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“Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng ”

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ C
TỈNH KHÁNH HÒA
Với thành phần hội đồng xét xử gồm có:
- Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Ngô Nhị Hồng
- Các Hội thẩm nhân dân:
1. Bà Bùi Thị Thu Hà
2. Ông Đặng Ngọc Hương
- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Lê Thị Ngọc Hiên – thư ký tòa án nhân
dân thành phố C, tỉnh Khánh Hòa.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố C, tỉnh Khánh Hòa tham gia
phiên tòa: Ông Lê Quang Khải– Kiểm sát viên.
Ngày 11 tháng 4 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố C, Hội
đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố C mở phiên toà xét xử sơ thẩm công khai
vụ án hình sự thụ lý số: 02/2018/HSST ngày 10 tháng 01 năm 2018 đối với bị cáo:
Nguyễn Hữu N (Tý tửng), sinh năm: 1998; HKTT: Tổ dân phố L, phường
C, thành phố C, tỉnh Khánh Hòa; Chỗ ở hiện nay: Tổ dân phố P, phường C, thành
phố C, tỉnh Khánh Hòa; Nghề nghiệp: nuôi tôm; Văn hoá: 08/12; Dân tộc: Kinh;
Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Phật giáo; Cha: Nguyễn Trần S, sinh năm 1967;
mẹ Nguyễn Thị Ngọc T (chết); Vợ, con: chưa; Tiền án: không; Tiền sự:
- Ngày 13/7/2016 bị công an thành phố C xử phạt 1.250.000 đồng về hành vi
xâm hại sức khỏe của người khác.
- Ngày 01/9/2017 bị công an thành phố C xử phạt 2.500.000 đồng về hành vi
cố ý gây thương tích.
Nhân thân:
- Ngày 20/4/2012 bị Công an thành phố C xử phạt cảnh cáo về hành vi trộm
cắp tài sản.
- Ngày 15/4/2016 bị Công an thành phố C xử phạt 1.250.000 đồng về hành
vi xâm hại sức khỏe của người khác.
- Ngày 15/4/2016 bị Công an thành phố C xử phạt 1.250.000 đồng về hành
vi xâm hại sức khỏe của người khác.
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- Ngày 28/12/2017 bị Tòa án nhân dân thành phố C xử phạt 02 năm tù về tội
“Hủy hoại tài sản”.
Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 28/9/2017. (có mặt tại phiên toà).
* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
Anh Võ Thành T, sinh năm: 1997.
Trú tại: Thôn B, xã C, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa (Có đơn xin xét
xử vắng mặt).
NỘI DUNG VỤ ÁN
Bị cáo Nguyễn Hữu N bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cam Ranh truy
tố về hành vi phạm tội như sau:
Khoảng đầu năm 2017, Nguyễn Hữu N được người tên Lê Văn H (chưa rõ
lai lịch) cho 01 cây súng hình bút màu trắng và 10 viên đạn màu vàng. N cất giấu
cây súng và đạn vào trong 01 giỏ xách da màu đen để làm kỷ niệm. Đến ngày
18/9/2017, N mang theo chiếc giỏ sách này đựng quần áo đi sang đảo B, xã C,
thành phố C chơi.
Khoảng 14 giờ ngày 18/9/2017, N, Tô Lâm Đình Đ, Trần Văn H, Nguyễn
Hoàng X, Trần Hữu N, Nguyễn Văn T, Võ Thành T đến quán L thuộc thôn B, xã
C, thành phố C để ăn nhậu. Sau đó, N và Tô Lâm Đình Đ đi xuống khu vực bãi
Nồm để chơi. Lúc này, T lấy giỏ sách của N thì thấy bên trong có cây súng và đạn
nên lấy cây súng và 02 viên đạn ra xem. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, N
quay lại quán thì thấy T đang cầm trên tay cây súng. T hỏi N; “súng bắn sao”. N
nói “súng bắn không được đâu, đưa đây”. T đưa lại súng và đạn cho N và nói:
“súng giả, súng tầm bậy”. N không biết đã được lắp đạn nên nói: “để tao bắn thử
cho coi” với mục đích trêu đùa với T. N dùng súng bắn vào hông trái của T gây
thương tích. T được Trần Hữu N, T, X đưa đi cấp cứu. N ở lại quán và bỏ hung khí
vào giỏ sách. Sau đó, X quay lại quán thì N đưa chiếc giỏ sách cho X cất giữ. X
đồng ý. Cơ quan điều tra Công an thành phố C tiến hành thu giữ 01 cây súng dạng
bút; 09 viên đạn và một số đồ vật khác.
Tại bản kết luận giám định số 3192 ngày 20/9/2017 của Phân viện khoa
học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh kết luận:
1. Cây súng trên là súng tự chế hình bút. Súng sử dụng để bắn phát một với
loại đạn tiêu chuẩn cỡ 5,6 mm x 15,6 mm, nằm trong danh mục vũ khí quân dụng.
2. 09 viên đạn trên là đạn chưa bắn thuộc loại đạn tiêu chuẩn cỡ 5,6 mm x
15,6 mm (đạn thể thao quốc phòng). Đạn sử dụng để bắn với một số loại súng cỡ
nòng 5,6 mm như: súng ám sát hình bút máy, K55, TOZ8, các loại súng tự chế có
đường kính buồng chứa đạn 6 mm…
Tại Bản cáo trạng số 04/VKS-HS ngày 10/01/2018, Viện kiểm sát nhân dân
thành phố C đã truy tố bị cáo Nguyễn Hữu N về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép
vũ khí quân dụng” theo quy định tại khoản 1 Điều 230 Bộ luật hình sự.
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Đối với Nguyễn Hoàng X có hành vi cất giữ chiếc giỏ sách cho Nguyễn
Hữu N nhưng không biết bên trong giỏ sách có cây súng nên không truy cứu trách
nhiệm hình sự.
Đối với người tên Lê Văn H có hành vi cho Nguyễn Hữu N 01 súng hình
bút và 10 viên đạn, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố C chưa làm rõ
được lai lịch, tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau.
Tại phiên tòa, đại diện VKSND thành phố C giữ nguyên nội dung bản cáo
trạng nêu trên, đề nghị HĐXX áp dụng khoản 1 Điều 230, điểm p khoản 1 Điều 46
Bộ luật hình sự năm 1999.
Đề nghị: xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu N từ 02 đến 03 năm tù.
Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ
vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng
cứ, ý kiến của kiểm sát viên, ý kiến của bị cáo và những người tham gia tố tụng
khác.
HỘI ĐỒNG XÉT XỬ NHẬN ĐỊNH
[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố
C, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố C, Kiểm sát viên trong quá
trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định
của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và người có
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành
vi, quyết định 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.
[2] Về nội dung vụ án: Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Hữu N đã khai nhận
toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của người
có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng và các tài liệu chứng cứ có
trong hồ sơ vụ án, thể hiện: Nguyễn Hữu N đã có hành vi tàng trữ trái phép 01 cây
súng tự chế hình bút là súng sử dụng để bắn phát một với loại đạn tiêu chuẩn cỡ
5,6 mm x 15,6 mm, nằm trong danh mục vũ khí quân dụng và vào khoảng 15 giờ
30 phút ngày 18/9/2017, Nguyễn Hữu N đã sử dụng trái phép cây súng nêu trên
gây thương tích cho Võ Thành T.
[2.1] Về tính chất và định khung hình phạt: Hành vi của bị cáo đã có đủ
yếu tố cấu thành tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định
tại khoản 1 điều 230 Bộ luật hình sự năm 1999 của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam. Do đó, cáo trạng số 04/VKS-HS ngày 10/01/2018 của Viện kiểm sát
nhân dân thành phố C đã truy tố bị cáo về điều khoản nêu trên là có căn cứ, đúng
pháp luật.
Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến an
toàn công cộng, trật tự công cộng là khách thể quan trọng được luật hình sự bảo vệ,
làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị và trật tự và an toàn xã hội ở địa
phương, gây hoang mang lo lắng trong cộng đồng dân cư. Bị cáo N là người có
nhiều tiền sự và nhân thân xấu các về hành vi vi phạm pháp luật nhưng không tu
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dưỡng rèn luyện bản thân mà lại phạm tội nên cần xử phạt bị cáo mức án nghiêm
khắc để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung trong toàn xã hội.
Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thật thà khai báo,
ăn năn hối cải nên Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo
để bị cáo yên tâm cải tạo tốt, sớm trở thành công dân tốt có ích cho gia đình và xã hội.
[2.2] Về trách nhiệm dân sự:
Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là anh Võ Thành T không yêu
cầu bồi thường dân sự nên HĐXX không xem xét.
[2.3] Về vật chứng vụ án: Vật chứng vụ án theo biên bản giao nhận vật
chứng lập ngày 11/01/2018 giữa cơ quan Công an thành phố C và Chi cục thi hành
án dân sự thành phố C gồm: 01 (một) con dao làm bằng kim loại màu đen dài 29
cm, bản dao rộng 03 cm, mũi dao sắc nhọn, trên mặt lưỡi dao có in chữ
“Sertllaarage Equipmenttla”; 01 (một) giỏ xách da màu đen có dây đeo, mặt ngoài
có in chữ “Kulnzo”.
Đây là tài sản riêng của bị cáo N nhưng bị cáo từ chối nhận lại, xét không
còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.
Ngoài ra, cơ quan điều tra Công an thành phố C đang thu giữ 01 cây súng
dạng bút tự tạo làm bằng kim loại màu trắng dài 16 cm, bên trong có một vỏ đạn
kim loại màu đồng và 06 (sáu) viên đạn màu vàng đen dài 2,5 cm
HĐXX giao các vật chứng trên cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa xử
lý theo thẩm quyền.
[3] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Hữu N phải nộp án phí HSST theo quy định
của pháp luật.
Vì caùc leõ treân;
QUYEÁT ÑÒNH:

Căn cứ vào khoản 1 điều 230, điểm p khoản 1điều 46 Bộ luật hình sự năm
1999; Căn cứ vào điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; Căn cứ vào Nghị quyết số
326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
[1].Tuyeân boá bò caùo Nguyễn Hữu N phaïm toäi “Tàng trữ, sử dụng trái phép
vũ khí quân dụng”
Xöû phaït bò caùo Nguyễn Hữu N 03(Ba) năm tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày
bắt 28/9/2017.
[2]. Về trách nhiệm dân sự: Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là anh
Võ Thành T không yêu cầu bồi thường dân sự nên HĐXX không xem xét.
[3]. Về vật chứng vụ án: Tịch thu tiêu hủy 01 (một) con dao làm bằng kim
loại màu đen dài 29 cm, bản dao rộng 03 cm, mũi dao sắc nhọn, trên mặt lưỡi dao
có in chữ “Sertllaarage Equipmenttla”; 01 (một) giỏ xách da màu đen có dây đeo,
mặt ngoài có in chữ “Kulnzo”.
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(Tình trạng vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng lập ngày
11/01/2018 giữa cơ quan Công an thành phố C và Chi cục thi hành án dân sự thành
phố C)
Giao cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa xử lý theo thẩm quyền 01 cây
súng dạng bút tự tạo làm bằng kim loại màu trắng dài 16 cm, bên trong có một vỏ
đạn kim loại màu đồng và 06 (sáu) viên đạn màu vàng đen dài 2,5 cm
(Vật chứng do cơ quan điều tra Công an thành phố C đang thu giữ)
[4].Veà aùn phí: Bò caùo Nguyễn Hữu N phaûi nộp 200.000 ñồng tieàn aùn phí sô
thaåm hình sự.
Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ
thẩm. Riêng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án
trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án sơ thẩm hoặc từ ngày niêm yết bản
án sơ thẩm.
Nơi nhận:
- Bị cáo.
Chuû toa
- VKSND thành phố C.
- TAND tỉnh Khánh Hòa
- VKSND tỉnh Khánh Hòa
- UBND p.C
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – chủ tọa phiên tòa

Ngô Nhị Hồng

