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Policjanci złapali producentów filmów pornograficznych z udziałem
zwierząt
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Pierwszą w Polsce wytwórnię filmów pornograficznych ze zwierzętami zlikwidowali
policjanci w podlęborskiej miejscowości.
W czwartek do mieszkania 27letniej Emilii G. i 50letniego Dariusza G. wkroczyli kryminalni z
komendy wojewódzkiej w Gdańsku i komend powiatowych w Lęborku i Wejherowie. Podczas
przeszukania znaleźli dwa laptopy, sześć dysków, około 250 płyt CD i DVD, a także aparat
fotograficzny i kamery cyfrowe, które były wykorzystywane przy produkcji plików
pornograficznych z udziałem zwierząt.
Emilia G. i Dariusz G. są podejrzewani o produkcję i rozsyłanie przez internet plików z treściami
pornograficznymi z udziałem zwierząt.
 Teraz sprawdzamy, komu G. przekazywali filmy i z kim kontaktowali się w kraju oraz za granicą
 mówi nadkom. Jan Kościuk, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.  Prowadzimy
szeroko zakrojoną akcję.
Nie jest wykluczone, że niedługo będą kolejne zatrzymania.
Zabezpieczony sprzęt przekazano do analizy biegłemu i to od wyników jego opinii zależeć będzie
dalszy los zatrzymanych. Wobec 50letniego mężczyzny prokurator zastosował dozór policyjny,
zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe w wysokości 5 tys. zł.
 Nikogo nie trzeba przekonywać, że zoofilia jest znęcaniem się nad zwierzętami  stwierdza Ewa
Gebert, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ Animals.  Ustawa o
ochronie zwierząt mówi m.in., że zwierzęcia nie można zmuszać do czynności, które zadają mu
ból lub są sprzeczne z jego naturą. Za to grożą 2 lata pozbawienia wolności.
Zdaniem obrońców zwierząt promocja zoofilii stanowi coraz poważniejszy problem w internecie.
Jest kilka państw na świecie, które dopuszczają zoofilię. Szwecja zniosła zakaz zoofilii w 1994
roku. Jest ona legalna także w Danii i Holandii. Całkowity zakaz panuje w Wielkiej Brytanii,
Kanadzie, większości stanów USA, Australii i Nowej Zelandii. Przepisy prawne Belgii, Rosji oraz
Niemiec nie karzą samej zoofilii, a jedynie zabraniają rozpowszechniania pornografii zwierzęcej w
każdej formie.
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Polskie prawo wobec zoofilii
Za produkcję, posiadanie, przechowywanie i rozpowszechnianie materiałów pornograficznych z
udziałem zwierząt grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Zgodnie z tą regulacją karana jest
nie sama zoofilia, ale jej używanie w zakresie przemysłu pornograficznego. Dodatkowo kara
może spotkać zoofila, jeśli zwierzę będzie maltretowane. Podstawą jest ustawa o ochronie
zwierząt. Karane jest znęcanie się nad zwierzęciem oraz uśmiercenie go w sposób niezgodny z
ustawą. Sprawca zostaje skazany na karę aresztu lub grzywny.
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