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HỘĨ-BĐNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dần ngày 24 tháng 11 năm 2014;

Đ ể áp dụng đúng vả thống nhất quy định tại Điều 65 của Bộ luật Hình 
sổ 100/20Ỉ5/QHỈ3 được sửa đỗi, bỗ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14;

Sau khỉ cỏ ỷ  kiến thống nhất của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cao
và Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Án treo
Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được Tòa án 

áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân 
của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần bắt họ phải 
chấp hành hình phạt tù.

Điều 2. Điều kiện cho người bị kết án phạt tù được hưởng án treo
Người bị xử phạt tù có thể được xem xét cho hưởng án treo khi có đủ các 

điều kiện sau đây:

1. Bị xử phạt tù không quá 03 năm.

2. Có nhân thân tốt.

Được coi là có nhân thân tốt nếu ngoài lần phạm tội này, người phạm tội 
luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của 
công dân ở nơi cư trú, nơi làm việc.

Đối với người đã bị kết án nhung thuộc trường họp được coi là không có 
án tích, người bị kết án nhưng đã được xóa án tích, người đã bị xử phạt vi phạm 
hành chính hoặc bị xử lý kỷ luật mà thời gian được coi là chưa bị xử phạt vi phạm 
hành chính, chưa bị xử lý kỷ luật tính đến ngày phạm tội lần này đã quá 06 tháng, 
nếu xét thấy tính chất, mức độ của tội phạm mới được thực hiện thuộc trường họp 
ít nghiêm trọng hoặc người phạm tội là đồng phạm có vai trò không đáng kể ừong 
vụ án và có đủ các điều kiện khác thì cũng có thể cho hưởng án treo.

3. Có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, trong đó có ít 
nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51



của Bộ luật Hĩnh sự và không có tình tiết tăng nặng ừách nhiệm hình sự quy định 
tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Trường hợp có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự thì số tình tiết giảm 
nhẹ trách nhiệm hình sự phải nhiều hơn số tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự 
từ 02 tình tiết trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 
sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

4. Có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định để cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền giám sát, giáo dục.

Nơi cư trú rõ ràng là nơi tạm trú hoặc thường trú có địa chỉ được xác định 
cụ thể theo quy định của Luật Cư trú mà người được hưởng án treo về cư trú, 
sinh sống thường xuyên sau khi được hưởng án treo.

Nơi làm việc ổn định là nơi người phạm tội làm việc có thời hạn từ 01 
năm trở lên theo hơp đồng lao động hoặc theo quyết định của cơ quan, tổ chức 
có thẩm quyền.

5. Xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù nếu người phạm tội 
có khả năng tự cải tạo và việc cho họ hưởng án treo không gây nguy hiểm cho 
xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Điều 3. Những trường hợp không cho hưởng án treo
1. Người phạm tội là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, ngoan cố chống đối, 

côn đồ, dừng thủ đoạn xảo quyệt, có tính chất chuyên nghiệp, lợi dụng chức vụ 
quyền hạn để trục lợi, cố ý gây hậu quả đặc biệt nghiêm họng.

2. Người thực hiện hành vi phạm tội bỏ trốn và đã bị các cơ quan tiến hành 
tố tụng đề nghị truy nã.

3. Người được hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian thử thách; 
người đang được hưởng án treo bị xét xử về một tội phạm khác thực hiện trước 
khi được hưởng án treo.

4. Người phạm tội bị xét xử trong cùng một lần về nhiều tội, trừ trường hợp 
người phạm tội là người dưới 18 tuổi.

5. Người phạm tội nhiều lần, trừ trường hợp người phạm tội là người 
dưới 18 tuổi.

6. Người phạm tội thuộc trường hợp tái phạm, tái phạm nguy hiểm.

Điều 4. Ấn định thời gian thử thách
Khi cho người phạm tội hưởng án treo, Tòa án phải ấn định thời gian 

thử thách bằng hai lần mức hình phạt tù, nhưng không được dưới 01 năm và 
không được quá 05 năm.

Điều 5. Thời điểm bắt đầu tính thời gian thử thách
Thời điểm bắt đầu tính thời gian thử thách được xác định như sau:



1. Trường hợp Tòa án cấp sơ thẩm cho hưởng án treo, bản án không bị 
kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm thì thời điểm bắt đầu tính thời gian 
thử thách là ngày tuyên án sơ thẩm.

2. Trường hợp Tòa án cấp sơ thẩm cho hưởng án treo, Tòa án cấp 
phúc thẩm cũng cho hưởng án ừeo thì thời điểm bắt đầu tính thời gian thử thách là 
ngày tuyên án sơ thẩm.

3. Trường hợp Tòa án cấp sơ thẩm không cho hưởng án treo, Tòa án cấp 
phúc thẩm cho hưởng án treo thì thời điểm bắt đầu tính thời gian thử thách là 
ngày tuyên án phúc thẩm.

4. Trường hợp Tòa án cấp sơ thẩm cho hưởng án ừeo, Tòa án cấp phúc thẩm 
không cho hưởng án ữeo, nhưng Hội đồng giám đốc thẩm hủy bản án phúc thẩm 
đế xét xử phúc thẩm lại và Tòa án cấp phúc thẩm cho hưởng án treo thì thời gian 
thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

5. Trường hợp Tòa án cấp sơ thẩm, Tòa án cấp phúc thẩm cho hưởng 
án treo, nhưng Hội đồng giám đốc thẩm hủy bản án sơ thẩm, bản án phúc thẩm 
để điều tra hoặc xét xử lại và sau khi xét xử sơ thẩm lại, xét xử phúc thẩm lại, 
Tòa án cấp sơ thẩm, Tòa án cấp phúc thẩm vẫn cho hưởng án treo thì thời gian 
thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm hoặc tuyên án phúc thẩm lần đầu.

6. Trường hợp Tòa án cấp sơ thẩm không cho hưởng án treo, bản án 
không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, nhưng Hội đồng 
giám đốc thẩm sửa bản án sơ thẩm cho hưởng án treo thì thời gian thử thách 
tính từ ngày quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực.

7. Trường họp Tòa án cấp sơ thẩm, Tòa án cấp phúc thẩm không cho hưởng 
án treo, nhưng Hội đồng giám đốc thẩm sửa bản án phúc thẩm cho hưởng án treo 
thì thời gian thử thách tính từ ngày quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực.

8. Trường họp Tòa án cấp sơ thẩm cho hưởng án treo, Tòa án cấp phúc thẩm 
không cho hưởng án treo, nhưng Hội đồng giám đốc thẩm hủy bản án phúc phẩm, 
giữ nguyên bản án sơ thẩm hoặc Hội đồng giám đốc thẩm sửa bản án phúc thẩm 
cho hưởng án treo, thì thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Điều 6. Nội dung của bản án tuyên người bị kết án phạt tù được 
hưởng án treo

Ngoài những nội dưng theo quy định tại Điều 260 của Bộ luật Tố tụng hình sự, 
bản án cho người bị kết án phạt tù được hưởng án ừeo phải có nội dung sau đây:

1. về  việc giao người được hưởng án treo cho ủ y  ban nhân dân cấp xã 
nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc giám sát, giáo dục 
trong thời gian thử thách:

a) Khi cho người phạm tội được hưởng án treo, Tòa án phải ghi rõ trong 
phần Quyết định của bản án việc giao người được hưởng án treo cho ủ y  ban 
nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc 
để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.



b) Khi giao người được hưởng án treo cho ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi 
người đó cư trú để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách, Tòa án phải ghi 
rõ trong phần quyết định của bản án tên ủ y  ban nhân dân cấp xã; tên huyện, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh; tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được giao giám sát, 
giáo dục người được hưởng án treo; đồng thời, ghi rõ trong trường họp người 
được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật 
về thi hành án hình sự.

c) Khi giao người được hưởng án treo cho cơ quan, tổ chức nơi người đó 
làm việc để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách, Tòa án phải ghi rõ 
trong phần quyết định của bản án tên và địa chỉ đầy đủ của cơ quan, tố chức 
được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo; đồng thời, ghi rõ 
trường họp người được hưởng án treo thay đổi nơi làm việc thì thực hiện theo 
quy định của pháp luật vê thi hành án hình sự.

Trường họp cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người được 
hưởng án treo thuộc lực lượng quân đội nhân dân thì trong phần quyết định của 
bản án phải ghi tên của đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục.

2. về việc tuyên hậu quả của việc vi phạm nghĩa vụ ừong thời gian thử thách.

Trong phần quyết định của bản án cho người phạm tội được hưởng án treo, 
Tòa án phải tuyên rõ hậu quả của việc vi phạm nghĩa vụ trong thời gian thử thách 
theo quy định tại khoản 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự, cụ thể như sau:

“Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm 
nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng 
án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo”.

Điều 7. Quyết định hình phạt trong trường hợp người được hưởng 
án treo phạm tội mới trong thòi gian thử thách hoặc phạm tội khác trước 
khi được hưỏng án treo

1. Trường họp người được hưởng án ừeo phạm tội mới trong thời gian 
thử thách thì Tòa án quyết định hình phạt đối với tội phạm mới và tổng họp với 
hình phạt tù của bản án trước theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Bộ luật 
Hình sự; nếu họ đã bị tạm giam, tạm giữ thì thời gian bị tạm giam, tạm giữ được 
trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù.

2. Trường họp người đang được hưởng án treo mà lại phát hiện trước khi 
được hưởng án treo họ đã thực hiện một tội phạm khác thì Tòa án quyết định 
hình phạt đối với tội phạm đó và không tổng họp hình phạt với bản án cho 
hưởng án treo. Trong trường họp này, người phạm tội phải đồng thời chấp hành 
02 bản án và việc thi hành án do các cơ quan được giao trách nhiệm thi hành án 
hình sự phối họp thực hiện theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

Điều 8. Điều kiện và mức rút ngắn thòi gian thử thách của án treo
1. Người được hưởng án treo có thể được Tòa án nhân dân cấp huyện, 

Tòa án quân sự khu vực quyết định rút ngắn thời gian thử thách của án treo khi 
có đủ các điều kiện sau:



a) Đã chấp hành được một phần hai thời gian thử thách của án treo;

b) Có nhiều tiến bộ được thể hiện bằng việc trong thời gian thử thách 
người được hưởng án treo đã chấp hành nghiêm pháp luật, các nghĩa vụ theo 
Luật Thi hành án hình sự; tích cực học tập, lao động, sửa chữa lỗi lầm hoặc , 
lập thành tích trong lao động sản xuất, bảo vệ an ninh Tổ quốc được cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền khen thưởng.

c) Được ủ y  ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục 
người được hưởng án treo đề nghị rút ngắn thời gian thử thách bằng văn bản.

2. Mỗi năm người được hưởng án treo chỉ được rút ngắn thời gian thử 
thách một lần từ 01 tháng đến 01 năm. Người được hưởng án treo có thể được 
rút ngắn thời gian thử thách nhiều lần, nhưng phải bảo đảm thực tế chấp hành 
thời gian thử thách là ba phần tư thời gian thử thách Tòa án đã tuyên.

3. Trường họp người được hưởng án treo đã được cơ quan có thẩm quyền 
lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo, nhưng không được 
Tòa án chấp nhận, nếu những lần tiếp theo mà họ có đủ điều kiện thì ủ y  ban 
nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người được 
hưởng án treo tiếp tục đề nghị rút ngắn thời gian thử thách cho họ.

4. Trường hợp người được hưởng án treo lập công hoặc mắc bệnh 
hiểm nghèo và có đủ các điều kiện được hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, 
thì Tòa án có thể quyết định rút ngắn thời gian thử thách còn lại.

Lập công là trường hợp người được hưởng án treo có hành động giúp cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện, truy bắt, điều tra tội phạm; cứu được 
người khác trong tình thế hiểm nghèo hoặc cứu được tài sản có giá trị ừên 50 triệu đồng 
của nhà nước, tập thể, công dân trong thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn; 
có sáng kiến được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận hoặc có thành tích 
xuất sắc trong lao động, học tập, chiến đấu, công tác được cơ quan nhà nước 
có thẩm  quyền khen thưởng, xác nhận.

Mắc bệnh hiểm nghèo là trường họp mà bệnh viện cấp tỉnh, bệnh viện 
quân đội cấp quân khu trở lên có kết luận là người được hưởng án treo đang bị 
bệnh nguy hiểm đến tính mạng, khó có phương thức chữa trị, như: Ưng thư 
giai đoạn cuối, xơ gan cổ trướng, lao nặng độ 4 kháng thuốc, bại liệt, suy tim 
độ 3, suy thận độ 4 trở lên; HIV giai đoạn AIDS đang có các nhiễm trùng cơ hội 
không có khả năng tự chăm sóc bản thân và có nguy cơ tử vong cao.

Điều 9. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn xét, quyết định rút 
ngắn thời gian thử thách

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị 
rút ngắn thời gian thử thách của án treo của cơ quan thi hành án hình sự Công an 
cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, Chánh án Tòa án nhân dân 
cấp huyện nơi người chấp hành án treo cư trú, Chánh án Tòa án quân sự khu vực 
nơi người chấp hành án treo làm việc phải thành lập Hội đồng phiên họp xét rút



ngắn thời gian thử thách của án treo và phân công Thẩm phán nghiên cứu hồ sơ 
đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý hồ sơ, Thẩm phán được 
phân công phải ấn định ngày mở phiên họp xét rút ngắn thòi gian thử thách của án treo 
và thông báo bằng văn bản cho Viện Kiểm sát cùng cấp biết để cử Kiểm sát viên 
tham dự phiên họp.

Thời hạn mở phiên họp không quá 15 ngày, kể từ ngày Tòa án nhận được 
hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo.

Trường họp cần phải bổ sung tài liệu hoặc tài liệu chưa rõ thì Thẩm phán 
yêu cầu cơ quan thi hành án hình sự bổ sung hoặc làm rõ thêm. Trong trường 
họp này, thời hạn mở phiên họp được tính từ ngày Tòa án nhận được tài liệu bổ sung 
hoặc ý kiến bằng văn bản về vấn đề cần làm rõ thêm.

2. Hội đồng phiên họp xét rút ngắn thòi gian thử thách của án treo gồm 03 
Thẩm phán. Phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo có sự tham gia 
của Kiểm sát viên Viện Kiểm sát cùng cấp.

3. Trình tự, thủ tục xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo tiến hành như sau:

a) Một thành viên của Hội đồng phiên họp trinh bày nội dung văn bản đề 
nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo;

b) Đại diện Viện Kiểm sát phát biểu ý kiến;

c) Hội đồng thảo luận và quyết định.

4. Trên cơ sở hồ sơ và ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát, Hội đồng phiên họp 
xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo có quyền:

a) Chấp nhận toàn bộ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo. 
Trường họp chấp nhận toàn bộ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo 
mà thời gian thử thách còn lại không quá 01 tháng, thì Hội đông có thê 
quyết định rút ngắn hết thời gian thử thách còn lại;

b) Chấp nhận một phần đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo;

c) Không chấp nhận đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo.

5. Quyết định giải quyết đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo 
thực hiện theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị quyết này và có các nội dung sau:

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;
b) Tên Tòa án ra quyết định;

c) Thành phần của Hội đồng phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách 
của án treo; đại diện Viện Kiểm sát nhân dân; Thư ký phiên họp;

d) Họ tên, nơi cư trú hoặc nơi làm việc và các thông tin cần thiết khác của 
người được đề nghị xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo;

đ) Nhận định của Tòa án và những căn cứ để chấp nhận toàn bộ, chấp nhận 
một phần hoặc không chấp nhận đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo;



e) Quyết định của Tòa án về việc chấp nhận toàn bộ, chấp nhận một phần 
hoặc không chấp nhận rút ngắn thời gian thử thách của án treo. Trường họp Tòa án 
quyết định không chấp nhận thì phải nêu rõ lý do.

6. Việc gửi quyết định giải quyết đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của 
án treo theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

7. Quyết định giải quyết đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án ừeo có thể 
bị Viện Kiểm sát cùng cấp hoặc Viện Kiểm sát cấp trên trực tiếp kháng nghị 
theo thủ tục phúc thẩm. Việc phúc thẩm quyết định giải quyết đề nghị rút ngắn 
thời gian thử thách của án treo được thực hiện theo thủ tục phúc thẩm quyết định 
theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quyết định giải quyết kháng nghị 
đối với quyết định giải quyết đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo thực 
hiện theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị quyết này.

8. Quyết định giải quyết đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án ừeo có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Điều 10. Trường hợp người được hưởng án treo bị buộc phải chấp 
hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo do cố ý vi phạm nghĩa vụ

Người được hưởng án treo có thể bị Tòa án buộc chấp hành hình phạt tù của 
bản án đã cho hưởng án ừeo nếu đang trong thời gian thử thách mà cố ý vi phạm 
nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự từ 02 lần ữở lên.

Điều 11. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn xét, quyết định buộc 
người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho 
hưởng án treo

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị 
buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án ừeo của cơ quan thi hành án 
hình sự Công an câp huyện, cơ quan thi hành án hình sự câp quân khu, Chánh án 
Tòa án nhân dân cấp huyện nơi người chấp hành án ừeo cư trú, Chánh án Tòa án 
quân sự khu vực nơi người chấp hành án ừeo công tác phải thành lập Hội đồng 
phiên họp xét buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của 
bản án đã cho hưởng án treo và phân công Thẩm phán nghiên cứu hồ sơ đề nghị 
buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Thẩm phán được 
phân công phải ấn định ngày mở phiên họp xét buộc chấp hành hình phạt tù của 
bản án đã cho hưởng án treo và thông báo bằng văn bản cho Viện Kiểm sát cùng 
cấp biết để cử Kiểm sát viên tham dự phiên họp.

Thời hạn mở phiên họp không quá 15 ngày, kể từ ngày Tòa án nhận được 
hồ sơ đề nghị buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trường hợp cần phải bổ sung tài liệu hoặc tài liệu chưa rõ thì Thẩm phán 
yêu cầu cơ quan đề nghị bổ sung hoặc làm rõ thêm. Trong trường họp này, thời hạn 
mở phiên họp được tính từ ngày Tòa án nhận được tài liệu bổ sung hoặc ý 
kiến bằng văn bản về vấn đề cần làm rõ thêm.



2. Hội đồng phiên họp xét buộc người được hưởng án treo phải chấp hành 
hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo gồm 03 Thẩm phán. Phiên họp xét 
buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho 
hưởng án treo có sự tham gia của Kiểm sát viên Viện Kiểm sát cùng cấp.

3. Trình tự, thủ tục xét buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho 
hưởng án treo tiến hành như sau:

a) Một thành viên của Hội đồng phiên họp trình bày nội dung văn bản đề nghị 
buộc chấp hành hình phạt tù của bản án cho hưởng án treo;

b) Đại diện Viện Kiểm sát phát biểu ý kiến;

c) Hội đồng thảo luận và quyết định.

4. Trên cơ sở hồ sơ và ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát, Hội đồng phiên họp 
xét buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo có quyền:

a) Chấp nhận đề nghị chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

b) Không chấp nhận đề nghị buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã 
cho hưởng án treo.

5. Quyết định giải quyết đề nghị buộc người được hưởng án treo phải 
chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo thực hiện theo mẫu số 02 
ban hành kèm theo Nghị quyết này và có các nội dung sau:

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;

b) Tên Tòa án ra quyết định;

c) Thành phần của Hội đồng phiên họp; đại diện Viện Kiểm sát nhân dân; 
Thư ký phiên họp;

d) Họ tên, nơi cư trú hoặc nơi làm việc và các thông tin cần thiết khác của 
người bị đề nghị buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo;

đ) Nhận định của Tòa án và những căn cứ để chấp nhận hoặc không 
chấp nhận đề nghị buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo;

e) Quyết định của Tòa án về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đề nghị 
buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

6. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định giải quyết 
đề nghị buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã 
cho hưởng án treo, Tòa án phải gửi quyết định đó cho người bị buộc chấp hành 
hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo, cơ quan đề nghị buộc chấp hành 
hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo, Viện Kiểm sát cùng cấp, cơ quan thi 
hành án hình sự có thẩm quyền, Viện Kiểm sát cấp trên trực tiếp, Tòa án đã ra 
quyết định thi hành án phạt tù cho hưởng án treo, Sở Tư pháp nơi Tòa án đã ra 
quyết định có trụ sở.

7. Quyết định giải quyết đề nghị buộc người được hưởng án treo phải chấp 
hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo có thể bị kháng cáo, kháng nghị. 
Việc phúc thẩm quyết định giải quyết đề nghị buộc chấp hành hình phạt tù của



bản án đã cho hưởng án treo được thực hiện theo thủ tục phúc thẩm quyết định 
theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quyết định giải quyêt kháng cáo, 
kháng nghị đối với quyết định giải quyết đề nghị buộc người được hưởng án treo 
phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo thực hiện theo mẫu sô 
03 ban hành kèm theo Nghị quyết này.

8. Quyết định giải quyết đề nghị buộc người được hưởng án ừeo phải chấp 
hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án ừeo có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm mà không có 
kháng cáo hoặc kháng nghị.

Điều 12. Hiệu lực thi hành
1. Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông 

qua ngày 15 tháng 5 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.
2. Nghị quyết này thaỵ thế Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐTP ngày 06 

tháng 11 năm 2013 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn 
áp dụng Điều 60 của Bộ luật Hình sự về án treo. Các hướng dẫn khác của Hội đồng 
Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về án treo trái với Nghị quyết này đều bãi bỏ.

3. Trường họp người phạm tội đã bị xét xử trước ngày Nghị quyết này có 
hiệu lực theo đúng các văn bản hướng dẫn trước đây và bản án đã có hiệu lực 
pháp luật thì không căn cứ vào Nghị quyết này để kháng nghị theo thủ tục giám 
đốc thẩm, tái thẩm.

4. Đối với các trường họp cho hưởng án treo trước ngày 01 tháng 01 năm 2018 
thì không áp dụng quy định tại khoản 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự và 
Nghị quyết này để buộc người được hưởng án treo chấp hành hình phạt tù của 
bản án đã cho hưởng án treo nếu đang trong thời gian thử thách mà cố ý vi phạm 
nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự từ 02 lần trở lên.

5. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần phải giải thích hoặc 
hướng dẫn bổ sung thì đề nghị các Tòa án, cá nhân, cơ quan, tổ chức phản ánh 
cho Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học) để có 
sự giải thích hoặc hướng dẫn bổ sung kịp thời. .

_
ỉ\ĩnhan: _ _. _ _ _ _ _ _ _  X  _ _ _ _ _ _ _ X  _ _ _ _ _ _ _ _ r

-  ƯỷbanThuờng v» Quéc hội; ™ -  HỘI ĐỎNG THẲM PHÁN
- ưỷ ban Pháp luật của Quốc hội; CHANH AN
- Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ 02 bản (để đăng công báo);
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công an;
- Các Thẩm phán TANDTC;
- Các đơn vị thuộc TANDTC;
- Các TAND và TAQS các cấp;
- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tải);
- Lưu: VT VP, Vụ PC&QLKH (TANDTC).

9



Mầu sổ 01-HS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 2018 
của Hội đồng Thẩm phản Tòa án nhân dân tối cao)

TÒ A  ÁN....................

SỐ:. ...(2)

CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phức

...........  ngày.....tháng..... năm.(ĩ)

QUYẾT ĐỊNH
Giải quyết đề nghị rú t ngắn thòi gian thử  thách của án treo

TÒAÁN(4)

- Thành phần Hội đồng phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách
án treo gồm có:(5)

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: ông (Bà)....................................................

Các Thẩm phán: ông (Bà)...............................................................................

Ông (Bà).............................................................................

- Thư kỷ phiên họp: Ông (Bà)(6).....................................................................

- Đại diện Viện Kiểm sát (7\.........tham gia phiên họp:
Ông (Bà).................................................. - Kiểm sát viên.

NHẶN THẤY:
Người bị xử phạt tù được hưởng án treo đang chịu thử thách tại(8)..............

N g ày ........... tháng .............năm.................................................................. (9)

Sau khi nghiên cứu hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo 
đối với người bị xử phạt tù được hưởng án treo(10)...................................................

Sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến,

XÉT THẤY:
Việc đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo với lý do là(11)..........

(12)Căn cứ vào



1. (13)̂ ........ . . . . ........ đề nghị của(14).......... . . ......................... ..................... về
việc rút ngắn thời gian thử thách của án treo đối với người bị xử phạt tù được 
hưởng án treo(15).............................................................................................................

Bị xử phạt(16) .........................tù về tội (các t ộ i ) ...........................................
nhưng được hưởng án ữeo với thời gian thử thách là(17).........................................

Tại bản án hĩnh sự (18)................s ố ...............ngày.... tháng.......năm..........
của Tòa án................................................................................................................

(19)

2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định trong 
trường hợp Viện kiểm sát không có kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG PHIÊN HỌP
- Ghi theo những nơi cần gửi theo quy định THẨM PHÁN -  CHỦ TỌA PHIÊN HỌP
tại khoản 3 Điều 66 Luật Thi hành án hình sự; (K ỷ tên, g h i họ tên, đóng  dấu)
-  Lưu hồ sơ.

QUYẾT ĐỊNH:



H ướng dan sử  dùng' mẫu so 01-HS:
(1) và (4) ghi tên Tòa án nhân dân xét rút ngắn thòi gian thử thách của án ừeo; nếu là 

Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi tên Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H); nếu là Tòa án quân sự 
khu vực cần ghi thêm quân khu (Tòa án quân sự Khu vực 1, Quân khu 4).

(2) ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra Quyết định (ví dụ 1:16/2018/HSST-QĐ).
(3) ghi địa điểm, ngày, tháng, năm ra quyết định.
(5) ghi đầy đủ họ tên của Thẩm phán. Nếu là Tòa án quân sự thì không ghi “ông (Bà)” 

mà ghi cấp bậc quân hàm.
(6) ghi đầy đủ họ tên của Thư ký phiên họp và ghi rõ là Thư ký Tòa án hoặc Thầm ừa 

viên của Tòa án nào như hướng dẫn tại điểm (1).
(7) ghi tên Viện kiểm sát như hướng dẫn tại (1); ghi đầy đủ họ tên Kiểm sát viên tham 

gia phiên họp.
(8) ghi tên cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị xử phạt tù được 

hưởng án treo.
(9) ghi ngày, tháng, năm, số văn bản đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo 

của Cơ quan thi hành án hình sự nơi người được hưởng án treo cư trú hoặc làm việc (ví dụ: 
Ngày 15 tháng 5 năm 2018 Cơ quan thi hành án hĩnh sự Công an huyện B, tỉnh A có văn bản 
số 18/.... đề nghị rút ngạn thời gian thử thách của án ữeo).

(10) ghi họ tên, các bí danh, tên thường gọi khác (nếu có), năm siiih của người bị xử 
phạt tù được hưởng án ứeo. Nếu người bị xử phạt tù được hưởng án ừeo dưới 18 tuổi thì ghi 
đầy đủ ngày, tháng, năm sinh.

(11) ghi lý do đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo; ghi nhận định của Hội 
đồng phiên họp, những căn cứ để chấp nhận hoặc không chấp nhận đề nghị; căn cứ pháp luât 
để giải quyết vụ việc.

(12) tùy từng trường hợp mà ghi rõ căn cứ pháp luật để ra quyết định.
(13) tùy từng trường họp mà ghi như sau:
Nếu chấp nhận toàn bộ đề nghị của cơ quan, tổ chức thì ghi: Chấp nhận.
Nếu chấp nhận một phần đề nghị của cơ quan, tổ chức thì ghi: Chấp nhận một phần.
Nếu không chấp nhận đề nghị của cơ quan, tổ chức thì ghi: Không chấp nhận.
(14) ghi tên cơ quan thi hành án hình sự cấp huyện hoặc cơ quan thi hành án hình sự cấp 

quân khu.
(15) ghi họ tên các bí danh, tên thường gọi khác (nếu có), năm sinh của người bị xử phạt 

tù được hưởng án treo (nêu người bị xử phạt tù được hưởng án ừeo dưới 18 tuổi thi ghi đầy đủ 
ngày, tháng, năm sinh), nơi cư trú, dân tộc, giói tính, tôn giáo, quốc tịch, bố mẹ của người bị xử 
phạt tù nhưng được hưởng án treo.

(16) ghi mức hình phạt tù được hưởng án treo theo bản án của Tòa án (ghi cả số và 
chữ, ví dụ: “02 (hai) năm”).

(17) ghi thòi gian thử thách theo bản án của Tòa án (ghi cả số và chữ, ví dụ: “02 (hai) năm”)
(18) bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành là bán án hình sự sơ thầm thì ghi “sơ 

thẩm”; nếu là bản án hĩnh sự phúc thẩm thì ghi “phúc thẩm”.
(19) nếu chấp nhận hoặc chấp nhận một phần đề nghị thi ghi cụ thể mức rút ngắn thòi 

gian thử thách (ví dụ: Rút ngắn thời gian thử thách của án ừeo là 01 (một) năm cho người bị 
xử phạt tù được hưởng án heo Nguyễn Văn A).

Nếu không chấp nhận thì ghi không ghi mục này.
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Mầu số 02-HS (Ban hành kềm theo Nghị quyết số ngày 15 tháng 5 năm 2018 
của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN........ .................(1)

SỐ:.... ./..../....... (2)

CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - T ự  d o  - H ạ n h  p h ú c

., ngày.....tháng..... năm.. (ỉ)

QUYẾT ĐỊNH
Giải quyết đề nghị buộc người được hưởng án treo phảỉ chấp hành hình 

phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo

TÒAÁN(4)....................

- Thành phần Hội đồng phiên họp xét buộc người được hưởng án 
phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo gồm có:(5)

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ồng (Bà)................ ............................................

Các Thẩm phán: Ông (Bà)............................................ ..................................

Ông (Bà).....................  ......................................................

- Thư kỷ phiên họp: ông (Bà)® .............. ........... ...........................................

- Đại diện Viện Kiểm sát ^ ..........................................tham gia phiên họp:
Ông (Bà)..... ............................................ - Kiểm sát viên.

NHẬN THẤY:
Người bị xử phạt tù được hưởng án treo đang chịu thử thách tại®.............;

N g ày ............tháng.............năm..................................................................(9);

Sau khi nghiên cứu hồ sơ đề nghị buộc người được hưởng án
treo(10).......................................................phải chấp hành hĩnh phạt tù của bản án
đã cho hưởng án treo;

Sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến,

XÉT THẤY: : 1
Trên cơ sở các tài liệu trong hồ sơ vụ việc và thảo luận tại phiên họp, 

Tòa án nhận định như sau(11)........................ ;.............................................................

Căn cứ vào(12)



1. Chấp nhận (Không chấp nhận) đề nghị của(13) .................. về việc buộc
người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng 
án treo đôi với người bị xử phạt tù được hưởng án treo(14).....................................

Bị xử phạt(15) .........................tù về tội (các tộ i ) ...........................................
nhưng được hưởng án treo với thời gian thử thách là(16).........................................

Tại bản án hình sự (17)................s ố ...............ngày.... tháng.......năm..........
của Tòa án.............

(18)

2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định trong 
trường hợp không có kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

N ơ i nhận: T M . H Ộ I Đ Ồ N G  P H IÊ N  H Ọ P
- Ghi theo những nơi cần gửi theo hướng T H Ẩ M  P H Á N  - C H Ủ  T Ọ A  P H IÊ N  H Ọ P
dẫn tại khoản 6 Điều 11 của Nghị quyết số tên, gh i rõ  họ tên, đóng dấu) 
02/2018/NQ-HĐTP ngày 15thảng 5 năm 

2018 của Hội đồng Thẩm phản Tòa án 
nhăn dân tối cao hướng dẫn thi hành Điều 
65 của Bộ luật Hĩnh sự

QUYÉT ĐỊNH:



Hướng, dẫn sử dung mẫu so02-H5:
(1) và (4) ghỉ tên Tòa án nhân dân giải quyết vụ việc; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện 

thì cần ghi tên Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương nào (ví dụ: 
Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H); nêu là Tòa án nhân dân tinh, thành phô trực thuộc trung ương 
thi ghi tên Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội); nếu là 
Tòa án nhân dân cấp cao thì ghi Tòa án nhân dân cấp cao tại (Hà Nội, Đà Nang, Thành phố Hồ 
Chí Minh) ; nếu là Tòa án quân sự khu vực cân ghi thêm quân khu (ví dụ: Tòa án quân sự Khu 
Vực 1, Quân Khu 4).

(2) ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra Quyết định (ví dụ 1:16/2018/HSST-QĐ).
(3) ghi địa điểm và ngày, tháng, năm ra Quyết định.
(5) ghi đầy đủ họ tên của Thẳm phán. Nếu là Tòa án quân sự thi không ghi “ông (Bà)” 

mà ghi cấp bậc quân hàm.
(6) ghi đầy đủ họ tên của Thư ký phiên họp và ghi rõ là Thư ký Tòa án hoặc Thầm tra 

viên của Tòa án nào như hướng dẫn tại điểm (1).
(7) ghi tên Viện kiểm sát như hướng dẫn tại (1); ghi đầy đủ họ tên Kiểm sát viên tham

gia phiên họp. ■' .
(8) ghi tên cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị xử phạt tù được 

hưởng án ữeo.
(9) ghi ngày, tháng, năm, số văn bản đề nghị buộc người được hưởng án treo phải chấp 

hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án ừeo của Cơ quan thi hành án hình sự nơi người 
được hưởng án treo cư trú hoặc làm việc (ví dụ: Ngày 15 tháng 5 năm 2018 Cơ quan thi hành 
án hình sự Công an huyện B, tỉnh A có văn bản sô 18/.... đê nghị buộc người được hưởng án 
ữeo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hường án treo).

(10) ghi họ tên các bí danh, tên thường gọi khác (nếu có), năm sinh của người bị xử 
phạt tù được hưởng án ừeo. Nếu người bị xử phạt tù được hưởng án treo dưới 18 tuổi thì ghi 
đầy đủ ngày, tháng, năm sinh.

(11) ừong phần này, ghi tóm tắt nội dung vụ việc, quyết định trong bản án tuyên người 
bị đề nghị buộc chấp hành hình phạt tù được hưởng án treo; nội dung đề nghị buộc chấp hành 
hình phạt tù; ghi nhận định của Hội đông phiên họp, những căn cứ đê chấp nhận hoặc không 
châp nhận đê nghị; điểm, khoản, điều của Bộ luật Hình sự và của văn bản quy phạm pháp luật 
khác mà Hội đồng phiên họp căn cứ để giải quyết vụ việc.

(12) tùy từng ừường họp mà ghi rõ căn cứ pháp luật để ra quyết định.
(13) ghi tên cơ quan thi hành án hình sự cấp huyện hoặc cơ quan thi hành án hình sự cấp 

quân khu.
(14) ghi họ tên, các bí danh, tên thường gọi khác (nếu có), năm sinh (đối với người dưới 

18 tuổi thì ghi ngày, tháng, năm sinh), nơi cư trú hoậc nơi làm việc, dân tộc, giới tính, tôn giáo, 
quốc tịch của người bị xử phạt tù nhưng được hưởng án ừeo.

(15) ghi mức hình phạt tù được hương án treo thieó bản án cua Tòa án (ghi cả số và 
chữ, ví dụ: “02 (hai) năm”).

(16) ghi thòi gian thử thách theo bản án của Tòa án (ghi cả số và chữ, ví dụ: “02 (hai) năm”)
(17) bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành là bản áh hình sự sơ thẳm thì ghi “sơ 

thẳm”; nếu là bản án hình sự phúc thẩm thi ghi “phúc thẩm”.
(18) nếu chấp nhận thì ghi rõ họ tên của người bị đề nghị buộc chấp hành hình phạt tù, 

cụ thể hình phạt tù của bàn án đã cho hưởng án ừeo phải thi hành (ví dụ: Buộc Nguyễn Văn A 
phải chấp hành hình phạt 03 (ba) năm tù tại Bản án số 15/2018/HS-ST ngày 15 tháng 5 năm 2018 
của Tòa án nhân dân húyện H, tỉnh M).

N ếu không chấp nhận thì không ghi mục này.
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Mau số 03-HS (Ban hành kèm theo Nghị quyết sốngày tháng 5 năm 2018
của Hội đông Thâm phán Tòa án nhăn dân cao)

TÒA ÁN......................(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc ỉâp - Tư do - Hanh phúc

• -ì S Ố : ; . . . . / . . . . / . ' . . . . . 2 ------ ------------------------------ ---------------- — ------------------------------------------------ -

........... ngày..... tháng..... năm ® . ■

QUYẾT ĐỊNH 
Giải q u y ế t(4)..................
TÒA ÁN(5)........................  .

- Thành phần Hội đồng phiên họp xét nghị(6). . . ..... gằm có:(7)
Thẩm phản - Chủ tọa phiên họp:Ỗng (Bà)  ........ ............................................
Các Thẩm phán: ông (Bà)............................................ ..................................

Ống (B ạ).... .............. .......... ..............................................
- Thư kỷ phiên họp: ồng (Bà)(8) ............ ........ ............................
- Đại diện Viện Kiếm sá t(9)..... ............................... ...tham gia phiên họp:
Ông (Bà)....................... ...................... . Kiểm sát viên.'

NHẬN THẤY:
Ngày.....tháng.....năm....... Viện Kiểm sát (10)..................có Quyết định

kháng nghị số (l ........... ....kháng nghị đối với Quyết định giải quyết đề nghị rút
ngăn thời gian thử thách của án treo (Quyết định giải quyết đề nghị buôc người 
được hưởng án treo phải châp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo) 
số (12)................... củaT òaán............. .......... đối vớ i:(l3).......... ................ ..........

XÉT THÁY:
Trên cơ sở các tài liệu có trong hồ sơ vụ việc, kết quả thảo luận tại phiên họp 

ý kiên của Kiêm sát viên, Tòa án nhận định như sau:(l4)

Căn cứ vào (15). . . . . . . ........................................ .....................

QUYẾT ĐỊNH:
Ị (16)

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định.

N ơi nhận: T M . H Ộ I Đ Ồ N G  P H IÊ N  H Ọ P
- (,7) TH Ẩ M  PHÁN - CHỦ T Ọ A  PH IÊ N  H Ọ P
- Lưu hô so. (7<T tên, g h i rõ họ tên, đóng dấu)



H ướng dan sử  dung mẫu số 03-HS:

(1) và (5) ghi tên Tòa án nhân dân giải quyết vụ việc; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện 
thì cần ghi tên Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tình, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: 
Tòa án nhân dân huyện X, tình H); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phổ trực thuộc trung ương 
thì ghi cụ thể tên Tòa án nhân dân tình (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội); 
nếu là Tòa án nhân dân cấp cao thì ghi Tòa án nhân dân cấp cao tại (Hà Nội, Đà Nằng, Thành phố 
Hồ Chí Minh); nếu là Tòa án quân sự khu vực cần ghi thêm quân khu (ví dụ: Tòa án quân sự Khu 
Vực 1, Quân Khu 4).

(2) ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra Quyết định (ví d ụ : 16/2018/HSPT-QĐ).

(3) ghi địa điểm, ngày, tháng, năm ra quyết định.

(4) trường họp Tòa án cấp phúc thẩm xem xét giải quyết kháng nghị đối với Quyết 
định giải quyết đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo thì ghi: Giải quyết kháng nghị 
đối với Quyết định giải quyết đề nghị nít ngắn thời gian thử thách cùa án treo; trường họp Tòa 
án cấp phúc thẩm xem xét giải quyết kháng nghị đối với Quyết định giải quyết đề nghị buộc 
người được hường án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án "treo ứá ghi: 
Giải quyết kháng nghị đối với Quyết định giải quyết đề nghị buộc người được hưởng án treo phải 
chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

(6) trường hợp Tòa án cấp phúc thẩm xem xét giải quyết kháng nghị đối với Quyết 
định giải quyết đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo thì ghi: Quyết định giải quyết 
đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo; trường họp Tòa án cấp phúc thẩm xem xét 
giải quyết kháng nghị đối với Quyết định giải quyết đề nghị buộc người được hưởng án ừeo 
phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án.treo thì ghi: Quyết định giải quyết đề 
nghị buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án heo.

(7) ghi đầy đủ họ tên của Thẩm phán. Nếu là Tòa án quân sự thì không ghi “ông (Bà)” 
mà ghi cấp bậc quân hàm.

(8) ghi đầy đủ họ tên của Thư ký phiên họp và ghi rõ là Thư ký Tòa án hoặc Thẩm ha 
viên của Tòa án nào như hướng dẫn tại điểm (1).

(9) ghi tên Viện kiểm sát như hướng dẫn tại (1); ghi đầy đủ họ tên Kiểm sát viên tham 
gia phiên họp.

(10) ghi tên Viện kiểm sát như hướng dẫn tại (1).

(11) ghi đầy đủ số, ký hiệu cúa quyết định kháng nghị. .

(12) ghi đầy đủ số, ký hiệu, ngày, tháng, năm của quyết định bị kháng nghị (ví dụ: 
Quyết định giải quyết đề nghị rút ngắn thời gỉan thử thách của án ừeo số 16/2018/HSST-QĐ của 
Tòa án nhân dân huyện X, tinh Y ).'

(13) ghi đầy đủ họ tên của người được đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo 
bị kháng nghị hoặc người bị đề nghị buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã. cho hưởng án 
treo bị kháng nghị.

(14) trong phần này, ghi tóm tắt nội dung vụ việc, quyết định bị kháng nghị; tóm tắt 
nội dung kháng nghị; 'yêu cầú của kháng nghị; ghi nhận định của Hội đồng, những căn cứ để 
chấp nhận hoặc không chấp nhận kháng nghị; điểm, khoản, điều của Bộ luật Hình sự và của 
văn bản quy phạm pháp luật khác mà Hội đồng phiên họp căn cứ để giải quyết vụ việc.

(15) tùy tùng trường họp mà ghi rõ căn cứ pháp luật để ra quyết định.

(16) tùy từng trường hợp mà ghi theo quy định tại khoản 1 Điều 361 của Bộ luật 
Tố tụng hình sự và quyết định của Hội đồng phiên họp.



(17) trường họp Tòa án cấp phúc thẩm xem xét giải quyết kháng nghị đổi với Quyết 
định giải quyết đề nghị rút ngẳn thời gian thừ thách của án treo thi ghi theo những nơi cần gửi 
theo quy định tại khoản 3 Điều 66 Luật Thi hành án hì nil sự;

Trường họp Tòa án cấp phúc thẩm xem xét giải quyết kháng nghị đối với Quyết định 
giải quyết đề nghị buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã 
cho hưởng án treo thì ghi theo những nơi cần gửi theo hướng dân tại khoản 6 Điêu 11 của Nghị 
quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngàỵ 15 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng Thầm phán Tòa án nhần 
dân tối cao hướng dẫn thi hành Điêu 65 của Bộ luật Hình sự.


