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NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ơ

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HẬU LỘC – TỈNH THANH HÓA

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà : Ông Hà Huy Hùng.
Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Văn Thư.
2. Ông Trịnh Tiến Thanh.
Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Ông Đào Văn Nam.
Thư ký Tòa án, Toà án nhân dân huyện Hậu Lộc.
Đại diện VKSND huyện Hậu Lộc tham gia phiên tòa:
Ông Ngô Tiến Dũng. Kiểm sát viên.
Ngày 26 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hậu Lộc,
tỉnh Thanh Hóa, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 45/2017/HSST ngày 06
tháng 7 năm 2017 đối với bị cáo:
Họ và tên: Phạm Đăng Tr... - sinh ngày 21/6/1996.
Sinh trú quán: Thôn 1 N.P, xã Đ.L, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa; Nghề
nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 11/12; Con ông Phạm Đăng H và bà
Hoàng Thị Ng; Tiền án: Ngày 03/8/2015, bị TAND tỉnh Thanh Hóa xử phạt 15
tháng tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản" nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử
thách là 30 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm theo Bản án hình sự phúc
thẩm số 139/2015/HSPT; Tiền sự: Không;
Tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/5/2017 - đến nay. Có mặt.
i àm ch n :
1. Ông Nguyễn Văn L - sinh năm 1966.
Địa chỉ: P.N, xã Đ.L, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Vắng mặt.
2. Anh Lê Văn L - sinh năm 1979.
Địa chỉ: xã Đ.L, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Vắng mặt.
NHẬN THẤY:
Bị cáo Phạm Đăng Tr bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Hậu Lộc truy tố
về hành vi phạm tội như sau:
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Vào khoảng 16 giờ ngày 30/5/2017, tổ công tác của Công an huyện Hậu
Lộc đang làm nhiệm vụ tại địa bàn xã Đ.L, huyện Hậu Lộc thì phát hiện Phạm
Đăng Tr đang đứng ở khu vực nghĩa trang thuộc địa phận thôn P.N, xã Đ.L.
Thấy Tr có biểu hiện nghi vấn, nên tổ công tác yêu cầu kiểm tra. Khi phát hiện
thấy tổ công tác đi đến. Tr đã ném một túi nilong màu trắng ra gốc cây cách chỗ
Tr đang đứng khoảng 03m. Được tổ công tác vận động, Tr đã tự nguyện nhặt túi
nilong lên giao nộp cho Tổ công tác. Bên trong túi nilong có 22 gói, trong mỗi
gói có chứa chất bột màu trắng dạng cục vụn được gói bằng giấy trắng, bên
ngoài bọc nilong màu trắng. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả
tang đối với Tr và thu giữ, niêm phong túi nilong bên trong chứa 22 gói chất bột
màu trắng dạng cục vụn gửi giám định và thu giữ số tiền 400.000đ.
Theo lời khai của Phạm Đăng Tr về nguồn gốc số Hêrôin mà Tr có được là
vào khoảng 12 giờ 30 phút, ngày 30/5/2017, Tr đã mua của một người đàn ông
không quen biết tại khu vực cầu Đ.L, thuộc địa phận thị trấn Hà Trung, huyện
Hà Trung với giá 1.750.000 đồng rồi mang đến khu vực nghĩa trang thuộc địa
phận thôn P.N, xã Đ.L, huyện Hậu Lộc chia ra thành 22 gói để sử dụng và có ai
hỏi mua thì bán kiếm lời.
Cùng ngày 30/5/2017, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hậu Lộc
đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phạm Đăng Tr, nhưng không phát hiện và thu
giữ đồ vật, tài liệu gì có liên quan đến vụ án.
Tại Bản kết luận giám định số 1337/MT-PC45 ngày 02/6/2017 của phòng
Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa kết luận: Chất bột màu trắng dạng cục
vụn của phong bì niêm phong gửi giám định có tổng trọng lượng là 1,772gam
Hêrôin.
* Cáo trạng số 49/Ctr-KSĐT ngày 05/7/2017 của Viện kiểm sát nhân dân
huyện Hậu Lộc đã truy tố bị cáo Phạm Đăng Tr về tội "Tàng trữ, mua bán trái
phép chất ma túy" theo quy định tại khoản 1 điều 194 của Bộ luật Hình sự.
* Tại phiên tòa: - Bị cáo Phạm Đăng Tr thành khẩn khai báo toàn bộ hành
vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố và đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt.
- Đại diện VKS giữ nguyên quan điểm như Cáo trạng đã truy tố và đề nghị
áp dụng khoản 1 Điều 194, điểm o,p khoản 1 Điều 46; Điều 18; Điều 52; điểm g
khoản 1 Điều 48; khoản 2 Điều 51; Điều 33; Khoản 5 Điều 60 BLHS năm 1999;
Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội; khoản 3 Điều 7;
khoản 1 Điều 249 BLHS năm 2015; Tuyên bố bị cáo Phạm Đăng Tr phạm tội
"Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy". Đề nghị xử phạt bị cáo Phạm Đăng
Tr mức án từ 30 đến 36 tháng tù, tổng hợp với 15 tháng tù theo bản án số
139/2015/HSPT ngày 03/8/2015 của TAND tỉnh Thanh Hóa, buộc bị cáo phải
chấp hành hình phạt chung của 02 bản án từ 45 tháng đến 51 tháng tù. Hạn tù
tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 30/5/2017; Miễn phạt bổ xung theo khoản 5
Điều 194 Bộ luật hình sự vì bị cáo là đối tượng nghiện không có việc làm và thu
nhập ỏn định; Về tang vật: Áp dụng khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự,
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tịch thu tiêu hủy số ma túy và trả lại số tiền 400.000đ tiền thu được của bị cáo
đang nộp tại cơ quan Thi hành án dân sự huyện Hậu Lộc.
Căn c vào các ch n c và tài iệu đã đ ợc thẩm tra tại phiên tòa; căn
c vào kết quả tranh uận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện
ch n c , ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và nhữn n
i tham ia tố tụn
khác.
XÉT THẤY:
[1] Xét hành vi phạm tội của bị cáo: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa đều
phù hợp với lời khai trong quá trình điều tra, phù hợp với các tài liệu chứng cứ
khác và tang vật chứng thu được trong vụ án, phù hợp với biên bản bắt người
phạm tội quả tang. Đủ căn cứ và cơ sở để kết luận: Vào khoảng 16 giờ ngày
30/5/2017, tại thôn P.N, xã Đ.L, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, Phạm Đăng
Tr bị tổ công tác của Công an huyện Hậu Lộc bắt quả tang đang tàng trữ 22 gói
chất bột màu trắng dạng cục vụn có tổng trọng lượng là 1,772g Hêrôin. Theo kết
quả điều tra và lời khai của bị cáo thì số Hêrôin mua về nhằm mục đích vừa để
sử dụng vừa để bán kiếm lời nên phải chịu trách nhiệm về hành vi "Tàng trữ,
mua bán trái phép chất ma túy", đây là chất ma túy bị cấm sử dụng và lưu hành
nằm trong danh mục I, số thứ tự 20 Nghị định 82/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013
của Chính phủ.
Vì vậy hành vi của Phạm Đăng Tr đã phạm vào tội “Tàng trữ, mua bán
trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 1 Điều 194 của Bộ luật hình sự.
Cáo trạng số 49/Ctr-KSĐT ngày 05/7/2017 của Viện kiểm sát nhân dân
huyện Hậu Lộc truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
[2] Xét tính chất vụ án: Vụ án xảy ra là nghiêm trọng, bởi ma túy là hiểm
họa của cả nhân loại, làm cho mọi người, mọi nhà và toàn xã hội hết sức bất
bình. Ma túy là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nhiều loại tội
phạm khác nhau, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, trật tự xã hội. Đối với bị
cáo Phạm Đăng Tr biết rõ về tác hại của ma túy gây ra cho bản thân, gia đình và
xã hội, vì nghiện hút đã bất chấp pháp luật, cố tình tàng trữ, mua bán trái phép
chất ma túy nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Hành vi phạm tội
của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, làm mất trật tự trị an và an toàn xã hội ở các
khu dân cư. Do vậy, cần phải lên cho bị cáo một mức án nghiêm, cách ly bị cáo
ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để bị cáo thấy được tội lỗi của mình mà cải
tạo thành người lương thiện, làm bài học giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.
[3] Xét nhân thân và các tình tiết tăn nặn , iảm nhẹ trách nhiệm hình
sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối
hận về hành vi phạm tội, bị cáo đã tự thú về mục đích mua ma túy về để vừa sử
dụng vừa bán kiếm lời nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại
điểm o, p khoản 1 điều 46 BLHS. Hành vi mua bán ma túy đã được ngăn chặn,
chưa kịp thực hiện nên được áp dụng Điều 52 Bộ luật hình sự khi xem xét về
hình phạt. Phạm tội lần này bị cáo đang có 01 tiền án về tội "Cưỡng đoạt tài sản"
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chưa được xóa án tích nên có một tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự thuộc
trường hợp tái phạm theo điểm g khoản 1 Điều 48 BLHS.
Về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy", do chính sách nhân đạo của
pháp luật Hình sự nên căn cứ vào Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017
của Quốc hội; khoản 3 Điều 7 và khoản 1 Điều 249 BLHS năm 2015 để áp dụng
về hình phạt đối với bị cáo.
Do bị cáo thực hiện hành vi "Mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy"
cùng trong một Điều luật 194 BLHS nên chỉ phải chịu hình phạt chung và không
phải chịu tổng hợp hình phạt theo quy định tại điều 50 BLHS.
[4] Tổn hợp bản án: Theo bản án Hình sự phúc thẩm số 139/2015/HSPT
ngày 03/8/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa thì bị cáo bị xử phạt 15
tháng tù cho hưởng án treo về tội "Cưỡng đoạt tài sản", thời gian thử thách là 30
tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. Tính đến ngày phạm tội 30/5/2017, bị
cáo mới chấp hành được 21 tháng 27 ngày về thời gian thử thách nên căn cứ vào
khoản 5 Điều 60 của Bộ luật hình sự, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt 15
tháng tù của bản án trên và tổng hợp hình phạt của 02 bản án theo quy định tại
khoản 2 Điều 51 BLHS.
[5] Về hình phạt bổ sun : Do bị cáo là đối tượng nghiện hút ma túy, không
có việc làm ổn định, sống phụ thuộc vào gia đình, gia đình hoàn cảnh khó khăn
nên không áp dụng khoản 5 điều 194 BLHS để phạt bổ sung một khoản tiền
xung quỹ Nhà nước.
[6] Về xử ý vật ch n : - Tịch thu tiêu hủy 01 phong bì ma túy hoàn trả sau
giám định theo biên bản giao nhận vật chứng và phiếu nhập kho số NK2007/49
ngày 05/7/2017 hiện đang giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hậu Lộc.
- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 400.000đ thu được của bị cáo
mục đích dùng vào việc mua bán ma túy hiện đang nộp tại Chi cục Thi hành án
dân sự huyện Hậu Lộc theo Phiếu thu tiền số PT2017/601 ngày 04/7/2017.
[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của
pháp luật.
Vì các lẽ trên
QUYẾT ĐỊNH:
* Tuyên bố: Bị cáo Phạm Đăng Tr phạm tội “Tàng trữ, mua bán trái
phép chất ma túy”.
* Áp dụng: - Khoản 1 Điều 194; điểm o,p khoản 1 Điều 46; điểm g khoản
1 Điều 48; Điều 52; khoản 5 Điều 60; khoản 2 Điều 51; Điều 33; Điều 41 của
Bộ luật hình sự 1999; Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc
hội; khoản 3 Điều 7; khoản 1 Điều 249 BLHS năm 2015; Khoản 2 Điều 76 Bộ
luật tố tụng hình sự; Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 củaQuốc hội.
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* Xử phạt: Bị cáo Phạm Đăng Tr… 30 (ba mươi) tháng tù. Tổng hợp
với 15 tháng tù chưa chấp hành theo Bản án số 139/2015/HSPT ngày 03/8/2015
của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt
chung của 02 bản án là 45 (bốn mươi lăm) tháng tù. Hạn tù tính từ ngày
30/5/2017.
* Vật chứng: - Tịch thu tiêu huỷ số Hêrôin là vật chứng của vụ án còn lại
sau giám định đang được niêm phong và nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự
huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa theo Phiếu nhập kho số NK2007/49 ngày
05/7/2017
- Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 400.000đ thu được của bị cáo hiện
đang nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hậu Lộc theo Phiếu thu tiền số
PT2017/601 ngày 04/7/2017.
* Án phí: Bị cáo Phạm Đăng Tr phải nộp 200.000đ tiền án phí hình sự sơ
thẩm.
Án xử công khai sơ thẩm, có mặt bị cáo. Bị cáo có quyền kháng cáo bản án
trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Nơi gửi
- TAND Tỉnh Thanh Hóa;
- VKSND Huyện Hậu lộc;
- C.A Huyện Hậu Lộc;
- THAHS huyện Hậu Lộc;
- T.H.ADS Huyện Hậu Lộc;
- Bị cáo;
- Lưu H.sơ.

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà

Hà Huy Hùng
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