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NHÂN DANH
NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HD, TỈNH HD
Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà: Nguyễn Thị Thu Hƣơng.
- Các Hội thẩm nhân dân :
+ Bà Lê Thị Thanh Vân.
+ Bà Vũ Thị Khuôn.
- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Phạm Thị Minh Hiền- Thư
ký Tòa án nhân dân thành phố HD.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố HD, tỉnh HD tham gia phiên
toà: Ông Nguyễn Quang Hƣng- Kiểm sát viên.
Ngày 06 tháng 02 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố HD,
tỉnh HD mở phiên toà xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số
18/2018/HSST ngày 23 tháng 01 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử
số 31/2018/QĐXXST-HS ngày 26/01/2018 đối với bị cáo:
NGUYỄN QUANG T (tên gọi khác Nguyễn Quang H), sinh 1979. Nơi
sinh tại Cầu Cốn, phường Ngọc Châu, thành phố HD.
ĐKHKTT và Chỗ ở: Số 52 Cầu C, phường Ngọc Châu, thành phố HD.
Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 5/12; Dân tộc: Kinh
Con ông Nguyễn Quang Phòng và bà Vũ Thị Hoàng.
Vợ Nguyễn Thị Lan A; bị cáo có 03 con lớn sinh năm 2001; nhỏ sinh
năm 2017.
Tiền án; Tiền sự: Chưa.
Bị bắt tạm giam từ ngày 02/11/2017 hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam
Kim Chi Công an tỉnh HD đến nay.
Bị cáo có mặt tại phiên toà.
Ngƣời làm chứng:
1. Chị Hoàng Thị Phương D, sinh năm 1989.
Trú tại: Số 57 Lê Thanh Ng, phường phạm Ngũ Lão, TP. HD.
2. Anh Trần Hồng C, sinh năm 1974.
Trú tại: 15/3 Bình M, phường Phạm Ngũ Lão, TP. HD.
3. Anh Trương Mạnh K, sinh năm 1994.

Trú tại: Số 28 Bùi Thị X, phường Lê Thanh Nghị, thành phố HD.
4. Anh Bùi Thế S, sinh năm 1975.
Trú tại: 74 Thanh N, phường Quang Trung, thành phố HD.
5. Chị Nguyễn Thị Lan A, sinh 1989.
Trú tại: Số 52 Cầu C, phường Ngọc Châu, thành phố HD.
Chị Dung có đơn xin xử vắng mặt, chị Lan A có mặt; anh Hồng C, anh
Mạnh K; anh S vắng mặt tại phiên toà.
NỘI DUNG VỤ ÁN
Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại
phiên toà nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Năm 2007 Nguyễn Quang T
được 01 người thanh niên quen biết ngoài xã hội (không rõ tên, tuổi, địa chỉ) cho
01 khẩu súng tự chế kiểu ổ quay bằng kim loại màu trắng dài 16cm, bên trong ổ
quay súng có 01 viên đạn thể thao, dưới đáy có dập chìm chữ "V" kích thước
5,6x15,5mm ở khu vực chợ Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đến năm 2008, T
mang khẩu súng trên về nhà cất giấu ở tầng 02 của gia đình. Chiều ngày
30/10/2017, T lấy khẩu súng cất vào túi quần đang mặc rồi điều khiển xe mô tô
Clich màu sơn đen, biển kiểm soát 34N2-1088 đi nhờ bạn sửa hộ. T điều khiển
xe đến nhà anh Bùi Thế S ở 74 đường Thanh Niên, phường Quang Trung, thành
phố HD rủ anh S đi uống nước. Sau đó T và anh S đến quán tư vấn tài chính ở
Ki ốt số 09 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Bình, thành phố HD thì gặp
anh Trương Mạnh K và anh Trần Hồng C cả 04 người ngồi uống nước tại quán.
Đến khoảng 16 giờ 30 phút ngày 30/10/2017 thấy tổ công tác thuộc lực lượng
Công an thành phố HD đến quán kiểm tra, sợ bị phát hiện. T đứng dậy đi vào
khu vực nhà vệ sinh của quán lấy khẩu súng từ trong người ra vất xuống nền nhà
vệ sinh nên tổ công tác của Công an thành phố HD yêu cầu T nhặt khẩu súng
giao nộp đồng thời yêu cầu T và mọi người về Công an thành phố HD để giải
quyết. Vật chứng thu giữ 01 khẩu súng tự chế kiểu ổ quay bằng kim loại màu
trắng và 01 viên đạn thể thao, kích thước 5,6x15,5mm.
Quá trình điều tra xác định: Năm 2007 Nguyễn Quang T được 01
người thanh niên quen biết ngoài xã hội (không rõ tên, tuổi, địa chỉ) cho 01 khẩu
súng tự chế kiểu ổ quay bằng kim loại màu trắng dài 16cm, bên trong ổ quay
súng có 01 viên đạn thể thao, dưới đáy có dập chìm chữ "V" kích thước
5,6x15,5mm ở khu vực chợ Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đến năm 2008, T
mang khẩu súng trên về nhà cất giấu ở tầng 02 của gia đình. Chiều ngày
30/10/2017, T lấy khẩu súng cất vào túi quần đang mặc rồi điều khiển xe mô tô
Clich màu sơn đen, biển số 34N2-1088 đi nhờ bạn sửa hộ. T điều khiển xe đến
nhà anh Bùi Thế S rủ anh S đi uống nước. Sau đó T và anh S đến quán tư vấn tài
chính ở Ki ốt số 09 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Bình, thành phố HD
thì gặp anh Trương Mạnh K và anh Trần Hồng C cả 04 người ngồi uống nước
tại quán. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày thấy tổ công tác thuộc lực lượng
Công an thành phố HD đến quán kiểm tra, sợ bị phát hiện. T đứng dậy đi vào
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khu vực nhà vệ sinh của quán lấy khẩu súng từ trong người ra vất xuống nền nhà
vệ sinh nên tổ công tác của Công an thành phố HD yêu cầu T nhặt khẩu súng
giao nộp đồng thời yêu cầu T và mọi người về Công an thành phố HD để giải
quyết. Vật chứng thu giữ 01 khẩu súng tự chế kiểu ổ quay bằng kim loại màu
trắng và 01 viên đạn thể thao, kích thước 5,6x15,5mm.
Trong quá trình điều tra và tại phiên toà bị cáo Nguyễn Quang T (tên
goi khác Nguyễn Quang H) đã khai nhận hành vi phạm tội:
Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 30/10/2017, tại khu vực Ki ốt số 09 đường
Nguyễn Văn Linh, phường Tân Bình, thành phố HD, Nguyễn Quang T (tên gọi
khác Nguyễn Quang H) có hành vi cất giấu trái phép 01 khẩu súng tự chế, kiểu ổ
quay có tính năng tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng, thuộc vũ khí quân
dụng, 01 viên đạn thể thao dài khoảng 03cm, khi sử dụng bắn vào người có thể
gây sát thương (chết hoặc bị thương) thì bị tổ công tác Công an thành phố HD
phát hiện thu giữ cùng vật chứng.
Tại Kết luận giám định số 5488/C54 ngày 01/11/2017 của Viện khoa học
hình sự Tổng cục Cảnh sát- Bộ Công an kết luận: Khẩu súng gửi đến giám định
là súng tự chế kiểu ổ quay, có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng,
thuộc vũ khí quân dụng; 01 viên đạn chữ "V" gửi đến giám định là đạn thể thao
cỡ 5,6x15,5mm, không phải là đạn quân dụng. Khi sử dụng đạn bắn vào người
có thể gây sát thương (chết hoặc bị thương).
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố HD giữ quyền công tố tại
phiên toà vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố, hành vi của bị cáo Nguyễn
Quang T (tên gọi khác Nguyễn Quang H) đủ yếu tố cấu thành tội " Tàng
trữ trái phép vũ khí quân dụng".
Bản cáo trạng số 32/VKS -HS ngày 18/01/2018 của Viện kiểm sát nhân
dân thành phố HD truy tố bị cáo Nguyễn Qang T (tên gọi khác Nguyễn Quang
H) về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Đề nghị HĐXX:
Tuyên bố bị cáo Nguyễn Quang T (tên gọi khác Nguyễn Quang H) phạm
tội" Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".
Áp dụng khoản 1 Điều 304; điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS 2015 sửa đổi,
bổ sung năm 2017.
Xử phạt bị cáo Nguyễn Quang T (tên gọi khác Nguyễn Quang H) từ 12
tháng tù đến 15 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam 02/11/2017.
- Hình phạt bổ sung: Không áp dụng đối với bị cáo.
- Về vật chứng: Áp dụng khoản 6 Điều 28; điểm b khoản 1 Điều 90
BLTTHS năm 2015; Điều 11; Điều 35 Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH 12 ngày
30/6/2011 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định
số 25 ngày 05/4/2012.
+ Tịch thu 01 khẩu súng tự chế kiểu ổ quay, có tính năng, tác dụng tương
tự như vũ khí quân dụng thuộc vũ khí quân dụng và 01 viên đạn chữ "V". T tục
giao cho Ban chỉ huy quân sự thành phố HD, giải quyết theo thẩm quyền.
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- Án phí: Áp dụng Điều 136 BLTTHS năm 2015; Luật phí, lệ phí Toà án;
Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định mức thu lệ phí, án
phí toà án. Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp
luật.
Bị cáo và kiểm sát viên không có ý kiến gì về quyết định truy tố của
Viện kiểm sát nhân dân thành phố HD. Bị cáo nói lời sau cùng, đề nghị
HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo đƣợc hƣởng mức án thấp nhất.
NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào cáo tài liệu trong hồ sơ vụ án đã
dược thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét nhận thấy như sau:
Bị cáo thực hiện hành vi lỗi cố ý biết việc làm của mình tàng trữ súng tự
chế kiểu ổ quay, có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng thuộc vũ
khí quân dụng là vật cấm lưu hành là sai vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vẫn
tàng trữ. Do vậy hành vi trên đã đủ yếu tố cấu thành tội "Tàng trữ trái phép vũ
khí quân dụng" theo quy định tại khoản 1 Điều 304 BLHS năm 2015 sửa đổi,
bổ sung năm 2017. Nên Viện kiểm sát nhân dân thành phố HD truy tố bị cáo với
tội danh và điều luật trên là đúng người đúng tội. Hành vi phạm tội của bị cáo
là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm chính sách độc quyền quản lý của Nhà
nước về chế tạo, quản lý vũ khí quân dụng chỉ được Cơ quan Nhà nước có thẩm
quyền mới được quản lý. Việc bị cáo tàng trữ súng tự chế kiểu ổ quay có tính
năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng thuộc vũ khí quân dụng, đã xâm phạm
trật tự an toàn xã hội, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân. Do vậy cần có
mức án nghiêm nhằm giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.
Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng
nặng trách nhiệm hình sự nào.
Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại phiên toà và tại cơ quan điều
tra, bị cáo thành khẩn khai báo nên bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo
điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015. Nên giảm nhẹ một phần hình phạt cho
bị cáo thể hiện tính nhân đạo pháp luật.
+ Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, không có
tài sản riêng nên không áp dụng phạt tiền đối với bị cáo.
+ Về vật chứng:
+ Đối với 01 khẩu súng tự chế kiểu ổ quay, có tính năng, tác dụng tương
tự như vũ khí quân dụng, thuộc vũ khí quân dụng và 01 viên đạn hình trụ hiện
Ban chỉ huy quân sự thành phố HD đang quản lý. Do vậy tiếp tục giao vật chứng
trên cho Ban chỉ huy quân sự thành phố HD quản lý giải quyết theo thẩm quyền.
Theo Điều 11; Điều 35 Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH 12 ngày 30/6/2011 về
quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
+ Án phí: Bị cáo phạm tội phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định
tại Điều 136 BLTTHS năm 2015; Luật án phí và lệ phí Toà án; Nghị quyết
326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc hội về mức thu lệ phí, án phí Toà
án.
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Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố
HD, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố HD, 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 toà, bị cáo và
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.
Vì lẽ trên.
QUYẾT ĐỊNH
Tuyên bố bị cáo Nguyễn Quang T (tên gọi khác Nguyễn Quang H) phạm
tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".
- Áp dụng khoản 1 Điều 304; điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015
sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Xử phạt bị cáo Nguyễn Quang T (tên gọi khác Nguyễn Quang H) 12
(mười hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam 02/11/2017.
- Về vật chứng: Căn cứ Điều 11; Điều 35 Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH
12 ngày 30/6/2011 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
Tịch thu, giao 01 (một) khẩu súng tự chế kiểu ổ quay; 01 (một) viên đạn
hình trụ cho Ban chỉ huy quân sự thành phố HD giải quyết theo thẩm quyền.
(Theo biên bản bàn giao vũ khí trang bị giữa Công an thành phố HD với
Ban chỉ huy quân sự thành phố HD ngày 03/11/2017).
Án phí: Áp dụng Điều 136 BLTTHS; Luật phí, lệ phí Toà án; Nghị quyết
326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc hội quy định mức thu lệ phí, án
phí toà án. Buộc bị cáo Nguyễn Quang T (tên gọi khác Nguyễn Quang H) phải
chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.
Các kiến nghị: Không có.
Quyền kháng cáo: Bị cáo Nguyễn Quang T (tên gọi khác Nguyễn Quang
H) có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm./.
Nơi gửi:
- VKSND tỉnh HD;

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

- VKSND Tp. HD;
- Công an Tp. HD;
- Ban chỉ huy quân sự Tp.HD;
- Những người tham gia tố tụng;
- Sở tư pháp tỉnh HD;

Nguyễn Thị Thu Hƣơng

- Chi cục THA Tp HD;
- Trại tạm giam Kim Chi HD;
- Lưu hồ sơ.

5

6

