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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội  

gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Nguyễn Vinh Quang; 

Các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm: Ông Nguyễn Văn Cường; 

 Bà Bùi Thị Minh. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Hồng Vinh - Thẩm tra viên. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên 

tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Phương - Kiểm sát viên. 

Ngày 06 tháng 4 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 

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

Mai Văn Đ sinh năm 1975; trú tại xóm 8, xã T, huyện N, tỉnh Nam 

Định; nghề nghiệp: Làm ruộng; con ông Mai Thanh H và bà Phan Thị T; có 

vợ và 03 con; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ từ ngày 30-12-2015 đến 

ngày 02-01-2016.  

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Khoảng 09 giờ 20 phút ngày 30/12/2015, tại khu vực cầu B thuộc xóm 1 

xã T huyện N, tỉnh Nam Định, tổ công tác Công an huyện N, tỉnh Nam Định 

bắt quả tang Mai Văn Đ đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Thu 

giữ trong người Đ 01 gói nhỏ bọc giấy bạc, bên trong có chứa chất dạng cục 

màu trắng (Niêm phong ký hiệu M), Đ khai là Heroin mua cho bản thân 

nhưng chưa kịp sử dụng thì bị bắt quả tang. Khám xét nơi ở của Đ phát hiện 

có 08 hộp pháo loại 36 ống kích thước (15x15x15) cm (Niêm phong ký hiệu 

A). Đ khai mua số pháo trên của người nam giới giá 600.000 đồng tại cống Q 

thuộc xã T, huyện N, tỉnh Nam Định ngày 29-12-2015. 
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Bản kết luận giám định số 1011/KTHS ngày 31-12-2015 của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Nam Định xác định: Chất bột dạng cục màu trắng 

trong 01 gói giấy bạc màu trắng được niêm phong (ký hiệu M) trưng cầu 

giám định có thành phần hêroin, có trọng lượng là 0,012 gam.  Đối với hành vi 

tàng trữ 0,012 gam hêrôin của Đ, do số lượng nhỏ chưa đến mức truy cứu 

trách nhiệm hình sự nên Công an huyện N đã ra quyết định xử lý hành chính 

đối với Đ. 

Bản kết luận giám định số 1013/KTHS ngày 31-12-2015 của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Nam Định kết luận: Mẫu trưng cầu giám định (ký 

hiệu A) là pháo nổ (thuộc loại giàn pháo hoa nổ) có trọng lượng 11,746 kg. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2016/HSST ngày 27-01-2016, Tòa án 

nhân dân huyện N, tỉnh Nam Định đã áp dụng khoản 1 Điều 155; điểm p khoản 

1 Điều 46 Bộ luật hình sự, xử phạt Mai Văn Đ 09 tháng tù về tội "Tàng trữ hàng 

cấm".  

Bản án hình sự sơ thẩm nêu trên không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ 

tục phúc thẩm nên có hiệu lực pháp luật. 

Tại Quyết định số 233/2017/KN-HS ngày 15-12-2017, Chánh án Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã kháng nghị Bản án hình sự sơ thẩm số 

05/2016/HSST ngày 27-01-2016 của Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Nam Định; 

đề nghị Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử giám đốc 

thẩm hủy Bản án hình sự sơ thẩm nêu trên, tuyên bố Mai Văn Đ không phạm tội 

“Tàng trữ hàng cấm” và đình chỉ vụ án. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội nhất trí 

với Kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tại Phụ lục 4 kèm theo Luật đầu tư số 67/2014/QH13 (Luật đầu tư năm 

2014) có hiệu lực thi hành ngày 01-7-2015 quy định: “Kinh doanh các loại pháo 

nổ” thuộc Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tại Điều 6 Luật 

sửa đổi, bổ sung Luật đầu tư năm 2014 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 

22-11-2016 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-01-2017 quy định: “Kinh doanh 

pháo nổ” thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh. Theo quy định trên, kể từ 

ngày 01-7-2015 đến ngày 01-01-2017 không xác định pháo nổ là hàng cấm và 

không xử lý hình sự đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ trong 

nội địa quy định tại Điều 155 Bộ luật hình sự năm 1999. 
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Do chính sách pháp luật thay đổi, vì vậy hành vi tàng trữ 11,746 kg pháo nổ 

trong nội địa của Mai Văn Đ vào ngày 30-12-2015 không phải chịu trách 

nhiệm hình sự về tội “Tàng trữ hàng cấm”, nhưng có dấu hiệu vi pham hành 

chính nên cần phải được xử lý theo quy định tại Điều 63 Luật xử lý vi phạm 

hành chính. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 382; khoản 4 Điều 388; Điều 392 Bộ luật tố tụng hình 

sự năm 2015: 

Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2016/HSST ngày 27-01-2016 của Tòa 

án nhân dân huyện N, tỉnh Nam Định, tuyên bố Mai Văn Đ không phạm tội 

“Tàng trữ hàng cấm” và đình chỉ vụ án 

Chuyển vụ việc cho Cơ quan xử lý vi phạm hành chính huyện N, tỉnh Nam 

Định xử lý theo thẩm quyền đối với Mai Văn Đ./. 

Nơi nhận: 
- Công an huyện N, tỉnh Nam Định (để xử lý theo 

thẩm quyền); 

- VKSNDCC tại Hà Nội; 

- TAND huyện N, tỉnh Nam Định; 

- VKSND huyện N, tỉnh Nam Định; 

- Cơ quan thi hành án hình sự huyện N, tỉnh Nam 

Định; 

- Mai Văn Đ (theo địa chỉ); 

- Lưu: Phòng HCTP-VP; Phòng 1; HSVA. 

 

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 
THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

Nguyễn Vinh Quang 

 


