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USA: 27 LAT WIĘZIENIA ZA DZIECIĘCĄ
PORNOGRAFIĘ W SIECI
Podwójny obywatel irlandzko-amerykański został skazany na 27 lat więzienia federalnego w USA za
udostępnianie w sieci milionów obrazów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci.
Mężczyzna wcześniej przyznał się do winy.
Mieszkaniec Dublina Eric Marques został poddany ekstradycji do Stanów Zjednoczonych 23 marca
2019 r., aby zmierzyć się z federalnymi zarzutami karnymi złożonymi w Maryland 8 sierpnia 2013 r.
W dniu 6 lutego 2020 r. 36-letni Marques przyznał się do winy za udostępnianie pornograﬁi dziecięcej
w sieci dark web.
Miliony ﬁlmów
Zgodnie z ustaleniami i zeznaniami, pomiędzy 24 lipca 2008 a 29 lipca 2013 r., Marques prowadził
darmowy serwis o nazwie Freedom Hosting, który hostował ponad 200 stron internetowych
dotyczących wykorzystywania dzieci w ciemnej sieci.
Na stronach hostowanych przez Marquesa znajdowały się miliony obrazów przedstawiających
materiały związane z wykorzystywaniem dzieci, w tym ponad 1,97 miliona ﬁlmów i obrazów
przedstawiających oﬁary, które nie były wcześniej znane organom ścigania.
„Wiele z tych obrazów obejmowało sadystyczne wykorzystywanie niemowląt i małych dzieci” powiedział amerykański prokurator dla Dystryktu Maryland w oświadczeniu.
Według prokuratora Stanów Zjednoczonych na Dystrykt Maryland Jonathana F. Lenznera, „Eric
Marques był jednym z największych pośredników w rozpowszechnianiu pornograﬁi dziecięcej na
świecie”.
27 lat więzienia
15 września br. sędzia dystryktu USA Theodore D. Chuang skazał Marquesa na 27 lat więzienia
federalnego, a następnie na dożywotni nadzór kuratorski.
Ściganie Marquesa było częścią globalnego śledztwa wymierzonego w tysiące użytkowników ponad
200 stron internetowych działających w sieci Tor, które były poświęcone handlowi CSAM.
Dochodzenie to doprowadziło do przerwania działalności dziesiątek tysięcy internetowych twórców
materiałów pokazujących seksualne wykorzystywanie dzieci oraz do przejęcia ponad czterech
milionów obrazów i ﬁlmów przedstawiających seksualne wykorzystywanie najmłodszych.
„Dzisiejszy wyrok skazujący Erica Marquesa jest wyraźnym sygnałem dla sprawców tego okropnego

przestępstwa, że bez względu na to, gdzie jesteś na świecie, organy ścigania pociągną cię do
odpowiedzialności i doprowadzą przed oblicze sprawiedliwości” - podkreślił w komunikacie Calvin
Shivers, zastępca dyrektora FBI.

Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują;
pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu.
Piszcie do nas na: redakcja@cyberdefence24.pl. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod
hasłem #CyberIsFuture.
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