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Có nên tố cáo khi bị ghép ảnh bôi nhọ trên Facebook?

Cập nhật: 05-05-2017 09:42:53    

Điều 122 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định về tội Vu khống như sau:

1. Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt

cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến 7 năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Đối với nhiều người;

d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình;

đ) Đối với người thi hành công vụ;

e) Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
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3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu đồng đến 10 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 5 năm”.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng thì hành vi "đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ

chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân ” bị nghiêm cấm.

Theo điểm g khoản 3 Điều 66 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP, hành vi cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của

người khác sẽ bị xử phạt tiền từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng.

Theo những quy định của pháp luật nêu trên, những người có hành vi vu khống, tố cáo bạn về những việc bạn không làm là vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ nguy hiểm của hành

vi và thiệt hại gây ra.

Để bảo vệ quyền và lợi ích của mình trong trường hợp này, bạn cần tố giác hành vi vi phạm pháp luật của những người đó đến cơ quan có thầm quyền. Theo Điều 101 Bộ luật tố tụng hình sự 2003: “Công dân có thể tố giác tội phạm với Cơ

quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc với các cơ quan khác, tổ chức. Nếu tố giác bằng miệng thì cơ quan, tổ chức tiếp nhận phải lập biên bản và có chữ ký của người tố giác. Cơ quan, tổ chức khi phát hiện hoặc nhận được tố giác của công

dân phải báo tin ngay về tội phạm cho Cơ quan điều tra bằng văn bản”.

Trong trường hợp này, bạn có thể gửi đơn tố giác tội phạm hoặc trực tiếp đến cơ quan điều tra để tố giác. Bạn cần cung cấp được những chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm của những người vu khống bạn đồng thời xác định được hành vi

đó gây ra cho bạn những thiệt hại gì để Cơ quan điều tra có căn cứ giải quyết, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của bạn theo đúng quy định của pháp luật.

Luật sư, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình

Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội

 

Nguồn:

page 2 / 3



http://baongoc.vn/news/pdf/co-nen-to-cao-khi-bi-ghep-anh-boi-nho-tren-facebook-3294.pdf

http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/tu-van/co-nen-to-cao-khi-bi-ghep-anh-boi-nho-tren-facebook-3570431-p2.html

page 3 / 3


