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TỈNH LẠNG SƠN
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NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC, TỈNH LẠNG SƠN
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Bạch Ánh Tuyết
Các Hội thẩm nhân dân:
Ông Hoàng Mạnh Sằn.
Bà Nguyễn Bích Hằng
- Thư ký phiên tòa: Bà Lương Thị Phương Chi – Thư ký Tòa án nhân dân
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn tham
gia phiên tòa: Bà Hoàng Thanh Huyền - Kiểm sát viên.
Ngày 24 tháng 5 năm 2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cao Lộc,
tỉnh Lạng Sơn xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số:
26/2018/TLST-HS ngày 27 tháng 4 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử
số: 25/2018/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 5 năm 2018 đối với bị cáo:
Lê Văn T, sinh ngày 04 tháng 4 năm 1985, tại huyện C, tỉnh Lạng Sơn.
Nơi cư trú: Thôn C, xã T, huyện C, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: Lao động tự
do; trình độ văn hoá: 6/12; dân tộc: Nùng; giới tính: Nam; tôn giáo: Không;
quốc tịch: Việt Nam; con ông: Lê Văn T1 (chết năm 2002) và bà Lý Thị S; vợ,
con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Tại bản án số 17/2011/HSST
ngày 15/11/2011 của Tòa án Quân sự khu vực 2, Quân khu 1 đã xét xử Lê Văn
T 36 tháng tù về tội “Phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia”
Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 09 tháng 02 năm 2018, tiếp đó tạm giam từ
ngày 12 tháng 02 năm 2018 đến nay “có mặt”.
Người chứng kiến: Anh Chu Hồng D “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:
Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 08/02/2018, Lê Văn T một mình đi bộ
theo đường mòn 06 thuộc khu N, thị trấn Đ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn,
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sang Trung Quốc mục đích đi vác hàng thuê. Khi T đi đến giữa đường mòn 06
cách biên giới Việt Nam - Trung Quốc khoảng 400m thì gặp một người đàn ông
khoảng 40 tuổi không biết tên, tuổi, địa chỉ hỏi T có mua pháo không? Do có ý
định tết Nguyên đán năm 2018 về quê ăn tết, thăm gia đình nên thấy người đàn
ông hỏi T nảy ý định mua pháo về quê đốt trong dịp tết. T trả lời có và hỏi người
đàn ông có loại pháo 100 lỗ/01 giàn không? mỗi giàn bao nhiêu tiền? người đàn
ông trả lời T là “ta có pháo loại 100lỗ/1giàn, giá mỗi giàn 120.000đồng. T đồng
ý mua và bảo người đàn ông bán cho T 04 (bốn) giàn pháo loại 100lỗ/1giàn, sau
đó T trả cho người đàn ông 480.000 đồng. Khi T trả tiền xong người đàn ông đi
đến bụi cây ven đường cách chỗ T đứng khoảng 03 mét lấy ra một bao tải dứa
mầu xanh đưa cho T. T mở bao tải dứa ra kiểm tra thì thấy bên trong có 04
(bốn) túi nilon mầu đen đựng 04 (bốn) giàn pháo như thỏa thuận. T vác bao tải
dứa lên vai rồi đi ngược đường mòn 06 theo hướng chợ Đồng Đăng khi đến
đoạn đường T, thuộc khu N, thị trấn Đ, huyện C, tỉnh Lạng Sơn thì bị tổ công
tác Đồn Công an Đồng Đăng, Công an huyện Cao Lộc đang làm nhiệm vụ, yêu
cầu kiểm tra thấy bên trong bao tải có 04 (bốn) túi ni lông mầu đen, bên trong
mỗi túi chứa 01 (một) giàn pháo loại 100 lỗ/1giàn. Tổ công tác lập biên bản
phạm pháp quả tang theo quy định.
Vật chứng thu giữ: 04 (bốn) giàn pháo loại 100 lỗ/1giàn; 01(một) bao tải
dứa; 04 (bốn) túi ni lông mầu đen. Vật chứng đã được dùng trong quá trình giám
định và tiêu hủy hết.
Tại biên bản xác định trọng lượng pháo và chủng loại pháo hồi 22 giờ 05
phút ngày 08/02/2018 tại Đồn Công an Đồng Đăng, Công an huyện Cao Lộc xác
định: 04 (bốn) giàn pháo loại 100 lỗ/1giàn có tổng trọng lượng 16kg (mười sáu
kilôgam)
Tại bản kết luận giám định số: 952/PC54-P2 ngày 12/02/2018 của Viện
khoa học hình sự - Tổng cục cảnh sát kết luận: Mẫu vật gửi giám định là pháo
có đầy đủ đặc tính của pháo nổ (có chứa thuốc pháo, khi đốt gây tiếng nổ)
Tại bản Cáo trạng số 26/CT-VKS, ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Viện
kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn truy tố bị cáo Lê Văn T về tội
“Vận chuyển hàng cấm” theo quy định điểm c khoản 1 Điều 191 của Bộ luật
hình sự.
Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã
truy tố. Lời nói sau cùng bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình
phạt cho bị cáo vì bị cáo còn có mẹ già 70 tuổi.
Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề
nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Lê Văn T phạm tội “Vận chuyển hàng
cấm”; đề nghị áp dụng điểm c khoản 1 Điều 191; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều
51 của Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo từ 09 đến 12 tháng tù.
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Về xử lý vật chứng: 04 (bốn) giàn pháo loại 100 lỗ/1giàn; 01 (một) bao
tải dứa; 04 (bốn) túi ni lông mầu đen. Đề nghi Hội đồng xét xử xác nhận vật
chứng đã được dùng trong qúa trình giám định và tiêu hủy hết.
Hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với
bị cáo.
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 tội danh: Lời khai nhận của bị cáo Lê Văn T tại phiên tòa, phù hợp
với lời khai của bị cáo khai tại cơ quan điều tra, phù hợp biên bản phạm tội quả
tang của Đồn Công an Đồng Đăng, huyện Cao Lộc lập ngày 08 tháng 02 năm
2018 và phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại
phiên tòa. Đồng thời căn cứ vào bản Kết luận giám định số: 952/PC54-P2 ngày
12/02/2018 của Viện khoa học hình sự - Tổng cục cảnh sát, có đủ cơ sở kết luận:
Vào khoảng 22 giờ ngày 08/02/2018, tại đường Trần Quốc T, khu N, thị trấn Đ,
huyện C, tỉnh Lạng Sơn Lê Văn T đã có hành vi vận chuyển hàng cấm (pháo) có
đầy đủ đặc tính của pháo nổ (có chứa thuốc pháo, khi đốt gây tiếng nổ), gồm: 04
(bốn) giàn pháo loại 100lỗ/1giàn, có tổng trọng lượng 16kg, mục đích mang về
quê đốt trong dịp tết. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận
thức được việc vận chuyển pháo về quê đốt là vi phạm pháp luật nhưng bị cáo
vẫn cố tình thực hiện là có lỗi cố ý, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Về
hành vi của bị cáo Lê Văn T có đủ dấu hiệu cấu thành tội “Vận chuyển hàng
cấm” tội danh và khung hình phạt được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 191
của Bộ luật hình sự.
[2] Tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội: Đây là
vụ án vận chuyển hàng cấm là pháo nổ, hành vi của bị cáo tuy ít nghiêm trọng
nhưng gây ảnh hưởng xÊu ®Õn viÖc thùc hiÖn ®ưêng lèi cña §¶ng, chÝnh s¸ch
cña Nhµ nưíc; g©y ¶nh hưëng xÊu vÒ an ninh, trËt tù, an toµn x· héi. Hµnh vi cña
bÞ c¸o ®· trùc tiÕp vi ph¹m ChØ thÞ 406/TTG ngµy 08/8/1994 cña thñ tưíng ChÝnh
phñ vÒ viÖc cÊm s¶n xuÊt, bu«n b¸n, vËn chuyÓn vµ ®èt ph¸o.
[ 3] Để có mức án thỏa đáng, ngoài việc xem xét, tính chất mức độ nguy
hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội nêu trên thì còn phải xem xét đến nhân
thân, tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ để quyết định hình phạt. Về nhân thân: Bị
cáo đã có một tiền án được đương nhiên xóa án tích, nhưng qua đó thể hiện bị
cáo có nhân thân không tốt; tình tiết tăng nặng: bị cáo không có tình tiết tăng
nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự; tình
tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ
quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51của Bộ luật hình sự
[4] C¨n cø vµo quy ®Þnh tại điểm c kho¶n 1 §iÒu 191 của Bộ luật Hình
sự; c¨n cø vµo nh©n th©n vµ t×nh tiÕt t¨ng nÆng gi¶m nhÑ cña bÞ c¸o, c¨n cø vµo
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tÝnh chÊt vµ møc ®é nguy hiÓm cho x· héi cña hµnh vi ph¹m téi cña bÞ c¸o. Héi
®ång xÐt xử xét thấy cần thiết bắt bị cáo phải chấp hành hình phạt tù một thời
gian có như vậy mới đảm bảo được tính nghiêm minh của pháp luật.
[5] Hình phạt bổ sung: Qua việc xác minh tại chính quyền đại phương
thấy bị cáo Lê Văn T không có tài sản riêng, công việc không ổn định nên không
áp dụng hình phạt phụ là phạt tiền đối với bị cáo.
[6] Về xử lý vật chứng: 03 (ba) giàn pháo loại 100 lỗ/1giàn cơ quan điều
tra đã tiêu hủy; 01 (một) giàn pháo loại 100lỗ/ 1 giàn đã dùng làm mẫu vật giám
định hết; 01( một) bao tải dứa; 04 (bốn) túi ni lông mầu đen. Xét là vật cấm tàng
trữ và lưu hành và là vật không có gía trị, cơ quan điều tra xử lý bằng việc dùng
tiêu hủy là đúng luật, Hội đồng xét xử cần tuyên xác xác nhận vật chứng đã
được tiêu hủy và dùng giám định hết.
[7] Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a
khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm
2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu,
nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, buộc bị cáo phải chịu 200.000
đồng án phí hình sự sơ thẩm sung quỹ Nhà nước.
[8] Ý kiến đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa về mức hình
phạt và các vấn đề khác là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được
Hội đồng xét xử chấp nhận.
[9] Trong quá trình điều ra, truy tố, Điều tra viên, Kiểm sát viên đã tuân
thủ theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự; các hành vi, quyết định tố
tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên đều hợp pháp và không có khiếu nại, tố
cáo.
[10] Về quyền kháng cáo: Căn cứ khoản 1 Điều 331; khoản 1 Điều 333
Bộ luật tố tụng hình sự, bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15
ngày kể từ ngày tuyên án.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 191; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51 của
Bộ luật Hình sự.
Xử:
1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Lê Văn T phạm tội “Vận chuyển hàng
cấm”.
2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Lê Văn T 09 (chín) tháng tù. Thời hạn
chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ 09 tháng 02 năm 2018.
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3. Về vật chứng: Xác nhận Cơ quan điều tra đã tiêu hủy 03 giàn pháo loại
100 lỗ/1 giàn và dùng để giám định 01 giàn pháo loại 100 lỗ/1 giàn; tiêu hủy 01
(một) bao tải dứa; 04 (bốn) túi ni lông mầu đen.
4. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự; điểm a,
khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm
2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu,
nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Bị cáo phải chịu 200.000 đồng
án phí hình sự sơ thẩm để sung công quỹ Nhà nước.
5. Về quyền kháng cáo: Căn cứ khoản 1 Điều 331; khoản 1 Điều 333 Bộ
luật tố tụng Hình sự bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày,
kể từ ngày tuyên án./
N¬i nhËn:
- TAND tØnh L¹ng S¬n;
- VKSND tỉnh Lạng Sơn;
- VKSND huyện Cao Lộc;
- Công an huyện Cao Lộc;
- THADS huyện Cao Lộc;
- Sơ tư pháp tỉnh Lạng Sơn;
- BÞ c¸o;
- Lưu HSVA; V.P

tm.héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Bạch Ánh Tuyết
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