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BIỂU SỐ 04/2019  

Thống kê kết quả xét xử sơ thẩm hình sự đối với các bị cáo 

- Tội danh: được thống kê theo tội danh mà bản án sơ thẩm đã áp dụng 

đối với bị cáo. 

- Đối với 01 bị cáo nhưng phạm nhiều tội khác nhau thì thống kê đầy đủ 

vào các tội danh và hình phạt đã áp dụng đối với từng tội danh. Ví dụ: Bị cáo A 

Tòa án tuyên phạt tội "Giết người" 14 năm tù, tội "Cướp tài sản" 11 năm tù, thì 

thống kê như sau: tội "Giết người" 1 bị cáo, hình phạt ""trên 7 năm đến 15 

năm"; tội "Cướp tài sản" 1 bị cáo, hình phạt "trên 7 năm đến 15 năm" . Vì vậy số 

bị cáo đã xét xử ở biểu này có thể lớn hơn hoặc bằng số bị cáo đã xét xử ở biểu 

số 10/2019. 

- Mục “Quyết định khác”: Các cột 5, 7, 9 thống kê tổng số bị cáo cả bị cáo 

là cá nhân và pháp nhân, nếu bị cáo là “pháp nhân” thì thống kê vào cột tương 

ứng. 

- Đối với hình phạt áp dụng thì thống kê căn cứ theo bản án đã tuyên đối 

với từng hành vi phạm tội của bị cáo để thống kê vào cột tương ứng (hình phạt 

chính, hình phạt bổ sung), bị cáo là “cá nhân” hay “pháp nhân” thì thống kê vào 

ô tương ứng. 

Cột 12 và Cột 14 chỉ thống kê khi Tòa án tuyên hình phạt tiền hoặc hình 

phạt trục xuất là hình phạt chính. 

Cột 3 = Cột 5 + Cột 7 + Cột 9 + Cột 11 +  Cột 13 + Cột 14 + Cột 15 + Cột 16 +  

             Cột 17 + Cột 18 + Cột 19 + Cột 20 + Cột 21 + Cột 29 + Cột 30 + Cột 31 

Cột 4= Cột 6+ Cột 8+ Cột 10+ Cột 29+ Cột 30+ Cột 31.  

Cột 3- Cột 4= Cột 5- Cột 6+ Cột 7- Cột 8+ Cột 9- Cột 10+ Cột 11+ Cột 12 + Cột 13+ 

                          Cột 14+ Cột 15+ Cột 16+ Cột 17+ Cột 18+ Cột 19+ Cột 20+ Cột 21. 

- Mục “Tiêu chí khác” thống kê tổng số bị cáo cả cá nhân và pháp nhân. 

+ Cột 35 (Số bị cáo Tòa án xét xử theo khoản khác nhẹ hơn trong cùng 

điều luật hoặc một tội khác nhẹ hơn tội mà VKS đã truy tố): Thống kê số bị cáo 

Tòa án đã tuyên án theo khoản khác nhẹ hơn khoản mà Viện kiểm sát đã truy tố 

trong cùng một điều luật hoặc về một tội phạm khác nhẹ hơn tội mà Viện kiểm 

sát đã truy tố. 

+ Cột 36 (Số bị cáo Tòa án xét xử về tội danh khác bằng tội danh mà VKS 

đã truy tố): Thống kê số bị cáo Tòa án đã tuyên án về một tội phạm khác mà 
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điều luật quy định về trách nhiệm hình sự (hình phạt chính, hình phạt bổ sung) 

như tội phạm mà Viện kiểm sát đã truy tố. 

+ Cột 37 (Số bị cáo Tòa án xét xử theo khoản khác nặng hơn trong cùng 

một điều luật hoặc về tội danh nặng hơn tội danh VKS truy tố): Thống kê số bị 

cáo Tòa án đã tuyên án theo khoản khác nặng hơn khoản mà Viện kiểm sát đã 

truy tố trong cùng một điều luật hoặc về một tội phạm khác nặng hơn tội mà 

Viện kiểm sát đã truy tố. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


