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Tổng hợp 20 Bản án các Tội phạm về môi trường 
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Bản án số 12/2017/HS-ST ngày 21/3/2017 
Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên 
Cấp xét xử: Sơ thẩm 
Bị cáo vì muốn có gỗ để làm nhà, mặc dù không được cấp có thẩm quyền cho 
phép, bị cáo đã một mình mang máy cưa vào rừng chặt hạ 04 cây gỗ nghiến có 
khối lượng 18,775m3 gỗ tròn và 02 cây gỗ nhãn rừng có khối lượng 1,585m3 gỗ 
tròn. 
Tòa án sơ thẩm tuyên: Bị cáo phạm tội vi phạm các quy định về khai thác và 
bảo vệ rừng. Xử phạt bị cáo 12 tháng tù cho hưởng án treo. Bị cáo phải bồi 
thường thiệt hại cho Nhà nước số tiền 143.370.500 đồng. 
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Bản án số 205/2017/HS-PT ngày 23/8/2017 
Về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, 
hiếm được ưu tiên bảo vệ và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, 
phương tiện kỹ thuật quân sự. 
Ngày 26/2/2016, H mượn T 01 xe mô tô hiệu Wave rồi rủ T vào rừng thuộc khu 
bảo tồn thiên nhiên săn thú được L đồng ý. H mang theo đạn và khẩu súng, L 
điều khiển xe mô tô chở H theo đường đất đỏ vào Chiến khu để săn bắn thú rừng 
nhưng không gặp con thú nào. Khi H, L quay về thì phát hiện 01 đàn Bò Tót 
khoảng 10 con ở gần hố nước ven đường liền xuống xe bắn 01 phát đạn trúng 
vào cổ 01 con Bò Tót nặng khoảng 200kg. Sau đó, H và T quay lại chỗ con Bò 
Tót bị bắn chết xẻ lấy thịt, gan, mật và đem đi bán. 
Tòa án sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Lê Nguyễn Ánh H 05 năm tù và bị cáo 
Lê Minh T 09 tháng tù 
Các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không cung cấp được chứng 
cứ nào mới hoặc casv tình tiết đặc biệt khác nên không có căn cứ chấp nhận 
kháng cáo. 
Tòa án phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Lê 
Nguyễn Ánh H, Lê Minh T. Xử phạt Lê Nguyễn Ánh H 05 năm tù và bị cáo Lê 
Minh T 09 tháng tù. 
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Bản án số 50/2017/HS-PT ngày 02/11/2017 
Về tội hủy hoại rừng 
Trong khoảng thời gian cuối tháng 01 đầu tháng 02 năm 2017 Đặng Văn H đã 
có hành vi hủy hoại 6.230m2 rừng sản xuất thuộc lô 9 khảnh 449, trạng thái 2B 
theo bản đồ quy hoạch phân ba loại rừng do UBND xã quản lý, tổng giá trị lâm 
sản bị thiệt hại là 7.352.100 đồng. 
Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo 07 tháng tù. Ngoài ra phải bồi thường 
thiệt hại, về xử lý vật chứng. 
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Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Xử phạt bị cáo 
07 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Giao bị cáo cho UBND xã giám sát và 
giáo dục trong thời gian thử thách. 

4 

Bản án số 92/2017/HS-PT ngày 04/12/2017 
Về tội vi phạm các quy định về quản lý rừng 
Bị cáo Trần Văn H được giao nhiệm vụ phụ trách trong lĩnh vực lâm nghiệp trên 
địa bàn tỉnh, biết rừng đặc dụng không được phép khai thác trắng nhưng lại đồng 
ý cùng cấp dưới khai thác trắng diện tích 21,8618 ha rừng đặc rụng một cách trái 
pháp luật. Tất cả 05 bị cáo đều vi phạm việc quản lý rừng dẫn đến hậu quả khai 
thác trắng diện tích 21,8618 ha rừng đặc dụng với khối lượng gỗ thiệt hại là 
2.842.567m3. 
Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Trần Văn H 03 năm tù nhưng được 
khấu trừ thời gian bị tạm giam là 04 tháng 12 ngày. Bị cáo Nguyễn Văn Đ 02 
năm 06 tháng tù. Bị cáo Tiết Kim C 02 năm tù. Bị cáo Nguyễn Đức D 02 năm 
tù. Giao bị cáo Tiết Kim C và bị cáo Nguyễn Đức D cho UBND phường giám 
sát giáo dục trong thời gian thử thách. 
Buộc năm bị cáo liên đới trách nhiệm bồi thường giá trị cây rừng bị thiệt hại cho 
Ban Quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng tỉnh Bến Tre với số tiền là 412.507.916 
đồng 
Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo 
Trần Văn H và Võ Văn N; không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn 
Văn Đ, Tiết Kim C và Nguyễn Đức D. Xử phạt bị cáo Trần Văn H 02 năm 08 
tháng tù; bị cáo Võ Văn N 02 năm 09 tháng tù; bị cáo Nguyễn Văn Đ 02 năm 06 
tháng tù; bị cáo Tiết Kim C 02 năm tù; bị cáo Nguyễn Đức D 02 năm tù . Giao 
bị cáo Tiết Kim C và bị cáo Nguyễn Đức D cho UBND phường cùng gia đình 
phối hợp giám sát, giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách. Các bị cáo phải 
liên đới trách nhiệm bồi thường giá trị cây rừng bị thiệt hại với tổng số tiền là 
412.507.916 đồng 
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Bản án số 78/2018/HS-PT ngày 26/02/2018 
Về tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật huộc danh mục loài nguy cấp, 
quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 
Vào khoảng 03/2017 Nguyễn Văn T mua 02 cả thể đồi mồi sống của một người 
tên N (chưa xác định được lai lịch) qua điện thoại với giá 1.800.000 đồng. Rồi 
đem bán lại cho Nguyễn Đình P 01 cá thể đồi mồi sống với giá 2.500.000 đồng. 
Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Nguyễn Đình P 06 tháng tù; bị cáo 
Nguyễn Văn T 06 tháng tù 
Các bị cáo là lao động chính trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo P còn 
có ông nội là Liệt sĩ nên xét không cần thiết phải cách ly các bị cáo khỏi đời sống 
xã hội mà cho hưởng án treo cũng đủ tác dụng cải tạo, giáo dục đối với các bị 
cáo. 
Tòa án cấp phúc thẩm: Chấp nhận kháng cáo của bi cáo Nguyễn Văn T và 
Nguyễn Đình P, sửa bản án sơ thẩm. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T và bị cáo 
Nguyễn Đình P 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. 
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Bản án số 16/2018/HS-PT ngày 24/5/2018 
Về tội hủy hoại rừng 
Trong khoảng thời gian từ tháng 10 - 11/2015 các bị cáo Lý Xuân T và Âu Thị 
N đã có hành vi hủy hoại rừng phòng  hộ (thuê người chặt phá rừng giang, nứa 
tái sinh tự nhiên) tại Lô 2, khoảnh 590, bản đồ phân ba loại rừng. Tháng 10/2015, 
Lý Xuân T đã có hành vi hủy hoại 3,7ha rừng phòng họ, thiệt hại 26.640 cây 
giang và 18.500 cây nứa tép. Tổng thiệt hại là 86.506.000 đồng. Tháng 11/2015, 
Âu Thị N đã có hành vi hủy hoại 1,6ha rừng phòng hộ, thiệt hại 11.520 cây giang 
và 8.000 cây nứa tép. Tổng thiệt hại trị giá là 37.408.000 đồng. 
Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Lý Xuân T 06 năm tù, phạt tiền 
7.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước. Xử phạt bị cáo Âu Thị N 04 năm tù, phạt 
tiền 6.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước. 
Đối với các yêu cầu kháng cáo của các bị cáo đã tự nguyện rút cần đình chỉ xét 
xử phúc thẩm; chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo, sửa bản án sơ thẩm. 
Ghi nhận bị cáo T đã nộp 3.000.000 đồng tiền phạt và 200.000 đồng án phí hình 
sự sơ thẩm; Bị cáo N đã nộp 2.000.000 đồng tiền phạt và 200.000 đồng án phí 
hình sự sơ thẩm. 
Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo 
Lý Xuân T, Âu Thị N sửa bản án hình sự sơ thẩm. Xử phạt bị cáo Lý Xuân T 03 
năm 09 tháng tù về tội hủy hoại rừng; bị cáo Âu Thị N 03 năm tỳ cho hưởng án 
treo. 
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Bản án số 174/2018/HS-PT ngày 30/5/2018 
Về tội hủy hoại rừng 
Ngày 10, 15 và ngày 20/3/2017 các bị cáo P Brung và D Bdăp đã cùng nhau đi 
vào các lô 57, 75, 76, 81 thuộc khoảnh 4 tiểu khu 1296 rừng đặc dụng K, do Ban 
quản lý rừng đặc dụng K quản lý chặt hạ cây rừng để lấy đất làm nương rẫy với 
tổng diện tích rừng bị chặt phá là 6.747,71m2, gây thiệt hại về rừng với giá trị là 
65.615.000 đồng. 
Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Bị cáo P Brung phạm tội “hủy hoại rừng”. Xử phạt 
bị cáo P Brung 04 năm tù. Buộc bị cáo P Brung và D Bdăp phải liên đới bồi 
thường thiệt hại về rừng cho Ban quản lý từng đặc dụng với số tiền là 65.615.000 
đồng. 
Về giá trị thiệt hại về rừng trên tổng diện tích 6.747,71m2. Đồng thời, phía 
nguyên đơn dân sự cũng không đồng ý giảm hoặc miễn trách nhiệm dân sự cho 
bị cáo, đây là bồi thường cho nhà nước nên kháng cáo của bị cáo về giảm hoặc 
miễn trách nhiệm dân sự là không có căn cứ. 
Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ 
nguyên bản án hình sự sơ thẩm. Xử phạt bị cáo 04 năm tù về tội hủy hoại rừng. 
Buộc các bị cáo P Brung và D Bdăp phải liên đới bồi thường thiệt hại về rừng 
cho Ban quản lý rừng đặ dụng với số tiền là 65.615.000 đồng. 
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Bản án số 152/2018/HS-PT ngày 25/7/2018 
Về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, 
hiếm được ưu tiên bảo vệ. 
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Sáng ngày 06/11/2017 K’L mang theo dụng vụ săn bắt thú gồm: 02 lồng chim, 
01 con chim mồi (chích chòe lửa), dao và túi vải vào khu vực vườn quốc gia 
Nam C, huyện T1 để bẫy chim. Sau khi bẫy được 01 con chim Chích Chòe lửa, 
K’L tiếp tục đi đến địa điểm khác trong rừng để bẫy chim. Khi đi ngang qua khu 
vực suối, K’L phát hiện 01 con Voọc chà vá chân đen đã chết nổi trên mặt nước, 
bị cáo đã dùng dao mổ lấy phần thịt bỏ vào túi đem về. Trên đường về thì K’L 
bị lực lượng kiểm lâm kiểm tra phát hiện có hành vi đang vận chuyển cá thể nêu 
trên. 
Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo K’L 04 tháng tù; bị cáo kháng cáo 
xin được hưởng án treo 
Sau khi bị phát hiện bị cáo tỏ ra rất ăn năn hối cái, bị cáo đã bồi thường số tiền 
1.560.000 đồng cho Vườn quốc gia. Bị cáo phạm tội lần đầu và là người dân tộc 
thiểu số, trình độ học vấn và hiểu biết pháp luật rất hạn chế nên miễn trách nhiệm 
hình sự đối với bị cáo K’L là thỏa đáng. 
Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo K’L về 
tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, 
hiếm được ưu tiên bảo vệ. 
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Bản án số 111/2018/HS-PT ngày 25/9/2018 
Về tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, 
quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. 
Từ năm 2010 bị cáo đã bắt đầu mua, thu gom Rùa biển từ những dân đánh cá, 
mục đích mua Rùa biển là để chế tạo mỹ nghệ rồi bán lại kiếm lời. Toàn bộ xác 
cá thể Rùa do Cơ quan chức năng thu giữ đều là của bị cáo, trong đó có một số 
xác cá thể Rùa còn đang ngâm focmon gửi lại nhà bà Vũ Thị Hải D2. 
Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo 04 năm 06 tháng tù; Bị cáo có đơn 
kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo. 
Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, góp phần làm cho tình trạng xâm 
hại, tàn phá thiên nhiên ở Việt Nam ngày càng trầm trọng, ảnh hưởng đến môi 
trường sống của cả cộng đồng. Bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nên cấp phúc 
thẩm không có căn cứ để thỏa mãn yêu cầu kháng cáo của bị cáo. 
Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của bị và giữ nguyên 
bản án sơ thẩm. Xử phạt bị cáo 04 năm 06 tháng tù. 
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Bản án số 65/2018/HS-PT ngày 08/10/2018  
Về tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh muc loài nguy cấp, 
quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. 
Vào ngày 26/10/2017 tại trại nuôi động vật rừng bị cáo Lê Hoàng H đã thực hiện 
hành vi nuôi, nhốt 11 cá thể Tê tê Java (Manis Javanica) tổng trọng lượng 46,8kg 
và 16 cá thể Rắn hổ chúa, tổng trọng lượng 42,4kg là động vật thuộc danh mục 
loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Hành vi mà bị cáo thực hiện là 
nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sự bền vững và ổn định của môi trường. 
Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo 18 tháng tù. Bị cáo có đơn kháng 
cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo. 
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Bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và xin giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo 
được hưởng án treo vì bị cáo đã thực sự thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, 
phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. 
Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Xử phạt 
bị cáo 18 tháng tù. 
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Bản án số 33/2018/HS-ST ngày 15/10/2018 
Về tội hủy hoại rừng 
Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân huyện Hoài Ân tỉnh Bình Định 
Cấp xét xử: Sơ thẩm 
Bị cáo Đinh Văn T đã vào khu vực rừng tự nhiên phá rừng làm rẫy trồng cây 
Keo nguyên liệu giấy. Diện tích này do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện quản 
lý. Bị cáo sử dụng rựa cầm tay chặt hạ những cây nhỏ, những cây lớn thì sử dụng 
cưa xăng cầm tay để cưa hạ, một mình bị cáo phá rừng trong thời gian 03 ngày, 
với diện tích rừng bị phá là 3.692m2. Đây là khu vực rừng tự nhiên quy hoạch 
phòng hộ, sau khi chặt hạ cây rừng, bị cáo để cho cây khô, đốt dọn và trồng 
khoảng 2.000 cây Keo nguyên liệu giấy nhưng đã bị Ban quản lý rừng phòng hộ 
phát hiện xử lý phá bỏ. 
Tòa án sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo 01 năm tù, cho hưởng án treo. Buộc bị 
cáo phải bồi thường bằng số tiền 18.597.117 đồng cho Ban quản lý rừng phòng 
hộ để đàu tư cho việc tái thiết bị rừng đã bị xâm hại. 
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Bản án số 304/2018/HS-ST ngày 26/11/2018 
Về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm. 
Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội 
Cấp xét xử: Sơ thẩm 
Khoảng 4 giờ ngày 17/4/2018, Đỗ Văn T dùng xe máy nhãn hiệu Honda Wave 
RSX mua của đối tượng nữ giới tên Kiên ở Quảng Trị gồm: 08 cá thể động vật 
(đã chết, bị lột vảy, bỏ phủ tạng, đông lạnh) loài Tê tê Java và 04 chi động vật là 
chỉ loài Gấu ngựa. Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ được 
để trong hai bao tải dứa màu xám. T chở số động vật trên về để trước cửa nhà. 
Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, T lái xe máy chở số động vật trên đến Bến xe để 
gửi bán cho đối tượng nữ giới tên Trường qua xe ô tô khách. 
Tòa án sơ thẩm tuyên: Bị cáo phạm tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật 
nguy cấp, quý hiếm. Xử phạt bị cáo 10 năm 09 tháng tù. Tịch thu xung quỹ Nhà 
nước 01 xe máy nhãn hiệu Honda hiệu Wave RSX và 01 điện thoại Nokia 1200. 
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Bản án số 35/2019/HS-PT ngày 24/01/2019 
Về tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm 
Khoảng 17 giờ ngày 12/6/2018 Lý Văn S đi vào rừng thuộc Vườn quốc gia C 
lấy 01 khẩu sung tự chế đã giấu từ trước và đi đến tiểu khu 1195 thuộc Vườn 
Quốc gia C huyện C. Trong  02 ngày bị cáo đã bắn 04 con Voọc Chà vá chân 
đen rồi sấy khô. Trên đường đi về bị lực lượng Kiểm lâm phát hiện và bắt giữ 
cùng với tang vật.  
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Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Tuyên bị cáo Lý Văn S phạm tội “vi phạm các quy 
định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”. Xử phạt bị cáo S 03 năm 06 tháng 
tù.  
Do đánh giá sai tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo nên Tòa án cấp sơ 
thẩm xử phạt bị cáo 03 năm 06 tháng tù là chưa thỏa đáng, chưa tương xứng với 
tính chất, mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo. Kháng nghị của 
VKS là có căn cứ nên cần chấp nhận. Do đó, cấp phúc thẩm cần sửa bản án sơ 
thẩm về điều luật áp dụng và tăng mức hình phạt đối với bị cáo. 
Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận kháng nghị phúc thẩm, sửa bản án sơ 
thẩm. Xử phạt bị cáo S 05 năm tù. 
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Bản án số 129/2019/HS-PT ngày 11/4/2019 
Về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm 
Khoảng 14 giờ ngày 21/9/2018, bị cáo đã có hành mua một cá thể Tê Tê Java có 
trọng lượng 3,5kg với giá 3.850.000 đồng thì bị lực lượng Công an bắt giữ. 
Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Tuyên bố bị cáo Đặng Tiểu T phạm tội vi phạm quy 
định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. Xử phạt bị cáo 01 năm tù. 
Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được 
hưởng án treo.  
Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo – sửa 
bản án hình sự sơ thẩm. Xử phạt bị cáo 01 năm tù  
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Bản án số 41/2019/HS-ST ngày 21/5/2019 
Về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm 
Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân huyện N tỉnh Ninh Bình 
Cấp xét xử: Sơ thẩm 
Hồi 11 giờ 30 phút ngày 05/1/2019 tại khu vực đường ở thôn 1, xã P, huyện N, 
tỉnh Ninh Bình. Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện bắt quả tang Tống 
Xuân M đang có hành vi cất giấu để vận chuyển trái phép 02 cá thể Tê Tê Java 
thuộc Phụ lục I Công ước về buôn ván quốc tế các loài động vật nguy cấp, quý, 
hiếm được ưu tiên bảo vệ. 
Tòa án sơ thẩm tuyên: Tuyên bị cáo Tống Xuân M phạm tội “vi phạm quy định 
về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”. Xử phạt bị cáo 15 tháng tù nhưng cho 
hưởng án treo. 
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Bản án số 139/2019/HS-ST ngày 22/5/2019 
Về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm 
Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 
Cấp xét xử: Sơ thẩm 
Khoảng tháng 05/2017, Nguyễn Bá C đến khu vực huyện C, tỉnh Bình Phước 
vào cửa hàng bán thịt thú rừng (không rõ địa điểm cụ thể) gặp một người đàn 
ông (không rõ lai lịch) mua 01 cá thể gấu đã chết, cân nặng 3,7kg với giá 
1.800.000 đồng. Khoảng tháng 07/2018, bị cáo lên mạng xã hội Facebook đăng 
tin bán cá thể gấu trên. Ngày 26/7/2018 bị cáo mang cá thể gấu trên đến gửi nhà 
Nguyễn Bá D cất giữ trong tủ lạnh. Khoảng 09 giờ ngày 16/8/2018, bị cáo nhắn 
tin cho Nguyễn Bá D kêu mang cá thể gấu ra tiệm cầm đồ Đ để giao cho người 
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mua. Đến khoảng 11 giờ 00 cùng ngày, Nguyễn Bá D đem cá thể gấu đựng trong 
túi nilon màu vàng mang ra tiệm cầm đồ Đ để trên sàn nhà cho Đoàn Thế N và 
một người thanh niên (không rõ nhân thân lai lịch) đến xem mua cá thể gấu thì 
bị Công xã kiểm tra hành chính phát hiện. 
Tòa án sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo C 01 năm 06 tháng tù; bị cáo D 01 năm 
03 tháng tù; bị cáo N 01 năm tù. 
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Bản án số 65/2019/HS-PT ngày 07/8/2019  
Về tội hủy hoại rừng 
Vào khoảng 12/2014 các bị cáo đã chặt phá diện tích rừng khoảng 6.000m2 đến 
7.000m2, khi thì khai đã chặt phá diện tích 2.700m2. Tuy nhiên, các biên bản 
khám nghiệm hiện trường đã thể hiện tổng hiện tích rừng bị chặt phá là 
27.000m2. Tổng diện tích rừng bị thiệt hại quy đông đặc là 24.200m2 tổng giá trị 
thiệt hại về lâm sản và môi trường là 154.318.560 đồng.  
Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Mùa A Gh, Mùa A N, Mùa A Ch, 
Tráng A Ch, Mùa A S1, Tráng A Ph1, Lầu A P, Sồng A V, Hờ A Ch, Hạng A 
V, Lầu A Ch, Lầu A D, Mùa A G, Tráng A Ph2, Tráng A D mỗi bị cáo 03 năm 
06 tháng tù.  
Bị cáo Lầu A P rút toàn bộ kháng cáo. Các bị cáo giữ nguyên nội dung kháng 
cáo; các bị cáo thừa nhận hành vi phá rừng diện tích 2.700m2, đồng thời cung 
cấp hóa đơn đã bồi thường một phần hiện tại.  
Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận một phần kháng cáo, sửa bản án hình 
sự sơ thẩm. Xử phạt bị cáo Mùa A N 03 năm 06 tháng tù; Bị cáo Mùa A Ch, 
Mùa A S1, Mùa A Gh, Tráng A Ch, Hờ A Ch, Hạng A V, Lầu A Ch, Lầu A D, 
Mùa A G, Tráng A Ph1, Tráng A Ph2, Tráng A D, Sồng A V mỗi bị cáo 03 năm 
tù; Bị cáo Lầu A P 06 tháng tù 
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Bản án số 99/2019/HS-PT ngày 13/9/2019 
Về tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản 
Ngày 05/10/2018 bị cáo Trần Hoàng K điều khiển máy chạy xăng HONDA cùng 
vỏ lãi composite đi tìm nơi khai thác thủy sản. Khi đến đoạn sông Rạch Súc thì 
K bắt đầu sử dụng các công cụ để khai thác thủy sản. Khi K đang khai thác thì 
bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang cùng tang vật là khoảng 10kg cá 
các loại có kích thước lớn, nhỏ khác nhau. 
Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Bị cáo Trần Hoàng K phạm tội hủy hoại nguồn lợi 
thủy sản. Xử phạt bị cáo 06 tháng tù. 
Hành vi của bị cáo thể hiện tính xem thường pháp luật, mặc dù đã nhiều lần bị 
xử phạt hành chính nhưng bị cáo vẫn bất chấp sự nghiêm cấm của pháp luật, tiếp 
tục thực hiện hành vi phạm tội.  
Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ 
nguyên bản án sơ thẩm. Xử phạt bị cáo Trần Hoàng K 06 tháng tù. 
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Bản án số 288/2019/HS-PT ngày 02/10/2019  
Về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên 
Vào đêm 23, 26 ngày 27/10/2018 bị cáo đã thuê xe đào của Công ty cổ phần xây 
dựng và các xe ô tô tải do Trần Phước L, Nguyễn Ngọc S điều khiển khai thác 

132 - 137 



khoáng sản (cát) trái phép cho bị cáo T tại bãi bồi sông. Tổ công tác Cảnh sát 
Môi trường tuần tra phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với bị cáo 
T. Tổng khối lượng cát đã khai thác đối với bị cáo T là 216m3 trị giá 30.240.000 
đồng, bị cáo T đem bán cho ông Nguyễn Quang K thu lợi 20.000.000 đồng. 
Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Tuyên bị cáo Nguyễn Công T phạm tội “Vi phạm 
quy định về khai thác tài nguyên”. Xử phạt bị cáo 24 tháng tù. 
Khi bị cáo bị bắt đã tự nguyện khai ra hành vi phạm tội trước đó thuộc trường 
hợp người phạm tội tự thú nhưng cấp sơ thẩm chưa xem xét. Do đó, cần thiết 
chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo T – sửa bản án sơ thẩm. 
Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo T, sửa bản 
án hình sự sơ thẩm. Xử phạt bị cáo T 18 tháng tù về tội vi phạm quy định về khai 
thác tài nguyên. 
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Quyết định giám đốc thẩm số 121/2018/HS-GĐT ngày 15/6/2018 
Về tội hủy hoại rừng 
Khoảng 07 giờ ngày 02/6/2016, A một mình đi vào khu vực đồi Chuồng Trâu 
thuộc rừng phòng hộ để đốt xử lý thực bì trên diện tích A tự khai phá; mặc dù 
nhận thức rõ việc đốt xử lý thực bì tại khu vực đối giáp ranh rừng phòng hộ 
nhưng trước khi đốt A không báo cáo, xin phép chính quyền địa phương, không 
làm thủ tục cam kết xử lý thực bì bằng phương pháp đối, không tiến hành dọn 
dẹp đường băng cản lửa. Trong quá trình đốt không bố trí người canh gác. Sau 
khi đốt, A cũng không kiểm tra kỹ các điểm cháy xem đã tắt hẳng hay chưa mà 
bỏ đi ăn, uống rồi về nhà ngủ dẫn đến hậu quả cháy 7.795m2 rừng phòng hộ, gây 
thiệt hại về tài sản là 9.352.800 đồng. 
Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Hà Văn A 05 năm tù về tội hủy hoại 
rừng. 
Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo 05 năm tù. 
Hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra không lớn; bị cáo phạm tội với 
lỗi cố ý gián tiếp, hậu quả xảy ra ngoài ý muốn của bị cáo. 
Hội đồng thẩm phán tuyên: Sửa bản án hình sự phúc thẩm về phần trách nhiệm 
hình sự đối với bị cáo A và xử phạt bị cáo 03 năm tù về tội hủy hoại rừng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN TỦA CHÙA 

TỈNH ĐIỆN BIÊN 

--------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------------------- 

Bản án số: 12/2017/HS-ST 

Ngày 21/3/2017 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TỦA CHÙA, TỈNH ĐIỆN BIÊN 

Với thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Trương Anh Tuấn . 

Các Hội thẩm Nhân dân: Ông Lý A Tùng- Chủ tịch UBMTTQ huyện 

Bà Vi Thu Hằng- Chủ tịch Hội phụ nữ huyện 

Thư ký ghi biên bản phiên toà: ông Thào A Thu - Cán bộ Toà án Nhân dân huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên tham gia phiên tòa:  Bà Lê Thị 

Ánh Nguyệt -  Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 3 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tủa Chùa,  tỉnh Điện Biên mở 

phiên toà xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 12/2017/TL-HSST ngày 08/02/2017 

đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Văn A - tên gọi khác: không; Sinh năm 1985 tại huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên. Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: thôn X, xã Y, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Dân 

tộc: Mông; Nghề nghiệp: làm ruộng, nương; Trình độ văn hóa: 05/12. Con ông Giàng A Minh – 

SN 1966 và con bà Mùa Thị Pằng – SN 1966. Bị cáo có vợ là Sùng Thị Pài và 04 con, con lớn 

nhất sinh năm 2003, con nhỏ nhất sinh năm 2009. 

Tiền sự: không; Tiền án: không. Tạm giữ, tạm giam: không, bị cáo đang bị áp dụng biện pháp 

ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa. 

Nguyên đơn dân sự: Đại diện UBND xã Y, huyện Tủa Chùa: Ông Mùa A Sang- SN 1970- Chủ 

tịch UBND xã Y. /có mặt 
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Những Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

- ông Giàng A Sủ- SN 1994- Trưởng thôn X, xã Y, huyện Tủa Chùa - là Đại diện cộng đồng thôn X, 

xã Y được giao quản lý, bảo vệ rừng ./có mặt 

- Bà Sùng Thị Pài – SN 1985; trú tại: thôn X, xã Y, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. /có 

mặt 

Những Người làm chứng: 

- anh Sùng A Giàng- SN 1994; trú tại: thôn X, xã Y, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. /có mặt 

- anh Sùng A Hồng- SN 1994; trú tại: thôn X, xã Y, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. /có 

mặt 

- anh Sùng A Ninh-SN 1983; trú tại: thôn X, xã Y, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. /có mặt

- anh Giàng A Nhinh- SN 1994; trú tại: thôn X, xã Y, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. /có mặt

- anh Giàng A Linh- SN 1994; trú tại: thôn X, xã Y, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. /có mặt

Người phiên dịch: ông Giàng A Dè- SN 1985; Trú tại tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Tủa Chùa, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. /có mặt 

NHẬN THẤY 

Bị cáo Nguyễn Văn A bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Tủa Chùa truy tố  về hành vi 

phạm tội như sau: 

Vào hồi 14 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 11 năm 2016, Hạt kiểm lâm huyện Tủa Chùa nhận 

được tin báo của ông Giàng A Sủ là Trưởng thôn X, xã Y, huyện Tủa Chùa về việc phát hiện 

Nguyễn Văn A đang có hành vi khai thác gỗ trái phép tại khoảnh 7 tiểu khu 558 thuộc rừng 

phòng hộ của thôn X, xã Y, huyện Tủa Chùa. Kết quả điều tra đã xác định được trong tháng 9 và 

tháng 10 năm 2016 bị cáo đã một mình vào rừng phòng hộ thuộc thôn X, xã Y, dùng máy cưa 

xăng cầm tay cắt hạ 04 cây gỗ nghiến và 02 cây gỗ nhãn rừng. 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Hạt 

kiểm lâm huyện và UBND xã Y tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định chủng loại, khối 

lượng, nhóm gỗ, loại rừng, vị trí khai thác lâm sản của bị cáo, đã xác định được bị cáo đã dùng 

máy cưa cắt hạ gồm: 04 cây gỗ nghiến thuộc gỗ nhóm IIA, gồm 129 khúc, lóng, cành, bìa bạnh 

thu giữ tại vị trí khoảnh 7 tiểu khu 558 và tại nhà của bị cáo, có khối lượng 18,775m
3 

gỗ tròn; 02 
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cây gỗ nhãn rừng thuộc gỗ nhóm V, gồm 15 khúc, lóng, cành thu giữ tại khoảnh 7 tiểu khu 558 

rừng phòng hộ thuộc thôn X, xã Y, huyện Tủa Chùa, có khối lượng 1,585m
3 

gỗ tròn. Kết quả 

xem xét vị trí, sử dụng máy định vị GPS 78S xác định tọa độ và đối chiếu với bản đồ giao đất 

giao rừng, quyết định giao đất giao rừng, bản đồ quy hoạch 3 loại rừng xã Y, huyện Tủa Chùa, 

xác định khu vực bị cáo  khai thác gỗ thuộc khoảnh 7 tiểu khu 558 thuộc rừng phòng hộ do cộng 

đồng thôn X, xã Y, huyện Tủa Chùa quản lý, bảo vệ. 

Vật chứng thu giữ của bị cáo gồm: 129 khúc, lóng, cành, bìa bạnh gỗ nghiến; 15 khúc, 

lóng, cành cây nhãn rừng; 01 chiếc máy cưa xăng cầm tay; 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu HUNDA 

màu đen, bạc, trắng đã qua sử dụng, không có biển kiểm soát và 01 dây cao su màu đen dài 3,3m, 

rộng 1,5cm. 

Tại cơ quan điều tra bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình, việc khai thác trái phép 

cây rừng do bị cáo một mình thực hiện, sau khi dùng máy cưa cắt thành từng khúc, lóng, bị cáo 

đã dùng xe mô tô của gia đình vận chuyển về nhà được 28 lóng, khúc gỗ nghiến, số gỗ còn lại 

chưa kịp vận chuyển về nhà thì bị bắt quả tang; mục đích bị cáo khai thác gỗ trái phép là để làm 

nhà. 

Trong quá trình điều tra bị cáo đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan tiến hành tố tụng số tiền 

để bồi thường thiệt hại là 2.000.000đ. 

Tại kết luận định giá tài sản ngày 05 tháng 01 năm 2017 của hội đồng định giá tài sản trong tố 

tụng hình sự huyện Tủa Chùa kết luận: 117 khúc, lóng, cành gỗ nghiến giá thị trường tại thời điểm 

tháng 10/2016 là 137.835.000đ; 12 bìa, bạnh  gỗ  nghiến  có  giá  3.573.000đ;  15  khúc,  lóng,  

cành  gỗ  nhãn  rừng  có  giá 3.962.500đ. Tổng giá trị gỗ nghiến và gỗ nhãn rừng xác định giá 

thị trường tại thôn X, xã Y là 145.370.500đ (một trăm bốn mươi năm triệu ba trăm bảy mươi 

nghìn năm trăm đồng) 

Đại diện Nguyên đơn dân sự, Uỷ ban nhân dân xã Y đề nghị HĐXX buộc bị cáo phải bồi 

thường cho nhà nước thiệt hại về gỗ rừng do bị cáo đã gây ra theo kết luận định giá tài sản. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chị Sùng Thị Pài là vợ bị cáo đề  nghị trả lại cho gia 

đình chị 1/2 giá trị chiếc máy cưa là tài sản chung của gia  đình. 

Cáo trạng số 03/QĐ-VKS-HS ngày 06/02/2016 của Viện kiểm sát huyện Tủa Chùa đã truy 

tố bị cáo Nguyễn Văn A về tội Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng theo khoản 1 

Điều 175 của Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa, Đại diện VKSND huyện giữ nguyên quyết định truy tố 
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và đề nghị hội đồng xét xử: áp dụng điểm a khoản 1 Điều 175, các Điểm b, h,p khoản 1 Điều 46; 

khoản 1,2 Điều 60 của BLHS xử phạt Bị cáo Nguyễn Văn A từ 12 đến 18 tháng tù cho hưởng án 

treo thời gian thử thách từ 24 tháng đến 36 tháng; Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền 

đối với bị cáo theo khoản 3 Điều 175 của BLHS; áp dụng điều 42 của BLHS, các Điều 584, 585, 

589 của BLDS buộc bị cáo phải bồi thường cho nhà  nước số tiền 145.370.500đ; áp dụng điểm a 

khoản 1, khoản 3 Điều 41 BLHS và  các điểm a,b,đ khoản 2 Điều 76 của BLTTHS tịch thu sung 

quỹ nhà nước số lượng gỗ thu giữ, tịch thu sung quỹ công cụ phương tiện bị cáo đã sử dụng phạm 

tội  gồm 01 chiếc xe mô tô và 01 chiếc máy cưa xăng, tịch thu tiêu hủy 01 dây cao su; áp dụng 

điều 99 của BLTTHS, điểm đ khoản 1 điều 12, điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị miễn toàn bộ án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự 

có giá ngạch cho bị cáo; 

Tại phiên toà bị cáo không tranh luận gì với đại diện Viện kiểm sát, thành khẩn khai báo 

hành vi phạm tội, ăn năn hối cải và xin giảm nhẹ hình phạt. 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên toà; Căn cứ vào kết quả tranh 

luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo 

và những người tham gia tố tụng. 

XÉT THẤY 

Đã có đủ cơ sở để xác định bị cáo Nguyễn Văn A vì muốn có gỗ để làm nhà, mặc dù 

không được cấp có thẩm quyền cho phép, bị cáo đã một mình mang máy cưa vào rừng thuộc thôn 

X, xã Y chặt hạ 04 cây gỗ nghiến có khối lượng 18,775m
3 

gỗ tròn và 02 cây gỗ nhãn rừng có 

khối lượng 1,585m
3 

gỗ tròn, lời khai nhận của bị cáo tại cơ quan CSĐT và tại phiên tòa phù hợp 

với lời khai của Đại diện nguyên đơn dân sự, những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người 

làm chứng và phù hợp với các chứng cứ khác của vụ án như biên bản kiểm tra xác minh của Hạt 

kiểm lâm, biên bản tạm giữ, thu giữ vật chứng, biên bản khám nghiệm hiện trường, xác định 

chủng loại, khối lượng, nhóm gỗ, loại rừng. Theo kết quả xác minh điều tra của Hạt Kiểm lâm 

huyện tại vị trí bị cáo khai thác trái phép cây rừng, đối chiếu với bản đồ giao đất giao rừng, bản 

đồ quy hoạch 3 loại rừng thì khu vực bị cáo khai thác rừng thuộc khoảnh 7 tiểu khu 558, là rừng  

phòng hộ do cộng đồng thôn X, xã Y quản lý, bảo vệ; Kết quả xác định nhóm gỗ ngày 

24/11/2016 của Hạt Kiểm lâm huyện Tủa Chùa đã xác định có 04 cây gỗ nghiến và 02 cây 

gỗ nhãn rừng bị chặt hạ, theo Nghị định 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ gỗ nghiến thuộc nhóm 

IIA trong danh mục thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cấm khai thác và theo Quyết định số 
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1298-CNR ngày 26/11/1977 của Bộ Lâm nghiệp về ban hành bảng phân loại tạm thời các loại gỗ 

sử dụng thống nhất trong cả nước, xác định theo tính chất của gỗ thì gỗ nghiến thuộc nhóm II và 

gỗ nhãn rừng thuộc nhóm V. Khối lượng gỗ bị cáo khai thác trái phép đã vượt quá mức quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm b khoản 2 điều 12 của Nghị định 

157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về 

quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản nhưng chưa vượt quá hai lần mức 

tối đa bị xử phạt vi phạm hành chính theo hướng dẫn tại tiểu mục 1.4 và 1.5 mục 1 phần IV của 

Thông tư liên  tịch  số  19/2007/TTLT/BNN&PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC  ngày 08 

tháng 3 năm 2007 hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh 

vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. 

Do đó, hành vi khai thác trái phép cây rừng của bị cáo Nguyễn Văn A đã vi phạm khoản 1 

điều 12 của Luật bảo vệ và phát triển rừng, đủ yếu tố cấu thành tội Vi phạm quy định về khai thác 

và bảo vệ rừng, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 175 của Bộ luật 

hình sự, vì vậy Cáo trạng và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là có căn cứ, HĐXX 

chấp nhận. 

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, thấy: Hành vi phạm tội của bị cáo là 

rất nghiêm trọng, xâm hại đến sự phát triển bền vững và ổn định của môi trường sinh thái tự 

nhiên, xâm hại trực tiếp đến quyền quản lý, sử dụng tài nguyên của nhà nước được pháp luật hình 

sự bảo vệ. Bị cáo nhận thức được hành vi khai thác trái phép cây rừng là vi phạm pháp luật, mặc 

dù đã được Trưởng thôn X nhắc nhở, cấm khai thác trái phép nhưng vẫn cố ý thực hiện, bị cáo 

thực hiện hành vi phạm tội một mình với lỗi cố ý trực tiếp. Trước tình hình chặt phá, khai thác 

trái phép lâm sản ngày càng công khai với nhiều thủ đoạn, diện tích rừng đang bị thu hẹp dần, để 

bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời răn đe, giáo dục và phòng ngừa vi phạm pháp luật, bảo vệ 

môi trường thì các hành vi khai thác, chặt phá, buôn bán lâm sản trái phép cần phải xử lý nghiêm 

minh trước pháp luật. 

Bị cáo xuất thân trong gia đình làm nông nghiệp, sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế xã 

hội đặc biệt khó khăn, nhận thức xã hội và hiểu biết pháp luật vẫn còn nhiều hạn chế. Xuất phát 

từ truyền thống của đồng bào dân tộc là làm nhà bằng gỗ, với mục đích khai thác gỗ để làm nhà ở 

nên bị cáo đã phạm tội, xét quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải về hành vi phạm tội, bị cáo đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật 

và đã tự nguyện nộp một phần bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật gây ra; Trước khi 

phạm tội bị cáo chưa có tiền sự, chưa có tiền án, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít 
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nghiêm trọng. Đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b,h,p khoản 1 Điều 46 của 

BLHS cần áp dụng cho bị cáo, bị cáo không có tình tiết tăng nặng theo điều 48 của Bộ luật hình 

sự và Công văn số 276/TANDTC-PC ngày 13/9/2016 của Tòa án nhân dân tối cao. 

Xét thấy bị cáo có 03 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 điều 46 của BLHS, bị cáo đã 

nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật và đã  thực sự ăn năn hối cải, bị cáo có nơi 

cư trú ổn định, rõ ràng, trước khi phạm tội  bị cáo không có tiền án, tiền sự; HĐXX thấy việc 

buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù tại trại giam là không cần thiết, mà chỉ cần giao cho 

chính quyền địa phương và gia đình quản lý, giám sát bị cáo cũng đủ để giáo dục bị cáo sửa chữa 

lỗi lầm, trở thành người công dân có ích cho xã hội. 

Về hình phạt bổ sung: xét thấy bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn không có khả năng 

thi hành hình phạt bổ sung là phạt tiền nên HĐXX không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị 

cáo theo khoản 3 Điều 175 của BLHS, 

Về bồi thường dân sự: Cần buộc bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho nhà nước số tiền 

145.370.500đ, bị cáo đã tự nguyện bồi thường một phần thiệt hại là 2.000.000đ, cần buộc bị cáo 

tiếp tục bồi thường số tiền còn lại 143.370.500đ cho nhà nước theo quy định tại Điều 42 của Bộ 

luật hình sự và các Điều 584, 585, 589 của Bộ luật dân sự. 

Về xử lý vật chứng: Đối với số lượng gỗ bị cáo đã khai thác trái phép là tài sản thuộc sở 

hữu của nhà nước nên cần tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 2 điều 76 

của BLTTHS; Đối với 01 chiếc xe mô tô và 01 chiếc máy cưa cầm tay chạy xăng là tài sản chung 

của gia đình bị cáo, HĐXX thấy bị cáo đã sử dụng vào việc khai thác và vận chuyển trái phép cây 

rừng và việc bị cáo mang đi khai thác, vận chuyển gỗ về nhà, vợ bị cáo là Sùng Thị Pài có biết 

nhưng không ngăn cản, để mặc cho bị cáo thực hiện, do đó cần tịch thu xung quỹ nhà nước công 

cụ phương tiện phạm tội của bị cáo theo quy định tại điểm a khoản 1, khoản 3 Điều 41 của BLHS 

và điểm a khoản 2 Điều 76 của BLTTHS; Đối với 01 dây cao su là vật không có giá trị nên cần 

tịch thu tiêu hủy theo điểm đ khoản 2 điều 76 của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Về án phí: Bị cáo là người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội 

đặc biệt khó khăn, gia đình thuộc hộ nghèo nên cần miễn toàn bộ án phí hình sự sơ thẩm và án 

phí dân sự có giá ngạch cho bị cáo theo quy định tại điểm đ khoản 1 điều 12 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn A phạm tội: Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ 

rừng 

Áp dụng Điểm a Khoản 1 Điều 175; Điểm b, h, p Khoản 1 Điều 46; Khoản 1, 2 Điều 60 

của Bộ luật hình sự; Khoản 1 Điều 12 của Luật bảo vệ và phát triển rừng; Nghị định số 

32/2006/NĐ-CP của Chính phủ ban hành danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, 

hiếm. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn A 12 (mười hai) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Giao bị cáo Nguyễn Văn A cho UBND xã Y, huyện Tủa Chùa giám sát và giáo dục trong 

thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với UBND xã Y trong việc giám sát 

và giáo dục bị cáo. 

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy 

định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự. 

2. Về Bồi thường dân sự: Áp dụng Điều 42 của Bộ luật hình sự và các Điều 584, 585, 589 

của Bộ luật dân sự. 

Buộc bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho nhà nước số tiền 145.370.500đ (một trăm bốn 

mươi năm triệu ba trăm bảy mươi nghìn năm trăm đồng), khấu trừ số tiền bị cáo đã nộp để bồi 

thường 2.000.000đ (hai triệu đồng) hiện cơ quan Thi hành án dân sự huyện Tủa Chùa đang quản 

lý, buộc bị cáo phải bồi thường tiếp 143.370.500đ (một trăm bốn mươi ba triệu ba trăm bảy mươi 

nghìn năm trăm đồng) cho nhà nước. 

3. Xử lý vật chứng: Áp dụng Điểm a Khoản 1, Khoản 3 Điều 41 của Bộ luật hình sự và các 

Điểm a,b,đ Khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự, 

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 

+ 117 khúc, lóng, cành gỗ nghiến có khối lượng 18,378m
3
; 12 bìa, bạnh gỗ nghiến có khối lượng 

0.397m
3
; 15 khúc, lóng, cành gỗ nhãn rừng có khối lượng 1,585m

3
. 

+ 01 chiếc xe mô tô, màu sơn đen, bạc, trắng, nhãn hiệu HUNDA, không có biển kiểm soát. 
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+ 01 chiếc máy cưa có ba lam xích, vỏ màu đỏ, nhãn hiệu HUSQVARNA-365. 

- Tịch thu tiêu hủy: 01 dây cao su màu đen dài 3,3m, rộng 1,5cm. 

(Các vật chứng nêu trên cơ quan Thi hành án dân sự huyện Tủa Chùa đang quản lý theo các 

biên bản giao nhận vật chứng ngày 08/02/2017 và ngày 09/02/2017 giữa Cơ quan cảnh sát điều 

tra và Chi cục thi hành án dân sự huyện Tủa Chùa). 

4. Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự và Điểm đ Khoản 1 Điều 12, Điều 23 

của Nghị quyết số 326/UBTVQH14 quy định về mức  thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án: Miễn toàn bộ án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự có giá ngạch 

cho bị cáo. 

Kháng cáo: bị cáo có quyền kháng cáo bản án, nguyên đơn dân sự có quyền kháng cáo về 

phần bồi thường thiệt hại, những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo 

phần bản án liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 

tuyên án./. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Các Hội thẩm nhân dân Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 

 

 

Nơi nhận: 

- Phòng KTNV và THA - TAND tỉnh; 
- Bị cáo; nguyên đơn dân sự; 

- Người có QLNVLQ; 

- VKSND Tủa Chùa; 

- CC Thi hành án dân sự Tủa Chùa; 
- Cơ quan THAHS CA Tủa Chùa; 
- Cơ quan THAHS CA Tủa Chùa; 
- Sở Tư pháp; 

Lưu: Hồ sơ vụ án, HSTHA. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Trương Anh Tuấn 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH ĐỒNG NAI Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

Bản án số: 205/2017/HSPT 

Ngày: 23/8/2017. 

NHAÂN DANH 

NÖÔÙC COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

Với thành phần hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm Phán - Chủ Tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thành Lượng 

Các Thẩm Phán:   Ông Trần Thanh Tùng 

     Ông Nguyễn Văn Thành 

Thư ký tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Cao Thị Minh 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: 

  Bà Tống Thị Thu Hiền - Kiểm Sát Viên

Ngày 23 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử 

phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 127/2017/HSPT ngày 07/6/2017 do có kháng cáo của 

các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 18/2017/HSST ngày 25/4/2017 của Tòa án 

nhân dân huyện V. 

Các bị cáo có kháng cáo: 

1/ Lê Nguyễn Ánh H, sinh năm 1995, tại tỉnh Đồng Nai; thường trú: tổ 10, ấp A, 

xã M, huyện V, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: làm nghề tự do; trình độ văn hóa: 02/12; 

họ và tên cha: Lê Nguyễn Thanh S, sinh năm: 1973; họ và tên mẹ Nguyễn Thị M, sinh 

năm: 1968 (chết); bị cáo chưa có vợ, con; gia đình bị cáo có 4 anh chị em, bị cáo là con 

thứ hai trong gia đình; tiền sự: không, tiền án: 01 tiền án: ngày 18/8/2015, Tòa án nhân 

dân huyện V xử phạt 06 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Chấp hành xong hình 

phạt ngày 14/11/2015. Bị cáo bị bắt khẩn cấp và tạm giữ từ ngày 11/03/2016, chuyển 

tạm giam ngày 18/3/2016. Hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ thuộc Công an huyện 

V (có mặt). 

2/ Lê Minh T, sinh năm 1984 tại: tỉnh Đồng Nai; thường trú: tổ 3, ấp A, xã M, 

huyện V, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: thợ sửa xe; trình độ văn hóa: 04/12; họ và tên 

cha: Lê Minh T1, sinh năm: 1957; họ và tên mẹ: Trần Thị Cẩm T2, sinh năm: 1960; bị 

cáo có vợ tên Nguyễn Thị D, sinh năm: 1983 và 03 con; gia đình bị cáo có 6 anh em, bị 
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cáo là con thứ 3 trong gia đình; tiền án, tiền sự: không. Bị cáo ra đầu thú và bị tạm giữ 

từ ngày 13/03/2016. Ngày 18/03/2016 được tại ngoại. Bắt lại ngày 25.04.2017 cho đến 

nay (có mặt).  

NHẬN THẤY 

Theo bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện V và bản án hình sự sơ 

thẩm của Tòa án nhân dân huyện V thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng giữa năm 2014, Lê Nguyễn Ánh H nhặt được 01 khẩu súng kiểu dáng 

giống súng AR15 có thân súng tốt nhưng nòng súng ngắn, 01 khẩu súng tự chế có nòng 

dài và khoảng 10 viên đạn giấu tại gốc cây thuộc khoảnh 4, tiểu khu 105 rừng tự nhiên 

thuộc Khu bảo tồn Thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai có địa giới hành chính ấp 5, xã M, 

huyện V, tỉnh Đồng Nai. H mang súng và đạn về giấu vào gốc cây rừng phía sau nhà tại 

khu vực Đồng 4, ấp 5, xã M, huyện V. Nghĩ súng có nòng dài sẽ bắn chính xác hơn nên 

đầu tháng 01 năm 2016 H lấy 02 khẩu súng đã giấu trước đó nhờ Phạm Thanh L, sinh 

ngày 17/7/2000 ngụ tại ấp 5, xã M, huyện V chở đến tiệm hàn của Lê Văn B, sinh năm 

1982 ngụ tại ấp 5, xã Mã Đã, huyện V. H thuê B  cắt đầu ruồi ngắm bắn của khẩu súng 

có kiểu dáng giống súng AR15 gắn sang nòng của súng tự chế, còn đầu ruồi ngắm bắn 

của khẩu súng tự chế gắn sang nòng khẩu súng kiểu dáng giống súng AR15; đồng thời 

H hướng dẫn B cách hoán đổi nòng của hai khẩu súng cho nhau. Ngày hôm sau H đến 

lấy súng và trả tiền công cho B là 150.000 đồng. 

Khoảng giữa tháng 01 năm 2016 H cho Lê Nguyễn Ánh Y, sinh ngày 03/6/1999 

một khẩu súng tự chế và khoảng 10 viên đạn. Y cầm súng rủ L đi săn trong rừng nhưng 

không được con thú nào nên cả hai đi về. Đến ngày thứ ba, khi Y và L ngồi chơi tại rẫy 

giáp bìa rừng phía sau nhà Y thì phát hiện có con Sóc nên Y lấy súng ra bắn 02 phát đạn 

trúng làm 01 con Sóc chết, L đi về nhà còn Y làm thịt Sóc ăn. Thấy việc sử dụng súng 

không hiệu quả nên Y đem súng trả lại cho H, riêng số đạn còn lại Y đã làm mất khi đi 

săn thú trong rừng. Đầu tháng 02/2016, H cùng Nguyễn Hoài Thương ngụ tổ 6, ấp 5, xã 

M, huyện V mua 100 viên đạn với giá là 1.700.000 đồng của 01 đối tượng không rõ 

nhân thân địa chỉ mục đích dùng đi săn bắn. 

Khoảng 21 giờ 00’ ngày 26/02/2016, H mượn Lê Minh T 01 xe mô tô hiệu Wave 

RS không rõ biển số là xe của khách vãng lai để lại ở tiệm sửa xe của T rồi rủ L vào 

rừng thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai săn thú được L đồng ý. H 

mang theo đạn và khẩu súng kiểu dáng súng AR15. L điều khiển xe mô tô chở H theo 

đường đất đỏ vào Chiến khu D để săn bắn thú rừng nhưng không gặp con thú nào. H, L 

quay về đến km số 3 thì phát hiện có 01 đàn Bò Tót khoảng 10 con ở gần hố nước ven 

đường. H xuống xe và dùng súng bắn 01 phát đạn trúng vào cổ 01 con Bò Tót nặng 
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khoảng 200kg. Con Bò Tót bị trúng đạn chạy vào vườn Tràm được một đoạn thì gục 

chết. H, L nói cho T biết việc bắn chết Bò Tót và rủ T tìm người tiêu thụ được T đồng 

ý. H, L điều khiển xe mô tô hiệu Wave RS không rõ biển số; T điều khiển xe mô tô biển 

số 60Z7-2770 là xe của T và mang theo 01 con dao rọc Mía của H; 02 con dao thái thịt 

của nhà T, 02 bao tải quay lại chỗ con Bò Tót bị bắn chết xẻ lấy thịt, Gan, Mật đưa sang 

tỉnh Bình Phước bán. Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1970, ngụ tổ 1, khu phố B, phường 

T, thị xã Đ, tỉnh Bình Phước được T cho biết là thịt Nai của gia đình, chị H đồng ý mua 

51 kg thịt Bò Tót giá 6.120.000 đồng. Riêng Gan, Mật T vứt bỏ tại Suối Cạn ở ấp 5, xã 

M, huyện V cách nhà T khoảng 500m. 

Ngày 4-5/3/2016 H, L mang theo khẩu súng đã bắn Bò Tót, đạn và bỏ trốn đến ở 

nhà của chú ruột của H là Lê Nguyễn Thanh L1 ngụ thôn 6, xã T, huyện B, tỉnh Bình 

Phước. Súng, đạn H giấu tại vườn Cao Su phía sau nhà L1. Ngày 11/3/2016, H bị bắt và 

chỉ dẫn Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện V thu giữ khẩu súng đã cho Y mượn 

trước đó được cất giấu tại phía sau nhà H. L1 chỉ dẫn cơ quan điều tra thu giữ khẩu 

súng do Lê Nguyễn Thanh L cất giấu tại rừng Cao Su thuộc xã P, huyện B, tỉnh Bình 

Phước. 

Ngày 30/3/2016, L1 phát hiện 01 khẩu súng tại vườn Cao Su phía sau nhà. Nghi 

ngờ đây là khẩu súng mà H sử dụng để bắn Bò Tót nên L1 báo cho mẹ ruột là bà Lê Thị 

L2, ngụ ấp 5, xã M, huyện V biết sự việc. Khoảng 16 giờ ngày 30/3/2016 bà L2 cùng 

con ruột là Lê Nguyễn Thanh T1 đến gặp L1 lấy khẩu súng với mục đích mang về giao 

nộp cho cơ quan điều tra. Khoảng 22 giờ cùng ngày khi bà L2 cùng anh T1 mang khẩu 

súng về đến nhà con ruột của bà L2 là Lê Nguyễn Thanh T1 ngụ ấp 5, xã M, Vĩnh Cửu 

thì Lê Nguyễn Thanh S biết sự việc. Do sợ H sẽ nặng tội thêm nên S không đồng ý cho 

bà L2 đem súng đi giao nộp. S lấy khẩu súng từ bà L rồi mang đi giấu tại phía sau nhà 

hoang gần nhà S. Đến ngày 01/4/2015, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện V mời 

S lên làm việc, S chỉ dẫn chỗ giấu súng cho cơ quan điều tra thu giữ. 

Tại bản án số 18/2017/HSST ngày 25/4/2017 của Tòa án nhân dân huyện V đã áp 

dụng điểm d, đ khoản 2 Điều 190, khoản 1 Điều 230, điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46, 

điểm g, n khoản 1 Điều 48, 33, 50, 53 của Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Lê Nguyễn 

Ánh H 03 (ba) năm tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài 

nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ” và 02 (hai) năm tù về tội “Tàng trữ và sử 

dụng trái phép vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự”, tổng hợp hình phạt, 

buộc bị cáo Lê Nguyễn Ánh H phải chấp hành hình phạt chung là 05 (năm) năm tù, thời 

hạn tù tính từ ngày 11 tháng 3 năm 2016. Áp dụng khoản 1 Điều 190, điểm h, p khoản 

1, khoản 2 Điều 46, 33, 53 của Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Lê Minh T 09 (chín) 
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tháng tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, 

quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”, thời hạn tù tính từ ngày tuyên án, được tính trừ thời hạn 

tạm giữ từ ngày 13/3/2016 đến ngày 18/3/2016. Ngoài hai bị cáo trên án sơ thẩm còn 

tuyên phạt Lê Nguyễn Ánh Y 09 (chín) tháng tù và Lê Nguyễn Thanh S 01 (một) năm 

tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 02 (hai) năm tù về tội “Tàng trữ và sử 

dụng trái phép vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự” theo khoàn 1 Điều 230 

Bộ luật hình sự.  

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuY về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí và 

quyền kháng cáo theo luật định. 

Ngày 28/4/2017, các bị cáo Lê Nguyễn Ánh H, Lê Minh T có đơn kháng cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt. 

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tại phiên tòa: Qua 

nghiên cứu toàn bộ hồ sơ và xem xét đơn kháng cáo của các bị cáo Lê Nguyễn Ánh H, 

Lê Minh T xét thấy kháng cáo của các bị cáo tại phiên tòa không cung cấp thêm chứng 

cứ nào mới; Cấp sơ thẩm đã đánh giá đầy đủ tính chất, mức độ của hành vi phạm tội 

từng bị cáo và tuyên mức hình phạt (năm) năm tù và 09 (chín) tháng tù là phù hợp, 

không nặng như đơn kháng cáo các bị cáo đã nêu. Do đó đề nghị Hội đồng xét xử giữ 

nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện V.  

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra, đánh giá tại phiên tòa phúc 

thẩm; Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện 

các tài liệu chứng cứ, ý kiến kiểm sát viên, lời khai của bị cáo.  

XÉT THẤY 

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, các bị cáo Lê Nguyễn Ánh H, Lê Minh T đã 

thừa nhận hành vi phạm tội của mình như bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện V và bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện V đã mô tả. Do đó, 

hành vi phạm tội của các bị cáo Lê Nguyễn Ánh H, bị Tòa án nhân dân huyện V xét xử 

bị cáo H về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, 

quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ” và tội “Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, 

phương tiện kỹ thuật quân sự” theo khoản 2 Điều 190, khoản 1 Điều 230 Bộ luật hình 

sự, bị cáo Lê Minh T về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài 

nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ” theo khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự là có 

căn cứ pháp luật. 

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện sự coi thường 

pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương, vi phạm hoạt 
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động quản lý của Nhà nước về vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuận quân sự, và 

công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng thuộc 

danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm của Nhà nước. Do đó, cần có mức án nghiêm nhằm 

răn đe, giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung. Khi lượng hình cấp sơ thẩm đã xem 

xét các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo: các bị cáo điều thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải, các bị cáo có trình độ văn hóa thấp và nhận thức pháp luật kém. Bị cáo T mới 

phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, sau khi phạm tội, bị cáo T đã đầu 

thú, gia đình bị cáo T có ông nội là người có công với cách mạng; nên chỉ tuyên mức án 

cho bị cáo H về hai tội là 05 (năm) năm tù và bị cáo T là 09 (chín) tháng tù là phù hợp, 

không nặng như đơn kháng cáo các bị cáo đã nêu.  

Tại phiên tòa, các bị cáo Lê Nguyễn Ánh H, Lê Minh T kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt nhưng không cung cấp được chứng cứ nào mới hoặc các tình tiết đặc biệt 

khác nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo. Do đó, Hội đồng xét xử không chấp 

nhận kháng cáo của các bị cáo là có cơ sở và đúng quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên,  

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 248 Bộ luật tố tụng hình sự, 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố: Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Lê Nguyễn Ánh H, Lê 

Minh T.  

Áp dụng điểm d, đ khoản 2 Điều 190, khoản 1 Điều 230, điểm p khoản 1, khoản 

2 Điều 46, điểm g, n khoản 1 Điều 48, 33, 50, 53 của Bộ luật hình sự;  

Xử phạt bị cáo Lê Nguyễn Ánh H 03 (ba) năm tù về tội “Vi phạm quy định về 

bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ” và 02 

(hai) năm tù về tội “Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ 

thuật quân sự”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo Lê Nguyễn Ánh H phải chấp hành 

hình phạt chung là 05 (năm) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 11 tháng 3 năm 2016. 

Áp dụng khoản 1 Điều 190, điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46, 33, 53 của Bộ 

luật hình sự;  

Xử phạt bị cáo Lê Minh T 09 (chín) tháng tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ 

động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”, thời hạn tù 

tính từ ngày 25/4/2017. 

Về án phí: Áp dụng Điều 99 BLTTHS và Nghị quyết 326/NQUBTVQH-14 ngày 

30.12.2016 của Quốc hội. Buộc các bị cáo Lê Nguyễn Ánh H, Lê Minh T, mỗi bị cáo 

phải chịu 200.000đ án phí hình sự phúc thẩm. 
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Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có 

hiệu lực pháp luật. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai; 

- Tòa án nhân dân huyện V; 

- Trại Tạm giam Công an tỉnh Đồng Nai; 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện V; 

- Phòng PV 27 – Công an tỉnh Đồng Nai; 

- Bị cáo; 

- lưu Hồ sơ, Văn Phòng, Tòa Hình sự; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

Nguyễn Thành Lượng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 
–––––––––––––––

Bản án số: 50 /2017/HSPT

Ngày 02-11-2017 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hà Văn Chương

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Minh Hùng 

      Ông Nguyễn Xuân Thủy 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Hồng Hà - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang tham gia phiên tòa: 

Bà Đỗ Thị Kim Trúc - Kiểm sát viên.  

Ngày 02 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 76/2017/HSPT ngày 05 tháng 

10 năm 2017 đối với bị cáo Đặng Văn H do có kháng cáo của bị cáo đối với bản 

án hình sự sơ thẩm số: 34/2017/HSST ngày 02 tháng 8 năm 2017 của Tòa án nhân 

dân huyện C, tỉnh Tuyên Quang.     

- Bị cáo có kháng cáo:

Đặng Văn H, sinh ngày 28 tháng 01 năm 1983; tại xã K, huyện C, tỉnh 

Tuyên Quang; 

Nơi cư trú: Thôn K, xã K, huyện C, tỉnh Tuyên Quang;  

Nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hoá: 7/12; dân tộc: Dao;  

Con ông: Đặng Văn T, sinh năm 1958 và bà Bàn Thị M, sinh năm 1959;  

Có vợ: Bàn Thị L, sinh năm 1985 và 02 con, con lớn sinh năm 2004, con 

nhỏ sinh năm 2014;
 
Tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại. Có mặt.

- Người bào chữa cho bị cáo:

1. Ông Đàm Quốc C - Luật sư Công ty Luật C thuộc Đoàn Luật sư tỉnh

Tuyên Quang - Cộng tác viên của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tuyên 

Quang. Có mặt. 

2. Ông Nguyễn Thành M - Luật sư Văn phòng luật sư B thuộc Đoàn Luật

sư tỉnh Tuyên Quang. Có mặt. 

15



 

- Nguyên đơn dân sự: Ủy ban nhân dân xã K, huyện C, tỉnh Tuyên Quang, 

người đại diện theo ủy quyền ông Nông Văn H1, chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã 

K. 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:  

Ngày 17/01/2017, Đặng Văn H, trú tại thôn K, xã K, huyện C, tỉnh Tuyên 

Quang cầm theo 01 con dao quắm kích thước dài 43cm, rộng 04cm đi lên khu vực 

rừng K thuộc thôn K, xã K, huyện C mục đích chặt phá rừng để trồng cây keo. 

Lên đến nơi, H dùng dao chặt phát thực bì và các cây gỗ nhỏ trước, những cây gỗ 

to H chặt phát sau. H chặt phát liên tục đến ngày 25/01/2017 nghỉ ăn Tết Nguyên 

Đán, sau khi ăn Tết xong ngày 01/02/2017, H cầm theo 01 máy cưa xăng nhãn 

hiệu STIHLMS 170 lên khu vực rừng nêu trên mục đích cắt đổ những cây gỗ to 

còn lại, sau đó H đi về nhà chờ cây và thực bì khô để đốt nhưng chưa kịp đốt, đến 

ngày 21/02/2017 Trạm Kiểm lâm Đ, huyện C và Ủy ban nhân dân xã K, huyện C 

phát hiện lập biên bản sự việc. 

Quá trình khám nghiệm hiện trường xác định: Vị trí rừng H hủy hoại thuộc 

lô 9 khoảnh 449, trạng thái 2B theo bản đồ quy hoạch phân ba loại rừng tại Quyết 

định số 1170/QĐ-CT ngày 31/12/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang, chức năng rừng sản xuất do Ủy ban nhân dân xã K, huyện C quản lý. Diện 

tích rừng bị hủy hoại 6.230m
2
, lâm sản bị thiệt hại gồm 27 cây gỗ từ nhóm V đến 

nhóm VIII có tổng khối lượng 6,772m
3
; cây vầu 1370 cây. 

Tại Kết luận định giá tài sản số 35/KL-TĐG ngày 15/6/2017 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện C kết luận: 27 cây gỗ từ nhóm V đến 

nhóm VIII có tổng khối lượng 6,772m
3
; Vầu 1370 cây. Tổng giá trị là 7.352.100 

đồng (Bảy triệu ba trăm năm mươi hai nghìn một trăm đồng). 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 34/2017/HSST ngày 02 tháng 8 năm 2017 

của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Tuyên Quang đã quyết định:  

Tuyên bố: Bị cáo Đặng Văn H phạm tội “Hủy hoại rừng”. 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 189; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 33 

Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Đặng Văn H 07 (bảy) tháng tù. Hạn tù tính từ ngày vào trại 

giam chấp hành án. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại, 

về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định. 
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Ngày 11/8/2017, bị cáo Đặng Văn H có đơn kháng cáo với nội dung xin 

hưởng án treo; tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang phát biểu quan điểm: 

Về thủ tục kháng cáo của bị cáo là hợp lệ, đúng pháp luật; trình tự, thủ tục 

giải quyết vụ án đúng tố tụng. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Văn H về 

tội “Hủy hoại rừng” là đúng người, đúng tội, đúng với hành vi phạm tội của bị 

cáo. Cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

cho bị cáo. Tại cấp phúc thẩm, nguyên đơn dân sự xin cho bị cáo được hưởng án 

treo cải tạo tại địa phương. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, 

đủ điều kiện được hưởng án treo; do vậy, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b 

khoản 2 Điều 248; điểm đ khoản 1 Điều 249 Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 1 

Điều 189; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 60 Bộ luật Hình sự, chấp 

nhận kháng cáo của bị cáo Đặng Văn H sửa bản án sơ thẩm giữ nguyên mức hình 

phạt 07 tháng tù, nhưng cho bị cáo được hưởng án treo, thời gian thử thách là 14 

tháng. Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

 Người bào chữa cho bị cáo trình bày luận cứ: Bị cáo phát nương mục đích 

để trồng cây keo phát triển kinh tế gia đình, trên đất trước đây ông nội bị cáo đã 

làm nương, đến nay nhà nước quy hoạch là rừng sản xuất, bị cáo có nhiều tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là thật thà khai báo ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu 

và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đã bồi thường khắc phục hậu quả, gây thiệt 

hại không lớn, nguyên đơn dân sự xin cho bị cáo được hưởng án treo, đề nghị Hội 

đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 2 Điều 248; điểm đ khoản 1 Điều 249 Bộ luật 

Tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 189; điểm b, h, p, g khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 

60 Bộ luật Hình sự, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đặng Văn H sửa bản án sơ 

thẩm cho bị cáo được hưởng án treo, cải tạo tại địa phương.  

Bị cáo Đặng Văn H nói lời sau cùng, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho 

bị cáo được hưởng án treo cải tạo tại địa phương. 

Đại diện nguyên đơn dân sự ông Nông Văn H1 trình bày: Diện tích đất bị 

cáo hủy hoại phát thực bì để làm nương, trước đó người dân đã phá để trồng hoa 

màu, nay được quy hoạch là rừng sản xuất, hàng năm đánh giá thuộc rừng nghèo, 

cây thưa thớt, thuộc rừng tái sinh; bị cáo đã vi phạm pháp luật của nhà nước, xét bị 

cáo là hộ nghèo, dân tộc thiểu số, bồi thường khắc phục hậu quả, có nhân thân tốt nên đề 

nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng án treo, cải tạo tại địa phương. 

 Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà phúc 

thẩm, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn 

diện tài liệu, chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia 

tố tụng khác; 
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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 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đặng Văn H tiếp tục khai nhận toàn bộ hành 

vi phạm tội của mình phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa 

sơ thẩm, phù hợp với các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án.  

[2] Xét kháng cáo của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy: Trong khoảng thời 

gian cuối tháng 01 và đầu tháng 02 năm 2017, Đặng Văn H, trú tại thôn K, xã K, 

huyện C, tỉnh Tuyên Quang đã có hành vi hủy hoại 6.230m
2
 rừng sản xuất thuộc 

lô 9 khoảnh 449, trạng thái 2B theo bản đồ quy hoạch phân ba loại rừng tại Quyết 

định số 1170/QĐ-CT ngày 31/12/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang do Ủy ban nhân dân xã K quản lý, tổng giá trị lâm sản bị thiệt hại là 

7.352.100 đồng (Bảy triệu ba trăm năm mươi hai nghìn một trăm đồng). 

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực 

tiếp đến sự bền vững và ổn định của môi trường sinh thái, vi phạm các quy định 

của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Bản thân bị cáo có đủ khả năng nhận 

thức được hành vi của mình nhưng bị cáo coi thường các quy định của pháp luật 

nên đã cố ý phạm tội. Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Tuyên Quang đã áp dụng các 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo, xử phạt bị cáo Đặng Văn H 07 

(bảy) tháng tù về tội Hủy hoại rừng là đúng người, đúng tội, đúng quy định của 

pháp luật. 

[4] Tại cấp phúc thẩm, bị cáo được đại diện UBND xã K xin cho bị cáo 

được hưởng án treo; xét tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo, bị cáo có 

nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đủ điều kiện được hưởng án treo; do 

vậy, không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho bị cáo được 

hưởng án treo cải tạo, giáo dục tại địa phương cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo và 

phòng ngừa tội phạm chung, nên chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ 

thẩm giữ nguyên hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo là phù hợp pháp luật.   

[5] Bị cáo Đặng Văn H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[6] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 248; điểm đ khoản 1 Điều 249 Bộ luật Tố tụng 

hình sự. 
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Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đặng Văn H, sửa bản án hình sự sơ thẩm số 

34/2017/HSST ngày 02 tháng 8 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh 

Tuyên Quang về hình phạt như sau: 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 189; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 60 

Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt: bị cáo Đặng Văn H 07 (bảy) tháng tù về tội Hủy hoại rừng, nhưng 

cho hưởng án treo; thời gian thử thách là 14 (mười bốn) tháng, kể từ ngày tuyên 

án phúc thẩm (ngày 02/11/2017). 

Giao bị cáo Đặng Văn H cho Ủy ban nhân dân xã K, huyện C, tỉnh Tuyên 

Quang giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. (Trường hợp người được 

hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 

của Luật thi hành án hình sự). 

Bị cáo Đặng Văn H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 

- TAND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh Tuyên Quang; 

- Phòng PV 27 Công an tỉnh T.Quang; 

- Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

- TAND huyện C; 

- VKSND huyện C; 

- Công an huyện C; 

- Chi cục THADS huyện C; 

- UBND xã K, huyện C; 

- Bị cáo; 

- Lưu HS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

Hà Văn Ch  ng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BẾN TRE 

     Bản án số: 92/2017/HS-PT

    Ngày: 04-12-2017  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Tôn Văn Thông

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Biên Thùy 

  Bà Hồ Thị Thanh Thúy 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Trung Tín – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tham gia phiên tòa: Ông Đặng 

Hữu Tài – Kiểm sát viên.  

Ngày 04 tháng 12 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 87/2017/HSPT ngày 09 tháng 10 

năm 2017 đối với bị cáo Trần Văn H và 04 đồng phạm do có kháng cáo của các bị 

cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 29/2017/HSST ngày 14 tháng 8 năm 2017 của 

Tòa án nhân dân huyện P. 

Các bị cáo có kháng cáo: 

1. TRẦN VĂN H. Sinh năm 1962 tại tỉnh Bến Tre.

Nơi cư trú: Số xxx/xx, đường N, Khu phố x, Phường x, thành phố B, tỉnh Bến 

Tre; nghề nghiệp: Nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Bến Tre; trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn H2 và bà Võ Thị B; có vợ: Nguyễn 

Thị H3, sinh năm 1962 và 01 người con sinh năm 1990; tiền án: Không, tiền sự: 

Không; bị bắt tạm giam từ ngày 03/3/2017 đến ngày 12/7/2017 thay thế biện pháp ngăn 

chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại. Có mặt. 

2. VÕ VĂN N. Sinh năm 1959 tại tỉnh Bến Tre.

Nơi cư trú: Không có nơi đăng ký thường trú; chỗ ở hiện nay: Số xx, ấp H, xã T, 

huyện N, tỉnh Bến Tre; nghề nghiệp: Nguyên Giám đốc Ban Quản lý rừng Phòng hộ 

và Đặc dụng tỉnh Bến Tre; trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: 

Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Võ Văn S (chết) và bà Phạm 

Thị C (chết); có vợ: Phạm Thị Hồng N2, sinh năm 1955 và 02 người con, lớn sinh 

năm 1994, nhỏ sinh năm 1997; tiền án: Không, tiền sự: Không; bị bắt tạm giam từ 

ngày 03/3/2017 đến ngày 12/7/2017 thay thế biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang 

20



 

cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại. Có mặt. 

3. NGUYỄN VĂN Đ. Sinh năm 1959 tại tỉnh Bến Tre.

Nơi cư trú: Số xxx, Khu phố x, Phường x, thành phố B, tỉnh Bến Tre; nghề 

nghiệp: Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bến Tre; trình độ văn hoá (học vấn): 

12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông 

Nguyễn Văn P (chết) và bà Phan Thị H4 (chết); có vợ: Lê Vũ Bạch T, sinh năm 1957 

và 01 người con sinh năm 1994; tiền án: Không, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại. Có 

mặt. 

4. TIẾT KIM C. Sinh năm 1963 tại tỉnh Bến Tre.

Nơi cư trú: Số xx, Khu phố x, phường P, thành phố B, tỉnh Bến Tre; nghề 

nghiệp: Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bến Tre; trình độ văn hoá (học 

vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; 

con ông Tiết Kim T2 (chết) và bà Trần Thị D2; có vợ: Cao Thị T3, sinh năm 1969 và 

02 người con, lớn sinh năm 1990, nhỏ sinh năm 1997; tiền án: Không, tiền sự: Không; 

bị cáo tại ngoại. Có mặt. 

5. NGUYỄN ĐỨC D. Sinh năm 1964 tại tỉnh Long An.

Nơi cư trú: Số xxx, đường Đ, Phường x, thành phố B, tỉnh Bến Tre; nghề 

nghiệp: Nguyên Chuyên viên chính Phòng Khoa học – Kỹ thuật Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre; trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; 

giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên chúa giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Tiến 

S2 (chết) và bà Phùng Thị L; có vợ: Đặng Thị Mộng A, sinh năm 1965; tiền án: 

Không, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại. Có mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo Trần Văn H: Ông Nguyễn Hữu D là Luật sư – Văn 

phòng luật sư D thuộc Đoàn luật sư tỉnh Bến Tre. Có mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo Võ Văn N: Ông Lê Văn L là Luật sư – Văn phòng 

Luật sư C thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Bến Tre. Có mặt. 

- Người tham gia tố tụng khác có liên quan đến kháng cáo: Nguyên đơn dân sự 

Ban quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng tỉnh Bến Tre. Địa chỉ: Ấp Thạnh Thới Đông, 

xã T, huyện P, tỉnh Bến Tre. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Quang K, 

Chức vụ: Giám đốc ủy quyền cho ông Võ Văn T – sinh năm: 1965. Đăng ký hộ khẩu 

thường trú: Số xxx/xx, đường N, Phường x, thành phố B, tỉnh Bến Tre. Chức vụ: 

Chuyên viên Phòng Kỹ thuật - Bảo vệ rừng tham gia tố tụng theo văn bản ủy quyền 

ngày 29 tháng 11 năm 2017. 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: 

Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre được thành lập 

trên cơ sở Quyết định số 1026/QĐ-TTg ngày 13/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ, 

được điều chỉnh theo Quyết định số 57/2005/QĐ-TTg ngày 23/3/2005 của Thủ 
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tướng Chính phủ với diện tích 2.584 héc-ta (ha). Đây là rừng thuộc hệ thống rừng đặc 

dụng quốc gia, được phân chia làm 04 phân khu: Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt; Phân 

khu phục hồi sinh thái I; Phân khu phục hồi sinh thái II; Phân khu hành chính dịch vụ. 

Ban Quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng tỉnh Bến Tre (gọi tắt là Ban Quản lý rừng) 

được thành lập năm 1999, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Bến Tre (gọi tắt là Sở Nông nghiệp) có chức năng duy trì, bảo vệ và phát triển hệ sinh 

thái rừng ngập mặn, có văn phòng đặt tại xã T, huyện P, tỉnh Bến Tre. 

Vào năm 2009, Võ Văn N được Sở Nông nghiệp bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản 

lý rừng; khoảng giữa tháng 4 năm 2012 ông Võ Văn N3 - Phó Trưởng phòng Khoa 

học kỹ thuật Ban Quản lý rừng báo cáo rừng đước có hiện tượng sâu bệnh nên Võ 

Văn N chỉ đạo cho ông N3 phối hợp kiểm tra. Ngày 25/4/2012, ông N3 tổ chức đoàn 

kiểm tra gồm có ông Nguyễn Quang K - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện P, ông 

Nguyễn Văn V – Kiểm lâm viên, ông Võ Văn T – Phòng Kế toán kế hoạch Ban Quản 

lý rừng do ông N3 làm trưởng đoàn. Khi đoàn đi tiến hành kiểm tra không thực hiện 

đúng quy trình kiểm tra, không đi hết diện tích rừng, không xác định được rừng có 

sâu bệnh hay không, không có sổ sách ghi chép về hiện tượng rừng nhưng sau đó ông 

N3 về báo lại với Võ Văn N là rừng có sâu bệnh. Võ Văn N chỉ đạo cho ông N3 lập 

biên bản ghi khống số liệu cho rằng 25,8 ha rừng đước tại xã T ở các lô 1, 2, 3, 4, 5, 6 

khoảnh 01a tiểu khu 14 Phân khu phục hồi sinh thái II và lô 9 khoảnh 02a tiểu khu 15 

Phân khu hành chính, dịch vụ có hiện tượng sâu bệnh, đồng thời Võ Văn N chỉ đạo 

ông N3 lập 07 phiếu điều tra khống dựa trên số liệu từ biểu điều tra ngoại nghiệp rừng 

của năm 2011. Ngày 27/4/2012, Võ Văn N tiếp tục chỉ đạo ông N3 lập Tờ trình số 

91/TTr-BQL ngày 27/4/2012 do Võ Văn N ký cùng các tài liệu ghi số liệu khống gửi 

về Sở Nông nghiệp để xin khai thác toàn bộ diện tích 25,8 ha rừng nêu trên. 

Sau khi tiếp nhận tờ trình của Ban Quản lý rừng, Sở Nông nghiệp thành lập đoàn 

đi khảo sát thực tế gồm: Trần Văn H – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp làm trưởng 

đoàn cùng các thành viên: Nguyễn Văn Đ – Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm, Tiết 

Kim C – Phó Phòng Khoa học kỹ thuật Sở Nông nghiệp, Nguyễn Đức D – Chuyên 

viên Phòng Khoa học kỹ thuật Sở Nông nghiệp và Võ Văn N – Giám đốc Ban Quản 

lý rừng. Ngày 09/5/2012, trong quá trình đi khảo sát đoàn cũng không đi hết diện tích 

theo tờ trình của Ban Quản lý rừng, chỉ đi một đoạn trên bờ đê dùng mắt thường quan 

sát, không vào trong rừng. Sau đó, đoàn về Văn phòng Ban Quản lý rừng để hội ý và 

tất cả đều thống nhất cho Ban Quản lý rừng khai thác toàn bộ diện tích theo tờ trình 

với lý do rừng có sâu bệnh, có hiện tượng ngừng sinh trưởng, … Để thống nhất nội 

dung này, Nguyễn Đức D đã cụ thể bằng Biên bản số 57 ngày 15/5/2012. Tuy nhiên, 

trong biên bản này lại nêu là thống nhất cho Ban Quản lý rừng khai thác “tận thu” 

mặc dù trước đó thống nhất là khai thác trắng toàn diện tích. 

Trên cơ sở này, ngày 18/5/2012, Trần Văn H ký Tờ trình số 147/TTr-SNN (do 

ông D lập và ông C ký nháy) gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre xin chủ trương khai 

thác tận thu rừng Đước với lý do cây rừng có hiện tượng ngừng sinh trưởng, rải rác 
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một số nơi cây bị trùng đọt chết dần, ngoài ra trên toàn bộ các lô khảo sát đều có hiện 

tượng sâu đục thân làm chết cây. 

Căn cứ vào Tờ trình nêu trên của Sở Nông nghiệp, ngày 29/5/2012, Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bến Tre đã lập đoàn khảo sát gồm: Ông Nguyễn Phước H – Chuyên viên 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre làm trưởng đoàn cùng với Nguyễn Văn Đ, 

Tiết Kim C, Nguyễn Đức D, Võ Văn N, Võ Văn N3 cùng một số cán bộ của huyện P 

và xã T. Quá trình và cách thức khảo sát cũng giống như đoàn của Sở Nông nghiệp đi 

ngày 09/5/2012. Sau khi khảo sát đã lập biên bản với nội dung thống nhất cho Ban 

Quản lý rừng khai thác tận thu do rừng bị sâu bệnh. Trên cơ sở đó, ngày 06/06/2012, 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã có Công văn số 2585/UBND-KTN gửi Sở Nông 

nghiệp cho chủ trương khai thác tận thu và trồng mới lại rừng trên toàn bộ diện tích 

đã khai thác để Sở Nông nghiệp thực hiện. Tuy nhiên, sau khi có chủ trương của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bến Tre, Tiết Kim C đã yêu cầu Ban Quản lý rừng lập hồ sơ thiết 

kế và dự toán khai thác trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre 

phê duyệt, Võ Văn N đã chỉ đạo ông Nguyễn Văn C2 - Phó Trưởng phòng Khoa học 

kỹ thuật Ban Quản lý rừng lập hồ sơ thiết kế phần ngoại nghiệp và nhờ Tiết Kim C 

lập hồ sơ thiết kế phần nội nghiệp, trong hồ sơ thiết kế có nêu rõ khai thác trắng toàn 

diện tích, cường độ chặt 100%. Sau khi có hồ sơ thiết kế, ngày 12/6/2012, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre tổ chức cuộc họp xét duyệt thiết kế và dự 

toán khai thác với thành phần dự họp gồm: Trần Văn H chủ trì, Nguyễn Văn Đ, Võ 

Văn N, Nguyễn Đức D và ông Nguyễn Văn C2. Tại buổi họp, các thành viên dự họp 

đã thống nhất với hồ sơ thiết kế và sau đó ngày 12/6/2012 Trần Văn H đã ký Quyết 

định số 385/QĐ-SNN về việc phê duyệt thiết kế khai thác rừng, cho phép khai thác 

trắng toàn diện tích 25,8 ha do rừng bị sâu bệnh.  

Ngoài ra, khi có chủ trương khai thác rừng, Võ Văn N đã ký Tờ trình gửi Sở 

Nông nghiệp đề nghị được chỉ định đơn vị thi công và thu mua sản phẩm. Trần Văn H 

đã đồng ý với đề nghị trên và ký văn bản trả lời gửi Ban Quản lý rừng. Sau đó, Ban 

Quản lý rừng đã chọn và ký hợp đồng với Doanh nghiệp tư nhân A (có trụ sở đặt tại 

ấp T, xã P, huyện P, tỉnh Bến Tre) do bà Nguyễn Thị N4 làm Giám đốc để thực hiện 

việc khai thác trên cơ sở giá do Sở Tài chính duyệt. Trong quá trình khai thác thì sự 

việc bị phát hiện và bị đình chỉ. 

Theo Công văn số 330 ngày 18/9/2013 của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Bến Tre 

kết luận: “Trong diện tích 25,8 ha rừng đước tại các lô 1, 2, 3, 4, 5, 6 khoảnh 1a – tiểu 

khu 14, phân khu phục hồi sinh thái II và tại lô số 9 khoảnh 2a – tiểu khu 15, phân 

khu Hành chính, dịch vụ thuộc khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước huyện P không 

có sâu, không có bệnh phá hại”. 

Tại văn bản số 1564 ngày 13/9/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến 

Tre kết luận: Tổng diện tích khu vực bị khai thác 218.618,0 m2 tương đương 21,8618 

ha. 
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Theo Kết luận giám định số 37 ngày 01/3/2017 của Viện Sinh học nhiệt đới – 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam kết luận: Khối lượng gỗ bị thiệt hại 

là 2.842,5675 m3. 

Tại Kết luận giám định tư pháp của Giám định viên Bộ Tài chính kết luận giá trị 

thiệt hại do bán chỉ định củi từ việc khai thác rừng là 412.507.916 đồng. 

Trong quá trình điều tra, Trần Văn H, Võ Văn N, Nguyễn Văn Đ, Tiết Kim C và 

Nguyễn Đức D đã khai nhận phù hợp với tài liệu chứng cứ đã được thu thập. Đối với 

diện tích rừng bị khai thác, đã được trồng lại ngay sau đó bằng chính nguồn thu từ 

việc bán gỗ có được do hành vi khai thác rừng nêu trên. Ban Quản lý rừng với tư cách 

là nguyên đơn dân sự trong vụ án có yêu cầu bồi thường thiệt hại do thực hiện không 

đúng quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản Nhà nước. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 29/2017/HSST ngày 14-8-2017 của Tòa án nhân 

dân huyện P đã quyết định: 

Tuyên bố các bị cáo Trần Văn H, Võ Văn N, Nguyễn Văn Đ, Tiết Kim C và 

Nguyễn Đức D phạm “Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng”; 

 - Áp dụng khoản 3 Điều 176; điểm b, p, s khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47; 

Điều 20; Điều 53; Điều 33 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Trần Văn H 03 (Ba) 

năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án nhưng được khấu trừ thời gian bị 

tạm giam từ ngày 03/3/2017 đến ngày 12/7/2017 là 04 tháng 12 ngày;   

- Áp dụng khoản 3 Điều 176; điểm b, p, s khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47; 

Điều 20; Điều 53; Điều 33 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Võ Văn N 03 (Ba) năm 

tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án nhưng được khấu trừ thời gian bị tạm 

giam từ ngày 03/3/2017 đến ngày 12/7/2017 là 04 tháng 12 ngày;   

- Áp dụng khoản 3 Điều 176; điểm b, p, s khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47; 

Điều 33 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Đ 02 (Hai) năm 06 (Sáu) 

tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án; 

- Áp dụng khoản 3 Điều 176; điểm b, p, s khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47; 

Điều 20; Điều 53; Điều 60 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Tiết Kim C 02 (Hai) 

năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 04 (Bốn) năm tính từ ngày 

tuyên án sơ thẩm là ngày 14/8/2017;   

- Áp dụng khoản 3 Điều 176; điểm b, p khoản 1 Điều 46; Điều 47; Điều 20; Điều 

53; Điều 60 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Đức D 02 (Hai) năm tù, nhưng 

cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 04 (Bốn) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 

là ngày 14/8/2017;  

Giao bị cáo Tiết Kim C cho Ủy ban nhân dân phường P và bị cáo Nguyễn Đức D 

cho Ủy ban nhân dân Phường x, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre giám sát giáo dục 

trong suốt thời gian thử thách. Trường hợp trong thời gian thử thách nếu bị cáo Tiết 

Kim C, Nguyễn Đức D có thay đổi nơi cư trú thì thủ tục chuyển giao hồ sơ thi hành án 

thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Thi hành án hình sự.  
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Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 42 của Bộ luật Hình sự và các Điều 584, 

585, 586, 587, 589 của Bộ luật Dân sự; buộc các bị cáo Trần Văn H, Võ Văn N, 

Nguyễn Văn Đ, Tiết Kim C và Nguyễn Đức D phải liên đới trách nhiệm bồi thường giá 

trị cây rừng bị thiệt hại cho Ban Quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng tỉnh Bến Tre với 

số tiền là 412.507.916 (Bốn trăm mười hai triệu năm trăm lẻ bảy ngàn chín trăm mười 

sáu) đồng. Cụ thể như sau: 

- Trần Văn H bồi thường số tiền: 123.752.375 đồng, được khấu trừ số tiền 

20.000.000 đồng đã tạm nộp theo biên lai thu số 005836 ngày 22/6/2017 của Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện P. 

- Võ Văn N bồi thường số tiền: 123.752.375 đồng, được khấu trừ số tiền 

10.000.000 đồng đã tạm nộp theo biên lai thu số 005869 ngày 26/7/2017 của Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện P. 

- Nguyễn Văn Đ bồi thường số tiền: 82.501.582 đồng. 

- Tiết Kim C bồi thường số tiền: 41.250.792 đồng. 

- Nguyễn Đức D bồi thường số tiền: 41.250.792 đồng. 

Kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật và người được thi hành án có đơn yêu cầu 

thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi 

hành án còn phải chịu khoản tiền lãi suất của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi 

suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn tuyên về phần án phí, quyền và thời hạn kháng cáo 

theo quy định của pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, cùng ngày 25-8-2017 các bị cáo kháng cáo như sau: 

- Trần Văn H yêu cầu được miễn trách nhiệm hình sự, giảm hình phạt và được 

hưởng án treo; 

- Võ Văn N yêu cầu giảm hình phạt và được hưởng án treo;  

- Nguyễn Văn Đ yêu cầu giảm hình phạt, được hưởng án treo và không phải bồi 

thường số tiền 82.501.582 đồng; 

- Tiết Kim C yêu cầu được miễn trách nhiệm hình sự và không phải bồi thường số 

tiền 41.250.792 đồng;  

- Nguyễn Đức D kháng cáo yêu cầu được miễn trách nhiệm hình sự và không phải 

bồi thường số tiền 41.250.792 đồng. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: Các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội phù hợp với 

nội dung Bản án sơ thẩm và giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. 

Quan điểm giải quyết vụ án của Kiểm sát viên thể hiện như sau: Về thủ tục tố tụng: 

Đơn kháng cáo của các bị cáo gửi đến Tòa án trong thời hạn kháng cáo theo quy định tại 

Điều 234 của Bộ luật Tố tụng hình sự nên được Tòa án cấp phúc thẩm thụ lý, giải quyết 

là phù hợp. Về nội dung: Bị cáo Trần Văn H được giao nhiệm vụ phụ trách trong lĩnh 

vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, biết rừng đặc dụng không được phép khai thác trắng 

nhưng lại đồng ý cùng cấp dưới khai thác trắng diện tích 21,8618 ha rừng đặc dụng 
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tại xã T, huyện P, tỉnh Bến Tre một cách trái pháp luật; bị cáo Võ Văn N được giao 

nhiệm vụ duy trì, bảo vệ và phát triển hệ sinh thái của rừng, biết rừng đặc dụng không 

được phép khai thác trắng nhưng chỉ đạo cho cấp dưới lập khống số liệu sâu bệnh và 

lập thiết kế khai thác trắng diện tích 25,8 ha (thực tế đã khai thác trắng 21,8618 ha) 

trình Sở Nông nghiệp, đây là căn cứ để xin chủ trương khai thác rừng; bị cáo Nguyễn 

Văn Đ được giao nhiệm vụ quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh, biết việc khai 

thác trắng rừng đặc dụng là không được phép nhưng cũng tham gia cùng các bị cáo 

khác xét duyệt cho khai thác trắng diện tích 21,8618 ha rừng đặc dụng; bị cáo Tiết 

Kim C và bị cáo Nguyễn Đức D có nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo Sở trong lĩnh 

vực lâm nghiệp, đã tham gia 02 lần kiểm tra thực tế thực trạng sâu bệnh của rừng đặc 

dụng, biết rừng không bị sâu bệnh như báo cáo và cũng biết rừng đặc dụng không 

được phép khai thác trắng nhưng cũng soạn thảo văn bản trình cấp trên để khai thác 

trắng diện tích 21,8618 ha rừng đặc dụng. Tất cả 05 bị cáo điều vi phạm việc quản lý 

rừng dẫn đến hậu quả khai thác trắng diện tích 21,8618 ha rừng đặc dụng ở huyện P, 

tỉnh Bến Tre với khối lượng gỗ bị thiệt hại là 2.842,567 m3. Tòa án cấp sơ thẩm đã 

xét xử và tuyên bố các bị cáo Trần Văn H, Võ Văn N, Nguyễn Văn Đ, Tiết Kim C và 

Nguyễn Đức D phạm “Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng” theo quy định tại 

khoản 3 Điều 176 của Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tòa 

án cấp sơ thẩm đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo tại điểm b, p, s khoản 

1, khoản 2 Điều 46, Điều 47 của Bộ luật Hình sự, do các bị cáo có nhiều tình tiết 

giảm nhẹ nên cấp sơ thẩm đã xử phạt các bị cáo hình phạt dưới mức thấp nhất của 

khung hình phạt. Đến nay các bị cáo Trần Văn H, Võ Văn N và Nguyễn Văn Đ đã 

nộp tiền khắc phục toàn bộ hậu quả mà cấp sơ thẩm đã tuyên, nên cần xem xét giảm 

nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo H, N và Đ nhưng phải cách ly các bị cáo với 

xã hội một thời gian nhất định. Đối với các bị cáo Tiết Kim C và Nguyễn Đức D 

kháng cáo xin được miễn trách nhiệm hình sự là không có căn cứ. Về trách nhiệm dân 

sự; với khối lượng gỗ bị thiệt hại là 2.842,567 m3, bị cáo H và bị cáo N bán không 

qua thủ tục đấu giá tài sản của Nhà nước mà chỉ định thầu khai thác và thu mua sản 

phẩm gây thiệt hại số tiền 412.507.916 đồng, do đó bị cáo H và bị cáo N phải tự chịu 

trách nhiệm về thiệt hại. Các bị cáo Đ, C và D không tham gia và cũng không thuộc 

trách nhiệm của các bị cáo này, cấp sơ thẩm buộc các bị cáo Đ, C và D liên đới trách 

nhiệm bồi thường là không phù hợp, cho nên kháng cáo của các bị cáo Đ, C và D về 

phần trách nhiệm dân sự là có cơ sở. Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ điểm 

b khoản 2 Điều 248 của Bộ luật Tố tụng hình sự; chấp nhận kháng cáo của các bị cáo; 

sửa bản án hình sự sơ thẩm số 29/2017/HSST ngày 14/8/2017 của Tòa án nhân dân 

huyện P. Áp dụng khoản 3 Điều 176; điểm b, p, s khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47; 

Điều 20, Điều 53, Điều 33 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Trần Văn H từ 02 năm 

06 tháng tù đến 02 năm 09 tháng tù về “Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng”, 
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thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án nhưng được khấu trừ thời gian bị tạm 

giam từ ngày 03/3/2017 đến ngày 12/7/2017. Áp dụng khoản 3 Điều 176; điểm b, p, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47; Điều 20, Điều 53, Điều 33 của Bộ luật Hình sự, 

xử phạt bị cáo Võ Văn N từ 02 năm 06 tháng tù đến 02 năm 09 tháng tù về “Tội vi 

phạm các quy định về quản lý rừng”, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án 

nhưng được khấu trừ thời gian bị tạm giam từ ngày 03/3/2017 đến ngày 12/7/2017. 

Áp dụng khoản 3 Điều 176; điểm b, p, s khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47; Điều 20, 

Điều 53, Điều 33 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Đ từ 02 năm tù 

đến 02 năm 03 tháng tù về “Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng”, thời hạn tù 

tính từ ngày bị cáo chấp hành án. Áp dụng khoản 3 Điều 176; điểm b, p, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 46; Điều 47; Điều 20; Điều 53; Điều 60 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị 

cáo Tiết Kim C 02 năm tù về “Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng” nhưng cho 

hưởng án treo, thời gian thử thách là 04 năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm là ngày 

14/8/2017. Áp dụng khoản 3 Điều 176; điểm b, p khoản 1 Điều 46; Điều 47; Điều 20; 

Điều 53; Điều 60 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Đức D 02 năm tù về 

“Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng”nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách là 04 năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm là ngày 14/8/2017. Về trách nhiệm dân 

sự; áp dụng Điều 42 của Bộ luật Hình sự; Các Điều 584, 585, 586, 587, 589 của Bộ 

luật Dân sự: Ghi nhận bị cáo Trần Văn H đã bồi thường số tiền 123.752.375 đồng, 

buộc bị cáo H phải bồi thường tiếp số tiền 82.501.528 đồng. Ghi nhận bị cáo Võ Văn 

N đã bồi thường số tiền 123.752.375 đồng, tiếp tục buộc bị cáo N phải bồi thường số 

tiền 82.501.528 đồng. Trả lại cho bị cáo Nguyễn Văn Đ số tiền 86.621.561 đồng mà 

bị cáo đã nộp đảm bảo cho việc thi hành án. Bị cáo Tiết Kim C không phải bồi 

thường số tiền 41.250.792 đồng. Bị cáo Nguyễn Đức D không phải bồi thường số tiền 

41.250.792 đồng. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm. 

Người bào chữa cho bị cáo Trần Văn H phát biểu ý kiến: Không tranh luận về tội 

danh và điều luật áp dụng đối với bị cáo. Vụ án này xảy ra năm 2012 đến nay mới xét 

xử nhưng hành vi này của bị cáo đã được đưa ra xử lý rồi, Cơ quan điều tra đã đình 

chỉ điều tra và miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo rồi vì cho rằng hành vi của bị cáo 

là không nguy hiểm cho xã hội nữa, hậu quả cũng đã được khắc phục trồng mới lại 

rừng trên toàn bộ diện tích đã chặt, bị cáo không có tư lợi, số tiền có được từ việc bán 

gỗ do khai thác rừng đã nộp ngân sách Nhà nước. Do nhận thức Công văn số 

2585/UBND-KTN ngày 06/06/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre có đoạn “Sau 

khi khai thác xong phải tiến hành vệ sinh rừng theo quy định để tránh lây lan mầm 

bệnh và trồng mới lại rừng trên toàn bộ diện tích đã khai thác trong mùa vụ năm 

2012”, mặc dù Công văn này chỉ cho phép khai thác tận thu rừng nhưng bị cáo hiểu 

nhầm đã khai thác trắng và trồng mới lại rừng trên toàn bộ diện tích đã khai thác. Do 
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bị cáo xác định không có thẩm quyền cho khai thác rừng đặc dụng nên đã có tờ trình 

xin chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và việc bị cáo đồng ý cho Ban 

Quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng tỉnh Bến Tre khai thác 25,8 ha rừng đước là thực 

hiện theo chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre. Hơn nữa vụ án đã được đình 

chỉ điều tra nên khi phục hồi điều tra phải có căn cứ pháp luật. Công văn số 330 ngày 

18/9/2013 của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Bến Tre kết luận rừng không có sâu, 

không có bệnh là không có căn cứ pháp luật, không có căn cứ xác định số cây rừng bị 

thiệt hại, bị cáo đã bị xử phạt hành chính. Đề nghị Hội đồng xét xử miễn trách nhiệm 

hình sự cho bị cáo. Về trách nhiệm dân sự, người bào chữa đồng ý với quy định tại 

Điều 86 của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng mà Hội đồng xét xử phúc thẩm đã phân 

tích. 

Người bào chữa cho bị cáo Võ Văn N phát biểu ý kiến: Đồng ý về tội danh và 

điều luật áp dụng đối với bị cáo, tuy nhiên về hình phạt đối với bị cáo là quá nghiêm 

khắc. Bởi vì, bị cáo đã tỏ ra ăn năn hối cải, đã bồi thường thiệt hại xong theo bản án 

sơ thẩm đã tuyên, cụ thể trước khi xét xử sơ thẩm bị cáo đã nộp bồi thường trước 

10.000.000 đồng, trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm bị cáo đã nộp bồi thường 

thiệt hại xong toàn bộ số tiền còn lại, bị cáo có nhân thân tốt, gia đình có nhiều người 

thân có công với Tổ quốc, hiện sức khỏe bị giảm sút còn 27%, tại cấp phúc thẩm bị 

cáo có thêm tình tiết giảm nhẹ mới, bị cáo có đủ điều kiện được hưởng án treo theo 

quy định của Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐTP ngày 06/11/2013 của Hội đồng Thẩm 

phán Tòa án nhân dân tối cao và Điều 60 của Bộ luật Hình sự. Đề nghị Hội đồng xét 

xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo, xử phạt bị cáo 02 

năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 04 năm. 

Bị cáo H phát biểu ý kiến: Vụ việc bị cáo vi phạm từ năm 2012, các Cơ quan 

tiến hành tố tụng đã miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo, từ cuối năm 2012 bị cáo đã 

cho trồng mới lại rừng và cho đến nay rừng đã phát triển thành rừng trên toàn bộ diện 

tích đã khai thác. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định xử lý vi phạm hành 

chính số 524/QĐ-UBND ngày 25/3/2014 kỷ luật bị cáo với hình thức cảnh cáo và bị 

cáo đã thực hiện xong. Trước khi xét xử sơ thẩm bị cáo đã bồi thường trước số tiền 

20.000.000 đồng. Trong khi chờ xét xử phúc thẩm bị cáo đã nộp đủ toàn bộ số tiền 

phải bồi thường theo bản án sơ thẩm tuyên là 123.752.375 đồng. Bị cáo xin Hội đồng 

xét xử phúc thẩm cho bị cáo được miễn trách nhiệm hình sự, nếu không được xem xét 

cho miễn trách nhiệm hình sự thì cho bị cáo được giảm án và hưởng án treo. 

Bị cáo N phát biểu ý kiến: Bị cáo đã nhận thức được hành vi của bị cáo là trái 

pháp luật. Trước khi xét xử sơ thẩm bị cáo đã bồi thường trước số tiền 10.000.000 

đồng. Trong khi chờ xét xử phúc thẩm bị cáo đã nộp đủ toàn bộ số tiền phải bồi 

thường theo bản án sơ thẩm tuyên là 123.752.375 đồng. Hiện nay bị cáo bị bệnh tăng 

huyết áp mãn tính độ 2 và thiếu máu cơ tim cục bộ đưa về não, theo giám định của 
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Hội đồng y khoa tỉnh Bến Tre thì sức khỏe của bị cáo hiện còn 27%, hiện bị cáo thờ 

cúng 06 liệt sĩ và Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bị cáo xin Hội đồng xét xử phúc thẩm 

giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo. 

Bị cáo Đ phát biểu ý kiến: Bị cáo hai lần tham gia đi khảo sát và dự họp đều 

thống nhất xin chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, việc bán tài sản là củi 

khai thác ở rừng thì bị cáo không biết và không được tham gia bàn. Bị cáo có hoàn 

cảnh gia đình khó khăn, vợ sức khỏe kém, con đang thi hành nghĩa vụ quân sự, đang 

thờ cúng người anh là liệt sĩ, năm 2014 đã bị kỷ luật cảnh cáo theo Quyết định số 

265/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre. Bị cáo xin Hội đồng xét xử phúc 

thẩm giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo được hưởng án treo và không phải bồi thường số 

tiền như Tòa sơ thẩm đã tuyên là 82.501.582 đồng. 

Bị cáo C phát biểu ý kiến: Bị cáo tham gia hai đoàn khảo sát và viết hồ sơ thiết 

kế phần nội nghiệp xin khai thác trắng rừng bị sâu bệnh, bị cáo không có vụ lợi, hậu 

quả đã được khắc phục trồng mới lại rừng trên toàn bộ diện tích rừng đã khai thác, bị 

cáo đã bị xử lý kỷ luật hạ bậc lương, bị cáo không có tham gia đề xuất hoặc tham 

mưu cho việc bán chỉ định sản phẩm gỗ từ việc khai thác rừng. Bị cáo xin Hội đồng 

xét xử phúc thẩm xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo và bị cáo không phải 

bồi thường số tiền như Tòa sơ thẩm đã tuyên là 41.250.792 đồng. 

Bị cáo D phát biểu ý kiến: Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ 

thẩm đã tuyên. Hiện nay hậu quả đã được khắc phục trồng mới lại rừng trên toàn bộ 

diện tích rừng đã khai thác, bị cáo cũng có tham gia một phần trong việc trồng lại 

rừng; bị cáo không có vụ lợi, đã bị xử lý kỷ luật hạ bậc lương, không có tham gia đề 

xuất hoặc tham mưu cho việc bán chỉ định sản phẩm gỗ từ việc khai thác rừng. Bị cáo 

xin Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo và bị 

cáo không phải bồi thường số tiền như Tòa sơ thẩm đã tuyên là 41.250.792 đồng. 

Ông Võ Văn T phát biểu ý kiến: Yêu cầu Hội đồng xét xử phúc thẩm buộc năm 

bị cáo liên đới trách nhiệm bồi thường giá trị cây rừng bị thiệt hại cho Ban Quản lý 

rừng Phòng hộ và Đặc dụng tỉnh Bến Tre với số tiền là 412.507.916 đồng. 

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 tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo Trần Văn H, Võ Văn N, Nguyễn Văn Đ, 

Tiết Kim C và Nguyễn Đức D khai nhận hành vi vi phạm các quy định về quản lý 

rừng trong việc khai thác trắng diện tích 21,8618 ha rừng đặc dụng, phù hợp với lời 

khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra, với các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án và 

tại phiên tòa sơ thẩm, thể hiện: Trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 năm 

2012, tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước thuộc xã T, huyện P, tỉnh Bến Tre; bị 

cáo Trần Văn H – Nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
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tỉnh Bến Tre được giao nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực lâm nghiệp quản lý rừng trên địa 

bàn toàn tỉnh, biết rừng đặc dụng không được phép khai thác trắng nhưng đồng ý ký 

duyệt cho cấp dưới khai thác trắng diện tích 21,8618 ha rừng đặc dụng trái pháp luật; 

bị cáo Võ Văn N – Nguyên Giám đốc Ban quản lý rừng được giao nhiệm vụ duy trì, 

bảo vệ và phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn, phát huy vai trò phòng hộ và môi 

trường của rừng, biết rõ không được phép khai thác trắng rừng đặc dụng nhưng cố ý 

chỉ đạo cấp dưới lập khống số liệu xác định tỷ lệ sâu bệnh và lập thiết kế khai thác 

trắng toàn diện tích để trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin khai thác 

rừng đước tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước P; bị cáo Nguyễn Văn Đ – 

Nguyên Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bến Tre, với nhiệm vụ, quyền hạn 

quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh, biết rõ rừng đặc dụng không được phép khai 

thác trắng nhưng cùng với các bị cáo khác tham gia xét duyệt cho khai thác trắng 

rừng đặc dụng sai quy định; bị cáo Tiết Kim C – Nguyên Phó Trưởng phòng Khoa 

học - Kỹ thuật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, biết rõ rừng đặc dụng không 

được phép khai thác trắng nhưng vẫn đồng tình cho khai thác, hỗ trợ Ban Quản lý lập 

hồ sơ thiết kế khai thác rừng và tham mưu cho Trần Văn H ký văn bản cho phép Ban 

Quản lý rừng khai thác trắng toàn diện tích; bị cáo Nguyễn Đức D – Nguyên Chuyên 

viên Phòng Khoa học - Kỹ thuật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, với nhiệm 

vụ làm tham mưu và giúp việc cho lãnh đạo trong quản lý Nhà nước về lĩnh vực lâm 

nghiệp, tuy biết rõ rừng đặc dụng không được phép khai thác trắng nhưng khi tham 

gia cùng hai đoàn kiểm tra thực tế tình trạng sâu bệnh, đồng thời cùng với Trần Văn 

H tổ chức họp xét duyệt thiết kế đã thống nhất với ý kiến khai thác rừng trái quy định; 

tham mưu soạn thảo các văn bản, quyết định cho Trần Văn H ký duyệt thiết kế và các 

thủ tục cho phép khai thác trắng toàn diện tích rừng. Hành vi của các bị cáo là trái 

pháp luật trong việc cho phép khai thác trắng diện tích 21,8618 ha rừng đặc dụng tại 

các lô 1, 2, 3, 4, 5, 6 khoảnh 1a – tiểu khu 14 Phân khu phục hồi sinh thái II và tại lô 

số 9 khoảnh 2a – tiểu khu 15 Phân khu Hành chính, dịch vụ thuộc khu Bảo tồn thiên 

nhiên đất ngập nước huyện P, gây thiệt hại với khối lượng gỗ (loại gỗ tròn nhóm VI) 

là 2.842,5675 m3, vi phạm vào khoản 1 Điều 12 của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 

năm 2004, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử 

và tuyên bố các bị cáo Trần Văn H, Võ Văn N, Nguyễn Văn Đ, Tiết Kim C và Nguyễn 

Đức D phạm “Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng” theo quy định tại khoản 3 

Điều 176 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

 [2] Xét kháng cáo của các bị cáo Trần Văn H yêu cầu được miễn trách nhiệm 

hình sự, giảm hình phạt, được hưởng án treo; Võ Văn N yêu cầu giảm hình phạt, được 

hưởng án treo; Nguyễn Văn Đ yêu cầu giảm hình phạt, được hưởng án treo; Tiết Kim C 

yêu cầu được miễn trách nhiệm hình sự và Nguyễn Đức D yêu cầu được miễn trách 

nhiệm hình sự, thấy rằng: Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét tính chất của vụ án, mức độ 
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nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân của các bị cáo và các tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà các bị cáo được hưởng như: Các bị cáo đã khai báo 

làm rõ nội dung vụ án; bản thân các bị cáo H, N đã nộp tiền bồi thường thiệt hại cho 

Ban Quản lý rừng, diện tích rừng bị thiệt hại đã được trồng mới lại nên đây là tình tiết 

được xem xét để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo H, N, Đ, C và D theo quy định tại 

điểm b, p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật Hình sự. Các bị cáo H, N, Đ và C trong quá 

trình công tác có thành tích xuất sắc nên được xem xét để giảm nhẹ hình phạt cho các 

bị cáo theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 46 của Bộ luật Hình sự. Ngoài ra các bị 

cáo N, Đ và C thuộc diện gia đình chính sách có công với Tổ quốc, bị cáo H có nhiều 

khen thưởng trong công tác nên được xem xét để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo 

theo quy định tại khoản 2 Điều 46 của Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, các bị cáo thực 

hiện tội phạm mang tính chất đồng phạm giản đơn; các bị cáo H, N và Đ mang tính 

quyết định trong thực hiện, nguy hiểm hơn, hình phạt nặng hơn nên áp dụng hình phạt 

tù giam đối với các bị cáo; các bị cáo C và D với vai trò giúp sức, có nhân thân tốt, có 

nơi cư trú rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên áp dụng hình 

phạt tù nhưng cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách đối với các bị cáo. Đã 

xử phạt bị cáo H 03 năm tù; bị cáo N 03 năm tù; bị cáo Đ 02 năm 06 tháng tù; bị cáo C 

02 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 04 năm và bị cáo D 02 năm 

tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 04 năm. Hội đồng xét xử phúc thẩm 

xét thấy: Đối với các bị cáo H và N, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt các bị cáo hình phạt 

dưới mức hình phạt thấp nhất mà khoản 3 Điều 176 của Bộ luật Hình sự quy định là đã 

có xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo, đã áp dụng hình phạt tù và không cho các bị cáo 

hưởng án treo là tương xứng. Xét thấy các quyết định của Bản án sơ thẩm về phần 

hình phạt là có căn cứ pháp luật. Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy không có căn cứ để 

chấp nhận kháng cáo yêu cầu được hưởng án treo của các bị cáo H và N cũng như 

kháng cáo yêu cầu được miễn trách nhiệm hình sự của bị cáo H. Tuy nhiên, sau khi 

xét xử sơ thẩm các bị cáo H và N đã tích cực nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

P đủ số tiền để bồi thường thiệt hại theo bản án sơ thẩm đã tuyên, điều đó minh chứng 

các bị cáo đã thật sự ăn năn hối cải và tích cực bồi thường thiệt hại. Ngoài ra; đối với 

bị cáo H được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh Bến Tre chỉ trong thời gian ngắn, được giao nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực lâm 

nghiệp quản lý rừng không phù hợp với nghiệp vụ chuyên môn, nên trong quá trình 

công tác đã xảy ra sai phạm; bị cáo N hiện sức khỏe giảm sút, theo giám định của Hội 

đồng y khoa tỉnh Bến Tre thì sức khỏe của bị cáo hiện còn 27%. Hội đồng xét xử phúc 

thẩm thấy có căn cứ để chấp nhận kháng cáo và giảm nhẹ thêm một phần hình phạt 

theo yêu cầu kháng cáo của các bị cáo H và N là phù hợp. Đối với bị cáo Đ mặc dù có 

nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã được Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng, 

trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm bị cáo đã nộp bồi thường thiệt hại đủ số tiền 

như bản án sơ thẩm đã tuyên, đồng thời bị cáo cho rằng gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo là Chi cục Trưởng của Cơ quan Chi cục Kiểm lâm, là 
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cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước 

về quản lý rừng và bảo vệ rừng ở địa phương, đồng thời là cơ quan thừa hành pháp luật 

về quản lý rừng nhưng đã đồng ý cho khai thác trắng diện tích 21,8618 ha rừng đước 

một cách trái pháp luật. Vì vậy quyết định của bản án sơ thẩm về hình phạt đối với bị 

cáo là tương xứng. Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy không có căn cứ để chấp nhận 

kháng cáo yêu cầu giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo của bị cáo Đ nên giữ 

nguyên bản án sơ thẩm về hình phạt đối với bị cáo Đ là phù hợp. Đối với hai bị cáo C 

và D, mặc dù vai trò của hai bị cáo ít nguy hiểm hơn so với các bị cáo khác. Tuy nhiên, 

hai bị cáo đã phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội của 

hai bị cáo không chỉ gây thiệt hại về tài sản của Nhà nước mà còn gây tác động xấu đến 

môi trường và biến đổi khí hậu, gây bất bình trong nhân dân, Tòa án cấp sơ thẩm xử 

phạt hai bị cáo hình phạt dưới mức hình phạt thấp nhất mà khoản 3 Điều 176 của Bộ 

luật Hình sự quy định và cho hai bị cáo hưởng án treo là đã có xem xét giảm nhẹ cho 

hai bị cáo. Xét thấy các quyết định của Bản án sơ thẩm về phần trách nhiệm hình sự 

đối với hai bị cáo C và D là có căn cứ pháp luật. Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy 

không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo yêu cầu được miễn trách nhiệm hình sự của 

hai bị cáo C và D nên giữ nguyên bản án sơ thẩm về phần hình phạt đối với hai bị cáo 

C và D là phù hợp. 

[3] Xét kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Văn Đ, Tiết Kim C và Nguyễn Đức D 

yêu cầu không phải bồi thường về trách nhiệm dân sự như bản án sơ thẩm đã tuyên. Hội 

đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng: Theo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004. Tại 

khoản 1 Điều 85 quy định Người khai thác rừng trái phép thì tùy theo tính chất, mức 

độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy 

định của pháp luật. Tại Điều 86 quy định Người nào có hành vi vi phạm pháp luật về 

bảo vệ và phát triển rừng mà gây thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân thì ngoài việc bị xử lý theo quy định tại Điều 85 của Luật này còn phải bồi 

thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Từ những quy định của pháp luật nêu 

trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên buộc các bị cáo liên đới trách nhiệm bồi thường 

thiệt hại cho Ban Quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng huyện P với tổng số tiền 

412.507.916 đồng do hành vi khai thác rừng trái phép của các bị cáo là có căn cứ, Tòa 

án cấp sơ thẩm đã xem xét đến vai trò, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị 

cáo để xác định trách nhiệm của từng bị cáo phải bồi thường số tiền cụ thể theo bản 

án sơ thẩm đã tuyên là phù hợp. Xét thấy các quyết định của Bản án sơ thẩm về phần 

trách nhiệm dân sự là có căn cứ pháp luật. Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy không có 

căn cứ để chấp nhận kháng cáo yêu cầu không phải bồi thường trách nhiệm dân sự 

của các bị cáo Đ, C và D nên giữ nguyên bản án sơ thẩm về phần trách nhiệm dân sự 

đối với các bị cáo này là phù hợp. 

[4] Trước khi xét xử sơ thẩm; bị cáo Trần Văn H đã nộp tại Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện P số tiền 20.000.000 đồng theo biên lai thu tiền số 005836 ngày 

22/6/2017; bị cáo Võ Văn N đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện P số tiền 
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10.000.000 đồng theo biên lai thu tiền số 005869 ngày 26/7/2017. Trong giai đoạn 

chuẩn bị xét xử phúc thẩm; bị cáo Trần Văn H đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện P số tiền 103.752.375 đồng theo biên lai thu tiền số 005839 ngày 24/8/2017; bị 

cáo Võ Văn N đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện P tổng số tiền 

113.752.375 đồng theo các biên lai thu tiền số 005838 ngày 18/8/2017, số 0003075 

ngày 31/10/2017, số 0003076 ngày 02/10/2017 và số 005846 ngày 23/11/2017; bị cáo 

Nguyễn Văn Đ đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện P tổng số tiền 

86.626.661 đồng theo các biên lai thu tiền số 005843 ngày 19/10/2017, số 0003071 

ngày 23/10/2017, số 0003072 ngày 23/10/2017 và số 0003073 ngày 25/10/2017. Cần 

tiếp tục tạm giữ toàn bộ các khoản tiền này để đảm bảo thi hành án cho các bị cáo là 

phù hợp. 

[5] Đối với Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm giảm nhẹ hình 

phạt cho các bị cáo H và N là có căn cứ nên được Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp 

nhận. Nhưng Kiểm sát viên đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Đ là chưa nghiêm 

và đề nghị không buộc các bị cáo Đ, C và D bồi thường trách nhiệm dân sự là không 

phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 nên không được 

Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận. 

[6] Đối với người bào chữa đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo H, cho 

bị cáo N được hưởng án treo là chưa nghiêm nên không được Hội đồng xét xử phúc 

thẩm chấp nhận.  

 [7] Trong quá trình điều tra xác định ông Võ Văn N3 là người giúp sức cho Võ 

Văn N trong việc lập hồ sơ khống xác định tình trạng rừng đước bị sâu bệnh để trình 

lên cấp có thẩm quyền. Cần kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện P 

xem xét xử lý về trách nhiệm đối với ông N3 là phù hợp.  

[8] Đối với ông Trần Anh T và Nguyễn Phước H là đại diện cho Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bến Tre quản lý Nhà nước đối với hệ thống rừng đặc dụng ở địa phương, tuy 

có thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra nhưng đã cho chủ trương khai thác tận thu 

rừng đước bị sâu bệnh là đúng quy định của pháp luật, nên không cần phải kiến nghị 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện P xem xét trách nhiệm đối với ông Tuấn và 

ông Hải là phù hợp. 

 [9] Về án phí: Căn cứ vào Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc. Do kháng cáo 

được chấp nhận nên các bị cáo H và N không phải chịu án phí phúc thẩm. Các bị cáo 

Đ, C và D phải chịu án phí phúc thẩm do kháng cáo không được chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ vào điểm a, b khoản 2 Điều 248; điểm c khoản 1 Điều 249 của Bộ luật

Tố tụng hình sự; chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo Trần Văn H và Võ 

Văn N; không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Văn Đ, Tiết Kim C và 
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Nguyễn Đức D; sửa phần quyết định về hình phạt của Bản án sơ thẩm số 

29/2017/HSST ngày 14-8-2017 của Tòa án nhân dân huyện P, tỉnh Bến Tre; 

1.1 Áp dụng khoản 3 Điều 176; điểm b, p, s khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47; 

Điều 20; Điều 53; Điều 33 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Văn H 02 (Hai) 

năm 09 (Chín) tháng tù về “Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng”, thời hạn tù tính 

từ ngày bị cáo chấp hành án nhưng được khấu trừ thời gian bị tạm giam từ ngày 

03/3/2017 đến ngày 12/7/2017 là 04 tháng 12 ngày; 

1.2 Áp dụng khoản 3 Điều 176; điểm b, p, s khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47; 

Điều 20; Điều 53; Điều 33 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Võ Văn N 02 (Hai) 

năm 09 (Chín) tháng tù về “Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng”, thời hạn tù tính 

từ ngày bị cáo chấp hành án nhưng được khấu trừ thời gian bị tạm giam từ ngày 

03/3/2017 đến ngày 12/7/2017 là 04 tháng 12 ngày;    

1.3 Áp dụng khoản 3 Điều 176; điểm b, p, s khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47; 

Điều 20; Điều 53; Điều 33 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Đ 02 

(Hai) năm 06 (Sáu) tháng tù về “Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng”, thời hạn 

tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án; 

1.4 Áp dụng khoản 3 Điều 176; điểm b, p, s khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47; 

Điều 20; Điều 53; Điều 60 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Tiết Kim C 02 (Hai) 

năm tù về “Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng” nhưng cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách là 04 (Bốn) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm là ngày 14/8/2017; 

1.5 Áp dụng khoản 3 Điều 176; điểm b, p khoản 1 Điều 46; Điều 47; Điều 20; 

Điều 53; Điều 60 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Đức D 02 (Hai) năm tù 

về “Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách là 04 (Bốn) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm là ngày 14/8/2017;  

Giao bị cáo Tiết Kim C cho Ủy ban nhân dân phường P và bị cáo Nguyễn Đức D 

cho Ủy ban nhân dân Phường x, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre cùng gia đình phối 

hợp giám sát, giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách. Trường hợp người được 

hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của 

Luật Thi hành án hình sự.  

2. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 42 của Bộ luật Hình sự. Các Điều 584,

585, 586, 587, 589 của Bộ luật Dân sự; 

2.1 Buộc các bị cáo Trần Văn H, Võ Văn N, Nguyễn Văn Đ, Tiết Kim C và 

Nguyễn Đức D phải liên đới trách nhiệm bồi thường giá trị cây rừng bị thiệt hại cho 

Ban Quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng tỉnh Bến Tre với tổng số tiền là 412.507.916 

(Bốn trăm mười hai triệu năm trăm lẻ bảy ngàn chín trăm mười sáu) đồng. Cụ thể như 

sau: 

- Trần Văn H bồi thường số tiền: 123.752.375 (Một trăm hai mươi ba triệu bảy 

trăm năm mươi hai ngàn ba trăm bảy mươi lăm) đồng. 

- Võ Văn N bồi thường số tiền: 123.752.375 (Một trăm hai mươi ba triệu bảy trăm 
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năm mươi hai ngàn ba trăm bảy mươi lăm) đồng. 

- Nguyễn Văn Đ bồi thường số tiền: 82.501.582 (Tám mươi hai triệu năm trăm lẽ 

một ngàn năm trăm tám mươi hai) đồng. 

- Tiết Kim C bồi thường số tiền: 41.250.792 (Bốn mươi mốt triệu hai trăm năm 

mươi ngàn bảy trăm chín mươi hai) đồng. 

- Nguyễn Đức D bồi thường số tiền: 41.250.792 (Bốn mươi mốt triệu hai trăm 

năm mươi ngàn bảy trăm chín mươi hai) đồng.  

Kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật và người được thi hành án có đơn yêu cầu 

thi hành án, số tiền bồi thường nêu trên nếu chưa được thi hành thì hàng tháng còn 

phải chịu lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

2.2 Tiếp tục tạm giữ các khoản tiền mà các bị cáo đã tạm nộp tại Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện P để đảm bảo thi hành án. Cụ thể như sau: 

- Trần Văn H tổng số tiền: 123.752.375 (Một trăm hai mươi ba triệu bảy trăm 

năm mươi hai ngàn ba trăm bảy mươi lăm) đồng theo các biên lai thu tiền số 005836 

ngày 22/6/2017 và số 005839 ngày 24/8/2017; 

- Võ Văn N tổng số tiền: 123.752.375 (Một trăm hai mươi ba triệu bảy trăm năm 

mươi hai ngàn ba trăm bảy mươi lăm) đồng theo các biên lai thu tiền số 005869 ngày 

26/7/2017, số 005838 ngày 18/8/2017, số 0003075 ngày 31/10/2017, số 0003076 

ngày 02/10/2017 và số 005846 ngày 23/11/2017; 

- Nguyễn Văn Đ tổng số tiền: 86.626.661 (Tám mươi sáu triệu sáu trăm hai mươi 

sáu ngàn sáu trăm sáu mươi mốt) đồng theo các biên lai thu tiền số 005843 ngày 

19/10/2017, số 0003071 ngày 23/10/2017, số 0003072 ngày 23/10/2017 và số 

0003073 ngày 25/10/2017. 

3. Về án phí: Căn cứ vào Điều 99 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Áp dụng Điều

23; Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội:  

3.1 Các bị cáo phải nộp án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch. Cụ thể như sau: 

- Trần Văn H phải nộp: 6.187.618 (Sáu triệu một trăm tám mươi bảy ngàn sáu 

trăm mười tám) đồng. 

- Võ Văn N phải nộp: 6.187.618 (Sáu triệu một trăm tám mươi bảy ngàn sáu 

trăm mười tám) đồng. 

- Nguyễn Văn Đ phải nộp: 4.125.079 (Bốn triệu một trăm hai mươi lăm ngàn 

không trăm bảy mươi chín) đồng. 

- Tiết Kim C phải nộp: 2.062.539 (Hai triệu không trăm sáu mươi hai ngàn năm 

trăm ba mươi chín) đồng. 

- Nguyễn Đức D phải nộp: 2.062.539 (Hai triệu không trăm sáu mươi hai ngàn 

năm trăm ba mươi chín) đồng. 

3.2 Các bị cáo Trần Văn H và Võ Văn N không phải nộp án phí hình sự phúc 

thẩm. 
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3.3 Các bị cáo Nguyễn Văn Đ, Tiết Kim C và Nguyễn Đức D mỗi bị cáo phải 

nộp 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

4. Kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện P xem xét xử lý về trách

nhiệm đối với ông Võ Văn N3. 

5. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm về phần án phí hình sự sơ thẩm

không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn 

kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:            
- VKSND tỉnh Bến Tre (1b);      

- Phòng hồ sơ - CA tỉnh Bến Tre (1b); 

- Sở Tư Pháp tỉnh Bến Tre (1b); 

- VKSND huyện P (1b); 

- Công an huyện P (1b); 

- TAND huyện P (13b); 

- Chi cục THADS huyện P (1b);  

- Các bị cáo tại ngoại (5b); 

- UBND Phường x, Phường x, Phường x, phường P – 

Thành phố B (4b); 

- UBND xã T – Huyện N (1b); 

- Tòa Hình sự, Phòng KTNV&THA, Văn Phòng Tòa 

án nhân dân tỉnh Bến Tre (6b); 

- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 

Tôn Văn Thông 
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Bản án số: 78/2018/HS-PT 
Ngày: 26 - 02 - 2018 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH   

- Thành phần Hội đồng xét xử Phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Văn Trực 
Các Thẩm phán:             Ông Phan Văn Liệt;  

        Ông Nguyễn Tuấn Anh. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Trí - Thư ký Tòa án nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 
phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Diễm Khanh - Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 02 năm 2018 tại trụ sở, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh xét xử Phúc thẩm công khai vụ án hình sự Phúc thẩm thụ lý số 
32/2018/TLPT-HS ngày 12 tháng 01 năm 2018 đối với các bị cáo Nguyễn Văn 
T và Nguyễn Đình P do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ 
thẩm số 163/2017/HSST ngày 05/12/2017 của Tòa án nhân dân huyện A, Thành 
phố Thành phố Hồ Chí Minh 

Các bị cáo có kháng cáo:  
1. Nguyễn Văn T; sinh năm 1991, tại Hưng Yên ; Nơi đăng ký hộ khẩu

thường trú: 91 hẻm số 3, Phường H, thành phố N, tỉnh M; chỗ ở và tạm trú: 
5A/28 Võ Trứ, Phường C, Quận T, Thành phố H; nghề nghiệp: buôn bán; trình 
độ văn hóa (học vấn): 10/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc 
tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn M và bà Phạm Thị H; có vợ: Nguyễn 
Huỳnh Yến D và 01 con (sinh năm 2015); tiền án: không; tiền sự: không; bị bắt 
tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/8/2017 đến ngày 22/9/2017 thay đổi biện pháp 
ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú - có mặt.          

2. Nguyễn Đình P; sinh năm 1988, tại H; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
202 Nguyễn Thị Lắng ấp G, xã T, huyện C, Thành phố H; chỗ ở : 6/4C Nguyễn 
Thị Sóc, ấp L, xã B, huyện A, Thành phố H; nghề nghiệp: thợ nhôm kính; trình 
độ văn hóa (học vấn): 9/12; dân tôc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc 
tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Đình T và bà Lưu Thị H; tiền án: không; tiền sự: 
không; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/8/2017 đến ngày 22/9/2017 thay đổi 
biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú - có mặt.   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
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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: 

      Ngày 13/6/2017, Phòng cảnh sát môi trường Công an Thành phố Hồ Chí 
Minh phối hợp cùng Công an huyện A tiến hành kiểm tra nhà số 6/4C Nguyễn 
Thị Sóc, ấp Bắc Lân, xã B, huyện A, Thành phố H phát hiện Nguyễn Đình P 
đang nuôi nhốt 01 cá thể đồi mồi sống nặng 1,5 kg nên lập biên bản xử lý. 

      Nguyễn Đình P khai nhận: vào khoảng tháng 4/2017, P lên mạng xã hội 
Facebook tìm và biết Nguyễn Văn T đang rao bán đồi mồi sống để nuôi. P tìm 
đến nhà Thành và mua 01 cá thể đồi mồi sống với giá 2.500.000 đồng đem về 
nhà nuôi nhốt. Đến tháng 6/2017 P đăng trên Facebook với nick name “Đình 
Phú Hải Dương” để chào bán cá thể đồi mồi trên thì bị Công an phát hiện. 

      Nguyễn Văn T khai nhận: Vào khoảng tháng 3/2017 Thành mua 02 cá thể 
đồi mồi sống của một người tên N qua điện thoại với giá 1.800.000 đồng. T 
chuyển tiền mua đồi mồi qua tài khoản ngân hàng và nhận 02 cá thể đồi mồi tại 
bến xe Lê Hồng Phong, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh nhưng do một cá thể 
bị chết nên T đem thả xuống sông gần cầu Nguyễn Tri Phương còn cá thể còn 
sống T bán lại cho P với giá 2.500.000 đồng.         

      Kết luận giám định của Viện sinh học nhiệt đới thuộc Viện hàn lâm khoa 
học và công nghệ Việt Nam kết luận: đồi mồi tên khoa học Eretmochelys 
imbricate, họ Vích-Chelonidae có khối lượng nặng 1,5kg thuộc nhóm IB theo 
Nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 về danh mục các loài thực vật, 
động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.  

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 163/2017/HSST ngày 05/12/2017 của Tòa án 
nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh, đã quyết định: 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đình P, Nguyễn Văn T phạm tội “ Vi phạm các
quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu 
tiên bảo vệ” 

Áp dụng khoản 1 Điều 190; điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 33 
của Bộ luật Hình sự; 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Đình P 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 
bắt bị cáo chấp hành án được trừ thời gian tạm giam trước đó từ ngày 02/8/2017 
đến ngày 22/9/2017. 

Áp dụng khoản 1 Điều 190; điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 33 
của Bộ luật Hình sự; 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 
bắt bị cáo chấp hành án được trừ thời gian tạm giam trước đó từ ngày 02/8/2017 
đến ngày 22/9/2017. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền 
kháng cáo.  
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Ngày 12/12/2017 bị cáo Nguyễn Văn T có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ 
hình phạt và được hưởng án treo. 

Ngày 15/12/2017 bị cáo Nguyễn Đình P có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ 
hình phạt.   

Tại phiên tòa Phúc thẩm:   
- Bị cáo Nguyễn Đình P khai nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung bản 

án sơ thẩm đã xét xử và bổ sung yêu cầu kháng cáo xin được hưởng án treo và 
cung cấp các tài liệu xác định bị cáo có hoàn cảnh khó khăn là lao động chính 
trong gia đình phải nuôi dưỡng bố mẹ già yếu bệnh tật, bị cáo có ông nội là Liệt 
sĩ; 

- Nguyễn Văn T khai nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung bản án sơ 
thẩm đã xét xử và giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, vì có hoàn cảnh khó khăn là 
lao động chính trong gia đình phải nuôi con nhỏ.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan 
điểm xét xử vụ án: Với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như lời 
khai của các bị cáo tại phiên tòa Phúc thẩm xét thấy, bản án sơ thẩm đã tuyên xử 
các bị cáo Nguyễn Đình P, Nguyễn Văn T phạm tội “ Vi phạm các quy định về 
bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ” 
là có căn cứ đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Mức án Tòa cấp sơ thẩm đã 
xử phạt các bị cáo Nguyễn Đình P, Nguyễn Văn T là tương xứng với hành vi 
phạm tội của các bị cáo, vì vậy đề nghị không chấp nhận kháng cáo của các bị 
cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Các bị cáo không tranh luận, chỉ xin được hưởng án treo. 

 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 tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

        [1]Vào khoảng tháng 3/2017 Nguyễn Văn T mua 02 cá thể đồi mồi sống 
của một người tên N (chưa xác định được lai lịch) qua điện thoại với giá 
1.800.000 đồng. Rồi đem bán lại cho Nguyễn Đình P 01 cá thể đồi mồi sống với 
giá 2.500.000 đồng. Đến ngày 13/6/2017, Phòng cảnh sát môi trường Công an 
Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an huyện A tiến hành kiểm tra nhà 
số 6/4C Nguyễn Thị Sóc, ấp Bắc Lân, xã B, huyện A, Thành phố H phát hiện 
Nguyễn Đình P đang nuôi nhốt 01 cá thể đồi mồi sống nặng 1,5 kg nên lập biên 
bản xử lý. 

      Kết quả giám định của Cơ quan có thẩm quyền kết luận: đồi mồi tên khoa 
học Eretmochelys imbricate, họ Vích-Chelonidae có khối lượng nặng 1,5 kg 
thuộc nhóm IB theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 về danh mục 
các loài thực vật, động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.  
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        Với hành vi đó của các bị cáo, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử và tuyên bố bị 
cáo Nguyễn Đình P, Nguyễn Văn T phạm tội: “ Vi phạm các quy định về bảo vệ 
động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ” theo 
khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009 là 
có căn cứ, đúng pháp luật. Sau khi xét xử sơ thẩm các bị cáo Nguyễn Văn T, 
Nguyễn Đình P làm đơn kháng cáo trong thời hạn luật định nên được xem xét 
giải quyết xét xử theo trình tự Phúc thẩm. 

[2] Xét kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Đình P, Nguyễn Văn T, Hội đồng 
xét xử Phúc thẩm xét thấy, ngoài các tình tiết giảm nhẹ Tòa án cấp sơ thẩm đã 
áp dụng cho các bị cáo là: Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm 
trọng; khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải theo qui định tại điểm h, p khoản 1 
Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999 và xử phạt mỗi bị cáo 06 (sáu) tháng tù là 
tương xứng với tính chất, mức độ, động cơ phạm tội của các bị cáo. Tuy nhiên 
nhận thấy hành vi phạm tội của các bị cáo bị phát hiện bắt giữ và đã thu hồi vật 
phạm pháp là 01 con Vích-Chelonidae chuyển giao Cơ quan có chức năng để thả 
về môi trường sống tự nhiên, chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn là 
tình tiết giảm nhẹ chưa được cấp sơ thẩm áp dụng cho các bị cáo, nên Hội đồng 
xét xử áp dụng bổ sung điểm g khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 cho 
các bị cáo, đồng thời xét thấy ngoài lần phạm tội này các bị cáo chưa từng có 
tiền án, tiền sự thể hiện việc chấp hành tốt pháp luật; là lao động chính trong gia 
đình có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo P còn có ông nội là Liệt sĩ nên xét không 
cần thiết phải cách ly các bị cáo khỏi đời sống xã hội mà cho hưởng án treo cũng 
đủ tác dụng cải tạo, giáo dục đối với các bị cáo. Do đó, chấp nhận kháng cáo của 
các bị cáo và sửa bản án sơ thẩm theo hướng giữ nguyên mức hình phạt nhưng 
cho các bị cáo được hưởng án treo. 

[3] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 
nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bị cáo phải chịu án phí hình sự Phúc thẩm theo qui định của Nghị quyết số 
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án  
có hiệu lực ngày 01/01/2017. 

Vì các lẽ trên; 

 QUYẾT ĐỊNH 
 - Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật 

Tố tụng hình sự năm 2015; áp dụng khoản 1 Điều 190; điểm g, h, p khoản 1, 
khoản 2 Điều 46, khoản 1, khoản 2 Điều 60 Bộ luật Hình sự năm 1999, được 
sửa đổi bổ sung năm 2009; chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn T, sửa 
bản án sơ thẩm số 163/2017/HSST ngày 05/12/2017 của Tòa án nhân dân huyện 
Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh về biện pháp chấp hành hình phạt đối với 
Nguyễn Văn T; phạt bị cáo Nguyễn Văn T 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng 
án treo, thời gian thử thách là 01 (một) năm, tính từ ngày tuyên án Phúc thẩm. 
Giao bị cáo Nguyễn Văn T cho Ủy ban nhân dân Phường C, Quận T, Thành phố 
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Hồ Chí Minh để giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo 
Thành thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo khoản 1 Điều 69 Luật Thi hành án 
hình sự.   

- Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật 
Tố tụng hình sự năm 2015; áp dụng khoản 1 Điều 190; điểm g, h, p khoản 1, 
khoản 2 Điều 46, khoản 1, khoản 2 Điều 60 Bộ luật Hình sự năm 1999, được 
sửa đổi bổ sung năm 2009; chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đình P, sửa 
bản án sơ thẩm số 163/2017/HSST ngày 05/12/2017 của Tòa án nhân dân huyện 
Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh về biện pháp chấp hành hình phạt đối với 
Nguyễn Đình P; phạt bị cáo Nguyễn Đình P 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng 
án treo, thời gian thử thách là 01 (một) năm, tính từ ngày tuyên án Phúc thẩm. 
Giao bị cáo Nguyễn Đình P cho Ủy ban nhân dân xã Tân P, huyện C, Thành phố 
Hồ Chí Minh để giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo 
P thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo khoản 1 Điều 69 Luật Thi hành án hình 
sự.   

Các bị cáo Nguyễn Văn T và Nguyễn Đình P không phải chịu án phí hình 
sự Phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm về xử lý vật chứng, án phí không 
có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn 
kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án Phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

(Đã giải thích chế định về án treo cho các bị cáo, Nguyễn Văn T Nguyễn 
Đình P biết). 

Nơi nhận :               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PC THẨM 
- TANDTC;            (1)    THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
-TAND Cấp cao tại TP .HCM; (1)     
- VKSNDTC TP .HCM; (3)    
- VKSND huyện Hóc Môn;   (1)    
- P. PC27 – CATP;     (2)    
- Bị cáo;    (2)    
- THA huyện Hóc Môn;    (1)    
- TAND huyện Hóc Môn;     (1)    
- Công an huyện Hóc Môn;    (1)    

- UBND nơi BC cư trú; (2)    Huỳnh Văn Trực
- Sở tư pháp;         (2)    
- Lưu,Tòa hình sự, hồ sơ (20).(5)    

41



 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

Bản án số: 16/2018/HS-PT

Ngày 24 - 5 -2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hồ Thanh Sơn

Các Thẩm phán: Bà Hoàng Thị Minh Khánh; 

  Ông Ma Hồng Thắng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hà Đan Trang - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang tham gia phiên tòa: 

Bà Lê Thị Tiên - Kiểm sát viên.  

Ngày 24 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 80/2017/TLPT-HS 

ngày 20 tháng 10 năm 2017 đối với các bị cáo Lý Xuân T, Âu Thị N do có kháng 

cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 121/2017/HSST ngày 08 

tháng 9 năm 2017 của Tòa án nhân dân thành phố TQ, tỉnh Tuyên Quang.     

- Các bị cáo có kháng cáo: 

1. Lý Xuân T, sinh ngày 30/5/1988 tại Tuyên Quang;

Nơi cư trú: Thôn KL 1, xã ĐC, thành phố TQ, tỉnh Tuyên Quang; 

Nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; dân tộc: Cao Lan; 

giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lý Văn H, sinh năm 

1967 và bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1966; có vợ Tiêu Thị B, sinh năm 1987 và 02 con, 

con lớn sinh năm 2011, con nhỏ sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 15/7/2016 đến ngày 27/10/2016, hiện đang bị áp 

dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).  

2. Âu Thị N, sinh ngày 05/9/1975 tại Tuyên Quang;

 Nơi cư trú: Thôn KL 1, xã ĐC, thành phố TQ, tỉnh Tuyên Quang; 

Nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hóa (học vấn) 01/12; dân tộc: Cao Lan; 

giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Âu Văn K, sinh năm 
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1953 và bà Mế Thị K, sinh năm 1960; có chồng Lý Văn H, sinh năm 1974 và 03 con, 

con lớn sinh năm 1997, con nhỏ sinh năm 2007; tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt). 

* Nguyên đơn dân sự: Uỷ ban nhân dân xã ĐC, thành phố TQ, tỉnh Tuyên Quang.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Xuân V sinh năm 1971; chức vụ: Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân xã (có mặt). 

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1. Chị Trần Thị H, sinh năm 1991 (có mặt)

2. Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1972 (vắng mặt);

3. Anh Lý Văn H, sinh năm 1967 (vắng mặt);

4. Anh Lý Văn B, sinh năm 1996 (vắng mặt);

5. Anh Lý Văn V, sinh năm 1974 (vắng mặt);

Cùng nơi cư trú: Thôn KL 1, xã ĐC, thành phố TQ, tỉnh Tuyên Quang. 

6. Anh Trần Văn Đ, sinh năm 1963 (có mặt);

Nơi cư trú: Thôn KL 2, xã ĐC, thành phố TQ, tỉnh Tuyên Quang. 

* Những người làm chứng:

1. Chị Cháng Thị N, sinh năm 1970 (có mặt);

2. Anh Giàng A D (vắng mặt);

3. Anh Lò A T, sinh năm 1986 (có mặt);

4. Anh Cháng A T (T), sinh năm 1985(có mặt);

5. Ông Giàng A X (X) (vắng mặt);

6. Ông Giàng A C, sinh năm 1963 (có mặt);

7. Chị Cháng Thị T (vắng mặt);

8. Chị Lò Thị N (vắng mặt);

9. Anh Lò A T, sinh năm 1984 (có mặt);

10. Anh Giàng A Q (vắng mặt);

11. Anh Giàng A L (vắng mặt);

12. Anh Lò A C, sinh năm 1982 (có mặt);

Cùng nơi cư trú: Thôn CT, xã NKh, huyện YS, tỉnh Tuyên Quang. 

13. Anh Cháng A Đ, sinh năm 1984 (có mặt);

14. Chị Tráng Thị T, sinh năm 1975 (có mặt);

15. Chị Giàng Thị K, sinh năm 1989 (có mặt);

16. Anh Lò A M, sinh năm 1980 (có mặt).

Cùng nơi cư trú: Thôn ĐK, xã MB, huyện YS, tỉnh Tuyên Quang. 

Những người tham gia tố tụng khác: 
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1. Ông Nguyễn Thành H - Điều tra viên, Công an thành phố TQ (có mặt).

2. Ông Phạm Mạnh C - Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố

TQ (có mặt). 

3. Ông Phạm Văn S - Kiểm lâm viên, Hạt kiểm lâm thành phố TQ (có mặt).

Ngoài ra trong vụ án còn có 02 bị cáo (Trần Thị H, Trần Văn Đ) nhưng 

không có kháng cáo; không bị kháng cáo, kháng nghị. 

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: 

Từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2015, tại khu vực rừng phòng hộ thuộc đồi TT, 

thuộc lô 2, khoảnh 590, tờ bản đồ số 1770  tại thôn KL 1, xã ĐC, thành phố TQ 

(đối tượng là rừng phòng hộ do Ủy ban nhân dân xã ĐC quản lý); các đối tượng: 

Lý Xuân T, Trần Thị H, Âu Thị N, Trần Văn Đ đã có hành vi hủy hoại rừng, cụ thể 

như sau: 

* Hành vi của Lý Xuân T:

- Lần 1: Khoảng tháng 10/2015, Lý Xuân T thuê Cháng Thị N, Cháng A 

T(T), Giàng A L, Lò A T, Lò Thị N, Lò A T và Cháng A Đ, Lò A M, Cháng Thị T, 

Giàng Thị K dùng dao chặt phá diện tích 3,5 ha rừng (bằng 35.000 m
2
); lâm sản bị 

thiệt hại gồm: 25.200 cây giang và 17.500 cây nứa tép. Sau đó, T trả tiền công cho 

các đối tượng trên số tiền 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng). 

- Lần 2: Cũng trong khoảng thời gian tháng 10/2015, T thuê Cháng Thị N, 

Giàng A C, Cháng Thị Đ, Giàng A X và Lò A M dùng dao chặt phá diện tích 0,2 

ha rừng (bằng 2.000 m
2
); lâm sản bị thiệt hại gồm: 1.440 cây giang và 1.000 cây 

nứa tép. Sau đó, T trả tiền công cho các đối tượng trên số tiền 1.600.000 đồng (một 

triệu sáu trăm nghìn đồng). 

Đến khoảng đầu năm 2016, T đốt diện tích rừng đã chặt phá trên, mục đích 

để trồng cây keo. Sau đó, T mua keo giống và thuê Cháng Thị Nh, Cháng Thị T, 

Giàng A L, Lò Thị N lên khu vực rừng trên để trồng keo và trả tiền công cho các 

đối tượng trên với số tiền khoảng 10.000.000 đồng (mười triệu đồng). 

Như vậy, tổng diện tích rừng phòng hộ Lý Xuân T đã hủy hoại là 3,7 ha 

(bằng 37.000 m
2
); lâm sản thiệt hại gồm: 26.640 cây giang, trị giá 77.256.000 đồng 

và 18.500 cây nứa tép, trị giá 9.250.000 đồng. Tổng cộng là 86.506.000 đồng(tám 

mươi sáu triệu năm trăm linh sáu nghìn đồng) 

* Hành vi của Âu Thị N:

Thời gian khoảng tháng 11 năm 2015, N đã thuê các đối tượng Cháng Thị 

N, Lò A T, Cháng A T, Lò A M và Giàng A D dùng dao chặt phá diện tích 1,6 ha 

rừng (bằng 16.000 m
2
); lâm sản bị thiệt hại gồm: 11.520 cây giang, trị giá 

33.408.000 đồng và 8.000 cây nứa tép, trị giá 4.000.000 đồng. Tổng cộng là 

44



 

37.408.000 đồng (ba mươi bẩy triệu bốn trăm linh tám nghìn đồng). Sau đó, N trả 

tiền công cho các đối tượng trên số tiền 5.000.000 đồng (năm triệu đồng). 

Sau khi thuê phát rừng, Âu Thị N đã mua 1.500 cây keo giống và 3kg hạt 

giống bồ đề, một mình lên khu vực rừng đã thuê chặt phá trên để trồng và gieo hạt 

cây. 

* Hành vi của Trần Văn Đ:

Thời gian khoảng tháng 11/2015, Đ đã thuê Cháng Thị N, Giàng A X, Lò A 

M và Giàng A Q, Cháng A T dùng dao chặt phá diện tích 0,9 ha rừng (bằng 9.000 

m
2
); lâm sản bị thiệt hại gồm: 6.480 cây giang, trị giá 18.792.000đồng và 4.500 

cây nứa tép, trị giá 2.250.000 đồng. Tổng cộng là 21.042.000 đồng (Hai mốt triệu 

không trăm bốn mươi hai nghìn đồng). Sau đó, Đ trả tiền công cho các đối tượng 

trên số tiền 1.000.000 đồng (một triệu đồng). 

Sau khi thuê phát rừng, Trần Văn Đ đã mua 5.000 cây keo giống và 3kg hạt 

keo giống tự một mình lên khu vực rừng đã thuê chặt phá trên để trồng, gieo hạt 

keo. 

* Hành vi của Trần Thị H:

Thời gian khoảng tháng 11/2015, Hương thuê Cháng Thị N, Giàng A L, Lò 

Thị N, Lò A M, Lò A C dùng dao chặt phá diện tích 0,8 ha rừng (bằng 8.000 m
2
); 

lâm sản bị thiệt hại gồm: 5.760 cây giang, trị giá 16.704.000 đồng và 4000 cây nứa 

tép, trị giá 2.000.000 đồng. Tổng cộng là 18.704.000 đồng (mười tám triệu bẩy 

trăm linh tư nghìn đồng). Sau đó, H trả tiền công cho các đối tượng trên số tiền 

5.000.000 đồng (năm triệu đồng). 

Sau khi thuê phát rừng, Trần Thị H đã mua 1.000 cây keo giống và tự một 

mình lên khu vực rừng đã thuê chặt phá trên để trồng keo. 

* Trong vụ án này còn có đối tượng Nguyễn Thị H cũng có hành vi hủy

hoại rừng phòng hộ cụ thể như sau: 

Thời gian khoảng tháng 11/2015, Nguyễn Thị H có hành vi thuê các đối 

tượng dùng dao chặt phá diện tích 0,26 ha rừng (bằng 2.600 m
2
) thuộc lô 5, khoảnh 

597 tờ bản đồ số 1770  tại thôn KL 1, xã ĐC, thành phố TQ (đối tượng là rừng 

phòng hộ do Ủy ban nhân dân xã ĐC quản lý); Do diện tích rừng của H phá hoại 

thấp hơn mức tối đa quy định về xử phạt vi phạm hành chính nên Cơ quan điều tra 

đã tách hành vi của H chuyển hồ sơ đến Hạt Kiểm lâm thành phố TQ để xử phạt vi 

phạm hành chính theo quy định. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 121/2017/HSST ngày 08 tháng 9 năm 2017 

của Tòa án nhân dân thành phố TQ, tỉnh Tuyên Quang đã quyết định:  

* Tuyên bố: Các bị cáo Lý Xuân T, Âu Thị N phạm tội “Hủy hoại rừng”

1 - Áp dụng: Khoản 3, 4 Điều 189; điểm b, đoạn 1 điểm p khoản 1, khoản 2 

Điều 46; Điều 33; Điều 47 - Bộ luật hình sự năm 1999;  
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Xử phạt: Bị cáo Lý Xuân T 06 (sáu) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày vào 

trại thi hành án. Bị cáo được trừ thời gian tạm giam từ ngày 15/7/2016 đến ngày 

27/10/2016. 

Phạt tiền: 7.000.000 đồng (bẩy triệu đồng) sung quỹ nhà nước 

2 - Áp dụng: Khoản 3, 4 Điều 189; điểm b, đoạn 1 điểm p khoản 1, khoản 2 

Điều 46; Điều 33; Điều 47 - Bộ luật hình sự năm 1999;  

Xử phạt: Bị cáo Âu Thị N 04 (bốn) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày vào trại 

Thi hành án.  

Phạt tiền: 6.000.000 đồng (sáu triệu đồng) sung quỹ nhà nước. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về hình phạt đối với 02 bị cáo khác 

từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm tù cho hưởng án treo; xử lý vật chứng, án phí và 

quyền kháng cáo theo luật định. 

Ngày 21/9/2017, các bị cáo Lý Xuân T, Âu Thị N kháng cáo yêu cầu hủy 

toàn bộ bản án sơ thẩm và tuyên các bị cáo vô tội. 

Ngày 25/12/2017, bị cáo Âu Thị N có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. 

Ngày 24/10/2017 bị cáo Lý Xuân T có đơn kháng cáo bổ sung với các nội 

dung sau: 

+ Về tố tụng: Phiên tòa sơ thẩm xét xử không đúng thời gian quy định; ra 

quyết định hoãn phiên tòa không có căn cứ; sự có mặt của báo chí tại phiên tòa 

không đúng quy định của pháp luật; xác định sai tư cách tố tụng của bà Cháng Thị 

N; tiến hành xác minh hiện trường không có mặt bà Âu Thị N. 

+ Về nội dung: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội Hủy hoại rừng phòng 

hộ là không đúng; tính giá trị lâm sản bị thiệt hại không hợp lý; kết quả giám định 

chữ viết, chữ ký của bà Âu Thị N không khách quan. Vì những lý do trên đề nghị 

Tòa án cấp phúc thẩm Hủy bản án sơ thẩm của TAND thành phố TQ và tuyên bị 

cáo vô tội. 

Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành mở phiên tòa nhiều lần 

nhưng phải hoãn vì lý do: vắng luật sư, bị cáo xin hoãn và vắng mặt những người 

tham gia tố tụng khác... 

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 09/02/2018 các bị cáo trình bày: 

+ Bị cáo Lý Xuân T thừa nhận: Trong khoảng thời gian tháng 10,11/2015 bị 

cáo có thuê nhóm bà Cháng Thị N trú tại thôn CT, xã NK, huyện YS, tỉnh Tuyên 

Quang phát rừng phòng hộ mục đích để trồng cây keo, phát triển kinh tế gia đình, 

tổng diện tích thuê phát được khoảng hơn 3,5ha và trả cho nhóm bà N 18.000.000đ 

tiền công; sau khi phát đến đầu năm 2016 bị cáo lên đốt toàn bộ diện tích rừng đã 

phát tại khu vực đồi TT thuộc lô 2, khoảnh 590 bản đồ phân ba loại rừng theo 

Quyết định số 1770/QĐ-CT ngày 31/12/2012 của UBND tỉnh Tuyên Quang (trong 

đó có cả phần diện tích của bị cáo Âu Thị N) rồi mua keo giống thuê người trồng 
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phủ kín trên diện tích đã phát. Cũng tại phiên tòa ngày 09/02/2018 bị cáo cung cấp 

cho HĐXX tài liệu do bị cáo tự thuê Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp 

Đông Hưng đo đạc lại toàn bộ diện tích đất rừng bị cáo đã Hủy hoại có tổng diện 

tích là hơn 3,1ha. Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là sai, xin từ chối luật 

sư Nguyễn Văn H; các nội dung kháng cáo khác bị cáo xin rút không đề nghị Hội 

đồng xét xử xem xét, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa để xem xét tại 

chỗ vì trong diện tích rừng thuê phát trước đó đã có rừng cũ của gia đình tự khai 

phá, nay phát lại để trồng.  

+ Bị cáo Âu Thị N thừa nhận: Thấy bị cáo T thuê nhóm bà N phát rừng 

phòng hộ mục đích để trồng cây keo nên bị cáo cũng thuê phát chứ không có chủ 

định phát rừng từ trước, sau khi thuê phát rừng thì bị cáo trả tiền công cho bà N 

5.000.000đ, đến đầu năm 2016 bị cáo T đốt thực bì cháy sang cả diện tích đất của 

nhà bị cáo đã thuê chứ bị cáo cũng không đốt, rồi bị cáo mua cây keo giống lên đồi 

tự trồng hết diện tích đã thuê phát. Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là sai, 

không oan, bị cáo xin từ chối luật sư Nguyễn Văn H và rút nội dung kháng cáo về 

tuyên hủy bản án sơ thẩm. Bị cáo chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét tại chỗ đối 

với diện tích rừng bị cáo thuê phát để có căn cứ xem xét về hành vi của bị cáo. 

Ngày 06/3/2018 Hội đồng xét xử phúc thẩm mời các thành phần: Lãnh đạo 

UBND và cán bộ địa chính xã ĐC, Kiểm lâm viên thành phố TQ phụ trách địa bàn; 

Kiểm sát viên, Điều tra viên cấp sơ thẩm cùng các bị cáo (T, N) để tiến hành xem 

xét tại chỗ trên toàn bộ diện tích đất do bị cáo T và bị cáo N đã thuê phát và trồng 

cây tại lô 2 khoảnh 590 bản đồ phân 3 loại rừng theo Quyết định 1770/QĐ-CT 

ngày 30/12/2012 của UBND tỉnh Tuyên Quang thuộc thôn KL, xã ĐC, thành phố 

TQ. Qua xem xét tại chỗ Hội đồng xét xử thấy: Diện tích rừng phòng hộ các bị cáo 

thuê phát thuộc lô 2 khoảnh 590 bản đồ phân 3 loại rừng theo quyết định 

1770/QĐ-CT ngày 30/12/2012 của UBND tỉnh Tuyên Quang thuộc thôn KL, xã 

ĐC, thành phố TQ, rừng phòng hộ các bị cáo hủy hoại hiện tại đã trồng cây keo 

phủ kín đất, cây có chiều cao vút ngọn trung bình khoảng 05 mét đến 07 mét, 

đường kính gốc trung bình khoảng 07cm, cây đã mọc thành rừng; liền kề diện tích 

đất rừng do các bị cáo hủy hoại cũng có rừng trồng cây keo của các hộ gia đình 

khác nhưng không xác định được ai là người đã phát và trồng cây. 

Tại phiên toà hôm nay bị cáo T tiếp tục rút các nội dung kháng cáo khác, chỉ 

giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo. Bị cáo 

thừa nhận trong khoảng tháng 10,11/2015 được thuê nhóm bà Cháng Thị N phát rừng 

giang, nứa tép tái sinh tự nhiên, sau đó bị cáo đốt để trồng cây keo vì mục đích phát 

triển kinh tế gia đình. Tuy nhiên, trong phần diện tích bị cáo thuê phát để trồng cây thì 

có một phần diện tích đất trước đó gia đình bị cáo đã làm từ trước, mặt khác bên cạnh 

diện tích đất bị cáo đã thuê phát và trồng cây thì còn rất nhiều hộ gia đình khác cũng 

phát và trồng cây keo nhưng không bị xử lý, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét để 
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đảm bảo sự công bằng cho bị cáo, đồng thời giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo hưởng án 

treo. Bị cáo Âu Thị N tiếp tục thành khẩn nhận tội và nhận thấy hành vi của mình là sai, 

vi phạm pháp luật, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo 

được hưởng án treo. 

Những người làm chứng: Cháng Thị N, Lò A T, Giàng A C, Cháng A T, Lò 

A T, Lò A C, Cháng A Đ, Cháng Thị T, Giàng Thị K, Lò A M đều thừa nhận có 

được phát rừng cho bị cáo T, N và được trả tiền công, nhưng không biết đó là rừng 

phòng hộ, chỉ biết là T và N thuê phát thì đi phát để lấy tiền công trang trải cuộc 

sống gia đình. 

Nguyên đơn dân sự: Ông Trần Xuân V trình bày: Diện tích rừng phòng hộ tại Lô 

2 khoảnh 590 - thôn KL 1, xã ĐC thuộc quyền quản lý của UBND xã ĐC, thành phố 

TQ mục đích để bảo vệ chống xói lở đầu nguồn, cung cấp nước cho hồ thủy lợi KL để 

tưới tiêu và phục vụ nguồn nước cho khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Tuy 

nhiên, diện tích rừng phòng hộ được giao rộng, xa trung tâm xã, lực lượng con người 

được phân công quản lý hạn chế dẫn đến bị các đối tượng hủy hoại, xâm lấn để trồng 

cây. Ngoài các bị cáo đã bị truy tố và xét xử trong vụ án này, còn diện tích lớn rừng 

phòng hộ bị các hộ dân đã phát để trồng cây nhưng chưa xác định được đối tượng. Đối 

với diện tích rừng các bị cáo T, N đã hủy hoại nhưng đã trồng cây keo phủ kín trên diện 

tích đã phát ông không yêu cầu các bị cáo bồi thường về dân sự, đề nghị Hội đồng xét 

xử giao toàn bộ diện tích cây keo do các bị cáo đã trồng trên phần đất rừng phòng hộ đã 

hủy hoại cho UBND xã ĐC tiếp tục quản lý theo thẩm quyền, còn về hình phạt đề nghị 

Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo ở mức thấp nhất. 

Điều tra viên công an thành phố TQ: Ông Nguyễn Thành H trình bày, diện tích 

rừng phòng hộ tại Lô 2, khoảnh 590 bản đồ phân 3 loại rừng thuộc thôn KL xã ĐC, 

thành phố TQ do các bị cáo T, N hủy hoại, sau đó đốt để trồng cây đã được Cơ quan 

cảnh sát điều tra công an thành phố TQ phối hợp cùng cơ quan chuyên môn đo và xác 

định diện tích có sự chỉ dẫn đo của các bị cáo, người phát rừng và sự tham gia của 

Kiểm sát viên, Kiểm lâm viên và sự chứng kiến của các cơ quan chuyên môn, chính 

quyền địa phương xã ĐC là hoàn toàn khách quan, chính xác. Trong quá trình điều tra 

và sau khi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố TQ ban hành kết luận điều tra 

tống đạt cho các bị cáo đều không có ý kiến khiếu nại gì, do vậy việc xác định diện tích 

rừng bị hủy hoại và số cây thiệt hại như Kết luận điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra 

Công an thành phố TQ là đúng pháp luật. 

Kiểm lâm viên Hạt kiểm lâm thành phố TQ, ông Phạm Văn S trình bày: Về diện 

tích rừng phòng hộ tại thôn KL, xã ĐC, thành phố TQ đã được phê duyệt tại Quyết 

định số 1770/QĐ-CT ngày 30/12/2012 của UBND tỉnh Tuyên Quang và bản đồ 

phân 3 loại rừng đã được cắm mốc ranh giới xác định diện tích rừng phòng hộ theo 

đúng quy định. Đối với diện tích rừng phòng hộ do các bị cáo hủy hoại tại Lô 2, 
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khoảng 590 thuộc thôn KL, xã ĐC nằm trọn vẹn trong diện tích được quy hoạch là 

rừng phòng hộ, không giáp ranh với diện tích đất rừng sản xuất. 

Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố TQ, ông Phạm Mạnh C 

trình bày: Quá trình kiểm sát điều tra, khám nghiệm hiện trường, xác định diện tích 

rừng do các bị cáo hủy hoại đảm bảo khách quan, đúng pháp luật. Sau khi ban 

hành cáo trạng truy tố các bị cáo đều không có ý kiến khiếu nại gì về kết quả điều 

tra. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang phát biểu quan điểm: 

Về thủ tục kháng cáo của các bị cáo là hợp lệ, đúng pháp luật; trình tự, thủ 

tục giải quyết vụ án đúng tố tụng. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo Lý Xuân T, 

Âu Thị N về tội “Hủy hoại rừng” là đúng người, đúng tội, đúng với hành vi phạm 

tội của các bị cáo, không oan. Cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo để xử phạt Lý Xuân T 06 năm tù; xử phạt 

Âu Thị N 04 năm tù là có căn cứ. 

Tuy nhiên, tại cấp phúc thẩm các bị cáo Lý Xuân T và Âu Thị N đã tự 

nguyện rút một phần kháng cáo, chỉ đề nghị xem xét tại chỗ đối với diện tích rừng 

các bị cáo đã trồng cây để giảm hình phạt và cho các bị cáo hưởng án treo. Tại 

phiên tòa phúc thẩm các bị cáo đều thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải, bị 

cáo T đã nộp 3.000,000đ tiền phạt và 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm, bị cáo N 

nộp 2.000.000đ tiền phạt và 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm; các bị cáo được 

nguyên đơn dân sự xin giảm nhẹ hình phạt, các bị cáo có đơn xin giảm hình phạt 

và hưởng án treo có xác nhận của chính quyền địa phương, đây là các tình tiết 

giảm nhẹ mới cần xem xét cho các bị cáo.  

Do vậy, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 3 Điều 342, điểm đ khoản 1 

Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự: Đình chỉ một phần kháng cáo đã rút của các bị 

cáo Lý Xuân T, Âu Thị N; căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 

357 của Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Lý 

Xuân T, chấp nhận toàn bộ kháng cáo của bị cáo Âu Thị N, sửa bản án hình sự sơ 

thẩm số 121/2017/HSST ngày 08 tháng 9 năm 2017 của Tòa án nhân dân thành 

phố TQ như sau: Áp dụng khoản 3,4 Điều 189; Điều 33; điểm b, p khoản 1, 2 Điều 

46; Điều 47 Bộ luật hình sự năm 1999; áp dụng thêm Điều 60 Bộ luật hình sự năm 

1999 đối với bị cáo Âu Thị N; Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của 

Quốc hội. Xử phạt bị cáo Lý Xuân T từ 03 năm 06 tháng đến 04 năm tù; xử phạt bị cáo 

Âu Thị N 03 năm tù cho hưởng án treo, thử thách 05 năm. Các bị cáo không phải chịu 

án phí hình sự phúc thẩm. Ghi nhận các bị cáo đã nộp một phần khoản tiền phạt và 

án phí hình sự sơ thẩm. 

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 
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tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lý Xuân T thừa nhận trong khoảng thời gian 

từ tháng 10,11/2015 được thuê nhóm bà Cháng Thị N phát rừng phòng hộ tại Lô 2 

khoảnh 590 - thôn KL 1, xã ĐC, thành phố TQ để trồng cây keo mục đích phát triển 

kinh tế gia đình. Tuy nhiên, trong phần diện tích bị cáo thuê phát để trồng cây thì có 

một phần diện tích đất khoảng 2ha trước đó gia đình bị cáo đã làm từ trước nhưng 

không có giấy tờ gì chứng minh, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét trừ cho bị cáo 

diện tích này để đảm bảo sự công bằng cho bị cáo, đồng thời cho bị cáo được hưởng án 

treo. Bị cáo tiếp tục xin rút các nội dung kháng cáo và từ chối luật sư Nguyễn Văn H 

như đã đề nghị tại phiên tòa ngày 09/02/1018. 

Bị cáo Âu Thị N thừa nhận: Bị cáo không có ý định thuê phát rừng từ trước mà 

chỉ đến khi thấy bị cáo T thuê nhóm bà N phát thì bị cáo cũng thuê bà N phát rừng mục 

đích để trồng cây keo phát triển kinh tế gia đình, nay bị cáo nhận thức được hành vi hủy 

hoại rừng phòng hộ là vi phạm pháp luật, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm 

nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo để bị cáo có cơ hội trở thành con người 

tốt có ích cho xã hội. Các nội dung kháng cáo khác bị cáo xin rút và từ chối luật sư 

Nguyễn Văn H. 

[2] Hội đồng xét xử xét thấy: Từ tháng 10 đến tháng 11/2015 các bị cáo Lý 

Xuân T và Âu Thị N đã có hành vi hủy hoại rừng phòng hộ (thuê người chặt phá rừng 

giang, nứa tái sinh tự nhiên) tại Lô 2, khoảnh 590, bản đồ phân ba loại rừng theo Quyết 

định số 1770/QĐ-CT ngày 30/12/2012 của UBND tỉnh Tuyên Quang thuộc thôn KL 

1, xã ĐC, thành phố TQ do Ủy ban nhân dân xã ĐC quản lý, cụ thể: 

- Tháng 10/2015, Lý Xuân T đã có hành vi hủy hoại 3,7 ha (bằng 37.000m
2
) rừng 

phòng hộ; thiệt hại 26.640 cây giang và 18.500 cây nứa tép. Tổng thiệt hại trị giá là 

86.506.000 đồng; 

- Tháng 11/2015, Âu Thị N đã có hành vi hủy hoại 1,6 ha (bằng 16.000 m
2
) rừng 

phòng hộ; thiệt hại 11.520 cây giang và 8.000 cây nứa tép. Tổng thiệt hại trị giá là 

37.408.000 đồng; 

[3] Hành vi phạm tội của các bị cáo là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm 

hại đến việc quản lý và bảo vệ rừng, làm ảnh hưởng đến trật tự quản lý chung của 

xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái, làm thay đổi tính 

chất rừng phòng hộ. Tòa án nhân dân thành phố TQ, tỉnh Tuyên Quang đã áp dụng 

các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo, xử phạt bị cáo Lý Xuân T 

06 (sáu) năm tù, bị cáo Âu Thị N 04 (bốn) năm tù là có căn cứ. 

[4] Xét kháng cáo của bị cáo Lý Xuân T, Hội đồng xét xử thấy: Bị cáo cho 

rằng trong diện tích rừng bị cáo hủy hoại có một phần diện tích khoảng 2ha đất 

trước đó gia đình bị cáo đã khai phá để trồng cây nhưng bị cáo không có tài liệu 

nào chứng minh diện tích đất đó được nhà nước giao đất, hay có hợp đồng trồng 

rừng với công ty Lâm nghiệp cho nên không có căn cứ xem xét cho bị cáo. Vì vậy, 
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toàn bộ diện tích rừng phòng hộ các bị cáo hủy hoại (trong đó bị cáo T hủy hoại 

3,7 ha; bị cáo N 1,6 ha) nằm trong toàn bộ diện tích rừng tại Lô 2 khoảnh 590 đã 

được Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt là rừng phòng hộ từ năm 2012 

theo bản đồ phân 3 loại rừng tại Quyết định số 1770/QĐ - CT ngày 31/12/2012, diện 

tích rừng các bị cáo hủy hoại không liền kề với rừng sản xuất. Việc quy hoạch diện tích 

rừng phòng hộ này mục đích nhằm đảm bảo chống xói mòn, hạn chế thiên tai, điều hòa 

khí hậu, bảo vệ nguồn nước để cung cấp cho hồ thủy lợi KL phục vụ tưới tiêu nông 

nghiệp và cung cấp nguồn nước cho khu công nghiệp trong địa bàn thành phố TQ. Ý 

thức trồng rừng để phát triển kinh tế của các bị cáo là đáng khích lệ nhưng hủy hoại rừng 

phòng hộ bảo vệ nguồn nước và chống xói lở đầu nguồn để trồng cây keo khi chưa được 

sự đồng ý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là hành vi vi phạm pháp luật nên các bị 

cáo phải chịu trách nhiệm về hành vi đã gây ra. Diện tích rừng do các bị cáo thuê phát, 

sau đó đốt để trồng cây đã được cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố Tuyên 

Quang cùng cơ quan chuyên môn tiến hành đo vẽ, khám nghiệm hiện trường, có sự dẫn 

đo và chứng kiến của các bị cáo là hoàn toàn khách quan, đúng quy định của pháp luật, 

có căn cứ truy tố các bị cáo về tội Hủy hoại rừng như cấp sơ thẩm đã xét xử là đúng, 

không oan sai. 

Về tài liệu đo lại diện tích rừng phòng hộ đã hủy hoại do bị cáo T (bị cáo T đã thuê 

phát để trồng cây) cung cấp cho Tòa án có tổng diện tích hơn 3,1ha được thực hiện sau 

khi bị cáo đã trồng cây keo được hơn 01 năm tuổi, hiện tại cây phát triển xanh tốt đã phủ 

kín rừng, việc đo vẽ không được thực hiện theo thủ tục do pháp luật quy định, không có 

cơ quan có thẩm quyền nào chứng kiến, do đó Hội đồng xét xử xét thấy tài liệu đó không 

có giá trị chứng minh. 

[5] Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

 [6] Ngoài các tình tiết giảm nhẹ đã được cấp sơ thẩm xem xét, tại cấp phúc 

thẩm, các bị cáo Lý Xuân T và Âu Thị N đều thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn 

hối cải, các bị cáo xuất trình tình tiết mới đó là đã nộp một phần tiền phạt và án phí 

(bị cáo T nộp 3.000.000đ tiền phạt và 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm; bị cáo N 

nộp 2.000.000đ tiền phạt và 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm), các bị cáo có đơn 

xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo có xác nhận của chính quyền địa 

phương, được nguyên đơn dân sự xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, riêng đối 

với bị cáo N áp dụng thêm tình tiết là người dân tộc thiểu số có trình độ văn hóa 

thấp (lớp 1/12) nên nhận thức còn hạn chế. Đây là các tình tiết mới tại phiên tòa 

cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo. 

Trong vụ án này, Hội đồng xét xử thấy rằng nguyên nhân dẫn đến việc các 

bị cáo phạm tội có một phần thiếu sót của chính quyền địa phương xã ĐC và Kiểm 

lâm được giao phụ trách địa bàn, vì các bị cáo có hành vi Hủy hoại rừng phòng hộ 

trong một thời gian dài, sau đó đốt và trồng cây (từ tháng 10/2015 đến tháng 

3/2016) mới được phát hiện là thực hiện chưa đúng chức năng quản lý Nhà nước 
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về bảo vệ rừng, không kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình để bảo vệ rừng có hiệu 

quả, thiếu sự giám sát trong trong quản lý và bảo vệ rừng phòng hộ, ngoài diện tích 

rừng phòng hộ các bị cáo đã bị truy tố và xét xử trong vụ án này còn 130.400 m
2
 

(13,4 ha) rừng phòng hộ tại khoảnh 590 thuộc thôn KL, xã ĐC đã bị hủy hoại và 

hiện nay đã được người dân trồng cây nhưng chưa làm rõ được đối tượng chặt phá 

để đảm bảo công bằng cho các bị cáo. 

Xét nhân thân, tính chất và hành vi phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử 

thấy: Tuy diện tích rừng phòng hộ các bị cáo hủy hoại tương đối lớn nhưng mục 

đích phát rừng để trồng rừng và hiện nay cây trồng đã xanh tốt phủ kín thành rừng, 

do đó tính chất nguy hiểm và mục đích chống xói mòn, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ 

môi trường đã được khắc phục, vì vậy cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt 

cho các bị cáo, riêng đối với bị cáo Âu Thị N mặc dù diện tích thuê phát là 1,6 ha 

nhưng không có chủ định từ trước, chỉ khi thấy người khác phát thì bị cáo cũng 

thuê phát nên vai trò của bị cáo chỉ là thứ yếu, bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú 

rõ ràng, vì vậy cần xem xét giảm hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo cũng 

đủ để răn đe, giáo dục phòng ngừa tội phạm, thể hiện sự khoan hồng, nhân đạo của 

pháp luật xã hội chủ nghĩa. 

[7] Đối với diện tích cây keo các bị cáo trong vụ án này đã trồng trên diện 

tích rừng phòng hộ, thuộc Lô 2 khoảnh 590 bản đồ phân 3 loại rừng thuộc thôn KL 

1, xã ĐC theo Quyết định số 1770/QĐ - CT ngày 31/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Tuyên Quang tiếp tục giao cho UBND xã ĐC, thành phố TQ là chủ rừng có trách 

nhiệm quản lý, bảo vệ theo thẩm quyền. 

[8] Từ những phân tích nêu trên Hội đồng xét xử thấy rằng: Đối với các yêu 

cầu kháng cáo các bị cáo đã tự nguyện rút cần đình chỉ xét xử phúc thẩm; chấp 

nhận một phần kháng cáo của các bị cáo, sửa bản án sơ thẩm số 121/2017/HSST 

ngày 08/9/2017 của Tòa án nhân dân thành phố TQ theo hướng giảm một phần 

hình phạt cho bị cáo Lý Xuân T; giảm hình phạt tù và cho bị cáo Âu Thị N được 

hưởng án treo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là phù hợp. 

[9] Ghi nhận bị cáo Lý Xuân T đã nộp 3.000.000đ tiền phạt và 200.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm tại biên lai số 0000428 ngày 12/3/2018; bị cáo Âu Thị N đã 

nộp 2.000.000đ tiền phạt và 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm tại biên lai số 

0000429 ngày 29/3/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố TQ. 

[10] Các bị cáo Lý Xuân T, Âu Thị N không phải chịu án phí hình sự phúc 

thẩm. 

[11] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ vào khoản 3 Điều 342 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Đình chỉ xét xử phúc thẩm một phần kháng cáo của các bị cáo Lý Xuân T, 

Âu Thị N do các bị cáo đã tự nguyện rút kháng cáo. 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c, e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố 

tụng hình sự. 

Chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo Lý Xuân T, Âu Thị N, sửa bản 

án hình sự sơ thẩm số 121/2017/HSST ngày 08 tháng 9 năm 2017 của Tòa án nhân 

dân thành phố TQ, tỉnh Tuyên Quang về hình phạt như sau: 

Áp dụng: Khoản 3, 4 Điều 189; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 

33; Điều 47 Bộ luật hình sự năm 1999. Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 

20/6/2017 của Quốc Hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Xử phạt: Bị cáo Lý Xuân T 03 (ba) năm 09 (chín) tháng tù về tội Hủy hoại 

rừng, được khấu trừ thời gian bị tạm giam từ ngày 15/7/2016 đến ngày 27/10/2016. 

Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo vào trại chấp hành án. 

Ghi nhận bị cáo Lý Xuân T đã nộp 3.000.000đ (ba triệu đồng) tiền phạt và 

200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm tại biên lai số 0000428 

ngày 12/3/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố TQ. 

Áp dụng: Khoản 3, 4 Điều 189; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 

33; Điều 47; Điều 60 Bộ luật hình sự năm 1999. Nghị quyết số 41/2017/QH14 

ngày 20/6/2017 của Quốc Hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Xử phạt: Bị cáo Âu Thị N 03 (ba) năm tù cho hưởng án treo về tội Hủy hoại 

rừng, thời gian thử thách 05 (năm) năm. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án 

phúc thẩm (24/5/2018).  

Giao bị cáo Âu Thị N cho UBND xã ĐC, thành phố TQ giám sát, giáo dục 

trong thời gian thử thách. 

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 

1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự. 

Ghi nhận bị cáo Âu Thị N đã nộp 2.000.000đ (Hai triệu đồng) tiền phạt và 

200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm tại biên lai số 0000429 

ngày 29/3/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố TQ. 

Các bị cáo Lý Xuân T, Âu Thị N không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

UBND xã ĐC, thành phố TQ là chủ rừng tiếp tục có trách nhiệm quản lý, 

bảo vệ diện tích cây keo do các bị cáo trong vụ án này đã trồng trên diện tích rừng 

phòng hộ thuộc Lô 2 khoảnh 590, bản đồ phân 3 loại rừng thuộc thôn KL 1, xã 

ĐC, thành phố TQ, tỉnh Tuyên Quang. 

Kiến nghị UBND thành phố TQ và Hạt Kiểm Lâm thành phố TQ tăng cường 

thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ rừng phòng hộ theo quy định của 

pháp luật. 
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Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (24/5/2018)./. 

Nơi nhận: 

- TAND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh Tuyên Quang; 

- Phòng PV 27 Công an tỉnh T.Quang; 

- Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

- TAND TP Tuyên Quang; 

- VKSND TP Tuyên Quang; 

- CQCSĐT Công an TP Tuyên Quang; 

- Chi cục THADS TP Tuyên Quang; 

- Các bị cáo; 

- Lưu HS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

   Hồ Thanh Sơn 
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 TÒA ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH ĐẮK LẮK              Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 

Bản án số: 174/2018/HS-PT 

Ngày  30 - 5 - 2018 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Ông Văn Công Dần. 

Các Thẩm phán: 1. Ông Nguyễn Đình Triết.

2. Bà Lê Thị Thanh Huyền.

- Thư ký phiên toà:  Bà Lê Thị Hương Giang  - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk. 

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa:  Bà 

Nguyễn Thị Thanh Tâm - Kiểm sát viên.     

Ngày 30 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 132/2018/TLPT- HS ngày 20/4/2018 đối 

với bị cáo P Brung về tội “Hủy hoại rừng”, do có kháng cáo của bị cáo P Brung đối 

với bản án hình sự sơ thẩm số 01/2018/HS-ST ngày 07/3/2018 của Tòa án nhân dân 

huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Họ và tên: P Brung (tên gọi khác: Ma H), sinh năm 1980 tại huyện L, tỉnh 

Đắk Lắk; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Buôn X, xã K, huyện 

L, tỉnh Đắk Lắk; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: Không biết chữ; dân 

tộc: M’ Nông; con ông V Bkrông và bà N Brung; có vợ là D Bdăp và 04 con, lớn 

sinh năm 2006 nhỏ sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại (Có 

mặt). 

-Người bào chữa cho các bị cáo P Brung: Ông Ngô Đình Kh – Trợ giúp 

viên pháp lý nhà nước thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Lắk 

(Có mặt). 

 -Nguyên đơn dân sự: Ban quản lý rừng đặc dụng K; 
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Địa chỉ: Tổ dân phố Z, thị trấn S, huyện L, tỉnh Đắk Lắk. 

- Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn dân sự: Ông Nguyễn Đ, sinh 

năm 1974 – Phó giám đốc Ban quản lý rừng đặc dụng K (Vắng mặt).  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Anh T Bdăp, sinh năm 1999; (Vắng mặt).

2. Chị W Bdăp, sinh năm 1996; (Vắng mặt).

Cùng trú tại: Buôn X, xã K, huyện L, tỉnh Đắk Lăk. 

- Người phiên dịch tiếng M’ Nông: Ông Th BKrông. (Có mặt). 

Ngoài ra trong vụ án còn có bị cáo D Bdăp nhưng không có kháng cáo, 

kháng nghị và không bị kháng cáo, kháng nghị. 

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: 

Do thiếu đất canh tác nên trong các ngày 10 và 15 tháng 3 năm 2017 P 

Brung cùng vợ là D Bdăp mang theo 02 con dao phát đi bộ từ nhà mình vào tiểu 

khu 1296 rừng đặc dụng, nằm trên địa bàn xã K, huyện L, tỉnh Đắk Lắk do Ban 

quản lý rừng đặc dụng K quản lý, để chặt phá rừng lấy đất làm rẫy. Tại đây, P và D 

đã chọn một mảnh rừng tự nhiên nằm tại vị trí các lô 57, 75, 76, 81 thuộc khoảnh 

4, tiểu khu 1296 rừng tự nhiên, hiện trạng gồm các cây gỗ , tre, lồ ô xen lẫn. Sau 

đó, P và D sử dụng 02 con dao phát mang theo, đứng dàn hàng ngang và chặt hạ 

các cây gỗ , tre, lồ ô trong rừng, theo hướng từ chân đồi lên đỉnh đồi. Cả hai chặt 

phá rừng tại vị trí trên từ sáng đến chiều cùng ngày thì nghỉ và đi về nhà. Đến ngày 

20/3/2017, P và D đã nhờ thêm em họ của mình là T Bdăp và W Bdăp, mang theo 

04 con dao phát và cùng nhau đi bộ lên vị trí rừng đã chặt phá vào các ngày 10 và 

15 tháng 3 năm 2017, nằm tại vị trí các lô 57, 75, 76, 81 thuộc khoảnh 4, tiểu khu 

1296 rừng tự nhiên, hiện trạng gồm các cây gỗ, tre, lồ ô xen lẫn, để tiếp tục chặt 

phá rừng mở rộng diện tích lấy đất làm nương rẫy, với hình thức đổi công cho gia 

đình P và D. Tại đây, P, D và T, W sử dụng 04 con dao phát mang theo, đứng dàn 

hàng ngang và tiếp tục chặt hạ các cây gỗ - tre, lồ ô trong rừng, theo hướng từ chân 

đồi lên đỉnh đồi. Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, khi P, D và T, W đang 

thực hiện hành vi chặt phá rừng thì bị cán bộ kiểm lâm Trạm số 7, thuộc Hạt kiểm 

lâm Ban quản lý rừng đặc dụng K đi tuần tra phát hiện, T và W đã bỏ chạy, để lại 

02 con dao phát. Cán bộ kiểm lâm Trạm số 7 đã đưa P và D về Trạm kiểm lâm số 

7 để lập biên bản vụ việc vi phạm và thu giữ vật chứng gồm 04 con dao phát. Tại 

đây P và D đã khai nhận về hành vi chặt phá rừng trong 03 ngày như đã nêu trên. 
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Đến ngày 22/3/2017, T và W đã đến Trạm số 7 thuộc Hạt kiểm lâm Ban quản lý 

rừng đặc dụng K trình diện và khai nhận về hành vi chặt phá rừng của mình. 

Tại biên bản khám nghiệm hiện trường ngày 04/04/2017 xác định diện tích 

rừng bị chặt phá, hủy hoại nằm tại vị trí các lô 57, 75, 76, 81 thuộc khoảnh 4, tiểu khu 

1296 rừng tự nhiên, hiện trạng gồm các cây gỗ , tre, lồ ô xen lẫn, nằm trên địa bàn xã 

K, huyện L, tỉnh Đắk Lắk. Tổng diện tích rừng bị chặt phá, hủy hoại là 6.747,71m
2
, 

được chia làm hai mảnh gồm: Mảnh B, diện tích rừng bị chặt phá, hủy hoại là 

6.131,88m
2
, nằm tại vị trí các lô 57, 76, 81 thuộc khoảnh 4, tiểu khu 1296 rừng đặc 

dụng K. Mảnh A, diện tích rừng bị chặt phá, hủy hoại là 615,83m
2
, nằm tại vị trí lô 75 

thuộc khoảnh 4, tiểu khu 1296 rừng đặc dụng K. 

Tại kết luận giám định ngày 12/5/2017 của Chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, 

kết luận: Tổng diện tích rừng bị phá tại lô 57, 75, 76 và lô 81 khoảnh 4 tiểu khu 

1296 xã K, huyện L, tỉnh Đắk Lắk thuộc Ban quản lý rừng đặc dụng K quản lý là 

6.747,71m
2
, loại rừng bị phá là rừng đặc dụng. Giá trị thiệt hại về rừng là 

65.437.532 đồng. 

Tại kết luận định giá tài sản số 20/KL-ĐGTS ngày 31/10/2017 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Lắk, kết luận giá trị thiệt hại về rừng 

trên tổng diện tích 6.747,71m
2
 là 65.615.000 đồng. 

Về vật chứng vụ án: Cơ quan điều tra đã thu giữ 04 con dao phát có đặc điểm: 

01 con dao phát, lưỡi dao bằng kim loại, kích thước (25 x 05)cm, cán bằng le, kích 

thước (68 x 03)cm; 01 con dao phát, lưỡi dao bằng kim loại, kích thước (25 x 

05)cm, cán bằng le, kích thước (64 x 03)cm; 01 con dao phát, lưỡi dao bằng kim 

loại, kích thước (29 x 06)cm, cán bằng le, kích thước (67 x 3,5) cm; 01 con dao 

phát, lưỡi dao bằng kim loại, kích thước (28 x 6,5)cm, cán bằng le, kích thước (62 

x 03)cm. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 01/2018/HS-ST ngày 07/3/2018 của Tòa án 

nhân dân huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk quyết định:  

Tuyên bố: Bị cáo P Brung phạm tội: “Hủy hoại rừng”. 

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 189; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47 

Bộ luật Hình sự năm 1999.  

Xử phạt : Bị cáo P Brung 04 (bốn) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày bắt thi hành án. 

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng các Điều 584; 586; 587; 589; 600 và khoản 2 

Điều 357 BLDS năm 2015, buộc các bị cáo P Brung và D Bdăp phải liên đới bồi 

thường thiệt về rừng cho Ban quản lý rừng đặc dụng K với  số tiền là 65.615.000đ 
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(Sáu mươi lăm triệu, sáu trăm mười lăm nghìn đồng). 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải 

chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại 

khoản 2 Điều 468 BLDS năm 2015 tương ứng với thời gian chưa thi hành án. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về tội danh, hình phạt đối với bị cáo 

D Bdăp; quyết định về xử lý vật chứng, án phí và tuyên quyền kháng cáo của các 

bị cáo và các đương sự theo quy định của pháp luật. 

Ngày 20/3/2018, bị cáo P Brung kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt, 

xin được hưởng án treo và xin miễn trách nhiệm dân sự đối với bị cáo.  

Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo P Brung vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo. 

Kết quả xét hỏi tại phiên tòa, bị cáo P Brung đã khai nhận toàn bộ hành vi mà 

các bị cáo đã thực hiện cơ bản đúng như nội dung vụ án đã được tóm tắt nêu trên. 

Quá trình tranh luận, đại diện Viện kiểm sát luận tội và tranh luận: Đại điện Viện 

kiểm sát đã phân tích, đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo và 

khẳng định Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử các bị cáo P Brung về tội “Hủy hoại rừng” 

theo điểm b khoản 3 Điều 189 Bộ luật hình sự năm 1999, là có căn cứ, đúng người, 

đúng tội. 

Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt  và xin được hưởng án treo của bị cáo P 

Brung đại diện VKS cho rằng: Mức hình phạt 04 (bốn) năm tù mà cấp sơ thẩm đã 

xử phạt đối với bị cáo P Brung, là thỏa đáng và tương xứng với tính chất, mức độ, 

hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra, cấp sơ thẩm đã áp dụng  đầy đủ các giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự cho bị cáo . Sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo P Brung không cung 

cấp được tình tiết giảm nhẹ nào mới nên đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo 

của bị cáo. 

Xét kháng cáo xin miễn trách nhiệm dân sự của bị cáo thấy rằng: Không có 

căn cứ để giảm hoặc miễn trách nhiệm dân sự cho bị cáo . 

Do vậy đề nghị HĐXX căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 BLTTHS 

không chấp nhận kháng cáo của bị cáo.  

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị. 

Trợ giúp viên pháp lý của bị cáo P Brung cho rằng: Viện kiểm sát truy tố , 

Tòa án xét xử bị cáo về tội “ Hủy hoại rừng” theo điểm b khoản 3 Điều 189 Bộ luật 

hình sự năm 1999, là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Tuy nhiên bản án sơ thẩm xử 

phạt bị cáo 04 năm tù giam là có phần nghiêm khắc. Bởi lẽ, bị cáo là nhân dân lao 
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động, là người dân tộc thiểu số, sinh sống ở nơi có điều kiện kinh tế quá khó khăn 

không có đất sản xuất, nhận thức pháp luật hạn chế. Mặc khác, sau khi phạm tội bị 

cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, khu rừng 

mà các bị cáo hủy hoại đã hồi sinh, hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn nên đề nghị 

HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt và miễn giảm một phần trách  nhiệm bồi thường 

cho bị cáo. 

Bị cáo P Brung không tranh luận, bào chữa gì chỉ đề nghị HĐXX giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo được hưởng án treo và miễn, giảm trách nhiệm dân sự cho bị 

cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:   

[1].  Lời khai nhận tội của P Brung tại phiên tòa phúc thẩm là phù hợp với lời 

khai của bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm phù hợp với lời khai của bị cáo D Bdăp, phù 

hợp với lời khai của nguyên đơn dân sự, người làm chứng và các chứng cứ, tài liệu 

khác đã thu thập có trong hồ sơ vụ án. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm 

cho xã hội đã trực tiếp xâm phạm đến chế độ quản lý và bảo vệ môi trường, chế độ 

bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng đặc dụng của Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu 

đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Bị cáo biết 

được rằng hủy hoại rừng mà nhất là rừng đặc dụng sẽ bị pháp luật trừng trị  nghiêm 

khắc. Nhưng do ý thức coi thường pháp luật mà vào các ngày 10, 15 và ngày 20 

tháng 3 năm 2017 các bị cáo P Brung và D Bdăp đã cùng nhau đi vào các lô 57, 

75, 76, 81 thuộc khoảnh 4 tiểu khu 1296 rừng đặc dụng K, do Ban quản lý rừng 

đặc dụng K quản lý chặt hạ cây rừng để lấy đất làm nương rẫy với tổng diện tích 

rừng bị chặt phá là 6.747,71m
2
, gây thiệt hại về rừng với giá trị là 65.615.000 

đồng.  

Như vậy, Tòa án  cấp sơ thẩm đã xét xử các bị cáo P Brung và D Bdăp về tội 

“Hủy hoại rừng” theo định tại điểm b khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 1999 

là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[2].  Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo của bị 

cáo P Brung thấy rằng: Mức hình phạt 04 (bốn) năm tù mà cấp sơ thẩm đã xử phạt 

đối với bị cáo P Brung là xử dưới mức thấp của khung hình phạt, cũng đã xem xét 

đến nhân thân , hoàn cảnh và điều kiện phạm tội của bị cáo . Tòa án cấp sơ thẩm đã 

áp dụng  đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo khi quyết định 

mức hình phạt đối với bị cáo. Sau khi xét xử sơ thẩm xong bị cáo P Brung không 
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cung cấp được tình tiết giảm nhẹ nào mới nên HĐXX phúc thẩm không có căn cứ để 

chấp nhận kháng cáo của bị cáo. 

 [3]. Xét kháng cáo xin miễn, giảm trách nhiệm dân sự cho bị cáo HĐXX thấy 

rằng: Quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo không có ý 

kiến gì về kết luận định giá tài sản số 20/KL-ĐGTS ngày 31/10/2017 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện L về giá trị thiệt hại về rừng trên tổng 

diện tích 6.747,71m
2
. Đồng thời, phía nguyên đơn dân sự là Ban quản lý rừng đặc 

dụng K cũng không đồng ý giảm hoặc miễn trách nhiệm dân sự cho bị cáo, đây là 

bồi thường cho nhà nước nên kháng cáo của bị cáo về giảm hoặc miễn trách nhiệm 

dân sự là không có căn cứ. 

[4]. Về án phí hình sự phúc thẩm: Do bị cáo thuộc diện hộ nghèo nên bị cáo 

được miễn án phí hình sự phúc thẩm. 

[5]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1]. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật tố tụng hình sự 

năm 2015. Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo P Brung, giữ nguyên bản án hình sự 

sơ thẩm số 01/2018/HSST ngày 07/3/2018 của Tòa án nhân dân huyện Lắk, tỉnh 

Đắk Lắk.  

 [2]. Điều luật áp dụng và mức hình phạt: 

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 189; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47 

Bộ luật Hình sự năm 1999.  

Xử phạt: P Brung 04 (bốn) năm tù về tội Hủy hoại rừng. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

[3] Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng các Điều 584; 586; 587; 589; 600 và 

khoản 2 Điều 357 BLDS năm 2015, buộc các bị cáo P Brung và D Bdăp phải liên 

đới bồi thường thiệt về rừng cho Ban quản lý rừng đặc dụng K với  số tiền là 

65.615.000đ (Sáu mươi lăm triệu, sáu trăm mười lăm nghìn đồng). 

[4]. Về án phí: Bị cáo P Brung được miễn án phí hình sự phúc thẩm. 
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[5]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị. 

[6]. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- TAND Cấp cao tại Đà Nẵng;  Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
- VKSND tỉnh Đắk Lắk (02 bản); 

- Phòng HSNV Công an tỉnh Đắk Lắk; 

- Văn phòng CQCSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk;          (Đã ký) 
- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk; 

- TAND huyện Lắk; 

- VKSND huyện Lắk;  Văn Công Dần 
- Công an huyện Lắk; 

- Chi cục THADS huyện L; 

- Những người TGTT;  

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

   TỈNH ĐỒNG NAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 152/2018/HSPT 

      Ngày: 25/7/2018 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Hồng Hương 

Các Thẩm phán: Bà Bùi Kim Rết 

Ông Nguyễn Thành Lượng

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Bùi Thị Thanh Thủy. 

- Đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: Bà Tống Thị Thu 

Hiền - Kiểm sát viên.      

Ngày 25 tháng 7 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân tỉnh Đồng Nai xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 106/2018/HSPT ngày 14 tháng 5 

năm 2018 do có kháng cáo của bị cáo K' L đối với bản án sơ thẩm số 

19/2018/HSST ngày 28/3/2018 của Tòa án nhân dân huyện Tân Phú. 

- Bị cáo: K' L – sinh năm 1982 tại Đồng Nai; Nơi cư trú: Ấp 4, xã T, 

huyện T1, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ học vấn: 0/12; 

Dân tộc: Châu Mạ; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Thiên chúa; Quốc tịch: Việt Nam; 

Con ông K' L1 - sinh năm 1958 và bà Ká H - sinh năm 1965; có vợ là Ká B - 

sinh năm 1982 và 02 con (lớn nhất sinh năm 2002, nhỏ nhất sinh năm 2006); 

Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Bị áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú từ 

ngày 25/12/2017. (có mặt) 

- Người phiên dịch cho bị cáo: Ông K’L2, sinh năm 1989. Địa chỉ: ấp 4, 

xã T, huyện T1, tỉnh Đồng Nai. (có mặt) 

- Nguyên đơn dân sự: Vườn quốc gia C do ông Huỳnh Văn T, sinh năm 

1967 - chức vụ: Phó hạt kiểm lâm vườn Quốc gia C đại diện. (có mặt) 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo án hình sự sơ thẩm: Khoảng 07 giờ sáng ngày 06/11/2017, K' L vào 

Vườn Quốc gia C để bẫy chim. Khi đi, K' L mang theo 02 lồng bẫy chim và 01 

con chim mồi (loại Chích chòe lửa), dao và túi vải để đựng chim. Khoảng 10 giờ 

sáng cùng ngày K' L bẫy được 01 con chim Chích chòe lửa, bắt bỏ vào túi vải và 

đi đến nơi khác để tiếp tục bẫy chim. Khoảng 14 giờ cùng ngày khi đi đến khu 

vực suối R, tiểu khu 43 do Vườn Quốc gia C quản lý (là rừng đặc dụng thuộc địa 

giới hành chính xã Đ, huyện T1) K' L phát hiện 01 con Voọc chà vá chân đen đã 

chết nổi trên mặt nước dưới suối, thấy thịt vẫn còn ăn được nên K' L dùng dao 

cắt bỏ đầu, đuôi, mổ bụng, lột da và lấy phần thịt bỏ vào túi vải đem về để ăn. 

Trên đường về K' L bị lực lượng kiểm lâm kiểm tra phát hiện K' L có hành vi 

vận chuyển trái phép 01 cá thể động vật rừng là loài linh trưởng thuộc danh mục 

loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. 

Vật chứng thu giữ: 

- 01 cá thể động vật rừng đã chết (xác định ban đầu là loài linh trưởng) và 

bị phân chia thành các phần gồm: Phần thân có 04 chi (không còn da và lông, 

không có đầu và đuôi) có trọng lượng 3,1 kg và phần da còn nguyên lông và nội 

tạng có trọng lượng 1,1kg. 

- 02 cá thể động vật rừng có đặc điểm giống nhau (xác định ban đầu là 

loài chim) gồm 01 cá thể đã bị chết và 01 cá thể còn sống. 

- 01 con dao cán gỗ, lưỡi sắt có kích thước 15cm x 3,5cm; 02 lồng bẫy 

chim kích thước 30cm x 50cm x 10cm; 13 túi vải để đựng chim. 

Bản kết luận xác định mẫu vật số 212/BB-SHNĐ ngày 13/11/2017 của 

Viện sinh học nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh kết luận: 

- Phần chân có 04 chi (không còn da và lông, không có đầu và đuôi) có 

trọng lượng 3,2kg và phần da còn nguyên lông, nội tạng có trọng lượng 1,1kg là 

loài Voọc chà vá chân đen, có tên khoa học là Pygathrix nigripes; thuộc nhóm 

IB, Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ về quản lý thực 

vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; thuộc Phụ lục I của Nghị định số 

160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và 

chế độ quản lý thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. 

- 01 cá thể đã chết và 01 cá thể còn sống là loài chim Chích chòe lửa, tên 

khoa học: Copsychus malabaricus, thuộc nhóm IIB, Nghị định 32/2006/NĐ-CP 
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ngày 30/3/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy 

cấp, quý, hiếm. 

Bản án hình sự sơ thẩm số 19/2018/HSST ngày 28/3/2018 của TAND 

huyện Tân Phú đã áp dụng khoản 1 Điều 190 BLHS 1999, điểm b, h, p khoản 1, 

khoản 2 Điều 46; Điều 47 BLHS 1999 xử phạt bị cáo: K' L 04 (bốn) tháng tù về 

tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, 

hiếm được ưu tiên bảo vệ”, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án. 

Ngày 10/4/2018, bị cáo K' L kháng cáo xin được hưởng án treo. Tại phiên 

tòa, bị cáo K' L tiếp tục giữ nguyên kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai nêu quan điểm: Hành vi 

của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến sự quản lý của nhà nước 

về động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, xâm phạm môi trường 

sinh thái tự nhiên cần được xử lý trước pháp luật. Tuy nhiên, tại phiên tòa xét 

thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX áp dụng Điều 357 

BLTTHS 2015 chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm. 

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 tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tại phiên tòa, đại diện Vườn quốc gia Nam C xác định rừng Nam C là 

rừng đặc dụng thuộc địa giới hành chính xã Đ, huyện T1 do Vườn quốc gia C 

quản lý, nghiêm cấm người dân vào rừng khai thác, săn bắn trái phép. 

Sáng ngày 06/11/2017, K' L mang theo dụng cụ săn bắt thú gồm: 02 lồng 

chim, 01 con chim mồi (chích chòe lửa), dao và túi vải vào khu vực vườn quốc 

gia Nam C, huyện T1 để bẫy chim. Sau khi bẫy được 01 con chim Chích chòe 

lửa, K' L tiếp tục đi đến địa điểm khác trong rừng để bẫy chim. Khi đi ngang qua 

khu vực Suối R, K' L phát hiện 01 con Voọc chà vá chân đen đã chết nổi trên 

mặt nước, bị cáo đã dùng dao mổ lấy phần thịt bỏ vào túi đem về. Trên đường 

về thì K' L bị lực lượng kiểm lâm kiểm tra phát hiện có hành vi đang vận chuyển 

cá thể nêu trên. Tại Bản kết luận xác định mẫu vật số 212/BB-SHNĐ ngày 

13/11/2017 của Viện sinh học nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh xác định cá thể mà K' 

L vận chuyển (nhặt được) là loài Vọoc chà vá chân đen. Theo Nghị định 

32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động 

vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và Phụ lục I của Nghị định số 160/2013/NĐ-CP 
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ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý thì là 

nhóm IB thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. 

Theo biên bản phạm tội quả tang ngày 06/11/2017, biên bản lấy lời khai 

và các bản tự khai (các bút lục 70 đến 83), K' L xác nhận trong lúc đi bẫy chim 

đã nhìn thấy con Vọoc bị chết trong tư thế nằm ngửa tại khu vực Suối Ray, 

không biết nguyên nhân chết (đã có mùi hôi) nhưng nghĩ còn có thể ăn được nên 

bị cáo lấy dao cắt bỏ phần đầu, hai đùi sau và lột da, nội tạng bỏ lại bờ suối, 

phần còn lại (thịt) K' L bỏ vào túi mang về. Trên đường về nhà thì bị lực lượng 

kiểm lâm phát hiện bắt giữ. Lời khai này phù hợp với tài liệu, chứng cứ có tại hồ 

sơ vụ án, phù hợp với Kết luận điều tra và biên bản xác minh hiện trường và 

quan trọng nhất là lời khai của đại diện Vườn quốc gia C tại phiên tòa. Cho thấy, 

trước khi bị cáo dùng dao phân chia con Vọoc thành nhiều phần nhỏ, con Vọoc 

đã chết trước đó nhưng không rõ nguyên nhân. Quá trình điều tra Cơ quan điều 

tra, Viện kiểm sát cũng không điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của con 

Vọoc chà vá chân đen mà K' L đang vận chuyển (nhặt) để làm cơ sở xử lý đối 

với K' L theo quy định của pháp luật. Tại các phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm đại 

diện vườn quốc gia C cũng xác định do con Vọoc bị cắt đầu, phần thân bị cắt 

chia thành nhiều mảnh nên cũng không thể xác định được nguyên nhân chết do 

tự nhiên hay bị bắn chết (do ai bắn). Tuy nhiên, tại phiên tòa cũng như trong quá 

trình điều tra bị cáo khai biết con Vọoc mà bị cáo nhặt được là động vật thuộc 

loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và rừng Nam C là rừng đặc dụng 

và nghiêm cấm người dân vào rừng khai thác, săn bắn trái phép. Do đó hành vi 

của bị cáo tự ý vào rừng Nam C và nhặt con Vọoc về sử dụng là hành vi vi phạm 

pháp luật. Sau khi bị phát hiện bắt giữ, bị cáo cũng tỏ ra rất ăn năn hối cải, bị 

cáo đã bồi thường số tiền 1.560.000đ cho Vườn quốc gia Nam C. Hành vi phạm 

tội của bị cáo K' L là ít nghiêm trọng; bị cáo mang xác con Vọoc đã chết về chỉ 

với mục đích để ăn mà không nhằm đem bán hoặc vận chuyển kiếm tiền; bị cáo 

phạm tội lần đầu và là người dân tộc thiểu số, trình độ học vấn và hiểu biết pháp 

luật rất hạn chế nên HĐXX thấy rằng không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi 

xã hội mà áp dụng khoản 3 Điều 29 BLHS 2015, miễn trách nhiệm hình sự đối 

với bị cáo K' L là thỏa đáng. 

[2] Quan điểm của đại diện VKS tại phiên tòa phù hợp nhận định của 

HĐXX nên được chấp nhận. 
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[3] Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 

30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa 

án; bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

- Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; sửa 

bản án sơ thẩm. 

Áp dụng khoản 1 Điều 190; điểm b, g, h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 

BLHS 1999; khoản 3 Điều 29 BLHS 2015; 

Tuyên xử: Miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo K' L về tội “Vi phạm 

quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu 

tiên bảo vệ”.   

Về án phí: Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân H.Tân Phú (2); 

- Viện kiểm sát nhân dân H. Tân Phú; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai; 

- Phòng PV 27 - Công an tỉnh Đồng Nai; 

- Chi cục Thi hành án dân sự H. Tân Phú; 

- Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an H. Tân 

Phú; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Nai; 

- Bị cáo; đương sự; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, Tòa Hình sự, Văn phòng 

và Thẩm phán (4). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA   

(đã ký)    

Lê Hồng Hương 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH KHÁNH HÒA   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          

Bản án số: 111 /2018/HS-PT 

Ngày:  25/9/2018 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

+ Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông  Nguyễn Tuấn Long. 

+ Các thẩm phán:  Ông  Phạm Đình Thanh. 

  Bà    Lâm Vương Mỹ Linh. 

+ Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Khánh Hòa. 

+ Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa: Ông Phạm Bai - 

Kiểm sát viên. 

Ngày 25/9/2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa 

công khai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 107/2018/TLPT-HS ngày 27 

tháng 6 năm 2018 đối với bị cáo Hoàng Tuấn A do có kháng cáo của bị cáo đối 

với Bản án hình sự sơ thẩm số 125/2018/HS-ST ngày 04 tháng 6 năm 2018 của 

Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Khánh Hòa. 

- Bị cáo có kháng cáo:

Hoàng Tuấn A - Sinh năm 1972, tại tỉnh A1. Nơi ĐKHKTT: Thôn A2, 

xã A3, thành phố B, tỉnh Khánh Hòa; chỗ ở hiện nay: Số 15A đường A4, 

phường A5, thành phố B, tỉnh Khánh Hòa; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; 

tôn giáo: Thiên chúa giáo; giới tính: Nam; nghề nghiệp: Thợ làm mỹ nghệ; trình 

độ học vấn: 12/12; con ông: Hoàng Minh A6 và bà Trần Thị A7; vợ Nguyễn Thị 

A8; có 02 con, lớn nhất sinh năm 2004, nhỏ nhất sinh năm 2014; tiền án, tiền sự: 

Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, bị cáo 

có mặt tại phiên tòa. 

- Người bào chữa cho bị cáo: 

. Luật sư Nguyễn Hồng C1- Văn phòng luật sư Nguyễn Hồng C1 thuộc 

Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa - bào chữa cho bị cáo theo yêu cầu của bị cáo. 

Luật sư C1 có mặt tại phiên tòa. 

. Luật sư Lê Văn C2 - Chi nhánh Công ty Luật C3 thuộc Đoàn luật sư 

thành phố Hà Nội - bào chữa cho bị cáo theo yêu cầu của bị cáo. Luật sư C2 có 

mặt tại phiên tòa. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Hoàng Văn D1, bà Vũ 
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Thị Hải D2. Cùng địa chỉ: Thôn D3, xã A3, thành phố B, tỉnh Khánh Hòa. Ông 

D1 và bà D2 đều vắng mặt tại phiên tòa. 

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: 

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, trong khoảng thời gian từ 

ngày 19 đến ngày 22/12/2014, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường 

đã tiến hành kiểm tra xác minh tin báo, xác định được đối tượng Hoàng Tuấn A 

đang cất giấu rất nhiều xác cá thể rùa biển tại khu vực chăn nuôi của nhà bà Vũ 

Thị Hải D2. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên phòng PC49 chuyển hồ 

sơ cho Cơ quan cảnh sát điều tra (PC44). Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan cảnh 

sát điều tra (PC44) tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Hoàng Tuấn A và 

đã thu giữ tại nhà xưởng ở thôn A2, xã A3, thành phố B 04 xác cá thể rùa và 04 

sừng động vật. Ngày 27/12/2014, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh 

Hòa khám nghiệm hiện trường nhà xưởng nói trên, thu giữ một số phương tiện 

máy móc phục vụ việc chế tác rùa (riêng máy bơm hơi, máy cán xé vải to và 

cồng kềnh nên đã niêm phong giao cho A quản lý) và lấy mẫu dung dịch trong 

bể chứa (nghi là phóc môn) để giám định. 

Tiến hành khám nghiệm từng khu vực chăn nuôi của nhà bà D2 tại thôn 

D3, xã A3, thành phố B từ ngày 23 đến ngày 25/12/2014 đã phát hiện 09 địa 

điểm cất giấu xác cá thể rùa, trong đó có 07 địa điểm xác cá thể rùa đang được 

ngâm hóa chất. Cơ quan điều tra thu giữ tổng cộng 4.379 xác cá thể rùa và lấy 

mẫu dung dịch ngâm xác cá thể rùa để giám định. Đồng thời phối hợp với Viện 

Hải dương học, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa tiến 

hành phân loại sơ bộ 4.379 xác cá thể rùa, ban đầu xác định gồm 03 loài: 05 xác 

cá thể nghi là loài Quản Đồng; 06 xác cá thể nghi là loài Đồi Mồi Dứa; 4.368 

xác cá thể nghi là loài Đồi Mồi. 

Quá trình khám nghiệm và vận chuyển xác cá thể rùa nói trên, Cơ quan 

cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện và thu giữ 789 vỏ sò trong 

kho hàng của Hoàng Tuấn A tại thôn D3, xã A3, thành phố B và 3.066 vỏ sò tại 

hai bãi đất trống gần đó, mỗi vỏ sò được bọc trong bao tải, có miếng cao su bọc 

quanh vùng miệng và được cột dây để tiện vận chuyển. 

Tại Công văn số 14/HDH ngày 15/01/2015 của Viện Hải dương học đã kết 

luận về 4.383 xác cá thể rùa biển và 3.855 vỏ sò như sau: 

- Trong tổng số 4.383 xác cá thể rùa biển có: 

+ 05 xác cá thể rùa biển thuộc loài Quản Đồng (Con Đú), có tên khoa 

học là Caretta caretta. Mức độ nguy cấp: nằm trong nhóm danh mục các loài có 

nguy cơ tuyệt chủng cực kỳ lớn (CR - Critically Endangered) theo quyết định số 

82/2008/QĐ-BNN ngày 17/7/2008 của Bộ trường Bộ Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn. Loài này thuộc Phụ lục I của Công ước về Buôn bán quốc tế các loài 

động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). 

+ 06 xác cá thể rùa biển thuộc loài Rùa Xanh (Đồi Mồi Dứa), có tên 
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khoa học là Cheloniamydas. Mức độ nguy cấp: nằm trong danh mục các loài có 

nguy cơ tuyệt chủng rất lớn (EN - Endangered) theo quyết định số 82/2008/QĐ-

BNN ngày 17/7/2008 của Bộ trường Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

Loài này thuộc Phụ lục I của Công ước về Buôn bán quốc tế các loài động vật, 

thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). 

+ 4.372 xác cá thể rùa biển thuộc loài Đồi Mồi, có tên khoa học là 

Eretmochelys imbricata. Mức độ nguy cấp: nằm trong danh mục các loài có 

nguy cơ tuyệt chủng rất lớn (EN - Endangered) theo quyết định số 82/2008/QĐ-

BNN ngày 17/7/2008 của Bộ trường Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

Loài này thuộc Phụ lục I của Công ước về Buôn bán quốc tế các loài động vật, 

thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). 

- 3.855 vỏ sò thuộc loài Trai tai tượng khổng lồ, có tên khoa học là 

Tridacna gigas. Mức độ nguy cấp: nằm trong danh mục các loài có nguy cơ 

tuyệt chủng cực kỳ lớn (CR - Critically Endangered) theo quyết định số 

82/2008/QĐ-BNN ngày 17/7/2008 của Bộ trường Bộ Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn và Phụ lục 3- Thông tư 01/2011/TT-BNNPTNT ngày 05/01/2011 của 

Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Loài này thuộc Phụ lục II 

của Công ước về Buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy 

cấp (CITES). 

Ngày 24/11/2016, Viện sinh học nhiệt đới thuộc Viện hàn lâm khoa học và 

công nghệ Việt Nam kết luận: 04 chiếc sừng mà Cơ quan cảnh sát điều tra Công 

an tỉnh Khánh Hòa thu giữ tại nhà của Hoàng Tuấn A vào ngày 22/12/2014 

được nhập khẩu từ nước ngoài nên không phải là các loài bản địa hiện có ở Việt 

Nam, thuộc bò nhà sừng dài - Bostaurus, không thuộc Công ước về Buôn bán 

quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) và Nghị định 

160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ. 

Trước đó, ngày 19/11/2014, Thanh tra Sở Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng các cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ tại 

kho xưởng của Hoàng Tuấn A ở thôn A2, xã A3, thành phố B tổng cộng 

5.056kg xác cá thể rùa biển khô. Thanh tra Sở Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng với Viện Hải dương học trích mẫu, tiến 

hành giám định đối với số xác rùa trên. Ngày 01/4/2015, Viện Hải dương học 

kết luận: mẫu xác rùa trên gồm 02 nhóm là Đồi Mồi Dứa và Đồi Mồi. Mức độ 

nguy cấp: nằm trong nhóm danh mục các loài có nguy cơ tuyệt chủng rất lớn 

(EN- Endangered) theo Quyết định số 82/2008/QĐ-BNN ngày 17/7/2008 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Loài này thuộc Phụ lục I 

của Công ước về Buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy 

cấp (CITES). 

Tại Bản án số 125/2018/HS-ST ngày 04/6/2018 của Tòa án nhân dân thành 

phố B, tỉnh Khánh Hòa đã áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 190, khoản 2 Điều 46 

Bộ luật hình sự năm 1999, xử phạt bị cáo Hoàng Tuấn A 04 năm 06 tháng tù về 

tội “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, 

quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”. Ngoài ra bản án còn quyết định về trách nhiệm 
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dân sự, vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định. 

Ngày 07/6/2018, bị cáo Hoàng Tuấn A có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt và xin hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, các vị luật sư bào chữa cho bị cáo và bản thân bị 

cáo Hoàng Tuấn A đều xác định: Vào khoảng năm 2010, bị cáo A có mua xác 

rùa biển, đến năm 2016 cơ quan tố tụng mới truy tố hành vi này là đã hết thời 

hiệu vì đây là tội ít nghiêm trọng. Bản thân bị cáo không biết số xác rùa biển là 

loài động vật quý hiếm cần được bảo tồn, bảo vệ. Đồng thời, hiện nay chưa có 

quy định đối với tình tiết “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” nên việc các cơ 

quan tố tụng truy tố và xét xử bị cáo theo điểm đ khoản 2 Điều 190 của Bộ luật 

hình sự năm 1999 là không có căn cứ. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét thấy bị 

cáo không thành khẩn khai báo, thể hiện thái độ không ăn năn hối cải về hành vi 

phạm tội của mình, bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ gì mới nên đề nghị Hội 

đồng xét xử xem xét không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hoàng Tuấn A và 

giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

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 tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về thủ tục tố tụng: 

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Hoàng Văn D1 và bà 

Vũ Thị Hải D2 đều vắng mặt lần thứ 4 (bốn) không có lý do nên Hội đồng xét 

xử căn cứ Điều 351 của Bộ luật Tố tụng hình sự xét xử vắng mặt ông D1 và bà 

D2. 

Xét kháng cáo của bị cáo Hoàng Tuấn A còn trong thời hạn luật định nên 

hợp lệ. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo A xác định yêu cầu kháng cáo là xin 

giảm nhẹ hình phạt vì bị cáo mua xác Rùa không có mục đích và chưa bán được 

bất kỳ xác Rùa nào. Ngoài ra, đối với 789 vỏ Trai tai tượng khổng lồ thì các Cơ 

quan tiến hành tố tụng ở cấp sơ thẩm đã truy tố và xét xử oan cho bị cáo. 

[2] Về nội dung: Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hoàng Tuấn A thừa 

nhận vào khoảng năm 2010, bị cáo có thu mua của nhiều người dân làm nghề 

đánh cá một số xác cá thể Rùa biển để về làm mỹ nghệ nhằm bán lại kiếm lời. 

Bị cáo thừa nhận tất cả số xác cá thể Rùa do Cơ quan chức năng thu giữ vào 

ngày 19/11/2014 và từ ngày 19 đến ngày 25/12/2014 đều là của bị cáo, trong đó 

có một số xác cá thể Rùa còn đang ngâm focmon gửi tại nhà của bà Vũ Thị Hải 

D2. Đối với số lượng 789 vỏ Trai tai tượng khổng lồ thu giữ tại kho của bị cáo, 

bị cáo A cho rằng là do người khác gửi nhờ chứ không phải của mình. 

Các vị luật sư bào chữa cho bị cáo Hoàng Tuấn A cho rằng: Việc Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố B ra Cáo trạng số 117/CT-VKSNT ngày 10/4/2018 

để truy tố bị cáo Hoàng Tuấn A đối với số lượng 789 vỏ Trai tai tượng khổng lồ 

là đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng vì trước đó Hoàng Tuấn A không bị 

khởi tố bị can về số lượng vỏ Trai này, đồng thời tại Kết luận điều tra số 
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05/PC44 ngày 08/12/2016 của Cơ quan điều tra và Cáo trạng số 53/KSĐT-

XXSTHS ngày 01/3/2017 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố B cũng không 

kết luận và truy tố Hoàng Tuấn A về số vỏ Trai này. Sau khi Tòa án nhân dân 

thành phố B có Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung số 09/2018/HSST-QĐ 

ngày 11/01/2018 thì Viện kiểm sát nhân dân thành phố B mới ban hành Cáo 

trạng số 117/CT-VKSNT ngày 10/4/2018 thay thế cho bản Cáo trạng số 

53/KSĐT-XXSTHS ngày 01/3/2017. Như vậy, việc Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố B truy tố một hành vi mà trước đó bị cáo A không bị khởi tố bị can, 

không bị kết luận điều tra là đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. 

Mặc khác, các vị Luật sư và bị cáo Hải đều cho rằng: Trên thực tế, A đã 

chấm dứt hành vi mua, thu gom xác Rùa biển từ năm 2010, việc các cơ quan 

chức năng phát hiện vào năm 2014 chỉ là hành vi “tàng trữ trái phép” và đã hết 

thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Hoàng Tuấn A. 

Hội đồng xét xử xét thấy: Toàn bộ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án 

và lời khai của bị cáo Hoàng Tuấn A đều thể hiện: Từ năm 2010, Hoàng Tuấn A 

đã bắt đầu mua, thu gom Rùa biển từ những người dân đánh cá; tại phiên tòa 

phúc thẩm bị cáo A thừa nhận từ năm 2010 bị cáo đã dặn trước những người dân 

đi biển: “đánh bắt được Rùa biển thì mang về bán cho bị cáo, bị cáo sẽ mua 

lại”; mục đích mua Rùa biển là để chế tạo mỹ nghệ rồi bán lại kiếm lời, lời khai 

của bị cáo tại các bút lục số 145, 148 thể hiện việc bị cáo đã nhiều lần bán Rùa 

mỹ nghệ đã qua chế tác cho khách đến mua; Toàn bộ xác cá thể Rùa do Cơ quan 

chức năng thu giữ vào ngày 19/11/2014 và từ ngày 19 đến ngày 25/12/2014 đều 

là của bị cáo, trong đó có một số xác cá thể Rùa còn đang ngâm focmon gửi tại 

nhà của bà Vũ Thị Hải D2. Lời khai của bị cáo Hải phù hợp với các Biên bản 

khám xét, khám nghiệm hiện trường, lời khai của người làm chứng, của những 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Như vậy có căn cứ để xác định hành vi 

mua, thu gom nhiều cá thể Rùa của bị cáo Hoàng Tuấn A là có thật và phù hợp 

các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. 

Lời khai của ông Hoàng Văn D1 và bà Vũ Thị Hải D2 (bút lục từ 188 đến 

193) đều thể hiện nội dung: Tất cả số cá thể Rùa tươi đang ngâm focmon, thu 

giữ ở khu vực chăn nuôi của nhà ông D1, bà D2 tại thôn D3, xã A3, thành phố B 

đều là của bị cáo (bị cáo A cũng thừa nhận nội dung này) và thời điểm gửi là 

năm 2014. Như vậy, việc các vị luật sư và bị cáo A cho rằng bị cáo đã chấm dứt 

hành vi mua, thu gom Rùa biển từ năm 2010 là không có cơ sở để chấp nhận. 

Đối với số lượng 789 vỏ Trai tai tượng khổng lồ thu giữ tại kho của bị 

cáo: Bị cáo Hoàng Tuấn A cho rằng số vỏ trai này là của người khác gửi nhờ, 

tuy nhiên bị cáo lại không có tài liệu, chứng cứ gì để chứng minh, do vậy bị cáo 

phải chịu trách nhiệm đối với số vỏ trai này là phù hợp với quy định của pháp 

luật. 

Xét thấy, ngày 10/6/2015 Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Khánh 

Hòa đã căn cứ vào kết luận giám định xác Rùa biển, vỏ Trai tai tượng để ra 

Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 21/PC44 về việc khởi tố vụ án hình sự “Vi 

phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm 
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được ưu tiên bảo vệ” và đến ngày 17/10/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công 

an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Tuấn A 

cũng về tội danh nêu trên. Theo hướng dẫn tại Điều 11 của Thông tư liên tịch số 

05/2005/TTLT-VKSTC-BCA-BQP ngày 07/9/2005 của Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao - Bộ Công an - Bộ quốc phòng thì việc Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

B ban hành Cáo trạng số 117/CT-VKSNT ngày 10/4/2018 (thay thế cho Cáo 

trạng số 53/KSĐT-XXSTHS ngày 01/3/2017) để truy tố thêm bị cáo Hoàng Tuấn 

A đối với số lượng 789 vỏ Trai tai tượng khổng lồ là hoàn toàn phù hợp với quy 

định của pháp luật vì nằm trong cùng một tội danh đã khởi tố đối với bị cáo Hải 

trước đó. Do vậy, quan điểm của vị luật sư khi bào chữa cho bị cáo Hải cho 

rằng: Viện kiểm sát nhân dân thành phố B đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố 

tụng khi ban hành Cáo trạng số 117/CT-VKSNT ngày 10/4/2018 (thay thế cho 

Cáo trạng số 53/KSĐT-XXSTHS ngày 01/3/2017) để truy tố thêm bị cáo Hoàng 

Tuấn A đối với số lượng 789 vỏ Trai tai tượng khổng lồ là không có cơ sở. 

Với số lượng lên tới 4.383 xác cá thể, trong đó bao gồm các loài Quản 

Đồng, Đồi Mồi và Đồi Mồi Dứa; 2.230 xác cá thể Rùa biển cộng với một số 

mảnh vỡ có tổng trọng lượng là 5.056kg (chủ yếu là Đồi Mồi) và 789 vỏ Trai tai 

tượng khổng lồ đều là những loài thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm cần được 

bảo vệ theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ; Quyết 

định số 82/2008/QĐ-BNN ngày 17/7/2008 của bộ trưởng Bộ nông nghiệp và 

phát triển nông thôn và Công ước quốc tế về buôn bán quốc tế các loài động vật, 

thực vật hoang dã, nguy cấp (Công ước CITES) mà Việt nam đã tham gia từ năm 

1994. Hành vi phạm tội của bị cáo Hoàng Tuấn A không chỉ gây chấn động dư 

luận trong nước và quốc tế; tác động và gây ảnh hưởng xấu đến các loài thuộc 

danh mục nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ, mà hậu quả gây ra từ hành vi 

phạm tội của bị cáo còn ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh con người và đất nước 

Việt Nam, gây hậu quả là đặc biệt nghiêm trọng. 

Từ những phân tích nêu trên, có đầy đủ căn cứ để kết luận: Tòa án nhân 

dân thành phố B đã xét xử bị cáo Hoàng Tuấn A về tội “Vi phạm các quy định 

về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo 

vệ” theo điểm đ khoản 2 Điều 190 của Bộ luật hình sự năm 1999 là có căn cứ, 

đúng pháp luật. 

[3] Xét kháng cáo của bị cáo: Xét hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho 

xã hội, góp phần làm cho tình trạng xâm hại, tàn phá thiên nhiên ở Việt Nam 

ngày càng trầm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của cả cộng 

đồng. 

Xét thấy quá trình tranh tụng tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không thành 

khẩn khai báo và thể hiện thái độ không ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của 

mình, bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ gì mới nên Hội đồng xét xử cấp phúc 

thẩm không có căn cứ để thỏa mãn yêu cầu kháng cáo của bị cáo. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. Bị cáo phải nộp 

tiền án phí hình sự phúc thẩm theo quy định. 
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật tố tụng 

Hình sự. 

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hoàng Tuấn A và giữ

nguyên bản án sơ thẩm. 

Tuyên bố: Bị cáo Hoàng Tuấn A phạm tội “Vi phạm các quy định về 

bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo 

vệ”. 

2. Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 190; khoản 2 Điều 46 của Bộ luật Hình

sự năm 1999 đối với bị cáo Hoàng Tuấn A. 

Tuyên xử: Xử phạt bị cáo Hoàng Tuấn A 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng 

tù về tội “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy 

cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ 

ngày bắt tạm giam thi hành án. 

3. Bị cáo Hoàng Tuấn A phải nộp 200.000đ tiền án phí hình sự phúc thẩm.

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng

nghị đã có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKSND tỉnh Khánh Hòa;  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa; 

- TAND TP. B; 

- VKSND TP. B; 

- Công an TP. B; 

- Chi cục THADS TP. B; 

- Bị cáo;  

- Lưu hồ sơ; Án văn; Văn phòng. 

  Nguyễn Tuấn Long 
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[Mẫu số 27 –HS] 

TÒA ÁN NHÂN DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN HOÀI ÂN     Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc 

  TỈNH BÌNH ĐỊNH        

  Bản án số: 33  /2018/HSST 

 Ngày: 15 /10 /2018 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI ÂN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 -  Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

    Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hồng V 

   Các Hội thẩm nhân dân: 

    +  Bà Nguyễn Thị L 

    +  Bà Nguyễn Thị Bích H 

  - Thư ký phiên tòa: Bà Võ Thị V - Thư Ký Tòa án nhân dân huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định. 

  - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định tham gia 

phiên tòa:  Ông Võ Xuân L - Kiểm sát viên. 

    Trong ngày 15 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở TAND huyện Hoài Ân, tỉnh Bình 

Định xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hình sự thụ lý số: 31 /2018/HSST ngày 13 

tháng  9  năm 2018 theo quyết định đưa ra xét xử số: 148 /2018/QĐXXST- HS 

ngày 25 tháng 9 năm 2018 đối với bị cáo:  

   Đinh Văn T (Bá L) - sinh ngày 11 /11 /1981 tại thôn 6, xã M, huyện Hoài Ân, 

tỉnh Bình Định; nơi cư trú: Thôn 6, xã M, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định; quốc 

tịch: Việt Nam; dân tộc: Bana; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ 

văn hóa: Lớp 8/12; con ông Đinh Văn H (1951) và bà Đinh Thị D (1960); có vợ 

Đinh Thị V (1984) và 02 con; tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị cấm đi khỏi nơi cư 

trú, tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 26 /7 /2018; bị cáo bị đình chỉ sinh hoạt đảng từ 

ngày 03 /8 /2018 đến ngày 07 /12 /2018; bị cáo có mặt. 

  - Người bào chữa cho các bị cáo Đinh Văn T: 

    Ông Phạm Minh V - Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà 

nước tỉnh Bình Định, bào chữa cho bị cáo Đinh Văn T; có mặt. 

  - Bên bị hại: Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Hoài Ân 

    Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Văn B - Giám đốc 

    Địa chỉ trụ sở: 75 P.V.Đ, thị trấn H, huyện Hoài Ân, tỉnh  Bình Định; có mặt. 

   - Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

     + Chị Đinh Thị V - sinh năm 1984 (vợ bị cáo) 

        Nơi cưu trú: Thôn 6, xã M, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định; có mặt 

   - Người làm chứng: 

     + Đinh Văn X  - sinh năm 1986 

      Nơi cưu trú: Thôn 11, xã M, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định; vắng mặt. 
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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:  

   Vào tháng 8 năm 2015, Đinh Văn T ở thôn 6, xã M, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình 

Định đã vào khu vực rừng tự nhiên có tục danh Đăk La Trum, thuộc  khoảnh 4, 

tiểu khu 111, thuộc địa phận xã M, huyện Hoài Ân phá rừng làm rẫy trồng cây Keo 

nguyên liệu giấy. Diện tích này do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Hoài Ân 

quản lý. Đinh Văn T sử dụng rựa cầm tay chặt hạ những cây nhỏ, những cây lớn 

thì sử dụng cưa xăng cầm tay để cưa hạ, một mình Đinh Văn T phá rừng trong thời 

gian 03 ngày, với diện tích rừng bị phá là 3.692 m2 , có vị trí như sau: Phía Bắc và 

Đông Bắc tiếp giáp với rẫy của ông Đinh Văn H, phía Nam tiếp giáp với rẫy của 

ông Đinh Văn T, phía Đông Nam tiếp giáp với rẫy của ông Đinh Giang N, phía 

Đông tiếp giáp với rẫy của ông Đinh Văn N. Đây là khu vực rừng tự nhiên quy 

hoạch phòng hộ, sau khi chặt hạ cây rừng, Đinh Văn T để cho cây khô, đốt dọn và 

trồng khoảng 2.000 cây Keo nguyên liệu giấy nhưng đã bị Ban quản lý rừng phòng 

hộ huyện Hoài Ân phát hiện xử lý phá bỏ.  

     Theo Thông báo số: 145 /TB-TTQH ngày 12/10/2017, của Trung tâm Qui 

hoạch nông nghiệp nông thôn thuộc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh 

Bình Định, kết quả giám định thiệt hại về rừng đối với người vi phạm Đinh Văn T 

như sau: Địa điểm bị thiệt hại: Lô 19a, khoảnh 4, tiểu khu 111, xã M, Hoài Ân, 

Bình Định. Diện tích rừng bị thiệt hại: 3.692 m2. Loại rừng bị thiệt hại là: Rừng gỗ 

tự nhiên lá rộng thường xanh; trữ lượng rừng nghèo, theo mục đích sử dụng thuộc 

qui hoạch rừng phòng hộ; trữ lượng rừng bị thiệt hại: trữ lượng bình quân 66, 3 m3

/ha, tổng trữ lượng rừng bị thiệt hại là: 24, 5 m3 gỗ.   

    Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng huyện Hoài Ân ngày 

20/6/2018, kết luận: Trữ lượng rừng bị thiệt hại là 24, 5 m3 gỗ có giá trị là 

18.597.117 đồng. 

      Bản Cáo trạng số: 32/CT-VKS- HA ngày 10 /9 /2018 của VKSND huyện Hoài 

Ân, tỉnh Bình Định truy tố bị cáo Đinh Văn T về: “ Tội hủy hoại rừng ” theo quy 

định tại điểm c khoản 1 Điều 243 của BLHS. 

 Tại phiên tòa, đại diện VKS giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Tại cơ 

quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo Đinh Văn T đã thừa nhận toàn 

bộ hành vi phạm tội của “ Tội hủy hoại rừng ” nên Kiểm sát viên giữ nguyên quyết 

định truy tố theo cáo trạng. Đề nghị HĐXX áp dụng điểm c khoản 1 Điều  243; các 

tình tiết giảm nhẹ theo điểm b, i, m, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ 

luật hình sự để xử phạt bị cáo Đinh Văn T với mức án từ 12 đến 15 tháng tù, cho 

hưởng án treo. Buộc bị cáo T bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Ban quản lý rừng 

phòng hộ huyện Hoài Ân với số tiền: 18.597.117 đồng. 

    Ông Phạm Minh V bào chữa cho bị cáo Đinh Văn T công bố bản luận cứ bào 

chữa và đề nghị HĐXX áp dụng điểm c khoản 1 Điều 243, điểm b, m, s, t  
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khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật hình sự để xử phạt bị cáo Đinh Văn 

T với mức dưới mức thấp nhất của khung hình phạt từ 06 đến 12 tháng tù và cho bị 

cáo được hưởng án treo. 

    Bị cáo Đinh Văn T không có ý kiến gì về bản cáo trạng nhất trí với bản luận tội 

của đại diện VKSND huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định truy tố các bị cáo về “ Tội 

hủy hoại rừng ”.  

   Bị cáo Đinh Văn T thống nhất với luận cứ bào chữa của người bào chữa, xin 

HĐXX xem xét giảm nhẹ hìn phạt.  

    Ý kiến của đại diện cơ quan bị hại về hành vi phạm tội của các bị cáo: Nhất trí 

với ý kiến luận tội của đại diện Viện kiểm sát đề nghị Tòa án xét xử đúng pháp 

luật, yêu cầu được bồi thường thiệt hại để phục vụ cho việc tái thiết rừng bị xâm 

hại. 

    Lời nói sau cùng, bị cáo chấp nhận tội, mong sự khoan hồng của pháp luật, xin 

được giảm hình phạt và xin được hưởng án treo. 

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 luận tại phiên tòa, HĐXX nhận định như sau: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Hoài Ân, 

tỉnh Bình Định, của Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định, của Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đối với Đinh Văn T 

đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của BLTTHS. Quá 

trình điều tra và tại phiên tòa, người bào chữa cho bị cáo Đinh Văn T đã xuất trình 

tài liệu, chứng cứ phù hợp với quy định của pháp luật; người bào chữa, bị cáo và bị 

hại trong vụ án này không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết 

định 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 trong vụ án Đinh Văn T đã thực 

hiện đều hợp pháp. 

[2]. Bị Cáo Đinh Văn T đã thừa nhận là: 

   Vào tháng 8 năm 2015, Đinh văn Thoa ở thôn 6, xã M, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình 

Định đã vào khu vực rừng tự nhiên có tục danh Đăk La Trum, thuộc  khoảnh 4, 

tiểu khu 111, thuộc địa phận xã M, huyện Hoài Ân phá rừng làm rẫy trồng cây Keo 

nguyên liệu giấy. Diện tích này do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Hoài Ân 

quản lý. Đinh Văn T sử dụng rựa cầm tay chặt hạ những cây nhỏ, những cây lớn 

thì sử dụng cưa xăng cầm tay để cưa hạ, một mình Đinh Văn T phá rừng trong thời 

gian 03 ngày, với diện tích rừng bị phá là 3.692 m2 , có vị trí như sau: Phía Bắc và 

Đông Bắc tiếp giáp với rẫy của ông Đinh Văn H, phía Nam tiếp giáp với rẫy của 

ông Đinh Văn T, phía Đông Nam tiếp giáp với rẫy của ông Đinh Giang N, phía 
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Đông tiếp giáp với rẫy của ông Đinh Văn N. Đây là khu vực rừng tự nhiên quy 

hoạch phòng hộ, sau khi chặt hạ cây rừng, Đinh Văn T để cho cây khô, đốt dọn và 

trồng khoảng 2.000 cây Keo nguyên liệu giấy nhưng đã bị Ban quản lý rừng phòng 

hộ huyện Hoài Ân phát hiện xử lý phá bỏ.  

    Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng huyện Hoài Ân ngày 

20/6/2018, kết luận: Trữ lượng rừng bị thiệt hại là 24, 5 m3 gỗ có giá trị là 

18.597.117 đồng. 

    Do đó Đinh Văn T đã phạm: “ Tội hủy hoại rừng”, tội phạm và hình phạt được 

quy định tại điểm c khoản 1 Điều 243 của BLHS. 

[3]. Hành vi phạm tội của Đinh Văn T: Là nguy hiểm cho xã hội, hành vi đó đã thể 

hiện sự xem thường pháp luật của bị cáo nên mặc dù đã biết đốt, phá rừng bị pháp 

luật cấm nhưng vẫn cứ làm, gây ảnh hưởng lớn đến môi trường, cũng như trật tự 

quản lý kinh tế ở địa phương nên cần phải xét xử bị cáo Thoa bằng một mức án 

nghiêm khắc để bị cáo có thời gian cải tạo thành người công dân tốt cho xã hội và 

làm gương cho những người khác. Nhưng xét, bị cáo Thoa là đồng bào dân tộc 

thiểu số, hoàn cảnh gia đình khó khăn, phá rừng với mục đích để trồng cây Keo 

nguyên liệu giấy nhằm tăng thêm thu nhập cho gia đình nên đã nhất thời phạm tội. 

Sau khi phạm tội đã thành khẩn khai báo, tỏ vẻ ăn năn hối cải như: Hợp tác với cơ 

quan pháp luật; với cơ quan có trách nhiệm trong quá trình giải quyết vụ án. Bị cáo 

là người đồng bào dân tộc thiểu số (Bana), văn hóa phổ thông thấp, nhận thức thấp; 

đã khắc phục nộp một khoản tiền bồi thường để giúp cho việc tái thiết lại rừng bị 

thiệt hại, cha bị cáo là người có công với cách mạng nên cũng cần áp dụng các tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b, m, s, t khoản 1 và 

khoản 2 Điều 51 của BLHS để giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo T được hưởng mức 

án thấp nhất, mức án khởi điểm của khung hình phạt cũng đủ để giáo dục bị cáo và 

phòng ngừa chung. Bị cáo T có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nơi cư 

trú rõ ràng; Hội đồng xét xử xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù; 

mà cần áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự để cho bị cáo T được hưởng án treo 

là phù hợp.  

[4]. Về bồi thường thiệt hại: Theo nguyên tắc thiệt hại thực tế phải được bồi 

thường toàn bộ và kịp thời. Do vậy, Hội đồng xét xử xét cần tuyên buộc bị cáo 

Đinh Văn T phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra bằng số tiền: 18.597.117 

đồng cho Ban quản lý rừng phòng hộ Hoài Ân để phục vụ cho việc tái thiết rừng đã 

bị tàn phá theo quy định tại Điều 48 của BLHS và Điều 589 của BLDS. Về khoản 

tiền bị cáo T đã nộp 4.000.000 đồng theo biên lai thu số: 01636 ngày 10 /10 /2018 

để khắc phục hậu quả, cần tuyên giao cho Chi cục Thi hành án huyện Hoài Ân tiếp 

tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.  
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[5]. Về xử lý vật chứng: 01 Cái rựa, 01 cưa xăng cầm tay trong quá trình sử dụng 

phá rừng, bị cáo đã làm hư hỏng và vứt bỏ mất; cơ quan Điều tra đã tổ chức truy 

tìm nhưng không có kết quả; HĐXX không đề cập. 

[6]. Về án phí: Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 của Nghị quyết: 326 

/2016/NQ- UBTVQHK14 ngày 30 /12 /2016 về án phí, lệ phí Tòa án. Xét bị cáo 

Đinh Văn T là người đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện kinh tế đặc biệt khó 

khăn, là hộ nghèo nên được miễn án phí sơ thẩm theo qui định. 

    Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Tuyên bố:  Bị cáo Đinh Văn T phạm “ Tội hủy hoại rừng ”. 

    Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 243, các điểm b, m, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 65 của Bộ luật hình sự; 

    Phạt: Bị cáo Đinh Văn T  01 (một) năm tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử 

thách là 02 (hai) năm, thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

    Giao Đinh Văn T cho UBND xã Đăk Mang, huyện Hoài Ân giám sát, giáo dục 

trong thời gian thử thách. Trường hợp thay đổi nơi cư trú thì áp dụng theo qui định 

tại Điều 69 của Luật Thi hành án hình sự. 

   “ Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 

lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp 

hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo ”. 

 Về bồi thường thiệt hại: Áp dụng Điều 48 của BLHS; Điều 589 của BLDS; 

    Buộc bị cáo Đinh Văn T phải bồi thường bằng số tiền: 18.597.117 đồng cho Ban 

quản lý rừng phòng hộ huyện Hoài Ân, để đầu tư cho việc tái thiết lại rừng đã bị 

xâm hại. Chi cục Thi hành án huyện Hoài Ân tiếp tục tạm giữ khoản tiền bị cáo T 

đã nộp 4.000.000 đồng theo biên lai thu số: 01636 ngày 10 /10 /2018 để đảm bảo 

thi hành án.  

 Về xử lý vật chứng: Không có. 

    Về án phí: Áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 12 của Nghị quyết: 326/2016/ NQ- 

UBTVQHK14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án; bị cáo Đinh Văn T  là 

người đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, là hộ 

nghèo nên được miễn án phí sơ thẩm theo qui định. 

     Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án 

để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xét xử phúc thẩm.   

Nơi nhận:       TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
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- Theo k 1 Điều 262 BLTTHS; Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- Lưu (HSVA).  
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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM, TP.HÀ NỘI 

T phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Lý Kế Hiền 

 - Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Phạm Thị Mai Anh

2. Bà Trần Thị Oanh

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Duyên -Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Nam Từ Liêm, T phố Hà Nội 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm: Bà Lưu Thị 

Dáng Hương- Kiểm sát viên. 

Ngày 26/11/2018, tại Trụ sở tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, T phố 

Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý 300/2018/HSST, ngày 09 

tháng 11 năm 2018 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 366/2018/HS-QĐ ngày 

11/11/2018 đối với bị cáo:  

Họ và tên: Đỗ Văn T, sinh năm 1971; NKTT: xã Phụng Thượng, huyện 

Phúc Thọ, T phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 4/12; 

dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam. Con ông: 

Đỗ Văn Diu, sinh năm 1946; con bà: Dương Thị Hoa, sinh năm 1944, Gia đình có 

04 chị em, bị cáo là con thứ 02; có vợ là: Cấn Thị Thanh, sinh năm 1974; có 02 

con, con lớn sinh năm 1994, con nhỏ sinh năm 1997. Tiền sự: Chưa. Tiền án: 

Tại bản án số 150 ngày 11/8/2015 Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội xử 

phạt 09 tháng tù bị cáo kháng cáo. Tại bản án phúc thẩm số 627 ngày 30/10/2015 

Tòa án nhân dân TP Hà Nội xử phạt 9 tháng tù về tội “Vi phạm các quy định về 

bảo vệ động vật hoang dã” theo quy định tại Điều 190 BLHS năm 1999.  

Nhân thân: Tại bản án số 456A ngày 11/8/2006 Tòa án nhân dân quận Đống Đa, 

Hà Nội xử phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, hạn thử thách là 12 tháng về 

tội “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã” theo quy định tại Điều 

190 BLHS năm 1999. Danh chỉ bản số 365 do Công an quận Nam Từ Liêm lập 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN NAM TỪ LIÊM 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Bản án số: 304/2018/HSST 

       Ngày: 26/11/2018 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 
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ngày 19/4/2018. Bị cáo bị tạm giữ và bắt trong trường hợp khẩn cấp ngày 

17/4/2018 – Có mặt tại phiên tòa 

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: 

Khoảng 20 giờ 00 phút ngày 17/04/2018, Phòng PC49 – Công an TP Hà 

Nội phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm tiến hành kiểm tra đối tượng Đỗ 

Văn T đang điều khiển xe Honda hiệu Wave RSX màu đen/đỏ BKS : 29V3-

08222, trên xe có buộc 02 bao tải dứa màu xám có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm 

tra phát hiện đối tượng T đang đợi gửi cho khách 08 (tám) cá thể tê tê đã bị lột 

vẩy, bỏ phủ tạng và làm đông lạnh; 04 (bốn) chi gồm 02 (hai) chi trước và 02 

(hai) chi sau của loài gấu ngựa. Tại chỗ T khai mang 08 (tám) cá thể tê tê đã bị 

lột vẩy, bỏ phủ tạng và làm đông lạnh; 04 (bốn) chi gồm 02 (hai) chi trước và 02 

(hai) chi sau của loài gấu ngựa đến Bến xe Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận 

Nam Từ Liêm, Hà Nội gửi xe khách tuyến đi Cao Bằng để bán cho khách ở Cao 

Bằng có số điện thoại là 0169331970. Khi T đang chuẩn bị bốc hàng lên xe 

khách thì bị tổ công tác Phòng PC49 – Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an 

quận Nam Từ Liêm kiểm tra và lập biên bản, thu giữ số động vật trên. Đồng thời 

mời Đỗ Văn T về trụ sở Cơ quan Công an để làm việc. 

Quá trình điều tra xác định: Khoảng tháng 12/2017, T đi lễ chùa ở Hà 

Tĩnh có quen một người phụ nữ khoảng 40 tuổi tên là Kiên, biết bà Kiên chuyên 

mua bán các loại động vật hoang dã nên T đã cho số điện thoại 0968802899 của 

mình để liên lạc. T có xin số điện thoại của bà Kiên và viết vào mảnh giấy nhưng 

đã làm mất, T không biết họ tên, địa chỉ cụ thể của bà Kiên ở đâu, chỉ biết bà 

Kiên sống tại Quảng Trị. 

Khoảng ngày 10/4/2018, bà Kiên gọi điện cho T nói hiện có tê tê và chân 

tay gấu muốn tiêu thụ với giá 250.000 đồng/kg tê tê và 10.000.000 đồng/bộ 

chân, tay gấu (gồm 02 chi trước và 02 chi sau). Sau đó T liên lạc với người phụ 

nữ tên Trường khoảng 50 tuổi ở Cao Bằng qua số điện thoại 01693391970 (quen 

biết trong một lần đi bán bóng bay hội chợ tại Cao Bằng, có nhu cầu mua bán 

động vật hoang dã) thỏa thuận giá 300.000 đồng/kg tê tê và 11.000.000 đồng/bộ 

chân, tay gấu (gồm 02 chi trước và 02 chi sau). Khi nào bà Trường bán được cho 

khách sẽ thanh toán tiền cho T, khi đó T mới thanh toán tiền cho bà Kiên qua 

chuyển khoản (bà Kiên chưa cung cấp cho T số tài khoản). Mục đích T bán cho 
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bà Trường với giá chênh lệch để kiếm lời. Sau khi bà Trường đặt mua, T liên hệ 

với bà Kiên để chuyển số hàng trên ra Hà Nội. 

Khoảng 4 giờ ngày 17/4/2018, T đi xe máy Honda Wave RSX màu đen/đỏ 

BKS: 29V3-08222 đi từ nhà tại Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội đến ga Hà 

Nội trên đường Lê Duẩn để nhận hàng do bà Kiên gửi từ Quảng Trị ra gồm: 08 

(tám) con tê tê và 01 (một) bộ chân tay gấu (gồm 02 chi trước và 02 chi sau) 

được để trong bao tải dứa màu xám rồi chờ vể để trước cửa nhà. Khoảng 19 giờ 

00 phút cùng ngày, T lái xe máy BKS: 29V3-08222 chở số động vật trên đến 

Bến xe Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội để gửi cho bà Trường ở Cao Bằng qua 

xe ô tô khách. Khi T vừa chở đến bến xe thì bị lực lượng Công an kiểm tra, bắt 

giữ và đưa về trụ sở công an để làm việc. 

Vật chứng thu giữ: 

- 01 bao tải màu xám bên trong có chúa 08 cá thể Tê tê (đã chết, bị lột vảy, 

bỏ phủ tạng, đông lạnh) có tên khoa học là Manis Javanica, tổng trọng lượng là 

34,2 kg. 

- 01 bao tải màu xanh bên trong có chứa 04 chi (02 chi trước và 02 chi 

sau) của loài Gấu ngựa có tên khoa học Ursus thibetanus, tổng trọng lượng là 

17kg. 

- 01 xe máy nhãn hiệu Honda hiệu Wave RSX màu đen/đỏ BKS: 29V3 -

08222. 

- 01 điện thoại Nokia đã qua sử dụng, kèm sim điện thoại 0987702899. 

Tiến hành khám xét nơi ở của Đỗ Văn T tại Thôn Đông, xã Phụng 

Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội không phát hiện và thu giữ đồ vật, tài liệu gì. 

Tại Cơ quan Công an, T khai nhận biết rõ việc mua bán tê tê và các chi 

gấu thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ là vi phạm 

pháp luật nhưng vì mục đích kiếm lời từ tiền chênh lệch qua việc mua bán nên T 

vẫn thực hiện.  

Quá tình điều tra, Đỗ Văn T cung cấp bệnh án điều trị số 3513 – 17 tại 

Bệnh viện tâm thần Trung ương vào tháng 9/20170. Ngày 14/5/2018, Cơ quan 

CSĐT – Công an quận Nam Từ Liêm đã trưng cầu Viện pháp y tâm thần Trung 

ương, tiến hành giám định tâm thần đối với bị can Đỗ Văn T trước, trong và sau 

khi phạm tội. Ngày 08/8/2018, Viện pháp y tâm thần Trung ương có Kết luận 

giám định pháp y tâm thần số 251/KLGĐ kết luận: Trước khi phạm tội (từ năm 

2016), trong khi thực hiện hành vi phạm tội ngày 17/4/2018 và tại thời điểm 

giám định bị can Đỗ Văn T có biểu hiện Rối loạn sự thích ứng với rối loạn hỗn 

hợp các cảm xúc và hành vi theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 có 
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mã số F43.25. Tại thời điểm phạm tội và thời điểm giám định bệnh ở giai đoạn 

ổn định bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Hiện bị can không 

cần phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. 

Ngày 23/4/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm 

có Quyết định trưng cầu giám định mẫu động vật thu được. Ngày 02/5/2018, 

Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật có Kết luận giám định động vật số 

350/STTNSV. Kết luận: 

- 08 (tám) cá thể động vật (đã chết, bị lột vảy, bỏ phủ tạng, đông lạnh) là 

loài Tê tê Java có tên khoa học là Manis Javanica. Loài Tê tê java Manis 

Javanica thuộc phụ lục I, Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo 

vệ (ban hành kèm theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP, ngày 12/11/2013 của Chính 

phủ). 

- 04 (bốn) chi động vật (02 chi trước và 02 chi sau) là chi loài Gấu ngựa có 

tên khoa học Ursus thibetanus. Loài gấu ngựa Ursus thibetanus thuộc phụ lục I, 

Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (ban hành kèm theo 

Nghị định 160/2013/NĐ-CP, ngày 12/11/2013 của Chính phủ) và thuộc nhóm 

IB, Nghị định 32/2006/NĐ-CP, ngày 30/3/2006 của Chính phủ. 

Quá trình điều tra, Đỗ Văn T cung cấp bệnh án điều trị số 3513 – 17 tại 

Bệnh viện tâm thần Trung ương vào tháng 9/20170. Ngày 14/5/2018, Cơ quan 

CSĐT – Công an quận Nam Từ Liêm đã trưng cầu Viện pháp y tâm thần Trung 

ương, tiến hành giám định tâm thần đối với bị can Đỗ Văn T trước, trong và sau 

khi phạm tội. Ngày 08/8/2018, Viện pháp y tâm thần Trung ương có Kết luận 

giám định pháp y tâm thần số 251/KLGĐ kết luận: trước khi phạm tội (từ năm 

2016), trong khi thực hiện hành vi phạm tội ngày 17/4/2018 và tại thời điểm 

giám định bị can Đỗ Văn T có biểu hiện Rối loạn sự thích ứng với rối loạn hỗn 

hợp các cảm xúc và hành vi theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 có 

mã số F43.25. Tại thời điểm phạm tội và thời điểm giám định bệnh ở giai đoạn 

ổn định bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Hiện bị can không 

cần phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. 

Ngày 10/10/2018, Cơ quan điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã ra 

Quyết định tách phần tài liệu liên quan đến người phụ nữ tên Kiên ở Quảng Trị 

và người phụ nữ tên Trường ở Cao Bằng liên quan đến hành vi vi phạm quy định 

về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm, khi nào xác định được sẽ xử lý 

sau. 
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Tại bản Cáo trạng số 315/CT-VKS ngày 05/11/2018, Viện kiểm sát nhân 

quận Nam Từ Liêm truy tố bị cáo Đỗ Văn T về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ 

động vật nguy cấp, quý hiếm” theo Điểm a Khoản 3 Điều 244 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa: 

- Bị cáo T khẩn khai nhận: Đỗ Văn T đã thừa nhận có mua bán 08 tám con 

Tê tê, 04 (bốn) chi loài Gấu ngựa và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo 

được hưởng mức hình phạt thấp nhất để bị cáo sớm trở về cùng gia đình và xã 

hội. 

- Đại diện Viện kiểm sát sau khi phân tích tính chất mức độ hành vi phạm 

tội, đánh giá nhân thân của bị cáo đã kết luận giữ quan điểm như cáo trạng truy 

tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 

điểm s Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52, Điểm a Khoản 3 Điều 244 của Bộ luật 

hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Đỗ Văn T từ 10 đến 11 năm tù. Đề nghị 

HĐXX không áp dụng hình phạt bổ xung theo khoản 4 Điều 244 vì bị có không 

có nghề nghiệp ổn định không có thu nhập. 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện các 

chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, của 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 tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị 

cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người bị hại cùng các tài liệu, 

chứng cứ khác đã thu thập có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử thấy có đủ cơ 

sở để xác định: Khoảng 4 giờ ngày 17/4/2018, Đỗ Văn T dùng xe máy nhãn hiệu 

Honda Wave RSX màu đen/đỏ BKS 29V3-08222 mua của đối tượng nữ giới tên 

Kiên ở Quảng Trị gồm: 08 (tám) cá thể động vật (đã chết, bị lột vảy, bỏ phủ 

tạng, đông lạnh) là loài Tê tê Java có tên khoa học là Manis Javanica và 04 (bốn) 

chi động vật (02 chi trước và 02 chi sau) là chi loài Gấu ngựa. Loài gấu ngựa 

Ursus thibetanus thuộc phụ lục I, Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu 

tiên bảo vệ được để trong hai bao tải dứa màu xám. T chở số động vật trên về để 

trước cửa nhà. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, T lái xe máy BKS: 29V3-08222 

chở số động vật trên đến Bến xe Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, T phố Hà Nội để gửi 

bán cho đối tượng nữ giới tên Trường ở Cao Bằng thông qua xe ô tô khách. 
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[2] Hành vi nêu trên của bị cáo đã đủ yếu tố cấu T tội “Vi phạm quy định về 

bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm” theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 

244 của Bộ luật hình sự năm 2015. Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố bị cáo 

là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, phù hợp pháp luật.  

[3] Đánh giá về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự: Bị cáo có nhân thân xấu, phạm tội lần này thuộc trường hợp tái phạm. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm vào các quy định của 

Nhà nước về bảo vệ môi trường, bảo vệ sự cân bằng sinh thái, đa dạng sinh học 

của các loài động vật hoang dã, quý hiếm trong môi trường sinh thái. 

Vì mục đích thu lời bất chính, bị cáo đã mua bán và vận chuyển trái phép 08 

cá Tê tê đã chết, không vẩy, 04 chi loài Gấu ngựa thuộc phụ lục I, Danh mục loài 

nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. 

Bị cáo phạm tội với lỗi cố ý, nhận thức được hành vi của mình là sai nhưng 

vẫn cố ý phạm tội. Do đó, cần phải xử lý vụ án thật nghiêm, tương xứng với 

hành vi của bị cáo, mới có tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo, cũng như đáp ứng 

yêu cầu đấu tranh, phòng ngừa tội phạm nói chung. Bị cáo không có nghề 

nghiệp, không có thu nhập nên HĐXX không áp dụng hình phạt bổ xung là phạt 

tiền đối với bị cáo. 

Xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo: Bị cáo T 

khẩn khai báo, thể hiện thái độ ăn năn hối cải, bố, mẹ đẻ bị cáo là người có công 

với cách mạng. 

Bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng tái phạm. 

[4] Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi 

phạm tội, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo đã được phân tích ở trên. 

Hội đồng xét xử thấy cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian mới 

có tác dụng giáo dục bị cáo T công dân biết tôn trọng pháp luật. Ngoài hình phạt 

của Bản án này, cần tổng hợp với hình phạt 09 tháng tù về tội: “Vi phạm các quy 

định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên 

bảo vệ” của Bản án phúc thẩm số 627/2015/HSPT ngày 30/10/2015 của Tòa án 

nhân dân T phố Hà Nội, đã có hiệu lực pháp luật (Theo quy định tại Điều 56 của 

Bộ luật hình sự năm 2015). 

[5] Về trách nhiệm dân sự: Không 

[6] Về xử lý vật chứng: Đối với chiếc xe máy nhãn hiệu Honda hiệu Wave 

RSX màu đen/đỏ BKS: 29V3 -08222 đứng tên Đỗ Văn T và điện thoại Nokia đã 

qua sử dụng, kèm sim điện thoại 0987702899 là phương tiện phạm tội cần phải 

tịch thu xung quỹ Nhà nước. 
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Đối với 08 cá thể Tê tê (đã chết, bị lột vảy, bỏ phủ tạng, đông lạnh) tổng 

trọng lượng là 34,2 kg, 04 chi (02 chi trước và 02 chi sau) của loài Gấu ngựa 

tổng trọng lượng là 17kg đã bàn giao cho Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam nên 

HĐXX không xem xét. 

[7] Về đề nghị của đại diện Viện kiểm sát đối với vụ án: Tại phiên tòa, đại 

diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn T từ 10 

đến 11 năm tù là phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội của bị cáo 

gây ra cũng đủ tác dụng giáo dục, răn đe bị cáo và phòng ngừa chung. 

[8] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy 

tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật tố 

tụng hình sự. Tại quá trình điều tra, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về 

hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan 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. 

[9] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng 

cáo theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ vào Điểm a Khoản 3 Điều 244 Bộ luật hình sự năm 2015, Điểm s 

Khoản 1, 2 Điều 51, Điểm h Khoản 1 Điều 52 , Điều 56 Bộ luật hình sự năm 

2015. 

Tuyên bố: Bị cáo Đỗ Văn T phạm tội: “Vi phạm quy định về bảo vệ động 

vật nguy cấp, quý hiếm”. 

Xử phạt: Bị cáo Đỗ Văn T 10(Mười) năm tù. Tổng hợp với hình phạt 09 

tháng tù về tội: “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài 

nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ” của Bản án số 627/2015/HSPT ngày 

30/10/2015 của Tòa án nhân dân T phố Hà Nội. Buộc bị cáo T phải chấp hành 

hình phạt chung cho của 02 bản án là 10 năm 09 tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày 17/4/2018 được trừ thời gian tạm giam từ ngày 10/4/2015 đến ngày 

20/4/2015 của Bản án số 627/2015/HSPT ngày 30/10/2015 của Tòa án nhân dân 

T phố Hà Nội.  

Căn cứ vào Điểm a Khoản 2 Điều 106, Khoản 2 Điều 136, Khoản 1 Điều 

331, Khoản 1 Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Điểm a Khoản 1 

Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/ UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 
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thường vụ Quốc Hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Toà án. 

Về vật chứng: Tịch thu xung quỹ Nhà nước 01 xe máy nhãn hiệu Honda 

hiệu Wave RSX màu đen/đỏ BKS : 29V3-08222 đứng tên Đỗ Văn T; 01 điện 

thoại Nokia 1200 đã qua sử dụng, kèm sim điện thoại 0968802899. 

Về án phí: Bị cáo Đỗ Văn T phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) 

án phí Hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án. 

Nơi nhận:  

- Bị cáo; 

- TT lý lịch-Sở tư pháp Hà Nội; 

- VKSND Q. Nam Từ Liêm 

- VKSND T phố Hà Nội 

- TAND T phố Hà Nội 

- Công an quận Nam Từ Liêm 

- Chi cục THADS Q. Nam Từ Liêm; 

- Lưu HS-VP 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

Lý Kế Hiền 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TỈNH ĐẮK LẮK  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 35/2019/HSPT 

Ngày 24/01/2019 

NHÂN DANH 

    NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Doãn Đình Quyến. 

- Các Thẩm phán:  Ông Nguyễn Huờn và bà Lê Thị Tùng 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trương Xuân Hải – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Bà Lê 

Thị Bích Thủy - Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 01 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, mở 

phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 445/2018/HSPT ngày 

24/12/2018 đối với bị cáo Lý Văn S về tội “Vi phạm các quy định về bảo vệ 

động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo khoản 2 Điều 244 BLHS. 

Do có kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đối với một 

phần bản án hình sự sơ thẩm số: 14/2018/HSST ngày 20/11/2018 của Tòa án 

nhân dân huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk  

- Bị cáo kháng nghị: 

Họ và tên: Lý Văn S;  sinh ngày 05 tháng 7 năm 1960 tại Trà Lĩnh, Cao 

Bằng. 

Nơi cư trú: Thôn A, xã B, huyện C, tỉnh Đắk Lắk; nghề nghiệp: làm nông; 

Trình độ văn hoá: 03/12; Dân tộc: H Mông; giới tính: Nam.; Tôn giáo: không; 

Quốc tịch: Việt Nam; con ông Lý Văn P (đã chết) và con bà Lầu Thị V (đã 

chết). Bị cáo có vợ là Dương Thị C, sinh năm 1965 và có 06 người con, lớn nhất 

sinh năm 1983, nhỏ nhất sinh năm 1995. Hiện nay, vợ con của bị cáo đang làm 

ăn sinh sống tại thôn A, xã B, huyện C, tỉnh Đắk Lắk. Bị cáo bị bắt tạm giam từ 

ngày 20/8/2018. Hiện có mặt tại phiên tòa. 

Người bào chữa cho bị cáo: Ông Ngô Đình K, sinh năm 1973 – Trợ giúp 

viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đắk Lắk – Có mặt 

- Nguyên đơn dân sự: Vườn quốc gia C, huyện C, tỉnh Đăk Lăk. 

Địa chỉ: Thôn B, xã E, huyện C, tỉnh Đăk Lăk. 

Đại diện theo pháp luật: Ông Lộc Xuân N – chức vụ: Giám đốc Vườn quốc 

gia C. 
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Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn L – chức vụ: Phó giám đốc Vườn 

quốc gia C (có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa thì nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Ngày 12/6/2018, Lý Văn S nói với Dương Thị C (vợ của ông S) là đi hái 

nấm và nhờ C điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 81E8-6764 chở từ nhà ở thôn 

A xã B đến buôn J, xã F. Lý Văn S đi bộ đến khu vực thuộc tiểu khu 1195 thuộc 

Vườn Quốc gia C, lấy một khẩu súng kíp được giấu sẵn ở đó từ trước để đi săn 

bắn thú. Vào ngày 13/6/2018 Lý Văn S bắn được hai cá thể Vọoc và ngày 

14/6/2018 Lý Văn S tiếp tục bắn được hai cá thể động vật là Voọc rồi đem về 

lán để sấy khô. Tối ngày 14/6/2018 S mang bốn cá thể động vật đã sấy khô về 

để gia đình sử dụng làm thức ăn. Trên đường về thì bị lực lượng tuần tra Kiểm 

lâm Vườn Quốc gia C phát hiện và bắt quả tang, tạm giữ toàn bộ tang vật và bàn 

giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Bông. 

 Tại bản kết luận giám định động vật số 500/STTNSV, ngày 21/06/2018 của 

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật kết luận:  

“1. 04 (bốn) cá thể động vật (đã sấy khô) là: loài Voọc Chà vá chân đen có 

tên khoa học là Pygathrix nigripes;  

2. Loài Voọc chà vá chân đen Pygathrix nigripes thuộc Phụ lục I, Danh mục

loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (Ban hành kèm theo Nghị định 

160/2013/NĐ-CP, ngày 12/11/2013 của Chính phủ); 

3. Loài Voọc Chà vá chân đen Pygathrix nigripes thuộc nhóm IB (nhóm

nghiêm cấm khai thác sử dụng vì mục đích thương mại, Nghị định 32/2006/NĐ-

CP, ngày 30/3/2006 của Chính phủ; 

4. Loại Voọc Chà vá chân đen Pygathrix nigripes thuộc Phụ lục I, Danh mục

các loại động vật, thực vật hoang dã quy định trong các phụ lục của công ước về 

buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (ban hành kèm 

theo thông tư số 04/2017/TT-BNN PTNT ngày 24/2/2017 của Bộ nông nghiệp 

và phát triển nông thôn)”. 

Ngày 04/7/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Bông tỉnh 

Đắk Lắk đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ 01(một) khẩu súng tự 

chế (loại súng Kíp), dài 01m55, đường kính nòng súng 1,5 cm, dài 01m 34, bán 

súng bằng gỗ dài 94cm. 

 Tại bản kết luận giám định số 2169/KLGĐ-PKT ngày 16/7/2018 của phòng 

kỹ thuật Bộ chỉ huy quan sự tỉnh Đăk Lăk kết luận “đây là khẩu súng kíp tự tạo 

(thuộc nhóm súng săn), súng này không phải vũ khí quân dụng; tính năng, tác 

dụng thì đây là khẩu súng kíp tự tạo, không có trang bị Quốc phòng nên không 

xác định được tính năng tác dụng”. 
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Ngày 04/10/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Bông 

tỉnh Đắk Lắk yêu cầu hội đồng định giá tài sản trong tố tụng huyện Krông Bông 

định giá tài sản 04 cá thể Vọoc; tại Công văn số 171/TCKH-HĐĐG ngày 24 

tháng 10 năm 2018, của Hội đồng định giá huyện Krông Bông trả lời “do tài sản 

yêu cầu định giá là loài động vật nguy cấp, quý, hiếm 04 (bốn) cá thể động vật 

(đã sấy khô) loài Voọc chà vá chân đen có tên khoa học là Pygathrix nigripes, 

được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày13/11/2013 của chính 

phủ và thuộc nhóm nghiêm cấm khai thác sử dụng vì mục đích thương mại nên 

Hội đồng định giá không thực hiện được công tác khảo sát giá trên thị trường, 

đồng thời hiện nay nhà nước cũng chưa có biểu giá quy định đối với loài động 

vật quý, hiếm như trên. Do đó không có căn cứ để xác định giá trị tài sản.  

Quá trình điều tra bị can Lý Văn S đã tác động gia đình nộp 1.000.000đ (một 

triệu đồng) để khắc phục một phần hậu quả thiệt hại do mình gây ra. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 14/2018/HSST ngày 20/11/2018 của Tòa 

án nhân dân huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk đã quyết định: 

Tuyên bố: Bị cáo Lý Văn S phạm tội “Vi phạm các quy định về bảo vệ động 

vật nguy cấp, quý, hiếm”. 

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 244; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51;  

khoản 1 Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự: 

Xử phạt: Bị cáo Lý Văn S 03 (ba năm) 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn phạt tù 

tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam ngày 20/8/2018. 

Ngoài ra, bản án còn quyết định quyết định về xử lý vật chứng, trách nhiệm 

dân sự, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.  

Ngày 10/12/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk kháng nghị một 

phần bản án về áp dụng pháp luật và về mức hình phạt tù. 

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình đúng như nội dung bản cáo trạng, bản án sơ thẩm và lời khai của bị cáo tại 

phiên tòa sơ thẩm. 

Quá trình tranh luận, đại diện Viện kiểm sát đã phân tích, đánh giá tính chất, 

mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Việc bản án sơ thẩm đã xét xử bị cáo Lý 

Văn S về tội “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm” 

theo Điều 244 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, 

bản án sơ thẩm chỉ áp dụng 01 tình tiết định khung theo điểm a khoản 2 Điều 

244 Bộ luật hình sự để xét xử đối với bị cáo Lý Văn S là thiếu sót. Ngoài vi 

phạm vào quy định tại điểm a khoản 2 Điều 244 Bộ luật hình sự thì hành vi 

phạm tội của bị cáo S còn phạm vào 02 tình tiết định khung tăng nặng nữa là: 

“Sử dụng công cụ săn bắn bị cấm” và “Săn bắt trong khu vực bị cấm” được quy 

định tại các điểm g và h khoản 2 Điều 244 Bộ luật hình sự. Bản án sơ thẩm chỉ 

tuyên phạt bị cáo 03 năm 06 tháng tù là không đánh giá đúng tính chất, mức độ 

hành vi phạm tội của bị cáo; không có tác dụng răn đe và phòng ngừa chung 

trong xã hội. Do đó đề nghị HĐXX sửa bản án sơ thẩm, áp dụng điểm a, g, h 
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khoản 2 Điều 244; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự xử phạt 

bị cáo 05 năm đến 05 năm 06 tháng tù. 

Luật sư Ngô Đình K bào chữa cho bị cáo trình bày quan điểm bào chữa: 

Đồng ý với tội danh, điều luật mà Viện kiểm sát truy tố đối với bị cáo. Tuy 

nhiên, sau khi phạm tội bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo có 

nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, gia đình khó khăn, đông con. Bị cáo là 

người dân tộc thiểu số, sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn nên nhận thức pháp luật còn nhiều hạn chế. Do vậy, đề nghị HĐXX 

giữ nguyên bản án sơ thẩm để bị cáo sớm được trở về với gia đình, hòa nhập 

cộng đồng. 

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 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

của mình phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập có trong hồ sơ vụ 

án. Như vậy, đã có đủ cơ sở pháp lý để khẳng định: Khoảng 17 ngày 12/6/2018 

Lý Văn S đi vào rừng thuộc Vườn quốc gia C lấy 01 khẩu súng tự chế đã giấu từ 

trước và đi đến tiểu khu 1195 thuộc Vườn Quốc gia C huyện C. Trong ngày 13 

và 14/6/2018, bị cáo đã bắn 04 con Voọc Chà vá chân đen rồi sấy khô. Trên 

đường đi về bị lực lượng Kiểm lâm phát hiện và bắt giữ cùng với tang vật. Do 

đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Lý Văn S về tội “Vi phạm các quy định 

về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo quy định tại khoản 2 Điều 244 Bộ 

luật hình sự là có căn cứ. 

[2] Xét kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk: Hội đồng xét 

xử nhận thấy: Bị cáo Lý Văn S đã sử dụng 01 khẩu súng kíp tự tạo (thuộc nhóm 

súng săn – bị nghiêm cấm tàng trữ, sử dụng theo quy định tại các khoản 1 và 2 

Điều 5 Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017) để 

vào Tiểu khu 1195 của Vườn quốc gia C đi săn và bắn chết 04 con Voọc chà vá 

chân đen thuộc nhóm IB. Như vậy, ngoài vi phạm vào quy định tại điểm a khoản 

2 Điều 244 Bộ luật hình sự thì hành vi phạm tội của bị cáo S còn phạm vào 02 

tình tiết định khung tăng nặng nữa là: “Sử dụng công cụ săn bắn bị cấm” và 

“Săn bắt trong khu vực bị cấm” được quy định tại các điểm g và h khoản 2 Điều 

244 Bộ luật hình sự. 

Do đánh giá sai tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo nên Tòa án 

cấp sơ thẩm chỉ xét xử bị cáo theo điểm a khoản 2 Điều 244 Bộ luật hình sự xử 

phạt bị cáo 03 năm 06 tháng tù là chưa thỏa đáng, chưa tương xứng với tính 

chất, mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo. Kháng nghị của Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk là có căn cứ nên cần chấp nhận. Do đó, HĐXX 

phúc thẩm cần sửa bản án sơ thẩm về điều luật áp dụng và tăng mức hình phạt 

đối với bị cáo.  

[3] Về án phí: Do Viện kiểm sát kháng nghị bản án của Tòa án theo thủ tục 

phúc thẩm nên bị cáo Lý Văn S không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.  
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Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm a khoản 2 Điều 357 Bộ luật tố 

tụng hình sự. 

[1] Chấp nhận kháng nghị phúc thẩm số 02/QĐ-VKS-P7 ngày 10/12/2018 

của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk – Sửa bản án sơ thẩm số 

14/2018/HSST ngày 20/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện Krông Bông, tỉnh 

Đắk Lắk về điều luật áp dụng và mức hình phạt đối với bị cáo Lý Văn S. 

[2] Áp dụng điểm a, g, h khoản 2 Điều 244; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Lý Văn S  05 (năm) năm tù về tội “Vi phạm các quy định về 

bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”. Thời hạn phạt tù tính từ ngày bị cáo bị 

bắt tạm giam ngày 20/8/2018. 

[3] Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Lý Văn S không phải chịu án phí 

hình sự phúc thẩm. 

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị. 

[5] Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- TAND Cấp cao tại Đà Nẵng;     Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
- VKSND tỉnh Đắk Lắk (02 bản); 

- Phòng HSNV Công an tỉnh Đắk Lắk; 

- Văn phòng CQCSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk; (Đã ký) 

- Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk;      

- TAND huyện Krông Bông; 

- VKSND huyện Krông Bông;

- Công an huyện Krông Bông; Doãn Đình Quyến 

- Chi cục THADS huyện C; 

- Những người TGTT; Bị cáo.
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 129/2019/HS-PT 

Ngày 11–4– 2019. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trịnh Văn Toàn. 

Các Thẩm phán: Ông Hoàng Kim Khánh 

 Ông Trương Công Bình 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Duy Nguyên - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Bà Lê 

Thị Bích Thủy -  Kiểm sát viên. 

Ngày 11 tháng 4 năm 2019, tại Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 90/2019/TLPT-HS ngày 28 tháng 02 năm 

2019, do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự phúc thẩm số 

03/2019/HSST ngày 25 tháng 01 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện M’Đrắk, 

tỉnh Đắk Lắk. 

* Bị cáo có kháng cáo:

Đặng Tiểu T, sinh năm1989 tại tỉnh Quảng Ngãi; nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú: thôn Đ, xã E1, huyện E, tỉnh Đắk Lắk; chỗ ở hiện nay: thôn 01, xã 

EK, huyện KP, tỉnh Đắk Lắk; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: làm nông; 

dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; con ông Đặng H (đã chết) và bà 

Nguyễn Thị Ánh L; có vợ là Giang Thị Thu H và 01 con sinh năm 2018; tiền án, 

tiền sự: không. 

Bị cáo bị cáo dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (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:

Khoảng 14 giờ ngày 21/9/2018, Đặng Tiểu T điều khiển xe Mô tô biển kiểm 

soát (BKS) 47B2 - 118.18 chở Bùi Anh V đi từ xã EK, huyện KP xuống địa bàn 

huyện M để mua hoa phong lan. Khi đến thị trấn huyện M thì V vào quán uống 

cà phê cùng với bạn, còn T tiếp tục điều khiển xe Mô tô đi xuống xã ET. Khi đến 

gần đèo P thuộc địa phận xã ET, huyện M, T gặp một người đàn ông dân tộc 
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Mông để hỏi mua hoa phong lan thì người này hỏi T có mua Tê Tê (trút) không, 

giá 1.100.000đồng/kg. T nảy sinh ý định mua để bán kiếm lời nên đồng ý mua. 

Người đàn ông lấy túi lưới bên trong đựng một cá thể Tê Tê và một chiếc cân 

đồng hồ mang ra cân, cá thể Tê Tê có trọng lượng 3,5 kg, T đã trả cho người bán 

3.850.000đồng, rồi để cá thể Tê Tê lên gác ba ga xe Mô Tô điều khiển về thị trấn 

M đón V. Khi T đi về đến địa phận thôn 01 xã K, huyện M thì bị Cảnh sát môi 

trường Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Công an xã K phát hiện bắt giữ. 

Căn cứ bản kết luận giám định ngày 01/10/2018 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh 

Đắk Lắk và Khoa Nông – Lâm trường Đại học Tây Nguyên thì cá thể giám định 

là: Tê Tê Java, tên khoa học: Manis Javanica, có trọng lượng 3,5kg thuộc nhóm 

IIB theo Nghị Định số: 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính Phủ về quản 

lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Xác định cá thể Tê Tê trên 

là loài động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.  

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 03/2019/HSST ngày 25 tháng 01 năm 

2019 của Tòa án nhân dân huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk đã quyết định: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 244; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

Tuyên bố: Bị cáo Đặng Tiểu T phạm tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật 

nguy cấp, quý, hiếm”. 

Xử phạt: Đặng Tiểu T 01 (một) năm tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày chấp 

hành án. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền 

kháng cáo của bị cáo theo quy định của pháp luật.  

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 01/02/2018 bị cáo Đặng Tiểu T kháng cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.  

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Đặng Tiểu T khai nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội của mình phù hợp với bản cáo trạng, bản án hình sự sơ thẩm và các tài liệu, 

chứng cứ có trong hồ sơ vụ án về thời gian, địa điểm, tài sản bị cáo mua là cá thể 

Tê Tê trị giá 3.850.000đ. Bị cáo xin Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng án 

treo.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phân tích, đánh giá tính 

chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo và cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm đã xét 

xử bị cáo Đặng Tiểu T về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, 

quý, hiếm” theo điểm a khoản 1 Điều 244 Bộ luật hình sự 2015 là đảm bảo đúng 

người, đúng tội. Tuy nhiên, sau khi bị cáo phạm tội, cá thể Tê Tê đã được thả về 

môi trường sinh sống tự nhiên, hậu quả của hành vi phạm tội đã đươc khắc phục 

nên cần áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo. Vì vậy, đề 

nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo, cho bị cáo được hưởng án 

treo. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết 

thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, đã được 
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tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Xét lời khai của bị cáo Đặng Tiều T tại phiên tòa phúc thẩm là phù hợp 

với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm và các tài liệu, 

chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, đã có đủ căn cứ để kết 

luận: Khoảng 14 giờ ngày 21/9/2018, bị cáo đã có hành vi mua một cá thể Tê Tê 

Java có trọng lượng 3,5 kg với giá 3.850.000đồng thì bị lực lượng Công an bắt 

giữ. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Đặng Tiều T  về tội “Vi phạm 

quy định vê bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo điểm a khoản 1 Điều 

244 Bộ luật Hình sự 2015 là có căn cứ.  

[2] Xét mức hình phạt 01 năm tù mà Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt đối với bị 

cáo Đặng Tiểu T và buộc cách ly bị cáo ra khỏi xã hội là có phần nghiêm khắc. 

Bởi lẽ, bị cáo có nhân thân tốt, quá trình điều tra, xét xử bị cáo đã thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo là lao động chính trong gia đình; bị cáo phạm tội 

gây thiệt hại không lớn. Sau khi bị thu giữ thì cá thể Tê Tê Java đã được thả về 

khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, huyện E nhưng cấp sơ thẩm không áp dụng áp 

dụng thêm cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ “Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại 

hoặc gây thiệt hại không lớn” được quy định tại điểm h khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự là thiếu sót. Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ 

ràng, nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội. Vì vậy, Hội 

đồng xét xử cần chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm về hình 

phạt, cho bị cáo được hưởng án treo với sự giám sát của chính quyền địa phương 

và gia đình cũng đủ tác dụng để cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng chống tội phạm 

nói chung. 

 [3] Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu án 

phí hình sự phúc thẩm. 

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng 

cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1] Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố 

tụng hình sự năm 2015;  

Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Đặng Tiểu T - Sửa Bản án hình sự 

sơ thẩm số 03/2019/HSST ngày 25 tháng 01 năm 2019 của Tòa án nhân dân 

huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk. 

[2] Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 244; điểm h, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 

Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt: Đặng Tiểu T  01 (một) năm tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ 

động vật nguy cấp, quý, hiếm” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 

02 năm, tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. 
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Giao bị cáo Đặng Tiểu T cho Ủy ban nhân dân xã EK, huyện KP, tỉnh Đắk 

Lắk là nơi bị cáo thường trú để giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử 

thách; Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương, 

trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú, thì 

được thực hiện theo định của pháp luật về thi hành án hình sự. 

 Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định 

của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc bị 

cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

[3] Về án phí: Bị cáo Đặng Tiểu T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm, không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
Nơi nhận: 

- TAND Tối cao; 

- TAND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- VKSND tỉnh Đắk Lắk (02 bản); 

- Phòng HSNV Công an tỉnh Đắk Lắk; 

- Văn phòng CQCSĐT Công an tỉnh Đắk 

Lắk; 

- Sở Tư pháp; 

- TAND huyện M’Đrắk; 

- VKSND huyện M’Đrắk; 

- Công an huyện M’Đrắk; 

- Chi cục THADS huyện M; 

- THA Hình sự Công an huyện M’Đrắk; 

- Bị cáo; 

- Lưu Hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 

       Trịnh Văn Toàn        
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN N 

TỈNH NINH BÌNH 

---------=--------- 

Bản án số: 41/2019/HS-ST 

Ngày: 21/5/2019 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN N - NINH BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: ông Phạm Thanh Tùng. 

Các hội thẩm nhân dân: - Ông Tạ Khắc Nghĩa 

      - Ông Nguyễn Văn Phiếu 

- Thư ký phiên toà: Bà Đinh Trần Thanh Xuân– Thư ký Toà án nhân dân 

huyện N, tỉnh Ninh Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình tham gia 

phiên toà:  Ông Nguyễn Xuân Duy - Kiểm sát viên. 

Ngày 21/5/2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình mở 

phiên toà xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 33/2019/TLST-HS 

ngày 29/3/2019 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 36/2019/QĐXXST-HS 

ngày 06/5/2019 đối với  bị cáo:  

Họ và tên: Tống Xuân M, sinh năm 1960 (Tên gọi khác: Không). Nơi ở 

và ĐKNKTT: Thôn 1, xã P, huyện N, tỉnh Ninh Bình; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ học vấn: 

4/10; Con ông Tống Xuân D (đã chết); Con bà  Đào Thị Đ (đã chết); có vợ là 

Đinh Thị L và có 02 con (con lớn sinh năm 1989, con nhỏ sinh năm 1991). Tiền 

án, tiền sự: Không.  

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 05/01/2019 đến ngày 08/01/2019 được thay thế 

bằng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú ”.  

(Bị cáo có mặt tại phiên tòa) 

-Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Đinh Thị L, sinh năm 1966. 

(Có mặt) 

Địa chỉ: Thôn 1, xã P, huyện N, tỉnh Ninh Bình.  

- Người làm chứng: 

+ Chị Bùi Phương T, sinh năm 1995.(Vắng mặt) 

+ Ông Trần Văn S, sinh năm 1966.(Vắng mặt) 
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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: 

Tống Xuân M là người làm nghề kinh doanh nuôi bán nhung hươu tại gia 

đình. Khoảng cuối tháng 12 năm 2018 khi M đang ở nhà thì có 01 người nam 

giới khoảng 30 tuổi (M không biết rõ tên, tuổi, địa chỉ) tự giới thiệu nhà ở xã C, 

huyện N, tỉnh Ninh Bình là khách thường mua nhung hươu của gia đình nhà M, 

người nam giới này đến nhà M và hỏi M có mua 02 con Tê tê đã chết của người 

này với giá 2.200.000đồng/1 kg hay không thì M nói không mua. Người nam 

giới nhờ Tống Xuân M nếu ai có nhu cầu mua Tê Tê thì giới thiệu cho người 

này thì M đồng ý. Sau đó vài ngày, có 01 người nam giới khoảng 25 tuổi (M 

không biết rõ tên, tuổi, địa chỉ) tự giới thiệu mình quê ở tỉnh Nam Định đến gia 

đình nhà Tống Xuân M để hỏi M mua Tê Tê về làm thuốc chữa bệnh. M bảo với 

người này là có người nhà ở xã C, huyện N đang có 02 con Tê Tê đã chết bán 

với giá 2.200.000đồng/1kg, nếu muốn M sẽ mua giúp thì người nam giới ở tỉnh 

Nam Định đồng ý.  

 Đến chiều ngày 04/1/2019 người nam giới nhà ở xã C, huyện N đến gia 

đình Tống Xuân M hỏi M đã có khách hỏi mua Tê Tê chưa thì M bảo đã có 

người ở tỉnh Nam Định đang cần mua Tê Tê. Người nam giới nhà ở xã C, huyện 

N bảo với Tống Xuân M sáng ngày hôm sau sẽ mang 02 con Tê Tê đến nhà M 

để nhờ M bán giúp. Đến tối cùng ngày, người nam giới ở tỉnh Nam Định điều 

khiển xe mô tô đến gia đình nhà M (M không rõ biển kiểm soát) hỏi M đã mua 

được Tê tê cho người này chưa, thì M hẹn người nam giới ở tỉnh Nam Định vào 

sáng ngày hôm sau sẽ có Tê tê bán, sau đó người nam giới quê ở Nam Định đã 

đưa trước cho M số tiền 15.000.000 đồng để mua Tê Tê và cho M số điện thoại 

0945.901.125 để M liên lạc với người này giao Tê tê (Bút lục 89, 90, 94, 98, 99, 

101, 121, 124 – 126).  

Đến trưa ngày 05/1/2019, người nam giới nhà ở xã C, huyện N điều khiển 

xe ô tô loại 04 chỗ màu trắng (M không rõ biển kiểm soát) đi đến nhà M đưa cho 

M 01 túi ni lông màu đen bên trong có chứa 02 con Tê Tê có trọng lượng 09 kg 

đã chết (M chưa thanh toán tiền mua 02 con Tê tê cho người này). Sau khi mua 

được 02 con Tê Tê Tống Xuân M sử dụng điện thoại nhãn hiệu SamSung màu 

đen lắp sim số 0984.995.110 gọi điện vào sim điện thoại số 0945.901.125 của 

người nam giới ở tỉnh Nam Định thông báo đã mua được 02 con Tê Tê. Người 

nam giới ở tỉnh Nam Định nói với Tống Xuân M cầm 02 con Tê Tê ra khu vực 

đập tràn ở thôn 1, xã P, huyện N để giao cho người này thì M đồng ý. Sau đó M 

đã bỏ chiếc túi ni lông màu đen bên trong có chứa 02 con Tê Tê trọng lượng 09 
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kg đã chết vào trong 01 túi xách có hai quai màu xanh nâu rồi phủ lên trên túi ni 

lông màu đen đựng 02 con Tê Tê bằng 01chiếc chăn màu hồng nhạt KT(1,6 x 

2,2)m. Sau đó M điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda lắp biển kiểm soát: 35N1 

– 059.12 chở chiếc túi xách đựng 02 con Tê Tê trọng lượng 9kg đã chết từ nhà

đi đến địa điểm đã hẹn để giao 02 con Tê Tê cho người nam giới ở tỉnh Nam 

Định (Bút lục 130, 132, 136 – 138, 140 – 144).  

Hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày khi Tống Xuân M điều khiển xe mô tô nhãn 

hiệu Honda lắp biển kiểm soát: 35N1 – 059.12 chở chiếc túi xách đựng 02 con 

Tê Tê đi đến đoạn đường ở thôn 1, xã P, huyện N thì gặpTổ công tác Phòng 

Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đang làm nhiệm vụ. Tổ công tác đã yêu 

cầu Tống Xuân M dừng xe mô tô để kiểm tra thì phát hiện, thu giữ của M 02 

con Tê Tê đã chết có tổng trọng lượng 9kg, 01 túi xách có hai quai màu xanh 

nâu, 01 chiếc chăn màu hồng nhạt KT(1,6 x 2,2)m, 01 túi ni lông màu đen và 01 

xe mô tô nhãn hiệu Honda lắp biển kiểm soát: 35N1 – 059.12. Tống Xuân M 

khai nhận đang trên đường đi vận chuyển hộ 02 con Tê Tê cho người nam giới ở 

tỉnh Nam Định. Ngoài ra trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra còn thu giữ 

của Tống Xuân M 01 điện thoại nhãn hiệu SamSung màu đen, 01 sim điện thoại 

số 0984.995.110 và số tiền 15.000.000 đồng (Bút lục 50, 51, 82, 85, 86, 146 – 

149). 

Tại bản Kết luận giám định động vật số 39/STTNSV ngày 08/01/2019 của 

Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam kết luận: “ 02 (hai) cá thể động vật đã chết (để đông lạnh) là 

loài Tê Tê java tên khoa học là Manis javanica. Loài Tê Tê java (Manis 

javanica) thuộc Phụ lục I (Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo 

vệ), Ban hành kèm theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP, ngày 12/11/2013 của 

Chính phủ”(Bút lục 56).  

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên toà vẫn giữ nguyên 

quan điểm truy tố hành vi của của bị cáo Tống Xuân M đủ yếu tố cấu thành tội 

“Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm ”.   

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai nhận hành vi phạm tội 

của mình; Bị cáo không có ý kiến gì về quyết định truy tố của Viện kiểm sát. Bị 

cáo không khiếu nại gì về kết luận giám định động vật số 39/STTNSV ngày 

08/1/2019 của Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật thuộc Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam. 

Tại bản cáo trạng số 31/CT-VKSNQ-HS ngày 29/3/2019 của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện N truy tố bị cáo về tội: Vi phạm quy định về bảo vệ động vật 

nguy cấp, quý, hiếm theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 244 Bộ luật Hình sự. 
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Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N giữ nguyên quyết 

định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố: Bị cáo Tống Xuân M phạm tội 

“Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.  

* Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 244, Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51,

Điều 65 BLHS xử phạt bị cáo từ 12 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, 

thời gian thử thách từ 24 đến 36 tháng, kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo cho Ủy 

ban nhân dân xã P, huyện N, tỉnh Ninh Bình giám sát giáo dục trong thời gian 

thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương 

trong việc giám sát giáo dục bị cáo. 

Bị cáo có hoàn cảnh khó khăn nên không đề nghị áp dụng hình phạt bổ 

sung đối với bị cáo. 

* Về xử lý vật chứng: Áp dụng  Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ

luật tố tụng hình sự 

 - Tịch thu tiêu hủy 02 cá thể Tê Tê đã chết tổng trọng lượng 09kg; 01 túi 

xách có hai quai màu xanh nâu, 01chiếc chăn màu hồng nhạt KT(1,6 x 2,2)m, 01 

túi ni lông màu đen. 

- Tịch thu sung quỹ nhà nước đối với 01 điện thoại nhãn hiệu SamSung 

màu đen, 01 sim điện thoại số 0984.995.110 và  số tiền 15.000.000 đồng thu giữ 

của Tống Xuân M.  

- Trả lại cho gia đình bị cáo 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda lắp biển kiểm 

soát 35N1 – 059.12. 

Bị cáo không có ý kiến tranh luận với đại diện Viện kiểm sát nhân dân 

huyện N. 

Lời nói sau cùng của bị cáo rất ân hận về hành vi phạm tội của mình và 

xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức 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 được 

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 tỉnh 

Ninh Bình,  Cơ quan điều tra Công an huyện N, Điều tra viên, Viện kiểm sát 

nhân dân huyện N, 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 tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do 

đó các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 
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[2]. Tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

của mình phù hợp với nội dung bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện N đã truy tố cụ thể như sau: Hồi 11 giờ 30 phút ngày 05/1/2019 tại khu 

vực đường ở thôn 1, xã P, huyện N, tỉnh Ninh Bình. Tổ công tác Phòng Cảnh sát 

kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện bắt quả tang Tống Xuân M đang có 

hành vi cất giấu để vận chuyển trái phép 02 cá thể Tê Tê java (tên khoa học là 

Manis javanica) thuộc Phụ lục I Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật 

nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. 

Lời khai của bị cáo tại phiên tòa hôm nay hoàn toàn phù hợp với lời khai 

của bị cáo trong quá trình điều tra, người làm chứng, người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan, biên bản bắt người phạm tội quả tang, bản kết luận giám định động 

vật số 39/STTNSV ngày 08/1/2019 của Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật 

thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và các chứng cứ, tài liệu 

có liên quan khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Đã đủ cơ 

sở pháp lý khẳng định bị cáo Tống Xuân M có hành vi cất giấu và vận chuyển 

trái phép 02 cá thể Tê Tê. Như vậy, hành vi nêu trên của bị cáo đủ yếu tố cấu 

thành tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”. Viện 

kiểm sát nhân dân huyện N vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố bị cáo là đúng 

người, đúng tội, đúng pháp luật. 

Tuy nhiên, trước khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử cân nhắc đến 

tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra, 

nhân thân bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với 

bị cáo, xét thấy: Hành vi cất giấu và vận chuyển trái phép 02 cá thể Tê Tê Java 

của Tống Xuân M là nguy hiểm cho xã hội, tính chất của tội phạm là nghiêm 

trọng. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm chế độ bảo vệ động vật hoang dã nguy 

cấp, quý, hiếm của Nhà nước. Xét bản thân bị cáo là người đủ năng lực chịu 

trách nhiệm hình sự, bị cáo nhận thức rõ hành vi của mình bị Nhà nước cấm, 

xâm phạm trật tự quản lý nhà nước về môi trường nhưng bị cáo vẫn cố ý thực 

hiện, hành vi của bị cáo còn gây mất trật tự an toàn xã hội, làm gia tăng các tệ 

nạn xã hội khác…. Để đấu tranh phòng chống tội phạm trong đó có các tội phạm 

về môi trường, góp phần bảo vệ, phục hồi và phát triển môi trường tự nhiên, cần 

phải xử lý nghiêm khắc hành vi của bị cáo. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo là người 

chưa có tiền án, tiền sự; Phạm tội lần đầu; Tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai 

báo và tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi mình đã thực hiện. Đây là tình tiết giảm 

nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự cần áp dụng khi 

quyết định hình phạt đối với bị cáo. Bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, lại sinh sống 

trong khu vực có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, có bố đẻ là người có công 
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với cách mạng cần áp dụng khoản 2 Điều 51 BLHS cho bị cáo. Từ những phân 

tích nêu trên xét thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối 

với bị cáo mà chỉ cần áp dụng hình phạt cải tạo tại địa phương cũng đảm bảo 

tính răn đe, giáo dục, phòng ngừa tội phạm chung. 

 Về hình phạt bổ sung: Bị cáo có hoàn cảnh khó khăn. Do vậy, Hội đồng 

xét xử xét thấy không phải áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

Trong vụ án này, kết quả điều tra không xác định được tên, tuổi, địa chỉ 

của người nam giới nhà ở xã C, huyện N đã bán 02 cá thể Tê tê cho Tống Xuân 

M nên không đủ căn cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.   

Quá trình điều tra, Tống Xuân M khai nhận đã liên lạc với người nam giới 

hỏi mua Tê tê ở tỉnh Nam Định thông qua số điện thoại của người này là 

0945.901.125. Cơ quan điều tra xác định chiếc sim thuê bao 0945.901.125 có 

đăng ký là Trần Thị H sinh năm 1971, địa chỉ ở phường N, thành phố Ninh 

Bình, tỉnh Ninh Bình. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác M con người có địa chỉ 

theo tên đăng ký trên nhưng kết quả xác định không có người nào là Trần Thị H 

sinh năm 1971 hiện trú tại phường N, thành phố Ninh Bình, vì vậy không có căn 

cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.   

Quá trình điều tra xác định sau khi nhận số tiền 15.000.000 đồng mua Tê 

tê của người nam giới ở tỉnh Nam Định, Tống Xuân M đã đưa số tiền 

15.000.000 đồng cho chị Bùi Phương T (là con dâu của M), sau đó chị T đã đưa 

lại số tiền 15.000.000 đồng cho bà Đinh Thị L (vợ của M). Tuy nhiên chị T và 

bà L không biết về nguồn gốc số tiền, không biết việc M buôn bán Tê tê với 

người khác nên chị T, bà L không phải chịu trách nhiệm hình sự trong vụ án 

này.  

[4]. Về xử lý vật chứng: 

- Đối với 02 cá thể Tê tê đã chết tổng trọng lượng 09kg đang được bảo 

quản tại Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng, chi cục Kiểm 

lâm tỉnh Ninh Bình không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy. 

-  Đối với 01 túi xách có hai quai màu xanh nâu, 01chiếc chăn màu hồng 

nhạt KT(1,6 x 2,2)m, 01 túi ni lông màu đen không còn giá trị sử dụng nên tịch 

thu tiêu hủy. 

- Đối với  01 điện thoại nhãn hiệu SamSung màu đen, 01 sim điện thoại số 

0984.995.110 là công cụ, phương tiện bị cáo dùng để liên lạc mua bán trái phép 

động vật quý hiếm nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước. 

- Đối với số tiền 15.000.000 đồng thu giữ của Tống Xuân M là số tiền 

người mua Tê Tê đưa trước cho bị cáo để mua Tê Tê nên cần tịch thu sung quỹ 

Nhà nước. 
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- Đối với 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda lắp biển kiểm soát 35N1 – 

059.12 xét đây là tài sản của gia đình bị cáo, là phương tiện đi lại duy nhất của 

gia đình nên trả lại cho gia đình bị cáo. 

[5].  Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 

theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết 

số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Tống Xuân M phạm tội “Vi phạm quy định về bảo

vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” ”. 

 Áp dụng: Điểm a khoản 1 Điều 244; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 65 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 

là 30 tháng, kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã P, huyện 

N, tỉnh Ninh Bình giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo 

có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo 

dục bị cáo. Trong trường hợp bị cáo có thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy 

định của pháp luật về thi hành án hình sự.  

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định 

của Luật Thi hành án Hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể  quyết định buộc 

bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường 

hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc bị cáo phải chấp hành hình 

phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định 

tại Điều 56 Bộ luật Hình sự.          

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng  Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ

luật tố tụng hình sự. 

- Tịch thu tiêu hủy 02 cá thể Tê Tê đã chết tổng trọng lượng 09kg; 01 túi 

xách có hai quai màu xanh nâu, 01chiếc chăn màu hồng nhạt KT(1,6 x 2,2)m, 01 

túi ni lông màu đen. 

- Tịch thu sung quỹ nhà nước đối với 01 điện thoại nhãn hiệu SamSung 

màu đen, 01 sim điện thoại số 0984.995.110 và  số tiền 15.000.000 đồng thu giữ 

của Tống Xuân M. (Số tiền 15.000.000 đồng hiện đang ở tài khoản của Chi cục 

thi hành án dân sự huyện N tại Kho bạc nhà nước huyện N theo ủy nhiệm chi lập 

ngày 01/04/2019). 

- Trả lại cho gia đình bị cáo 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda lắp biển kiểm 

soát 35N1 – 059.12. 
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 (Chi tiết theo biên bản giao, nhận vật chứng giữa Cơ quan CSĐT công an 

huyện N và Chi cục Thi hành án dân sự huyện N). 

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố

tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội. Buộc bị cáo Tống Xuân M phải chịu 200.000đ (Hai 

trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên

quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh NB; 

- VKSND huyện NQ; 

- THADS huyện NQ; 

- CA huyện NQ; 

- Những người TGTT; 

- Lưu./.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

(Đã ký) 

 Phạm Thanh Tùng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK NÔNG 

Bản án số: 65/2019/HS-PT 

Ngày 07-8-2019 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên toà: Ông Nguyễn Tài Sử. 

Các Thẩm phán: Ông Phạm Văn Cảnh và bà Phạm Thị Thông. 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang, là Thư ký Tòa án của Tòa 

án nhân dân tỉnh Đắk Nông. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông tham gia phiên tòa: 
Bà Lê Thị Tố Quyên – Kiểm sát viên. 

 Ngày 07 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Đắk Nông xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 52/2019/TLPT-HS 

ngày 17 tháng 6 năm 2019 đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 12/2019/HS-ST 

ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông do có kháng cáo của các bị cáo. 

- Các bị cáo có kháng cáo: 

1. Mùa A Ch, sinh năm 1974 tại tỉnh Sơn La; nơi ĐKHKTT: Bản P, xã X,

huyện B, tỉnh Sơn La; chỗ ở hiện nay: Thôn P, xã Q, huyện K, tỉnh Đắk Nông; 

nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: Không biết chữ; dân tộc: Mông; giới 

tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Mùa A V (đã chết) 

và bà Thào Thị V; có vợ là Hờ Thị P và có 04 con;
 
 bị bắt tạm giam t  ngày 

26 11 2015 đến ngày 31 01 2016 được tại ngoại – Có mặt. 

2. Mùa A S1 (tên gọi khác: Mùa A S2), sinh năm 1975 tại tỉnh Sơn La;

nơi ĐKHKTT: Xã X, huyện B, tỉnh Sơn La; chỗ ở hiện nay: Thôn P, xã Q, 

huyện K, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: 5 12; dân 

tộc: Mông; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Mùa 

A Th (đã chết) và bà Sồng Thị D; có vợ là Sồng Thị S và có 06 con;
 
 bị bắt tạm 

giam t  ngày 19 11 2015 đến ngày 31/01/2016 – Có mặt. 

3. Mùa A Gh (tên gọi khác: Mùa Sồng Ch), sinh năm 1974 tại tỉnh Sơn

La; nơi ĐKHKTT: Bản H, xã H, huyện B, tỉnh Sơn La; chỗ ở hiện nay: Thôn P, 

xã Q, huyện K, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: 

Không biết chữ; dân tộc: Mông; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: 

Việt Nam; con ông Mùa Chồng T (đã chết) và bà Hờ Thị Kh; có vợ là Hờ Thị D 

và có 04 con; nhân thân: Ngày 05/4/2012 bị Tòa án nhân dân huyện Bắc Yên, 
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tỉnh Sơn La xử phạt 06 (sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 

(mười hai) tháng tính t  ngày tuyên án sơ thẩm về tội “Bắt, giữ người trái pháp 

luật” theo Bản án số: 17 2012 HSST, đã chấp hành xong và được xóa án tích; bị 

bắt tạm giam t  ngày 19 11 2015 đến ngày 31 01 2016 được tại ngoại – Có mặt. 

4. Tráng A Ch, sinh năm 1964 tại tỉnh Sơn La; nơi ĐKHKTT: Bản P, xã

X, huyện B, tỉnh Sơn La; chỗ ở hiện nay: Thôn P, xã Q, huyện K, tỉnh Đắk 

Nông; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: Không biết chữ; dân tộc: 

Mông; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Tráng A 

Ph và bà Mùa Thị D (đều đã chết); có vợ là Mùa Thị S và có 03 con;
 
 bị bắt tạm 

giam t  ngày 26 11 2015 đến ngày 31 01 2016 được tại ngoại – Có mặt. 

5. Hờ A Ch, sinh năm 1990 tại tỉnh Sơn La; nơi ĐKHKTT: Bản P, xã H,

huyện B, tỉnh Sơn La; chỗ ở hiện nay: Thôn P, xã Q, huyện K, tỉnh Đắk Nông; 

nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: 5 12; dân tộc: Mông; giới tính: Nam; 

tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hờ A L và bà V  Thị L; có vợ là 

Mùa Thị G và có 03 con;
 
 bị cáo được tại ngoại – Có mặt. 

6. Hạng A V, sinh năm 1984 tại tỉnh Sơn La; nơi ĐKHKTT: Bản S, xã L,

huyện B, tỉnh Sơn La; chỗ ở hiện nay: Thôn P, xã Q, huyện K, tỉnh Đắk Nông; 

nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: Không biết chữ; dân tộc: Mông; giới 

tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hạng A D và bà 

Thào Thị P; có vợ là Mùa Thị D và có 02 con;
 
 bị cáo được tại ngoại – Có mặt. 

7. Lầu A Ch, sinh năm 1986 tại tỉnh Sơn La; nơi ĐKHKTT: Xã H, huyện

B, tỉnh Sơn La; chỗ ở hiện nay: Thôn P, xã Q, huyện K, tỉnh Đắk Nông; nghề 

nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: Không biết chữ; dân tộc: Mông; giới tính: 

Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lầu A L và bà Sồng Thị 

D; có vợ là Mùa Thị D và có 05 con;
 
 bị cáo được tại ngoại – Có mặt. 

8. Lầu A D, sinh năm 1989 tại tỉnh Sơn La; nơi ĐKHKTT: Xã H, huyện B,

tỉnh Sơn La; chỗ ở hiện nay: Thôn P, xã Q, huyện K, tỉnh Đắk Nông; nghề 

nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: 02 12; dân tộc: Mông; giới tính: Nam; tôn 

giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lầu A L và bà Sồng Thị D; có vợ là 

Mùa Thị M và có 02 con;
 
 bị cáo được tại ngoại – Có mặt. 

9. Mùa A G, sinh năm 1983 tại tỉnh Sơn La; nơi ĐKHKTT: Bản H, xã X,

huyện B, tỉnh Sơn La; chỗ ở hiện nay: Thôn P, xã Q, huyện K, tỉnh Đắk Nông; 

nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: Không biết chữ; dân tộc: Mông; giới 

tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Mùa A N và bà 

Phàng Thị L; có vợ là Thào Thị S và có 02 con;
 
 bị cáo được tại ngoại – Có mặt. 

10. Tráng A Ph1, sinh năm 1981 tại tỉnh Sơn La; nơi ĐKHKTT: Bản P, xã

X, huyện B, tỉnh Sơn La; chỗ ở hiện nay: Thôn P, xã Q, huyện K, tỉnh Đắk 

Nông; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: Không biết chữ; dân tộc: 

Mông; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Tráng 

Páo C và bà Vàng Thị X; có vợ là Mùa Thị S và có 04 con;
 
 bị bắt tạm giam t  

ngày 23 02 2016 đến ngày 09 3 2016 được tại ngoại – Có mặt. 

11. Tráng A Ph2, sinh năm 1977 tại tỉnh Sơn La; nơi ĐKHKTT: Bản P, xã

X, huyện B, tỉnh Sơn La; chỗ ở hiện nay: Thôn P, xã Q, huyện K, tỉnh Đắk 
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Nông; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: Không biết chữ; dân tộc: 

Mông; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Tráng 

Páo C và bà Vàng Thị X; có vợ là Mùa Thị T và có 03 con;
 
 bị cáo được tại 

ngoại – Có mặt. 

12. Tráng A D, sinh năm 1975 tại tỉnh Sơn La; nơi ĐKHKTT: Bản P, xã

X, huyện B, tỉnh Sơn La; chỗ ở hiện nay: Thôn P, xã Q, huyện K, tỉnh Đắk 

Nông; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: Không biết chữ; dân tộc: 

Mông; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Tráng 

Páo C và bà Vàng Thị X; có vợ là Mùa Thị M và có 05 con;
 
 bị cáo được tại 

ngoại – Có mặt. 

13. Sồng A V, sinh năm 1986 tại tỉnh Sơn La; nơi ĐKHKTT: Xã P, huyện

B, tỉnh Sơn La; chỗ ở hiện nay: Thôn P, xã Q, huyện K, tỉnh Đắk Nông; nghề 

nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Mông; giới tính: Nam; tôn 

giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Sồng A D và bà Phàng Thị Th; có 

vợ là Hạng Thị S và có 04 con;
 
 bị bắt tạm giữ, tạm giam t  ngày 05/12/2016 

đến ngày 20 01 2017 được tại ngoại – Có mặt. 

- Các bị cáo không có kháng cáo và không bị kháng cáo, không bị kháng nghị: 

1. Mùa A N, sinh năm 1988 tại tỉnh Sơn La; nơi ĐKHKTT: Bản P, xã H,

huyện B, tỉnh Sơn La; chỗ ở hiện nay: Thôn P, xã Q, huyện K, tỉnh Đắk Nông; 

nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: 12 12; dân tộc: Mông; giới tính: 

Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Mùa A T và bà Giàng Thị 

M; có vợ là Hờ Thị S và có 02 con;
 
bị bắt tạm giam t  ngày 23 02 2016 đến 

ngày 09 3 2016 được áp dụng biện pháp bảo lĩnh, sau đó bỏ trốn, ngày 

25 4 2018 bị bắt tạm giam theo lệnh truy nã, hiện đang bị tạm giam – Vắng mặt. 

2. Lầu A P, sinh năm 1994 tại tỉnh Sơn La; nơi ĐKHKTT: Xã H, huyện B,

tỉnh Sơn La; chỗ ở hiện nay: Thôn P, xã Q, huyện K, tỉnh Đắk Nông; nghề 

nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: Không biết chữ; dân tộc: Mông; giới tính: 

Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lầu A C và bà Mùa Thị 

D; có vợ là Mùa Thị Đ và có 02 con;
 
 bị bắt tạm giam t  ngày 24 4 2018 theo 

lệnh truy nã, hiện đang bị tạm giam – Vắng mặt. 

- Người bào chữa cho các bị cáo Mùa A Ch, Mùa A S1, Mùa A Gh, Tráng 

A Ch, Tráng A D: Ông Phạm Quang L và bà Cao Thị Thúy H - Trợ giúp viên 

pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông 

– Ông L có mặt, bà H vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt.

- Người bào chữa cho bị cáo Sồng A V: Ông Phạm Quang L và ông Hoàng 

Ngọc T - Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở 

Tư pháp tỉnh Đắk Nông – Có mặt.  

- Người bào chữa cho các bị cáo Mùa A Ch, Mùa A S1, Mùa A Gh, Tráng 

A Ch, Hờ A Ch, Hạng A V, Lầu A Ch, Lầu A D, Mùa A G, Tráng A Ph1, Tráng A 

Ph2, Tráng A D:  

Ông Trần Trọng H - Luật sư của Văn phòng luật sư C, thuộc Đoàn Luật sư 

tỉnh Đắk Lắk – Vắng mặt. 
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Ông Phạm Hàn L - Luật sư của Văn phòng luật sư H, thuộc Đoàn Luật sư 

tỉnh Đắk Lắk – Có mặt. 

- Người phiên dịch: Ông Sùng A Tr; Đơn vị công tác: Báo Đắk Nông – Có mặt. 

- Người làm chứng: 

Anh Võ Kim H – Vắng mặt. 

Anh Phạm Đại L – Vắng mặt. 

Anh Lầu A V – Vắng 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:  

Khoảng tháng 03/2014, Sồng A V, Mùa A Ch, Mùa A N, Mùa A S1 nói với 

nhau tại khu vực suối Đ thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên N (viết tắt là KBTTN N) 

có đám đất thuận lợi cho việc trồng trọt. Sồng A V, Mùa A Ch, Mùa A N, Mùa 

A S1 bàn bạc viết đơn gửi lên chính quyền huyện K để xin cấp đất sản xuất cho 

các hộ dân tộc Mông tại khu vực thác 4. Sau khi thống nhất, Mùa A N là người 

đại diện viết đơn và gửi đến UBND huyện K. Do đợi kết quả giải quyết đơn quá 

lâu nên Sồng A V, Mùa A Ch, Mùa A N, Mùa A S1 lại bàn bạc và viết thêm một 

lá đơn gửi lên UBND tỉnh Đắk Nông. Sau đó Sồng A V và các hộ dân khác thay 

nhau lên UBND tỉnh Đắk Nông và UBND huyện K hỏi kết quả giải quyết. Mỗi 

lần đi hỏi về thì tập trung tại nhà Sồng A V để thông báo cho bà con biết và mọi 

người tham gia họp ý kiến.  

Vào buổi tối khoảng tháng 12/2014 (không xác định được ngày cụ thể), 

Sồng A V, Mùa A Ch thông báo cho một số hộ dân là người dân tộc Mông tập 

trung tại nhà Sồng A V để họp bàn việc đi chặt phá r ng tại KBTTN N, Sồng A 

V là người đứng ra tổ chức và chủ trì cuộc họp. Nội dung cuộc họp thể hiện: Ai 

đi phát r ng thì đi không bắt buộc, sau này nhà nước cho ở thì sẽ chia đều cho 

t ng hộ dân tham gia chặt phá, ai tham gia thì sáng hôm sau sẽ đi.  

Sáng ngày hôm sau, Hờ A Ch, Hạng A V, Lầu A Ch, Lầu A D, Mùa A G, 

Mùa A N, Tráng A Ph1, Tráng A Ph2, Tráng A D, Lầu A P, Mùa A S1, Mùa A 

Ch, Mùa A Gh, Tráng A Ch, Sồng A V chuẩn bị dao phát, mắm, muối, gạo và 

một số vật dụng khác rồi đi vào r ng thuộc lô 18, khoảnh 6, tiểu khu 1303, 

KBTTN N, khi tới nơi thì tiến hành phát dọn đất r ng cạnh suối để làm 10 lán 

trại. Đến sáng ngày hôm sau, tất cả bắt đầu phát dọn t  khu vực làm lán trại mở 

rộng phát dọc theo bờ suối, không phân chia vị trí, diện tích cụ thể cho t ng 

người mà phát chung. Việc phát r ng được tiến hành ở 03 vị trí liền kề nhau, tất 

cả đều sử dụng dao rựa để chặt các cây bụi, lồ ô, cây thân gỗ nhỏ, không sử 

dụng công cụ, máy móc khác. Việc phát dọn r ng tiến hành t  khoảng 07 giờ 

đến 10 giờ và t  14 giờ đến 16 giờ. Đến chiều ngày thứ hai thì không tập trung 

phát dọn r ng mà chia ra một số tiếp tục phát r ng, số còn lại sửa và làm thêm 

lán trại. Ngày 13/12/2014, Sồng A V, Mùa A Ch, Mùa A S1, Mùa A Gh, Tráng 

A Ch, Hờ A Ch, Hạng A V, Lầu A Ch, Lầu A D, Mùa A G, Mùa A N, Tráng A 

Ph1, Tráng A Ph2, Tráng A D, Lầu A P tiếp tục chặt, phát r ng đến chiều tối thì 

bị Hạt kiểm lâm KBTTN N phát hiện, ngăn chặn. 
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Tại Biên bản khám nghiệm hiện trường ngày 31/12/2014 thể hiện: Diện 

tích r ng bị chặt phá là 2,7 ha (gồm 03 điểm liền kề nhau: Điểm 01 diện tích 1,1 

ha, mức độ thiệt hại 100%, tọa độ 0428034 - 1360594; điểm 02 diện tích 1,2 ha, 

mức độ thiệt hại 100%, tọa độ 0428190 - 1360623; điểm 03 diện tích 0,4 ha, 

mức độ thiệt hại 30%, tọa độ 0428256 - 1360572) thuộc lô 18, khoảnh 6, tiểu 

khu 1303, địa giới hành chính xã N, huyện K do KBTTN N quản lý, trạng thái 

r ng tự nhiên thường xanh có trữ lượng trung bình. 

Tại Bản kết luận giám định ngày 25 10 2016 của Hạt kiểm lâm huyện K, 

tỉnh Đắk Nông kết luận: Tổng diện tích r ng bị thiệt hại là 27.000 m
2
, quy đông 

đặc là 24.200 m
2
 (2,42 ha) thuộc r ng đặc dụng. Giá trị thiệt hại tính thành tiền 

là 154.318.560 đồng (bao gồm giá trị lâm sản và giá trị môi trường). 

Tại thời điểm khám nghiệm hiện trường, các cơ quan tiến hành tố tụng sử 

dụng bản đồ phân loại r ng trước năm 2014. Đến ngày 14 01 2015, UBND tỉnh 

Đắk Nông ban hành Quyết định số: 67 QĐUB phê duyệt kiểm kê r ng tỉnh Đắk 

Nông thì có sự thay đổi về lô, khoảnh. Cụ thể: 

Tại vị trí tọa độ 0428034 - 1360594 (điểm 01), diện tích 1,1 ha, mức độ 

thiệt hại 100%, thuộc lô 119, khoảnh 6, tiểu khu 1303; tại vị trí tọa độ 0428190 - 

1360623 (điểm 2), diện tích 1,2 ha, mức độ thiệt hại 100%, thuộc lô 97, khoảnh 

5, tiểu khu 1303; tại vị trí tọa độ 0428256 - 1360572 (điểm 3), diện tích 0,4 ha, 

mức độ thiệt hại 30%, thuộc lô 102, khoảnh 5, tiểu khu 1303, KBTTN N. Các vị 

trí tọa độ trên đo bằng thước dây xác định: Điểm 01 cách điểm 02 160m, điểm 

02 cách điểm 03 80m, điểm 01 cách điểm 03 220m. 

Bản án hình sự sơ thẩm số: 12/2019/HS-ST ngày 09 tháng 5 năm 2019 của 

Tòa án nhân dân huyện Krông Nô đã quyết định:  

Tuyên bố các bị cáo Mùa A N, Mùa A Gh, Mùa A S1, Mùa A Ch, Tráng A 

Ch, Tráng A D, Hờ A Ch, Hạng A V, Lầu A Ch, Lầu A D, Mùa A G, Tráng A 

Ph1, Tráng A Ph2, Lầu A P, Sồng A V phạm tội “Hủy hoại rừng”. 

Áp dụng điểm d khoản 3 Điều 243; điểm m, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 

51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 54 của Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Mùa A 

Gh 03 năm 06 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính t  ngày bắt thi hành 

án, được tr  thời gian đã bị tạm giam t  ngày ngày 19 11 2015 đến ngày 

19/01/2016. 

Áp dụng điểm d khoản 3 Điều 243; điểm m, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 

51; Điều 54 của Bộ luật hình sự: 

- Xử phạt bị cáo Mùa A N 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính t  ngày bị bắt tạm giam ngày 25 4 2018, được khấu tr  

thời gian đã bị tạm giam t  ngày 23 02 2016 đến ngày 09 3 2016.  

- Xử phạt các bị cáo Mùa A Ch, Tráng A Ch mỗi bị cáo 03 (ba) năm 06 

(sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính t  ngày bắt thi hành án, 

được tr  thời gian đã bị tạm giam t  ngày ngày 26 11 2015 đến ngày 

31/01/2016. 
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- Xử phạt bị cáo Mùa A S1 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính t  ngày bắt đi thi hành án, được tr  thời gian đã bị tạm 

giam t  ngày ngày 19 11 2015 đến ngày 31 01 2016. 

- Xử phạt bị cáo Tráng A Ph1 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính t  ngày bắt thi hành án, được tr  thời gian đã bị tạm giam 

t  ngày ngày 23 02 2016 đến ngày 09 3 2016. 

- Xử phạt bị cáo Lầu A P 03 năm 06 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính t  ngày bị bắt tạm giam ngày 24 4 2018. 

- Xử phạt bị cáo Sồng A V 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính t  bắt thi hành án, được tr  thời gian tạm giam t  ngày 

05 12 2016 đến ngày 20 01 2017. 

- Xử phạt các bị cáo Hờ A Ch, Hạng A V, Lầu A Ch, Lầu A D, Mùa A G, 

Tráng A Ph2, Tráng A D mỗi bị cáo 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính t  ngày bắt đi thi hành án. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, xử lý 

vật chứng, án phí và thông báo quyền kháng cáo.  

Ngày 20/5/2019, các bị cáo Mùa A Ch, Mùa A S1, Mùa A Gh, Tráng A Ch, 

Hờ A Ch, Hạng A V, Lầu A Ch, Lầu A P, Lầu A D, Mùa A G, Tráng A Ph1, 

Tráng A Ph2, Tráng A D, Sồng A V kháng cáo cho rằng các bị cáo chỉ chặt phá 

diện tích r ng 2.700m
2
 nhưng cấp sơ thẩm kết án các bị cáo chặt phá 27.000m

2
; 

số người tham gia chặt phá r ng là 72 người nhưng chỉ xét xử 15 người là bỏ lọt 

người phạm tội và không công bằng; cấp sơ thẩm xử phạt các bị cáo mức án 03 

năm 06 tháng tù là quá nặng nên xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo. 

Ngày 24/5/2019, bị cáo Lầu A P rút toàn bộ kháng cáo. 

Tại phiên tòa: Các bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo; các bị cáo th a 

nhận hành vi phá r ng diện tích 2.700m
2
, đồng thời cung cấp hóa đơn đã bồi 

thường một phần thiệt hại. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông sau khi nêu nội dung, đánh 

giá tài liệu, chứng cứ đã đề nghị Hội đồng xét xử: Không chấp nhận kháng cáo 

của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm về hình phạt và điều luật áp dụng. 

Các Luật sư bào chữa cho các bị cáo phân tích tài liệu, chứng cứ đã đề nghị 

Hội đồng xét xử: hủy Bản án sơ thẩm để điều tra lại, làm rõ hai nội dung kháng 

cáo về diện tích và số người tham gia chặt phá r ng; ngoài ra còn đề nghị áp 

dụng hình phạt thấp nhất hoặc cho các bị cáo được hưởng án treo. Về bồi thường 

thiệt hại: Đề nghị Hội đồng xét xử không buộc các bị cáo phải bồi thường vì các 

bị cáo là người dân tộc thiểu số, hầu hết không biết chữ, nghèo khổ phải làm 

thuê kiếm sống qua ngày. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung của vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về tội danh: Quá trình giải quyết vụ án, các bị cáo chỉ th a nhận vào 

khoảng tháng 12 2014, các bị cáo đã chặt phá diện tích r ng khoảng 6.000m
2
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đến 7.000m
2
, khi thì khai đã chặt phá diện tích 2.700m

2
, không phải 24.200m

2
 

như Bản án sơ thẩm nhận định. Tuy nhiên, các Biên bản khám nghiệm hiện 

trường ngày 31 12 2014 đã thể hiện tổng diện tích r ng bị chặt phá là 27.000 m
2
 

(gồm 03 điểm liền kề nhau: Điểm 01 diện tích 11.000m
2
, mức độ thiệt hại 100%, 

tọa độ 0428034-1360594; điểm 02 diện tích 12.000m
2
, mức độ thiệt hại 100%, 

tọa độ 0428190-1360623; điểm 03 diện tích 4.000m
2
, mức độ thiệt hại 30%, tọa 

độ 0428256-1360572) thuộc các lô 97, 102 khoảnh 5 và lô 119 khoảnh 6, tiểu 

khu 1303, địa giới hành chính xã N, huyện K. Tại Bản kết luận giám định ngày 

25 10 2016 của Giám định viên Lê Xuân S thuộc Hạt kiểm lâm huyện K, tỉnh 

Đắk Nông kết luận: Tổng diện tích r ng bị thiệt hại quy đông đặc là 24.200m
2
; 

tổng giá trị thiệt hại về lâm sản và môi trường là 154.318.560 đồng. Các bị cáo 

th a nhận vị trí các bị cáo chặt phá r ng đúng như vị trí mà Cơ quan Điều tra đã 

khám nghiệm hiện trường. Đồng thời, quá trình điều tra xác định ngoài vụ án 

này thì tại khu vực các lô 97, 102 khoảnh 5 và lô 119 khoảnh 6, tiểu khu 1303, 

địa giới hành chính xã N, huyện K không có vụ án hủy hoại r ng nào khác. Việc 

các bị cáo cho rằng tổng diện tích r ng các bị cáo chặt phá chỉ khoảng 2.700m
2
 

là không đúng với kết quả sơ đồ khám nghiệm hiện trường. Hành vi của các bị 

cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Hủy hoại rừng”, tội phạm và hình phạt được 

quy định tại điểm b khoản 3 Điều 189 của Bộ luật hình sự năm 1999. 

[2]. Đối với kháng cáo của các bị cáo cho rằng có khoảng 50 hộ (gồm 72 

người) tham gia hủy hoại r ng nhưng cấp sơ thẩm chỉ xét xử đối với 15 bị cáo, 

Hội đồng xét xử xét thấy: Quá trình điều tra, Cơ quan Điều tra chưa xác minh 

được hành vi chặt phá r ng của các đối tượng khác nên không đề cập xử lý là 

phù hợp. 

[3]. Xét thấy, các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội vào tháng 12 2014 

nhưng Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng điểm d khoản 3 Điều 243 của Bộ luật hình 

sự (không ghi năm) đối với các bị cáo là không đúng, vì Bộ luật hình sự năm 

2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) không quy định có lợi hơn so với Bộ luật 

hình sự năm 1999, do đó cần sửa bản án sơ thẩm về phần áp dụng pháp luật đối 

với các bị cáo. 

[4]. Về áp dụng tình tiết tăng nặng đối với bị cáo Mùa A Gh: Bản án hình 

sự sơ thẩm số: 17 2012 HSST ngày 05 4 2012 của TAND huyện Bắc Yên, tỉnh 

Sơn La xử phạt bị cáo Mùa A Gh 06 (sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian 

thử thách 12 (mười hai) tháng tính t  ngày tuyên án sơ thẩm. Tại thời điểm 

phạm tội bị cáo đã được xóa án tích nhưng Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng tình tiết 

tăng nặng “Tái phạm” đối với bị cáo là không đúng quy định. 

[5]. Về mức hình phạt: Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi quyết định hình phạt đối với các bị cáo, xử 

phạt các bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt. Tại giai đoạn phúc 

thẩm, các bị cáo cung cấp thêm các Biên lai nộp tiền để bồi thường một phần 

thiệt hại. Hội đồng xét xử thấy các bị cáo đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn 

nhưng có ý thức bồi thường khắc phục hậu quả, do đó được coi là tình tiết mới 

để chấp nhận một phần  kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo.  
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[6]. Về bồi thường thiệt hại: Phần diện tích r ng bị hủy hoại thuộc các lô 

97, 102 khoảnh 5 và lô 119 khoảnh 6, tiểu khu 1303, địa giới hành chính xã N, 

huyện K đã được UBND tỉnh Đắk Nông giao quyền sử dụng cho KBTTN N 

theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 08 01 2009, hình thức nhà nước 

giao đất không thu tiền sử dụng đất. Theo quy định tại khoản 4, khoản 6 Điều 3 

Luật bảo vệ và phát triển r ng thì KBTTN N là chủ r ng có quyền khai thác 

công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức t  r ng. Mặc dù KBTTN N không yêu cầu các 

bị cáo bồi thường thiệt hại nhưng tại Bản giải trình ngày 09 02 2017 của Giám 

định viên Lê Xuân S thể hiện: Giám định viên áp dụng mục 1 phần II và mục V, 

phần G, Phụ lục 01, Quyết định số: 1578 QĐ-UBND ngày 04 10 2013 của 

UBND tỉnh Đắk Nông để tính tổng giá trị thiệt hại về lâm sản và môi trường, 

không có căn cứ bóc tách, phân chia riêng biệt giá trị thiệt hại về lâm sản và giá 

trị thiệt hại về môi trường. Do đó Tòa án cấp sơ thẩm buộc các bị cáo phải liên 

đới bồi thường tổng số tiền 154.318.560 đồng sung quỹ Nhà nước là phù hợp. 

Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng Bộ luật dân sự năm 2015 là không đúng 

nên cần sửa Bản án sơ thẩm theo hướng áp dụng Bộ luật dân sự năm 2005 đối 

với các bị cáo. Đồng thời, khấu tr  số tiền mà các bị cáo đã tự nguyện nộp tại 

giai đoạn phúc thẩm để khắc phục hậu quả. 

[7]. Đối với nội dung kháng cáo của bị cáo Sồng A V đề nghị miễn án phí 

hình sự sơ thẩm vì gia đình thuộc diện hộ nghèo năm 2019, xét thấy, quá trình 

giải quyết vụ án và tại giai đoạn phúc thẩm, bị cáo không cung cấp cho Tòa án 

Giấy xác nhận hộ nghèo, do đó không có căn cứ để Hội đồng xét xử xem xét. 

[8]. Tại giai đoạn sơ thẩm, bị cáo Lầu A P cung cấp Giấy xác nhận hộ 

nghèo, hộ cận nghèo ngày 09 01 2019 của UBND xã H, huyện B, tỉnh Sơn La 

(BL số 1165), tuy nhiên Tòa án cấp sơ thẩm vẫn buộc bị cáo phải chịu án phí 

hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm là không đúng quy định tại điểm đ 

khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số: 326 2016 UBTVQH14 ngày 30 12 2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội. Do đó, cần sửa bản án sơ thẩm, miễn án phí cho bị 

cáo Lầu A P. 

[9]. Về án phí hình sự phúc thẩm: Do kháng cáo được chấp nhận nên các bị 

cáo Mùa A Ch, Mùa A S1, Mùa A Gh, Tráng A Ch, Hờ A Ch, Hạng A V, Lầu A 

Ch, Lầu A D, Mùa A G, Tráng A Ph1, Tráng A Ph2, Tráng A D, Sồng A V 

không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[10]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể t  ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự, 

Chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo, sửa Bản án hình sự sơ thẩm 

số: 12 2019 HS-ST ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk Nông về phần hình phạt và điều luật áp dụng đối với các bị 

cáo Mùa A Ch, Mùa A S1, Mùa A Gh, Tráng A Ch, Hờ A Ch, Hạng A V, Lầu A 

Ch, Lầu A D, Mùa A G, Tráng A Ph1, Tráng A Ph2, Tráng A D, Sồng A V; sửa 
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phần điều luật áp dụng đối với các bị cáo Mùa A N, Lầu A P; sửa phần án phí sơ 

thẩm đối với bị cáo Lầu A P. 

1. Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 189; các điểm b, k, p khoản 1 khoản 2

Điều 46; Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 1999: 

1.1. Xử phạt bị cáo Mùa A N 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Hủy 

hoại rừng”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính t  ngày bị bắt tạm giam 

25 4 2018, được khấu tr  thời gian đã bị tạm giam t  ngày 23 02 2016 đến ngày 

09/3/2016.  

1.2. Xử phạt bị cáo Mùa A Ch 03 (ba) năm tù về tội “Hủy hoại rừng”, thời 

hạn chấp hành hình phạt tù tính t  ngày bắt thi hành án, được khấu tr  thời gian 

đã bị tạm giam t  ngày ngày 26 11 2015 đến ngày 31 01 2016. 

1.3. Xử phạt bị cáo Mùa A S1 03 (ba) năm tù về tội “Hủy hoại rừng”, thời 

hạn chấp hành hình phạt tù tính t  ngày bắt thi hành án, được khấu tr  thời gian 

đã bị tạm giam t  ngày ngày 19 11 2015 đến ngày 31 01 2016. 

1.4. Xử phạt bị cáo Mùa A Gh 03 (ba) năm tù về tội “Hủy hoại rừng”, thời 

hạn chấp hành hình phạt tù tính t  ngày bắt thi hành án, được khấu tr  thời gian 

đã bị tạm giam t  ngày 19 11 2015 đến ngày 31 01 2016. 

1.5. Xử phạt bị cáo Tráng A Ch 03 (ba) năm tù về tội “Hủy hoại rừng”, 

thời hạn chấp hành hình phạt tù tính t  ngày bắt thi hành án, được khấu tr  thời 

gian đã bị tạm giam t  ngày 26 11 2015 đến ngày 31 01 2016. 

1.6. Xử phạt bị cáo Hờ A Ch 03 (ba) năm tù về tội “Hủy hoại rừng”, thời 

hạn chấp hành hình phạt tù tính t  ngày bắt thi hành án. 

1.7. Xử phạt bị cáo Hạng A V 03 (ba) năm tù về tội “Hủy hoại rừng”, thời 

hạn chấp hành hình phạt tù tính t  ngày bắt thi hành án.  

1.8. Xử phạt bị cáo Lầu A Ch 03 (ba) năm tù về tội “Hủy hoại rừng”, thời 

hạn chấp hành hình phạt tù tính t  ngày bắt thi hành án. 

1.9. Xử phạt bị cáo Lầu A D 03 (ba) năm tù về tội “Hủy hoại rừng”, thời 

hạn chấp hành hình phạt tù tính t  ngày bắt thi hành án. 

1.10. Xử phạt bị cáo Mùa A G 03 (ba) năm tù về tội “Hủy hoại rừng”, thời 

hạn chấp hành hình phạt tù tính t  ngày bắt thi hành án. 

1.11. Xử phạt bị cáo Tráng A Ph1 03 (ba) năm tù về tội “Hủy hoại rừng”, 

thời hạn chấp hành hình phạt tù tính t  ngày bắt thi hành án, được khấu tr  thời 

gian đã bị tạm giam t  ngày ngày 23 02 2016 đến ngày 09 3 2016. 

1.12. Xử phạt bị cáo Tráng A Ph2 03 (ba) năm tù về tội “Hủy hoại rừng”, 

thời hạn chấp hành hình phạt tù tính t  ngày bắt thi hành án. 

1.13. Xử phạt bị cáo Tráng A D 03 (ba) năm tù về tội “Hủy hoại rừng”, 

thời hạn chấp hành hình phạt tù tính t  ngày bắt thi hành án. 

1.14. Xử phạt bị cáo Lầu A P 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Hủy 

hoại rừng”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính t  ngày bị bắt tạm giam ngày 

24/4/2018. 
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1.15. Xử phạt bị cáo Sồng A V 03 (ba) năm tù về tội “Hủy hoại rừng”, thời 

hạn chấp hành hình phạt tù tính t  ngày bắt thi hành án, được khấu tr  thời gian 

tạm giữ, tạm giam t  ngày 05/12/2016 đến ngày 20 01 2017. 

[2]. Về bồi thường thiệt hại: Áp dụng các Điều 604, 605, 608 của Bộ luật 

dân sự năm 2005, buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường tổng số tiền 

154.318.560đ (một trăm năm mươi bốn triệu ba trăm mười tám nghìn năm trăm 

sáu mươi đồng) để sung quỹ nhà nước, trong đó mỗi bị cáo phải bồi thường số 

tiền làm tròn là 10.288.000đ (mười triệu hai trăm tám mươi tám nghìn đồng), 

được khấu tr  số tiền các bị cáo đã tự nguyện nộp để bồi thường theo các Biên 

lai thu tiền số 003427, 003428, 003429, 003430, 003431, 003432, 003433, 

003434, 003435, 003436, 003437 ngày 06 8 2019 và số 003459 ngày 02 8 2019 

của Chi cục Thi hành án dân sự huyện K, tỉnh Đắk Nông. Bị cáo Sồng A V còn 

phải bồi thường tiếp số tiền 8.288.000đ (tám triệu hai trăm tám mươi tám nghìn 

đồng); các bị cáo Mùa A Ch, Mùa A Gh, Tráng A Ch, Hờ A Ch, Hạng A V, Lầu 

A Ch, Lầu A D, Mùa A G, Tráng A Ph1, Tráng A Ph2, Tráng A D còn phải bồi 

thường tiếp số tiền mỗi bị cáo 9.288.000đ (chín triệu hai trăm tám mươi tám 

nghìn đồng); các bị cáo Mùa A N, Mùa A S1, Lầu A P còn phải bồi thường tiếp 

số tiền mỗi bị cáo 10.288.000đ (mười triệu hai trăm tám mươi tám nghìn đồng). 

[3]. Về án phí: Áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý, sử dụng án phí, lệ phí tòa án: Miễn 

nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm cho bị cáo Lầu A P. 

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị

đã có hiệu lực pháp luật kể t  ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể t  ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- TAND cấp cao tại TP.HCM; 

- VKSND tỉnh Đắk Nông; 

- TAND huyện Krông Nô; 

- VKSND huyện Krông Nô; 

- CQĐT CA huyện Krông Nô; 

- CQ THAHS CA huyện K; 

- Chi cục THADS huyện K; 

- P. HSNVCS CA tỉnh Đắk Nông; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông; 

- Các bị cáo; 

- Người bào chữa; 

- Lưu Tòa hình sự; 

- Lưu Tổ hành chính tư pháp; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

      (Đã ký tên, đóng dấu) 

      Nguyễn Tài Sử
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  TÒA ÁN NHÂN DÂN 
       THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

     –––––––––––––––

     Bản án số: 99/2019/HS-PT 

 Ngày: 13-9-2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Thái Quang Hải

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Trinh 

Ông Nguyễn Hoàng Quí 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Giang – Thư ký Tòa án nhân dân thành 
phố Cần Thơ.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ tham gia phiên 
tòa: Bà Nguyễn Thị Anh Thư – Kiểm sát viên.  

Trong ngày 13 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố 
Cần Thơ xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 
121/2019/TLPT-HS ngày 08 tháng 8 năm 2019 đối với bị cáo Trần Hoàng K do 
có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 52/2019/HS-ST 
ngày 02 tháng 7 năm 2019 của Tòa án nhân dân quận Bình Thủy. 

- Bị cáo có kháng cáo:

Trần Hoàng K, sinh năm: 1992. Nơi sinh: Cần Thơ. 

Nơi cư trú: Tổ 9, khu vực X, phường S, quận Y, thành phố Cần Thơ; nghề 
nghiệp: Công nhân; trình độ văn hoá: 7/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; quốc 
tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn T và bà Nguyễn Thị V; Vợ: Châu Thị H; 
Con: có 02 người, lớn sinh năm 2011, nhỏ sinh năm 2013; tiền án: không; tiền 
sự: Ngày 13/01/2018 bị Ủy ban nhân dân phường L, quận N, thành phố Cần Thơ 
xử phạt hành chính 1.500.000 đồng về hành vi sử dụng công cụ kích điện để 
khai thác thủy sản, đã nộp phạt ngày 23/01/2018. Bị cáo tại ngoại (có mặt). 

Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Trần Vũ Thanh Toàn – Văn phòng 
luật sư Lê Khanh, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan không có kháng cáo. 
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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:  

Vào khoảng 20 giờ ngày 05/10/2018 Trần Hoàng K điều khiển máy chạy 
xăng HONDA cùng vỏ lãi composite đi tìm nơi khai thác thủy sản. Khi đến 
đoạn sông Rạch Súc thuộc khu vực A, phường B, quận Y, thành phố Cần Thơ 
thì K bắt đầu sử dụng các công cụ mang theo gồm 01 dụng cụ kích điện, 01 bình 
ắc quy loại 12V – 200A; 01 cây vợt; 01 máy bơm oxy; 01 thùng xốp để khai 
thác thủy sản. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày khi K đang khai thác thì bị 
lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang cùng tang vật là khoảng 10 kg cá các 
loại có kích thước lớn, nhỏ khác nhau. 

Qua tra cứu tiền án, tiền sự xác định: Trần Hoàng K còn 01 tiền sự, vào 
ngày 13/01/2018 bị Ủy ban nhân dân phường L, quận N, thành phố Cần Thơ xử 
phạt vi phạm hành chính 1.500.000 đồng về hành vi sử dụng công cụ kích điện 
để khai thác thủy sản. Đã nộp phạt vào ngày 23/01/2018. 

Tại kết luận giám định số 467/C09B ngày 25/01/2019 của Phân Viện 
Khoa học hình sự Bộ Công An tại thành phố Hồ Chí Minh kết luận: Điện áp 
266,9V là mức điện áp nguy hiểm mà Trần Hoàng K sử dụng dùng khai thác 
thủy sản dưới nước thì có thể gây hại cho các loại nguồn lợi thủy sản. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 52/2019/HSST ngày 02/7/2019 của Tòa án 
nhân dân quận Bình Thủy tuyên bố: Bị cáo Trần Hoàng K phạm tội “Hủy hoại 
nguồn lợi thủy sản”. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 242; điểm i, s khoản 1 Điều 51 
Bộ luật Hình sự. Xử phạt: Bị cáo Trần Hoàng K 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù 
tính từ ngày bị cáo chấp hành án.  

Ngoài ra, bản án còn tuyên phần xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng 
cáo theo quy định. 

Sau khi tuyên án sơ thẩm, ngày 02/7/2019, bị cáo Trần Hoàng K có đơn 
kháng cáo xin được án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như án sơ 
thẩm đã tuyên. Bị cáo kháng cáo được án treo với lý do hoàn cảnh gia đình bị 
cáo khó khăn, vì mưu cầu cuộc sống nên mới vi phạm. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày: Luật sư cũng thống nhất về tội danh 
truy tố, xét xử đối với bị cáo. Về phần trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng 
xét xử xem xét các tình tiết về hoàn cảnh gia đình, nhân thân của bị cáo để chấp 
nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo.  

Kiểm sát viên đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm do đã xét xử đúng người 
đúng tội và hình phạt đã tuyên là phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm 
tội của bị cáo. Các tình tiết giảm nhẹ đã được cấp sơ thẩm vận dụng, tại tòa phúc 
thẩm bị cáo không cung cấp tình tiết giảm nhẹ mới nên không có cơ sở xem xét 
kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo. 
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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 
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Quá trình tiến hành tố tụng ở cấp sơ thẩm đã tuân thủ các quy định của 
pháp luật, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho những người tham gia tố tụng. Các 
chứng cứ tại hồ sơ đủ để kết luận về hành vi phạm tội của bị cáo, cũng như để 
giải quyết các vấn đề khác có liên quan. 

[1] Qua xem xét hồ sơ vụ án, căn cứ vào chứng cứ thu thập được trong quá 
trình điều tra, đã đủ cơ sở xác định vào ngày 05/10/2018 bị cáo Trần Hoàng K 
có hành vi sử dụng thiết bị kích điện có điện áp lớn để đánh bắt thủy sản tại sông 
Rạch Súc và bị bắt quả tang. Vào ngày 13/01/2018 bị cáo bị xử phạt hành chính 
cũng về hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản, nên xét xử bị 
cáo về tội “Hủy hoại nguồn lợi thủy sản” theo điểm a khoản 1 Điều 242 Bộ luật 
Hình sự là có căn cứ. 

[2] Hành vi của bị cáo thể hiện tính xem thường pháp luật, mặc dù đã nhiều 
lần bị xử phạt hành chính nhưng bị cáo vẫn bất chấp sự nghiêm cấm của pháp 
luật, tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo cố ý vi phạm nên việc áp dụng 
hình phạt cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời hạn tương xứng để răn đe, giáo 
dục đối với bị cáo là cần thiết. 

Mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên là phù hợp với tính chất, mức độ hành vi 
phạm tội của bị cáo. Tình tiết giảm nhẹ, cấp sơ thẩm đã có xem xét áp dụng. Tại 
phiên tòa phúc thẩm, bị cáo bổ sung tình tiết gia đình bị cáo có công với cách 
mạng. 

Các lý do kháng cáo của bị cáo và bào chữa của luật sư, không có cơ sở 
chấp nhận. Hội đồng xét xử thống nhất giữ nguyên bản án sơ thẩm như đề nghị 
của Kiểm sát viên. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Tuyên bố: Bị cáo Trần Hoàng K phạm tội “Hủy hoại nguồn lợi thủy 
sản”.  

Áp dụng: điểm a khoản 1 Điều 242; điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình 
sự. 

Xử phạt: Bị cáo Trần Hoàng K 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 
ngày bị cáo chấp hành án.  

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 
đã có hiệu lực thi hành. 
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Bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm là 200.000 đồng. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- VKSND CC tại TP. Hồ Chí Minh; 
- VKSND Tp. Cần Thơ; 
- Trại tạm giam; 
- Cơ quan tố tụng quận Bình Thủy; 
- Bị cáo; 
- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  (Đã ký) 

 Thái Quang Hải 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

Bản án số: 288/2019/HSPT 

Ngày: 02-10-2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thúy Cầu 

Các thẩm phán: Ông Nguyễn Thanh Long 

Ông Nguyễn Tấn Long 

- Thư ký phiên tòa: Bà Dương Thị Tuyết Trinh, Thư ký Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

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

tòa: Ông Nguyễn Nam Anh, Kiểm sát viên. 

Vào ngày 02 tháng 10 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Đà Nẵng xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 284/2019/TLPT-

HS ngày 13-8-2019 đối vớ Nguyễn Công T về tội “Vi phạm quy định về 

khai thác tài nguyên”. Do có kháng cáo của bị cáo đối với Bả

thẩm số 18/2019/HS-ST ngày 06-6-2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 1180/2019/QĐXXPT-HS ngày 12 tháng 

9 năm 2019. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Công T, sinh ngày 01-01-1976; nơi ĐKHK và chỗ ở 

hiện nay: Thôn B1, xã Đ, thị xã Đ1, tỉnh Quảng Nam; nghề nghiệp: Lái xe; trình 

độ văn hóa: Lớp 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Đình C2 (chết) và bà Trần Thị X1 (Ba), sinh 

năm 1932; có vợ là Lê Thị Kim Ngọc Th1, sinh năm: 1978; có 02 con, con lớn 

sinh năm 1997, con nhỏ sinh năm 1999; tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân: 

Ngày 10/9/2008 bị Tòa án nhân dân huyện Đ1 xử phạt 24 tháng tù về tội “Trộm 

cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự năm 1999, đã chấp hành 

xong.  

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư 
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trú”; có mặt tại phiên tòa. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 

1. Ông Trần Phước L, sinh năm 1982; địa chỉ: Khối phố Đ2, thị trấn N1,

huyện D1, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt. 

2. Ông Cao Thanh Tr, sinh năm 1987; địa chỉ: Thôn B2, xã Đ, thị xã Đ1,

tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt. 

3. Ông Phạm Đình T1, sinh năm 1979; địa chỉ: Tổ 1, Khối phố Đ2, thị

trấn N1, huyện D1, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt. 

4. Ông Nguyễn Quang K, sinh năm 1981; địa chỉ: Khối phố Đ2, thị trấn N1,

huyện D1, tỉnh Quảng Nam. Có mặt. 

5. Ông Nguyễn Ngọc S, sinh năm 1985; địa chỉ: Thôn B3, xã Đ, thị xã Đ1,

tỉnh Quảng Nam. Có mặt. 

6. Ông Phạm Phú X, sinh năm 1988; địa chỉ: Thôn T3, xã Đ3, thị xã Đ1,

tỉnh Quảng Nam. Có đơn xin vắng mặt. 

7. Ông Đỗ Phú L1, sinh năm 1977; địa chỉ: Thôn N2, xã Đ4, thị xã Đ1, tỉnh

Quảng Nam. Vắng mặt. 

8. Công ty cổ phần xây dựng B.

Người đại diện theo pháp luật: Bà Võ Thị Thanh N; chức vụ: Giám đốc; 

địa chỉ: Lô 20, D11, khu dân cư A, phường K, quận C, tỉnh Quảng Nam. 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:  

Vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 27/10/2018, Tổ công tác phòng Cảnh sát 

Môi trường Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra tại bãi bồi sông T2, thôn C1, xã 

D, huyện D1, tỉnh Quảng Nam, phát hiện Trần Phước L, sinh năm 1982, trú tại 

Khối phố Đ2, thị trấn N1, huyện D1, tỉnh Quảng Nam đang điều khiển xe đào 

bánh lốp hiệu SOLAR, BKS 43LA-0480, múc khoảng 08m
3
 cát đổ lên xe ô tô 

tải BKS 92C-06898 do Nguyễn Ngọc S, sinh năm 1985; trú tại thôn B3, xã Đ, 

huyện Đ1, tỉnh Quảng Nam điều khiển. Khi bị phát hiện, L và S khai việc khai 

thác cát là do Nguyễn Công T, sinh năm 1976; trú tại xã Đ, huyện Đ1, tỉnh 

Quảng Nam thuê thực hiện. Tổ công tác yêu cầu hai người trên liên lạc gọi 

Nguyễn Công T đến hiện trường lập biên bản vụ việc vào lúc 01 giờ ngày 

28/10/2018. Căn cứ vào biên bản này, Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành 

chính đối với Nguyễn Công T về hành vi khai thác trái phép khoáng sản (Cát), 
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theo quy định tại điếm g, khoản 1 Điều 44 Nghị định 33/2017/NĐ-CP ngày 

03/4/2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài 

nguyên nước và khoáng sản. Khối lượng cát đã khai thác 216m3. 

Qua điều tra xác định: Vào các đêm 23/10/2018, 26/10/2018 Nguyễn 

Công T trực tiếp điều khiển xe đào hiệu SOLAR, BKS 43LA - 0480, múc cát tại 

bãi bồi sông T2, thôn C1, xã D, huyện D1, tỉnh Quảng Nam lên ba xe ô tô tải 

gồm: Xe BKS 92C-06898 do Nguyễn Ngọc S là chủ sở hữu trực tiếp điều khiển; 

xe BKS 92C-05760 do Phạm Đình T1; trú tại Khối phố Đ2, thị trấn N1, huyện 

D1, tỉnh Quảng Nam điều khiến; xe BKS 43C-18860 do Cao Thanh Tr; trú tại 

xã Đ, thị xã Đ1, tỉnh Quảng Nam điều khiển chở cát đến điểm tập kết tại chân 

cầu Đen ở thị trấn N1, huyện D1 để bán cho Nguyễn Quang K - Giám đốc công 

ty TNHH MTV K Gara, có trụ sở tại Khối phố Đ2, thị trấn N1, huyện D1, tỉnh 

Quảng Nam với giá 100.000 đồng/m
3
 cát. Tiền công vận chuyển cát theo thỏa 

thuận; T trả mỗi chuyến là 300.000 đồng. Trong hai đêm 03 xe ô tô tải trên đã 

chở được 20 chuyến với khối lượng 160m3. 

Tối ngày 27/10/2018, bị cáo T có việc đi Đà Nằng nên khoảng 19 giờ 30 

phút bị cáo T điện thoại thuê Trần Phước L điều khiển xe đào nói trên để múc 

cát cho ba xe tải trên vận chuyển. Khoảng 21 giờ, L lên bãi khai thác cát theo 

chỉ dẫn của bị cáo T, điều khiển xe đào để múc cát cho các xe trên vận chuyển 

được 06 chuyến đến chuyến thứ 7, khi vừa múc cát đổ đầy lên xe BKS 92C-

068.98 do Nguyễn Ngọc S điều khiển thì bị phát hiện. L khai bị cáo T thuê điều 

khiển xe múc nhưng chưa thỏa thuận về tiền công và không biết việc khai thác 

cát của T là trái phép. 

Quá trình điều tra Nguyễn Công T khai nhận vào các đêm 23, 26 và 

27/10/2018 bị cáo T đã thuê các phương tiện và những người nêu trên tổ chức 

khai thác cát trái phép tại khu vực bãi bồi sông T2, thuộc địa phận thôn C1, xã 

D, huyện D1, tỉnh Quảng Nam chở xuống bán cho Nguyễn Quang K ở Khối phố 

Đ2, thị trấn N1, huyện D1, tỉnh Quảng Nam khoảng 216m3 cát đã được K thanh 

toán 20.000.000 đồng. 

Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Quảng Nam xác định khu vực bãi bồi 

sông T2, thuộc địa phận thôn C1, xã D, huyện D1, tỉnh Quảng Nam chưa được 

các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản cho bất cứ 

cá nhân, tổ chức nào theo quy định. 

Theo kết luận định giá tài sản số 296/HĐĐGTS ngày 29/01/2019 của Hội 

đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự tỉnh Quảng Nam kết luận 216m
3
 cát 

bị khai thác trái phép là cát đổ nền có tổng giá trị 30.240.000 đồng. 

B 18/2019/HS-ST ngày 06/6/2019 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam 
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Tuyên bố bị cáo Nguyễn Công T phạm tội “Vi phạm quy định về khai 

thác tài nguyên”. 

Áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 227; điểm s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Công T 24 (hai mươi bốn) tháng tù; thời hạn 

chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị cáo bị bắt thi hành án. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định trách nhiệm dân sự, xử lý vật 

chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 19/6/2019 bị cáo Nguyễn Công T có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát có ý kiến:  

hình sự năm 2015. 

ề nghị căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; không chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo 

của Nguyễn Công T, giữ nguyên Bản án sơ thẩm số 18/2019/HS-ST ngày 

06/6/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam.  

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án; thẩm tra công khai 

tại phiên tòa; nghe ý kiến trình bày của  bị cáo, những người có quyền và nghĩa 

vụ liên quan; quan điểm giải quyết vụ án của đại diện Viện kiểm sát nhân dân 

cấp cao tại Đà Nẵng.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

[1] Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát đã 

thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng 

hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo cũng không có ý 

kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng cho đến nay như cấp sơ thẩm đã nhận định là đúng.  

 [2] Bị cáo Nguyễn Công T thừa nhận vào đêm 23, 26 và 27/10/2018 đã 

thuê xe đào hiệu SOLAR, BKS 43LA-0480 của Công ty cổ phần xây dựng B và 

các xe ô tô tải do Trần Phước L, Nguyễn Ngọc S điều khiển khai thác khoáng 

sản (cát) trái phép cho bị cáo Nguyễn Công T tại bãi bồi sông T2, thôn C1, xã D, 

huyện D1, tỉnh Quảng Nam. Tổ công tác Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh 

Quảng Nam tuần tra phát hiện và lập Biên bản vi phạm hành chính đối với 

Nguyễn Công T. Tổng khối lượng cát đã khai thác đối với bị cáo Nguyễn Công 
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T là 216m
3
 trị giá 30.240.000 đồng, bị cáo T đem bán cho ông Nguyễn Quang K 

thu lợi 20.000.000 đồng. Trước đó, ngày 13/9/2018, bị cáo Nguyễn Công T đã bị 

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

số 1983/QĐ-XPHC về hành vi khai thác khoáng sản. Bị cáo có đầy đủ năng lực 

nhận thức và điều khiển hành vi nhưng cố tình thực hiện hành vi trái pháp luật. 

Do đó, hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “Vi phạm quy định về khai thác tài 

nguyên”quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được 

sửa đổi, bổ sung 2017) như cấp sơ thẩm xét xử và kết án là đúng pháp luật. 

[3] Bị cáo Nguyễn Công T biết rằng tài nguyên là tài sản Quốc gia do Nhà 

nước thống nhất quản lý và cấp phép theo quy định của Nhà nước. Mặc dù 

không có giấy phép khai thác cát, nhưng vì lợi nhuận bị cáo vẫn tiến hành thuê 

lao động, trực tiếp tổ chức khai thác tài nguyên trái phép, làm ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến môi trường sinh thái nên cần xử phạt nghiêm, tương ứng với 

hành vi của bị cáo mới đảm bảo tính giáo dục và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, 

xét nhân thân bị cáo Nguyễn Công T không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm 

hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ, bị cáo Nguyễn Công T sau khi phạm tội đã thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải; gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cha chết sớm, 

mẹ già yếu, vợ bị cáo đã bỏ đi. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Khi bị bắt bị cáo 

đã tự nguyện khai ra hành vi hành phạm tội trước đó thuộc trường hợp người 

phạm tội tự thú quy định tại điểm r, khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự nhưng cấp 

sơ thẩm chưa xem xét. Hơn nữa, khung hình phạt từ 06 tháng đến 03 năm tù 

nhưng cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo T 24 tháng tù có phần nghiêm khắc. Do đó, 

cần thiết chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Công T - sửa Bản án sơ 

thẩm. 

 [4] Về án phí: Đơn kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo Nguyễn Công 

T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ nêu trên; 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự năm 

2015. 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Công T. Sửa Bản án sơ

thẩm hình sự số 18/2019/HS-ST ngày 06/6/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Nam. 

Áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 227; điểm r, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017). 
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Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Công T 18 (Mười tám) tháng tù về tội “Vi phạm 

quy định về khai thác tài nguyên”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 

bị cáo bị bắt thi hành án.  

2. Về án phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm

2015; khoản 2 Điều 21, điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 

ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.  

Bị cáo Nguyễn Công T không phải chịu án phí Hình sự phúc thẩm. 

Các Quyết định khác không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu 

lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án (02/10/2019). 

Nơi nhận: 

- TANDTC; 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Quảng Nam; 

- VKSND tỉnh Quảng Nam; 

- Cục THADS tỉnh Quảng Nam; 

- Công an tỉnh Quảng Nam; 

- Trại tạm giam CA tỉnh Quảng Nam (bị cáo); 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ vụ án; Lưu trữ, Phòng HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

Lê Thúy Cầu 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI HÀ NỘI 

Quyết định số: 121/2018/HS-GĐT 

Ngày 15 tháng 6 năm 2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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 Phạm Văn Hà; 

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

Bà Bùi Thị Minh. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Quỳnh Trang - Thẩm tra viên. 

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

tòa: Ông Lê Minh Cường- Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 6 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:  

Hà Văn A sinh năm 1962; trú tại Khu C, xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ; 

nghề nghiệp: Làm ruộng; con ông Hà Văn T và bà Hà Thị N (đều đã chết); có 

vợ là Nguyễn Thị L (đã chết) và 03 con; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt giam 

ngày 23/8/2016. 

NỘI DUNG VỤ ÁN

 Khoảng 07 giờ ngày 02/6/2016, Hà Văn A đi vào khu đất rừng tại khu đồi 

Chuồng Trâu để xử lý thực bì bằng phương pháp đốt trên phần đất mà gia đình 

A đang canh tác ( giáp với rừng phòng hộ ở khu L, xã T, huyện T, tỉnh Phú 

Thọ). Trước khi đốt A không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn theo quy 

định; không báo cáo, xin phép chính quyền địa phương; không làm thủ tục cam 

kết xử lý thực bì bằng phương pháp đốt; không tiến hành dọn đường băng cản 

lửa. Trong quá trình đốt, A không bố trí người canh gác, sau khi đốt không kiểm 

tra kỹ các điểm cháy xem đã tắt hẳn chưa mà đã bỏ đi ăn, uống rồi về nhà ngủ. 

Do thời tiết nắng nóng, hanh khô, quá trình đốt không đảm bảo các biện pháp an 
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toàn, nên lửa từ khu vực xử lý thực bì của A đã cháy lan sang khu vực rừng 

phòng hộ tiếp giáp, làm cháy 7.795m
2
 rừng phòng hộ.  

Theo Kết luận định giá tài sản số 09/KL-ĐGTS ngày 12/8/2016 của Hội 

đồng định giá tài sản Ủy ban nhân dân huyện T, tỉnh Phú Thọ thì tổng số thiệt 

hại là 3.897 cây nứa, trị giá 9.352.800 đồng. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 24/2016/HSST ngày 30/11/2016, Tòa án 

nhân dân huyện T, tỉnh Phú Thọ áp dụng điểm b khoản 3 Điều 189; điểm p 

khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999; điểm a khoản 4 Điều 1 Nghị quyết 

144/2016/QH13 ngày 29/6/2016 của Quốc hội; khoản 3 Điều 7; điểm e khoản 2 

Điều 243 Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt Hà Văn A 05 năm tù về tội “Hủy 

hoại rừng”. 

Tại Quyết định số 886/QĐ-KNPT ngày 21/12/2016, Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ kháng nghị Bản án hình sự sơ thẩm số 

24/2016/HSST ngày 30/11/2016 của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Phú Thọ 

theo thủ tục phúc thẩm. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử theo 

hưởng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm x khoản 1 Điều 51 

Bộ luật hình sự năm 2015 cho bị cáo Hà Văn A. 

 Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 11/2017/HSPT ngày 27/02/2017, Tòa án 

nhân dân tỉnh Phú Thọ không chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Phú Thọ; giữ nguyên quyết định của Bản án hình sự sơ thẩm số 

24/2016/HSST ngày 30/11/2016 của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Phú Thọ. 

Tại Quyết định số 07/QĐ-VC1-HS ngày 07/02/2018, Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội kháng nghị giám đốc thẩm đối với Bản án 

hình sự phúc thẩm số 11/2017/HSPT ngày 27/02/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Phú Thọ. Đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử theo thủ tục giám 

đốc thẩm hủy Bản án hình sự phúc thẩm và Bản án hình sự sơ thẩm nêu trên để 

điều tra lại theo thủ tục chung với lý do: " Hà Văn A khi xử lý thực bì bằng 

phương pháp đốt trên phần đất của mình đã không thực hiện đúng quy định về 

phòng cháy, chữa cháy, không đảm bảo an toàn nên đã gây cháy rừng phòng hộ 

với diện tích 7.795 m2, gây thiệt hại về tài sản là 9.352.800 đồng. Theo quy định 

tại Điều 189 Bộ luật hình sự năm 1999 thì “Người nào đốt, phá rừng trái phép 

hoặc có hành vi khác hủy hoại rừng…” thì phạm tội “Hủy hoại rừng”. Trong vụ 

án này, Hà Văn A không cố ý đốt, phá rừng trái phép, hậu quả cháy rừng xảy ra 

là ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo. Do đó, hành vi của Hà Văn A chưa đủ yếu 

tố cấu thành tội “Hủy hoại rừng”. Bản án hình sự sơ thẩm số 24/2016/HSST 

ngày 30/11/2016 của Tòa án nhân dân huyện T và Bản án hình sự phúc thẩm số 
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11/2017/HSPT ngày 27/02/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ kết án bị 

cáo Hà Văn A về tội “Hủy hoại rừng” là chưa đủ căn cứ. Vì vậy, cần hủy Bản 

án hình sự sơ thẩm và Bản án hình sự phúc thẩm nêu trên để điều tra lại nhằm 

làm rõ tội danh của Hà Văn A”. 

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

thay đổi nội dung Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 07/QĐ-VC1-HS 

ngày 07/02/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội 

theo hướng giảm một phần hình phạt đối với Hà Văn A từ 05 năm tù xuống còn 

03 năm đến 03 năm 06 tháng tù về tội "Hủy hoại rừng". Đề nghị Ủy ban Thẩm 

phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội chấp nhận nội dung thay đổi Kháng 

nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Căn cứ vào lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra cũng như tại các phiên 

tòa sơ thẩm, phiên tòa phúc thẩm phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường; 

lời khai của những người làm chứng cùng các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ 

sơ vụ án có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 07 giờ ngày 02/6/2016, A một mình đi vào 

khu vực đồi Chuồng Trâu thuộc rừng phòng hộ ở khu L, xã T để đốt xử lý thực bì 

trên diện tích A tự khai phá; mặc dù nhận thức rõ việc đốt xử lý thực bì tại khu 

vực đồi giáp ranh rừng phòng hộ là loại rừng nứa, lâm sản dễ cháy, có thể gây 

cháy rừng, khi đốt thời tiết hanh khô, nắng nóng có gió nhưng trước khi đốt A 

không báo cáo, xin phép chính quyền địa phương, không làm thủ tục cam kết xử 

lý thực bì bằng phương pháp đốt, không tiến hành dọn đường băng cản lửa. Trong 

quá trình đốt không bố trí người canh gác. Sau khi đốt, A cũng không kiểm tra kỹ 

các điểm cháy xem đã tắt hẳn hay chưa mà bỏ đi ăn, uống rồi về nhà ngủ dẫn đến 

hậu quả cháy 7.795 m2 rừng phòng hộ, gây thiệt hại về tài sản là 9.352.800 đồng. 

Do đó, việc Tòa án cấp phúc thẩm kết án Hà Văn A về tội “Hủy hoại rừng” là có 

căn cứ. 

Theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 243 Bộ luật hình sự 2015 thì hành 

vi phạm tội của bị cáo có khung hình phạt tù từ 03 năm đến 07 năm tù. Tòa án 

cấp phúc thẩm đã xử phạt bị cáo 05 năm tù. Tuy nhiên, hậu quả do hành vi phạm 

tội của bị cáo gây ra không lớn; bị cáo phạm tội với lỗi cố ý gián tiếp, hậu quả 

xảy ra là ngoài ý muốn của bị cáo; bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền 

sự; trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, 

năn năn hối cải đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ 

luật hình sự; bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Mặt 

khác, bản thân bị cáo có thời gian phục vụ trong quân đội từ tháng 07/1980 đến 
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tháng 02/1984. Xem xét nhân thân của bị cáo và các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự thấy rằng việc Tòa án cấp phúc thẩm xử phạt bị cáo 05 năm tù là 

có phần nghiêm khắc. Do đó, việc thay đổi nội dung kháng nghị của Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội theo hướng giảm một phần 

hình phạt đối với bị cáo là có căn cứ.          

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 382; khoản 5 Điều 388; Điều 393 Bộ luật tố tụng hình sự năm 

2015; áp dụng điểm b khoản 3 Điều 189; điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình 

sự năm 1999; điểm a khoản 4 Điều 1 Nghị quyết 144/2016/QH13 ngày 

29/6/2016 của Quốc hội; khoản 3 Điều 7; điểm e khoản 2 Điều 243 Bộ luật hình 

sự năm 2015; 

1. Sửa Bản án hình sự phúc thẩm số 11/2017/HSPT ngày 27/02/2017 của

Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ về phần trách nhiệm hình sự đối với Hà Văn A, 

xử phạt Hà Văn A 03 năm tù về tội "Hủy hoại rừng". 

2. Các quyết định khác của Bản án hình sự phúc thẩm nêu trên không bị

kháng nghị tiếp tục có hiệu lực pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- VKSNDCC tại Hà Nội; 

- TAND tỉnh Phú Thọ; 

- TAND huyện T, tỉnh Phú Thọ; 

- VKSND tỉnh Phú Thọ; 

- VKSND huyện T, tỉnh Phú Thọ; 

- Công an tỉnh Phú Thọ; 

- Cơ quan thi hành án hình sự tỉnh Phú Thọ; 

- Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ; 

- Bị cáo Hà Văn A (theo địa chỉ); 

- Lưu: Phòng HCTP-VP; Phòng 1; hồ sơ vụ án. 

. 

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

(Đã ký) 

Phạm Văn Hà 
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