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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ỦY BAN THẨM PHÁN

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Minh Tuấn. 

Các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm: Ông Nguyễn Văn Tiến và Ông Phạm 

Việt Cường. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lữ Thị Hằng - Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

Ông Lê Quang Hiệp - Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với: 

Bị cáo: Văn Phú L, sinh năm 1996; nơi cư trú: thôn 9, xã P, huyện P, tỉnh 

Quảng Nam; trình độ văn hóa: 6/12; nghề nghiệp: làm nông; con ông Văn Phú D (đã 

chết) và bà Hồ Thị P; bị cáo có vợ là Hồ Thị Đ và 02 có con; tiền án, tiền sự: không. 

(Trong vụ án còn có Hồ Văn Y bị kết án về tội: “Vận chuyển, sử dụng trái phép 

vật liệu nổ”). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Ngày 26/9/2018, tại thôn 1, xã T, huyện B, tỉnh Quảng Nam xảy ra vụ việc 

anh Hồ Văn V dùng thuốc nổ đánh cá bị thuốc nổ làm chết người. Qua điều tra 

xác định nguyên nhân chết là do anh V cầm quả nổ trên tay, gắn kíp nổ, dây 

cháy chậm vào quả nổ, dùng điếu thuốc lá đang hút châm vào dây cháy chậm, 

khi chưa kịp quăng quả nổ xuống sông thì quả nổ phát nổ làm anh V bị thương 

nặng và chết trên đường đi cấp cứu. 

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và thu giữ 01 quả 

nổ có khối lượng 150gram, 01 dây cháy chậm và 01 kíp nổ. Khi tiến hành triệu 

tập các đối tượng liên quan đến làm việc thì Văn Phú L nộp 0,4kg thuốc nổ và 

1,93m dây cháy chậm. Quá trình điều tra, L khai nhận vào khoảng tháng 6/2018, 

L được một người đàn ông (không xác định được lai lịch) cho 04 thỏi thuốc nổ, 

03 kíp nổ và 01 đoạn dây cháy chậm để đánh cá. L đem tất cả số vật liệu nổ này 
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về cất giấu ở nhà và nhà vợ tại thôn 9, xã P, huyện H, tỉnh Quảng Nam. Đến 

ngày 26/9/2018, L rủ Hồ Văn Y làm quả nổ đánh cá thì Y đồng ý. L đem 02 gói 

thuốc nổ, 02 kíp nổ và 02 đoạn dây cháy chậm dài khoảng 10cm đến nhà Y để 

làm quả nổ. Khi L và Y đang làm quả nổ thì có anh Hồ Văn Đ đến chơi nên Y 

nhờ anh Đ làm quả nổ. Anh Đ làm xong 02 quả nổ thì đi về. Số thuốc nổ còn 

thừa L đưa cho ông Hồ Văn C (là bố đẻ của Y) để chữa bệnh ngoài da cho trâu 

bò. Sau đó, L rủ Y, Hồ Văn T, Hồ Văn L, Hồ Văn U, Hồ Văn L, Hồ Văn T và 

Hồ Văn N đến khu vực sông Tranh thuộc thôn 1, xã T, huyện B để đánh cá thì 

cả bọn đồng ý và cùng xuất phát đến địa điểm đánh cá cùng với số quả nổ vừa 

chế tạo được. Đi được một đoạn thì gặp Hồ Văn V, V điều khiển xe mô tô đi 

theo sau nhóm của L. Đến nơi L hỏi ai biết dùng quả nổ thì V chủ động đến lấy 

01 quả nổ và để xảy ra sự việc như trên. 

Tại Kết luận giám định pháp y tử thi số 248/GĐPY-PC09 ngày 06/10/2018 

của phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Nam kết luận Hồ Văn V chết 

do đa chấn thương: chấn thương ngực - bụng kín; chấn thương hàm mặt; đứt cụt 

mu bàn tay phải; choáng chấn thương; choáng mất máu; suy hô hấp cấp; suy 

tuần hoàn cấp không hồi phục. 
Tại Cáo trạng số 12/VKSQN-P1 ngày 22/01/2019, Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Quảng Nam truy tố Văn Phú L về tội “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng 

trái phép vật liệu nổ” theo điểm đ khoản 2 Điều 305 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 12/2019/HSST ngày 12/4/2019, Tòa án nhân 

dân huyện B, tỉnh Quảng Nam tuyên bố bị cáo Văn Phú L về tội “Tàng trữ, vận 

chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ”. 

Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 305; điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điều 54 Bộ 

luật hình sự 2015 xử phạt Văn Phú L 18 tháng tù thời hạn tù tính từ ngày bắt thi 

hành án.  

Ngoài ra bản án quyết định về phần tội danh, hình phạt đối với Hồ Văn Y; 

bồi thường thiệt hại; xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định 

của pháp luật. 

Trong thời hạn luật định, Văn Phú L xin kháng cáo giảm nhẹ hình phạt. 

Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 159/2019/HSPT ngày 16/7/2019, Tòa án 

nhân dân tỉnh Quảng Nam áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 305 điểm b, s khoản 1 

Điều 51; Điều 54 và Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt Văn Phú L 18 tháng tù về 

tội “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ” nhưng cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách là 36 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. Giao Văn 

Phú L cho UBND xã P, huyện P, tỉnh Quảng Nam để có trách nhiệm giám sát, giáo 

dục bị cáo trong thời gian thử thách. 

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 38/QĐ-VC2 ngày 25/3/2020, 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm 

phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm 
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theo hướng hủy bản án phúc thẩm nêu trên về phần hình phạt đã áp dụng với 

Văn Phú L, giữ nguyên hình phạt đối với L tại Bản án hình sự sơ thẩm số 

12/2019/HSST ngày 12/4/2019 của Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Quảng Nam. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại  

Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng chấp 

nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]. Quá trình điều tra, truy tố và xét xử, Văn Phú L đã khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội của mình; lời khai của bị cáo phù hợp với tài liệu, chứng cứ có 

trong hồ sơ vụ án nên có đủ căn cứ kết luận: khoảng tháng 6/2018, L có hành vi 

tàng trữ trái phép vật liệu nổ; sau đó đến ngày 23/9/2018, L vận chuyển vật liệu 

nổ từ nhà của mình (thôn 9, xã P, huyện P, tỉnh Quảng Nam) đến nhà vợ ở thôn 9, 

xã P, huyện H, tỉnh Quảng Nam. Đến ngày 26/9/2018, L cùng với Hồ Văn Y chế 

tạo quả nổ tại nhà Y sau đó rủ rê bạn bè dùng quả nổ đi đánh cá tại thôn 1, xã T, 

huyện B, tỉnh Quảng Nam dẫn đến xảy ra vụ việc anh Hồ Văn V dùng thuốc nổ 

đánh cá bị thuốc nổ làm chết người. Với hành vi nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm và 

phúc thẩm đã kết án L về tội “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu 

nổ” là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[2]. Tòa án cấp sơ thẩm đã căn cứ hành vi của bị cáo, lời khai nhận tội cùng 

với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, từ đó tuyên phạt Văn Phú L 18 

tháng tù (dưới mức thấp nhất của khung hình phạt) là có phần nhẹ và chưa đánh 

giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo.  

[3]. Tòa án cấp phúc thẩm đã không khắc phục được thiếu sót của cấp sơ 

thẩm, lại nhận định L là người dân tộc thiểu số, hiểu biết pháp luật còn hạn chế, 

hoàn cảnh gia đình khó khăn, hiện là lao động chính trong gia đình từ đó quyết 

định cho sửa bản án sơ thẩm về phần hình phạt, chấp nhận kháng cáo của bị cáo 

và tuyên phạt L mức án 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo là chưa phù hợp, 

chưa đánh giá đúng mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, L không có tình tiết giảm nhẹ gì mới, gia đình anh Hồ 

Văn V cũng không có đơn xin giảm án cho L; L cũng không bồi thường thêm 

được cho gia đình anh V như Hồ Văn Y nhưng Tòa án cấp phúc thẩm vẫn áp 

dụng Điều 65 Bộ luật hình sự cho L được hưởng án treo là không phù hợp. 

[4]. Hơn nữa trong vụ án này, L là người khởi xướng việc chế tạo quả nổ đi 

đánh cá, cung cấp vật liệu nổ và rủ rê nhiều người khác tham gia sử dụng quả nổ 

để đánh cá dẫn đến hậu quả làm 01 người chết. Với vai trò chủ mưu, cầm đầu 

trong vụ án nhưng Tòa án cấp phúc thẩm vẫn cho L được hưởng án treo là vi 

phạm khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội 

đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về các trường hợp không được hưởng 

án treo. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 382; khoản 2 Điều 388; Điều 390 Bộ luật tố tụng hình sự; 
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1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 38/QĐ-VC2 ngày 

25/3/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

2. Hủy bản án hình sự phúc thẩm số 159/2019/HSPT ngày 16/7/2019 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam về phần hình phạt đã áp dụng với Văn Phú L, 

giữ nguyên hình phạt đối với Văn Phú L tại Bản án hình sự sơ thẩm số 

12/2019/HSST ngày 12/4/2019 của Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Quảng Nam. 

3. Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định./. 

 

Nơi nhận: 

- TANDTC (Vụ I); 

- VKSNDCC tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Quảng Nam; 

- VKSND tỉnh Quảng Nam; 

- TAND huyện B; 

- Chi cục THADS huyện B; 

- Văn Phú L (theo địa chỉ); 

- Lưu các Phòng: GĐKT I; HCTP; VTLT. 

 TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 
 

 

Trần Minh Tuấn 


