét xử sơ thẩm Phạm Thị Hương Giang về tội “Mua bán trái phép chất ma 

túy” tại bản án hình sự sơ thẩm số 06/2013/HSST ngày 08/01/2013, Tòa án nhân dân 

thành phố Hà Nội xử phạt bị cáo 18 (mười tám) năm tù; đồng thời, lại tổng hợp hình 

phạt của bản án này với hình phạt 03 (ba) năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy” tại bản án hình sự sơ thẩm số 126/2011/HSST ngày 08/9/2011 của Tòa án nhân 

dân huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội; buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung 

cho cả hai bản án là 21 (hai mươi mốt) năm tù. Như vậy, hình phạt 03 (ba) năm tù về 

tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” tại bản án hình sự sơ thẩm số 126/2011/HSST 

ngày 08/9/2011 của Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội đối với 

Phạm Thị Hương Giang bị tổng hợp hai lần là không đúng quy định của pháp luật. 

Cho nên, cần hủy bản án hình sự sơ thẩm số 06/2013/HSST ngày 08/01/2013 của Tòa 

án nhân dân thành phố Hà Nội đối với Phạm Thị Hương Giang về phần quyết định 

tổng hợp hình phạt để tiến hành việc tổng hợp hình phạt theo đúng quy định của pháp 

luật. 

Ngoài ra, trong vụ án này Phạm Thị Hương Giang bị Công an huyện Thanh Trì 

bắt tạm giam ngày 11/01/2012 và được thay đổi biện pháp ngăn chặn ngày 
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18/01/2012, nhưng Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội không trừ thời gian  tạm giam 

này cho bị cáo là thiếu sót. 

Vì các lẽ trên và căn cứ vào khoản 3 Điều 285, Điều 287 Bộ luật tố tụng hình 

sự;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Hủy bản án hình sự sơ thẩm số 06/2013/HSST ngày 08/01/2013 của Tòa án nhân 

dân thành phố Hà Nội đối với Phạm Thị Hương Giang về phần quyết định: “Tổng hợp 

hình phạt này với hình phạt 03 năm tù tại bản án số 126 ngày 8.9.2011 của Tòa án nhân 

dân huyện Thanh Trì, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là 

21 (hai mốt) năm tù” để tiến hành việc tổng hợp hình phạt của nhiều bản án đối với 

Phạm Thị Hương Giang theo đúng quy định của pháp luật. 

Các quyết định khác tại bản án hình sự sơ thẩm nêu trên không có kháng cao, 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

 

 

Nơi nhận:  
- VKSNDTC - Vụ 3; 

- Tòa án, Viện kiểm sát, Công an thành phố Hà 

Nội; 

- Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội; 

- TAND huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội; 

- TAND huyện Thường Tín, thành phổ Hà Nội; 

- Trại tạm giam số 3 thuộc Công an thành phố 

Hà Nội 

(02 bản để giao cho Phạm Thị Hương Giang 01 

bản); 

- Lưu: THS, VP. 

 

TM. HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỐC THẨM 

CHỦ TỌA 

 

 

 

Lê Bá Thân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số:   05 /2016/HS-GĐT 

Ngày 16-6-2016 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             
              

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

 
 

 

Với Hội đồng giám đốc thẩm gồm có mười bốn thành viên tham gia xét 

xử, do ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Chủ tọa 

phiên tòa. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa là bà Nguyễn 

Thị Yến, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Thư ký ghi biên bản phiên tòa là bà Trần Thị Quỳnh, Thẩm tra viên.  

Ngày 16 tháng 6 năm 2016, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa 

giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với: 

Nguyễn Ngọc A sinh năm 1965; đăng ký hộ khẩu thường trú tại: phường 

E, quận Y, thành phố Hà Nội; chỗ ở: phường K, quận Y, thành phố Hà Nội; con 

ông Nguyễn Văn Đ và bà Nguyễn Thị Đ (đều đã chết); có chồng và 02 con; bị bắt 

tạm giam ngày 01-8-2012. 
                   

NHẬN THẤY: 

Ngày 01-4-2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt quả tang Hoàng 

Phương L tại khách sạn Hà Nội Tower, số 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội thu giữ 08 túi 

nilon trong có chứa tinh thể màu trắng. Tại kết luận giám định số 831/C54(P7) 

ngày 07-5-2012, Viện khoa học hình sự Bộ Công an kết luận số Methamphetamin 

thu giữ có trọng lượng 393,34 gam. Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra đã khởi tố 

25 bị can về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma 

túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Kết thúc điều tra, Cơ quan điều tra 

đề nghị truy tố 22 bị can, ra quyết định truy nã, tạm đình chỉ điều tra 03 bị can, 

trong đó hành vi phạm tội của Nguyễn Ngọc A như sau: 
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Ngày 01-8-2012, Cơ quan điều tra khám xét nhà của Nguyễn Ngọc A tại 

phường K, quận Y, thành phố Hà Nội thu giữ 04 bánh và 23 cục heroin. Tại Kết 

luận giám định số 2219/C54(P7) ngày 05-9-2012, Viện Khoa học hình sự Bộ 

Công an kết luận số heroin thu giữ có trọng lượng là 1.808,9 gam. Nguyễn Ngọc 

A khai: Trong thời gian Nguyễn Ngọc A nằm ở Bệnh viện Thanh Nhàn có làm 

quen với một người tên thường gọi là L béo (không rõ tên thật và địa chỉ); L đã 

gửi số ma túy trên cho A và hứa sẽ trả công cho A. Căn cứ vào lời khai của 

Nguyễn Ngọc A và vật chứng thu được, có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Ngọc A 

phạm tội tàng trữ trái phép 1.808,9 gam heroin. 

Ngoài ra, Cơ quan điều tra đã xác định hành vi mua bán trái phép 500 gam 

ma túy tổng hợp (Methamphetamin) của Nguyễn Ngọc A, Đặng Hà T, Hoàng 

Phương L, Nguyễn Thị B, Lại Thúy Q, Trần Quang L và Nguyễn Ngọc L; trong 

đó, Nguyễn Ngọc A đã mua bán trái phép 200 gam Methamphetamin. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 52/2014/HSST ngày 08/5/2014, Tòa án nhân 

dân thành phố Hải Phòng áp dụng điểm e khoản 3, điểm b khoản 4, khoản 5 Điều 

194; điểm p khoản 1 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 20; Điều 35; Điều 53; 

Điều 50 Bộ luật hình sự, xử phạt Nguyễn Ngọc A tử hình về tội “Tàng trữ trái 

phép chất ma túy”, 15 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tổng hợp 

hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là tử hình; phạt tiền bị cáo 

20.000.000 đồng sung công quỹ Nhà nước. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định tội danh, hình phạt đối với 

các bị cáo khác, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của 

pháp luật. 

Ngày 13-5-2014, Nguyễn Ngọc A kháng cáo xin giảm hình phạt. 

Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 140/2015/HSPT ngày 28-10-2015, Tòa 

án nhân dân cấp cao tại Hà Nội quyết định hủy một phần bản án hình sự sơ thẩm 

số 52/2014/HSST ngày 06, 07, 08/5/2014 của Tòa án nhân dân thành phố Hải 

Phòng đối với bị cáo Nguyễn Ngọc A để điều tra lại, với lý do: để giám định hàm 

lượng tinh chất ma túy. 

Ngoài ra, Bản án hình sự phúc thẩm còn quyết định hình phạt đối với các 

bị cáo khác. 

Tại Kháng nghị giám đốc thẩm số 01/QĐ-VKSTC-V7 ngày 22-01-2016  

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định: Kháng nghị Bản án hình 

sự phúc thẩm số 140/2015/HSPT ngày 28-10-2015 của Tòa án nhân dân cấp cao 
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tại Hà Nội về phần quyết định đối với bị cáo Nguyễn Ngọc A. Đề nghị Hội đồng 

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm hủy phần 

quyết định đối với bị cáo Nguyễn Ngọc A của Bản án hình sự phúc thẩm nêu trên 

để xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao chấp nhận Kháng nghị 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.                                                              

                                      XÉT THẤY: 

Các tài liệu có trong hồ sơ vụ án thể hiện: Tại Quyết định trưng cầu giám 

định số 10/C47-P6 ngày 03-8-2012 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an 

gửi Trung tâm giám định ma túy Viện khoa học hình sự Bộ Công an đã yêu cầu 

giám định về loại ma túy, trọng lượng, hàm lượng ma túy trong từng bánh, từng 

cục và tổng trọng lượng của toàn bộ số chất bột màu trắng gồm: 04 bánh và 23 

cục chất bột màu trắng nghi là heroin thu giữ được tại nhà của Nguyễn Ngọc A. 

Tại Kết luận giám định số 2219/C54 (P7) ngày 05-9-2012 của Viện khoa học 

hình sự Bộ Công an kết luận: Các bánh và cục chất bột màu trắng trong các mẫu 

gửi giám định đều là heroin, có tổng trọng lượng là 1.808,9gam và có hàm lượng 

heroin từ 35,3% đến 40,2%. Như vậy, toàn bộ số heroin thu giữ của Nguyễn 

Ngọc A đã được giám định về loại, trọng lượng, hàm lượng chất ma túy theo 

đúng quy định của pháp luật. Do đó, Tòa án cấp phúc thẩm tuyên hủy một phần 

bản án hình sự sơ thẩm số 52/2014/HSST ngày 08/5/2014 của Tòa án nhân dân 

thành phố Hải Phòng đối với bị cáo Nguyễn Ngọc A để điều tra lại (giám định 

hàm lượng chất ma túy) là không đúng. 

Trong vụ án này, Nguyễn Ngọc A bị kết án về hai tội “Mua bán trái phép 

chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tòa án cấp phúc thẩm chỉ nhận 

định về việc ra quyết định trưng cầu giám định hàm lượng chất ma túy đối với tội 

“Tàng trữ trái phép chất ma túy”, nhưng lại quyết định hủy bản án sơ thẩm về hai 

tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” đối với 

bị cáo Nguyễn Ngọc A là không đúng. 

Vì các lẽ trên, căn cứ khoản 3 Điều 285 và Điều 287 Bộ luật tố tụng hình sự, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Hủy Bản án hình sự phúc thẩm số 140/2015/HSPT ngày 28-10-2015 của Tòa 

án nhân dân cấp cao tại Hà Nội về phần quyết định đối với Nguyễn Ngọc A; chuyển 
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hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội để xét xử phúc thẩm lại theo 

đúng quy định của pháp luật. 

 
Nơi nhận: 
- VKSNDTC (Vụ 7 để báo cáo Viện trưởng); 

- TAND cấp cao tại Hà Nội; 

-VKSND cấp cao tại Hà Nội; 
- TAND thành phố Hải Phòng; 

- VKSND thành phố Hải Phòng; 

- Công an thành phố Hải Phòng; 

- Trại tạm giam T16- Bộ Công an (02 bản để giao 

cho bị cáo 01 bản); 

- Lưu: Vụ GĐKT1 (03b), HS, VP. 

 

 

   TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 
CHÁNH ÁN  

 

 

 

 

 

 

 

                     Nguyễn Hòa Bình 
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