
138 

А. І. Моржановська, 
студентка V курсу 1 групи 

міжнародно-правового факультету, 

Національний юридичний університет  

імені Ярослава Мудрого, м. Харків  

 

ПРАВО НА КОРСТУВАННЯ  ІНТЕРНЕТОМ  

ЗАСУДЖЕНИХ, ЯКІ ВІДБУВАЮТЬ ПОКАРАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З 

ПОЗБАВЛЕННЯМ ВОЛІ 

 

Прогресивний технологічний розвиток ХХІ століття не оминув і сфери 

відбування покарань. Так, Кримінально-виконавчий кодекс України та Правила 

внутрішнього розпорядку установ виконання покарань передбачають право 

засудженого користуватися глобальною мережею Інтернет, яке детально 

регламентоване у Порядку організації надання засудженим до позбавлення волі 

доступу до глобальної мережі Інтернет від 01.08.2014 р. 

Засудженим дозволено користуватись Інтернетом під контролем 

адміністрації. Для цього обладнуються комп’ютерні класи (місця), які 

розташовуються поза межами локальних дільниць відділень соціально-

психологічної служби.  

У комп’ютерних класах (місцях) в обов’язковому порядку блокується 

доступ до послуг електронної пошти, соціальних мереж, а також сайтів, що 

пропагують жорстокість, насильство, а також до сайтів еротичного або 

порнографічного змісту. 

Користуватися глобальною мережею Інтернет засуджені можуть у 

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

відведеним для сну. Оплата послуг за користування глобальною мережею 

Інтернет здійснюється засудженими з особистих коштів. 

Перелік веб-ресурсів, до яких надається доступ для користування, 

затверджується комісією установи у складі начальника і керівників структурних 

підрозділів установи. Він щокварталу переглядається та доповнюється за 

заявами засуджених. 

Таким чином, вищевказані норми повністю віддзеркалюють специфіку 

кримінально-виконавчих відносин, що знаходе свій прояв у режимності, 

контролі, акцентовані на карі та сприянні ресоціалізації. Не викликають 

заперечень положення про час, місце, режим, оплату доступу до мережі Інтернет, 

однак питання про дозволений перелік веб-ресурсів, на нашу думку, є 

дискусійним. 

Законодавство України дозволяє користуватися лише інтернет-

ресурсами, передбаченими спеціальним переліком комісії установи виконання 

покарання, однак критеріїв відбору таких ресурсів наразі немає. Це означає, що 
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установи будуть надавати доступ до різних сайтів. Виходить, що реалізація 

цього права в кожній установі виконання покарання неоднакова, а це свідчить 

про необхідність вироблення єдиного підходу.  

Більше того, відмова у наданні доступу до окремих сайтів може бути 

оцінена як порушення права засудженого на інформацію. В одному із своїх 

останніх рішень по статті 10 ЄКПЛ – «Калда проти Естонії» Європейський суд 

по правах людини визнав, що відмова у наданні ув’язненому доступ до 

інтернет-сайтів, що містять правову інформацію, порушила право засудженого 

на отримання інформації. 

Так, П. Калда скаржився, зокрема, що заборона відповідно до 

естонських законів доступу до конкретних веб-сайтів, що містять правову 

інформацію та знаходяться у віданні держави і Ради Європи, порушує його 

право на отримання інформації через Інтернет і завадила йому провести 

юридичні дослідження, необхідні для судових розглядів, у яких він брав участь. 

Суд встановив, зокрема, що Договірні Держави не брали на себе 

зобов’язання надавати ув’язненим доступ до Інтернету. Проте, якщо держава 

бажає дозволити доступ ув’язнених, як це відбувається в Естонії, то мають бути 

вказані причини відмови у доступі до певних сайтів. У конкретних обставинах 

справи П. Калда причини, через які було обмежено доступ до інтернет-сайтів, а 

саме наслідки для безпеки і витрати, не були достатніми, щоб виправдати 

порушення його права на отримання інформації. Важливо, щоб влада вжила 

заходів безпеки для використання ув’язненими мережі Інтернет через 

комп’ютери, спеціально призначені для цієї мети, забезпечила нагляд і з боку 

адміністрації місць відбування покарань, а також взяла на себе обов’язок 

покривати пов’язані з цим витрати. 

Українське законодавство прямо забороняє доступ засудженим до 

послуг електронної пошти та соціальних мереж. Наразі це питання залишається 

дискусійним зважаючи на можливість зловживання засудженим цим правом та 

використання його для продовження злочинної діяльності, а також 

неможливість  контролювати такі ресурси (хоча з цим можна посперечатися). 

Однак, як наголошено у Європейських пенітенціарних правилах, «засудженим 

необхідно дозволяти максимально часто спілкуватися поштою, телефоном або в 

інші способи зі своїми родинами, іншими особами та представниками 

зовнішніх організацій. Ув’язнені повинні мати можливість регулярно 

одержувати інформацію про події, читаючи газети, періодичні видання, а також 

по радіо, телебаченню та з інших засобів інформації». Інтернет є засобом 

спілкування і може сприяти прискореній ресоціалізації. 

Отже, з огляду на викладене вище можна стверджувати, що 
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позитивною є детальна регламентація права засуджених до позбавлення волі на 

доступ до мережі Інтернет, однак варто звернути увагу на встановлення 

критеріїв вибору дозволених веб-ресурсів із метою єдиного підходу, закріпити 

норму про безперешкодний доступ до інтернет-сайтів, що містять правову 

інформацію, переглянути позицію щодо користування електронною поштою та 

соціальними мережами. 
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