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NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA 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: Bà Từ Thị Hải Dương
Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Thanh Xuân
Ông Nguyễn Xuân Việt
Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Thu - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Quảng
Bình.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa:
Ông Nguyễn Công Lý - Kiểm sát viên.
Ngày 17 tháng 7 năm 2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xét
xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 38/2018/TLPT-HS
ngày 28/5/2018 đối với bị cáo Lưu Băng D do có kháng cáo của bị cáo Lưu Băng
D đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 11/2018/HS-ST ngày 19 tháng 4 năm 2018
của Tòa án nhân dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
- Bị cáo có kháng cáo:
Lưu Băng D, sinh ngày 12 tháng 01 năm 1991 tại huyện T, tỉnh Quảng Bình.
Nơi cư trú: Thôn H, xã TH, huyện T, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Làm
ruộng; trình độ học vấn: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không;
quốc tịch: Việt Nam; con ông: Lưu Đức M (đã chết) và bà Phạm Thị T, sinh năm
1969; vợ con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam
ngày 09/01/2018. Theo Giấy triệu tập 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 12 giờ ngày 09/01/2018 Lưu Băng D thuê ô tô loại 04 chỗ đi từ thị
trấn Đ đến thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh để mua ma túy. Khi
đến nơi D đi bộ thì gặp một người đàn ông, nghi ngờ người đó bán ma túy nên D
tiếp cận hỏi mua, người đàn ông này bán cho D một gói ma túy với giá 4.000.000
đồng. D cất gói ma túy vào túi áo bên phải rồi đi xe ô tô về lại huyện T. Khi xe về

đến thôn T, xã TH, D xuống xe đi bộ mang ma túy về nhà để sử dụng thì bị lực
lượng Công an huyện Tuyên Hóa bắt quả tang vào lúc 17 giờ 30 phút tại đường
thôn H, xã TH; Thu giữ trong túi áo của D một gói ni lon màu trắng bên trong có
chứa chất màu trắng ở thể rắn, bên ngoài được gói bằng ni lon màu đen.
Tại bản kết luận giám định số 146/GĐ-PC54 ngày 11/01/2018 của Phòng kỹ
thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Bình kết luận: Chất màu trắng chứa trong gói ni
lon màu trắng và được gói ngoài bằng giấy ni lon màu đen mà Lưu Băng D vận
chuyển là ma túy loại Heroin có trọng lượng 4,662 gam, quá trình giám định hết
0,034 gam, lưu cơ quan giám định 0,249 gam, còn lại hoàn trả cơ quan trưng cầu
giám định 4,379 gam và vỏ bao gói.
Vật chứng vụ án: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tuyên Hóa đã
thu giữ gồm 01 phong bì ghi số 146/GĐ-PC54 đã được niêm phong gián kính có
03 dấu đỏ và 03 chữ ký trên mép dán, bên trong là Heroin và vỏ bao gói, mẫu ký
hiệu A.
Bản cáo trạng số 11/CT-VKSTH-HS ngày 03/4/2018 của Viện kiểm sát
nhân dân huyện Tuyên Hóa đã truy tố Lưu Băng D về tội “Vận chuyển trái phép
chất ma túy” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 250 Bộ luật hình sự.
Bản án sơ thẩm số 11/2018/HS-ST ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Tòa án
nhân dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã quyết định:
Tuyên bố Lưu Băng D phạm tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 250 và điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự
xử phạt Lưu Băng D 54 (năm mươi tư) tháng tù. Thời hạn tính từ ngày tạm giữ,
tạm giam (09/01/2018).
Ngoài ra bản án còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và tuyên quyền kháng
cáo cho bị cáo theo quy định của pháp luật.
Ngày 22 tháng 4 năm 2018, bị cáo Lưu Băng D có đơn kháng cáo với nội
dung xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên kháng cáo, đề nghị giảm nhẹ
hình phạt sớm trở về gia đình vì hoàn cảnh khó khăn, mẹ hay đau ốm;
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tại phiên tòa: Đề nghị Hội
đồng xét xử chấp nhận đơn kháng cáo, giảm hình phạt cho bị cáo Lưu Băng D từ
12 đến 15 tháng tù;
NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án và kết
quả tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1]. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lưu Băng D đã khai và thừa nhận toàn
bộ hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng của Viện kiểm sát và án sơ thẩm
đã xét xử. Vì vậy có đủ cơ sở để khẳng định, bị cáo Lưu Băng D bị Tòa án nhân

dân huyện Tuyên Hoá xét xử về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” là đúng
người, đúng tội, có căn cứ pháp luật.
[2]. Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lưu Băng D, Hội đồng
xét xử thấy rằng: Bị cáo có hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý với khối
lượng 4,662 gam heroin (đã được giám định), mục đích là sử dụng cá nhân vì bị
cáo bị nghiện ma tuý; Quá trình điều tra, tại phiên toà sơ thẩm và phúc thẩm, bị cáo
thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội lần đầu, hoàn cảnh gia đình
khó khăn, bố mất sớm, mẹ hay đau ốm, bị cáo là lao động chính trong gia đình có
xác nhận của chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú. Bản án sơ thẩm xét xử bị
cáo 54 tháng tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý” là có phần nghiêm khắc.
Vì vậy, Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo để sửa án sơ
thẩm, giảm hình phạt cho bị cáo Lưu Băng D theo đề nghị của Đại diện VKS tại
phiên toà là thoả đáng.
Kháng cáo của bị cáo Lưu Băng D được cấp phúc thẩm chấp nhận nên
không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
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 vào điểm c, khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự:
1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lưu Băng D để sửa án sơ thẩm:
Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 250 và điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình
sự xử phạt Lưu Băng D 42 tháng tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam (09/01/2018).
2. Về án phí: Bị cáo Lưu Băng D không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
3 . Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị
kháng nghị có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (17/7/2018).

Nơi nhận:
- VKSND tỉnh Quảng Bình;
- TAND huyện Tuyên Hóa;
- Chi cục THADS huyện Tuyên Hóa;
- PV 27;
- Sở tư pháp;
- Bị cáo;
- Lưu: HS, AV.
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