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Bản án số: 350/2018/HS-ST.
Ngày 04 - 10 -2018.
NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ B - TỈNH ĐỒNG NAI
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Kim Dung.
Các Hội thẩm nhân dân: Baø Tröông Thò Thìn.
Ông Nguyeãn Trung Dieãn.
- Thư ký phiên tòa: Bà Nông Thị Hồng Hạnh – Thư ký Tòa án nhân dân
thành phố B, tỉnh Đồng Nai.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố B, tỉnh Đồng Nai tham gia
phiên tòa: Ông Haø Quoác Huøng - Kiểm sát viên.
Ngày 04 tháng 10 năm 2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh
Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số:
271/2018/TLST-HS, ngày 08 tháng 8 năm 2018 đối với bị cáo theo Quyết định đưa
vụ án ra xét xử số: 336/2018/QĐXXST-HS ngày 17 tháng 9 năm 2018 đối với bị
cáo:
Nguyễn Nhật T, sinh năm 1994 taïi Sóc Trăng.
Nơi cư trú: Ấp An Ninh 1, thị trấn K, huyện K, tỉnh Sóc Trăng.
Chỗ ở hiện nay: Tổ 5, khu phố 2A, phường D, thành phố B, tỉnh Đồng
Nai.
Nghề nghiệp: Khoâng, trình độ học vấn: 10/12; dân tộc: Khơ me; giới tính:
nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Dày, sinh năm
1967 và bà Sơn Thị Huyền, sinh năm 1963; vợ: Phạm Thị Huyền Trân, sinh năm
1995, có 01 con sinh năm 2013, tiền án, tiền sự: không.
Bò taïm giam töø ngaøy 17/12/2017. Hiện đang bị tạm giam tại Nhaø taïm giöõ
Công an thành phố B về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
(Bị cáo có mặt tại phiên tòa).

NỘI DUNG VỤ ÁN:
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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 23 giờ 00 ngày 14 tháng 11 năm 2017, tại khu vực trạm thu phí
trên đường Đồng Khởi thuộc khu phố 3 phường D, thành phố B, tænh Ñoàng Nai,
Nguyễn Nhật T gặp tên Toàn Đen (chưa rõ lai lịch). Toàn Đen đề nghị vay của
Nguyễn Nhật T 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) và đưa choT giữ 01
(một) khẩu súng hiệu Tokarev K54 và 01 (một) băng đạn có 02 viên đạn ký
hiệu: 711E.T đồng ý và đưa tiền cho Toàn Đen rồi lấy khẩu súng và 02 viên đạn
mang về cất giấu tại tủ quần áo trong phòng trọ thuộc tổ 5, khu phố 2A, phường
D, thành phố B, tænh Ñoàng Nai. Đến khoảng 12 giờ 45 phút ngày 17 tháng 12
năm 2017, Nguyễn Nhật T cùng với Đỗ Cao Trung và Nguyễn Tấn Đạt có hành
vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công
an thành phố B, tænh Ñoàng Nai kiểm tra phát hiện bắt quả tang.
Vật chứng được thu giữ gồm:
- 01 (một) khẩu súng hiệu Tokarev K54 và 01 (một) băng đạn bên trong
có 02 viên đạn ký hiệu: 711E. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố B,
tænh Ñoàng Nai đã giao cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai quản lý.
- 190 viên ma túy tổng hợp (trọng lượng 75,7407 gam ma túy loại
Ketamine, Racemethorphan), 01 gói cỏ mỹ, 01(một) gói chất tạo khói, 01 (một)
điện thoại di động, 01 (một) nỏ thủy tinh và 5.000.000đoàng (Năm triệu đồng).
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an
tỉnh Đồng Nai.
Tại kết luận giám định số: 211/C54B ngày 03/01/2018 của Phân viện
Khoa hoïc hình söï tại thaønh phoá Hồ Chí Minh kết luận:
“Khẩu súng gửi giám định là súng ngắn Tokarev (K54), cỡ nòng
7,62mm. Dùng khẩu súng nêu trên bắn thực nghiệm với loại đạn tiêu chuẩn cỡ
7,62mm x 25mm, kết quả đạn nổ. Khẩu súng nêu trên là vũ khí quân dụng.
02 (hai) viên đạn màu vaøng, ký hiệu: 711E gửi giám định là đạn đã bắn
nhưng không nổ thuộc loại đạn tiêu chuẩn cỡ 7,62mm x 25mm. 02 (hai) viên
đạn nêu trên là vũ khí quân dụng.”
Quá trình điều tra đã xác định: Nguyễn Nhật T cùng đồng phạm có hành
vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ
quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai. Ngày 25/12/2017 và ngày
16/01/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố B khởi tố vụ án, khởi
tố bị can đối với Nguyễn Nhật T cùng đồng phạm về tội “Tàng trữ, mua bán trái
phép chất ma túy” và chuyển hồ sơ vụ án cùng tang vật đến Cơ quan Cảnh sát
điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra theo thẩm quyền.
Qua điều tra xác minh, xác định Toàn Đen có tên là Đặng Quang Toàn,
sinh năm 1981, ngụ tại: Thôn Thanh Lăng, xã Quảng Thanh, huyện Thủy
Nguyên, thành phố Hải Phòng. Hiện Đặng Quang Toàn đã bỏ đi khỏi địa
phương, nên Cơ quan điều tra chưa làm việc được.
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Bản cáo trạng số: 327/CT/VKSBH ngày 07/9/2018 của Viện kiểm sát
nhân dân thành phố B, tænh Ñoàng Nai truy tố bị cáo Nguyeãn Nhaät Taân về tội
“Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại khoản 1 Điều 230 Bộ
luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009.
Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát trình bày lời luận tội vẫn giữ
nguyên quyết định truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 230;
ñieåm p khoaûn 1 Ñieàu 46 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009
xử phạt bị cáo Nguyeãn Nhaät Taân töø 01 (moät) naêm 06 (saùu) thaùng tuø ñeán 02
(hai) naêm tuø.
Lời nói sau cùng của bị cáo Nguyeãn Nhaät Taân: Đề nghị Hội đồng xét xử
xem xét giảm nhẹ hình phạt cho 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 hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an thành phố
B, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố B, kiểm sát viên trong quá
trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định
tại Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không 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] Xét lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các lời khai của bị
cáo tại giai đoạn điều tra, lời khai của người làm chứng, bieân baûn baét ngöôøi
phaïm toäi quaû tang, các chứng cứ khác có tại hồ sơ và cáo trạng Viện kiểm sát
nhân dân thành phố B truy tố. Từ đó đã có đủ cơ sở kết luận: Từ ngày
14/11/2017 đến ngày 17/12/2017, tại nhà trọ thuộc tổ 5, khu phố 2A, phường D,
thành phố B, tænh Ñoàng Nai. Bò caùo Nguyễn Nhật T đã có hành vi tàng trữ trái
phép: 01 (Một) khẩu súng ngắn hiệu Tokarev K54 và 02 viên đạn ký hiệu: 711E
là vũ khí quân dụng thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố B, tænh
Ñoàng Nai phát hiện bắt quả tang.
Tại kết luận giám định số: 211/C54B ngày 03/01/2018 của Phân viện
Khoa hoïc hình söï tại thaønh phoá Hồ Chí Minh kết luận: “Khẩu súng gửi giám
định là súng ngắn Tokarev (K54), cỡ nòng 7,62mm. Dùng khẩu súng nêu trên
bắn thực nghiệm với loại đạn tiêu chuẩn cỡ 7,62mm x 25mm, kết quả đạn nổ.
Khẩu súng nêu trên là vũ khí quân dụng.
02 (hai) viên đạn màu vaøng, ký hiệu: 711E gửi giám định là đạn đã bắn
nhưng không nổ thuộc loại đạn tiêu chuẩn cỡ 7,62mm x 25mm. 02 (hai) viên
đạn nêu trên là vũ khí quân dụng.”
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Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xaâm phaïm ñeán cheá ñoä quaûn
lyù vuõ khí quaân duïng cuûa Nhaø nöôùc neân cần xử phạt bị cáo một mức án nghieâm
tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, cách ly bị cáo ra
khỏi xã hội một thời gian nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.
[3] Về tình tiết tăng nặng: Bò caùo Nguyễn Nhật T không coù tình tiết tăng
nặng.
[4] Về tình tiết giảm nhẹ: Sau khi phạm tội vaø taïi phieân toøa bò caùo thành
khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân tốt chưa có tiền án, tiền sự. Bị cáo ñöôïc
höôûng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 vaø
khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
[5] Veà vaät chöùng:
- Đối với 01 (một) khẩu súng K54 cỡ nòng 7,62mm và 01 (một) băng đạn
bên trong có 02 viên đạn ký hiệu: 711E. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an
thành phố B, tænh Ñoàng Nai đã giao cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai
quản lý theo bieân baûn giao, nhaän vaät chöùng ngaøy 24/9/2018.
- 190 viên ma túy tổng hợp (trọng lượng 75,7407 gam ma túy loại
Ketamine, Racemethorphan), 01 gói cỏ mỹ, 01(một) gói chất tạo khói, 01 (một)
điện thoại di động, 01 (một) nỏ thủy tinh và 5.000.000đoàng (Năm triệu đồng).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Coâng an thaønh phoá Bieân Hoøa đã chuyển giao Cơ
quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai.
[6] Đối với Toàn Đen (chưa rõ lai lịch) có hành vi “Tàng trữ trái phép vũ
khí quân dụng”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố B tiếp tục xác
minh làm rõ xử lý sau.
[7] Đối với haønh vi bò caùo Nguyễn Nhật T cùng đồng phạm có hành vi
Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Ngaøy 25/9/2018 Toøa aùn nhaân daân tænh
Ñoàng Nai xeùt xöû taïi baûn aùn hình söï sô thaåm soá: 61/2018/HS – ST xöû phaït bò
caùo Nguyeãn Nhaät Taân 16 (möôøi saùu) naêm tuø, do baûn aùn hình söï sô thaåm soá:
61/2018/HS-ST chöa coù hieäu löïc phaùp luaät neân Hoäi ñoàng xeùt xöû khoâng toång
hôïp hình phaït.
[8] Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố
tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày
30/12/2016 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 Nguyễn Nhật T phải
chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
Tuyên bố bị caùo Nguyeãn Nhaät Taân phạm tội “Tàng trữ trái phép vũ khí
quân dụng”.
Áp dụng Nghị quyết số: 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội;
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Áp dụng khoản 1 Điều 230 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm
2009; điểm s khoản 1 vaø khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ
sung năm 2017.
Xử phạt bị cáo Nguyeãn Nhaät Taân 01 (moät) naêm 06 (saùu) thaùng tuø.
Thôøi haïn tù tính từ ngày baét thi haønh aùn.
Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố
tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày
30/12/2016 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 caùo Nguyeãn Nhaät Taân
phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.
Bị caùo Nguyeãn Nhaät Taân được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ
ngày tuyên án.
Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai (1);
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai (1);
- Viện kiểm sát nhân dân TP. B (2);
- Nhà tạm giữ Công an TP. B (1);
- Thi hành án hình sự (6);
- Bị cáo (1);
- Lưu hồ sơ vụ án (1).

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Trần Thị Kim Dung
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Tröông Thò Thìn

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyeãn Trung Dieãn
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Trần Thị Kim Dung

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai (1);
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai (1);
- Viện kiểm sát nhân dân TP. B (2);
- Nhà tạm giữ Công an TP. B (1);
- Thi hành án hình sự (6);
- Bị cáo (1);
- Lưu hồ sơ vụ án (1).

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Trần Thị Kim Dung
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
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Trần Văn Chánh

Thiều Thị Phi Loan
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Trần Thị Kim Dung

Nơi nhận:

- Tòa án tỉnh Đồng Nai (1);
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai (1);
- Viện kiểm sát nhân dân TP. B (2);
- Nhà tạm giữ Công an TP. B (1);
- Thi hành án hình sự (6);
- Bị cáo (1);
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (1);
- Lưu hồ sơ vụ án (1).

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Trần Thị Kim Dung
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