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QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2003/HĐTP-HS NGÀY 27-02-2003 VỀ VỤ ÁN GIÀNG PÀ SỀNH CÙNG ĐỒNG BỌN PHẠM

TỘI "MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TUÝ"

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

.........

Tại phiên toà ngày 27-02-2003 xét xử giám đốc thẩm vụ án hình sự đối với:

Giàng Pà Sềnh (còn có tên gọi khác là Giàng Pá Sình, Giàng Pà Sình, Giàng Pă Sình, Giàng Pá Sềnh, Giàng Pa Sềnh)

sinh năm 1946; trú tại bản Huổi Hua, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Lai Châu; dân tộc H

’ 

mông; trình độ văn

hoá: lớp 01/10; làm ruộng; con ông Giàng Trừ Tú (đã chết) và bà Mùa Thị Dung; bị bắt giam từ ngày 17-08-1998.

(Trong vụ án này còn có bị cáo Nguyễn Trọng Đạt).

NHẬN THẤY:

Do có sự thống nhất, thoả thuận trước giữa Nguyễn Trọng Đạt, Giàng Pá Sình với hai người khách mua ma tuý gồm

một nam, một nữ, ngày 17-08-1998 Nguyễn Trọng Đạt dùng xe máy đèo người khách nữ đến khu vực Uỷ ban nhân dân

xã Núa Ngam, huyện Điện Biên gặp Giàng Chứ Tro nhận 5 bánh Hêrôin có trọng lượng 1,75kg vận chuyển về nhà

Đạt. Đến 22 giờ 40 phút cùng ngày, Nguyễn Trọng Đạt cùng Giàng Pá Sình và hai người khách đó đang giở hàng để

kiểm tra thì bị Công an phát hiện và bắt quả tang. Lợi dụng sơ hở trong lúc bắt giữ, hai người khách chạy thoát, còn

Sình và Đạt bị bắt giữ.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 108/HSST ngày 04-06-1999, Toà án nhân dân tỉnh Lai Châu áp dụng khoản 4 Điều 185đ;

Điều 33; khoản 1 Điều 185 (o) Bộ luật Hình sự năm 1985 phạt Giàng Pá Sình tử hình về tội mua bán trái phép chất ma

tuý.

Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 1846/HSPT ngày 30-09-1999 Toà Phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội áp

dụng điểm a khoản 4 Điều 185đ; Điều 185 (o) Bộ luật Hình sự năm 1985 phạt Giàng Pá Sình (Giàng Pà Sình) còn gọi là

Giàng Pă Sình tử hình về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 47/HS- TK ngày 25-10-2002, Chánh án Toà án nhân dân tối cao đề nghị

Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao sửa lại họ và tên của bị cáo cho đúng với họ và tên chính thức của

bịcáo.

Tại phiên toà, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhất trí với kháng nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao.

XÉT THẤY:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án thì họ và tên của bị cáo được thể hiện khác nhau là Giàng Pà Sình, Giàng Pá

Sềnh, Giàng Pa Sềnh, Giàng Pă Sình, Giàng Pá Sình. Những tài liệu này thể hiện không đúng họ và tên chính thức của

bị cáo vì theo biên bản xác minh ngày 26-09-2000 có mặt ông Quàng Văn Xương (Chủ tịch xã Núa Ngam), ông Nguyễn

Ngọc Lân (Phó chủ tịch, Trưởng Công an xã Núa Ngam), ông Giàng Chái Mua (em ruột bị cáo), bà Mùa Thị Nhìa (vợ

bị cáo) và Giàng A Của (con đẻ bị cáo) cùng cán bộ Phòng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu thì họ và tên chính

thức của bị cáo được xác định là Giàng Pà Sềnh. Họ và tên này của bị cáo cũng phù hợp với họ và tên của bị cáo tại lý
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lịch bị can do Công an tỉnh Lai Châu cung cấp ngày 26-09-2000. Vì vậy, tại Bản án phúc thẩm số 1846/HSPT ngày

30-09-1999 Toà Phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã xác định họ và tên của bị cáo là Giàng Pá Sình (họ

và tên ghi trong lý lịch tư pháp là Giàng Pà Sình, bị cáo khai còn có tên gọi là Giàng Pă Sình) là không chính xác.

Vì các lẽ trên và căn cứ vào khoản 4 Điều 254 Bộ luật Tố tụng Hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

1- Sửa Bản án hình sự phúc thẩm số 1846/HSPT ngày 30-09-1999 của Toà Phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Hà

Nội như sau: áp dụng điểm a khoản 4 Điều 185đ; Điều 185 (o) Bộ luật Hình sự năm 1985 phạt Giàng Pà Sềnh (còn có

tên gọi khác là Giàng Pá Sình, Giàng Pà Sình, Giàng Pă Sình, Giàng Pá Sềnh , Giàng Pa Sềnh) tử hình về tội mua bán

trái phép chất ma tuý.

2- Các quyết định khác của Bản án phúc thẩm không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật.

Lý do sửa Bản án phúc thẩm:

Vì ghi họ, tên của bị cáo không chính xác.
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