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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ông Thái Hoàng Đắc
Các Hội thẩm nhân dân:
1. Ông Trịnh Văn Điệp
2. Bà Nguyễn Huỳnh Hưởng
- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên tòa: Bà Trịnh Nga Muội – Thư ký
Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trần Văn Thời tham gia phiên tòa:
Ông Dƣơng Việt Khái - Kiểm sát viên
Trong ngày 15 tháng 3 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trần
Văn Thời, tỉnh Cà Mau, Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời xét xử sơ thẩm
công khai vụ án hình sự thụ lý số: 22/2018/HSST ngày 13 tháng 02 năm 2018
đối với bị cáo:
Họ và tên: Trần Văn N – sinh năm 1956; tên gọi khác: Năm N
Nơi cư trú: Khóm X, thị trấn S, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; Là
Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; đình chỉ sinh hoạt đảng ngày 21-02-2018;
nghề nghiệp: Làm vuông; trình độ văn hóa: 4/12; con ông Trần Văn L (đã chết)
và bà Trương Thị H (đã chết); vợ: Nguyễn Thị T, con: 06 người (đã trưởng
thành); tiền án, tiền sự: Không; Bị khởi tố, cho tại ngoại ngày 27-11-2017 đến
nay; bị cáo tại ngoại có mặt.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Bị cáo Trần Văn N (Năm N) bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Trần Văn
Thời truy tố về hành vi phạm tội như sau:
Năm 1999 Trần Văn N (Năm N) là trưởng công an Khóm X, thị trấn S,
huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Do tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
khóm 4 phức tạp nên ngày 10/6/1999 N được Công an thị trấn Sông Đốc cấp cho
01 khẩu súng loại tiểu liên, nhãn hiệu CKC, do Tiệp Khắc sản xuất, cùng giấy
phép sử dụng súng quân dụng số 521175 có giá trị đến ngày 03/6/2001. Ngoài ra,

2

ông N còn được trang bị 20 viên đạn nhưng trong quá trình làm nhiệm vụ đã bắn
02 viên còn lại 18 viên. Năm 2004 ông N không còn công tác tại Khóm X, thị
trấn S nhưng không giao nộp dứt điểm mà quản lý tại nhà riêng. Mục đích tàng
trữ trái phép vũ khí quân dụng là để khi có sự việc xảy ra tại nơi ở của N thì dùng
súng để bắn báo động.
Khoảng 19 giờ ngày 29/8/2017, Trần Văn N bị Nguyễn Văn T dùng gạch
đánh trúng vào mắt gây thương tích với tỷ lệ 48% tại khu vui chơi Thành Tân
của ông N thuộc khóm x, thị trấn S, huyện Trần Văn Thời. Sau khi bị gây thương
tích ông N chạy về nhà lấy khẩu súng mà mình đang tàng trữ để bắn báo động
nhưng do máu ra nhiều nên bị ngất xỉu. Qua làm việc N thừa nhận toàn bộ hành
vi phạm tội của mình.
Ngày 29 tháng 8 năm 2017, Công an thị trấn S, huyện Trần Văn Thời thu
tại nhà của Trần Văn N 01 khẩu súng trên thân súng có số 90185049; 01 hộp tiếp
đạn bên trong có 15 viên đạn có ký hiệu 53984, 02 viên đạn có ký hiệu 53980, 01
viên đạn có ký hiệu 71183.
Kết luận giám định số 236-GĐ-2017 ngày 21 tháng 12 năm 2017 của
Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Cà Mau kết luận: Khẩu súng trên thân súng
có số 90185049 là vũ khí quân dụng, loại súng CKC, nguồn gốc xuất xứ Tiệp
Khắc; 18 viên đạn là đạn quân dụng, cở đạn 7,62mm x 39mm, sử dụng được cho
súng CKC.
Tại bản cáo trạng số 28/CT-VKS ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Viện
kiểm sát nhân dân huyện Trần Văn Thời truy tố bị cáo Trần Văn N (Năm N) về
tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ
luật hình sự.
Tại phiên tòa, Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Trần Văn Thời giữ
quyền công tố luận tội và tranh luận: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã
thừa nhận tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng là vi phạm pháp luật nên cáo trạng
truy tố bị cáo là đúng.
Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo; phạm tội nhưng chưa
gây thiệt hại; gia đình bị cáo có người thân tham gia cách mạng. Đề nghị Hội
đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 304 BLHS năm 2015; điểm h, s khoản 1 và
khoản 2 Điều 51 BLHS năm 2015. Xử phạt bị cáo từ 01 năm đến 01 năm 06
tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 02 năm đến 03 năm.
Giao bị cáo cho UBND thị trấn S, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau giám sát,
giáo dục trong thời gian thử thách.
Về xử lý vật chứng: Đề nghị áp dụng Điều 47 BLHS năm 2015; Điều 106
BLTTHS năm 2015. Giao cho công an huyện Trần Văn Thời quản lý 01 khẩu
súng CKC trên thân súng có số 90185049; 01 hộp tiếp đạn và 18 viên đạn.
Bị cáo nói lời nói sau cùng: Xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
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NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã
được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:
[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện
Trần Văn Thời, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trần Văn Thời,
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 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, hành vi, quyết định tố
tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện điều
hợp pháp.
[2] Tại phiên tòa bị cáo khai nhận: Khoảng 19 giờ ngày 29/8/2017, Trần
Văn N bị Nguyễn Văn T dùng gạch đánh trúng vào mắt gây thương tích với tỷ lệ
48% tại khu vui chơi Thành Tân của bị cáo thuộc khóm x, thị trấn S, huyện Trần
Văn Thời. Sau khi bị thương tích, bị cáo về nhà lấy khẩu súng mà mình đang
tàng trữ để bắn báo động, do máu ra nhiều nên bị ngất xỉu, súng đã lên đạn
nhưng chưa bắn được. Bị cáo đã thừa nhận, thời gian từ năm 2004 đến ngày 298-2017, bị cáo không làm công an Khóm X, thị trấn S những vẫn tàng trữ trái
phép 01 khẩu súng quân dụng, loại súng CKC tại nhà riêng của bị cáo.
Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo
tại cơ quan điều tra, biên bản khám nghiệm hiện trường, thực nghiệm điều tra
cùng với các chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án. Khi thực hiện hành vi, bị cáo là
người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp,
theo kết luận giám định, vũ khí bị cáo tàng trữ là vũ khí quân dụng, loại súng
CKC, nguồn gốc xuất xứ Tiệp Khắc và 18 viên đạn sử dụng cho súng CKC. Từ
đó có đủ cơ sở kết luận bị cáo đã phạm tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân
dụng", tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật hình
sự năm 2015.
Tại phiên tòa, bị cáo xác định thị trấn S là địa bàn phức tạp, mục đích bị
cáo tàng trữ để bắn báo động khi có tội phạm xảy ra và để phòng thân. Bản thân
bị cáo biết rõ tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng là vi phạm pháp luật hình sự
nhưng vẫn cố ý thực hiện. Hành vi tàng trữ trái phép vụ khí quân dụng của bị cáo
Trần Văn N là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến tài sản của Nhà
nước. Mặc dù bị cáo phạm tội chưa gây thiệt hại nhưng bị cáo vẫn phải chịu
trách nhiệm hình sự do hành vi của mình gây ra.
[3] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại
phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại; bị
cáo và gia đình bị cáo có công với cách mạng (bị cáo trực tiếp tham gia bộ đội và
nhiều năm công tác ở địa phương; anh ruột bị cáo là Trần Văn A - liệt sĩ). Đây là
những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm h, s khoản
1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015.
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Ngoài ra, bị cáo có nhân thân tốt, chưa tiền án tiền sự, có địa chỉ cư trú rõ
ràng. Theo quy định tại Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 và Nghị quyết số
01/2013/NQ-HĐTP ngày 06/11/2013 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân
tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 60 của Bộ luật hình sự năm 1999 về án treo.
Trường hợp của bị cáo N có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên không cần thiết cách ly
bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần giao bị cáo về địa phương quản lý, giáo
dục là phù hợp với đường lối, chính sách và sự khoan hồng của pháp luật.
[4] Về xử lý vật chứng: Cơ quan điều tra thu giữ của bị cáo 01 khẩu súng
CKC trên thân súng có số 90185049; 01 hộp tiếp đạn và 18 viên đạn. Xét nguồn
gốc khẩu súng này theo giấy xác nhận ngày 30-8-2017 của Công an huyện Trần
Văn Thời thể hiện: Năm 1999, Công an huyện Trần Văn Thời cấp cho Công an
thị trấn Sông Đốc 01 khẩu súng để quản lý, phục vụ công tác ở địa phương, loại
súng tiểu liên CKC có đặc điểm như trên, có cấp giấy phép sử dụng súng quân
dụng số 521175 do Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau ký ngày ngày 10-6-1999.
Năm 1999 đến nay, cán bộ quản lý vũ khí quân dụng của Công an huyện Trần
Văn Thời đã thay đổi nhiều người, trụ sở cơ quan cất, sửa nhiều lần, nơi quản lý
theo dõi sổ sách có liên quan đến vũ khí đã thất lạc. Như vậy, bị cáo tàng trữ vũ
khí quân dụng do Công an huyện Trần Văn Thời cấp nên giao lại cho đơn vị cấp
súng quản lý là phù hợp.
[5] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng.
Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH
1. Tuyên bố bị cáo Trần Văn N (Năm N) phạm tội "Tàng trữ trái phép vũ
khí quân dụng".
Áp dụng khoản 1 Điều 304; điểm h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65
Bộ luật hình sự năm 2015.
Xử phạt bị cáo Trần Văn N (Năm N) 01 (một) năm tù cho hƣởng án
treo. Thời gian thử thách 02 năm tính từ ngày tuyên án.
Giao bị cáo Trần Văn N (Năm N) cho Ủy ban nhân dân thị trấn Sông Đốc,
huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau quản lý, giáo dục trong thời gian thử thách.
Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì giải quyết theo quy định tại khoản 1
Điều 69 của Luật thi hành án hình sự.
2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 42 Bộ luật hình sự năm 2015; 106
của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.
Giao cho Công an huyện Trần Văn Thời quản lý 01 khẩu súng CKC trên
thân súng có số 90185049; 01 hộp tiếp đạn và 18 viên đạn.
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(Biên bản giao nhận vật chứng ngày 13-02-2018 tại Chi cục thi hành án
dân sự huyện Trần Văn Thời).
4. Về án phí: Áp dụng Điều 135, 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;
Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ
Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí
tòa án;
Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo phải chịu 200.000 đồng.
Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên
án.
Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành
án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có
quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án
hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật
Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều
30 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014).
Nơi nhận:
- Phòng NV-GĐKT (gửi Email)
- VKSND huyện Trần Văn Thời (1b);
- CAND huyện Trần Văn Thời (1b);
- THADS huyện Trần Văn Thời (1b);
- Bị cáo và người bị hại;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà

Thái Hoàng Đắc

