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INFORMACJA PRASOWA

22 – latek podejrzany w związku z posiadaniem pornografii dziecięcej oraz
pozyskiwaniem od małoletnich, za pośrednictwem Internetu, tego typu treści
Prokuratura Rejonowa Łódź – Bałuty przedstawiła 22 – latkowi zarzuty,
dotyczące popełnienia przestępstw polegających na pozyskiwaniu od małoletnich
dziewcząt treści pornograficznych z ich udziałem i zmuszaniu pod groźbą
ujawnienia materiałów już posiadanych, do przekazywania kolejnych. Usłyszał
także zarzut posiadania pornografii dziecięcej. 22 – latkowi grozi kara
pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5.
Przedwczoraj, na polecenie Prokuratury Rejonowej Łódź – Bałuty na terenie
Kalisza zatrzymany został 22 – letni mężczyzna. Doszło do tego w postępowaniu,
w którym ustalono, że podając się za kobietę, 22 – latek na jednym z portali
zorganizował „internetowy konkurs”, w którym zachęcał małoletnie do przekazywania
„nagich” zdjęć. Nagrodą miał być tablet. W przypadku jednej z małoletnich udało mu
się uzyskać treści pornograficzne z jej udziałem. Dziewczynka ta była następnie
szantażowana. Mężczyzna groził jej, że ujawni posiadane dotychczas materiały
pornograficzne w sytuacji gdy nie prześle mu kolejnych. W przypadku drugiej
z dziewcząt, z którą udało mu się nawiązać kontakt, zamierzonego celu nie osiągnął.
Prawdopodobne jest, że doszło do popełnienia przestępstw na szkodę innych
pokrzywdzonych poniżej 15 roku życia. Podczas przeszukania wynajmowanego
w Kaliszu mieszkania zatrzymane zostały liczne nośniki pamięci, w tym komputery
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i telefony. Wszystkie one poddane zostaną szczegółowym badaniom informatycznym.
Ujawniono także materiały pornograficzne z udziałem małoletnich.
Dzisiaj jeszcze po przesłuchaniu prokurator podejmie decyzję, co do środków
zapobiegawczych. Prawdopodobne jest skierowanie

wniosku

o tymczasowe

aresztowanie 22 – latka.
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