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NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÙ GIA MẬP, TỈNH BÌNH PHƯỚC
Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ toạ phiên tòa:Ông Nguyễn Hữu Thoại
Các Hội thẩm nhân dân:Bà Lê Thị Hằng
Ông Lê Văn Thành
Thư ký ghi biên bản phiên tòa:Ông Đỗ Hoàng Tuấn Anh - Thư ký Tòa án.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước tham gia
phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Chạm - Kiểm sát viên.
Ngày 20tháng 4 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bù Gia Mập, tỉnh
Bình Phước xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 12/2022/HSST ngày 16
tháng 3 năm 2022 đối vớibị cáo:
Huỳnh Trung P sinh năm 1977, tại: Bình Phước; HKTT: Thôn Đ, xã Đ, huyện
Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn:5/12; dân tộc:
Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: (không); quốc tịch: Việt Nam; con ông Huỳnh Văn T (đã
chết) và bà Lê Thị Hồng T (đã chết); có vợ (đã ly hôn) và ba người con; tiền án, tiền sự:
(không); bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 14/11/2021;thay đổi biện pháp tạm giam bằng
biện pháp cho bảo lĩnh ngày 09/12/2021;bị cáo có mă ̣t ta ̣i phiên tòa.
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
Bùi Thị Hồng V, sinh năm 1982; trú tại: Thôn Đ, xã Đ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh
Bình Phước; (có mặt).
- Người làm chứng:
1. Đoàn Ngọc L, sinh năm 1992; trú tại:Thôn Đ, xã Đ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh
Bình Phước; (vắng mặt).
2. Nguyễn Ngọc H, sinh năm 1980; trú tại: Ấp N, xã T, huyện Hớn Quản, tỉnh
Bình Phước; (vắng mặt).
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình tranh tụng tại phiên tòa, nội
dung vụ án được tóm tắt như sau:
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Ngày 13/11/2021, Huỳnh Trung P điện thoại cho đối tượng C (không rõ nhân
thân, lai lịch) ở xã Đ, huyện Bù Gia Mập hỏi mua thịt dê, đồng thời C giới thiệu có cá thể
tê tê khoảng 04 kg, giá mỗi ki-lô-gam là 800.000 đồng thì P đồng ý mua về để bán kiếm
lời. C và P thỏa thuận thời gian, địa điểm giao nhận tê tê là tại đập nước thôn B, xã Đ,
huyện Bù Gia Mập. Khoảng 11 giờ ngày 14/11/2021, P điều khiển xe mô tô biển kiểm
soát 93T2-1724 từ nhà tại chợ Đ đến điểm hẹn, khi P đến nơi thì C giao thịt dê cho P, còn
cá thể tê tê C bỏ vào trong 01 bao tải màu trắng để dưới đường mương thoát nước và nói
P tự xuống lấy. P phát hiện tê tê đã chết nhưng vẫn mua về để lấy vãy làm thuốc sử dụng.
P để tê tê lên xe mô tô và nói C đi về nhà P lấy tiền. Khi C và P đi đến đoạn đường
ĐT741 thuộc thôn Đ, xã Đ, huyện Bù Gia Mập thì bị Công an huyện Bù Gia mập phát
hiện bắt người phạm tội quả tang đối với P, còn C bỏ chạy thoát.
Vâ ̣t chứng thu giữ:01 cá thể Tê Tê đã chết; 01 bao tải màu trắng; 01 xe mô tô biển
kiểm soát 93T2-XXXX màu đỏ đen.
Tại kết luận giám định số 147/CV- STHMN ngày 16/11/2021 của Viện Sinh thái
học Miền Nam – Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam kết luận:Mẫu vật được
trưng cầu giám định là loài Tê Tê Java, là loài động vật hoang dã thuộc lớp thú
(Mammalia), Bộ có vảy (Pholidota), Họ Tê Tê (Manidae); tổng khối lượng là 3,5kg.
Ngày23/11/2021,Huỳnh Trung P bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bù
Gia Mập khởi tố bị can để điều tra.
Bản cáo trạng số 12/CT-VKS ngày 14-3-2022 của Viện kiểm sát nhân dânhuyện
Bù Gia Mập truy tố bị cáo Huỳnh Trung P về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật
nguy cấp, quý, hiếm” theo điể m akhoản 1 Điề u 244 Bô ̣ luâ ̣t Hình sự.
Đại diện Viện kiểm sátgiữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Huỳnh Trung P về tội
“Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.Quá trình điều tra và tại
phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị
Hội đồng xét xử:
- Xử phạt bị cáo từ 12 đến 15 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách theo
quy định.
- Về vật chứng của vụ án:Tịch thu tiêu hủy : 01 bao tải màu trắng, 01 túi lưới màu
xanh.01 cá thể Tê Tê đã chết và 01 xe mô tô biển kiểm soát 93T2-XXXX màu đỏ đen Cơ
quan Điều tra đã xử lý nên không đề cập.
Trong quá điều tra và tại phiên tòa, những người tham gia tố tụng có ý kiến như
sau:
- Bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin xem xét giảm nhẹ hình phạt.
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Bùi Thị Hồng V khai: Xe mô tô biển
kiểm soát 93T2-XXXX là của chị V và chị V đã nhận lại xe nên không có yêu cầu gì
khác.
NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:
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, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:
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[1]Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Bù Gia Mập,
Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Gia Mập, 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. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và người tham gia tố tu ̣ng kháckhông
có người nào có 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.
[2] Về áp dụng Bộ luật Hình sự để xét xử: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 2 của Nghị
quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 về việc thi hành Bộ luật Hình sự số
100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo luật số 12/2017/QH14. Các
hành vi phạm tội thực hiện từ ngày 01/01/2018 trở đi thì áp du ̣ng Bô ̣ luâ ̣t Hình sự năm
2015 để giải quyết.
[3]Đối chiếu lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với biên bản phạm tội quả
tangvàcác tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ về thời gian, địa điểm phạm tội và vật chứng
vụ án. Hô ̣i đồ ng xét xử có đủ cơ sở kế t luâ ̣n :Ngày 14/11/2021, bị cáo mua 01 cá thể Tê
Tê đã chết vận chuyển về nhà để lấy vảy làm thuốc, trên đường vận chuyển thì bị bắt quả
tang.
[4]Theo quy định tại Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, Nghị định
số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 và Nghị định số 64/2019/NĐ – CP ngày 16/7/2019
của Chính Phủ sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 thì cá thể
Tê Tê là động vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.
[5]Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội , xâm pha ̣m các quy định về quản
lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, xâm phạm các quy định của Nhà nước trong
việc bảo vệ cân bằng hệ sinh thái, đa dạng sinh học của loài động vật này. Bị cáo thực
hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, động cơ cá nhân, mục đích mua Tê Tê đã
chết vận chuyển về nhà để lấy vảylàm thuốc. Khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo đã đủ
tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Hành vi của bị cáo có đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm
quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”; Viê ̣n kiể m sát truy tố và luâ ̣n tô ̣i bi ̣
cáo theo điể m a khoản 1 Điề u 244 Bô ̣ luâ ̣t Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.
[6] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo:Bị cáo chưa có
tiề n án , tiề n sự;bị cáo làngười trực tiếp mua vận chuển cá thể Tê Tê. Vì vậy,cần áp dụng
hình phạt tù tương xứng với hành vi của bị cáo, nhằm giáo dục bị cáo có ý thức tôn trọng
pháp luật, tôn trọng quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếmvà phòng
ngừa chung.
[7]Về tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự:Bị cáo có các tình tiết
giảm nhẹ trách nhiê ̣m hiǹ h sự như:“Thành khẩ n khai báo , ăn năn hố i cải ”, “Cha mẹ là
người công với cách mạng”;đây là những tình tiết giảm nhẹ được xem xét khi lượng hình
quy đinh
̣ ta ̣i các điể m s khoản 1, khoản 2Điề u 51 của Bộ luật Hình sự.Bị cáo không có
tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
[8] Xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51;
nhân thân tốt; có nơi cư trú rõ ràng; có khả năng tự cải tạo, nên không cần thiết cách ly bị
cáo khỏi xã hội mà áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự cho bị cáo được hưởng án treo
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và thực hiện các nghĩa vụ theo Luật Thi hành án hình sự trong thời gian thử thách cũng
đủ tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo.
[9] Đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án đối với bị cáo là phù hợp và đề nghị xử
lý vật chứnglà có căn cứ,nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.
[10]Về vật chứng:01 bao tải màu trắng, 01 túi lưới màu xanh không có giá trị nên
tịch thu tiêu hủy. 01 cá thể Tê Tê đã chết và 01 xe mô tô biển kiểm soát 93T2-1724 màu
đỏ đen Cơ quan Điều tra đã xử lý là đúng nên Hội đồng xét xử không xem xét lại.
[11] Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu theo quy của pháp luật.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
1.Tuyên bố bi ̣cáo Huỳnh Trung P phạm tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật
nguy cấp, quý, hiếm”.
Áp dụng điể m a khoản 1 Điều 244; Điều 38; Điều 50;điểms khoản 1, khoản 2Điều
51; Điều 65của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Huỳnh Trung P 01(Một) năm tù, cho
hưởng án treo, thời gian thử thách 02(Hai) năm, kể từ ngày tuyên án (20/4/2022) và thực
hiê ̣n các nghiã vu ̣ trong thời gian thử thách theo quy đinh
̣ của Luâ ̣t Thi hành án hình sự.
Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Đ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước nơi
bị cáo cư trú giám sát giáo dục.
Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì áp dụng theo quy định tại khoản 3 Điều
92 Luật Thi hành án hình sự.
Trong thời gian thử thách, người đươ ̣c hưởng án treo cố ý vi pha ̣m nghiã vu ̣ 02 lầ n
trở lên thì Tòa án có thể quyế t đinh
̣ buô ̣c người đươ ̣c hưởng án treo phải chấ p hành hình
phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.
2. Vềvâ ̣t chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố
tụng hình sự.
Tịch thu tiêu hủy 01 bao tải màu trắng, 01 túi lưới màu xanh.
3.Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điề u 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết
số 326/2016/ UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp
quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.
Bị cáo phải chịu 200.000 đồ ng (Hai trăm nghìn đồ ng) án phí hình sự sơ thẩm.
4. Bịcáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo trong
thời ha ̣n 15 ngày, kể từ ngày tuyên án (20/4/2022).
Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân
sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa
thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế
thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi
hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.
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Nơi nhận:
- TAND, VKSND tỉnh Bình Phước;
- VKSND huyện Bù Gia Mập;
- Chi cục THADS huyện Bù Gia Mập;
- CA huyện Bù Gia Mập (03 bản);
- Bị cáo; người tham gia tố tụng;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký)

Nguyễn Hữu Thoại
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