
      

 TOÀ ÁN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                                                

Bản án số: 52/2016/HSST 

Ngày        : 22.12.2016   

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà : Bà Nguyễn Việt Hoa                           

 Các Hội thẩm nhân dân: 

+ Ông Đặng Thành Trưng 

                     + Ông Đặng Tiến Công 

 - Thư ký Toà án ghi biên bản phiên tòa:  

  Ông Hồ Hồng Vỹ - Cán bộ TAND tỉnh Bình Định.   

 -  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tham gia phiên toà:  

              Ông Lê Huynh -  Kiểm sát viên  
 

 Ngày 22 tháng 12 năm 2016 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bình Định xét 

xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 60/2016/HSST ngày 11.11.2016 đối với bị cáo: 

1. VŨ HẢI D - sinh năm: 1991 tại QN; Nơi cư trú: Tổ 52, khu vực 10, 

phường HC, TP.QN, tỉnh Bình Định; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 

12/12; Con ông: Vũ Thế K, sinh năm 1964 và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1965; 

Vợ: Nguyễn Thị Phương T, sinh năm 1993, có 02 con sinh năm 2011 và 2016; 

Tiền án, tiền sự: Không; Bắt tạm giam: 08.9.2016; Bị cáo có mặt. 

2. VÕ NHẤT N - sinh năm: 1994 tại QN; Nơi cư trú: Tổ 14, khu vực 3, 

phường HC, TP.QN, tỉnh Bình Định; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 

10/12; Con ông: Võ Xuân T, sinh năm 1960 và bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1969; 

Vợ:  Lê Đặng Thị Quỳnh N, sinh năm 1996, có 01 con sinh năm 2015; Tiền án, 

tiền sự: Không; Bắt tạm giam: 08.9.2016; Bị cáo có mặt. 

NHẬN THẤY: 

 Bị cáo Vũ Hải D và Võ Nhất N bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định 

truy tố về hành vi phạm tội như sau: 
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 Vào lúc 12 giờ ngày 08.9.2016  Huỳnh Thanh N bị bắt quả tang khi đang 

tàng trữ trong người 01 gói nilon bên trong chứa 0,1050gam Methamphetamine. N 

khai số ma túy này do N cùng Nguyễn Phạm Thiên Q mới mua của Vũ Hải D về 

để sử dụng. Qua điều tra xác định được như sau:  

Vũ Hải D và Võ Nhất N là đối tượng nghiện ma túy, D đã nhiều lần mua 

Methamphetamine về sử dụng và để có tiền mua ma túy D đã bán ma túy lại cho 

các đối tượng nghiện. Để làm được việc này, D đã nhờ Võ Nhất N đi giao ma túy, 

nhận tiền, thu tiền của các đối tượng mua ma túy rồi giao lại cho D. Võ Nhất N 

được Vũ Hải D cho sử dụng ma túy. 

 Từ tháng 7.2016 đến tháng 9.2016, D khai đã mua 6,51gam 

Methamphetamine của: đối tượng tên D (không xác định lý lịch) 04 lần, 04 gói 

4,305 gam với giá 6.800.000đ, mua của Nguyễn Mạnh T 05 lần, 05 gói 3,78 gam 

với giá 3.500.000đ; Sau đó D chia thành 61 gói nhỏ, mỗi gói 0,1050 gam, D và N 

sử dụng 23 gói 2,415 gam, số còn lại 38 gói (37 gói nhỏ, 01 gói lớn), trọng lượng 

4,095 gam Vũ Hải D và Võ Nhất N bán cho các đối tượng nghiện ma túy, cụ thể 

như sau: 

- Tháng 7.2016, D bán cho Phạm Trần T 3 lần, 3 gói trọng lượng 3,15 gam, 

với giá 1.300.000 đồng, thu lợi 799.000 đồng. 

- Từ tháng 7.2016 đến ngày 07.9.2016, bán cho Lê Xuân T 8 lần, 8 gói trọng 

lượng 0,84 gam, với giá 4.000.000 đồng, thu lợi 2.664.000 đồng. Trong đó, Võ 

Nhất N trực tiếp bán 05 lần, 05 gói trọng lượng 0,525 gam, thu 2.500.000 đồng và 

01 lần sau khi D bán 01 gói 0,1050 gam cho Thích xong thì N đi gặp Thích để 

nhận 500.000 đồng; Số tiền thu được N đưa hết cho D. 

- Tháng 7.2016 đến ngày 06.9.2016, D bán cho Lê Xuân T 11 lần, 11 gói 

trọng lượng 1,155 gam, với giá 5.000.000 đồng, thu lợi 3.163.000 đồng. Trong đó, 

Võ Nhất N thu của Thanh giúp D 500.000 đồng. 

- Tháng 8.2016, D trực tiếp bán cho Võ Văn Tý 02 lần, 02 gói trọng lượng 

0,21 gam, với giá 1.000.000 đồng, thu lợi 666.000 đồng. 

- Giữa tháng 8.2016, Võ Nhất N thu số tiền 500.000 đồng của một đối tượng 

không rõ lai lịch, sau đó N điện thoại báo cho D biết để D bán cho đối tượng này 

01 gói trọng lượng 0,1050 gam; Thu lợi 333.000 đồng. 

- Đầu tháng 9.2016, Võ Nhất N thu số tiền 500.000 đồng của một đối tượng 

không rõ lai lịch N điện thoại báo cho D biết để D bán cho đối tượng này 01 gói 

0,1050 gam; Thu lợi 333.000 đồng. 

- Từ giữa tháng 8.2016 đến ngày 08.9.2016, D bán cho Nguyễn Phạm Thiên 

Q, 12 lần, 12 gói trọng lượng 1,3125 gam, với giá 6.500.000 đồng, thu lợi 

4.496.000 đồng. Trong đó, Võ Nhất N bán cho Q 01 lần, 01 gói trọng lượng 0,1050 
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gam, với giá 500.000 đồng và 01 lần N thu 500.000 đồng của Q, sau đó điện thoại 

báo D để D đem 01 gói trọng lượng 0,1050 gam đến bán cho Q.  

Như vậy, từ tháng 7.2016 đến ngày 08.9.2016, Vũ Hải D đã bán cho 07 đối 

tượng nghiện ma túy 38 gói, trọng lượng 4,095 gam Methamphetamine, với giá 

18.800.000 đồng, thu lợi 12.454.000 đồng. Trong đó, Võ Nhất N đã giúp sức cho 

D trực tiếp bán 06 lần, 06 gói, trọng lượng 0,63 gam và 05 lần thu tiền rồi gọi điện 

nói D bán 05 gói trọng lượng 0,525 gam.  
  

Tại bản cáo trạng số 53/QĐ-KSĐT ngày 11.11.2016 của VKSND tỉnh Bình 

Định đã truy tố các bị cáo Vũ Hải D và Võ Nhất N về tội “Mua bán trái phép chất 

ma túy” theo Điểm b Khoản 2 Điều 194 của Bộ luật hình sự. 

 Tại phiên tòa Kiểm sát viên trình bày lời luận tội và đề nghị:  

  -   Xử phạt: 

           + Bị cáo Vũ Hải D từ 07 đến 08 năm tù; 

           + Bị cáo Võ Nhất N từ 03 đến 04 năm tù.   

 -   Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền thu lợi bất chính; Tịch thu điện thoại 

thu của Vũ Hải D sung quỹ Nhá nước. Tiêu hủy tang vật. 

 Căn cứ vào chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý 

kiến của Kiểm sát viên, lời khai của bị cáo. 
 
 

XÉT THẤY: 

Vũ Hải D và Võ Nhất N là đối tượng nghiện ma túy, từ tháng 7 đến tháng 

9.2016 Vũ Hải D đã mua 6,51gam Methamphetamine; Vũ Hải D và Võ Nhất N sử       

dụng 2,415 gam; Số còn lại N và D bán nhiều lần cho 7 đối tượng nghiện ma túy 

38 gói, trọng lượng 4,095 gam thu về số tiền 18.800.000đ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo có trong hồ 

sơ vụ án và phù hợp với các chứng cứ khác nên có đủ căn cứ để xác định các bị 

cáo Vũ Hải D và Võ Nhất N đã phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo 

Điểm b Khoản 2 Điều 194 của Bộ luật hình sự như Bản cáo trạng số 53/QĐ-KSĐT 

ngày 11.11.2016 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định đã truy tố là có căn 

cứ.  

 Theo quy điṇh tại Nghị định 82/2013/NĐ-CP ngày 19.7.2013 của Chính Phủ 

thì: Methamphetamine là chất ma túy độc hại, được dùng hạn chế trong phân tích, 

kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo 

yêu cầu điều trị. Mặc dù biết như vậy nhưng Vũ Hải D đã mua Methamphetamine 

về sử dụng cùng với Võ Nhất N và sau đó bán lại cho các đối tượng nghiện ma túy 
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khác thì bị bắt quả tang. Vũ Hải D phải chịu trách nhiệm hình sự về trọng lượng 

ma túy đã bán là 4,095 gam Methamphetamine; Võ Nhất N phải chịu trách nhiệm 

hình sự về trọng lượng ma túy đã bán giúp cho Vũ Hải D là 1,155 gam 

Methamphetamine. 

 Trong vụ án này, bị cáo D giữ vai trò chính, toàn bộ số tiền mua và bán ma 

túy là của bị cáo, bị cáo N tham gia với vai trò giúp sức trong việc bán ma túy và 

được D cho sử dụng ma túy. Do đó cần phải xử lý nghiêm và tương xứng với vai 

trò của từng bị cáo. 

 Hành vi mua bán phép chất ma túy do bi ̣ cáo Vũ Hải D và Võ Nhất N gây ra 

là nguy hiểm cho xã hội , xâm phaṃ đến chế đô ̣quản lý của Nhà nước về viêc̣ cất 

giữ, vâṇ chuyển, trao đổi chất ma tuý , nên cần xử lý nghiêm mới có tác dụng giáo 

dục riêng và phòng ngừa chung. 

 Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt cũng cần căn cứ các tình tiết giảm nhẹ 

đối với các bị cáo như : các bị cáo khai báo thành khẩn , biết ăn năn hối cải ; Gia 

đình của bị cáo N có công cách mạng, bị cáo có bà ngoại là thương binh, gia đình 

bị cáo là gia đình liệt sỹ, gia đình bị cáo đã nộp số tiền do phạm tội mà có thay cho 

bị cáo; Để quyết định hình phạt có lý có tình , tạo điều kiện cho các bị cáo an tâm 

cải tạo.  

Trong vụ án này, Huỳnh Thanh N và Nguyễn Phạm Thiên Q có hành vi mua 

0,1050 gam Methamphetamine của D cất giấu trong người N để sử dụng, nhưng 

khối lượng ma túy N, Q tàng trữ chưa đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự, 

nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định xử lý hành chính đối với N và Q là 

phù hợp với các quy định của pháp luật. 

  Đối với đối tượng tên  D và Nguyễn Mạnh T là những người đã bán ma túy 

cho Vũ Hải D; Qua điều tra không xác định được lai lịch cụ thể của đối tượng D, 

nên Cơ quan điều tra đã tách hành vi của D ra để tiếp tục điều tra, truy tìm khi nào 

làm rõ sẽ xử lý sau; Riêng đối với Nguyễn Mạnh T đang bị Cơ quan CSĐT Công 

an tỉnh Bình Định khởi tố, điều tra để xử lý về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” 

trong một vụ án khác nên không đề cập đến vai trò của T trong vụ án này. 

 * Về việc xử lý vật chứng: 

 Quá trình điều tra đã thu giữ: 

 - 01 gói niêm phong, đây là tang vật của vụ án và là chất cấm nên tịch thu 

tiêu huỷ.  

 - 01 điện thoại di động của Vũ Hải D; Đây là công cụ, phương tiện bị cáo sử 

dụng để liên lạc trong việc mua bán ma tuý nên tịch thu sung quỹ nhà nước. 

 Bị cáo Vũ Hải D đã thu số tiền 18.800.000 đồng từ việc bán trái phép 4,095 

gam ma tuý, đây là tiền liên quan đến việc phạm tội của bị cáo nên tịch thu sung 

công quỹ nhà nước. 
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 Ngày 28.11.2016 gia đình bị cáo Vũ Hải D đã nộp thay cho bị cáo số tiền 

liên quan đến việc phạm tội là 15.000.000đ; Do đó tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi 

hành án;  

 Vì những lẽ nêu trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

  

 * Tuyên bố: Bị cáo Vũ Hải D và Võ Nhất N phạm tội “Mua bán trái phép 

chất ma túy”.   

 * Áp dụng: Điểm b Khoản 2 Điều 194; Điểm p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46 

của Bộ luật hình sự. 

 * Xử phạt: Bị cáo Vũ Hải D 07 (bảy) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày bắt tạm giam 08.9.2016.   

 * Áp dụng: Điểm b Khoản 2 Điều 194; Điểm p Khoản 1 Điều 46; Điều 47 

của BLHS 

 * Xử phạt: Bị cáo Võ Nhất N 04 (bốn) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày bắt tạm giam 08.9.2016. 

 * Việc xử lý vật chứng:  Áp dụng Điều 41 của Bộ luật Hình sự và Điều 76 

của Bộ luật tố tụng Hình sự. 

 1. Tịch thu tiêu huỷ:  

 - 01 gói niêm phong, bên ngoài ghi 0,0547 gam hạt tinh thể chứa 

Methamphetamine còn lại sau giám định.  

 2. Tịch thu sung quỹ nhà nước:  

 - 01 điện thoại di động màu đen hiệu OPPO, số Imei 1: 869700027535579, 

số Imeil 2: 869700027535561, không kiểm tra chất lượng bên trong. 

 (Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 10.11.2016 của Cục Thi hành án 

dân sự tỉnh Bình Định). 

 -  Tịch thu của bị cáo Vũ Hải D 18.800.000 đồng. 

 * Tiếp tục tạm giữ 15.000.000đ của bị cáo Vũ Hải D để đảm bảo thi hành án 

(Biên lai thu tiền số 05380 ngày 28.11.2016 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình 

Định)  



6 

 

 * Về án phí: Các bị cáo Vũ Hải D và Võ Nhất N mỗi bị cáo phải chịu phải 

chịu 200.000đ án phí HSST. 

 * Quyền kháng cáo đối với bản án: Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.                                                                                            
 

  Nơi nhâṇ:                              TM. HÔỊ ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TANDCC tại Đà Nẵng;                               Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 
- VKSND tỉnh Bình Định; 

- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Điṇh; 

- Trại tạm giam CA tỉnh Bình Định; 

- CQHSNVCSCA tỉnh Bình Điṇh;       

- Phòng KTNV& THA- TAND tỉnh Bình Định;                                                   

- Cục THADS tỉnh Bình Điṇh; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Định; 

- Những người tham gia tố tuṇg;                                           

- Lưu.                                                                                                   Nguyêñ Viêṭ Hoa 
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