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Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Bảo Ngọc
Các hội thẩm nhân dân:

Ông Thôi Đại Việt
Ông Đinh Công Trường

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Lưu Thị Liên, Cán bộ Tòa án nhân
dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
tham gia phiên toà: Ông Đặng Quang Nam, Kiểm sát viên.
Ngày 20 tháng 6 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 44/2017/HSST ngày 17
tháng 4 năm 2017 đối với bị cáo:
Họ và tên bị cáo: Ngô Thành Đ (tên gọi khác:Không); sinh năm 1988, tại
Kontum; Hộ khẩu thường trú: Tổ x, khu phố y, thị trấn z, huyện Tân Thành, tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu; Địa chỉ: như trên, Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 10/12;
Con ông Ngô Ngọc B và bà Nguyễn Thị L; Gia đình có 08 anh em, bị cáo là con thứ
năm; Vợ:Lương Kim Ngân đã ly hôn, con: Ngô Trâm A; Tiền án, tiền sự: Không;
Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 29/12/2016, hiện đang bị tam giam tại Nhà tạm giữ
Công an huyện Tân Thành (Có mặt).
Người làm chứng: Nguyễn Thanh T, sinh năm 1994.
mặt).

Địa chỉ: Tổ x1, ấp y1, xã z1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (Vắng
NHẬN THẤY:

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu truy
tố về hành vi phạm tội như sau:
Ngô Thành Đ là con nghiện ma túy từ năm 2015. Để có tiền tiêu sài và sử dụng
ma túy , Đ đã mua ma túy của Thắng (không rõ họ tên, địa chỉ) đem về bán lại cho
các đối tượng nghiện ma túy khác kiếm lời.
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Ngày 26/12/2016, tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh BRVT, Ngô Thành Đ
bán cho Nguyễn Thanh T, sinh năm 1994, HKTT: Tổ x1, ấp y1, xã z1, huyện Tân
Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, một gói ma túy tổng hợp với giá 300.000 đồng. Ngày
27/12/2016, Đ tiếp tục bán cho Tuấn một gói ma túy tổng hợp với giá 200.000 đồng.
Đến ngày 29/12/2016, Đ gọi điện thoại liên lạc với Thắng hỏi mua 1.900.000
đồng, ma túy tổng hợp. Đ và thắng hẹn nhau đến khu vực trước nhà nghỉ HP 2, ấp x3,
xã y3, huyện Tân Thành, tỉnh BRVT. Đến khoảng 11 giờ 40 phút cùng ngày, sau khi
mua ma túy của Thắng, Đ giấu ma túy trong người và đi về cây xăng ở ấp Phước
Hưng, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, thì bị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma
túy, Công an tỉnh BRVT, phối hợp Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tân
Thành bắt quả tang về hành vi cất giấu ma túy trong người. Tang vật thu giữ trong
người gồm: hai gói nylong màu trắng được hàn kín bên trong có chứa chất kết tinh
màu trắng; một điện thoai di động hiệu Asus.
Tại bản kết luận giám định số 07/GĐ – PC54 ngày 04/01/2017 của Phòng kỹ
thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kết luận:
Chất rắn kết tinh không màu – trong suốt chứa trong 02 (hai) gói ny lon hàn kín
được niêm phong trong một phong bì màu vàng đánh số 01/PC47 ngày 29/12/2016,
có hình dấu của Công an xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT), cùng các chữ
ký ghi họ tên: Nguyễn Viết Lý, Ngô Thành Đ, Nguyễn Tấn Vinh, Trương Hiếu, Mai
Công Bản, Phạm Thanh Phong, gửi đến giám định có chứa thành phần chất ma túy
tổng hợp Methaphetamine, trọng lượng 4,0638 gram.
Tại bản cáo trạng số 50/CT – VKS ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Viện kiểm sát
nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã truy tố Ngô Thành Đ về tội
“Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 2 Điều 194 của Bộ luật hình sự.
Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Thành giữ nguyên
quyết định truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Ngô Thành Đ phạm tội
“Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 2 Điều 194; điểm o, p khoản 1
Điều 46, Điều 33 BLHS, xử phạt bị cáo từ 08 năm đến 09 năm tù.
Về xử lý vật chứng: Đề nghị tịch thu tiêu hủy toàn bộ chất ma túy bị thu giữ.
Tịch thu sung quỹ nhà nước một điện thoai di động hiệu Asus, màu đen.
Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung cáo trạng,
công nhận Viện kiểm sát truy tố đúng người, đúng tội, không oan sai, bị cáo chỉ xin
HĐXX khoan hồng giảm nhẹ một phần mức án.
Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã đươc 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;
XÉT THẤY:
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Lời nhận tội của bị cáo tại phiên tòa là hoàn toàn phù hợp với diễn biến vụ án
đã xảy ra, với tài liệu do cơ quan điều tra thu thập, lời khai người làm chứng có trong
hồ sơ vụ án, được thể hiện như sau:
Ngô Thanh Đ là đối tượng không có nghề nghiệp, nghiện ma túy từ năm 2015,
nên để có tiền tiêu sài và sử dụng ma túy, Đ đã mua ma túy tổng hợp của đối tượng
tên Thắng, không rõ lai lịch địa chỉ và mang về bán lại cho một số con nghiện trong
khu vực xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Vào khoảng 09 giờ ngày 29/12/2016, con nghiện Nguyễn Thanh T gọi đến
điện thoại của Đ hỏi mua 2.000.000 (hai triệu) đồng ma túy đá và được Đ nhận lời
nên đã gọi điện thoại và mua của T 1.900.000 đồng ma túy tổng hợp nhằm bán lại cho
T. Đến khoảng 11 giờ 40 phút cùng ngày, khi Đ đang trên đường đến điểm hẹn bán
ma túy cho T thì thì bị cơ quan chức năng bắt quả tang và thu giữ trong người Đ toàn
bộ số ma túy Methaphetamine có trọng lượng 4,0638 gram. Quá trình điều tra, Đ khai
nhận trước đó vào các ngày 26 và 27/12/2016, bằng cách thức giao dịch tương tự, Đ
đã 02 lần bán ma túy tổng hợp cho con nghiện Nguyễn Thanh T với giá từ 200.000
đồng đến 300.000 đồng/1 gói.
Do đó có cơ sở xác định bản cáo trạng và ý kiến luận tội của Viện kiểm sát
nhân dân huyện Tân Thành tại phiên tòa, kết luận hành vi của bị cáo Ngô Thanh Đ
phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo tình tiết định khung phạm tội nhiều
lần quy định tại điểm b khoản 2 Điều 194 BLHS, là hoàn toàn có căn cứ, đúng người,
đúng tội.
Xét tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội,
không những xâm phạm đến chính sách độc quyền quản lý của Nhà nước về chất ma
túy, xâm phạm trật tự an toàn xã hội mà còn ảnh hưởng xấu đến nhiều mặt của đời
sống, là nguyên nhân làm phát sinh các tội phạm khác.
Xét nhân thân bị cáo là một công dân trưởng thành, bị cáo cũng là con nghiện
ma túy, biết tác hại của ma túy, biết hành vi mua bán ma túy là vi phạm pháp luật
nhưng vì ham món lợi từ ma túy mà dẫn đến thực hiện hành vi mua bán trái phép ma
túy để kiếm lời. Vì vậy cần thiết phải có một hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với
hành vi phạm tội bị cáo gây ra, cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời
gian mới có tác dụng giáo dục cải tạo riêng và phòng ngừa tội phạm chung.
Tuy nhiên xét thấy bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo đã
tự thú về hành vi mua bán ma túy để xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm
hình sự cho bị cáo theo điểm o, p khoản 1 Điều 46 BLHS.
Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo không có nghề nghiệp nên không có khả
năng thi hành án vì vậy không áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo.
Đối với đối tượng tên Thắng, đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ
để đưa ra xử lý theo quy định.
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Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy toàn bộ chất ma túy Methaphetamine có
trọng lượng 4,0638 gram thu giữ của bị cáo.Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 điện
thoại di động hiệu ASUS, màu đen là công cụ, phương tiện phạm tội.
Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng.
Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:
Tuyên bố: bị cáo Ngô Thành Đ phạm tội “ Mua bán trái phép chất ma túy”.
Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 194, điểm o, p khoản 1 Điều 46, Điều 33
Bộ luật hình sự;
Xử phạt bị cáo Ngô Thành Đ 07 (bảy) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Mua bán
trái phép chất ma túy”; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 29/12/2016.
Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 41 BLHS; Điều 76 BLTTHS;
Tịch thu tiêu hủy toàn bộ chất ma túy tổng hợp Methaphetamine có trọng lượng
4,0638 gram, đựng trong phong bì màu vàng đánh số 01/PC47 ngày 29/12/2016.
Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 điện thoại di hiệu ASUS, màu đen.
(Vật chứng được quản lý tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Thành theo
biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số 51 ngày15/6/2017).
Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng).
Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày tính từ
ngày tuyên án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử phúc thẩm.
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Nơi nhận:
- TAND tỉnh BR-VT;
- VKSND tỉnh BR-VT;
- VKSND huyện Tân Thành;
- Công an huyện Tân Thành (02);
- Sở Tư pháp tỉnh BR-VT;
- Phòng PV27 công an tỉnh BR-VT;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ.

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Hoàng Bảo Ngọc
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