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NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Nguyễn Văn Biểu;
Các thẩm phán: Ông Nguyễn Tuấn Hưng và ông Nguyễn Duy Phượng.
- Thư ký phiên toà: Bà Đào Thị Thu Hương - Thư
T
n nh n n t nh
Hưng Yên.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tham gia phiên toà: Bà
Trương Thị Duyên - Kiểm s t viên.
Ngày 20 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở T
n nh n n t nh Hưng Yên mở
phiên t
t
ph th m ng h i vụ n hình sự thụ l số 55/2022/TLPT-HS
ngày 16/6/2022, đối với bị cáo Trương Văn Th do có kháng cáo của bị o đối
với bản án hình sự sơ th m số 24/2022/HS-ST ngày 12/5/2022 của Toà án nhân
dân thành phố Hưng Yên, t nh Hưng Yên.
* Bị cáo có kháng cáo: Trương Văn Th, sinh năm 1987, nơi ư tr : thôn
Đ, ã Ng, huyện T, t nh Hưng Yên; nghề nghiệp: L o động tự do; trình độ văn
hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam;
on ng Trương Ngọc Hiếu và bà Chu Thị Đào; vợ, con: Chư có; tiền án, tiền
sự: Không; nhân thân: Ngày 29/02/2012 bị Tòa án nhân dân huyện Phù Cừ x
phạt 02 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, ngày 28/4/2013 bị o đã
chấp hành xong bản án. Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/12/2021 đến nay tại
Trại tạm gi m - Công n t nh Hưng Yên. Có mặt.
Người chứng kiến: Anh Đỗ Qu ng Văn, sinh năm 1980, Nơi ư Tr : Đội 5,
thôn Kim Đằng, phường L m Sơn, thành phố Hưng Yên, t nh Hưng Yên. Vắng
mặt.
NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung
vụ án được tóm tắt như sau:
Khoảng 07 giờ ngày 30/12/2021 Trương Văn Th, sinh năm 1987, tr tại:
th n Đ, ã Ng, huyện T, t nh Hưng Yên bắt e m ( h ng
định được biển số
xe, tên, tuổi, địa ch người chở xe ôm) từ nhà đến Bệnh viện Nhiệt đới t nh
Hưng Yên để uống thuố Meth one. Khi đi đến khu vực cổng Bệnh viện Nhiệt
đới t nh Hưng Yên, Th gặp 01 người đàn ng ( h ng
định được tên, tuổi,
địa ch ), Th đi đến nói chuyện và biết đượ người đàn ng này ó b n m t y,
loại Heroine. S u đó Th đư ho người đàn ng này 1.200.000 đồng để mua ma
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t y. Người đàn ng ầm tiền và đư lại cho Th 07 gói giấy màu trắng. Th mở 07
gói giấy màu trắng ra xem thì thấy bên trong có chất màu trắng đục, dạng cục
bột, Th
định đó là m t y loại Heroine. Th cất 07 gói ma túy vào túi áo
khoác bên trái Th đ ng mặ trên người rồi đi tìm nơi để s dụng. Khi Th đi đến
vườn nhãn Tân Phố Hiến, phường L m Sơn, thành phố Hưng Yên, thì bị Tổ
công tác Công an thành phố Hưng Yên, iểm tra, bắt quả t ng. C ng n đã lập
biên bản bắt người phạm tội quả tang, niêm phong 07 gói ma túy.
Vật chứng thu giữ: 07 gói giấy màu trắng, bên trong có chứa chất màu
trắng đục, dạng cục bột đã đượ niêm phong trong 01 phong bì thư n ín.
Ngày 30/12/2021 Cơ qu n Cảnh s t điều tra - Công an thành phố Hưng
Yên tiến hành kiểm tra nhanh chất m t y đối với Trương Văn Th. Kết quả Th
ương tính với nhóm ma túy loại Heroine. Ngày 30/12/2021 Cơ qu n Cảnh sát
điều tra - Công an thành phố Hưng Yên r Quyết định trưng ầu gi m định số
16, trưng ầu Phòng kỹ thuật hình sự - Công an t nh Hưng Yên gi m định: 07
gói giấy màu trắng, bên trong có chứa chất màu trắng đục, dạng cục bột, được
niêm phong trong 01 phong bì thư n ín thu ủa Trương Văn Th; Cùng ngày
Phòng kỹ thuật hình sự - Công an t nh Hưng Yên ó Thông báo kết luận sơ bộ
số 71 kết luận: Chất màu trắng dạng cục và bột trong phong bì niêm phong, có
tổng khối lượng là 0,610 g m, qu gi m định sơ bộ và th test nh nh
định là
ma túy loại: Heroine.
Ngày 30/12/2021 Cơ qu n Cảnh s t điều tra - Công an thành phố Hưng
Yên khám xét kh n cấp chỗ ở đối với Trương Văn Th. Kết quả khám xét không
thu giữ đồ vật, tài liệu gì.
Ngày 02/01/2022 Phòng kỹ thuật hình sự - Công an t nh Hưng Yên ó Bản
kết luận gi m định số 71, kết luận: Mẫu chất màu trắng dạng cục và bột trong
phong bì niêm phong, có tổng khối lượng là 0,610 gam là ma túy loại Heroine.
Hoàn lại đối tượng gi m định là 0,600 gam Heroine trong phong bì niêm phong.
Tại bản án hình sự sơ th m số 24/2022/HSST ngày 12/5/2022, Tòa án nhân
dân thành phố Hưng Yên, t nh Hưng Yên đã quyết định: Tuyên bố bị cáo
Trương Văn Th phạm tội “Tàng trữ trái phép chất m t y”. Áp dụng điểm c
khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự.
X phạt: Bị cáo Trương Văn Th 03 năm 03 th ng tù, thời hạn tù tính từ ngày
30/12/2021. Ngoài ra, bản án còn quyết định về hình phạt bổ sung, vật chứng, án
phí và quyền kháng cáo.
Ngày 27/5/2022 bị cáo Trương Văn Th kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa phúc thẩm:
Bị cáo Trương Văn Th thành kh n khai báo hành vi phạm tội của bản thân
và xin Hội đồng xét x xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân t nh Hưng Yên ph t biểu qu n điểm: Tòa
án cấp sơ th m xét x bị cáo Trương Văn Th về tội Tàng trữ trái phép chất ma
túy là đ ng người, đ ng tội, đ ng ph p luật. Sau khi phân tích hành vi phạm tội,
các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo, đề nghị Hội
đồng xét x áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình
sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trương Văn Th. Các phần quyết định
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khác của bản n sơ th m không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực
pháp luật.
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 toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1]. Về tố tụng: Đơn h ng o ủa bị cáo Trương Văn Th đảm bảo về hình
thức và trong thời hạn luật định, là kháng cáo hợp lệ nên được xem xét theo
trình tự phúc th m.
[2]. Về tội danh: Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phúc th m phù
hợp với lời khai của bị cáo tại ơ qu n điều tra, tại phiên t sơ th m và phù hợp
khách quan với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ n, đã ó đủ ơ sở kết
luận: Vào hồi 08 giờ 20 phút, ngày 30/12/2021, tại vườn nhãn Tân Phố Hiến,
phường L m Sơn, thành phố Hưng Yên, t nh Hưng Yên, Trương Văn Th có
hành vi tàng trữ trái phép 0,610 gam Heroine, nhằm mụ đí h để s dụng thì bị
tổ công tác Công an thành phố Hưng Yên bắt quả tang.
Bởi hành vi trên, Tòa án cấp sơ th m đã xét x bị cáo Trương Văn Th về
tội Tàng trữ trái phép chất ma túy theo điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự
là ó ăn ứ, đ ng ph p luật.
[3]. Xét kháng cáo của bị cáo Trương Văn Th, Hội đồng xét x , xét thấy:
Hành vi phạm tội của bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ
quản l đặc biệt củ Nhà nướ đối với các chất gây nghiện, gây mất trật tự trị an
và gây sự bất bình trong ư luận nhân dân tại đị phương.
Khi quyết định hình phạt, T
n sơ th m đã đ nh gi đ ng tính hất, mức
độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo; áp dụng đầy đủ, chính
xác các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và x phạt bị cáo Trương Văn Th
03 năm 03 tháng tù là ó ăn ứ.
Tại cấp phúc th m, bị cáo Trương Văn Th không đượ hưởng thêm tình tiết
giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới. Xét, bị o là người có nhân thân xấu, đã bị
kết án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, nhưng h ng lấy đó làm bài họ để
tu ưỡng, rèn luyện bản thân thành người có ích mà tiếp tục phạm tội với lỗi cố
ý, chứng tỏ bị o là người oi thường pháp luật. Do đó, cần phải áp dụng một
hình phạt thỏ đ ng, tương ứng với tính chất, mứ độ nguy hiểm của hành vi
phạm tội và nhân thân của bị cáo, để cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành người có
ích cho xã hội và ph ng người tội phạm chung; mức hình phạt 03 năm 03 tháng
tù Tòa án cấp sơ th m x phạt bị o là ó ăn ứ, nên kháng cáo xin giảm nhẹ
hình phạt của bị o h ng ó ăn ứ chấp nhận.
Qu n điểm đề nghị củ Đại diện Viện kiểm sát nhân dân t nh Hưng Yên tại
phiên tòa ó ăn ứ chấp nhận.
[4]. Các quyết định khác của bản n sơ th m không có kháng cáo, không bị
kháng nghị nên Hội đồng xét x không xem xét.
[5]. Về n phí: Do h ng o h ng được chấp nhận nên bị cáo Trương
Văn Th phải chịu án phí hình sự phúc th m.
Vì các lẽ trên;
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QUYẾT ĐỊNH:

Căn ứ Điều 343; điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356; Điều 136 Bộ luật Tố
tụng hình sự. Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.
1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trương Văn Th. Giữ nguyên Bản
án hình sự sơ th m số 24/2022/HS-ST ngày 12/5/2022 của Toà án nhân dân
thành phố Hưng Yên, t nh Hưng Yên.
- Áp dụng: điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51;
Điều 38 Bộ luật hình sự.
- Xử phạt: Bị cáo Trương Văn Th 03 (b ) năm 03 (b ) th ng tù về tội Tàng
trữ trái phép chất ma túy. Thời hạn tù tính từ ngày 30/12/2021.
2. Án phí: Bị cáo Trương Văn Th phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn
đồng) án phí hình sự phúc th m.
3. Các quyết định khác của bản án hình sự sơ th m không có kháng cáo,
kháng nghị đã ó hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng
nghị.
Bản án hình sự phúc th m có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.
Nơi nhận:
- Vụ GĐKT I - TAND tối cao;
- VKSND t nh Hưng Yên;
- Phòng PC10-CA t nh Hưng Yên;
- TAND, VKSND, CA thành phố Hưng Yên;
- Bị cáo;
- Lưu: Hồ sơ vụ án; Tòa HC; VP./.

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

(Đã ký)

Nguyễn Văn Biểu
ơ
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