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Tylko od początku roku policjanci z pionu do walki z cyberprzestępczością zatrzymali w kraju już
kilkadziesiąt osób podejrzanych o kierowanie gróźb pod adresem prezydentów, przedstawicieli
administracji publicznej, samorządowców, polityków czy też m.in. takich, które znieważały,
nawoływały do popełnienia zbrodni czy pochwalały popełnienie przestępstwa. Decyzją sądów
wobec 10 z nich zastosowano środki zapobiegawcze, z czego cztery osoby zostały tymczasowo
aresztowane. Policjanci przypominają, że w cyberprzestrzeni nie jesteśmy anonimowi i bezkarni,
a każde nasze działanie pozostawia ślad.
Policjanci w całym kraju od początku roku odnotowali wzmożoną ilość zgłoszeń od obywateli dotyczących obraźliwych
wpisów internetowych jak i też gróźb karalnych kierowanych telefonicznie, publicznego znieważania, a także
nawoływania do popełnienia przestępstwa w stosunku do prezydentów, przedstawicieli administracji publicznej,
samorządowców, polityków z różnych ugrupowań politycznych.
Informacjami tymi, obok funkcjonariuszy z Komend Wojewódzkich Policji, niezwłocznie zajęli się policjanci z Biura dw. z
Cyberprzestępczością KGP, które koordynuje działania wydziałów w całym kraju. Zebrane dane natychmiast były
przekazywane policjantom, którzy dokonywali sprawdzeń i kolejnych ustaleń.
Na podstawie ustaleń oraz zgłoszeń zebranych od obywateli od początku roku praca tylko i wyłącznie policjantów z
pionu do walki cyberprzestępczością doprowadziła do zatrzymania już 20 osób. Po przekazaniu zgromadzonych w tych
sprawach materiałów dowodowych prokuratorom zatrzymani usłyszeli zarzuty. Decyzją sądów 4 osoby zostały
tymczasowo aresztowane, a wobec 6 pozostałych zastosowano dozory, poręczenia majątkowe, czy zakazy utrwalania i
rozpowszechniani treści videofonicznych za pośrednictwem Internetu.
To tylko część wyników pracy policjantów z pionu cyber. Wiele spraw jest w fazie ustaleń, inne nie zostały jeszcze
zamknięte, a nowe napływają. Funkcjonariusze nie ustają w swojej pracy. Jednocześnie apelują do wszystkich o
rozsądne i odpowiedzialne korzystanie z portali i komunikatorów internetowych.
Policjanci przypominają o odpowiedzialności za każde bezprawne zachowanie, a także słowa kierowane wobec innych
ludzi różnymi drogami. Wśród często niepoważnie traktowanych przestępstw ściganych na wniosek osoby
poszkodowanej są znieważenia, czy kierowanie gróźb karalnych, zwłaszcza, gdy są popełniane za pośrednictwem
telefonu, czy mediów elektronicznych. W każdej takiej sytuacji osoby podejrzewane nie mogą czuć się bezkarnie.
Funkcjonariusze w całym kraju na bieżąco monitorują sieć i mają możliwości ustalenia i zatrzymania sprawców tego
typu przestępstw i pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej.
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