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TrÇn V¨n TuÊn - KiÓm s¸t viªn
Trong ngµy 08/8/2017, t¹i trô së Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn G, tØnh N, xÐt xö s¬
thÈm vô ¸n h×nh sù thô lý sè 42/2017/HSST ngµy 10/7/2017, theo quyÕt ®Þnh ®-a
vô ¸n ra xÐt xö sè 44/2017/HSST-Q§ ngµy 25 th¸ng 7 n¨m 2017, ®èi víi c¸c bÞ
c¸o:
1. Nguyễn Văn C, sinh n¨m 1991; t¹i x· G, huyÖn G, tØnh N; tró t¹i th«n M,
x· G, huyÖn G, tØnh N; nghÒ nghiÖp: Lái xe; tr×nh ®é v¨n ho¸: Líp 12/12; con «ng
Nguyễn Văn C vµ bµ Bùi Thị C; vî Nguyễn Thị H, sinh n¨m 1994; vµ cã 02 con,
lín sinh n¨m 2013, nhá sinh n¨m 2015; tiÒn ¸n, tiÒn sù kh«ng; bÞ c¸o bÞ b¾t, t¹m
gi÷ tõ ngµy 29/04/2017, ®Õn ngµy 02/05/2017. §-îc thay ®æi b»ng biÖn ph¸p ng¨n
chÆn: “CÊm ®i khái n¬i c tró”. BÞ c¸o cã mÆt t¹i phiªn toµ.
2. Trần Văn H, sinh n¨m 1980; t¹i x· G, huyÖn G, tØnh N; tró t¹i th«n M, x·
G, huyÖn G, tØnh N; nghÒ nghiÖp: Lµm ruéng; tr×nh ®é v¨n ho¸: Líp 01/12; con «ng
TrÇn V¨n H (®· chÕt) vµ bµ NguyÔn ThÞ T (®· chÕt); vî, con ch-a cã; tiÒn ¸n, tiÒn
sù kh«ng; bÞ c¸o bÞ b¾t, t¹m gi÷ tõ ngµy 29/4/2017, ®Õn ngµy 02/5/2017. §-îc thay
®æi bºng biÖn ph¸p ng¨n chÆn: “CÊm ®i khái n¬i c tró”. BÞ c¸o cã mÆt t¹i phiªn
toµ.
3. §inh V¨n A, sinh n¨m 1975; t¹i x· G, huyÖn G, tØnh N; tró t¹i th«n M, x·
G, huyÖn G, tØnh N; nghÒ nghiÖp: Lµm ruéng; tr×nh ®é v¨n ho¸: Líp 5/12; con «ng
§inh V¨n K vµ bµ NguyÔn ThÞ T; vî Vò ThÞ X, sinh n¨m 1981; vµ cã 03 con, lín
sinh n¨m 1999, nhá sinh n¨m 2007; tiÒn ¸n kh«ng, tiÒn sù ngµy 09/10/2015 bÞ
C«ng an huyÖn G ra QuyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh, ph¹t tiÒn 1.000.000
®ång vÒ h¯nh vi “§¸nh b¹c”, ngµy 19/6/2017chÊp hµnh xong QuyÕt ®Þnh. Ngµy
06/01/2017 bÞ §ån C«ng an G thuéc C«ng an huyÖn G ra QuyÕt ®Þnh xö ph¹t vi
ph¹m h¯nh chÝnh, ph¹t tiÒn 1.500.000 ®ång vÒ h¯nh vi “§¸nh b¹c”, ng¯y
18/01/2017 chÊp hµnh xong QuyÕt ®Þnh; bÞ c¸o bÞ b¾t, t¹m gi÷ tõ ngµy 29/4/2017,
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®Õn ngµy 02/5/2017. §îc thay ®æi bºng biÖn ph¸p ng¨n chÆn: “CÊm ®i khái n¬i c
tró”. BÞ c¸o cã mÆt t¹i phiªn toµ.
4. NguyÔn Thanh L, sinh n¨m 1971; t¹i x· G, huyÖn G, tØnh N; tró t¹i th«n
M, x· G, huyÖn G, tØnh N; nghÒ nghiÖp: Lµm ruéng; tr×nh ®é v¨n ho¸: Líp 7/12;
con «ng NguyÔn Träng Ph vµ bµ NguyÔn ThÞ T (®Òu ®· chÕt); vî TrÇn ThÞ Ch, sinh
n¨m 1977; vµ cã 03 con, lín sinh n¨m 1997, nhá sinh n¨m 2008; tiÒn ¸n, tiÒn sù
kh«ng; bÞ c¸o bÞ b¾t, t¹m gi÷ tõ ngµy 29/4/2017, ®Õn ngµy 02/5/2017. §-îc thay
®æi b»ng biÖn ph¸p ng¨n chÆn: “CÊm ®i khái n¬i c tró”. BÞ c¸o cã mÆt t¹i phiªn
toµ.
5. NguyÔn §×nh §, sinh n¨m 1975; t¹i x· G, huyÖn G, tØnh N; tró t¹i th«n M,
x· G, huyÖn G, tØnh N; nghÒ nghiÖp: C«ng nh©n; tr×nh ®é v¨n ho¸: Líp 7/12; con
«ng NguyÔn V¨n V vµ bµ NguyÔn ThÞ Ch; vî NguyÔn ThÞ L, sinh n¨m 1977; vµ cã
02 con, lín sinh n¨m 2001, nhá sinh n¨m 2007; tiÒn ¸n, tiÒn sù kh«ng; bÞ c¸o bÞ
b¾t, t¹m gi÷ tõ ngµy 29/4/2017, ®Õn ngµy 02/5/2017. §-îc thay ®æi b»ng biÖn ph¸p
ng¨n chÆn: “CÊm ®i khái n¬i c tró”. BÞ c¸o cã mÆt t¹i phiªn toµ.
6. NguyÔn T- K, sinh n¨m 1978; t¹i x· G, huyÖn G, tØnh N; tró t¹i th«n M,
x· G, huyÖn G, tØnh N; nghÒ nghiÖp: Lµm ruéng; tr×nh ®é v¨n ho¸: Líp 10/12; con
«ng NguyÔn V¨n Ch vµ bµ Hµ ThÞ §; vî §Æng ThÞ T, sinh n¨m 1982; vµ cã 03 con,
lín sinh n¨m 2001, nhá sinh n¨m 2013; tiÒn ¸n, tiÒn sù kh«ng; bÞ c¸o bÞ b¾t, t¹m
gi÷ tõ ngµy 29/4/2017, ®Õn ngµy 02/5/2017. §-îc thay ®æi b»ng biÖn ph¸p ng¨n
chÆn: “CÊm ®i khái n¬i c tró”. BÞ c¸o cã mÆt t¹i phiªn toµ.
7. TrÇn Quèc T, sinh n¨m 1983; t¹i x· G, huyÖn G, tØnh N; tró t¹i th«n M,
x· G, huyÖn G, tØnh N; nghÒ nghiÖp: Lµm ruéng; tr×nh ®é v¨n ho¸: Líp 2/12; con
«ng TrÇn V¨n Ng vµ bµ NguyÔn ThÞ T; vî TrÇn ThÞ Th, sinh n¨m 1985; vµ cã 02
con, lín sinh n¨m 2007, nhá sinh n¨m 2009; tiÒn ¸n, tiÒn sù kh«ng; bÞ c¸o bÞ b¾t,
t¹m gi÷ tõ ngµy 29/4/2017, ®Õn ngµy 02/5/2017. §-îc thay ®æi b»ng biÖn ph¸p
ng¨n chÆn: “CÊm ®i khái n¬i c tró”. BÞ c¸o cã mÆt t¹i phiªn toµ.
8. Hµ V¨n Ph, sinh n¨m 1990; t¹i x· G, huyÖn G, tØnh N; tró t¹i th«n M, x·
G, huyÖn G, tØnh N; nghÒ nghiÖp: C«ng nh©n; tr×nh ®é v¨n ho¸: Líp 12/12; con «ng
Hµ V¨n V vµ bµ TrÇn ThÞ D; vî Bïi ThÞ T, sinh n¨m 1996; vµ cã 01 con sinh n¨m
2016; tiÒn ¸n, tiÒn sù kh«ng; bÞ c¸o bÞ b¾t, t¹m gi÷ tõ ngµy 29/4/2017, ®Õn ngµy
02/5/2017. §-îc thay ®æi b»ng biÖn ph¸p ng¨n chÆn: “CÊm ®i khái n¬i c tró”. BÞ
c¸o cã mÆt t¹i phiªn toµ.
9. Ph¹m V¨n L, sinh n¨m 1982; t¹i x· G, huyÖn G, tØnh N; tró t¹i th«n M,
x· G, huyÖn G, tØnh N; nghÒ nghiÖp: Lao ®éng tù do; tr×nh ®é v¨n ho¸: Líp 12/12;
con «ng Ph¹m Quang H vµ bµ NguyÔn ThÞ N; vî, con ch-a cã; tiÒn ¸n, tiÒn sù
kh«ng; bÞ c¸o bÞ b¾t, t¹m gi÷ tõ ngµy 29/04/2017, ®Õn ngµy 02/05/2017. §-îc thay
®æi bºng biÖn ph¸p ng¨n chÆn: “CÊm ®i khái n¬i c tró”. BÞ c¸o cã mÆt t¹i phiªn
toµ.
* Ng-êi cã quyÒn, lîi nghÜa vô liªn quan ®Õn vô ¸n:
ChÞ TrÇn ThÞ Ch, sinh n¨m 1977; tró t¹i th«n M, x· G, huyÖn G, tØnh N.
(V¾ng mÆt t¹i phiªn toµ).

nhËn thÊy
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C¸c bÞ c¸o bÞ ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn G truy tè vÒ hµnh vi ph¹m téi
nh- sau: Khoảng 19 giờ ngày 29/4/2017, Nguyễn Văn C đến nhà Nguyễn Thanh L
để cắt hộ cây cho L dọn lối đi chở vật liệu xây nhà. Khoảng 5 phút sau, Nguyễn
Đình Đ điều khiển xe mô tô BKS 35B1- 779.31 đến nhà L chơi, uống nước và
cùng cắt cây với C. Khoảng 19 giờ 15 phút cùng ngày, Đinh Văn A điều khiển xe
mô tô BKS 35H1-4550 đi qua cổng nhà L thì C nhờ Văn A soi hộ đèn xe máy để Đ
và C cắt cây. Sau khi cắt dọn xong cây, C, Đ và A vào nhà L ngồi uống nước (lúc
này L không ở nhà). Khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc ngồi uống nước
tại nhà L, C gọi điện thoại cho Trần Văn H nói: “Đến nhà anh L chơi tý”, H nói
“Ừ, anh đang lên”, sau đó H điều khiển xe mô tô BKS 35H5 – 0111 đến nhà L
chơi. Khoảng 19 giờ 40 cùng ngày, Nguyễn Tư K điều khiển xe mô tô BKS 35F8 –
5681 đến nhà L chơi uống nước. Trong lúc ngồi uống nước, C nói: “Anh em làm tý
liêng chơi cho vui” – ý rủ mọi người tham gia đánh bạc được thua bằng tiền, Đ, A,
K, H đồng ý. Sau đó, H đi ra quán tạp hóa mua 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân mang
về nhà L và lấy chiếc chiếu nhựa cũ (loại chiếu đôi) của nhà L để ở góc nhà trải ra
giữa phòng khách, rồi cùng với C, A, K, Đ ngồi xuống đánh bạc. H, Đ, A, C thống
nhất đánh bạc bằng hình thức đánh liêng, mức chơi mỗi ván thấp nhất là 10.000đ,
cao nhất là 150.000đ. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Trần Quốc T đi bộ đến nhà L và
tham gia đánh bạc. Khoảng 10 phút sau thì L về nhà, thấy mọi người đang đánh
bạc, L ngồi xuống tham gia đánh bạc cùng. Trong lúc đánh bạc, C gọi điện thoại
cho Phạm Văn L nói: “Đến nhà L uống nước”, L thấy C rủ đến uống nước nên trả
lời: “Anh đang ăn cơm, tý anh lên”, sau đó L điều khiển xe mô tô BKS 35H28720 đến nhà L. Khi đến nhà L, L thấy mọi người đang đánh bạc nên ngồi xuống
tham gia đánh bạc cùng. Khoảng 21 giờ cùng ngày, Hà Văn Ph đến nhà L chơi và
vào tham gia đánh bạc. Đến khoảng 21h30 phút cùng ngày, khi Nguyễn Văn C,
Trần Văn H, Đinh Văn A, Nguyễn Đình Đ, Nguyễn Tư K, Trần Quốc T, Nguyễn
Thanh L, Phạm Văn L và Hà Văn Ph đang tham gia đánh bạc thì bị lực lượng công
an huyện G phối hợp với Công an xã G tuần tra kiểm soát phát hiện bắt quả tang.
Thu giữ tại chiếu bạc số tiền 6.040.000 đồng (gồm: thu số tiền 3.040.000
đồng dưới chiếu bạc, 01 chiếc ví giả da màu nâu bên trong có số tiền 2.000.000
đồng của Nguyễn Thanh L để dưới chiếu bạc, 01 ví chiếc ví giả da màu nâu bên
trong có số tiền 1.000.000 đồng của Nguyễn Đình Đ để dưới chiếu bạc); 01 bộ bài
tú lơ khơ 52 quân; 01 chiếc chiếc nhựa cũ. Thu của Nguyễn Văn C số tiền 20.000
đồng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280, vỏ màu đen. Thu của Trần
Văn H số tiền 10.000 đồng, 01 xe mô tô BKS 35H5 – 0111, nhãn hiệu HONDA, 01
điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J1, vỏ màu trắng. Thu của Đinh Văn A 01
xe mô tô nhãn hiệu SKYGO, biển kiểm soát 35H1 - 4550, 01 điện thoại di động
nhãn hiệu Master – A106, vỏ màu trắng đen. Thu của Hà Văn Ph số tiền 460.000
đồng, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Xphone - X6216, vỏ màu đen. Thu của Trần
Quốc T số tiền 600.000 đồng, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia Lumia, vỏ
màu đen. Thu của Nguyễn Đình Đ 01 xe mô tô nhãn hiệu HONDA – AIR BLADE,
biển kiểm soát 35B1 – 779.31, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung – Duos,
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vỏ màu trắng. Thu của Nguyễn Tư K số tiền 500.000 đồng, 01 xe mô tô BKS 35F8
– 5681, nhãn hiệu CPI, 01 điện thoại di động nhãn hiệu FPT, vỏ màu đen, 01 điện
thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, vỏ màu xanh. Thu của Phạm Văn L 01 xe mô
tô BKS 35H2 – 8720, nhãn hiệu HONDA WAVE, trong cốp xe mô tô có số tiền
5.500.000 đồng, 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu HTC, vỏ màu trắng. Thu
của Nguyễn Thanh L 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 5130C, vỏ màu
xanh đen.
Quá trình điều tra xác định tổng số tiền các bị can sử dụng vào việc đánh bạc
là 7.630.000 đồng (gồm 6.040.000 đồng thu giữ tại chiếu bạc, 20.000 đồng thu giữ
của Nguyễn Văn C, 10.000 đồng thu giữ của Trần Văn H, 460.000 đồng thu giữ
của Hà Văn Ph, 500.000 đồng thu giữ của Nguyễn Tư K, 600.000 đồng thu giữ của
Trần Quốc T).
Tại cơ quan điều tra Nguyễn Văn C, Trần Văn H, Đinh Văn A, Nguyễn Đình
Đ, Nguyễn Tư K, Trần Quốc T, Nguyễn Thanh L, Phạm Văn L và Hà Văn Ph đã
khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình cùng đồng phạm.
T¹i b¶n c¸o tr¹ng sè 43/CT-VKS ngµy 07/7/2017, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n
huyÖn G ®· truy tè Nguyễn Văn C, Trần Văn H, Đinh Văn A, Nguyễn Đình Đ,
Nguyễn Tư K, Trần Quốc T, Nguyễn Thanh L, Phạm Văn L và Hà Văn Ph ra tr-íc
Tßa ¸n nh©n d©n huyÖn G ®Ó xÐt xö vÒ téi “§¸nh b¹c” theo kho°n 1 §iÒu 248 cña
Bé luËt H×nh sù.
T¹i phiªn Toµ vÞ ®¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t thùc hµnh quyÒn c«ng tè, vÉn gi÷
nguyªn quan ®iÓm truy tè nh- b¶n c¸o tr¹ng ®· nªu, sau khi luËn téi ®· ®Ò nghÞ Héi
®ång xÐt xö tuyªn bè c¸c bÞ c¸o Nguyễn Văn C, Trần Văn H, Đinh Văn A,
Nguyễn Đình Đ, Nguyễn Tư K, Trần Quốc T, Nguyễn Thanh L, Phạm Văn L và
Hà Văn Ph ph¹m téi “§¸nh b¹c”; §Ò nghÞ Héi ®ång xÐt xö ¸p dông kho¶n 1 §iÒu
248; ®iÓm h, p kho¶n 1 §iÒu 46; §iÒu 31 Bé luËt h×nh sù. Xö ph¹t bÞ c¸o §inh V¨n
A tõ 15 th¸ng ®Õn 18 th¸ng C¶i t¹o kh«ng giam gi÷ (®-îc trõ 03 ngµy t¹m gi÷ b»ng
09 ngµy C¶i t¹o kh«ng giam gi÷); thêi gian chÊp hµnh h×nh ph¹t C¶i t¹o kh«ng
giam gi÷ tÝnh tõ ngµy ñy ban nh©n d©n x· G, huyÖn G, tØnh N nhËn ®-îc b¶n sao
b¶n ¸n vµ quyÕt ®Þnh thi hµnh ¸n. KhÊu trõ tõ 10% ®Õn 15% thu nhËp hµng th¸ng
cña §inh V¨n A ®Ó sung quü Nhµ n-íc trong thêi gian chÊp hµnh ¸n.
Giao bÞ c¸o §inh V¨n A cho ñy ban nh©n d©n x· G, huyÖn G, tØnh N vµ gia
®×nh bÞ c¸o cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp trong viÖc gi¸m s¸t gi¸o dôc ®èi víi bÞ c¸o
trong thêi gian c¶i t¹o.
§Ò nghÞ H§XX ¸p dông kho¶n 1 §iÒu 248; ®iÓm p, h kho¶n 1 §iÒu 46 Bé
luËt H×nh sù: Xö ph¹t bÞ c¸o NguyÔn V¨n C tõ 9.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000
®ång. BÞ c¸o TrÇn V¨n H tõ 8.000.000 ®ång ®Õn 9.000.000 ®ång. BÞ c¸o NguyÔn
Thanh L tõ 6.000.000 ®ång ®Õn 7.000.000 ®ång. BÞ c¸o NguyÔn §×nh § tõ
7.000.000 ®ång ®Õn 8.000.000 ®ång. BÞ c¸o NguyÔn T- K tõ 7.000.000 ®ång ®Õn
8.000.000 ®ång. BÞ c¸o TrÇn Quèc T tõ 6.000.000 ®ång ®Õn 7.000.000 ®ång. BÞ
c¸o Hµ V¨n Ph tõ 7.000.000 ®ång ®Õn 8.000.000 ®ång. BÞ c¸o Ph¹m V¨n L tõ
6.000.000 ®ång ®Õn 7.000.000 ®ång.
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VÒ xö lý vËt chøng:
§Ò nghÞ ¸p dông §iÒu 41 Bé luËt H×nh sù, §iÒu 76 Bé luËt Tè tông H×nh sù:
TÞch thu sung quü Nhµ n-íc sè tiÒn c¸c bÞ c¸o dïng vµo viÖc ®¸nh b¹c lµ
7.630.000 đồng vµ 01 điện thoại di động Nokia 1280, màu đen thu gi÷ của NguyÔn
V¨n C; 01 điện thoại di động Samsung J1, màu tr¾ng thu gi÷ của TrÇn V¨n H lµ
ph-¬ng tiÖn dïng vµo viÖc ph¹m téi.
TÞch thu tiªu hñy 01 bé bµi tó l¬ kh¬ 52 qu©n, 01 chiÕu nhùa (loại chiếu đôi)
thu gi÷ cña gia ®×nh bÞ c¸o L vµ chÞ TrÇn ThÞ Ch vµ 02 vÝ gi¶ da mÇu n©u thu gi÷
cña L vµ § lµ c«ng cô dïng vµo viÖc ph¹m téi vµ vËt chøng kh«ng cã gi¸ trÞ.
Tr¶ l¹i cho bÞ c¸o Ph¹m V¨n L sè tiÒn 5.500.000 ®ång lµ sè tiÒn kh«ng sö
dông vµo ®¸nh b¹c, nh-ng vÉn tiÕp tôc qu¶n lý ®Ó ®¶m b¶o thi hµnh ¸n.
C¨n cø vµo c¸c chøng cø, tµi liÖu ®· ®-îc thÈm tra t¹i phiªn toµ, c¨n cø vµo
kÕt qu¶ tranh luËn t¹i phiªn toµ trªn c¬ së xem xÐt ®Çy ®ñ toµn diÖn chøng cø, ý
kiÕn cña KiÓm s¸t viªn, cña c¸c bÞ c¸o vµ lêi khai cña nh÷ng ng-êi tham gia tè tông
kh¸c.

xÐt thÊy
T¹i phiªn toµ c¸c bÞ c¸o Nguyễn Văn C, Trần Văn H, Đinh Văn A, Nguyễn
Đình Đ, Nguyễn Tư K, Trần Quốc T, Nguyễn Thanh L, Phạm Văn L và Hà Văn
Ph ®· khai nhËn toµn bé hµnh vi ph¹m téi cña m×nh ®óng nh- néi dung b¶n c¸o
tr¹ng mµ ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn G ®· truy tè. C¸c bÞ c¸o khai khoảng 19
giờ 40 ngày 29/4/2017, trong khi NguyÔn V¨n C, NguyÔn §×nh §, §inh V¨n A,
TrÇn V¨n H vµ NguyÔn T- K ngåi uèng n-íc ë nhµ NguyÔn Thanh L (lóc nµy L
kh«ng ë nhµ) t¹i th«n M, x· G, huyÖn G, tØnh N th× NguyÔn V¨n C rñ §, A, H vµ K
đánh bạc. Sau đó, H đi ra quán tạp hóa mua 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân mang về
nhà L và lấy chiếc chiếu nhựa cũ (loại chiếu đôi) của nhà L trải ra giữa phòng
khách, rồi cùng với C, A, K, Đ ngồi xuống đánh bạc bằng hình thức đánh "Liªng"
được thua bằng tiền với mức thắng thua thấp nhất là 10.000 đồng, cao nhất là
150.000 đồng mỗi ván. Khoảng 20 giê cïng ngµy Trần Quốc T đi bộ đến và tham
gia đánh bạc, khoảng 20 giê 10 phút thì L về nhà, thấy mọi người đang đánh bạc, L
ngồi xuống tham gia đánh bạc. Sau đó lần lượt, Ph¹m V¨n L, Hµ V¨n Ph đi đến
nhà L và vào tham gia cùng đánh bạc. Đến khoảng 21h30 phút cùng ngày, trong
khi C, H, A, §, K, T, L, L vµ Ph đang đánh bạc thì bị lực lượng công an huyện G
phối hợp với Công an xã G phát hiện bắt quả tang.
Lêi khai cña c¸c bÞ c¸o hoµn toµn phï hîp víi nhau, phï hîp víi lêi khai cña
ng-êi lµm chøng, ng-êi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan, phï hîp víi biªn b¶n b¾t
ng-êi ph¹m téi qu¶ tang, phï hîp víi c¸c tµi liÖu chøng cø kh¸c cã trong hå s¬ vô
¸n. §· ®ñ c¬ së kÕt luËn hµnh vi ®¸nh b¹c b»ng h×nh thøc “®¸nh liªng ” ®-îc thua
b»ng tiÒn, víi sè tiÒn sö dông ®Ó ®¸nh b¹c lµ 7.630.000 ®ång cña Nguyễn Văn C,
Trần Văn H, Đinh Văn A, Nguyễn Đình Đ, Nguyễn Tư K, Trần Quốc T, Nguyễn
Thanh L, Phạm Văn L và Hà Văn Ph ®· ph¹m téi “§¸nh b¹c”. C¨n cø tÝnh chÊt,
møc ®é, sè tiÒn dïng vµo viÖc ®¸nh b¹c vµ nh©n th©n cña c¸c bÞ c¸o. ViÖn kiÓm s¸t
nh©n d©n huyÖn G truy tè c¸c bÞ c¸o Nguyễn Văn C, Trần Văn H, Đinh Văn A,
Nguyễn Đình Đ, Nguyễn Tư K, Trần Quốc T, Nguyễn Thanh L, Phạm Văn L và
5

Hà Văn Ph theo kho¶n 1 §iÒu 248 Bé luËt H×nh sù lµ hoµn toµn ®óng ng-êi, ®óng
téi, ®óng ph¸p luËt.
Hµnh vi cña c¸c bÞ c¸o lµ nguy hiÓm cho x· héi, trùc tiÕp x©m ph¹m trËt tù
c«ng céng, an toµn c«ng céng ®-îc ph¸p luËt h×nh sù b¶o vÖ.
§¸nh b¹c ®ang lµ mét tÖ n¹n nguy hiÓm, bÞ gia ®×nh, x· héi lªn ¸n, Nhµ n-íc
ta ®ang ra søc lo¹i trõ. V× ®¸nh b¹c mµ nhiÒu gia ®×nh bÞ kh¸nh kiÖt, nî nÇn chång
chÊt, nã còng lµ nguyªn nh©n g©y nªn mét lo¹t c¸c lo¹i téi ph¹m kh¸c. C¸c bÞ c¸o
®Òu ®· thµnh niªn, ng-êi cã gia ®×nh, ng-êi ch-a cã gia ®×nh, nh-ng kh«ng chÞu tu
chÝ lµm ¨n l-¬ng thiÖn mµ l¹i tham gia ®¸nh b¹c kiÕm tiÒn bÊt chÝnh. Hµnh vi cña
c¸c bÞ c¸o bÞ chÝnh gia ®×nh c¸c bÞ c¸o lªn ¸n, lµm ¶nh h-ëng ®Õn an ninh, trËt tù
trªn ®Þa bµn, v× vËy ph¶i cã biÖn ph¸p xö lý thËt nghiªm minh, t-¬ng xøng víi hµnh
vi cña c¸c bÞ c¸o. §ång thêi ®¶m b¶o ®-îc tÝnh r¨n ®e, gi¸o dôc phßng ngõa chung.
§©y lµ vô ¸n ®ång ph¹m mang tÝnh gi¶n ®¬n, ®Ó c¸ thÓ ho¸ vÒ h×nh ph¹t cÇn
ph¶i x¸c ®Þnh vai trß, møc ®é tham gia vµo viÖc thùc hiÖn téi ph¹m cña tõng bÞ c¸o.
§èi víi NguyÔn V¨n C lµ ng-êi khëi x-íng, chñ ®éng rñ rª l«i kÐo c¸c bÞ
c¸o kh¸c tham gia ®¸nh b¹c, b¶n th©n bÞ c¸o tÝch cùc thùc hiÖn hµnh vi ®¸nh b¹c
cïng ®ång ph¹m. Do vËy NguyÔn V¨n C xÕp vai trß ®Çu trong vô vô ¸n.
§èi víi TrÇn V¨n H lµ ng-êi chuÈn bÞ c«ng cô, ph-¬ng tiÖn ®Ó cho c¸c bÞ
c¸o ®¸nh b¹c, b¶n th©n bÞ c¸o tÝch cùc thùc hiÖn hµnh vi ®¸nh b¹c cïng ®ång ph¹m.
Do vËy TrÇn V¨n H xÕp vai trß thø hai trong vô ¸n.
§èi víi Đinh Văn A ®· cã hai tiÒn sù, nh-ng kh«ng lÊy ®ã lµm bµi häc cho
b¶n th©n mµ cßn ph¹m téi. §èi víi Nguyễn Đình Đ, Nguyễn Tư K, Trần Quốc T,
Nguyễn Thanh L, Phạm Văn L và Hà Văn Ph ®Òu lµ nh÷ng ng-êi thùc hiÖn téi
ph¹m mét c¸ch tÝch cùc. Do vËy A, §, K, T, L, L vµ Ph lÇn l-ît xÕp vai trß sau
cïng trong vô ¸n.
Tuy nhiªn, khi ¸p dông h×nh ph¹t cô thÓ còng cÇn xem xÐt ®Õn trong qu¸
tr×nh ®iÒu tra vµ t¹i phiªn Toµ; c¸c bÞ c¸o ®Òu thµnh khÈn khai b¸o; ph¹m téi lÇn
®Çu vµ thuéc tr-êng hîp Ýt nghiªm träng, tá râ sù ¨n n¨n hèi c¶i. §©y lµ c¸c t×nh tiÕt
®-îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm p, h kho¶n 1 §iÒu 46 Bé luËt H×nh sù, cÇn ®-îc ¸p dông ®Ó
gi¶m nhÑ mét phÇn h×nh ph¹t cho c¸c bÞ c¸o.
XÐt tÝnh chÊt, møc ®é nguy hiÓm cña hµnh vi ph¹m téi, møc ®é tham gia vµo
viÖc thùc hiÖn téi ph¹m, c¸c t×nh tiÕt t¨ng nÆng, gi¶m nhÑ tr¸ch nhiÖm h×nh sù còng
nh- nh©n th©n cña c¸c bÞ c¸o Héi ®ång xÐt xö, xÐt thÊy kh«ng cÇn thiÕt ph¶i c¸ch ly
bÞ c¸o §inh V¨n A ra khái ®êi sèng x· héi mµ chØ cÇn giao bÞ c¸o cho chÝnh quyÒn
®Þa ph-¬ng n¬i bÞ c¸o th-êng tró vµ gia ®×nh bÞ c¸o cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp trong
viÖc gi¸m s¸t, gi¸o dôc ®èi víi bÞ c¸o. BÞ c¸o §inh V¨n A bÞ t¹m gi÷ 03 ngµy (tõ
ngµy 29/4/2017 ®Õn ngµy 02/5/2017) b»ng 09 ngµy c¶i t¹o kh«ng giam gi÷, sÏ ®-îc
trõ vµo thêi gian c¶i t¹o cña bÞ c¸o. KhÊu trõ 10% thu nhËp hµng th¸ng theo biªn
b¶n x¸c minh thu nhËp ®èi víi bÞ c¸o §inh V¨n A, ngµy 04/6/2017 lµ 1.750.000
®ång/th¸ng thµnh tiÒn lµ 175.000 ®ång/th¸ng, theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 31 Bé luËt
H×nh sù. §èi víi c¸c bÞ c¸o Nguyễn Văn C, Trần Văn H, Nguyễn Đình Đ, Nguyễn
Tư K, Trần Quốc T, Nguyễn Thanh L, Phạm Văn L và Hà Văn Ph Héi ®ång xÐt xö
xÐt thÊy, kh«ng cÇn thiÕt ph¶i c¸ch ly c¸c bÞ c¸o nµy ra khái ®êi sèng x· héi mµ chØ
cÇn ¸p dông h×nh ph¹t tiÒn, tuy lµ Ýt nghiªm kh¾c h¬n nh-ng lµ sù trõng ph¹t nÆng
vÒ kinh tÕ ®èi víi c¸c bÞ c¸o, míi cã t¸c dông gi¸o dôc, c¶i t¹o vµ n©ng cao c«ng
t¸c phßng ngõa chung, ®Ó thÓ hiÖn tÝnh nghiªm minh cña ph¸p luËt.
VÒ xö lý tµi s¶n t¹m gi÷ vµ vËt chøng:
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Qu¸ tr×nh ®iÒu tra, còng nh- t¹i phiªn Tßa ®· x¸c ®Þnh sè tiÒn c¸c bÞ c¸o
Nguyễn Văn C, Trần Văn H, Đinh Văn A, Nguyễn Đình Đ, Nguyễn Tư K, Trần
Quốc T, Nguyễn Thanh L, Phạm Văn L và Hà Văn Ph sö dông vµo viÖc ®¸nh b¹c
lµ 7.630.000 đồng (gồm 6.040.000 đồng thu giữ tại chiếu bạc, 20.000 đồng thu giữ
của Nguyễn Văn C, 10.000 đồng thu giữ của Trần Văn H, 460.000 đồng thu giữ
của Hà Văn Ph, 500.000 đồng thu giữ của Nguyễn Tư K, 600.000 đồng thu giữ của
Trần Quốc T). CÇn tÞch thu sung quü Nhµ n-íc.
§èi víi 01 bé bµi tó l¬ kh¬ 52 qu©n, 01 chiÕu nhùa thu gi÷ cña gia ®×nh bÞ
c¸o L vµ chÞ TrÇn ThÞ Ch vµ 02 vÝ gi¶ da mÇu n©u thu gi÷ cña L vµ § lµ c«ng cô
dïng vµo viÖc ph¹m téi vµ vËt chøng kh«ng cã gi¸ trÞ, cÇn tÞch thu tiªu huû.
§èi víi 01 điện thoại di động Nokia 1280, vỏ màu đen thu gi÷ của NguyÔn
V¨n C; 01 điện thoại di động Samsung J1, vỏ màu tr¾ng thu gi÷ của TrÇn V¨n H lµ
ph-¬ng tiÖn dïng vµo viÖc ph¹m téi, cÇn tÞch thu sung quü Nhµ n-íc.
§èi víi sè tiÒn 5.500.000 ®ång, thu giữ của Ph¹m V¨n L kh«ng sö dông vµo
®¸nh b¹c, cÇn tr¶ l¹i cho bÞ c¸o L, nh-ng vÉn tiÕp tôc qu¶n lý ®Ó ®¶m b¶o thi hµnh
¸n.
Đối với 01 xe mô tô biển kiểm soát 35H5 – 0.111, thu giữ của Trần Văn H;
01 xe mô tô BKS 35F8 – 5681, 01 điện thoại di động nhãn hiệu FPT, 01 điện thoại
di động nhãn hiệu Nokia 105, thu giữ của Nguyễn Tư K; 01 xe mô tô biển kiểm
soát 35B1 – 779.31, 01 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung – Duos, thu gi÷ của
Nguyễn Đình Đ; 01 xe mô tô biển kiểm soát 35H1 – 4550, 01 điện thoai di động
nhãn hiệu Master A106, thu gi÷ của Đinh Văn A; 01 điện thoại di động nhãn hiệu
Xphone - X6216, thu gi÷ của Hà Văn Ph; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia
Lumia 900, thu gi÷ của Trần Quốc T; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia
5130C, thu giữ của Nguyễn Thanh L; 01 điện thoại di động nhãn hiệu HTC-820G,
01 xe mô tô BKS 35H2 – 8720, thu g÷ của Phạm Văn L. Quá trình điều tra xác định
đều là tài sản hợp pháp của các bị c¸o, có nguồn gốc rõ ràng, các bị c¸o không sử
dụng vào việc đánh bạc. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện G đã trả
lại các tài sản nêu trên cho các bị c¸o, là phù hợp.
VÒ ¸n phÝ: C¸c bÞ c¸o ph¶i chÞu ¸n phÝ theo luËt ®Þnh.
VÒ quyÒn kh¸ng c¸o: C¸c bÞ c¸o, ng-êi cã quyÒn lîi nghÜa vô liªn quan cã
quyÒn kh¸ng c¸o theo luËt ®Þnh.
V× c¸c lÏ trªn.

QuyÕt ®Þnh
1. Tuyªn bè:
C¸c bÞ c¸o Nguyễn Văn C, Trần Văn H, Đinh Văn A, Nguyễn Đình Đ,
Nguyễn Tư K, Trần Quốc T, Nguyễn Thanh L, Phạm Văn L và Hà Văn Ph ph¹m
téi "§¸nh b¹c "
¸p dông kho¶n 1 §iÒu 248; ®iÓm p, h kho¶n 1 §iÒu 46; §iÒu 31 Bé luËt
H×nh sù.
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- Xö ph¹t bÞ c¸o §inh V¨n A 18 (m-êi t¸m) th¸ng C¶i t¹o kh«ng giam gi÷
(®-îc trõ 03 ngµy t¹m gi÷ b»ng 09 ngµy c¶i t¹o kh«ng giam gi÷); thêi gian chÊp
hµnh h×nh ph¹t C¶i t¹o kh«ng giam gi÷ cßn l¹i lµ 17 (m-êi bÈy) th¸ng 21 (hai m-¬i
mèt) ngµy, tÝnh tõ ngµy ñy ban nh©n d©n x· G, huyÖn G, tØnh N nhËn ®-îc b¶n sao
b¶n ¸n vµ quyÕt ®Þnh thi hµnh ¸n. KhÊu trõ 10% thu nhËp trong 18 (m-êi t¸m)
th¸ng, mçi th¸ng lµ 150.000 ®ång/th¸ng ®Ó sung quü Nhµ n-íc.
Giao bÞ c¸o §inh V¨n A cho ñy ban nh©n d©n x· G, huyÖn G, tØnh N vµ gia
®×nh bÞ c¸o cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp trong viÖc gi¸m s¸t gi¸o dôc ®èi víi bÞ c¸o
trong thêi gian c¶i t¹o.
¸p dông kho¶n 1 §iÒu 248, ®iÓm p, h kho¶n 1 §iÒu 46 Bé luËt H×nh sù:
+ Xö ph¹t bÞ c¸o NguyÔn V¨n C :
9. 000.000 (chÝn triÖu) ®ång.
+ Xö ph¹t bÞ c¸o TrÇn V¨n H:
8. 000.000 (t¸m triÖu) ®ång.
+ Xö ph¹t bÞ c¸o NguyÔn §×nh §:
7. 000.000 (bÈy triÖu) ®ång.
+ Xö ph¹t bÞ c¸o NguyÔn T- K:
7. 000.000 (bÈy triÖu) ®ång.
+ Xö ph¹t bÞ c¸o TrÇn Quèc T:
7. 000.000 (bÈy triÖu) ®ång.
+ Xö ph¹t bÞ c¸o NguyÔn Thanh L:
7. 000.000 (bÈy triÖu) ®ång.
+ Xö ph¹t bÞ c¸o Ph¹m V¨n L:
7. 000.000 (bÈy triÖu) ®ång.
+ Xö ph¹t bÞ c¸o Hµ V¨n Ph:
7. 000.000 (bÈy triÖu) ®ång.
2. VÒ xö lý vËt chøng:
¸p dông §iÒu 41 Bé luËt H×nh sù, §iÒu 76 Bé luËt Tè tông H×nh sù:
+ TÞch thu sung quü Nhµ n-íc sè tiÒn c¸c bÞ c¸o dïng vµo viÖc ®¸nh b¹c lµ
7.630.000 đồng (gồm 6.040.000 đồng thu giữ tại chiếu bạc, 20.000 đồng thu giữ
của Nguyễn Văn C, 10.000 đồng thu giữ của Trần Văn H, 460.000 đồng thu giữ
của Hà Văn Ph, 500.000 đồng thu giữ của Nguyễn Tư K, 600.000 đồng thu giữ của
Trần Quốc T) vµ 01 điện thoại di động Nokia 1280, màu đen thu gi÷ của NguyÔn
V¨n C; 01 điện thoại di động Samsung J1, màu tr¾ng thu gi÷ của TrÇn V¨n H lµ
ph-¬ng tiÖn dïng vµo viÖc ph¹m téi.
+ TÞch thu tiªu hñy 01 bé bµi tó l¬ kh¬ 52 qu©n, 01 chiÕu nhùa (loại chiếu
đôi) thu gi÷ cña gia ®×nh bÞ c¸o L vµ chÞ TrÇn ThÞ Ch vµ 02 vÝ gi¶ da mÇu n©u thu
gi÷ cña L vµ § lµ c«ng cô dïng vµo viÖc ph¹m téi vµ vËt chøng kh«ng cã gi¸ trÞ.
+ Tr¶ l¹i cho bÞ c¸o Ph¹m V¨n L sè tiÒn 5.500.000 ®ång lµ sè tiÒn kh«ng sö
dông vµo ®¸nh b¹c, nh-ng vÉn tiÕp tôc qu¶n lý ®Ó ®¶m b¶o thi hµnh ¸n.
(Sè tiÒn tÞch thu sung quü Nhµ N-íc vµ tr¶ l¹i bÞ c¸o L göi t¹i tµi kho¶n t¹m
gi÷ cña Chi côc Thi hµnh ¸n d©n sù huyÖn Gia ViÔn. §Æc ®iÓm chi tiÕt c¸c vËt
chøng tÞch thu tiªu huû, tÞch thu sung quü Nhµ N-íc theo biªn b¶n giao, nhËn vËt
chøng ngµy 07/7/2017 gi÷a C¬ quan c¶nh s¸t ®iÒu tra C«ng an huyÖn Gia ViÔn vµ
Chi côc Thi hµnh ¸n d©n sù huyÖn Gia ViÔn).
¸p dông §iÒu 357 Bé luËt d©n sù về việc phải chịu lãi suất nếu chậm thi
hành:
Trong tr-êng hîp bªn cã nghÜa vô trËm tr¶ tiÒn th× bªn ®ã ph¶i tr¶ l·i ®èi víi
sè tiÒn chËm tr¶ tương ứng với thời gian chậm trả.
Lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo thỏa thuận của các
bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất được quy định tại khoản 1 Điều 468
của Bộ luật dân sự; nếu không cã thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại khoản
2 Điều 468 của Bộ luật dân sự.
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“Tr-êng hîp b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh ®-îc thi hµnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 LuËt
thi hµnh ¸n d©n sù th× ng-êi ®-îc thi hµnh ¸n d©n sù, ng-êi ph¶i thi hµnh ¸n d©n sù
cã quyÒn tho¶ thuËn thi hµnh ¸n, quyÒn yªu cÇu thi hµnh ¸n, tù nguyÖn thi hµnh ¸n
hoÆc bÞ c-ìng chÕ thi hµnh ¸n theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 6, 7 vµ 9 LuËt thi hµnh ¸n
d©n sù; Thêi hiÖu thi hµnh ¸n ®-îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 30 luËt thi hµnh
¸n d©n sù”
3. VÒ ¸n phÝ:
¸p dông: §iÒu 99 Bé luËt Tè tông H×nh sù; §iÒu 23 NghÞ quyÕt sè
326/2016/UBTVQH14, ngµy 30/12/2016 cña ñy ban Th-êng vô Quèc Héi. Buéc
mçi bÞ c¸o ph¶i chÞu 200.000 (Hai tr¨m ngµn)®ång ¸n phÝ H×nh sù s¬ thÈm.
¸n xö c«ng khai s¬ thÈm, cã mÆt bÞ c¸o cã quyÒn kh¸ng c¸o b¶n ¸n trong
thêi h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n. V¾ng mÆt ng-êi cã quyÒn lîi nghÜa vô liªn
quan cã quyÒn kh¸ng c¸o b¶n ¸n trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®-îc b¶n ¸n
hoÆc b¶n ¸n ®-îc niªm yÕt c«ng khai.
N¬i nhËn:
- TAND tØnh N;
- C«ng an huyÖn G;
- T.H.A huyÖn G;
- VKS huyÖn G;
- BÞ c¸o;Ng-êi cã QLNVLQ;
- L-u hå s¬, v¨n phßng;
(Th«ng b¸o cho chÝnh quyÒn
®Þa ph-¬ng n¬i bÞ c¸o c- tró).

thay mÆt héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm

ThÈm ph¸n - chñ to¹ phiªn toµ
(§· ký)
Hµ ThiÖn Thµnh
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