
VIỆN KIẺM SÁT NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỐI CAO Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

VIỆN KSND ĐÁK LẤK
* - - -  MÃN ĐẾN

Số: 3-^/VKSTC-V14
V/v giải đáp một số khó khăn, vướne 
mắc trong việc áp dụns pháp luật hình 

sự về tội đánh bạc

Hà Nội, ngày ]0j tháng 7 năm 2020

NgàyịỊ tháng J  ._nâm ĩỂ ù .

Kính gửi: - VKSND tỉnh Đắk Lắk- VKSND tỉnh Đăk Lăk;
- VKSND tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu.

Phúc đáp Công văn số 82/VKS-P7 ngày 04/2/2020 của VKSND tỉnh Đắk 
Lấk và Công văn số 286/VKS-P2 ngày 25/5/2020 của VKSND tỉnh Bà Rịa -  

Vũng Tàu về việc xác định số tiền đánh bạc 01 lần đối với hình thức chơi số đề, 

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14), VKSND tối cao nhận thấy đây là 
vấn đề phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau và cần phải có hướng dẫn của Hội 
đồng Thấm phán Tòa án nhân dân tối cao. Trong khi chờ hướna dẫn của TANDđông Thâm phán Tòa án nhân dân tôi cao. Trong kill chờ hướng dân của T A N D ^ ^ T hI  
tối cao, Vụ 14 VKSND tối cao xin trao đổi quan điểm về vấn đề này như sau: '

1. Trường hợp đảnh bạc bằng hình thức chơi số đề lấy kết quả ở nìứễu 
đài xổ số khác nhau thì số tiền đánh bạc được tính ở 01 đài xổ số hay ở rôVV/T
các đài xồ số trong ngày?

- Hiện nay có 03 đài xổ số chính ở miền Băc, miền Trung và miền Nam có 
thời điểm quay số trúng thưởng khác nhau. Do vậy, nếu trong cùng một ngày, 
người chơi số đề mua số đề của 01 chủ đề mà lấy kết quả ở các đài xổ số miền Bắc,
miền Trung và miền Nam thì số tiền đánh bạc được xác định ở từng đài xổ số, bởi 
vì, mặc dù trong cùng một ngày nhưng các đài xổ số miền Bắc, miền Trung và 
miền Nam có thời điểm mở thưởng khác nhau, mà hành vi đánh bạc chỉ được coi là 
đã hoàn thành tại thời điểm mở thưởng nên mỗi lần chơi đề ở 01 đài với một số tiền 
nhất định cần được tính là 01 lần độc lập; nếu số tiền của mỗi lần chơi số đề đó đều 
đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì phải xác định là phạm tội đánh bạc với tình tiết 

tăng nặng là "phạm tội 02 lần trở lên".
- Trường họp trong cùng một ngày, nếu người chơi số đề mua số đề của 01 

chủ đề mà lấy kết quả ở các đài xổ số ở các tỉnh, thành phố khác nhau nhưng 
cùng thuộc một đài xổ số miền Trung hoặc miền Nam thì số tiền đánh bạc được 
xác định là tổng số tiền của tất cả các đài xổ số ở các tỉnh, thành phố thuộc 01 
đài cộng lại. Bởi, trong cùng một ngày, các đài xổ số ở các tỉnh, thành phố thuộc 
một đài xổ số miền Trung hoặc miền Nam mở thưởng cùng một thời điểm (hoàn 

thành 01 lần đánh bạc).



- Ví dụ 1: Trong cùng một ngày xổ số, A mua đề của B gồm đài miền Nam 
với số tiền 5.000.000 đồng; đài miền Bắc với số tiền 5.000.000 đồng thì được 
coi là đánh bạc với tình tiết tăng nặng phạm tội 02 lần trở lên.

- Ví dụ 2: Trong cùng một nsày, A mua đề của ông B đài miền Nam gồm: ở 
Cần Thơ với số tiền 2.000.000 đồns; ở Vũng Tàu với số tiền 3.000.000 đồng thì 
được tính là 01 lần đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng.

2. Trường hợp A mua số đề của B với số tiền 3.000.000 đồng ở đài xồ số 
miền Namy sau khi có kết quả xồ số A thấy không trúng nên tiếp tục mua sả đề 
của B với số tiền 3.000.000 đồng ở đài xể số miền Bắc thì bị bắt quả tang. Vậy 
xác định: A đảnh bạc 01 lần với số tiền 6.000.000 đồng hay A đảnh bạc 2 lần, 
không cộng tồng số tiền đảnh bạc?

Do thời điểm mở thưởng ở đài xổ số miền Bấc và đài xổ số miền Nam 
khác nhau nên cần xác định A có 2 lần đánh bạc (hành vi đánh bạc mồi lần hoàn 
thành tại thời điểm mở thưởng). Nếu mỗi lần đều đủ yếu tố cấu thành tội phạm, 
thì A phạm tội đánh bạc với tình tiết "phạm tội 02 lần trở ỉên ", không cộng tổng 
số tiền đánh bạc các lần chơi đề để tính 01 lần phạm tội.

3. Trường hợp trong cùng một ngày, người chơi số đề mua số đề của 
các chủ đề khác nhau, ỉ ẩy kết quả ở nhiều đài xổ số khác nhau thì số tiền 
đánh bạc được xác định đối vời từng chủ đề hay là tổng số tiền mua đề của 

các chủ đề?
Trong cùng một ngày, người chơi số đề mua số đề của các chủ đề khác 

nhau lấy kết quả ở nhiều đài xổ số khác nhau thì số tiền đánh bạc được xác định 
đối với từng chủ đề. Số tiền đánh bạc đối với từng chủ đề được xác định như 
mục 1 Công văn này.

4. Trường họp trong 01 lần mua số đềy nhưng giữa người chơi đề và chủ 
đề thỏa thuận đánh một hoặc nhiều dãy số cố định trong cùng 01 đài xổ số y 

nhưng được ảp dụng trong nhiều ngày, thì số tiền đảnh bạc 01 lần được tính 
theo từng ngày hay theo tổng số ngày đã thỏa thuận cộng lại?

Trường họp trong 01 lần mua số đề, giữa người chơi đề và chủ đề thỏa 
thuận ghi một hoặc nhiều dãy số cố định trong cùng 01 đài xổ số, nhưng được áp 
dụng trong nhiều ngày, thì số tiền đánh bạc 01 lần là tổng số tiền, giá trị hiện vật 
dùng để chơi đề theo từng ngày (tính là 01 lần phạm tội theo thời điểm mở 
thưởng nếu đủ cấu thành tội phạm).



5. Trường hợp các bên đã thỏa thuận đảnh sô đê với nhau, nhưng chưa 
giao tiền đảnh đề cho nhau thì bị bắt, thì có thu số tiền đánh đề để sung quỹ 

Nhà nước không?
Trường họp này, nếu có đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải 

tịch thu số tiền đánh đề đế sung vào ngân sách nhà nước, bởi việc các bên thỏa 
thuận đánh số đề cho đến khi mở thưởng, nếu không có sự việc "tự ỷ  nửa cìrìmg 
chấm dứt việc phạm tộ i” theo quy định tại Điều 16 Bộ luật Hình sự xảy ra thì 
phải được coi là đã hoàn thành việc đánh bạc. Việc trả tiền trước hoặc sau chỉ 
cách thức thực hiện mà khôna làm thay đổi bản chất của việc người phạm tội 
dùng tiền làm phương tiện, công cụ để đánh bạc.

ố. Hiện nay, Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội 
đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn một số quy định tại Điều 
248 và Điều 249 Bộ luật Hình sự không còn giá trị hướng dẫn đối với Bộ luật 
Hình sự năm 2015; tuy nhiên, đến nay chưa có văn bản hướng dẫn khác của cơ 
quan có thẩm quyền về vấn đề này. VKSND tối cao không có thẩm qu)ỉỊn 
hướng dẫn chi tiết Bộ luật Hình sự. Do vậy, trong thời gian này, Viện kiểm sạầv 
các cấp cần chủ động phối họp, thống nhất với các cơ quan tiến hành tố tụng £ 
cùng cấp để có thể vận dụng tinh thần Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ỆóẫỊt 
giải quyết vụ án, vụ việc cụ thể.

Trên đây là quan điểm trao đổi về nhận thức áp dụng pháp luật của Vụ 14 
VKSND tối cao trong việc xác định số tiền đánh bạc 01 lần để xử lý hành vi đánh 
bạc dưới hình thức chơi số đề, kính gửi VKSND tỉnh tỉnh Đắk Lắk và VKSND 
tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu để tham khảo./, ụ i ọ ^

Nơi nhận:
-  Như kính gửi;
- Đ/c Viện trưởng VKSTC (để b/c);
- Đ/c Trần Công Phàn, PVT VKSTC (để b/c);
- Đ/c Nguyễn Duy Giảng, PVT VKSTC (để b/c);
- Vụ 2, Vụ 7 VKSTC;
-Lưu: VT, V14.
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