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Thâm nhập máy tính trộm ảnh có thể bị phạt tù
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?i?u 31 B? lu?t Dân s? quy ??nh nêu rõ: Cá nhân có quy?n ??i v?i hình ?nh c?a mình. Nghiêm c?m vi?c s? d?ng hình ?nh c?a ng??i khác mà xâm ph?m danh d?, nhân ph?m, uy tín c?a ng??i có hình ?nh.

> L?y tr?m ?nh, phát tán lên m?ng s? b? x? lý th? nào?

?i?u lu?t v? “Quy?n c?a cá nhân ??i v?i hình ?nh” này còn quy ??nh, vi?c s? d?ng hình ?nh c?a cá nhân ph?i ???c ng??i ?ó ??ng ý; trong tr??ng h?p ng??i ?ó ?ã ch?t, m?t n?ng l?c hành vi dân s?, ch?a ?? 15 tu?i thì ph?i ???c cha, m?, v?, ch?ng, con ?ã thành niên

ho?c ng??i ??i di?n c?a ng??i ?ó ??ng ý, tr? tr??ng h?p vì l?i ích c?a Nhà n??c, l?i ích công c?ng ho?c pháp lu?t có quy ??nh khác.

Nh? v?y, ng??i có hành vi xâm nh?p trái phép vào tài kho?n l?u tr? ?nh c?a b?n ?? l?y tr?m m?t kh?u, ??a trái phép hình ?nh c?a b?n lên m?ng, kèm theo “nh?ng l?i bình lu?n gây t?n h?i ??n danh d?” c?a b?n là hành vi trái pháp lu?t. Tùy t?ng tr??ng h?p c? th?, hành

vi ?ó có th? b? x? lý hành chính ho?c truy c?u trách nhi?m hình s?.

Theo quy ??nh t?i kho?n 2 ?i?u 18 Ngh? ??nh s? 63/2007/N?-CP ngày 10/4/2007 c?a Chính ph? quy ??nh x? ph?t vi ph?m hành chính trong l?nh v?c công ngh? thông tin thì ng??i (t? ch?c, cá nhân) có hành vi “b? khóa, tr?m c?p, s? d?ng m?t kh?u, khóa m?t mã và

thông tin c?a t? ch?c, cá nhân khác trên môi tr??ng m?ng” b? ph?t ti?n t? 5.000.000 ??n 10.000.000 ??ng và b? t?ch thu tang v?t, ph??ng ti?n ???c s? d?ng ?? vi ph?m hành chính vi ph?m.

Kho?n 1 ?i?u 9 Ngh? ??nh s? 63/2007/N?-CP nói trên c?ng quy ??nh vi?c ph?t ti?n t? 5.000.000 ??n 10.000.000 ??ng ??i v?i “hành vi ti?t l? trên môi tr??ng m?ng thông tin thu?c bí m?t cá nhân trái quy ??nh c?a pháp lu?t”; ng??i có hành vi này c?ng b? t?ch thu tang

v?t, ph??ng ti?n ???c s? d?ng ?? vi ph?m hành chính vi ph?m.

Trong tr??ng h?p vi ph?m có m?c ?? nghiêm tr?ng ho?c gây h?u qu? nghiêm tr?ng thì ng??i th?c hi?n hành vi có th? b? truy c?u trách nhi?m hình s? v? t?i 2 t?i:

- T?i truy c?p b?t h?p pháp vào m?ng máy tính, m?ng vi?n thông, m?ng Internet ho?c thi?t b? s? c?a ng??i khác (theo ?i?u 226a B? lu?t Hình s?) ??i v?i hành vi “c? ý v??t qua c?nh báo, mã truy c?p, t??ng l?a, s? d?ng quy?n qu?n tr? c?a ng??i khác ho?c b?ng ph??ng

th?c khác truy c?p b?t h?p pháp vào m?ng máy tính, m?ng vi?n thông, m?ng Internet ho?c thi?t b? s? c?a ng??i khác chi?m quy?n ?i?u khi?n; can thi?p vào ch?c n?ng ho?t ??ng c?a thi?t b? s?; l?y c?p, thay ??i, h?y ho?i, làm gi? d? li?u…”.

Ng??i th?c hi?n hành vi này b? ph?t ti?n t? 20 tri?u ??n 200 tri?u ??ng ho?c ph?t tù t? 1 n?m ??n 5 n?m. Ph?m t?i có các tình ti?t t?ng n?ng có th? b? ph?t tù t? 5 n?m ??n 12 n?m. Ng??i ph?m t?i còn có th? b? ph?t ti?n t? 5 tri?u ??ng ??n 50 tri?u ??ng, c?m ??m

nhi?m ch?c v?, c?m hành ngh? ho?c làm công vi?c nh?t ??nh t? 1 n?m ??n 5 n?m.

- T?i ??a ho?c s? d?ng trái phép thông tin m?ng máy tính, m?ng vi?n thông, m?ng Internet” (theo ?i?u 226 BLHS) ??i v?i hành vi “công khai hóa nh?ng thông tin riêng h?p pháp c?a cá nhân trên m?ng máy tính, m?ng vi?n thông, m?ng Internet mà không ???c phép c?a
ch? s? h?u thông tin ?ó”. Ng??i th?c hi?n hành vi này có th? b? ph?t ti?n t? 10 tri?u ??ng ??n 100 tri?u ??ng, c?i t?o không giam gi? ??n 3 n?m ho?c b? ph?t tù v?i m?c th?p nh?t là sáu tháng và m?c cao nh?t là b?y n?m. Ngoài ra ng??i ph?m t?i c?ng còn có th? b?

ph?t ti?n t? 20 tri?u ??ng ??n 200 tri?u ??ng, c?m ??m nhi?m ch?c v?, c?m hành ngh? ho?c làm công vi?c nh?t ??nh t? 1 n?m ??n 5 n?m.

Tr??ng h?p b?n ?ã tìm ra ng??i ?ã xâm nh?p trái phép vào tài kho?n l?u tr? ?nh c?a b?n ?? l?y tr?m m?t kh?u, ??a trái phép hình ?nh c?a b?n lên m?ng, b?n có th? làm ??n t? cáo hành vi c?a ng??i ?ó - kèm theo ch?ng c? ch?ng minh - g?i ??n c? quan ?i?u tra ?? ??

ngh? c? quan này xem xét, x? lý theo th?m quy?n.
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