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PHẠM HỒNG HẠNH * 

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, việc bỏ trốn ra nước ngoài khi hành vi phạm tội bị phát hiện, 

đặc biệt là tội phạm tham nhũng, đang là xu hướng tại nhiều quốc gia. Để có cơ sở pháp lí cho các 

quốc gia trong việc tiến hành dẫn độ tội phạm tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống 

tham nhũng đã ghi nhận những vấn đề pháp lí cơ bản về dẫn độ đối với loại tội phạm này. Tuy nhiên, 

thực tiễn hoạt động dẫn độ tội phạm tham nhũng trong thời gian qua đã bộc lộ không ít thách thức. 

Bài viết phân tích các quy định của Công ước về chống tham nhũng, chỉ ra những thách thức trong 

thực tiễn thực hiện hoạt động dẫn độ đối với loại tội phạm này.  

Từ khoá: Dẫn độ; tội phạm tham nhũng; điều kiện dẫn độ 
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EXTRADITION OF CORRUPTION CRIMINALS UNDER THE UNITED NATIONS CONVENTION 

AGAINST COPRRUPTION AND SOME CURRENT CHALLENGES 

Abstract: In recent years, many countries have witnessed a trend of offenders trying to escape to a 

foreign country if their crimes, especially corruption crimes, were detected. In order to provide a legal 

basis for countries to extradite corruption criminals, The United Nations Convention against 

Corruption regulates the fundamental legal issues of extradition for this type of crime. However, over 

time, the practice of extradition of corruption criminals has faced many challenges. Firstly, the article 

analyzes the regulations on extradition in The United Nations Convention against Corruption; next, it 

also analyzes some challenges arising from the practice of extradition of corruption criminals. 
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rong luật hình sự quốc tế, dẫn độ là một 

trong những hoạt động hợp tác quốc tế 

nhằm đấu tranh, phòng chống tội phạm. 

Công ước của Liên hợp quốc về chống tham 

nhũng (The United Nations Convention 

against Corruption - UNCAC) đã ghi nhận 

những nội dung pháp lí cơ bản cho hoạt 

động dẫn độ tội phạm tham nhũng, qua đó 

tạo cơ sở pháp lí cho hoạt động hợp tác giữa 

các quốc gia trong việc truy tìm, đưa người 

phạm tội về nước và truy cứu trách nhiệm 

hình sự đối với họ. Đặc biệt, trong bối cảnh 

hiện nay, khi các đối tượng phạm tội tham 

nhũng lợi dụng những thành tựu khoa học 

công nghệ hiện đại của cuộc Cách mạng 

công nghiệp 4.0 làm giả các giấy tờ chứng 

minh nhân thân, thay đổi nhận dạng nhằm 

trốn ra nước ngoài, tránh sự truy bắt của các 

cơ quan thực thi pháp luật thì hoạt động dẫn  
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