CYBERPRZEMOC

Czy to możliwe aby Internet był
bezpieczny?
NIE!!!
Natomiast możemy w miarę bezpiecznie korzystać z jego zasobów.

Aby tak było, trzeba się przez chwilę zastanowić nad zagrożeniami
płynącymi z Internetu.

Cyberprzemoc
Dynamiczny rozwój komunikacji elektronicznej doprowadził do powstania nowego rodzaju
przestępstwa nazywanego „cyberprzemoc” (w doktrynie zwane cyberbullyingiem).
Co to jest cyberprzemoc?
Cyberprzemoc jest świadomą szkodą, wyrządzaną za pomocą środków
elektronicznych.

Podstawowe formy zjawiska to: nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem sieci, publikowanie
lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów z użyciem sieci oraz
podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli.
Wykorzystywane środki to: e-mail, telefonia komórkowa, fora dyskusyjne, portale społecznościowe,
czaty, blogi.

Jakie formy może przybierać?
♦ nękanie, grożenie, zastraszanie, szantażowanie,
♦ wysyłanie wulgarnych emaili i sms-ów,
♦ wulgarne zaczepki za pomocą komunikatorów i czatów,
♦ publikowanie oraz rozsyłanie ośmieszających informacji, zdjęć,
filmów,
♦ dopisywanie obraźliwych komentarzy do wpisów w blogu czy na
forum dyskusyjnym,
♦ podszywanie się pod kogoś w celu ośmieszenia.

Ujawnianie przypadku cyberprzemocy

Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie ściganym z urzędu (art. 304 § 1 i 2
kpk):
• „Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu,
ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję.”
• „Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą
działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z
urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub
policję.”

(Cyber)przestępstwa ścigane z urzędu
child grooming- art. 200 a kk- potocznie zwane uwodzeniem dzieci przez internet:
§ 1. Kto w celu popełnienia przestępstwa określonego w art. 197 § 3 pkt 2 lub art.200,
jak również produkowania lub utrwalania treści pornograficznych, za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nawiązuje kontakt z małoletnim
poniżej lat 15, zmierzając, za pomocą wprowadzenia
go w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania sytuacji
albo przy użyciu groźby bezprawnej, do spotkania z nim,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej
małoletniemu poniżej lat 15 składa propozycję obcowania płciowego,
poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu
lub utrwalaniu treści pornograficznych, i zmierza do jej realizacji,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
lat 2.

(Cyber)przestępstwa ścigane na wniosek
pokrzywdzonego:
groźba karalna (art.190 kk):
„Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby
najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie
spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2”.
„groźbą bezprawną jest zarówno groźba, o której mowa w art. 190 kk,
jak i groźba spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości
uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej”

stalking (art.190 a kk):
§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej
uzasadnione
okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej
wizerunek lub
inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się
pokrzywdzonegona własne życie, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek
pokrzywdzonego.

utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku nagiej osoby (art. 191 a kk)

„Kto utrwala wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności
seksualnej, używając w tym celu wobec niej przemocy, groźby bezprawnej
lub podstępu, albo wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności
seksualnej bez jej zgody rozpowszechnia, podlega karze pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

(Cyber)przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego:
zniesławienie

(art. 212 kk)

§ 1.Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub
jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie
postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej
lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska,
zawodu lub rodzaju działalności,
podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do
roku.
§ 2.Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą
środków masowego komunikowania,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2.

znieważenie- art. 216 kk:
§ 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej
nieobecność,
lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła,
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego
komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do roku.

Pokrzywdzeni i sprawcy:
W przypadku cyberprzemocy, gdzie pokrzywdzonym jest małoletni
(tj. osoba poniżej 18 roku życia) działania prawne, w tym także np. złożenie
zawiadomienia o przestępstwie, wykonują przedstawiciele ustawowi lub
faktyczni opiekunowie.
Odpowiedzialność karna za popełnienie czynów zabronionych wymienionych w
kodeksie karnym przypisana jest osobom, które ukończyły 17 rok życia.
W przypadku, gdy osoby te ukończyły lat 13, ale nie ukończyły lat 17, stosuje się
przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, na mocy których nieletni
są sprawcami czynów karalnych, a postępowanie prowadzi sąd rodzinny.

Zgodnie z regulacjami kodeksu wykroczeń karane są:
nękanie, dokuczanie (art. 107 kw)
„ Kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób
złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 zł albo karze nagany”.

wulgaryzmy (art.141 kw)
„Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo
używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności,
grzywny do 1500 zł albo karze nagany”.
Na podstawie kodeksu wykroczeń odpowiada osoba, która ukończyła 17 lat (przy czym popełnienie
ww wykroczeń przez sprawcę, który nie ukończył 18 lat będzie jednocześnie objawem demoralizacji,
zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich).

Kogo może dotyczyć ???
Problem cyberprzemocy dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży w wieku
szkolnym.
Cyberprzemoc może wywołać wiele negatywnych skutków tj. strach, lęk,
zawstydzenie, problemy psychiczne, pogorszenie relacji rodzinnych i rówieśniczych,
próby samobójcze

Ofiary cyberprzemocy rzadko informują najbliższe otoczenie o swoich problemach

Anonimowość…. (?) w sieci
Sprawcy cyberprzemocy zazwyczaj przekonani są o swojej bezkarności
z uwagi na poczucie anonimowości

Organy ścigania w granicach obowiązujących przepisów prawnych
posiadają i korzystają z szerokich uprawnień pozwalających na
gromadzenie dowodów cyberprzestęczości oraz identyfikujących
sprawców
Wykorzystywane metody pracy wykrywczej przy współpracy z
operatorami siecie telefonii komórkowej oraz usługadowacami
internetu pozwalają określić zarówno konkretnego użytkownika
jak i urządzenie, z którego w danej chwili korzystał

Odpowiedzialność karna

!!! WAŻNE !!!
W przypadku cybeprzemocy w stosunku do dzieci, czyli osób poniżej 18 roku życia,
wszystkie działania prawne realizują rodzice lub opiekunowie prawni.
Niezaleznie od formy cyberprzemocy, jeżeli podejrzewamy, że sprawca
cyberprzemocy jest osoba poniżej 17 roku życia, działania w sprawie realizuje sąd
rodzinny i nieletnich

Każda osoba, która popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 roku życia
odpowiada na zasadach przewidzianych w kodeksie karnym !!!

Co robić? Jak się bronić ?
Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich doświadczy cyberbullyingu pamiętaj:
Nigdy nie odpowiadaj na zaczepki – powstrzyma to eskalację zachowań.
Nigdy nie usuwaj wiadomości, jakie dostajesz – mogą okazać się pomocą w wykryciu sprawcy
oraz dowodem w sprawie.
Zrób screen – dodatkowy sposób na zabezpieczenie dowodów, niezbędny w sytuacji, gdy ktoś
może usunąć dane (chat, fora, blogi itp.)

Skonsultuj się z prawnikiem lub z policjantem – pomoże Ci ocenić, czy doszło do przestępstwa
i jakie działania prawne można w tej sytuacji podjąć.
Jeśli sprawa dotyczy dziecka – doprowadź w delikatny sposób aby ono opowiedziało o swojej
sytuacji zaufanemu dorosłemu. To nie zawsze jest rodzic, a razem łatwiej będzie Wam
rozwiązać problem.

A co z komunikatorami?
Twoje bezpieczeństwo głównie zależy od Ciebie – przestrzegaj zasad:
1. Login (nazwa własna), nie powinna zawierać lub nawiązywać do danych osobistych.
2. Nie umieszczaj swojego loginu ani adresu email w miejscach dostępnych dla
nieograniczonej rzeszy internautów, nie przekazuj ich osobom nieznajomym.
3. Nigdy nie ujawniaj informacji osobistych.
4. Rozmawiaj tylko z osobami z listy kontaktów lub przyjaciół.
5. Jeżeli zdecydujesz się spotkać z kimś kogo znasz jedynie z komunikatora, zrób to w miejscu
publicznym i poproś zaufaną osobę o dyskretną „obstawę”.
6. Nigdy nie używaj funkcji automatycznego logowania.

A jeśli użytkownikiem jest dziecko?
Naucz swoje dziecko zasad bezpieczeństwa - są przecież takie same!!!
Naucz dziecko, że:
►Nigdy nie wiadomo kto jest po drugiej stronie, nie musi być tym, za kogo się
podaje.
►Nie należy zamieszczać w sieci danych osobowych, informacji o swojej rodzinie
swoich zdjęć itp.
►Niech dziecko Cię powiadomi o spotkaniu „w realu”, zasugeruj na spotkanie
miejsce publiczne, poradź aby dziecko poszło z kolegą lub koleżanką.

►Jeśli coś zaniepokoi lub zawstydzi dziecko niech wie, że zawsze może o tym
powiedzieć osobie dorosłej której ufa (niekoniecznie rodzicom).

Czy to wszystko?
Oczywiście, że nie!
Rodzaje szkodliwych treści dostępnych dla dzieci w Internecie jest bardzo długa:
 pornografia,
 przemoc,
 wulgarność,
 rasizm i ksenofobia,
 sekty i inne formy psychomanipulacji,
 używki,
 broń,
 hazard,
 i inne.
Specyfika Internetu polega na tym, że łączy w sobie kopalnię wiedzy i jak mawiał
Stanisław Lem - wielki śmietnik. Nasza rola to ochrona dzieci przed tym, co jest dla nich
szkodliwe. Edukacja i prewencja.

Jak chronić dzieci?
1. Postawmy komputer tak aby można było zobaczyć „niechcący” co jest na ekranie monitora.
2. Surfuj razem z dzieckiem. Pamiętaj, że Twoje dziecko jest najbezpieczniejsze, kiedy jesteś
przy nim. Pokaż wartościowe i bezpieczne strony. Zaproponuj ciekawe serwisy, wskaż rzeczy
interesujące.
3. Nie bój się Internetu. Internet sam w sobie nie jest zły. Nie zabraniaj dziecku korzystania z
sieci. Rozmawiaj z dzieckiem o Internecie rzeczowo i spokojnie.
4. Naucz się Internetu, by być dla swojego dziecka partnerem do rozmowy. Pamiętaj, że
rozmowa to nie tylko mówienie, ale i słuchanie.
5. Nie bój się przyznać do niewiedzy. Poproś dziecko, by pokazało Ci, jak korzystać z
komputera i Internetu. Będzie szczęśliwe, mogąc Cię czegoś nauczyć.

Dziękuję za uwagę
CHROŃ SWOJE DZIECKO
NIE PODDAWAJ SIĘ
CYBERPRZEMOCY
NIE DAJ SIĘ ZASTRASZYĆ

