C th, d tho sa i mt trong các iu kin cho ngi b kt án pht tù c hng án treo quy nh ti khon 2 iu 2 nh sau:
Có nhân thân tt.
c coi là có nhân thân tt nu ngoài ln phm ti này, ngi phm ti luôn chp hành úng chính sách, pháp lut
và thc hin y các ngha v ca công dân ni c trú, ni làm vic.
i vi ngi ã b kt án nhng thuc trng hp c coi là không có án tích, ngi b kt án nhng ã c xóa án tích, ngi ã
b x pht vi phm hành chính hoc b x lý k lut mà thi gian c coi là cha b x pht vi phm hành chính, cha b
x lý k lut tính n ngày phm ti ln này ã quá 6 tháng, nu xét thy tính cht, mc ca ti phm mi c thc hin
thuc trng hp ít nghiêm trng, hoc ngi phm ti là ng phm có vai trò không áng k trong v án và có các
iu kin khác thì cng có th cho hng án treo.
D tho b sung quy nh: Khi xem xét, quyt nh cho b cáo hng án treo tòa án phi xem xét thn trng, cht
ch các iu kin bo m vic cho hng án treo úng quy nh ca pháp lut.
Nhng trng hp không cho hng án treo
D tho cng sa i, b sung v mt s trng hp không cho hng án treo quy nh ti iu 3 nh sau: Ngi thc hin hành
vi phm ti b trn và ã b các c quan tin hành t tng ngh truy nã, tr trng hp ã ra u thú trc khi có quyt nh a
v án ra xét x.
Ngi phm ti b xét x trong cùng mt ln v nhiu ti, tr các trng hp sau ây: Các ti phm ã thc hin u là ti phm
ít nghiêm trng; trong các ti phm ã thc hin, ngi phm ti tham gia là ngi giúp sc trong v án ng phm vi
vai trò không áng k; ngi phm ti là ngi di 18 tui.
Ngi phm ti 2 ln tr lên, tr các trng hp sau: Các ln phm ti u là ti phm ít nghiêm trng; các ln phm ti, ngi
phm ti tham gia là ngi giúp sc trong v án ng phm vi vai trò không áng k; các ln phm ti sau do ngi
phm ti t thú; ngi phm ti là ngi di 18 tui. Trng hp v án c tách ra gii quyt trong các giai on khác nhau
(tách thành nhiu v án) thì vic xem xét cho hng án treo c xác nh nh sau: Không coi vic ngi phm ti ã
b kt án trong v án trc ó là cn c xác nh “phm ti 2 ln tr lên”, tr trng hp các hành vi phm ti b xem xét, x
lý hình s trong các giai on là c lp vi nhau. Không coi vic ngi phm ti ã b kt án trong v án trc ó là có
nhân thân không tt không cho hng án treo, nu h có các iu kin khác c hng án treo.
Án treo là bin pháp min chp hành hình pht tù có iu kin, c tòa án áp dng i vi ngi phm ti b pht tù
không quá 3 nm, cn c vào nhân thân ca ngi phm ti và các tình tit gim nh, xét thy không cn bt h phi
chp hành hình pht tù.
D tho cng b sung iu 4a v thi gian tm gi, tm giam ca ngi c hng án treo. Theo ó, thi gian tm gi, tm
giam không c tr vào thi hn chp hành hình pht tù i vi ngi phm ti b áp dng hình pht tù nhng cho hng
án treo. Trng hp trong thi gian th thách nu h phm ti mi hoc vi phm ngha v buc phi chp hành hình
pht tù ca bn án ã cho hng án treo thì khi gii quyt tòa án tr thi gian h ã b tm gi, tm giam này vào bn
án ã cho hng án treo hoc bn án mi.
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