CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN KBANG – TỈNH GIA LAI

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 23/2018/HSST.
Ngày: 26/7/2018.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG -TỈNH GIA LAI
- Thẩm phán, Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hồng Phương.
- Thư ký phiên toà: Bà Phạm Thị Tố Uyên – Thư ký TAND huyện Kbang.
- Đại diện VKSND huyện Kbang tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Ngọc
Khanh - Kiểm sát viên.
Ngày 26/7/2018, tại Hội trường xét xử TAND huyện Kbang, TAND huyện
Kbang, tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 16/2018/HSST
ngày 06/7/2018 theo thủ tục rút gọn đối với bị cáo:
Lê Thành N, sinh ngày 21/5/1997 tại: Kbang, Gia Lai; nơi thường trú: Tổ dân
phố x, thị trấn K, huyện K, tỉnh Gia Lai; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ học vấn: 12/12;
tiền án: Không; tiền sự: Có 01 tiền sự về hành vi vận chuyển gỗ trái phép. Con ông Lê
Văn T (đã chết) và bà Trương Thị Bích N.
Bị cáo hiện đang được tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi
cư trú, có mặt tại phiên tòa.
*Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
1. Anh Võ Mạnh H, sinh năm 1977 (có mặt);
Địa chỉ: Tổ dân phố Y, thị trấn K, huyện K, tỉnh Gia Lai.
2. Anh Trương Đình V, sinh năm 1968 (có mặt);
Địa chỉ: Tổ dân phố X, thị trấn K, huyện K, tỉnh Gia Lai.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên
tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Ngày 25 5 2018, ông Trương Đình V (trú tại tổ dân phố X, thị trấn K) gọi điện
cho ông Võ Mạnh H (trú tại tổ dân phố Y, thị trấn K), có nội dung à: Thuê ông H ái
xe ô tô của ông H ch hàng tạp hóa t thị trấn K vào xã . Ông H nói ại à bận đám
cưới không đi được, thì ông V nói ại à cho mượn xe ô tô để ch hàng, ông H đồng ý,
buổi chiều c ng ngày, ông V bảo con à Lê Thành N (N gọi V à bố dượng) đến nhà
ông H nhận xe ô tô, để ch hàng vào xã S giao. N đã đến gặp ông H và nhận xe, sau
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đó N điều khiển xe ô tô tải th ng kín, biển số: 51C-701.08 đến chợ K nhận hàng theo
bảng kê của ông V bốc ên xe rồi ch hàng vào xã giao hàng. au khi giao hàng
xong thì N điều khiển xe ô tô về nhà m đ à bà Trương Thị Bích N thôn 2 xã ,
huyện K nghỉ qua đêm.
áng hôm sau (26 5 2018), N chờ xem có hàng nông sản t xã S ch về thị trấn
K hay không, nhưng không có, đã nảy sinh việc vận chuyển số gỗ trái phép t xã S về
nhà tổ dân phố X, thị trấn K để sử dụng trong gia đình. au đó N đã bốc 11 hộp gỗ
x và 01 óng gỗ tròn N mua t năm 2016 để chuồng heo nhà bà N lên xe, N ấy tấm
bạt và vỏ trấu phủ ên trên gỗ. Lúc này vào khoảng 09 giờ 30 phút, thấy có xe ô tô do
N điều khiển đi về thị trấn K, thì Đặng uốc H (trú tại thôn 8, xã Đ) à bạn của Lê
Thành T (em trai của N) đang chơi tại nhà bà N xin đi theo xe về, N đồng ý và cho H
ên xe ngồi ghế phụ ca bin rồi điều khiển xe t xã Sđi về thị trấn K theo đường
Trường ơn Đông. Khi xe ô tô đi về đến cách trạm gác số II của Hạt kiểm âm huyện
Kbang khoảng 02 km, thì bị ực ượng iên ngành Công an huyện Kbang và Kiểm âm
huyện Kbang tu n tra phát hiện, đưa về Công an huyện Kbang ập biên bản vi phạm,
tạm gi phương tiện chiếc xe ô tô biển số 51C-701.08, tang vật gỗ à 0,740m3 nhóm
III-IV (0,645m3 gỗ x , 0,095m3 gỗ tròn) vào hồi 10 giờ 30 phút c ng ngày.
Cơ quan điều tra Công an huyện Kbang tiến hành kiểm tra, xác minh thì phát
hiện thấy Lê Thành N đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vận chuyển gỗ trái
phép mà còn vi phạm. Cụ thể à vào ngày 16 4 2018, N đã sử dụng chiếc xe ô tô biển
số: 51C-701.08 vận chuyển 0,659 m3 gỗ tròn trái phép, bị Hạt kiểm âm huyện Kbang
phát hiện, ra uyết định số 0000594 Đ- PVPHC ngày 09 5 2018 xử phạt vi phạm
hành chính với hình th c à: Phạt tiền 6.000.000 đồng, phạt bổ sung à tịch thu
0,659m3 gỗ tròn. N đã chấp hành nộp phạt đủ số tiền tại biên ai thu tiền số 0322368
ngày 09 5 2018.
Tại uyết định truy tố theo thủ tục rút gọn số: 16/ Đ-VKS ngày 05/7/2018,
VK ND huyện Kbang đã truy tố Lê Thành N về tội “Vi phạm quy định về khai thác,
bảo vệ r ng và âm sản” theo quy định tại điểm m khoản 1 Điều 232 BLHS năm
2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Tại phiên tòa, bị cáo Lê Thành N đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như
nội dung uyết định truy tố đã nêu.
Tại phiên toà, đại diện VK ND huyện Kbang vẫn gi N quyết định truy tố bị
cáo về tội danh, điều uật áp dụng như nội dung uyết định truy tố và đề nghị Chủ tọa
phiên tòa tuyên bố bị cáo Lê Thành N phạm tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo
vệ r ng và âm sản”.
Đồng thời đề nghị Chủ tọa phiên tòa:
Áp dụng điểm m khoản 1 Điều 232; các điểm h, i, s khoản 1 Điều 51; Điều 54
của Bộ uật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, đề nghị xử phạt Lê Thành
N t 04 đến 05 tháng tù giam.
Về xử ý vật ch ng: Đề nghị Chủ tọa phiên tòa tuyên:
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- Trả ại cho ông Võ Mạnh H 01 (một) xe ô tô biển kiểm soát 51C - 701.08 và
01 (một) giấy ch ng nhận đăng ký xe ô tô số: 114343, tên chủ s h u à: Nguyễn Thị
Bé S.
- Tịch thu bán sung vào ngân sách Nhà nước đối với 0,740m3 gỗ t nhóm III
đến nhóm IV, trong đó 0,645m3 gỗ x và 0,095 m3 gỗ tròn.
Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí H

T theo quy định.

Bị cáo không tranh uận gì với đại diện Viện kiểm sát.
Người có quyền ợi, nghĩa vụ iên quan không có ý kiến tranh uận gì.
Bị cáo trình bày à đã nhận th c được hành vi của mình à vi phạm pháp uật,
xin Chủ tọa phiên tòa giảm nh hình phạt để bị cáo sớm quay về với gia đình, xã hội
và tr thành công dân tốt.

NHẬN ĐỊNH CỦA THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm
tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa; Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa nhận thấy như
sau:
Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Kbang,
Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Kbang, 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
uật Tố tụng hình sự. uá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và nh ng người có
quyền ợi, nghĩa vụ iên quan không có người nào ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi,
quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành
vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực
hiện đều hợp pháp.
Tại phiên tòa hôm nay, ời khai của bị cáo Lê Thành N ph hợp với ời khai của
bị cáo tại Cơ quan điều tra và ph hợp với các tài iệu, ch ng c khác có trong hồ sơ
vụ án, thể hiện:
Ngày 26/5/2018, Lê Thành N đã bốc 11 hộp gỗ x và 01 óng gỗ tròn mà N đã
mua t năm 2016 để chuồng heo nhà m của N, sau đó ấy tấm bạt, vỏ trấu phủ ên
trên gỗ và điều khiển xe ô tô biển số 51C-701.08 t xã S đi về thị trấn K theo đường
Trường ơn Đông. Khi xe ô tô đi về đến cách trạm gác số II của Hạt kiểm âm huyện
Kbang khoảng 02 km, thì bị ực ượng iên ngành Công an huyện Kbang và Kiểm âm
huyện Kbang tu n tra phát hiện, đưa về Công an huyện Kbang ập biên bản vi phạm,
tạm gi phương tiện xe ô tô cùng tang vật gỗ à 0,740m3 nhóm III-IV (0,645m3 gỗ x ,
0,095m3 gỗ tròn). uá trình điều tra xác định ngày 16 4 2018 bị cáo đã sử dụng chiếc
xe ô tô biển số: 51C-701.08 vận chuyển 0,659 m3 gỗ tròn trái phép, ngày 09/5/2018 bị
Hạt kiểm âm huyện Kbang xử phạt vi phạm hành chính với hình th c à: Phạt tiền
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6.000.000 đồng, phạt bổ sung à tịch thu 0,659m3 gỗ tròn. Bị cáo đã chấp hành nộp đủ
số tiền phạt vào ngày 09 5 2018.
Như vậy, bị cáo đã bị xử phạt vi phạm hành chính, khi chưa qua thời hạn được
coi à chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vận chuyển gỗ trái phép mà bị
cáo ại tiếp tục có hành vi vận chuyển 0,740m3 gỗ nhóm III-IV (0,645m3 gỗ x ,
0,095m3 gỗ tròn) trái phép vào ngày 26/5/2018.
Do đó, hành vi vận chuyển gỗ trái phép của bị cáo đã phạm vào tội “ i phạm
quy đ nh v hai thác, o vệ r ng và l m s n” theo quy định tại điểm m khoản 1
Điều 232 Bộ uật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 như kết uận của
Kiểm sát viên à có căn c , đúng người, đúng tội và đúng pháp uật.
Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo:
Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
Về tình tiết giảm nh : uá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn
khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội n đ u và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng;
bị cáo phạm tội gây thiệt hại không ớn. Đây à nh ng tình tiết giảm nh quy định tại
các điểm h, i, s khoản 1 Điều 51 BLH năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Do vậy, Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa cũng đã cân nhắc để giảm nh một ph n hình
phạt áp dụng đối với bị cáo.
ua ý kiến uận tội của đại diện VK đã đề nghị hướng xử ý vụ án. au khi
xem xét nhân thân của bị cáo, đánh giá tính chất, m c độ nghiêm trọng của hành vi
phạm tội, cũng như xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nh TNH đối với bị cáo,
Chủ tọa phiên tòa thấy rằng: Lê Thành N à người đã thành niên, có đ y đủ năng ực
và s c khỏe để nhận th c hành vi vận chuyển gỗ trái phép à vi phạm pháp uật. Song,
xuất phát t ý th c muốn vận chuyển gỗ trái phép về để sử dụng vào mục đích cá
nhân mà bị cáo đã có hành vi phạm tội như đã nói trên.
Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến chế độ quản ý và bảo vệ r ng
của Nhà nước, thể hiện ý th c coi thường pháp uật. Vì vậy, c n thiết phải xử phạt bị
cáo hình phạt t giam, cách y bị cáo ra ngoài cộng đồng xã hội một thời gian để có
điều kiện cải tạo, giáo dục bị cáo tr thành người ương thiện và nâng cao hiệu quả
phòng ng a chung.
Tuy nhiên, xét bị cáo có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nh . Do đó,
Thẩm phán- chủ tọa phiên tòa áp dụng Điều 54 BLH năm 2015, được sửa đổi, bổ
sung năm 2017 để quyết định hình phạt dưới m c thấp nhất của khung hình phạt à
cũng đủ s c răn đe đối với bị cáo.
Liên quan trong vụ án có ông Trương Đình V, à người nhận chuyển nhượng xe
ô tô biển số: 51C-701.08 t bà Nguyễn Thị Bé , sau đó ông V đã chuyển nhượng ại
cho ông Võ Mạnh H. Ông V cũng à người nói bị cáo ch hàng tạp hóa t thị trấn K
vào xã S. Việc bị cáo sử dụng xe ô tô để vận chuyển gỗ trái phép ông V và ông H
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không biết, do vậy trong vụ án này chủ tọa phiên tòa xác định họ à người có quyền
ợi, nghĩa vụ iên quan trong vụ án.
Liên quan trong vụ án có Đặng uốc H, à người đi nhờ xe N ch t xã S ra thị
trấn K. Việc N vận chuyển gỗ trái phép, H không biết nên trong vụ án này chủ tọa
phiên tòa xác định H là người àm ch ng trong vụ án.
Về hình phạt bổ sung:
ét thấy bị cáo Lê Thành N n đ u phạm tội và chưa được thu ợi bất chính t
việc vận chuyển gỗ, bị cáo chưa có gia đình riêng, hiện đang còn sống phụ thuộc vào
m , bị cáo chưa có nghề nghiệp ổn định nên Thẩm phán- chủ tọa phiên tòa không áp
dụng hình phạt bổ sung à hình phạt bằng tiền đối với bị cáo.
Về vật chứng của vụ án:
Đối với 01 xe ô tô biển kiểm soát 51C - 701.08, oại tải th ng kín, màu xanh,
nhãn hiệu: KIA và 01 giấy ch ng nhận đăng ký xe ô tô số: 114343, tên chủ s h u à:
Nguyễn Thị Bé . ét đây à xe của bà Nguyễn Thị Bé đã chuyển nhượng ại cho
ông Trương Đình V, sau đó ông V đã chuyển nhượng ại cho ông H. Việc bị cáo sử
dụng xe để vận chuyển gỗ trái phép ông H không biết nên c n trả ại xe và giấy tờ xe
cho ông H.
Đối với 0,740m3 gỗ t nhóm III đến nhóm IV, trong đó 0,645m3 gỗ x và 0,095
m3 gỗ tròn. ét đây à số gỗ bị cáo vận chuyển trái phép nên c n tịch thu bán sung
vào Ngân sách Nhà nước.
Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí H
Vì các ẽ trên:

T theo quy định của pháp uật.

QUYẾT ĐỊNH
Tuyên bố bị cáo Lê Thành N, phạm tội: “Vi phạm quy định về khai thác, bảo
vệ r ng và âm sản”.
+ Áp dụng điểm m khoản 1 Điều 232, Điều 38; các điểm h, i, s khoản 1 Điều
51, Điều 54 BLH năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.
ử phạt bị cáo Lê Thành N 04 (Bốn) tháng tù, thời hạn t tính t ngày chấp
hành án.
- Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLH và khoản 2 Điều 106 Bộ uật tố
tụng hình sự năm 2015:
Tuyên trả cho ông Võ Mạnh H 01 xe ô tô biển kiểm soát 51C 701.08, oại tải
th ng kín, màu xanh, nhãn hiệu: KIA và 01 giấy ch ng nhận đăng ký xe ô tô số:
114343, tên chủ s h u à: Nguyễn Thị Bé .
Tuyên tịch thu bán sung vào Ngân sách Nhà nước 0,740m3 gỗ t nhóm III đến
nhóm IV, trong đó 0,645m3 gỗ x và 0,095 m3 gỗ tròn.
(Đặc điểm cụ thể vật chứng nói trên theo Biên n giao nhận vật chứng ngày
09/7/2018 giữa Công an huyện K ang và Chi cục Thi hành án d n sự huyện K ang).
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- Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ uật Tố tụng hình sự năm 2015 và
Nghị quyết số 326 2016 UBTV H14 ngày 30 12 2016 của Ủy ban thường vụ uốc
hội về án phí, ệ phí Tòa án:
Buộc bị cáo Lê Thành N phải chịu 200.000 đồng án phí H

T.

Trong thời hạn 15 ngày kể t ngày tuyên án, bị cáo và nh ng người có quyền
ợi, nghĩa vụ iên quan có quyền àm đơn kháng cáo đề nghị TAND tỉnh Gia Lai xét
xử phúc thẩm./.
Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa

Nơi nhận:
-TAND tỉnh Gia Lai.
- KSND huyện Kbang.
-Công an huyện Kbang.
-B cáo.
-Người CQL,N LQ.
-Chi cục THADS huyện.
(Khi án có HLPL).
-Lưu HS A, PTA.

Nguyễn Thị Hồng Phương
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