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Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Bằng
Các Hội thẩm nhân dân:
1. Bà Đoàn Thị Tuyết Nhung
2. Bà Nguyễn Bích Hằng
Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Nguyễn Thị Huyền Diệu - Cán
bộ Toà án nhân dân huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc tham gia phiên tòa: Ông
Lộc Văn Đông- Kiểm sát viên.
Ngày 31 tháng 7 năm 2017 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Cao Lộc xét
xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 49/2017/HSST ngày 06 tháng 7 năm 2017 đối
với bị cáo:
Bị cáo Nguyễn Đình H, sinh ngày 02/3/1986.
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: số 1, ngõ 2, khu L, thị trấn Đ,
huyện C, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: Lao động tự do; dân tộc: Kinh; trình độ
văn hóa: 12/12; con ông: Nguyễn Đình L, sinh năm 1960; con bà: Phùng Thị
Phương L, sinh năm 1961; vợ: Đinh Kim H, sinh năm 1987 và 02 con; bị can bị
bắt tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Cao Lộc từ ngày
29/3/2017 đến nay. Có mặt.
Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:
- Anh Hoàng Văn Đ, sinh năm 1990. Vắng mặt
Trú tại: Tổ 02, khu G, thị trấn Đ, huyện C, tỉnh Lạng Sơn.
- Chị Mỗ Thị T, sinh năm 1977. Vắng mặt.
Trú tại: Số 8, tổ 6, khu D, thị trấn Đ, huyện C, tỉnh Lạng Sơn.
NHẬN THẤY:

Bị cáo Nguyễn Đình H bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc, tỉnh
Lạng Sơn truy tố về hành vi phạm tội như sau:
Hồi 11 giờ 45 phút ngày 29/3/2017, tổ công tác Đồn Công an Đồng Đăng
làm nhiệm vụ tại khu G, thị trấn Đ, huyện C phát hiện một nam thanh niên điều
khiển xe mô tô Biển kiểm soát: 12D1-122.46 trên đoạn đường cầu vượt G theo
hướng từ khu D sang khu G có biểu hiện nghi vấn hoạt động tội phạm ma túy đã
yêu cầu dừng xe, qua kiểm tra phát hiện trong túi áo trong bên phải đối tượng
đang mặc có 01 túi ni lon trong suốt, miệng túi có viền màu vàng, bên trong có

chứa chất tinh thể màu trắng, tiếp tục kiểm tra phát hiện trong túi quần sau bên
phải đối tượng đang mặc có 01 túi ni lon trong suốt, miệng túi có viền màu đỏ,
bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng. Đối tượng khai nhận họ tên là
Nguyễn Đình H, 02 túi ni lon chứa chất tinh thể màu trắng là ma túy đá mới mua
của một người phụ nữ tên T ở khu vực G, khu D, thị trấn Đồ, huyện C với giá
2.000.000đ mục đích để sử dụng. Tổ công tác đã đưa đối tượng cùng vật chứng
về trụ sở Đồn công an Đồng Đăng lập biên bản bắt người phạm tội quả tang để
làm rõ.
Vật chứng thu giữ: 01 túi ni lon trong suốt, hình chữ nhật, có diện 4x6cm,
miệng túi có viền màu vàng, bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng; 01 túi
nilon trong suốt, hình chữ nhật, có diện 5x9cm, miệng túi có viền màu đỏ, bên
trong có chứa chất tinh thể màu trắng; 01 điện thoại di động màu xanh – đen cũ
đã qua sử dụng, trên thân máy có chữ LAND-ROVER; 01 xe mô tô hiệu
HONDA WAVE, màu đen - đỏ, Biển kiểm soát: 12D1-122.46 cũ đã qua sử
dụng.
Kết luận giám định số: 153/KL-PC54 ngày 31/3/2017 của Phòng kỹ thuật
hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn xác định: Chất tinh thể màu trắng có trong túi ni
lon trong suốt miệng túi có viền màu vàng gửi giám định là chất ma túy
Methamphetamine, có trọng lượng 3,344 gam (đã trừ bì); Chất tinh thể màu
trắng có trong túi ni lon trong suốt miệng túi có viền màu đỏ gửi giám định là
chất ma túy Methamphetamine, có trọng lượng 0,453 gam.
Tại bản Cáo trạng số:51/VKS-HS ngày 06/7/2017 của Viện kiểm sát nhân
dân huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã truy tố bị cáo Nguyễn Đình H về tội
“Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 1 Điều 194 của Bộ luật
hình sự.
Tại phiên toà hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc
giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo phạm
tội Tàng trữ trái phép hất ma túy; đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 194; điểm p
khoản 1 Điều 46; Điều 33 của Bộ luật hình sự năm 1999; Nghị quyết số
41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội; khoản 3 Điều 7; điểm c khoản 1
Điều 249 của Bộ luật hình sự năm 2015, đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Đình H
từ 18 (mười tám) tháng đến 30 (ba mươi) tháng tù giam; không áp dụng hình
phạt bổ sung đối với bị cáo; không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo; đề
nghị tịch thu tiêu huỷ 01 (một) phong bì (cũ), có ghi chữ “Tang vật vụ tàng trữ
trái phép chất ma túy xảy ra ngày 29/3/2017, tại khu G, thị trấn Đ, huyện C, tỉnh
Lạng Sơn” có chữ ký cùng tên của giám định viên Hoàng Mạnh Hà, trợ lý giám
định và hình dấu của phòng Kỹ thuật hình sự tại phần giáp lai mới. Bên trong
đựng tổng cộng 3,347 gam chất ma túy Methamphetamine; đề nghị Hội đồng xét
xử xác nhận Cơ quan điều tra đã trả lại chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave
RSX màu trắng đen biển kiểm soát: 12D1-122.46 số khung 4328AY008307, số
máy: JC43E5520864; đề nghị tịch thu sung công quỹ 01 (một) điện thoại di động
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cũ đã qua sử dụng có chữ LAND-ROVER màu xanh, đen có số IMEL1:
356233523282256:
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 tòa bị cáo Nguyễn Đình H đã khai nhận hành vi vi phạm như
trên, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của người có quyền lợi và nghĩa vụ
liên quan, lời khai người làm chứng, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội
quả tang 29/3/2017; phù hợp với kết luận giám định số153/KL-PC54 ngày
31/3/2017 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn và phù hợp với
các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được trong hồ sơ. Các chứng cứ đó phù hợp
với nhau về thời gian, địa điểm, hành vi phạm tội nên đã có đủ cơ sở để xác định
bị cáo thực hiện hành vi phạm tội. Do đó có đủ cơ sở kết luận bị cáo Nguyễn
Đình H đã có hành vi tàng trữ 3,347 gam chất ma túy Methamphetamin để sử
dụng. Bị cáo đã phạm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy được quy định tại
khoản 1 Điều 194 của Bộ luật hình sự. Do đó cáo trạng của Viện kiểm sát nhân
dân huyện Cao Lộc truy tố là đúng người, đúng tội và đúng quy định của pháp
luật.
Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực
tiếp đến chính sách quản lý chất gây nghiện của Nhà nước, gây mất ổn định xã
hội, là nguyên nhân phát sinh tệ nạn xã hội và các tội phạm khác. Bản thân bị
cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, bị cáo nhận thức được hành vi tàng
trữ ma túy là hành vi vi phạm pháp luật hình sự nhưng do nghiện ma túy, coi
thường pháp luật nên bị cáo vẫn cố ý phạm tội, hành vi của bị cáo cần được xử
phạt nghiêm theo quy định của pháp luật để răn đe những hành vi tương tự và
phòng ngừa chung trong xã hội.
Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội; khoản 3 Điều
7 Bộ luật hình sự năm 2015 thì bị cáo được áp dụng một số quy định có lợi theo
điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về tội tàng trữ trái
phép chất ma túy.
Về tình tiết giảm nhẹ, tại cơ quan điều tra và tại phiên toà hôm nay bị cáo
thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải. Đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại
điểm p khoản 1 Điều 46 bộ luật hình sự.
Về tình tiết tăng nặng: Không có.
Xét về nhân thân: Bị cáo lµ người ®· thµnh niªn, cã ®ñ kh¶ n¨ng nhËn thøc
vµ ®iÒu khiÓn được hµnh vi viÖc lµm cña b¶n th©n; đã có vợ con nhưng không
chịu tu trí làm ăn, làm gương cho con cái mà vẫn thực hiện hành vi phạm tội.
Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có công ăn việc làm, sống phụ thuộc
gia đình vì vậy không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền với bị cáo.
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Đối với người phụ nữ tên T, Cơ quan điều tra Công an huyện Cao Lộc đã
tiến hành xác minh, xác định tại khu L, thị trấn Đ có đối tượng Mỗ Thị T, sinh
năm 1977 có các đặc điểm như mô tả của H. Triệu tập lấy lời khai, tự khai, tiến
hành đối chất T không thừa nhận việc bán ma túy cho H, ngoài lời khai của H
không còn tài liệu, chứng cứ khác nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện
Cao Lộc không có đủ căn cứ xử lý hình sự đối với Mỗ Thị T nên Hội đồng xét
xử không xem xét.
Vật chứng:
Xác nhận Cơ quan điều tra đã trả lại chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda
Wave màu đen- đỏ, biển kiểm soát 12D1- 122.46 đã cũ cho chủ sở hữu anh
Hoàng Văn Đ.
Đối với 01 (một) phong bì (cũ), có ghi chữ “Tang vật vụ tàng trữ trái phép
chất ma túy xảy ra ngày 29/3/2017, tại khu G, thị trấn Đ, huyện C, tỉnh Lạng
Sơn” có chữ ký cùng tên của giám định viên Hoàng Mạnh Hà, trợ lý giám định à
hình dấu của phòng Kỹ thuật hình sự tại phần giáp lai mới. Bên trong đựng tổng
cộng 3,347 gam chất ma túy Methamphetamine cần tịch thu tiêu huỷ theo quy
định của pháp luật;
Đối với 01 (một) điện thoại di động cũ đã qua sử dụng có chữ LANDROVER màu xanh, đen có số IMEL1: 356233523282256: cần tịch thu sung
công quỹ.
Bị cáo có quyền kháng cáo bản án và phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.
theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đình H phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma
túy”
2. Áp dụng khoản 1 Điều 194; điểm p khoản 1 Điều 46; Điều 33 cña Bộ
luật hình sự năm 1999; Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc
hội; khoản 3 Điều 7, điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 2015.
Xử phạt bị cáo Nguyễn Đình H 30 (ba mươi) tháng tù. Thời hạn chấp hành
hình phạt tù tính từ ngày 29/3/2017.
Áp dụng khoản 1 và 3 Điều 228 của Bộ luật tố tụng hình sự, quyết định
tạm giam bị cáo 45 ngày kể từ ngày tuyên án (31-7-2017)
3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1, 2 Điều 41 của Bộ luật hình sự và
điểm a, b khoản 2 Điều 76 của Bộ luật tố tụng hình sự.
- Xác nhận Cơ quan điều tra đã trả lại chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda
Wave màu đen- đỏ, biển kiểm soát 12D1- 122.46 đã cũ cho chủ sở hữu anh
Hoàng Văn Đ (theo biên bản trả lại tài sản ngày 13/4/2107).
- Tịch thu tiêu hủy 01 (một) phong bì (cũ), có ghi chữ “Tang vật vụ tàng
trữ trái phép chất ma túy xảy ra ngày 29/3/2017, tại khu G, thị trấn Đ, huyện C,
tỉnh Lạng Sơn” có chữ ký cùng tên của giám định viên Hoàng Mạnh Hà, trợ lý
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giám định à hình dấu của phòng Kỹ thuật hình sự tại phần giáp lai mới. Bên
trong đựng tổng cộng 3,347 gam chất ma túy Methamphetamine.
- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 (một) điện thoại di động cũ đã qua
sử dụng có chữ LAND-ROVER màu xanh, đen có số IMEL1:
356233523282256:
(Vật chứng là ma túy và điện thoại hiện đang được lưu giữ tại Chi cục Thi
hành án dân sự huyện Cao Lộc theo biên bản giao nhận vật chứng ngày
06/7/2017).
4. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1
Điều 21 và khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-122016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và
sử dụng án phí và lệ phí Toà án, buộc bị cáo Nguyễn Đình H phải chịu án phí
hình sự sơ thẩm là 200.000 (hai trăm nghìn đồng) sung công quỹ Nhà nước.
Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo, vắng mặt người có quyền lợi và
nghĩa vụ liên quan. Báo cho bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15
ngày kể từ ngày tuyên án, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền
kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.
Nơi nhận:
- Bị cáo;
- VKSND huyện Cao Lộc;
- Công an huyện Cao Lộc;
- Chi cục THA h. Cao Lộc;
- TAND tỉnh Lạng Sơn;
- Sở tư pháp tỉnh Lạng Sơn;
- Chính quyền địa phương nơi cư trú;
- Những người tham gia tố tụng khác;
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Văn Bằng
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