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En el present volum de caràcter monogràfic s’han recollit diversos treballs que tracten aspectes relacionats amb les implicacions jurídiques dels usos i comentaris efectuats a les xarxes socials.
L’evolució de la societat de la informació i l’ús de les xarxes socials han deixat al descobert l’existència
de noves plataformes idònies per a la comissió de delictes, i també permeten nombrosos comportaments les implicacions jurídiques dels quals són innegables.
L’aparença d’anonimat que emmascara l’ús de les xarxes socials és una de les raons principals per
les quals han proliferat els delictes comesos mitjançant aquestes, així com quantiosos missatges de
dubtós gust i legalitat. Només cal fer un cop d’ull a Twitter per poder veure l’existència de nombrosos
comentaris que o bé són manifestacions directes o indirectes d’odi, o bé afecten la intimitat d’aquells
sobre els quals s’aboquen, el seu honor o la dignitat pròpia; per no parlar d’altres plataformes que, a
través de l’intercanvi o la compravenda d’objectes i serveis, han estat escollides per a la comissió de
delictes patrimonials com l’estafa o la receptació.
Ara bé, encara que tots aquests comportaments, delictius o no, però amb clares implicacions jurídiques, estan succeint davant els nostres propis ulls, i davant els de tots, les dificultats probatòries que
comporta la seva aportació al procediment judicial que es pugui instar en ocasió d’aquests, dista molt
de la simple captura de pantalla del comentari, de l’atac a l’honor, o del negoci fallit ofert que es vol
demostrar. Per tant, com han de ser aportats al procediment i el pes que tenen en la vida quotidiana
mereix una observació individualitzada.
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Aquest monogràfic ens brinda l’oportunitat d’estudiar conjuntament, o paral·lelament, la llibertat d’expressió i els delictes d’odi a les xarxes socials, juntament amb els delictes contra la intimitat, mentre
analitzem els judicis paral·lels que s’hi estan duent a terme, així com la seva repercussió en el procés
penal. Tot plegat unit a la incertesa existent respecte a la regulació legal i la valoració de les fonts de
prova digital, i passant pels delictes de contingut patrimonial en aquestes mateixes xarxes socials.
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