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Німеччині бере участь у кібер-мобінгу, а саме, як злочинець чи як 

жертва, або, як так звана жертва-злочинець, яка одночасно є і злочинцем 

і жертвою. 

У кримінальному праві Німеччини немає складу злочину «Кібер-

мобінг», але окремі форми кібер-мобінгу караються. Це бездіяльність та 

відшкодування збитку, образа особистості, посягання на особисте 

життя і таємницю, злочинні дії проти свободи особи, порушення 

загальних прав особистості. У разі кібер-мобінгу необхідно якомога 

швидше повідомити поліцію. Вона може встановити злочинців і 

ініціювати притягнення до кримінальної відповідальності. Швидкі дії та 

запобігання можуть зменшити або навіть запобігти знущанням в 

Інтернеті. 

Науковий керівник Г. М. Сорокіна  
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АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА БОНДАРЧУК 

Національна академія внутрішніх справ 

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА НАСИЛЬСТВО  

СЕРЕД МОЛОДІ У США 

Дослідження показують, що насильство в ЗМІ спричиняє агресію 

підлітків. Вони свідчать, що гра в насильницькі відеоігри збільшує 

агресивні помисли та поведінку. До ЗМІ, які можуть носити 

насильницький характер, належать Інтернет, телебачення, журнали, 

фільми, музика, реклама, соціальні медіа. ЗМІ впливають на свою 

аудиторію як позитивно, так і негативно. Останнім часом соціальні 

мережі стали важливою частиною повсякденного життя та мають 

величезний вплив на поведінку та розум людей, які цим користуються. 

Соцмережі переплелися з майже кожним аспектом нашого життя. 

Незалежно від того, використовуємо ми їх для інформації, для 

знайомства або для висловлення своєї думки, вони інтегруються у 

навколишній світ та допомагають нам залишатися на зв’язку. Зросла 

стурбованість тим, що соцмережі заохочують молодь до участі в 

насильстві та мають величезний вплив на їх поведінку. Є деякі 

повідомлення про кібербуллінг, злочинну діяльність у соцмережі чи 

через них, насильство банд та самогубства, і соціальні мережі 

підживлюють ці тривожні випадки. «Небезпека соціальних мереж 

полягає в тому, що вони забезпечують платформу, яка може швидко 

посилити будь-яке насильство, оскільки воно стає постійно доступним 

для всіх, хто його бачить. Все більше віртуальних конфліктів у 
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соціальних мережах переростають у фізичне насильство, таке як напади, 

стрілянина та вбивства. Дуже важливо, щоб молоді люди розуміли 

ризики, пов'язані з певними видами постів та обставини, що збільшують 

ймовірність насильства». Річард Аборн, президент громадської Комісії 

Нью-Йорка з питань злочинності. Пересічний американець щодня 

витрачає близько 5 годин на перегляд відеофільмів, 98 % яких дивиться 

по телевізору. Майже дві третини телепрограм містять певне фізичне 

насильство. Більшість відеоігор містять насильницький вміст, навіть для 

дітей. Діти багато дивляться телевізор. У більш ніж половини 

американських домогосподарств телевізор працює майже весь час.  

Послання ситкомів, фільмів, мультфільмів, ток-шоу та рекламних 

роликів - це багато впливової інформації, яку фільтрує мозок дитини, яку, 

мабуть, не повинна. 

Науковий керівник І. В. Марченко  
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ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО ТА БОРОТЬБА З НИМ В ІСПАНІЇ 

Сьогодні домашнє насильство є одним із найсерйозніших проблем 

серед жінок та дітей. Це також проблема охорони здоров’я та 

кримінальної юстиції. Ризики, пов’язані з домашнім насильством, 

впливають не тільки на жертв, але і на їх сім’ї, друзів та поліцію. Це 

відбувається, коли одна людина, яка перебуває в інтимних стосунках чи 

шлюбі, намагається домінувати над іншою людиною і контролювати її, 

і це може бути у всіх формах психологічного, фізичного, емоційного та 

психічного насильства. Також такі питання, як бідність та бездомність, 

виникають внаслідок домашнього насильства. Від 25 %–50 % сімей 

бездомних втратили своє житло внаслідок насильства над  партнерами 

в інтимному плані. Хоча причин багато, наслідки домашнього 

насильства над жінками досить згубні не лише для їхнього 

психологічного, але й фізичного здоров’я. 

Що стосується вирішення проблеми домашнього насильства, 

хорошим прикладом є Іспанія. У цій країні питання боротьби з 

домашнім насильство є національним пріоритетом вже більше десяти 

років. Чотирнадцять років тому, коли було прийнято закон про 

запровадження ключових реформ в іспанських судах для вирішення цієї 

проблеми. Спеціальні судді проходили підготовку та призначення. 


