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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH 

TỈNH NAM ĐỊNH 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

             Bản án số: 238/2017/HSST 

             Ngày: 14-7-2017 

                                                      

                       NHÂN DANH 

                                       NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                            TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH, TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: ông Mai Anh Tuấn  

Các Hội thẩm nhân dân: bà Nguyễn Thị Kim Anh 

                                      bà Vương Thị Minh Tân 

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: ông Vũ Văn Trường – Thư ký Tòa án 

nhân dân thành phố Nam Định 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nam Định tham gia phiên 

tòa: ông Nguyễn Ích Sáng - Kiểm sát viên 

Mở phiên tòa công khai ngày 14-7-2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành 

phố Nam Định xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 233/2017/HSST, ngày 

21-6-2017 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Trần Thị Thu H, sinh năm 1974 

ĐKHKTT: số 56 H B T, phường T H Đ, thành phố N Đ, tỉnh Nam Định. 

Nghề nghiệp: Tự do                           Văn hóa: 12/12                           

Con ông: Trần Quang N, sinh năm 1937. 

Con bà: Nguyễn Thị H, sinh năm 1942. 

Gia đình có 06 anh chị em, bị cáo là con thứ năm. 

Có chồng: Phạm Văn T, sinh năm 1972; có 02 con, con lớn sinh năm 2003, 

con nhỏ sinh năm 2007. 

Tiền án, tiền sự: Không 

Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 15-5-2017 đến ngày 24-5-2017 được thay đổi 

bằng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. 

(bị cáo có mặt tại phiên tòa) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

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: 

Khoảng 17 giờ 20 phút ngày 14/5/2017, Tổ công tác của Đội điều tra tổng 

hợp - Công an thành phố Nam Định làm nhiệm vụ tại khu vực vỉa hè trước cổng 

Trường Đại Học kinh tế kỹ thuật Công Nghiệp đường Trần Hưng Đạo, phường 

Bà Triệu, thành phố Nam Định phát hiện bắt quả tang Trần Thị Thu H  có hành 
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vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô cho hai đối tượng gồm: Trần Đình V và 

Hoàng Đại T. Thu giữ của Vinh 01 tờ tích kê ghi các số lô 89 = 60 điểm, số lô 

98 = 60 điểm (V khai vừa mua số lô của H với giá 2.700.000 đồng), thu giữ của 

Th 01 tờ tích kê ghi các số lô 55 = 50 điểm, số lô 16 = 60 điểm (T khai vừa mua 

số lô của H với giá 2.475.000 đồng). Thu giữ của Hà 03 tờ tích kê ghi lưu số lô 

đã bán V, Th và một khách qua đường, 05 tờ kết quả xổ số và số tiền 5.400.000 

đồng (trong đó 5.175.000 đồng là tiền bán số lô cho V, T; còn 225.000 đồng là 

tiền bán số lô cho khách không quen biết vào ngày 14/5/2017). 

Tại cơ quan điều tra, Trần Thị Thu H và Trần Đình V, Hoàng Đại T đã 

khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc dưới hình thức bán – mua số lô như đã nêu 

trên và khai nhận phương thức chơi số lô như sau: Khách phải bỏ tiền ra để mua 

một số lô là một con số bất kỳ từ 00 đến 99, nếu số lô khách chọn trùng với hai 

số cuối của bất kỳ giải thưởng nào thuộc kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng vào 

ngày hôm đó thì người mua sẽ được hưởng số tiền như sau: Cứ mua một điểm lô 

(22.500 đồng), người mua sẽ được 80.000 đồng. Ngược lại, nếu số lô khách mua 

không trùng với hai số cuối của bất kỳ giải thưởng nào thì Trần Thị Thu H được 

hưởng số tiền của khách đã bỏ ra mua số lô 

Cáo trạng số 235/QĐ-KSĐT ngày 20-6-2017, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Nam Định truy tố Trần Thị Thu H về tội: “Đánh bạc” theo quy định 

tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung 

quyết định truy tố đã nêu, bị cáo ăn năn hối cải và xin hội đồng xét xử xem xét 

giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo 

theo toàn bộ nội dung quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 

khoản 1 Điều 248, điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 31 Bộ luật hình sự 

năm 1999; điểm x khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015.  

Xử phạt bị cáo Trần Thị Thu H từ  09 đến 12 tháng cải tạo không giam 

giữ. 

Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo 

Áp dụng Điều 41 BLHS và Điều 76 BLTTHS đề nghị HĐXX xử lý vật 

chứng đã thu giữ.  

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: 

Hành vi phạm tội của bị cáo được chứng minh bằng các chứng cứ như: 

Biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang, biên bản thu giữ và niêm 

phong vật chứng, lời khai của Trần Đình V và Hoàng Đại T cùng các chứng cứ 

tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở khẳng định: Vào khoảng 17 giờ 20 

phút ngày 14-5-2017, Trần Thị Thu H có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán 

số lô với số tiền 5.175.000 đồng cho Trần Đình V và Hoàng Đại T tại vỉa hè 

trước cổng Trường Đại Học kinh tế kỹ thuật Công Nghiệp đường Trần Hưng 
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Đạo, phường Bà Triệu, thành phố Nam Định thì bị phát hiện, bắt giữ. Hành vi 

nêu trên của bị cáo đã phạm vào tội: “Đánh bạc” tội danh và hình phạt được quy 

định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự 

công cộng, gây mất trật tự trị an trên địa bàn thành phố. 

Về tình tiết giảm nhẹ: trong giai đoạn điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp 

ít nghiêm trọng, bố bị cáo là người có công với cách mạng được tặng thưởng 

Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì. HĐXX áp dụng điểm h, p khoản 

1, khoản 2 Điều 46 BLHS để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.   

Xét tính chất mức độ của hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra, tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự và đề nghị của viện kiểm sát, HĐXX quyết định áp 

dụng hình phạt cải tạo không giam giữ, giao bị cáo cho chính quyền địa phương 

nơi bị cáo cư trú giám sát và giáo dục để giúp bị cáo trở thành người có ích cho 

xã hội. 

Về hình phạt bổ sung: bị cáo không có việc làm, không có thu nhập ổn định 

nên không áp dụng phạt tiền và miễn khấu trừ thu nhập đối với bị cáo.   

 Về xử lý vật chứng: Số tiền 5.400.000đ do phạm tội mà có nên tịch thu 

sung quỹ nhà nước; 05 tờ kết quả xổ số miền Bắc; 05 tờ tích kê ghi số lô ngày 

14-5-2017 cần tịch thi tiêu hủy. 

Đối với Trần Đình V và Hoàng Đại T hành vi không đủ yếu tố cấu thành 

tội phạm, Công an thành phố Nam Định đã xử phạt hành chính. 

Án phí HSST: bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại 

Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án 

phí, lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Tuyên bố bị cáo Trần Thị Thu H phạm tội: “Đánh bạc”. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 248; điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 31 

BLHS năm 1999. 

- Căn cứ Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội. 

Xử phạt bị cáo: Trần Thị Thu H 09 (chín) tháng cải tạo không giam giữ. 

Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám 

sát, giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản án. Bị cáo 

được trừ đi thời gian tạm giữ từ ngày 15/5/2017 đến ngày 24/5/2017. 

Giao bị cáo cho UBND phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định 

giám sát và giáo dục.  

Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại 

khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự. 

Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo. 

2. Xử lý vật chứng:  
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Áp dụng Điều 41 BLHS; Điều 76 BLTTHS: tịch thu sung quỹ nhà nước số 

tiền 5.400.000đ (năm triệu bốn trăm nghìn đồng); tịch thu tiêu hủy 05 tờ tích kê 

ghi lô ngày 14-4-2017, 05 tờ kết quả xổ số miền Bắc (biên bản giao nhận vật 

chứng ngày 22-6-2017) 

3. Án phí:  

Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

Bị cáo Trần Thị Thu H phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm. 

4. Quyền kháng cáo: 

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án. 

 Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người phải thi hành án có quyền tự nguyện thi hành hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự./. 

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Nam Định; 

- VKSND tỉnh Nam Định; 

- VKSND TP Nam Định; 

- Chi cục THADSTP Nam Định; 

- UBND phường Trần Hưng Đạo; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ./. 

 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                                         

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

 

 Mai Anh Tuấn 

 

 

 
 

 


