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NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Tuyến
Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Xuân Việt
Ông Trần Hữu Sỹ
Thư ký phiên tòa: Ông Lê Anh Tuấn - Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh
Quảng Bình.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa:
Bà Nguyễn Thị Thu - Kiểm sát viên Trung cấp.
Ngày 13/7/2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch, Toà án nhân
dân tỉnh Quảng Bình xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý
số: 36/2017/HSPT ngày 17/5/2017 đối với bị cáo Nguyễn Văn N; do có kháng
cáo của bị cáo Nguyễn Văn N đối với bản án hình sự sơ thẩm số 13/2017/HSST
ngày 11/4/2017 của Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch.
Bị cáo có kháng cáo:
Nguyễn Văn N (tên gọi khác: Ngoọng), sinh ngày 30 tháng 12 năm 1992
Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: Thôn A, xã T, huyện T, tỉnh
Quảng Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: Lớp 9/12; con ông
Nguyễn Văn T sinh năm 1962 và bà Hoàng Thị L sinh năm 1964; vợ, con chưa
có;
Tiền án, tiền sự: Không.
Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 18/12/2016 cho đến nay, đang
tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Bình. Theo lệnh trích xuất, bị
cáo có mặt tại phiên tòa.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung
vụ án được tóm tắt như sau:
Khoảng 16 giờ ngày 18/12/2016, Nguyễn Văn N gặp một người đàn ông
tên C (không rõ địa chỉ) tại phòng 202 nhà nghỉ Q thuộc Thôn B, xã T, huyện T,
tỉnh Quảng Bình. C hỏi N “Có ma túy đá bán không?”, N nói “Không có nhưng
có thể vào thành phố Đ mua được”, C đưa 2.600.000 đồng nhờ N đi mua ma

túy. N cầm tiền rồi bắt xe vào Trường dân tộc nội trú ở phường L, thành phố Đ
gặp một người tên T (không rõ địa chỉ) mua 01 gói ma túy có trọng lượng
1,801gam với giá 2.600.000đồng rồi bắt taxi về, trên đường đi N dùng cân tiểu
ly mang theo chia số ma túy trên thành 02 gói, 01 gói to đưa C, 01 gói nhỏ N
giữ lại. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, N đến phòng 202 nhà nghỉ Q thì bị Tổ
công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Bố Trạch bắt
quả tang.
Kết luận giám định số 210/GĐ - PC54 ngày 21/12/2016 của Phòng KTHS
Công an tỉnh Quảng Bình: Mẫu gửi giám định là Methamphetamine, trọng
lượng 1,801gam.
Vật chứng vụ án: Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Bố
Trạch đã thu giữ 02 gói nilon màu trắng bên trong chứa 1,801gam
Methamphetamine, sau giám định còn 1,561gam và 01 cân tiểu ly điện tử không
có nhãn hiệu.
Bản Cáo trạng số 17/THQC - KSĐT ngày 15/3/2017 của Viện kiểm sát
nhân dân huyện Bố Trạch đã truy tố Nguyễn Văn N về tội “Mua bán trái phép
chất ma túy” theo Khoản 1 Điều 194 Bộ luật hình sự.
Bản án sơ thẩm số 13/2017/HSST ngày 11/4/2017 của Tòa án nhân dân
huyện Bố Trạch, quyết định: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn N phạm tội “Mua
bán trái phép chất ma túy”. Áp dụng khoản 1 Điều 194, điểm p khoản 1, khoản 2
Điều 46 Bộ luật hình sự xử phạt Nguyễn Văn N 24 tháng tù, thời hạn tù tính từ
ngày tạm giữ, tạm giam 18/12/2016.
Ngoài ra bản án còn tuyên về xử lý vật chứng vụ án, tuyên buộc bị cáo
phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và tuyên quyền kháng cáo cho bị cáo.
Ngày 13/4/2017 bị cáo Nguyễn Văn N có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ
hình phạt.
Quan điểm giải quyết vụ án của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
Quảng Bình tại phiên toà: Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo
của bị cáo Nguyễn Văn N, giữ nguyên án sơ thẩm.
NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ 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 toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo Nguyễn Văn N đã khai và thừa
nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như án sơ thẩm đã nhận xét. Vì
vậy có đủ cơ sở để khẳng định, việc bị cáo Nguyễn Văn N bị Tòa án nhân dân
huyện Bố Trạch xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” là đúng người,
đúng tội.
Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Văn N, Hội
đồng xét xử xét thấy: Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 18/12/2016 Nguyễn Văn N
do hám lợi được hưởng một phần ma túy để bán lại và sử dụng đã thực hiện
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hành vi mua bán trái phép chất ma túy có trọng lượng 1,802gam
Methamphetamine. Methamphetamine là loại chất ma túy nằm trong danh mục
các chất ma túy, số thứ tự 67, danh mục II , Nghị định 82/2-13/NĐ- CP ngày
19/7/2013 của Chính Phủ, có chất tinh thể rắn dạng đá làm gây nghiện ảnh
hưởng đến sức khỏe con người, phát sinh loại tội phạm khác, vì vậy Chính sách
hình sự của Nhà nước ta cũng rất nghiêm khắc với loại tội phạm này. Với tính
chất vụ án, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm sự đối với bị cáo, án sơ
thẩm đã xem xét để xử phạt bị cáo Nguyễn Văn N mức án 24 tháng tù là phù
hợp, không nặng. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không có
thêm tình tiết gì mới chưa được cấp sơ thẩm xem xét nên không có căn cứ để
chấp nhận kháng cáo giảm án cho bị cáo.
Bị cáo Nguyễn Văn N kháng cáo không được cấp phúc thẩm chấp nhận
nên phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định.
Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng
nghị có hiệu lực pháp luật.
Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 248 Bộ luật tố tụng hình sự; áp dụng Khoản
1 Điều 194; Điểm p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự:
Không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn
Văn N và giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn N 24 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất
ma túy”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam
ngày 18/12/2016.
Tiếp tục tạm giam bị cáo Nguyễn Văn N để đảm bảo thi hành án với thời
hạn 45 ngày kể từ ngày tuyên án phúc thẩm (13/7/2017).
Bị cáo Nguyễn Văn N phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.
Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị, có
hiệu lực pháp luật thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị phúc
thẩm.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Quảng Bình;

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

- TAND huyện Bố Trạch;
- Chi cục THADS huyện Bố Trạch;
- Bị cáo;
- PV 27 Công an tỉnh Quảng Bình;
- Lưu: Toà Hình sự, hồ sơ vụ án.

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Tuyến
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