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“Xài” Internet để phạm tội có thể bị tù chung thân

Cập nhật: 08-10-2012 13:36:41    

Việc đường dây làm giả thẻ ngân hàng để rút tiền, mua hàng liên tiếp bị cơ quan chức năng bóc dỡ khiến người dân vô

cùng lo lắng về sự an toàn của những “chiếc ví điện tử” vốn hiện đại, tiện lợi nhưng luôn tiềm ẩn nguy cơ bị lấy trộm.

Một Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành một số quy định về một số tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin

(CNTT) vừa được ban hành.

 

Theo thống kê của ngành ngân hàng, hiện nay, trên toàn quốc đang có 32 triệu thẻ thanh toán được lưu hành do 200

thương hiệu và 49 ngân hàng phát hành, được sử dụng trên 12.000 máy rút tiền tự động và 53.000 thiết bị ngoại vi. Thẻ

thanh toán nội địa chiếm 92,5% số lượng, còn lại là thẻ tín dụng quốc tế. Và với lượng thẻ dùng nhiều như vậy thì nguy

cơ bọn tội phạm lợi dụng đánh cắp mật khẩu, làm giả thẻ ngân hàng để rút tiền là rất cao.

Góp phần ổn định tình hình này, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ TT&TT, Bộ Tư pháp, TANDTC, VKSNDTC vừa

ban hành Thông tư liên tịch số 10/2012/TTLT-BCA-BQP-BTTTT-BTP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thi hành

một số quy định về một số tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT).

Theo Thông tư 10/2012, tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số để thực hiện

hành vi chiếm đoạt tài sản (Điều 226b BLHS) thì có thể bị phạt tiền đến 100 triệu đồng hoặc phạt tù cao nhất là 20

năm hoặc chung thân. Bên cạnh đó, hành vi gửi tin nhắn lừa trúng thưởng nhưng thực tế không có giải thưởng để

chiếm đoạt phí dịch vụ tin nhắn; quảng cáo bán hàng Internet, mạng viễn thông nhưng không giao hàng hoặc giao

không đúng số lượng, chủng loại, chất lượng thấp hơn hàng quảng cáo và các hành vi tương tự cũng bị xử lý theo điều

226b BLHS.

Ngoài ra, Thông tư cũng hướng dẫn các biện pháp xử lý đối với một số hành vi liên quan đến CNTT như: Tội phát tán

vi rút, chương trình tin học có tính năng gây hại cho mạng máy tính, mạng viễn thông…; Cản trở hoặc gây rối loạn

hoạt động mạng máy tính, tin học; Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính hoặc truy cập bất hợp

pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông; Lợi dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để thực hiện hành vi chiếm đoạt

tài sản…

Đối với các hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet (gọi

chung là mạng Internet) như người có quyền quản trị mạng đã sử dụng quyền quản lý, vận hành, khai thác và duy trì

hoạt động ổn định của mạng Internet để thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi đó làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và

an toàn xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan, tổ chức…có thể bị phạt tiền đến 100 triệu đồng và mức phạt

tù cao nhất là 7 năm theo điều 226 BLHS…

Các qui định này sẽ được áp dụng từ ngày 29/10/2012.
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