BIỂU SỐ 14/2013
THỐNG KÊ KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT CÁC VỤ, VIỆC DÂN SỰ,
HNGĐ, KINH DOANH, THƯƠNG MẠI, LAO ĐỘNG
THEO THỦ TỤC PHÚC THẨM
- Dòng 1 (Số vụ, việc VKS kháng nghị phúc thẩm đối với bản án,
quyết định của Toà án cấp dưới - kháng nghị trên một cấp): Thống kê số vụ,
việc VKS đã có quyết định kháng nghị trong kỳ thống kê đối với bản án, quyết
định sơ thẩm của Toà án cấp dưới (chỉ áp dụng cho VKS cấp tỉnh và các Viện
cấp cao).
Lưu ý:
+ Kháng nghị đối với bản án, quyết định sơ thẩm giải quyết vụ án thống
kê vào cột số vụ.
+ Kháng nghị đối với các quyết định giải quyết việc (việc yêu cầu …)
thống kê vào cột số việc.
- Dòng 2 (Số vụ, việc còn lại của kỳ trước): Thống kê số vụ, việc còn lại
trong kỳ thống kê trước (VKS đã nhận được thông báo thụ lý của Toà án trong
kỳ thống kê trước) nhưng Toà án chưa giải quyết xong, chuyển sang kỳ thống kê
này để giải quyết.
- Dòng 3 (Số vụ, việc tạm đình chỉ được Tòa án ra quyết định tiếp tục
giải quyết trong kỳ thống kê): Thống kê số vụ, việc đã có quyết định tạm đình
chỉ giải quyết theo thủ tục phúc thẩm từ các kỳ thống kê trước nhưng đến kỳ
thống kê này, Toà án ra quyết định tiếp tục giải quyết vì lý do tạm đình chỉ
không còn (Điều 288 BLTTDS). Lưu ý: Số này không nằm trong số vụ, việc còn
lại của kỳ trước vì đã có quyết định tạm đình chỉ.
- Dòng 4 (Số vụ, việc VKS mới nhận được thông báo thụ lý): Thống kê
số vụ, việc Toà án đã thụ lý theo thủ tục phúc thẩm và VKS mới nhận được
thông báo thụ lý của Toà án trong kỳ thống kê (Điều 285 BLTTDS).
- Từ dòng 5 đến dòng 15: Căn cứ vào quyết định thụ lý của Tòa án để
thống kê vào một dòng, cột tương ứng với mỗi loại vụ, việc.
Dòng 4 ≥ tổng số các Dòng từ 5 đến 15.
- Dòng 16 (Số vụ, việc Toà án gửi thông báo cho VKS không đúng
thời hạn): Thống kê số vụ, việc mới thụ lý theo thủ tục phúc thẩm (thuộc dòng
4) mà Toà án chậm gửi thông báo thụ lý cho VKS (Điều 285 BLTTDS).
- Dòng 17 (Tổng số vụ, việc VKS thụ lý): Thống kê tổng số vụ, việc
VKS thụ lý kiểm sát trong kỳ thống kê , bao gồm: Tổng số vụ, việc VKS thụ lý
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= số cũ + số mới + Số vụ, việc tạm đình chỉ được Tòa án ra quyết định tiếp tục
giải quyết trong kỳ thống kê (D17=D2+D3+D4).
- Dòng 18 (Số vụ, việc VKS có văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá
nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ): Thống kê số vụ, việc VKS có văn bản trong
kỳ thống kê yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu chứng cứ theo
Khoản 4 Điều 106 BLTTDS. Vụ việc đó có thể là vụ việc cũ, có thể là vụ việc
mới nhưng trong kỳ thống kê VKS mới có văn bản yêu cầu.
- Dòng 19 (Số vụ, việc VKS yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng
cứ): Thống kê số vụ, việc VKS có văn bản yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập
chứng cứ trong kỳ thống kê để giải quyết vụ án ở giai đoạn phúc thẩm. Vụ việc
đó có thể là vụ việc cũ, có thể là vụ việc mới nhưng trong kỳ thống kê VKS mới
có văn bản yêu cầu (Khoản 3 Điều 58 BLTTDS).
- Dòng 20 (Số vụ, việc VKS thu thập chứng cứ): Thống kê số vụ, việc
VKS chứng cứ trong kỳ thống kê để bảo đảm cho việc thực hiện thẩm quyền
kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định tại khoản 6 Điều 97 BLTTDS.
- Dòng 21 (Số vụ, việc Toà án đã giải quyết xong): Thống kê số vụ, việc
Toà án đã giải quyết xong ở cấp phúc thẩm trong kỳ thống kê. Các quyết định
giải quyết gồm: quyết định đình chỉ, bản án hoặc quyết định phúc thẩm (đối với
phiên họp).
- Dòng 22 (Số vụ, việc Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án
trước khi mở phiên tòa, phiên họp): Thống kê số vụ, việc Tòa án ra quyết
định đình chỉ giải quyết vụ án trước khi mở phiên tòa, phiên họp phúc thẩm
trong kỳ thống kê theo quy định tại Điều 289, điểm c khoản 2 Điều 373
BLTTDS.
- Dòng 23 (Số vụ, việc đình chỉ do đương sự rút đơn kháng cáo):
Thống kê số vụ, việc Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án trước khi
mở phiên tòa, phiên họp phúc thẩm do đương sự rút kháng cáo trong kỳ thống
kê.
- Dòng 24 (Số vụ, việc đình chỉ do VKS rút kháng nghị): Thống kê số
vụ, việc Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án trước khi mở phiên tòa,
phiên họp phúc thẩm do VKS rút kháng nghị.
- Dòng 25 (Số vụ, việc Tòa án đã xét xử hoặc đã mở phiên họp):
Thống kê số vụ, việc Toà án đã xét xử hoặc đã mở phiên họp phúc thẩm trong
kỳ thống kê (đã xét xử xong).
Lưu ý:
- Những vụ Toà án đã xét xử phúc thẩm hoặc mở phiên họp phúc thẩm
đối với quyết định của Toà án cấp sơ thẩm thì thống kê vào cột số vụ.
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- Những việc Toà án đã mở phiên họp phúc thẩm quyết định giải quyết
việc dân sự, hôn nhân gia đình… (Điều 375 443, 462 BLTTDS) thì thống kê vào
cột số việc.
- Dòng 26 (Số vụ, việc có kiểm sát viên tham gia phiên tòa, phiên
họp): Thống kê số vụ, việc Tòa án đã xét xử hoặc đã mở phiên họp phúc thẩm
mà có sự tham gia của KSV trong kỳ thống kê.
- Dòng 27 (Số vụ, việc VKS kháng nghị): Thống kê số vụ, việc VKS đã
kháng nghị mà Tòa án đã xét xử hoặc đã mở phiên họp phúc thẩm trong kỳ
thống kê (kháng nghị có thể của kỳ thống kê trước).
- Dòng 28 (Số vụ, việc Tòa án chấp nhận kháng nghị của VKS):
Thống kê số vụ, việc Tòa án đã xét xử hoặc đã mở phiên họp phúc thẩm trong
kỳ thống kê và chấp nhận một phần hoặc toàn bộ kháng nghị của VKS.
- Dòng 29 (Số vụ, việc Tòa án xem xét kháng cáo quá hạn): Thống kê
số vụ, việc Hội đồng xét xử đã mở phiên họp xem xét kháng cáo quá hạn theo
quy định tại Điều 275 BLTTDS.
- Dòng 30 (Số vụ, việc Tòa án giữ nguyên bản án, quyết định sơ
thẩm): Thống kê số vụ, việc Hội đồng xét xử phúc thẩm giữ nguyên bản án,
quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị (khoản 1 Điều 308 điểm a khoản 5
Điều 314 và (điểm a khoản 3) Điều 375, 443, 462 BLTTDS).
- Dòng 31 (Số vụ, việc Tòa án sửa bản án, quyết định sơ thẩm): thống
kê số vụ, việc Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định sửa một phần hoặc toàn bộ
bản án, quyết định sơ thẩm (khoản 2 Điều 308, điểm b khoản 5 Điều 314 và
(điểm a khoản 3) Điều 375, 443, 462 BLTTDS).
- Dòng 32 (Số vụ án Tòa án sửa bản án, quyết định sơ thẩm do sự
thỏa thuận của đương sự): Thống kê số vụ án Hội đồng xét xử phúc thẩm ra
bản án phúc thẩm sửa bản án, quyết định sơ thẩm công nhận sự thỏa thuận của
đương sự (Điều 300 BLTTDS).
- Dòng 33 (Số vụ, việc Toà án huỷ bản án, quyết định sơ thẩm và
chuyển hồ sơ vụ án cho Toà án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ, việc): Thống
kê số vụ, việc Hội đồng xét xử phúc thẩm huỷ bản án, quyết định sơ thẩm và
chuyển hồ sơ vụ án cho Toà án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án (khoản 3 Điều
308, điểm c khoản 5 Điều 314 và điểm c khoản 3 Điều 375, (điểm d khoản 3)
Điều 443, 462 BLTTDS).
- Dòng 34 (Số vụ, việc VKS kháng nghị theo hướng huỷ bản án, QĐ
sơ thẩm): Thống kê số vụ, việc Hội đồng xét xử phúc thẩm huỷ bản án, quyết
định sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ, việc cho Toà án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ
án theo hướng kháng nghị của VKS (dòng 35 nằm trong dòng 34)
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- Dòng 35 (Số vụ, việc Toà án huỷ bản án, QĐ sơ thẩm và đình chỉ
giải quyết vụ, việc): Thống kê số vụ, việc Hội đồng xét xử phúc thẩm huỷ bản
án, quyết định sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ, việc (khoản 4 Điều 308 và
điểm d khoản 3 Điều 375, (điểm e khoản 3) Điều 443, 462 BLTTDS).
- Dòng 36 (Số vụ án Toà án huỷ bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết
vụ án do nguyên đơn rút đơn khởi kiện): Thống kê số vụ án Hội đồng xét xử
phúc thẩm huỷ bản án, quyết định sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án do
nguyên đơn rút đơn khởi kiện (Điều 299 BLTTDS).
- Dòng 37 (Số vụ, việc Tòa án ra QĐ đình chỉ tại phiên tòa, phiên
họp): Thống kê số vụ, việc HĐXX phúc thẩm đình chỉ xét xử, xét đơn yêu cầu
theo thủ tục phúc thẩm và giữ nguyên bản án, quyết định (khoản 5 Điều 308 và
điểm đ khoản 3 Điều 375, (điểm d khoản 3) Điều 443, 462 BLTTDS).
- Dòng 38 (Số bản án, quyết định VKS đã kiểm sát): thống kê số bản
án, quyết định phúc thẩm của Toà án đã chuyển sang VKS và VKS đã kiểm sát
xong bản án, quyết định đó (có phiếu kiểm sát) trong kỳ thống kê.
- Dòng 39 (Số bản án, quyết định VKS phát hiện có vi phạm): Thống kê
số bản án, quyết định mà VKS đã kiểm sát và phát hiện có vi phạm về thời hạn
(quy định tại Điều 286, 291, 315 ...BLTTDS), vi phạm về nội dung hoặc hình thức.
- Dòng 40 (Số vụ, việc báo cáo VKS cấp trên kháng nghị theo thủ tục
giám đốc thẩm, tái thẩm): Thống kê số vụ, việc đã có bản án, quyết định có
hiệu lực của Tòa án cùng cấp nhưng Viện kiểm sát thấy có căn cứ để kháng nghị
theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và đã có văn bản báo cáo VKS cấp trên
kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trong kỳ thống kê.
- Dòng 41 (Số vụ, việc Toà án ra quyết định tạm đình chỉ trong kỳ
thống kê): Thống kê số vụ, việc Toà án đã ra quyết định tạm đình chỉ xét xử
phúc thẩm, tạm đình chỉ giải quyết kháng cáo, kháng nghị trong kỳ thống kê,
(khoản 6 Điều 308, (điểm c khoản 3) Điều 443, 462 BLTTDS).
- Dòng 42 (Số vụ, việc Toà án ra quyết định tạm đình chỉ tính đến
cuối kỳ thống kê): Thống kê các vụ, việc Toà án đã ra quyết định tạm đình chỉ
xét xử phúc thẩm, tạm đình chỉ giải quyết kháng cáo, kháng nghị từ các kỳ
thống kê trước, trong kỳ thống kê này và đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê các
vụ, việc đó vẫn chưa đựơc Toà án đưa ra để giải quyết tiếp (D42 = D42 của kỳ
thống kê trước +D41 – D3)
- Dòng 43 (Số vụ, việc còn lại cuối kỳ chưa giải quyết): Thống kê số vụ,
việc mà VKS đã nhận được thông báo thụ lý nhưng Toà án chưa giải quyết xong
trong kỳ thống kê này và phải chuyển sang kỳ thống kê sau để giải quyết tiếp.
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- Dòng 44 (Số vụ, việc quá hạn luật định): Thống kê số vụ, việc Tòa án
chưa giải quyết hoặc chưa giải quyết xong nhưng đã quá thời hạn chuẩn bị xét
xử (Điều 286, 295 BLTTDS).
- Dòng 45 (Số QĐ giám định lại của VKSNDTC, TANDTC): Thống kê
số QĐ giám định lại của VKSNDTC, TANDTC trong trường hợp có căn cứ cho
rằng kết luận giám định lần đầu không chính xác, có vi phạm pháp luật…
(Khoản 5 Điều 102 BLTTDS).
- Dòng 46 (Số bản kiến nghị của VKS với Toà án): Thống kê số bản
kiến nghị của VKS đối với Toà án trong kỳ thống kê gồm: kiến nghị vi phạm về
nội dung, hình thức; kiến nghị về QĐ, áp dụng, thay đổi, hủy bỏ BPKCTT (có
thể là vi phạm diễn ra trong kỳ hoặc có thể là vi phạm diễn ra từ kỳ trước).
Nếu trong một bản kiến nghị có cả kiến nghị về thủ tục sơ thẩm và
phúc thẩm hoặc phúc thẩm và giám đốc thẩm, tái thẩm; thì chỉ thống kê vào một
trong 3 biểu (Biểu 13, 14, 15), đã thống kê vào biểu sơ thẩm rồi thì không thống
kê vào biểu phúc thẩm, giám đốc thẩm nữa, hoặc đã thống kê vào biểu phúc
thẩm rồi thì không thống kê vào biểu giám đốc thẩm nữa, đã thống kê vào cột án
dân sự, HNGĐ rồi thì không thống kê vào cột án kinh doanh, thương mại và cột
án lao động nữa .v.v.).
Nếu trong một bản kiến nghị có cả kiến nghị về dân sự, HNGĐ. kinh
doanh, thương mại, lao động thì chỉ thống kê vào một cột bất kỳ.
- Dòng 47 (Số bản kiến nghị của VKS về những vi phạm của các cơ
quan khác): Thống kê số bản kiến nghị của VKS về những vi phạm của các cơ
quan khác trong quá trình kiểm sát giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình,
kinh doanh thương mại, lao động trong kỳ thống kê.
Nếu trong một bản kiến nghị có cả kiến nghị về thủ tục sơ thẩm
và phúc thẩm hoặc phúc thẩm và giám đốc thẩm, tái thẩm; thì chỉ thống kê vào
một trong 3 biểu (Biểu 13, 14, 15), đã thống kê vào biểu sơ thẩm rồi thì không
thống kê vào biểu phúc thẩm, giám đốc thẩm nữa, hoặc đã thống kê vào biểu
phúc thẩm rồi thì không thống kê vào biểu giám đốc thẩm nữa, đã thống kê vào
cột án dân sự, HNGĐ rồi thì không thống kê vào cột án kinh doanh, thương mại
và cột án lao động nữa .v.v.
Nếu trong một bản kiến nghị có cả kiến nghị về dân sự, HNGĐ. kinh
doanh, thương mại, lao động thì chỉ thống kê vào một cột bất kỳ.
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