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Протягом останнього десятиліття Україна активно інтегрує до 

європейського простору, намагається наблизитися до європейського рівня життя 

та  європейських стандартів. Таке реформування безпосередньо стосується і 

кримінально-виконавчого законодавства. Зокрема, одним із аспектів таких 

реформ можна вважати забезпечення в наданні обмеженого доступу до мережі 

Інтернет у місцях позбавлення волі, що повністю відповідає відбуванню 

покарання в найбільш розвинених країнах Європи та світу, а отже, і наближає 

Україну до міжнародних стандартів у забезпеченні прав засуджених.  

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінально-

виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу засуджених до 

європейських стандартів» засуджені отримали вільний доступ до Інтернет-

мереж, крім доступу до електронної пошти, соціальних мереж і сайтів, які 

пропагують жорстокість. Варто зазначити, що користуватися доступом до 

глобальної мережі Інтернет можна за умови оплати послуги з особистих коштів 

засуджених [1]. 

Згідно з Правилами внутрішнього розпорядку установ виконання 

покарань для забезпечення права засуджених, які тримаються у дільницях 

ресоціалізації виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними 

умовами тримання, середнього та максимального рівнів безпеки, користуватися 

глобальною мережею Інтернет обладнуються в окремих приміщеннях цих 

виправних колоній комп’ютерні класи (місця), які розташовуються поза 

межами локальних дільниць відділень соціально-психологічної служби. Для 

засуджених, які тримаються у дільницях посиленого контролю виправних 

колоній, ПКТ виправних колоній (секторів) максимального рівня безпеки, 

комп’ютерні класи (місця) обладнуються безпосередньо на території цих 

дільниць та секторів [2]. 

Кримінально-виконавчим кодексом України в ч. 7 ст. 110 зазначається 

про те, що користування глобальною мережею Інтернет проводиться протягом 

дня у вільний від роботи час та поза часом, передбаченим для приймання їжі та 

безперервного сну. Засудженим надається право користуватись мережею 

Інтернет під контролем адміністрації. Для цього вони можуть створювати 
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електронну поштову скриньку, однак адміністрація має доступ для 

ознайомлення зі змістом вхідних та вихідних повідомлень, у разі, якщо це 

необхідно з огляду на індивідуальні ризики окремих засуджених. 

Засуджені під час перебування в стаціонарних закладах охорони 

здоров’я, не віднесених до відання центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та 

пробації, з дозволу адміністрації установи виконання покарань можуть мати 

при собі та користуватися під контролем адміністрації портативними 

персональними комп’ютерами з доступом до глобальної мережі Інтернет. 

  

Разом із тим стаття містить і заборони щодо користування мережею 

Інтернет. Так, засудженим забороняється: 

1) вносити будь-яку інформацію, у тому числі надсилати листи, 

коментарі, знаки тощо, та реєструватися на веб-сайтах, крім випадків створення 

та користування електронною поштовою скринькою в порядку, визначеному 

цією статтею, а також у разі необхідності здійснення реєстрації для 

користування дозволеними сайтами; 

2) формувати будь-які бази даних та накопичувальні диски, у тому 

числі віртуальні; 

3) відвідувати веб-сайти соціальних мереж, сайти, що пропагують 

жорстокість, насильство, еротичного або порнографічного змісту, переглядати 

сайти, що можуть негативно вплинути на психічний стан засудженого  [3]. 

Такі заборони вносять багато незрозумілостей та неточностей. Так, 

заборона реєстрації на веб-сайтах може стати великою перепоною до 

користування електронною бібліотекою, де в більшості випадків вимагається 

реєстрація. Заборона внесення будь-якої інформації, відправлення листів, 

коментарів, знаків тощо. Це суперечить міжнародній практиці в користуванні 

засудженими мережею Інтернет. Наприклад, у Іспанії та США мали суттєвий 

успіх ведення засудженими власних блогів під контролем адміністрації 

виконання покарань. Успішними вони були з точки зору реабілітації та 

реінтеграції засуджених у суспільство, адже засуджені були змушені писати без 

помилок, без нецензурної лексики, навчатися висловлювати свої думки у 

ввічливій формі, що потім сприяло їх реінтеграції на волі. 

До того ж така заборона фактично позбавляє засуджених права 

звертатись в електронному вигляді до органів державної влади за інформацією 

за Законом України «Про доступ до публічної інформації» [4].  

Заборона засудженим завантажувати файли зменшує начальний 

потенціал Інтернету. Наприклад, перегляд файлів PDF та Word формату в 

електронних бібліотеках стає неможливим. Перегляд навчальних матеріалів, які 

зазвичай знаходяться в цих форматах також автоматично стає неможливим.  

Остаточним кроком до максимального обмеження є заборона відвідувати 
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веб-сайти, що пропагують жорстокість, насильство, сайти еротичного або 

порнографічного змісту, які можуть негативно вплинути на психічний стан 

засудженого. Це означає, що адміністрація установ на власний розсуд 

визначатиме, які матеріали дозволяти чи забороняти переглядати засудженим. 

Вона, керуючись власним переконанням, вирішуватиме чи існує негативний 

вплив зміст певного сайту, а тому засудженому може бути обмежено доступ ледь 

не до будь-якої інформації. 

Доцільним було б використати позитивний досвід кримінально-

виконавчих систем інших країн (Норвегія, США, Філіппіни, Бельгія, 

Німеччина, Австрія, Іспанія, Велика Британія) зі встановлення так званих 

фаєрволів, пристрою або набору пристроїв, зконфігурованих, щоб пропускати, 

відмовляти, шифрувати весь комп’ютерний трафік між областями різної 

безпеки, згідно з набором правил та інших критеріїв щодо небажаного змісту 

(нецензурна лексика, порнографія) тощо [5]. 

Нелогічною виглядає можливість засуджених під час перебування в 

стаціонарних закладах охорони здоров’я, не віднесених до відання 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

виконання кримінальних покарань, з дозволу адміністрації мати при собі та 

користуватись під контролем адміністрації портативним персональним 

комп’ютером з доступом до мережі Інтернет. Чому в такому разі не дозволити 

це засудженим, які перебувають в закладах охорони здоров’я, віднесених до 

відання центрального відання центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань? 

Таким чином, можна стверджувати, що надання доступу засудженим до 

Інтернету є вагомим кроком до розширення прав засуджених. Проте необхідно 

вдосконалити дану процедуру, спираючись на досвід зарубіжних країн. Адже 

підготовка до звільнення засуджених розпочинається з моменту відбування 

ними терміну покарання і спрямована на якнайшвидше пристосування 

звільнених до повсякденного життя в суспільстві. Можемо констатувати, що 

керівництво сучасних в’язниць повинно усвідомлювати, що використання 

Інтернет-ресурсу допоможе засудженим підтримувати зв’язки із зовнішнім 

світом, родичами та друзями, спростить процес реабілітації й адаптації 

засуджених. В іншому разі прірва між в’язницею та суспільством збільшиться, 

що уповільнить і ускладнить гуманізацію процесу виконання й відбування 

покарання.    
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