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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thái Sơn
Thẩm phán: Ông Dương Viết Hải
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Ngọc Tình
Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh
Bà Nguyễn Hoàng Thủy
- Thư ký phiên tòa: Ông Trương Việt Hùng, 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 Ngọc Phượng, Kiểm sát viên.
Ngày 16 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình mở
phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 22/2021/TLST-HS ngày
19 tháng 4 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 378/2021/QĐXXSTHS ngày 28 tháng 5 năm 2021 đối với bị cáo:
Cao Quang Tr; sinh ngày 15 tháng 9 năm 1991, tại tỉnh Quảng Bình; nơi cư
trú: tổ dân phố T, phường Đ, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Lái xe
taxi; trình độ văn hóa: Lớp 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không;
quốc tịch: Việt Nam; con ông Cao Quang Th, con bà Nguyễn Thị B; chưa có vợ
con; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 25/12/2020 đến
nay tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Bình, bị cáo có mặt tại phiên tòa theo
lệnh trích xuất của Tòa án.
- Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Dương Viết T - Văn phòng luật sư B Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình, có mặt tại phiên tòa.
- Người làm chứng: Ông Trần Văn H, sinh năm 1958; địa chỉ: tổ dân phố S,
phường H, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt tại phiên tòa.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án
được tóm tắt như sau:
Vào lúc 13 giờ 00 phút, ngày 25/12/2020, tại tổ dân phố B, phường H, thành
phố Đ, các đơn vị chức năng về phòng chống ma túy thuộc Công an thành phố
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Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình kiểm tra, phát hiện bắt quả tang Cao Quang Tr, sinh
ngày 15/9/1991 đang có hành vi cất giấu chất ma túy trên nóc tủ ngay tại phòng trọ
của mình ở tổ dân phố B, phường H, thành phố Đ gồm: 01 (một) túi ni lon bên trong
chứa 102 (một trăm linh hai) viên nén dạng thuốc tân dược không rõ hình dạng màu
vàng; 01 (một) túi nilon bên trong chứa 30 (ba mươi) viên nén dạng thuốc tân dược
hình tròn màu xanh đậm; 01 (một) túi nilon bên trong chứa 10 (mười) viên nén dạng
thuốc tân dược không rõ hình dạng màu xanh đậm; 01 (một) túi nilon bên trong
chứa 05 (năm) viên nén dạng thuốc tân dược màu xanh nhạt; 01 (một) túi nilon bên
trong chứa 29 (hai mươi chín) viên nén dạng thuốc tân dược hình tròn màu hồng và
01 (một) túi nilon bên trong chứa chất màu trắng.
Tiến hành khám xét khẩn cấp chổ ở là phòng trọ của Cao Quang Tr ở tổ dân
phố B, phường H, thành phố Đ thu giữ 09 (chín) túi nilon màu hồng và 01 (một) túi
nilon trong suốt, bên trong chứa tổng cộng 2191 (hai ngàn một trăm chín mươi mốt)
viên nén hình tròn màu hồng, 01 (một) túi nilon trong suốt bên trong chứa 50 (năm
mươi) viên nén dạng thuốc tân dược không rõ hình dạng màu vàng; 01 (một) túi
nilon trong suốt bên trong chứa 93 (chín mươi ba) viên nén hình tròn màu xanh
(BL: 14-18).
Cơ quan chức năng đã giám định, có kết luận: 2.220 (hai ngàn hai trăm hai
mươi) viên nén màu hồng thu giữ tại phòng trọ của Cao Quang Tr là ma túy loại
Methamphetamine có khối lượng 216,092 gam; 197 (một trăm chín mươi bảy) viên
nén dạng thuốc không rõ hình, nhiều màu sắc là ma túy loại MDMA có khối lượng
77,72 gam; 01 (một) gói chất màu trắng là ma túy loại Ketamine có khối lượng
49,902 gam; 93 (chín mươi ba) viên nén hình tròn màu xanh không phải là ma túy
(BL 25-35). Cao Quang Tr khai nhận mục đích cất giấu toàn bộ số ma túy trên là để
sử dụng và bán lại cho người khác thu lợi nhuận và mới bán lần đầu cho Nguyễn Bá
Rạng D.
Về nguồn gốc ma túy, Tr khai mua của một người tên C ở thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng Trị.
Trước lúc bắt quả tang hành vi phạm tội của Cao Quang Tr, vào lúc 01 giờ 30
phút ngày 25/12/2020 tại tổ dân phố M, phường B, thành phố Đ cơ quan chức năng
đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Bá Rạng D, sinh ngày 20/8/1997, ĐKTT tại xã L,
thành phố Đ đang có hành vi cất giấu ở trên bàn trong phòng trọ của D một túi nilon
bên trong chứa 31 (ba mươi mốt) viên nén hình tròn màu hồng, D khai nhận là ma
túy loại hồng phiến mua từ Cao Quang Tr vào ngày 23/12/2020 với giá 2.000.000
đồng, đã có kết luận giám định số ma túy đó là loại Methamphetamine có khối
lượng 3,025 gam (BL 25-26).
Bản Cáo trạng số 183/CTr-VKS-P1 ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Viện kiểm
sát nhân dân tỉnh Quảng Bình đã truy tố: Cao Quang Tr về tội "Mua bán trái phép
chất ma túy" theo điểm h khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự.
Tại phiên tòa Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình phát biểu lời
luận tội, giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:
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- Tuyên bị cáo Cao Quang Tr phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy; áp
dụng điểm h khoản 4 Điều 251, điểm s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều
54 Bộ luật Hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo Cao Quang Tr từ 16 năm 06 tháng đến
17 năm 06 tháng tù;
- Về vật chứng vụ án: áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố
tụng hình sự đề nghị tịch thu tiêu hủy: 01 (một) hộp cát tông dán kín bằng giấy màu
trắng, trên có ghi "Vụ số 30/GĐ-PC09" "Mẫu ký hiệu A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8
và A9" đã được niê phong bằng chữ ký của những người tham gia niêm phong và dấu
của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Bình, ngoài cùng dán băng dính trong
suốt; 01 (một) cân tiểu ly điện tử màu đen, kích thước dài khoảng 12 cm rộng 08 cm (đã
qua sử dụng không kiểm tra chi tiết bên trong);
Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo và số
tiền 2.000.000 đồng do bị cáo thu được từ việc bán trái phép chất ma túy; trả lại cho bị
cáo số tiền 50.000.000 đồng và 01 điện thoại di động Iphone 7;
- Miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo; bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí
hình sự sơ thẩm.
Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như phát biểu luận tội của
đại diện Viện kiểm sát, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt;
Luật sư bào chữa cho bị cáo nhất trí về tội danh và khung hình phạt mà Viện
kiểm sát truy tố; đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm s, t, x khoản 1 và khoản 2
Điều 51, khoản 1 và khoản 2 Điều 54 Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo với mức án
dưới mức thấp nhất ở khung hình phạt liền kề; không áp dụng hình phạt bổ sung đối
với bị cáo, trả lại số tiền 50.000.000 đồng cho bị cáo và điện thoại không liên quan
đến hành vi phạm tội của bị cáo.
Bị cáo không có ý kiến gì bổ sung lời bào chữa của luật sư.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về tố tụng: Hành vi, quyết định của cơ quan Điều tra Công an thành phố
Đồng Hới, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Hới, cơ quan Điều tra Công an
tỉnh Quảng Bình, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình, Kiểm sát
viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đầy đủ về thẩm quyền, trình tự, thủ
tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Bị cáo, người bào chữa không có ý
kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng,
người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến
hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
Về sự vắng mặt của người làm chứng, Hội đồng xét xử thấy không ảnh hưởng
đến việc xét xử, nên Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án.
[2] Tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay bị cáo Cao Quang Tr khai nhận hành vi
phạm tội của mình phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ, phù hợp cả về mặt thời
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gian và địa điểm phạm tội, cụ thể bị cáo Tr trực tiếp đi mua ma túy rồi về cất giấu
để sử dụng và bán lại cho các đối tượng nghiện có nhu cầu để kiếm lời thì bị lực
lượng chức năng phát hiện bắt giữ thu giữ 2.220 viên nén màu hồng, 197 viên nén
dạng thuốc tân dược và 01 gói chất màu trắng. Bản kết luận giám định số 30/GĐPC09 ngày 31/12/2020 của Phòng Kỷ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Bình kết
luận: Mẫu gửi giám định thu giữ tại phòng trọ Cao Quang Tr gồm 2.220 (hai ngàn
hai trăm hai mươi) viên nén màu hồng là chất ma túy loại Methamphetamine có
khối lượng 216,092 gam; 197 (một trăm chín mươi bảy) viên nén dạng thuốc tân
dược không rõ hình, nhiều màu sắc là ma túy loại MDMA có khối lượng 77,72 gam;
01 (một) gói chất màu trắng là ma túy loại Ketamine có khối lượng 49,902 gam; 93
(chín mươi ba) viên nén hình tròn màu xanh không phải là ma túy. MDMA nằm
trong danh mục các chất ma túy, số thứ tự 27, danh mục I, Methamphetamine nằm
trong danh mục các chất ma túy, số thứ tự 323, danh mục II, Ketamine nằm trong
danh mục các chất ma túy, số thứ tự 35, danh mục III Nghị định số 73/2018/NĐ-CP
ngày 15/5/2018 của Chính phủ.
Như vậy Hội đồng xét xử sơ thẩm có đủ căn cứ để kết luận hành vi của bị cáo
Cao Quang Tr phạm tội với tình tiết định khung có 02 chất ma túy trở lên mà tổng
khối lượng của các chất đó tương đương với khối lượng chất ma túy quy định tại
một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự, căn cứ
khoản 5 Điều 5 Nghị định số 19/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ
"Trường hợp một trong các chất ma túy có khối lượng thuộc trường hợp quy định
tại khoản 4 của Điều 251 Bộ luật Hình sự thì tổng khối lượng của các chất ma túy
thuộc trường hợp quy định tại điểm h khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự". Do đó
hành vi phạm tội của bị cáo Cao Quang Tr đã cấu thành tội “Mua bán trái phép chất
ma túy” tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm h khoản 4 Điều 251 Bộ luật
Hình sự đúng như bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình đã
truy tố.
[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã
hội, bị cáo nhận thức được pháp luật nghiêm cấm các hành vi mua bán, tàng trữ, vận
chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy, nhưng do bản thân bị cáo là người nghiện
ma túy hơn nữa vì hám lợi, muốn nhanh có tiền mà không phải lao động, bị cáo đã
đi mua ma túy của người khác về cất giấu nhằm mục đích vừa sử dụng, vừa bán lại
cho các đối tượng nghiện có nhu cầu, hành vi phạm tội của bị cáo thể hiện sự xem
thường pháp luật, làm mất trật tự trị an trên địa bàn, gây bức xúc và hoang mang
trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, Hội đồng xét xử thấy cần áp dụng hình phạt
nghiêm khắc đối với bị cáo, phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội với thời gian đủ để
cải tạo, giáo dục bị cáo nhằm răn đe và phòng ngừa chung trong công tác đấu tranh
phòng chống tội phạm ma túy và các loại tội phạm khác.
Xét về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội
không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; có các tình tiết giảm nhẹ là sau khi
phạm tội và trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo thành
khẩn khai báo và thật sự ăn năn hối cải về hành vi phạm tội, tự giác giao nộp số ma
túy đang cất giấu, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ
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án được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác nhận tại Bản kết luận điều tra quy định tại
điểm s, t khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự; ngoài ra bản thân bị cáo là lao động
chính, mẹ bị cáo có nhiều thành tích trong quân đội và trong công tác được các cơ
quan ban ngành tặng bằng khen, giấy khen là tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2
Điều 51 Bộ luật Hình sự, nhân thân các bị cáo chưa có tiền án tiền sự. Đối với ý
kiến của Luật sư đề nghị áp dụng thêm điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự,
Hội đồng xét xử thấy bị cáo không phải là người có công với cách mạng và cha mẹ
bị cáo cũng không phải là liệt sĩ nên không chấp nhận. Với các tình tiết giảm nhẹ đó
Hội đồng xét xử xem xét cần áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự để xử phạt
bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt là phù hợp.
[4] Trong vụ án này, có đối tượng nam thanh niên tên C ở thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng Trị là người đã bán ma túy cho Cao Quang Tr nhưng không có địa
chỉ cụ thể nên chưa có cơ sở để điều tra làm rõ; Đối với Nguyễn Bá Rạng D đã có
hành vi mua ma túy để sử dụng, Công an thành phố Đồng Hới đã ra Quyết định
khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" theo vụ án khác.
[5] Về hình phạt bổ sung: xét thấy cần áp dụng khoản 5 Điều 249 Bộ luật
Hình sự: hình phạt tiền 10.000.000 đồng đối với bị cáo.
[6] Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình
sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:
* Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 2.000.000 đồng do bị cáo bán trái
phép chất ma túy cho Nguyễn Bá Rạng D mà có.
* Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) hộp cát tông dán kín bằng giấy màu trắng, trên có
ghi "Vụ số 30/GĐ-PC09" "Mẫu ký hiệu A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 và A9" đã
được niêm phong bằng chữ ký của những người tham gia niêm phong và dấu của Phòng
kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Bình, ngoài cùng dán băng dính trong suốt; 01
(một) cân tiểu ly điện tử màu đen, kích thước dài khoảng 12 cm, rộng 08 cm (đã qua sử
dụng không kiểm tra chi tiết bên trong);
* 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Apple Iphone 7 màu vàng, số Imei
359206074886664 (máy đã qua sử dụng không kiểm tra chi tiết bên trong) bị cáo dùng
vào việc lái xe taxi và liên hệ công việc làm ăn không liên quan đến hành vi phạm tội
nên cần trả lại cho bị cáo; Riêng 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu tím
đen, số Imei1 869347030624113, số Imei2 869347030624105 đã qua sử dụng mặt trước
bị rạn nứt không kiểm tra chi tiết bên trong, bị cáo đã dùng vào việc phạm tội mua bán
trái phép chất ma túy với các đối tượng khác nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.
* Về số tiền 50.000.000 đồng đang được tạm giữ tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh
là số tiền bị cáo làm ăn tích cóp được, cần trả lại cho bị cáo, tuy nhiên do bị cáo còn bị
phạt bổ sung số tiền 10.000.000 đồng và tịch thu 2.000.000 đồng do bị cáo bán trái phép
chất ma túy mà có nên cần tiếp tục tạm giữ số tiền trên để đảm bảo thi hành án.
Tất cả số vật chứng trên hiện đang được tạm giữ tại Cục Thi hành án dân sự
tỉnh Quảng Bình (theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 27/4/2021 và phiếu ủy
nhiệm chi chuyển khoản số tiền 50.000.000 đồng lập ngày 26/4/2021).
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[7] Về án phí: căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV quy định về mức thu, miễn giảm, thu,
nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.
Bị cáo phải chịu nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
1. Tuyên bố bị cáo Cao Quang Tr đã phạm tội "Mua bán trái phép chất ma
túy"
- Áp dụng điểm h khoản 4 Điều 251, điểm s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51,
Điều 38, khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự,
Xử phạt: Bị cáo Cao Quang Tr 16 (mười sáu) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn
tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 25/12/2020.
Quyết định tạm giam bị cáo Cao Quang Tr với thời hạn 45 ngày kể từ ngày
tuyên án sơ thẩm theo quyết định tạm giam của Hội đồng xét xử để đảm bảo cho
việc thi hành án.
2. Về hình phạt bổ sung: áp dụng khoản 5 Điều 251 Bộ luật Hình sự
- Phạt tiền bị cáo 10.000.000 đồng.
3. Biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự,
Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:
* Tịch thu sung công quỹ Nhà nước tại bị cáo Tr số tiền 2.000.000 đồng do bị
cáo bán trái phép chất ma túy cho Nguyễn Bá Rạng D mà có.
* Tịch thu sung quỹ Nhà nước của bị cáo Tr 01 (một) điện thoại di động nhãn
hiệu Oppo màu tím đen, số Imei1 869347030624113, số Imei2 8693477030624105 đã
qua sử dụng mặt trước bị rạn nứt không kiểm tra chi tiết bên trong.
* Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) hộp cát tông dán kín bằng giấy màu trắng, trên có
ghi "Vụ số 30/GĐ-PC09" "Mẫu ký hiệu A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 và A9" đã
được niêm phong bằng chữ ký của những người tham gia niêm phong và dấu của Phòng
kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Bình, ngoài cùng dán băng dính trong suốt; 01
(một) cân tiểu ly điện tử màu đen, kích thước dài khoảng 12 cm- rộng 08 cm (đã qua sử
dụng không kiểm tra chi tiết bên trong);
* Tiếp tục tạm giữ số tiền 50.000.000 đồng để đảm bảo thi hành án.
* Trả lại cho bị cáo Tr 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Apple Iphone 7 màu
vàng, số Imei 359206074886664 (máy đã qua sử dụng không kiểm tra chi tiết bên
trong).
Tất cả số vật chứng trên hiện đang được tạm giữ tại Cục Thi hành án dân sự
tỉnh Quảng Bình (theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 27/4/2021 và phiếu ủy
nhiệm chi chuyển khoản số tiền 50.000.000 đồng lập ngày 26/4/2021).
4. Về án phí: Căn cứ 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, lệ phí Tòa án,
Bị cáo Cao Quang Tr phải chịu nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.
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Bị cáo có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án
sơ thẩm (16/6/2021).
Nơi nhận:
- VKSND tỉnh Quảng Bình;
- VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng;
- Phòng HSNVCS - CA Q. Bình;
- Cơ quan CSĐT CA Q.Bình;
- Cục THADS Quảng Bình;
- Vụ GĐKT I TANDTC;
- Phòng KTNV - THAHS TAND tỉnh;
- Sở Tư pháp Quảng Bình;
- Bị cáo;
- Lưu HSVA, Tòa HS, án văn.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(đã ký)

Nguyễn Thái Sơn

