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поліцейським має бути оцінено ступінь загрози життю та здоров'ю постраж-
далим як такий, що має ознаки невідкладного випадку, не визначено. 

Анулювання дозволів є ефективним превентивним заходом, який до-
зволяє попередити тяжкі злочини з використанням зброї. Своєчасне анулю-
вання дозволу та вилучення вогнепальної зброї працівниками поліції на за-
конних підставах – це запорука безпеки людей. 

Необхідно вжити комплекс заходів з виявлення власників, які система-
тично зловживають спиртними напоями, наркотичними засобами, порушу-
ють громадський порядок, схильні до скоєння злочинів та насильства у сім'ї 
або конфліктують з сусідами, іншими особами. 

________________________ 
1. Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству 2017. 
2. Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення 

та використання вогнепальної, пневматичної зброї [...] від 21.08.1998 № 622 
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Конституція України статтею 24 закріплює положення про те, що гро-

мадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед зако-
ном. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, 
політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 
походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими 
ознаками. [3].  

Рівність осіб перед законом і судом як одна з основоположних засад 
кримінального судочинства є актуальною темою як на будь-якому історич-
ному етапі розвитку держави взагалі, так і на сьогодні зокрема. 

Згідно зі статтею 10 Кримінального Процесуального Кодексу України 
закріплено рівність перед законом і судом :  

1. Не може бути привілеїв чи обмежень у процесуальних правах, пе-
редбачених цим Кодексом, за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 
релігійних чи інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 
майнового стану, місця проживання, громадянства, світи, роду занять, а та-
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кож за мовними або іншими ознаками. 
2. У випадках і порядку, передбачених цим Кодексом, певні категорії 

осіб (неповнолітні, іноземці, особи з розумовими і фізичними вадами тощо) 
під час кримінального провадження користуються додатковими гарантіями 
[4]. 

Міжнародним законодавством принцип рівності визначений наступним 
чином : 

1. ст.7 Загальної Декларації прав людини: «Усі люди є рівними пе-
ред законом і мають право без усяких відмінностей на рівний захист закону» 
[1]; 

2. ст.26 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права: 
“Всі люди є рівними перед законом і мають право без будь-якої дис-
кримінації на рівний захист закону”[6]; 

3. ст. 20 Конвенції СНД : «Усі люди є рівними перед законом і ма-
ють право без будь-якої дискримінації на рівний захист закону. Користуван-
ня правами, викладеними у цій Конвенції, гарантується без дискримінації за 
будь-якою ознакою» [2]. 

Звідси випливає природній обов’язок держави поважати і забезпечува-
ти всім особам, які перебувають у межах її території та під її юрисдикцією, 
закріплені як чинним національним законодавством, так і міжнародним, пра-
во рівності.  

Безумовно, дане положення поширюється й на сферу кримінальної 
процесуальної діяльності як принцип процесуальної рівності - відсутність 
будь-яких обмежень (дискримінації) у процесуальних правах. Тобто для кри-
мінального провадження вагу має сам суб'єкт провадження, який наділений 
відповідним процесуальним статусом (правами, обов'язками, відповідаль-
ністю за їх порушення) незважаючи на те, громадянин він, чи іноземець, чи 
апатрид, якої він статі, кольору шкіри, раси тощо. 
 У судовій практиці принцип рівності як одної з засад кримінального 
провадження досить часто знаходить своє відображення у вироках та ухва-
лах.  Так, у справі № 494/1763/15-к Березівського районного суду Одеської 
області в Ухвалі «Про відкриття провадження» 04 січня 2016 р. зазначено: 
«розгляд скарги Березівським районним судом Одеської області буде з до-
триманням безсторонності судового розгляду та складових засад криміналь-
ного провадження, передбачених ст.10 КПК України «Рівність перед законом 
і судом» [5]. 

Таким чином, зважаючи на національне та міжнародне законодавство, 
судову практику порушення канону рівності суб'єктів кримінального про-
вадження перед законом є недотриманням прав суб'єктів провадження і ви-
ступає підставою для притягнення винних у цьому до юридичної 
відповідальності. 
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Розвиток сучасної вітчизняної науки зумовлює підвищення інтересу до 

проблематики генезису правової системи, інститутів та галузей права 
України. Зокрема, останнім часом зріс інтерес до історії ролі та значення 
впливу римського приватного права для розвитку правового регулювання 
цивільних відносин на українських землях (ІХ–ХХ ст.). Сьогодні відбуваєть-
ся трансформація українського права, зумовлена відтворенням традицій ро-
мано-германської правової сім’ї, яка сформована на рецепції римського при-
ватного права. У процесі історичного розвитку українське право зазнавало 
сприятливого впливу римського приватного права, хоча при цьому зберегли-
ся його національні особливості. Історичне походження і роз-виток українсь-
кого права традиційно пов’язані з римською правовою доктриною, що, зо-
крема, виявилось у Руській правді, Литовських статутах, «Правах, за якими 
судиться малоросійський народ» та інших пам’ятках українського права. 
Українська правова система належить до романо-германського типу правової 
системи, яка сформувалася під впливом саме римського права. Цінність 


