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NH¢N DANH
N¦íc céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
TßA ¸N NH©N D©N QUËN THANH KHª, THÀNH PHỐ §µ N½NG

Víi thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã:
- ThÈm ph¸n - Chñ täa phiªn tßa: ¤ng Trần Quốc Cường
- C¸c Héi thÈm nh©n d©n: ¤ng Đỗ Xuân Phi; nghÒ nghiÖp: Bộ đội hưu trí
Bà Lê Thị Thu Huệ; nghÒ nghiÖp: Hội Liên hiệp
phụ nữ quËn Thanh Khª.
- Th- ký Tßa ¸n ghi biªn b¶n phiªn tßa: ¤ng Đặng Ngọc Hưng, C¸n bé Tßa
¸n nh©n d©n quËn Thanh Khª, thành phố §µ N½ng
- §¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n quËn Thanh Khª, thành phố §µ N½ng tham
gia phiên tòa: Ông NguyÔn Phước Toán - KiÓm s¸t viªn.
Ngµy 06/5/2017, t¹i trường Tiểu học X, quận M, thành phố §µ N½ng, xÐt xö
s¬ thÈm lưu động c«ng khai vô ¸n h×nh sù thô lý sè 32/2017/HSST ngµy 13/3/2017
®èi víi bÞ c¸o:
NGUYỄN NHẬT H, sinh năm 1996 tại Đà Nẵng; Nơi ĐKNKTT: phường K,
quận M, thành phố Đà Nẵng; chỗ ở hiện nay: đường C, phường A, quận L, thành
phố Đà Nẵng; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Không; Con ông Nguyễn
Văn H và bà Trần Thị Như Đ; gia đình có 02 anh em, bị cáo là con lớn.
- Tiền án: Ngày 25/11/2014, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử phúc
thẩm và xử phạt 09 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.
BÞ c¸o bÞ b¾t giam ngµy 25/11/2016 - Cã mÆt t¹i phiªn tßa.
Ng-êi có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
- Anh Lê Thiện T, sinh năm 1988; trú tại: phường T, quận M, thành phố §µ
N½ng – Vắng mÆt t¹i phiªn tßa.
- Chị Nguyễn Vũ Thiên T, sinh năm 1996; trú tại: đường N, thành phố Đà
Nẵng – Vắng mÆt t¹i phiªn tßa.
NHẬN THẤY
Bị cáo Nguyễn Nhật H bị Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê truy
tố về hành vi phạm tội như sau:
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Khoảng 14 giờ ngày 25/11/2016, Lê Thiện T liên lạc với Nguyễn Nhật H hỏi
mua 02 gói ma túy đá với giá 700.000đ, Nguyễn Nhật H đồng ý và hẹn giao dịch
tại trước số nhà G đường S, phường K, quận M, thành phố Đà Nẵng. Sau khi thống
nhất với Lê Thiện T về thời gian, địa điểm thì Nguyễn Nhật H mang theo và cất
giấu 15 gói ma túy đá trong người rồi điều khiển xe mô tô BKS 43D1-000.48 đi
đến nơi chị Nguyễn Vũ Thiên T thuê trọ và rủ Nguyễn Vũ Thiên T đi ăn uống. Lúc
này, Lê Thiện T đã đến nơi Nguyễn Nhật H hẹn và đứng chờ, Khi Nguyễn Nhật H
và Lê Thiện T gặp nhau tại trước số nhà G đường S, phường K, quận M, thành phố
Đà Nẵng thì H đưa 02 gói ma túy cho Lê Thiện T và Lê Thiện T đưa 700.000đ cho
Nguyễn Nhật H thì bị lực lượng Công an quận Thanh Khê bắt quả tang.
Tiến hành thu giữ trong người Lê Thiện T có 02 gói ni lông bên trong chứa
tinh thể màu trắng (niêm phong ký hiệu G1), Lê Thiện T khai nhận là ma túy đá vừa
mua của Nguyễn Nhật H. Thu giữ trong người Nguyễn Nhật H thu giữ 13 gói ni
lông bên trong chứa tinh thể màu trắng (niêm phong ký hiệu G2), Nguyễn Nhật H
khai là ma túy đá của Nguyễn Nhật H; 1.000.000đ (trong đó có 700.000đ Nguyễn
Nhật H nhận từ Lê Thiện T từ việc bán 02 gói ma túy); 01 điện thoại di động Nokia
màu xanh, có số Imei 358906071540948; 01 xe mô tô BKS 43D1-000.48.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Nhật H tại đường C, phường
A, quận L, thành phố Đà Nẵng không phát hiện thu giữ gì thêm.
Nguyễn Nhật H khai nhận, toàn bộ số ma túy trên Nguyễn Nhật H mua của
người tên Lì (không xác định được họ tên, địa chỉ) đem về phân thành 15 gói nhỏ
để bán lại cho các đối tượng nghiện. Kết quả xét nghiệm bản thân Nguyễn Nhật H
dương tính với chất ma túy; Chị Nguyễn Vũ Thiên T, Lê Thiện T âm tính với chất
ma túy.
Bản giám định số 29/GĐ-MT ngày 02/12/2016 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Đà Nẵng kết luận: Tinh thể trong các mẫu ký hiệu G1, G2 gửi
giám định có chất ma túy, loại Methamphetamine. Trọng lượng mẫu G1 là
0,161gam, G2 là 1,359 gam.
T¹i b¶n c¸o tr¹ng sè 40/QĐ-KSĐT ngµy 13/3/1017 ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n
quËn Thanh Khª, thành phố §µ N½ng ®· truy tè bÞ c¸o Nguyễn Nhật H vÒ téi “Mua
b¸n tr¸i phÐp chÊt ma tóy” theo kho¶n 1 §iÒu 194 BLHS.
Qua xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa:
KiÓm s¸t viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa phát biểu giữ nguyªn c¸o
tr¹ng ®· truy tè bÞ c¸o vµ c¨n cø vµo tÝnh chÊt, hµnh vi thùc hiÖn téi ph¹m, nh©n
th©n, t×nh tiÕt tăng nặng, gi¶m nhÑ áp dụng đối với bị cáo, ®Ò nghÞ H§XX tuyên bố
bị cáo Nguyễn Nhật H phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. ¸p dông khoản 1
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Điều 194; điểm p khoản 1 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48 BLHS, xử phạt
Nguyễn Nhật H từ 03 đến 05 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Nhật H thừa nhận hành vi phạm tội của mình là mua bán trái
phép chất ma túy, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê khởi tố, Viện
kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê truy tố, Tòa án nhân dân quận Thanh Khê đưa
xét xử bị cáo về tội “mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 194 BLHS
là đúng tội, đúng pháp luật. Bị cáo thực sự ăn năn, hối cải và hứa sẽ cải tạo tốt để
sớm trở về tái hòa nhập cộng đồng làm người tốt cho xã hội, mong HĐXX xem xét
khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt.
C¨n cø vµo c¸c chøng cø, tµi liÖu ®· ®-îc thÈm tra t¹i phiªn tßa; c¨n cø vµo kÕt
qña tranh luËn tại phiên tòa, trªn c¬ së xem xÐt toµn diÖn, ®Çy ®ñ chứng cứ, ý kiÕn
cña KiÓm s¸t viªn, bÞ c¸o.
XÉT THẤY
Quá trình điều tra cũng như xét hỏi, tranh tụng tại phiªn tßa h«m nay, bÞ c¸o
Nguyễn Nhật H thừa nhận hành vi phạm tội của mình là “Mua bán trái phép chất
ma túy”. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của người có quyền lợi,
nghĩa vụ liên quan, lời khai của người làm chứng; phù hợp với biên bản bắt người
phạm tội quả tang và kết luận giám định vật chứng bị thu giữ; phù hợp với c¸c tµi
liÖu, chøng cø kh¸c ®-îc thu thËp cã t¹i hå s¬ vô ¸n; phù hợp với quá trình tranh
tụng tại phiên tòa. Do ®ã, H§XX cã ®ñ c¬ së kh¼ng ®Þnh bÞ c¸o Nguyễn Nhật H
ph¹m téi “Mua b¸n tr¸i phÐp chÊt ma tóy” nh c¸o tr¹ng cña Viện kiểm sát nh©n
d©n quËn Thanh Khª, thành phố §µ N½ng truy tè bÞ c¸o lµ hoµn toµn cã c¨n cø ph¸p
luËt, ®óng téi.
XÐt nhân thân, tÝnh chÊt vô ¸n, hµnh vi ph¹m téi cña bÞ c¸o th× thÊy:
Về nhân thân: Bị cáo Nguyễn Nhật H có nhân thân xấu, năm 2014 bị Tòa án
nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử phúc thẩm về tội “Cố ý gây thương tích” và bị
xử phạt 09 tháng tù. Lần phạm tội này vào ngày 25/11/2016 thì bị cáo Nguyễn Nhật
H chưa được xóa án tích, do vậy bị coi là tái phạm.
Về hành vi phạm tội: Do muốn có tiền và ma túy để tiêu xài và sử dụng nhưng
không vất vả lao động bằng sức lực của bản thân mình; đồng thời bị cáo ý thức
được việc đi mua ma túy về phân thành những tép nhỏ để sử dụng và bán trái phép
cho người khác là vi phạm pháp luật, nhưng bị cáo vẫn cố tình thực hiện. Do vậy,
vào lúc 14 giờ ngày 25 tháng 11 năm 2016, Nguyễn Nhật H đã mang theo 15 tép
ma túy trong người với mục đích để đi bán cho Lê Thiện T 02 tép trước số nhà G
đường S, thành phố Đà Nẵng thì bị bắt quả tang khi đang giao dịch mua bán trái
phép với nhau. Thu giữ tổng số ma túy của bị cáo đã bán và nhằm mục đích bán
trái phép là 1,52 gam.
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Hµnh vi ph¹m téi cña bÞ c¸o Nguyễn Nhật H ®· trùc tiÕp x©m ph¹m ®Õn trËt tù
an toµn x· héi, ®Õn chÕ ®é ®éc quyÒn qu¶n lý vÒ chÊt ma tóy cña Nhµ n-íc ta. Nguy
hiÓm h¬n, bÞ c¸o ®· tiÕp tay cho nh÷ng tÖ n¹n x· héi, còng nh- nguyªn nh©n hiÓm
häa g©y ra c¨n bÖnh thÕ kû cña nh©n lo¹i HIV. Bị cáo thực hiện 01 lần mua bán trái
phép chất ma túy cho Lê Thiện T, do vậy phạm vào kho¶n 1 §iÒu 194 BLHS, cã
quy định møc h×nh ph¹t tï tõ 02 n¨m ®Õn 07 n¨m, ph¹m téi thuéc tr-êng hîp
nghiªm träng, do vËy ph¶i xÐt xö nghiªm.
Tình tiết tăng nặng: Bị cáo có 01 tiền án chưa được xóa án tích, lần phạm tội
này bị coi là tái phạm và bị áp dụng tình tiết tăng nặng quy định tại điểm g khoản 1
Điều 48 BLHS.
T×nh tiÕt gi¶m nhÑ: Quá tr×nh ®iÒu tra còng nh- t¹i phiªn tßa, bÞ c¸o thµnh
khÈn khai b¸o, thực sự tỏ ăn năn hối cải. §©y lµ nh÷ng t×nh tiÕt gi¶m nhÑ quy ®Þnh
t¹i §iÒu 46 BLHS, H§XX ¸p dông cho bÞ c¸o theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
* VÒ xö lý vËt chøng:
Quá trình điều tra thu giữ của Nguyễn Nhật H 15 gói ni lông bên trong chứa
tinh thể màu trắng (được niêm phong ký hiệu G1 và G2); 01 điện thoại di động
hiệu Nokia, vỏ màu xanh, số Imei 358906071540948; 1.000.000đ (Một triệu đồng);
01 xe mô tô BKS 43D1-000.48.
XÐt thÊy:
- 01 điện thoại di động hiệu hiệu Nokia, vỏ màu xanh, số Imei
358906071540948; 1.000.000đ (Một triệu đồng) chứng minh được bị cáo dùng vào
việc phạm tội, cũng như số tiền trên có liên quan đến hành vi phạm tội. Do vậy tịch
thu sung công.
- 15 gói ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng (được niêm phong ký hiệu
G1 và G2) chứng minh được là của bị cáo có liên quan đến hành vi phạm tội. Do
vậy tịch thu tiêu hủy.
Toµn bé vËt chøng nªu trªn hiÖn Chi cục Thi hµnh ¸n d©n sù quËn Thanh Khª,
thµnh phè §µ N½ng ®ang qu¶n lý theo biªn b¶n giao, nhËn vËt chøng ngµy
13/3/2017 gi÷a c¬ quan CS§T- C«ng an quËn Thanh Khª víi Chi cục Thi hµnh ¸n
d©n sù quËn Thanh Khª, thµnh phè §µ N½ng.
Đối với xe mô tô BKS 43D1-000.48 chủ sở hữu là của bà Trần Thị Như Đ, bị
cáo dùng vào việc liên quan đến tội phạm nhưng bà Đ không biết. Do vậy, cơ quan
điều tra Công an quận Thanh Khê ra quyết định trả lại cho bà Đ là đúng pháp luật.
Đối với người tên Lì bán ma túy cho Nguyễn Nhật H, hiện chưa xác minh
được họ tên, địa chỉ do vậy cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê tiếp
tục điều tra xử lý sau là đúng pháp luật.
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Đối với Lê Thiện T mua ma túy của Nguyễn Nhật H là vi phạm pháp luật,
Công an quận Thanh Khê ra quyết định xử lý hành chính là đúng pháp luật.
Đối với Nguyễn Vũ Thiên T đi cùng Nguyễn Nhật H nhưng không biết
Nguyễn Nhật H bán ma túy cho Lê Thiện T, do vậy cơ quan điều tra không đề cập
xử lý chị Nguyễn Vũ Thiên T là đúng pháp luật.
Lêi ph¸t biÓu ®Ò nghÞ ¸p dông ph¸p luËt vµ møc h×nh ph¹t của Kiểm sát viên
®èi víi bÞ c¸o lµ cã c¨n cø ph¸p luËt, H§XX chÊp nhËn.
¸n phÝ HSST bÞ c¸o ph¶i chÞu 200.000®.
V× c¸c lÏ trªn;
QUYẾT ĐỊNH
Tuyªn bè: BÞ c¸o Nguyễn Nhật H ph¹m téi: “Mua b¸n tr¸i phÐp chÊt ma tóy".
1/ ¸p dông kho¶n 1 §iÒu 194; ®iÓm p kho¶n 1 §iÒu 46; điểm g khoản 1 Điều
48 BLHS - Xö ph¹t: Nguyễn Nhật H 03 n¨m tï, thêi h¹n tï tÝnh tõ ngµy bắt giam
25/11/2016.
2/ ¸p dông §iÒu 41 BLHS; §iÒu 76 BLTTHS - Xö lý vËt chøng.
- Tịch thu sung công 01 điện thoại di động hiệu hiệu Nokia, vỏ màu xanh, số
Imei 358906071540948; 1.000.000đ (Một triệu đồng)
- Tịch thu và tiêu hủy mẫu vật hoàn trả sau giám định theo kết luận số 29/QĐMT ngày 02/12/2016 của Phòng KTHS Công an thành phố Đà Nẵng.
Toµn bé vËt chøng nªu trªn hiÖn Chi cục Thi hµnh ¸n d©n sù quËn Thanh Khª,
thµnh phè §µ N½ng ®ang qu¶n lý theo biªn b¶n giao, nhËn vËt chøng ngµy
13/3/2017 gi÷a c¬ quan CS§T- C«ng an quËn Thanh Khª víi Chi cục Thi hµnh ¸n
d©n sù quËn Thanh Khª, thµnh phè §µ N½ng.
¸n phÝ HSST bÞ c¸o ph¶i chÞu 200.000®.
¸n xö c«ng khai, bÞ c¸o cã quyÒn kh¸ng c¸o b¶n ¸n trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ
ngµy tuyªn ¸n s¬ thÈm. Riêng những người tham gia tố tụng vắng mặt tại phiên tòa
cã quyÒn kh¸ng c¸o b¶n ¸n trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy nhận hoặc niêm yết kết
quả xét xử tại nơi cư trú./.
N¬i nhËn:
TM/ HéI ®ång xÐt xö S¥ THÈM
- Nh÷ng ng-êi TGTT;
ThÈm ph¸n - Chñ täa phiªn tßa
- VKSND Q. Thanh Khª, TP. §N;
- Chi côc THADS Q. Thanh Khª, TP.§N;
- C«ng an quËn Thanh Khª, TP. §N;
- L-u HSVA;

Trần Quốc Cường
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