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TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN CHÂU THÀNH
TỈNH TÂY NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 87/2018/HS-ST
Ngày: 30-11-2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TÂY NINH
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thiên Di.
Các Hội thẩm nhân dân:
1. Ông Nguyễn Văn Vân;
2. Bà Nguyễn Thị Kim Linh.
- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lan, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Châu
Thành, tỉnh Tây Ninh.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh tham
gia phiên tòa: Ông Lê Ngọc Lam, Kiểm sát viên.
Ngày 30 tháng 11 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Châu Thành,
tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 83/2018/TLST–HS
ngày 16 tháng 11 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:
87/2018/QĐXXST-HS ngày 19 tháng 11 năm 2018 đối với bị cáo:
1. Dương Hồ H, sinh năm 1977 tại tỉnh Trà Vinh; nơi cư trú: Khóm 1, thị
trấn C, huyện L, tỉnh Trà Vinh; nghề nghiệp: Phụ giúp gia đình; trình độ văn hóa
(học vấn): Lớp 05/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch:
Việt Nam; con ông Dương Bá Đ, sinh năm 1937 (đã chết) và bà Hồ Thị N, sinh
năm 1939; bị cáo có vợ tên Phạm Thị T, sinh năm 1979 (đã ly hôn) và 01 con; tiền
án, tiền sự: Không có; nhân thân: Đã bị xử lý hành chính: Ngày 18/4/2012 bị Ủy
ban nhân dân huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở
chữa bệnh, thời hạn 02 năm về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đã chấp hành
xong; chưa bị xử lý hình sự; bị bắt tạm giữ từ ngày 30/8/2018 đến ngày 05/9/2018
chuyển sang tạm giam cho đến nay; có 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:
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Lúc 02 giờ 05 phút ngày 30 tháng 8 năm 2018, tại ấp T, xã Đ, huyện C, tỉnh
Tây Ninh, Công an xã Thanh Điền phối hợp với Công an huyện Châu Thành kiểm
tra, bắt quả tang bị cáo Dương Hồ H có hành vi tàng trữ 01 khẩu súng ngắn, 01 hộp
tiếp đạn, 09 viên đạn, 01 túi xách vải màu xám dùng để đựng Sg đạn và một số vật
chứng có liên quan. Sau đó, bàn giao người bị bắt cùng tang vật cho Phòng An ninh
điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý điều tra theo thẩm quyền.
Quá trình điều tra thể hiện: Khoảng giữa tháng 8/2018, thông qua giới thiệu
của Bùi Tiến N (tên gọi khác là T), bị cáo Dương Hồ H cùng với Hồ Văn T, Thạch
Thị Huỳnh N, Lê Văn Bé S (tên gọi khác là R) đến ở nhà của anh Đinh Hải N tại ấp
T, xã Đ, huyện C, tỉnh Tây Ninh để buôn bán trái cây và nuôi gà đá.
Ngày 19/8/2018, bị cáo H đến quán Nam Du tại phường 4, thành phố T, tỉnh
Tây Ninh thì gặp người đàn ông tên P (không rõ họ, năm sinh, địa chỉ), trong lúc
nói chuyện trao đổi qua lại thì bị cáo H nhờ P tìm mua giúp 01 roi điện và 01 bình
xịt hơi cay để phòng thân.
Ngày 21/8/2018, bị cáo H ra bến xe Tây Ninh mua vé về Trà Vinh thì gặp P
và được P giới thiệu làm quen 01 người đàn ông thường gọi là S (không rõ họ tên,
năm sinh, địa chỉ), P nói bị cáo H muốn mua roi điện và bình xịt hơi cay thì gặp S.
Sau đó, bị cáo H cho S số điện thoại để liên lạc. Đến khoảng 04 giờ 30 phút ngày
25/8/2018, S gọi điện thoại hẹn bị cáo H đến quán cà phê gần ngã tư Quốc Tế thuộc
khu phố 5, phường 1, thành phố T, tỉnh Tây Ninh. Khi đến nơi, S đưa bị cáo H xem
01 khẩu súng ngắn, 01 hộp tiếp đạn và 09 viên đạn các loại được gói trong bịch
nylon màu đen và ra giá bán 4.000.000 đồng. Bị cáo H đồng ý mua và đưa trước
3.500.000 đồng, hẹn 10 ngày sau sẽ trả tiếp 500.000 đồng. Bị cáo H và S chạy đến
chỗ vắng người để kiểm tra súng, đạn. Sau đó, bị cáo H điều khiển xe về ấp T, xã
Đ, huyện C, tỉnh Tây Ninh cất giữ.
Đến khoảng 12 giờ trưa ngày 25/8/2018, bị cáo H lấy khẩu súng và đạn cho
Lê Văn Bé S và Thạch Thị Huỳnh N xem. Lúc này, Hồ Văn T đứng bên ngoài cửa
sổ cũng nhìn thấy. Sau đó, bị cáo H cất súng, đạn vào trong túi vải màu xám rồi
đem vào phòng ngủ. Do ở chung nhà với nhiều người và phòng ngủ không có khóa
nên bị cáo H thường xuyên đem súng theo bên người. Đến 02 giờ 05 phút ngày
30/8/2018, bị cáo H về đến nhà trọ thì bị bắt quả tang.
Tại Cơ quan điều tra bị cáo Dương Hồ H đã khai nhận rõ hành vi phạm tội
của mình.
Kết luận giám định số: 3677/C09B ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Phân viện
Khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, kết luận:
+ Khẩu súng gửi giám định là súng ngắn Tokarev (K54) do Liên Xô cũ sản
xuất, cỡ nòng 7,62 mm, số Sg EI I632-1944. Súng sử dụng để bắn được với loại
đạn cỡ 7,62 mm x 25 mm. Tiến hành bắn thực nghiệm khẩu súng nêu trên với
01/05 viên đạn cỡ 7,62 mm x 25 mm gửi giám định, kết quả đạn nổ. Khẩu súng nêu
trên là vũ khí quân dụng.
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+ 01 hộp tiếp đạn gửi giám định sử dụng được cho khẩu súng K54 nêu trên.
+ 05 viên đạn có vỏ và đầu đạn màu đồng là đạn chưa bắn thuộc loại đạn cỡ
7,62 mm x 25 mm, 03 viên do Liên Xô cũ sản xuất, 02 viên còn lại không rõ nước
sản xuất. Sử dụng để bắn được với một số loại súng cỡ nòng 7,62 mm như: K54,
K50, K79. 05 viên đạn nêu trên là vũ khí quân dụng.
+ 01 viên đạn có vỏ đạn bằng kim loại, đầu đạn bằng nhựa gửi giám định là
đạn hơi cay chưa bắn thuộc loại cỡ đạn 9 mm x 25 mm, không rõ nước sản xuất.
Viên đạn nêu trên là công cụ hỗ trợ.
+ 03 viên đạn có vỏ màu đồng, đầu bằng kim loại chì gửi đến giám định là
đạn chưa bắn thuộc loại đạn cỡ 5,6 mm x 15,6 mm (đạn thể thao quốc phòng)
không thuộc danh mục vũ khí quân dụng, không rõ nước sản xuất. Đạn được sử
dụng để bắn được với một số loại Sg có cỡ nòng 5,6 mm như: Súng ám sát hình bút
náy, K55, TOZ8, các loại Sg tự chế có đường kính nòng 5,6 mm.
Bản cáo trạng số: 84/CT/VKSCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Viện
kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh truy tố bị cáo Dương Hồ H về
tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại khoản 1 Điều
304 Bộ luật Hình sự.
Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành,
tỉnh Tây Ninh vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên
bố bị cáo Dương Hồ H phạm tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”;
đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 304; điểm s, x khoản 1 Điều 51 Bộ
luật Hình sự xử phạt bị cáo Dương Hồ H mức án từ 02 năm đến 03 năm tù. Ngoài
ra đại diện Viện kiểm sát còn đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giải quyết vật
chứng, án phí.
Bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, không có ý kiến tranh luận về tội
danh và mức hình phạt.
Bị cáo nói lời nói sau cùng: 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
thẩm tra, xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:
[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Châu
Thành, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, 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 đã thực hiện đều hợp pháp.
[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo thể hiện:
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Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, phù hợp
với lời khai của người làm chứng, biên bản thu giữ vật chứng, phù hợp với kết luận
giám định và các tài liệu khác đã được thu thập trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử
xét thấy đủ cơ sở kết luận: Bị cáo Dương Hồ H đã có hành vi mua và tàng trữ trái
phép 01 khẩu súng ngắn Tokarev (K54) do Liên Xô cũ sản xuất, cỡ nòng 7,62 mm,
số Sg EI I632-1944; 01 hộp tiếp đạn; 05 viên đạn có vỏ và đầu đạn màu đồng là
đạn chưa bắn thuộc loại đạn cỡ 7,62 mm x 25 mm (03 viên do Liên Xô cũ sản xuất,
02 viên còn lại không rõ nước sản xuất) là vũ khí quân dụng. Hành vi của bị cáo H
đã phạm tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại Điều 304
Bộ luật Hình sự.
Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố đối với bị cáo là có căn cứ, đúng người,
đúng tội, đúng pháp luật.
[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến
chế độ quản lý độc quyền của Nhà nước đối với vũ khí quân dụng, gây mất trật tự
an toàn xã hội tại địa phương. Bị cáo là người đủ năng lực trách nhiệm hình sự,
nhận thức rõ việc cất giữ khẩu súng trên là trái phép và bị Nhà nước nghiêm cấm
nhưng vẫn cố ý thực hiện. Do vậy, xét thấy cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời
sống xã hội một thời gian nhất định để cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng ngừa
chung.
[4] Xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho
bị cáo: Bị cáo Dương Hồ H đã bị xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, thời
hạn 02 năm về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đã chấp hành xong nhưng thể
hiện nhân thân xấu.
Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng
nặng.
Tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo
thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo có cha ruột là liệt sỹ, mẹ ruột là người
có công với cách mạng; đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy
định tại điểm s, x khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.
[5] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có tài sản, thu nhập không ổn định,
sống phụ thuộc vào gia đình nên không cần thiết áp dụng hình phạt bổ sung “Phạt
tiền” theo quy định tại khoản 5 điều 304 Bộ luật Hình sự.
[8] Đối với hành vi của Thạch Thị Huỳnh N (là người chưa đủ 16 tuổi), Lê
Văn Bé S và Hồ Văn T là những người được bị cáo H cho xem súng, đạn nhưng do
trình độ học vấn thấp, chưa trực tiếp cầm nắm súng đạn lần nào nên không phân
biệt được súng, đạn thật hay giả, không biết đó là vũ khí quân dụng nên không truy
cứu trách nhiệm hình sự về tội “Không tố giác tội phạm” theo quy định tại Điều
390 Bộ luật Hình sự.
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Đối với những người tên P, S do không rõ họ tên, năm sinh, địa chỉ cụ thể nên
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh không làm việc được; khi nào làm
rõ sẽ xem xét xử lý sau.
[9] Về vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật
Tố tụng hình sự:
Tịch thu giao Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh xử lý theo thẩm quyền: 01
khẩu súng ngắn Tokarev (K54) do Liên Xô cũ sản xuất, cỡ nòng 7,62 mm, số súng
EI I632-1944; 01 hộp tiếp đạn sử dụng được cho khẩu Sg K54 nêu trên; 04 viên
đạn có vỏ và đầu đạn màu đồng là đạn chưa bắn thuộc loại đạn cỡ 7,62 mm x 25
mm; 01 viên đạn có vỏ đạn bằng kim loại, đầu đạn bằng nhựa; 03 viên đạn có vỏ
màu đồng, đầu bằng kim loại chì.
Đối với 01 xe môtô nhãn hiệu Yamaha, loại Exciter, màu đỏ - đen, biển số
84F1-13.607, số máy 2ND00YV1, theo kết luận giám định số khung và số máy bị
đục xóa không xác định được số nguyên thủy nên chuyển đến Công an huyện Châu
Thành, tỉnh Tây Ninh xử lý theo thẩm quyền.
Đối với số tiền 6.450.000 đồng thu giữ không liên quan đến tội phạm cần trả
lại cho bị cáo H.
Đối với 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Apple, loại Iphone 8 Plus,
màu hồng, số Imei: 352982091323686, bị rạn nứt hai mặt là công cụ, phương tiện
dùng vào việc phạm tội cần tịch thu sung ngân sách Nhà nước.
Đối với 01 túi vải màu xám (loại túi xách); 01 áo thun màu trắng là những
vật chứng mà bị cáo sử dụng vào việc phạm tội và các đồ vật không có giá trị sử
dụng nên tịch thu tiêu hủy.
Đối với 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe số 0087028 mang tên Nguyễn Công
D; 01 Giấy chứng minh nhân dân mang tên Lê Quốc Đ; 01 Giấy phép lái xe số
T560819 mang tên Lê Quang P không liên quan đến tội phạm cần trả lại cho bị cáo
H.
[10] Về án phí: Bị cáo Dương Hồ H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 200.000
(hai trăm nghìn) đồng theo quy định tại Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày
30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
1. Tuyên bố bị cáo Dương Hồ H phạm tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí
quân dụng”.
Áp dụng khoản 1 Điều 304; điểm s, x khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình
sự;
Xử phạt bị cáo Dương Hồ H 02 (hai) năm tù. Thời hạn chấp hành án phạt tù
tính từ ngày 30/8/2018.
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2. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng
hình sự:
Tịch thu giao Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh xử lý theo thẩm quyền: 01
khẩu súng ngắn Tokarev (K54) do Liên Xô cũ sản xuất, cỡ nòng 7,62 mm, số súng
EI I632-1944; 01 hộp tiếp đạn sử dụng được cho khẩu Sg K54 nêu trên; 04 viên
đạn có vỏ và đầu đạn màu đồng là đạn chưa bắn thuộc loại đạn cỡ 7,62 mm x 25
mm; 01 viên đạn có vỏ đạn bằng kim loại, đầu đạn bằng nhựa; 03 viên đạn có vỏ
màu đồng, đầu bằng kim loại chì.
Tịch thu sung ngân sách Nhà nước: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu
Apple, loại Iphone 8 Plus, màu hồng, số Imei: 352982091323686, bị rạn nứt hai
mặt.
Tịch thu tiêu hủy: 01 túi vải màu xám (loại túi xách); 01 áo thun màu trắng.
Trả lại cho bị cáo Dương Hồ H: 6.450.000 (sáu triệu, bốn trăm năm mươi
nghìn) đồng; 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe số 0087028 mang tên Nguyễn Công
D; 01 Giấy chứng minh nhân dân mang tên Lê Quốc Đ; 01 Giấy phép lái xe số
T560819 mang tên Lê Quang P.
Chuyển đến Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh xử lý theo thẩm
quyền: 01 xe môtô nhãn hiệu Yamaha, loại Exciter, màu đỏ - đen, biển số 84F113.607, số máy 2ND00YV1.
Về án phí: Áp dụng Điều 135 Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị
quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội
buộc bị cáo Dương Hồ H phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự
sơ thẩm.
Bị cáo được quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh để xét xử
phúc thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.
Nơi nhận:
- TAND tỉnh Tây Ninh;
- Phòng KTNV. TA tỉnh Tây Ninh;
- VKSND tỉnh Tây Ninh;
- VKSND huyện Châu Thành;
- Sở Tư pháp Tây Ninh;
- Chi cục THA DS huyện Châu Thành;
- Phòng PV 27;
- Công an huyện Châu Thành;
- Thi hành án HS;
- Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh;
- Bị cáo;
- Hồ sơ vụ án;
- Lưu tập án.

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

(Đã kí)
Nguyễn Thiên Di

