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      ĐẶNG THANH NGA * 

Tóm tắt: Nhân cách của người phạm tội bao gồm các đặc điểm đặc trưng nào? Tại sao hành vi 

phạm tội này lại do người này thực hiện mà không phải người khác? Tại sao họ lại thực hiện hành vi 

phạm tội này mà không phải thực hiện hành vi phạm tội khác? Nhiều người có chung hoàn cảnh giống 

họ nhưng tại sao lại không phạm tội như họ…? Để trả lời những câu hỏi trên đây, cần phải làm rõ hệ 

thống các đặc điểm nhân cách của con người thúc đẩy họ thực hiện hành vi phạm tội. Bài viết sử dụng 

phư ng pháp phân t ch, t ng h p các quan điểm của các nhà khoa học và rút ra các đặc điểm nhân 

cách n i b t của người phạm tội như  tr  thông minh th p  t nh hung h ng, bốc đồng  sự b t  n tâm l  

cao  t nh hư ng ngoại cao  nh n th c hạn chế, lệch lạc  không hài l ng v i v  tr  của họ trong x  hội  

luôn mâu thu n v i những chuẩn mực của x  hội  khả n ng tự kiểm soát và khả n ng th ch nghi x  hội 

kém. Các đặc điểm nhân cách này ch nh là những yếu tố thúc đẩy hành vi phạm tội của con người. 
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PERSONALITY TRAITS OF OFFENDERS 

Abstract: What are typical characteristics of an offender’s personality? Why is a specific crime 

committed by a particular individual but not by others? Why does this individual commit a particular 

crime but not others? Why other people who live in the same conditions as the offender but they do not 

commit such crime?... In order to provide reliable answers to the questions raised above, it is 

necessary to systematically shed light on human personality characteristics that motivate individuals 

who committed crime. The analytical and synthesis methods are employed in the paper with reference 

to scientists’ viewpoints, by which leads to the conclusion that the offenders’ personality traits usually 

involve essential features regarding low intelligence, aggression and impulsiveness, highly psychological 

instability, high levels of extroversion, limited and irrational awareness, dissatisfaction towards their 

social status, deviation from and conflict with social norms, low levels of self-control and social 

adaptability. These personality traits are considered substantial elements giving rise to human crimes. 
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ể hiểu biết hành vi của con người nói 

chung và hành vi phạm tội nói riêng, 

cần có sự hiểu biết tâm lí của con người, tri 

thức về cơ chế tâm lí của các hiện tượng và 

động cơ của quá trình tâm lí xã hội. 

Trên thực tế, nhiều người thường đặt ra 

câu hỏi, tại sao hành vi phạm tội này lại do 

người này thực hiện mà không phải người 

khác? Tại sao họ lại thực hiện hành vi phạm 

tội này mà không phải là hành vi phạm tội 

khác? Nhiều người có chung hoàn cảnh 

giống họ nhưng tại sao lại không phạm tội 

như họ…? Để trả lời cho những câu hỏi nêu 

ra trên đây, cần phải nghiên cứu làm rõ hệ  
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