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NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Thế Thị Ngọc Anh
Các Hội thẩm nhân dân:
1. Ông Lê Văn Út
2. Ông Lê Hữu Tấn
Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Lê Thị Hiền – Thư ký Tòa án
nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương tham
gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ngọc Nữ - Kiểm sát viên.
Ngày 14 tháng 7 năm 2017 tại Văn phòng ấp Tân Lập, xã An Điền, thị xã
Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
đưa ra xét xử lưu động công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số:
91/2017/HSST ngày 27 tháng 6 năm 2017 đối với bị cáo:
Lê Văn H, sinh năm 1986 tại Bình Dương; địa chỉ thường trú: Ấp Trảng
Lớn, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương; dân tộc: Kinh; trình
độ văn hóa: 7/12; nghề nghiệp: Làm thuê; con ông Lê Mạnh C và bà Đặng Ngọc
H; có 01 con sinh năm 2011; tiền án: Không; tiền sự: Ngày 06/3/2014 Trưởng
Công an huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi sử
dụng hung khí gây thương tích cho người khác theo Quyết định xử lý vi phạm
hành chính số 123/QĐ-XPVPHC, bị cáo chưa nộp tiền phạt; bị bắt tạm giam
ngày 01/3/2017 đến nay; có mặt.
NHẬN THẤY:
Bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương truy tố
về hành vi phạm tội như sau:
Vào lúc 23 giờ 50 phút ngày 28/02/2017 tại trước cửa phòng trọ số 2 nhà
trọ Trương Trung Thành thuộc khu phố 3, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát,
tỉnh Bình Dương, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an thị xã Bến
Cát phối hợp cùng Công an phường Mỹ Phước tiến hành kiểm tra hành chính
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đối với Lê Hoàng N (sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú: Khu phố 5, thị trấn
Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) phát hiện 01 (một) bịch nylon
hàn kín bên trong chứa chất màu trắng dạng tinh thể trong gói thuốc lá hiệu Jet
để trong túi quần Jean bên phải của N. Qua làm việc N khai nhận đây là ma túy
đá vừa mua của Lê Văn H với giá 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) tại phòng
trọ số 2 nên lực lượng Công an tiến hành niêm phong thu giữ vật chứng cùng 01
(một) điện thoại di động hiệu Mobiistar B202, màu đỏ - đen, sim số
0933560459.
Vào lúc 00 giờ 06 phút ngày 01/3/2017, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công
an thị xã Bến Cát bắt khẩn cấp Lê Văn H và khám xét khẩn cấp phòng trọ số 2
nhà trọ Trương Trung Thành phát hiện thu giữ:
+ Số tiền 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) trong túi quần Jean bên
phải phía trước của H;
+ 01 (một) bịch nylon hàn kín bên trong chứa chất màu trắng dạng tinh
thể thu giữ bên trong cục sạc dự phòng màu trắng bên ngoài có chữ Xmobile
trên kệ bếp;
+ 01 (một) bịch nylon hàn kín bên trong chứa chất màu trắng dạng tinh
thể thu giữ bên trong ổ khóa cửa bằng kim loại để dưới nền gạch gần kệ để chén;
+ 01 (một) điện thoại di động hiệu Oppo, màu trắng, sim số 0962202747;
+ 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia 1205, màu đen, không có sim;
+ 01 (một) hộp quẹt gas;
+ 01 (một) kéo inox;
+ 01 (một) tua vít;
+ 01 (một) ống hút nhựa cắt xéo một đầu.
Quá trình điều tra, Lê Văn H khai nhận: H tạm trú tại phòng số 2, nhà trọ
Trương Trung Thành cùng với Trương Quốc C và Nguyễn Chí V. Khoảng 17
giờ ngày 28/02/2017, H sử dụng điện thoại di động hiệu Nokia 1205, màu đen,
sim số 0962202747 gọi cho một người phụ nữ tên L (không rõ nhân thân, lai
lịch) hỏi mua ma túy đá với giá 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm nghìn
đồng), L đồng ý và cho một người đàn ông (không rõ nhân thân, lai lịch) cầm
một bịch ma túy đá lên gần khu vực Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước bán cho H.
Sau đó, H đem bịch ma túy đá về phòng trọ phân ra thành hai bịch cất giấu một
bịch trong ổ khóa cửa bằng kim loại và một bịch trong cục sạc dự phòng màu
trắng bên ngoài có chữ Xmobile.
Khoảng 22 giờ ngày 28/02/2017, N sử dụng điện thoại di động hiệu
Mobiistar B202, màu đỏ - đen, sim số 0933560459 gọi vào điện thoại di động
hiệu Oppo, màu trắng, sim số 0962202747 của H hỏi mua ma túy, H đồng ý và
hẹn 30 phút nữa đến phòng trọ của H. Khoảng 23 giờ cùng ngày, N đi bộ đến
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phòng trọ của H thì gặp H và 06 người bạn của H đang ngồi chơi gồm: Nguyễn
Chí V, Phạm Thanh T, Huỳnh Huy H, Phan Thanh S, Nguyễn Quang T và
Nguyễn Văn B nên vào cùng ngồi chơi. Khoảng 30 phút sau, N hỏi mua của H
một bịch ma túy với giá 200.000đ (hai trăm nghìn đồng), H lấy một bịch ma túy
cất trong ổ khóa phân thành hai bịch, một bịch lớn H cất lại vào ổ khóa, còn một
bịch nhỏ H dùng tay trái bỏ vào cái mâm nhựa màu xanh, N lấy bịch ma túy bỏ
vào gói bao thuốc lá hiệu Jet rồi cất vào túi quần Jean bên phải của N và bỏ một
tờ 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) vào cái mâm, H lấy tiền cất vào túi quần Jean
bên phải phía trước. Khoảng 23 giờ 50 phút cùng ngày, N ra về thì bị lực lượng
Công an phát hiện thu giữ vật chứng và bắt khẩn cấp đối với H vào ngày
01/3/2017.
Theo Kết luận giám định số 122/MT-PC54 ngày 09/3/2017 của Phòng kỹ
thuật Hình sự Công an tỉnh Bình Dương, kết luận: Mẫu tinh thể gửi giám định
có trọng lượng là 0,0786 gam (M1), 0,8562 gam (M2), 0,7265 gam (M3), đều có
Methamphetamine. Mẫu vật sau giám định được niêm phong, trọng lượng 0.000
gam (M1), 0,7123 gam (M2), 0,6012 gam (M3).
Theo Kết luận giám định bổ sung số 122(BS)/MT-PC54 ngày 08/5/2017
của Phòng kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Bình Dương, kết luận: Mẫu tinh thể
gửi giám định đều có Methamphetamine, có hàm lượng 73,09% (M1), 34,28%
(M2 + M3). Trọng lượng Methamphetamine trong 0,0786 gam (M1) là 0,0574
gam và trong 1,5827 gam (M2 + M3) là 0,5425 gam.
Quá trình khám xét chỗ ở của H, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị
xã Bến Cát phát hiện 07 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
gồm: Trương Quốc C, Nguyễn Chí V, Phạm Thanh T, Huỳnh Huy H, Phan
Thanh S, Nguyễn Quang T và Nguyễn Văn B. Quá trình xác minh xác định các
đối tượng C, Huy H, S, T và B không có nơi cư trú nhất định trên địa bàn thị xã
Bến Cát nên ngày 01/3/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mỹ Phước ra
Quyết định số 138, 139, 140, 141, 142 giao các đối tượng cho Cơ sở xã hội quản
lý người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai
nghiện bắt buộc, hiện đang trong thời gian làm thủ tục đưa vào Cơ sở cai nghiện
bắt buộc. Đối với Nguyễn Chí V do thời điểm vi phạm pháp luật chưa đủ 16 tuổi
nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Bến Cát không tiến hành xử phạt.
Ngày 18/4/2017, Công an thị xã Bến Cát ra Quyết định xử phạt vi phạm
hành chính số 57 và 58, xử phạt Lê Hoàng N và Phạm Thanh T về hành vi sử
dụng trái phép chất ma túy, mỗi người số tiền là 750.000 đồng (bảy trăm năm
mươi nghìn đồng).
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Tại Bản Cáo trạng số 102/QĐ-KSĐT ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Viện
Kiểm sát nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã truy tố bị cáo Lê Văn H
về tội “mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 194 Bộ luật Hình sự.
Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Bến Cát tham gia
phiên tòa trình bày lời luận tội có nội dung vẫn giữ nguyên quyết định Cáo trạng
đã truy tố, đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo và các tình tiết
giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều
194, điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự tuyên phạt bị cáo từ 02 năm 06
tháng đến 03 năm tù.
Về biện pháp tư pháp:
Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên:
- Tich
̣ thu sung công quỹ Nhà nước: Số tiền 200.000 đồng (hai trăm nghìn
đồng) là tiền thu lợi bất chính từ việc mua bán trái phép chất ma túy; 01 (một)
điện thoại di động hiệu Mobiistar B202 màu đỏ - đen; 01 (một) điện thoại di
động hiệu Oppo màu trắng và 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia 1205 màu
đen là phương tiện dùng vào việc phạm tội.
- Tịch thu tiêu hủy: 03 (ba) bì thư dán kín số 122/PC54 được niêm phong
có hình dấu đỏ của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương chứa
1,3135 gam có thành phần Methamphetamine; 01 (một) gói thuốc lá hiệu Jet;
01 (một) cục sạc điện thoại dự phòng màu trắng bên ngoài có chữ Xmobile; 01
(một) ổ khóa bằng kim loại; 01 (một) hộp quẹt gas; 01 (một) kéo inox; 01 (một)
tua vít; 01 (một) ống hút nhựa cắt xéo một đầu; 02 (hai) sim điện thoại số
0933560459 và số 0962202747.
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 các
chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo;
XÉT THẤY:
Tại phiên toà bị cáo Lê Văn H khai nhận: Bị cáo mua ma túy đá của đối
tượng tên L không rõ lai lịch về chia nhỏ cất trong ổ khóa và cục sạc điện thoại
tại phòng trọ của bị cáo để bán cho các đối tượng nghiện. Khoảng 23 giờ 50
phút ngày 28/02/2017, tại trước cửa phòng trọ số 2, nhà trọ Trương Trung Thành
thuộc khu phố 3, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, bị cáo đã
có hành vi bán 01 bịch ma túy đá đựng trong gói thuốc lá hiệu Jet cho Lê Hoàng
N với giá 200.000 đồng. Cơ quan Công an đã thu giữ của N 01 (một) bịch nylon
hàn kín bên trong chứa chất màu trắng dạng tinh thể trong gói thuốc lá hiệu Jet
để trong túi quần Jean bên phải của N (ký hiệu M1), thu giữ của Lê Văn H 01
(một) bịch nylon hàn kín bên trong chứa chất màu trắng dạng tinh thể cất bên
trong cục sạc dự phòng màu trắng bên ngoài có chữ Xmobile (ký hiệu M2) và
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01 (một) bịch nylon hàn kín bên trong chứa chất màu trắng dạng tinh thể cất bên
trong ổ khóa cửa bằng kim loại (ký hiệu M3).
Theo Kết luận giám định số 122/MT-PC54 ngày 09/3/2017 của Phòng Kỹ
thuật Hình sự Công an tỉnh Bình Dương, kết luận: Mẫu tinh thể gửi giám định
có trọng lượng là 0,0786 gam (M1), 0,8562 gam (M2), 0,7265 gam (M3), đều có
Methamphetamine. Mẫu vật sau giám định được niêm phong, trọng lượng 0.000
gam (M1), 0,7123 gam (M2), 0,6012 gam (M3).
Theo Kết luận giám định bổ sung số 122(BS)/MT-PC54 ngày 08/5/2017
của Phòng kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Bình Dương, kết luận: Mẫu tinh thể
gửi giám định đều có Methamphetamine, có hàm lượng 73,09% (M1), 34,28%
(M2 + M3). Trọng lượng Methamphetamine trong 0,0786 gam (M1) là 0,0574
gam và trong 1,5827 gam (M2 + M3) là 0,5425 gam.
Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo, người làm
chứng trong quá trình điều tra và các chứng cứ, tài liệu đã được thu thập có tại
hồ sơ vụ án.
Methamphetamine là chất ma túy nằm trong danh mục các chất ma túy
được dùng hạn chế trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra
tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của Nhà nước. Bị cáo biết việc
bán ma túy cho người khác và tàng trữ ma túy để bán lại cho người khác là vi
phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện. Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “mua
bán trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 194 của Bộ luật Hình sự.
Như vậy, Cáo trạng số 102/QĐ-KSĐT ngày 27 tháng 6 năm 2017 của
Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương và kết luận của Kiểm
sát viên đề nghị truy tố bị cáo Lê Văn H về tội “mua bán trái phép chất ma tuý”
theo khoản 1 Điều 194 là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; bị
cáo hoàn toàn đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự.
Hành vi của bị cáo đã xâm phạm chính sách độc quyền quản lý của Nhà
nước về chất ma tuý đồng thời còn xâm phạm trật tự an toàn xã hội, gây hệ quả
rất xấu cho con người và xã hội. Chính hành vi bán ma túy của bị cáo đã tiếp tay
cho các đối tượng nghiện ma túy gây ra nhiều tệ nạn và ảnh hưởng đến trật tự trị
an tại địa phương. Do đó, cần có một hình phạt thật nghiêm tương xứng với
hành vi của bị cáo nhằm cải tạo giáo dục bị cáo thành người tốt và góp phần răn
đe phòng ngừa tội phạm chung cho xã hội.
Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo được cân nhắc, xem xét
khi quyết định hình phạt: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo có thái
độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên chấp nhận đề nghị của Viện Kiểm sát
sẽ áp dụng điểm p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ cho bị cáo
một phần hình phạt.
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Ngày 18/4/2017, Công an thị xã Bến Cát ra Quyết định xử phạt vi phạm
hành chính xử phạt Lê Hoàng N 1.500.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép
chất ma túy.
Về vật chứng:
- Số tiền 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) là tiền có được từ việc bán
trái phép chất ma túy; 01 (một) điện thoại di động hiệu Mobiistar B202 màu đỏ đen; 01 (một) điện thoại di động hiệu Oppo màu trắng và 01 (một) điện thoại di
động hiệu Nokia 1205 màu đen là phương tiện dùng vào việc phạm tội cần tịch
thu sung công quỹ Nhà nước.
- 03 (ba) bì thư dán kín số 122/GĐ-PC54 được niêm phong có hình dấu đỏ
của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương chứa 1,3135 gam, có
thành phần Methamphetamine; 01 (một) gói thuốc lá hiệu Jet; 01 (một) cục sạc
điện thoại dự phòng màu trắng bên ngoài có chữ Xmobile; 01 (một) ổ khóa bằng
kim loại; 01 (một) hột quẹt gas; 01 (một) kéo inox; 01 (một) tua vít; 01 (một)
ống hút nhựa cắt xéo một đầu; 02 (hai) sim điện thoại số 0933560459 và số
0962202747 cần tịch thu tiêu hủy.
Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:
1. Tuyên bố bị cáo Lê Văn H phạm tội “mua bán trái phép chất ma túy”.
Áp dụng khoản 1 Điều 194, điểm p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật Hình sự
Xử phạt bị cáo Lê Văn H 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù.
Thời hạn tù của bị cáo được tính từ ngày 01/3/2017.
2. Về vật chứng: Áp dụng Điều 41 của Bộ luật Hình sự và Điều 76 Bộ
luật Tố tụng hình sự:
- Tich
̣ thu sung công quỹ Nhà nước:
Số tiền 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) (theo Giấy nộp tiền vào tài
khoản ngày 26/6/2017 tại Kho bạc Nhà nước thị xã Bến Cát); 01 (một) điện
thoại di động hiệu Mobiistar B202 màu đỏ - đen; 01 (một) điện thoại di động
hiệu Oppo màu trắng và 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia 1205 màu đen.
- Tich
̣ thu tiêu hủy:
03 bì thư giấy dán kín số 122/GĐ-PC54 được niêm phong có hình dấu đỏ
của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương chứa 1,3135 gam có
thành phần Methamphetamine; 01 (một) gói thuốc lá hiệu Jet; 01 (một) cục sạc
điện thoại dự phòng màu trắng bên ngoài có chữ Xmobile; 01 (một) ổ khóa bằng
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kim loại; 01 (một) hộp quẹt gas; 01 (một) kéo inox; 01 (một) tua vít; 01 (một)
ống hút nhựa cắt xéo một đầu; 02 (hai) sim điện thoại số 0933560459 và số
0962202747.
(Theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 27/6/2017 của Chi cục Thi
hành án dân sự thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).
3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Điều 99 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 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử
dụng án phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo Lê Văn H phải nộp 200.000 đồng (hai trăm
nghìn đồng).
Bị cáo được quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày
tuyên án sơ thẩm.
Nơi nhận:
- TAND tỉnh Bình Dương;
- VKSND tỉnh Bình Dương;
- VKSND thị xã Bến Cát;
- Chi cục THADS thị xã Bến Cát;
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;
- Công an thị xã Bến Cát;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu: Hồ sơ, TA (01).

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà

Thế Thị Ngọc Anh

