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NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
------------------------------TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
-Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Văn Bình
Các Thẩm phán: Ông Đỗ Văn Hiên
Bà Nguyễn Thị Kim Hồng
-Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Trà My – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Gia
Lai.
-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tham gia phiên tòa: Bà Đỗ
Thị Hoà- Kiểm sát viên.
Ngày 27 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai, xét xử
phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 67/2021/TLPT-HS ngày
13 tháng 9 năm 2021 đối với bị cáo Nguyễn Tuấn Ngh và Nguyễn Ngọc Gi do có
kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 20/2021/HSST ngày
30 tháng 7 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Chư P, tỉnh Gia Lai.
*Các bị cáo có kháng cáo:
1. Nguyễn Tuấn Ngh; tên gọi khác: Không; Sinh năm 1986, tại: Gia Lai; Nơi
cư trú: Thôn 2, xã Nghĩa H, huyện Chư P, tỉnh Gia Lai; Quốc tịch: Việt Nam; Dân
tộc: Kinh; Tôn giáo: Công giáo; Nghề nghiệp: Làm nông; Trình độ học vấn: 8/12.
Con ông Nguyễn Văn H (đã chết) và bà Nguyễn Thị L. Bị cáo chưa có vợ. Nhân
thân: Ngày 07/10/2010 tại Bản án số 21/2010/HSST của Tòa án nhân dân huyện
Chư P, tỉnh Gia Lai xử phạt Nguyễn Tuấn Ngh 07 tháng tù, về tội “Cố ý gây
thương tích”. Ngày 24/10/2011 chấp hành xong hình phạt tù (đã được xóa án tích);
tiền án, tiền sự: Không. Ngày 23/02/2021, bị cáo bị bắt khi đang thực hiện hành vi
đánh bạc và bị bị tạm giữ từ ngày 23/02/2021 đến ngày 04/3/2021 thay đổi biện
pháp ngăn chặn bằng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên
tòa.
2. Nguyễn Ngọc Gi; tên gọi khác: Không; Sinh năm 1982, tại: Gia Lai; Nơi
cư trú: Thôn 2, xã Nghĩa H, huyện Chư P, tỉnh Gia Lai; Quốc tịch: Việt Nam; Dân
tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Làm nông; Trình độ học vấn: 12/12. Con
ông Nguyễn Ngọc C và bà Trương Thị H. Bị cáo chưa có vợ. Nhân thân: Tiền án:
Tại Bản án số 17/2008/HSST ngày 08/5/2008 của Tòa án nhân dân huyện Chư P,
tỉnh Gia Lai và Bản án phúc thẩm số 84/2008/HSPT ngày 29/9/2008 của Tòa án
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nhân dân tỉnh Gia Lai xử phạt Nguyễn Ngọc Gi 36 tháng tù, về tội “Cố ý gây
thương tích”. Ngày 01/10/2011 Giáp chấp hành xong hình phạt tù, nhưng chưa
chấp hành xong phần bồi thường về dân sự nên chưa được xóa án tích; tiền sự:
Không. Ngày 23/02/2021, bị cáo đến công an huyện Chư P đầu thú và bị tạm giữ từ
ngày 23/02/2021 đến ngày 04/3/2021 thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp
ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.
Trong vụ án còn có 10 bị cáo khác nhưng không có kháng cáo, không bị
kháng cáo và cũng không bị kháng nghị.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
1.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 sáng ngày 22/02/2021, Nguyễn Thế Qu, Dương Anh Kh, Nguyễn Văn
Th bàn bạc với nhau về việc làm cái để đánh bạc ăn tiền bằng hình thức xóc bầu
cua. Kh chuẩn bị công cụ gồm 01 đĩa; 01 bát bằng kim loại; 01 tờ giấy có in hình
bầu, cua, tôm, cá, gà, nai; 03 hạt bầu cua, rồi đưa cho Th cất giữ. Đến khoảng
20h00 ngày 22/02/2021, Qu, Kh, Th rủ nhau đến bãi đất sau hội trường thôn 2, xã
Nghĩa H, huyện Chư P để cầm cái xóc bầu cua. Th góp 900.000 đồng và đã đưa số
tiền này cho Kh, Kh đồng ý góp 700.000 đồng, Qu đồng ý góp 1.000.000 đồng
nhưng cả Kh và Qu chưa bỏ tiền ra.
Khi vào chơi thì Th lấy công cụ chuẩn bị trước đó để Qu và Kh thay nhau
cầm cái còn Th đứng ngoài cảnh giới. Những người tham gia đánh bạc gồm có:
Lưu Công Ngh, Hồ Văn Th, Nguyễn Văn H, Nguyễn Ngọc Gi, Nguyễn Tuấn Ngh,
Trần Hữu Đ, Võ Văn D, Huỳnh Tự H, Dương Xuân H, tất cả cùng trú tại xã Nghĩa
H, huyện Chư P. Cũng thời điểm này Lê Việt T và Nguyễn Nam K cũng có mặt
nhưng chỉ xem không chơi. Trong quá trình đánh bạc thì Lưu Công Ngh, Huỳnh
Tự H, Võ Văn D, Hồ Văn Th ra về trước. Số tiền đặt cược mỗi ván là từ 200.000
đồng đến 600.000 đồng. Thời gian mỗi ván kéo dài trung bình từ 4-5 phút. Ban
đầu Kh là người cầm cái (Qu đứng ngoài không tham gia chơi), đến khoảng 23 giờ
30 thì Qu vào thay Kh cầm cái( Kh đứng ngoài không tham gia chơi). Trong quá
trình chơi thì những người chơi “tả” qua lại ăn thua với nhau. Đến 00h05 ngày
23/02/2021, khi các đối tượng trên đang đánh bạc thì bị Công an huyện Chư P phát
hiện bắt quả tang, bắt giữ tại chỗ Nguyễn Tuấn Ngh và Nguyễn Văn H, những
người còn lại bỏ chạy. Thu giữ trên chiếu bạc số tiền 6.220.000 đồng và các công
cụ, phương tiện dùng để đánh bạc gồm: 01 bát tô bằng kim loại, 01 đĩa bằng kim
loại, 01 tấm bạt hình chữ nhật có kích thước (85x58)cm in hình các con vật bầu,
cua, tôm, cá, gà, nai có dòng chữ “Hột Kê Huề - Tả Thêm Tiền”, 03 hột bầu cua
hình khối lập phương có sáu mặt, trên mỗi mặt có in hình các con vật bầu, cua,
tôm, cá, gà, nai và 04 chiếc xe gồm: Xe mô tô Sirius màu đỏ đen BKS 81K6-2131,
xe mô tô Wave S màu đen BKS 81X1-010.57, xe mô tô Wave RS màu đỏ đen
BKS 81R1-4602, xe mô tô Jupiter màu đen BKS 60V1-9929.
Sáng cùng ngày 23/02/2021, Nguyễn Thế Qu, Trần Hữu Đ, Nguyễn Ngọc
Gi, Nguyễn Văn Th, Lưu Công Ngh, Dương Anh Kh đến Công an huyện Chư P
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đầu thú. Ngày 01/3/2021, Hồ Văn Th, Huỳnh Tự H, Võ Văn D đến Công an huyện
Chư P đầu thú. Ngày 10/3/2021, Dương Xuân H đến Công an huyện Chư P đầu
thú và khai nhận hành vi tham gia đánh bạc ngày 22/02/2021 và bị tạm giữ, tạm
giam.
Qua điều tra xác định số tiền các đối tượng mang theo để sử dụng vào việc
đánh bạc cụ thể như sau: Dương Anh Kh mang theo 700.000 đồng, Nguyễn Thế
Qu mang theo 1.000.000 đồng, Nguyễn Văn Th mang theo 900.000 đồng, Lưu
Công Ngh mang theo 200.000 đồng, Trần Hữu Đ mang theo 600.000 đồng,
Nguyễn Văn H mang theo 700.000 đồng, Nguyễn Văn Giáp mang theo 200.000
đồng, Nguyễn Tuấn Ngh mang theo 900.000 đồng, Hồ Văn Th mang theo 200.000
đồng, Huỳnh Tự H mang theo 300.000 đồng, Võ Văn D mang theo 80.000 đồng,
Dương Xuân H mang theo 2.600.000 đồng. Tổng cộng là 8.380.000 đồng.
2. Giải quyết của Tòa án cấp sơ thẩm:
Tại bản án hình sơ sơ thẩm số 20/2021/HSST ngày 30-7-2021 của Tòa án
nhân dân huyện Chư P, tỉnh Gia Lai đã quyết định:
Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Tuấn Ngh và Nguyễn Ngọc Gi phạm tội “Đánh
bạc”.
-Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều
52; Điều 38 và Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017;
Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Gi 12 (mười hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ
ngày bị cáo chấp hành án, được trừ thời gian bị tạm giữ (từ ngày 23/02/2021 đến
ngày 04/3/2021).
-Căn cứ Khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 38 và Điều 58
Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017;
Xử phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Ngh 07 (bảy) tháng tù. Thời hạn tù tính từ
ngày bị cáo chấp hành án, được trừ thời gian bị tạm giữ (từ ngày 23/02/2021 đến
ngày 04/3/2021).
Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên hình phạt đối với các bị cáo khác,
xử lý vật chứng, nghĩa vụ chịu án phí và quyền kháng cáo của các bị cáo theo luật
định.
3. Kháng cáo của các bị cáo
Ngày 10/8/2021 bị cáo Nguyễn Tuấn Ngh và Nguyễn Ngọc Gi kháng cáo
xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.
4. Diễn biến tại phiên tòa phúc thẩm:
Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo rút kháng cáo xin được hưởng án treo và
giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử đình chỉ đối với phần kháng cáo xin
hưởng án treo do các bị cáo rút kháng cáo và căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355,
Điều 356 của Bộ luật tố tụng hình sự không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ
hình phạt của các bị cáo giữ nguyên bản án sơ thẩm.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
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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 các bị cáo rút kháng cáo phần xin được hưởng án treo. Xét
việc rút kháng cáo của các bị cáo là tự nguyện, Hội đồng xét xử đã giải thích cho
các bị cáo về hậu quả của việc rút một phần kháng cáo. Căn cứ Điều 342, Điều 348
Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với phần
rút kháng cáo.
[2] Về hành vi phạm tội của các bị cáo: Tại phiên toà phúc thẩm các bị cáo
khai nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng và bản án sơ thẩm đã tuyên, có
đủ căn cứ để xác định bị cáo Nguyễn Ngọc Gi và Nguyễn Tuấn Ngh đã cùng các
đồng phạm thực hiện đánh bạc bằng hình thức xóc bầu cua, tổng số tiền các bị cáo
tham gia đánh bạc là 8.380.000 đồng. Vì vậy, Tòa án nhân dân huyện Chư P xét xử
các bị cáo về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự
năm 2015 là đúng người, đúng tội.
[3] Về kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo: Xét các bị cáo đều
có nhân thân xấu, bị cáo Giáp phạm tội lần này thuộc trường hợp tái phạm, bị cáo
Nghị đã bị xét xử về tội “Cố ý gây thương tích” nhưng các bị cáo không tu dưỡng,
rèn luyện ý thức chấp hành pháp luật mà lại tiếp tục phạm tội. Tòa án cấp sơ thẩm
đã xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và xử bị cáo Nguyễn Ngọc Gi
mức án 12 (mười hai) tháng tù, bị cáo Nguyễn Tuấn Ngh 07 (bảy) tháng tù là thỏa
đáng, tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo. Vì vậy kháng cáo của bị
cáo không được Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận.
Do kháng cáo không được chấp nhận nên các bị cáo 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.
Vì các lẽ trên;
U

T ĐỊNH

1. Căn cứ vào Điều 342, Điều 348 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015,
đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo xin hưởng án treo của các bị cáo.
2. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình
sự năm 2015,
Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 20/2021/HSST ngày 30-7-2021 của
Tòa án nhân dân huyện Chư P, tỉnh Gia Lai về phần hình phạt.
Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h
khoản 1 Điều 52; Điều 38 và Điều 58 Bộ luật Hình sự.
Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Gi 12 (mười hai) tháng tù về tội “Đánh bạc”.
Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án, được trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày
23/02/2021 đến ngày 04/3/2021.
Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 và
Điều 58 Bộ luật Hình sự.
4

Xử phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Ngh 07 (bảy) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời
hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án, được trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày
23/02/2021 đến ngày 04/3/2021.
3. Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; 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, lệ phí tòa án:
buộc bị cáo Nguyễn Ngọc Gi và Nguyễn Tuấn Ngh mỗi bị cáo phải nộp 200.000
đồng tiền án phí hình sự phúc thẩm.
4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có 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:
- VKSND tỉnh Gia Lai;
- Sở tư pháp tỉnh Gia Lai
- CQCSĐT huyện Chư P
- VKS huyện Chư P
- TAND huyện Chư P (2);
- Chi cục THADS huyện Chư P;
- Bị cáo;
- Lưu VT, THS, HSVA.

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
Thẩm phán - chủ tọa phiên toà

Võ Văn Bình
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