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Có được phép sở hữu súng, mã tấu, kiếm?

Cập nhật: 05-12-2011 15:53:47    

Mang vũ khí trái phép có thể bị phạt tù chung thân

Ng??i có hành vi “mang các lo?i v? khí nh? dao, ki?m, mã t?u, th?m chí là súng trên các ph??ng ti?n v?n t?i” có th? ph?i tr?u trách nhi?m hình s? v?i m?c cao nh?t là tù chung thân.

Th?c s?, lu?t s? Ph?m Thanh Bình cho bi?t, theo quy ??nh t?i ?i?u 1 Quy ch? Qu?n lý v? khí, v?t li?u n? và công c? h? tr? ban hành kèm theo Ngh? ??nh s? 47/CP ngày 12/8/1996 v? qu?n lý v? khí, v?t li?u n? và công c? h? tr?, v? khí bao g?m: v? khí quân d?ng, v?

khí th? thao, súng s?n, v? khí thô s?.

Trong ?ó, v? khí quân d?ng g?m: các lo?i súng ng?n, súng tr??ng, súng liên thành; các lo?i pháo, dàn phóng, b? phóng tên l?a, súng c?i, hoá ch?t ??c và ngu?n phóng x? các lo?i ??n; bom, mìn, l?u ??n, ng? lôi, thu? lôi, v?t li?u n? quân d?ng, ho? c? và v? khí khác

dùng cho m?c ?ích qu?c phòng - an ninh.

V? khí thô s? g?m: Dao g?m, ki?m, giáo, mác, ?inh ba, ??i ?ao, mã t?u, qu? ??m b?ng kim lo?i ho?c ch?t c?ng, cung, n?, côn các lo?i và các lo?i khác do B? N?i v? quy ??nh.

T?i ?i?u 3 Pháp l?nh s? 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/06/2011 Qu?n lý, s? d?ng v? khí, v?t li?u n? và công c? h? tr? (s? có hi?u l?c t? ngày 01/01/2012), vi?c phân lo?i v? khí c?ng ???c quy ??nh c? th? h?n. Theo ?ó, v? khí bao g?m: v? khí quân d?ng, súng s?n, v? khí

thô s?, v? khí th? thao và các lo?i v? khí khác có tính n?ng, tác d?ng t??ng t?.

Trong ?ó, v? khí quân d?ng g?m: Súng c?m tay h?ng nh? là v? khí ???c thi?t k? cho cá nhân s? d?ng g?m súng ng?n, súng tr??ng, súng ti?u liên, súng trung liên và các lo?i súng khác có tính n?ng, tác d?ng t??ng t?;….V? khí thô s? g?m các lo?i dao g?m, ki?m, giáo,

mác, l??i lê, ?ao, mã t?u, qu? ??m, qu? chùy, cung, n?.

Kho?n 1 ?i?u 3 Ngh? ??nh s? 47/CP ngày 12/8/1996 c?ng quy ??nh rõ “Nghiêm c?m t? ch?c và cá nhân … v?n chuy?n, tàng tr?, s? d?ng,… các lo?i v? khí,… trái phép”. T?i Pháp l?nh s? 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/06/2011 (s? có hi?u l?c t? ngày 01/01/2012) quy

??nh ch?t ch? và c? th? h?n v? các hành vi b? c?m trong vi?c qu?n lý, s? d?ng v? khí.

Nh? v?y, nh?ng cá nhân mang nh?ng v? khí thô s? nh? ki?m, mã t?u… hay nh?ng v? khí quân d?ng nh? súng khi ch?a ???c phép c?a c? quan Nhà n??c có th?m quy?n là vi ph?m quy ??nh v? qu?n lý, s? d?ng v? khí và ph?i ch?u trách nhi?m v? hành vi c?a mình.

Theo quy ??nh t?i ?i?u 230 B? lu?t hình s? (BLHS), ng??i nào… tàng tr?, v?n chuy?n, s? d?ng… v? khí quân d?ng b? quy vào t?i “tàng tr?, v?n chuy?n,… v? khí quân d?ng”, có th? b? ph?t tù v?i m?c th?p nh?t là m?t n?m và cao nh?t là tù chung thân. Ngoài ra, ng??i có

hành vi ph?m t?i còn có th? b? ph?t ti?n t? 5 tri?u ??ng ??n 50 tri?u ??ng, ph?t qu?n ch? ho?c c?m c? trú t? 1-5 n?m.

??i v?i các lo?i v? khí thô s?, ?i?u 233 BLHS quy ??nh “Ng??i nào… tàng tr?, v?n chuy?n… v? khí thô s? ho?c công c? h? tr?, ?ã b? x? ph?t hành chính v? hành vi này ho?c ?ã b? k?t án v? t?i này, ch?a ???c xoá án tích mà còn vi ph?m” ph?i ch?u trách nhi?m hình s?

v? t?i “tàng tr?, v?n chuy?n… v? khí thô s?” v?i hình ph?t tù t? 3 tháng ??n cao nh?t là 5 n?m. Ng??i ph?m t?i còn có th? b? ph?t ti?n t? 5 tri?u ??ng ??n 50 tri?u ??ng, ph?t qu?n ch? ho?c c?m c? trú 1 - 5 n?m.

Tr??ng h?p ng??i có hành vi vi ph?m v? qu?n lý v? khí thô s?, ch?a ??n m?c truy c?u trách nhi?m hình s? có th? b? x? ph?t vi ph?m hành chính. C? th?, t?i kho?n 4 ?i?u 13 Ngh? ??nh s? 73/2010/N?-CP ngày 12/7/2010 c?a Chính ph? quy ??nh x? ph?t vi ph?m hành
chính trong l?nh v?c an ninh và tr?t t?, an toàn xã h?i, ng??i nào có hành vi “v?n chuy?n, tàng tr? v? khí thô s? v?i s? l??ng nh? h?n mà không có gi?y phép ho?c có gi?y phép nh?ng không còn giá tr?” b? ph?t ti?n t? 4-8 tri?u ??ng. ??i v?i hành vi “v?n chuy?n v? khí

thô s? v?i s? l??ng l?n mà không có gi?y phép ho?c có gi?y phép nh?ng không còn giá tr?” b? ph?t ti?n t? 8-12 tri?u ??ng. Ngoài ra, ng??i vi ph?m còn b? t?ch thu tang v?t, ph??ng ti?n ??i v?i hành vi vi ph?m nói trên.

Nh? v?y, ng??i có hành vi “mang các lo?i v? khí nh? dao, ki?m, mã t?u, th?m chí là súng trên các ph??ng ti?n v?n t?i” có th? ph?i tr?u trách nhi?m hình s? ho?c trách nhi?m hành chính tùy thu?c vào lo?i v? khí, s? l??ng v? khí, tính ch?t c?a hành vi… nh? ?ã nói ? trên.

Lu?t s?, Th?c s? Ph?m Thanh Bình
Công ty Lu?t H?ng Hà
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