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Конституційний принцип рівності є однією з 
фундаментальних конституційних вимог, а та-
кож важливою умовою існування демократичної, 
правової держави [1, с. 241]. Закріплення кон-
ституційного принципу рівності є величезним 
здобутком сучасного українського суспільства, 
зумовленим об’єктивно існуючими імператива-
ми цивілізації [2, с. 15–24]. У ст. 24 Конституції 
України закріплена юридична рівність громадян, 
яка визначає однаковість юридичного положен-
ня, рівність суспільного становища людей за зако-
ном. Вона полягає у формальній рівності юридич-
них прав та свобод.

Принцип рівності перед законом широко ви-
користовується майже у всіх галузях права в ме-
жах правової системи України. Він отримав своє 
нормативне закріплення як на рівні міжнарод-
ного права, так і на рівні національної правової 
системи, зокрема в Основному Законі України 
та в чинному законодавстві України, а також у 
підзаконних нормативно-правових актах. Однак 
зрозуміти суть цього принципу та його значен-
ня в сучасній Українській державі можна лише 
здійснивши аналіз історико-правових витоків ідеї 
рівності, її розвитку і становлення у вітчизняній 
правовій думці, закріплення на конституційному 
рівні тощо. 

Різним етапам історичного розвитку прав лю-
дини характерні свої масштаб і міра свободи, коло 
суб’єктів і відносин, тобто свій зміст принципу 
рівності. Більше того, науковці наголошують 
на тому, що історія права являє собою еволюцію 
змісту, масштабу і ступеня саме правової рівно-
сті [3, с. 290]. Важливо звернути увагу на те, що 
принципи права історичні, а це означає, що нема 
вічних і незмінних принципів і кожний тип пра-
ва має свої принципи [4, с. 102]. Безпереч-
но, це в повній мірі стосується принципу рівно-
сті перед законом.

Теоретичні питання принципу рівності досить 
широко висвітлені такими вченими, як О. Бандур-
ка, В. Білоус, І. Бородін, І. Голосніченко, В. Гро-
хольський, В. Гуславський, В. Єрмаков, Г. Журав-
льова, Р. Калюжний, В. Колісник, Т. Котарбин-
ський, І. Полховська, Л. Худояр та ін. Проте, 
незважаючи на досить велику кількість дослі-
джень присвячених даній проблематиці, питання 
щодо формування передумов закріплення прин-

ципу рівності громадян перед законом у Консти-
туції України залишаються актуальними і мало-
вивченими. Зазначене зумовлює мету цієї статті.

Історично ідея рівності перед законом має гли-
боке коріння. Її витоки можна знайти в давніх 
цивілізаціях, а зокрема в Стародавній Греції та 
Римі. Так, у Стародавньому Римі говорили: Leges 
sunt inventae quae cum omnibus semper una atque 
eadem voce loquerentur – закони звертаються до 
всіх одним і тим же голосом [5, с. 660].

Однак у той час рівність у праві та рівність пе-
ред законом, як одна із форм її прояву, мала пев-
ну особливість. Мова йде про те, що право давніх 
держав, наприклад право Стародавнього Єгипту, 
Вавилону, Риму, Греції, Індії, та феодальне пра-
во, наприклад право франків, ранньофеодальної  
Англії, Німеччини, Франції та ін., було дифе-
ренційованим, тобто говорити про рівність перед 
законом у сучасному розумінні цього принципу 
немає підстав. Фактично в той час існував поділ 
суспільства на різні класи, або страти за різними 
ознаками, а зокрема: за походженням, за стате-
вою ознакою, за майновим цензом, за віком та ін. 
Тобто існувала не тільки фактична, але й юридич-
на нерівність осіб перед законом. Особливо це сто-
сувалося питання про відповідальність за вчинен-
ня того чи іншого правопорушення. Наприклад, 
у відповідності до Законів Хамурапі, царя Вави-
лону, а зокрема § 204: «Якщо мушкенум вдарить 
по щоці мушкенума, то він повинен відважити 
десять сиклів срібла» [6, с. 12]. У той же час у від-
повідності до §205 цієї пам’ятки права: «Якщо раб 
вдарить по щоці когось із людей, то треба відріза-
ти йому вухо» [6, с. 12].

Крім того, рівність усіх перед законом не іс-
нувала не лише де-факто, її не було навіть в іде-
альному вимірі [7, с. 44]. Так, аналізуючи праці 
видатних філософів того часу, можна побачити 
пануючі в той час уявлення в суспільстві про ідею 
рівності перед законом. Так, наприклад, Аристо-
тель писав про те, що чоловік і жінка, раб і вільна 
особа мають різну природу і не можуть бути рів-
ними [8, с. 18, 22, 31]. Відомий мислитель Старо-
давнього Риму Цицерон писав про те, що рівність 
є несправедливою, якщо вона не враховує ступе-
нів у соціальному стані особи [9, с. 22]. Звичайно, 
можна навести й інші приклади. Як справедливо 
звертає увагу А.М. Колодій, «принцип рівності  
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в праві рабовласницького типу існував у дуже 
спотвореному вигляді – як рівність власників-то-
варовиробників і повна (фактична і юридична) 
нерівність між вільним населенням і рабами» 
[4, с. 102]. Таким чином, із вже наведеного мож-
на зробити висновок про те, що за доби рабовлас-
ницького права та держави вести мову про загаль-
ну рівність, у тому числі перед законом, не було 
підстав.

У Середньовіччі ідея рівності і, зокрема, рів-
ності перед законом також не була реалізована 
в сучасному її розумінні. Як справедливо звер-
тає увагу у своєму дисертаційному дослідженні 
С.П. Погребняк, «у Середні віки ніхто не виходив 
із того, що всі люди рівні, а навпаки, відштовхува-
лися від того, що вони різні за своєю значущістю, 
принаймні в земному житті. Причому в Середні 
віки не існувало навіть рівності в публічному про-
сторі, тобто просторі за межами сім’ї, за межами 
«дому» [10, с. 143].

До аналогічних висновків приходить у своїй 
дисертації А.М. Колодій, який зазначає: «Фе-
одальне право юридично закріпляло фактичну  
нерівність між станами, мало до появи абсолютиз-
му партикулярний характер, було правом пільг, 
було пронизане принципами теологічного світо-
гляду» [4, с. 102].

Враховуючи наведене вище, ми цілковито під-
тримуємо наукову позицію С.П. Погребняка про 
те, що античне і середньовічне право, поза вся-
ким сумнівом, були глибоко диференційованими 
нормативними системами зі значною кількістю 
стратифікаційних ознак (стать, релігійні переко-
нання, етнічне та соціальне походження, майно-
вий стан, місце проживання тощо). Таким чином, 
античне і середньовічне право не знали загальної 
рівності [10, с. 103]. Очевидно, що мова йшла про 
спотворене розуміння ідеї рівності перед законом 
за доби феодального права та держави, за якої 
право надавало привілеї феодалам і обмежувало 
права інших верст населення.

Зародки сучасного розуміння ідеї рівності пе-
ред законом належать до доби буржуазного права 
та держави. Фактично в цей період, під впливом 
ідей видатних мислителів Нового часу, таких як 
Т. Гоббс, Дж. Локк, Вольтер, було сформоване 
перше покоління прав людини. Філософсько-пра-
вова думка того часу ґрунтувалася на ідеї рівності 
всіх представників людства. Ця ідея формувала-
ся в протистоянні двом аспектам нерівності, що  
оспорювалися, – нерівності по лінії «свої – чужі», 
яка розмежовувала людей, які належать до різних 
общин, релігій, націй тощо, та нерівності по лінії 
«вищі – нижчі», що розподіляла представників 
однієї спільноти за принципом природної ієрархії 
[3, с. 112]. Так, наприклад, Т. Гоббс писав: «При-
рода зробила всіх людей рівними в здібностях тіла 
і розуму, і якщо навіть інколи і знайдеться хтось, 

тілом набагато міцніший або розумом швидший 
за всіх інших, усе ж таки на загал ця відмінність 
однієї людини від іншої не настільки значна, щоб 
одна якась людина могла на цій підставі претен-
дувати на якесь благо для себе, на яке так само не 
могла б претендувати й інша людина» [3, с. 150].

Варто відзначити те, що в першому поколінні 
прав людини відобразилися ті традиційні лібе-
ральні цінності, які були сформульовані в процесі 
здійснення буржуазних революцій. Мова йде про 
особисті (громадянські) та політичні права: право 
людини і громадянина на свободу думки, совісті 
та релігії; право на участь у здійсненні державних 
справ; право на рівність перед законом; право на 
життя, свободу і безпеку особи; право на свободу 
від свавільного арешту, затримання або вигнання; 
право на гласний розгляд справи незалежним і не-
упередженим судом та ін.

Головні принципи буржуазного права, в тому 
числі і принцип рівності перед законом, були 
найбільш чітко сформульовані в англійському  
«Біллі про права» (1689 р.), Декларації незалеж-
ності Сполучених Штатів Америки (1776 р.) і їх 
«Біллі про права» (1789–1791 рр.), французь-
кій «Декларації прав людини і громадянина» 
(1789 р.) та ін. [4, с. 102].

Так, у французькій «Декларації прав людини 
і громадянина» (1789 р.) зазначалося: «Закон є 
виразником загальної волі… Він має бути рівним 
для всіх, як у тих випадках, коли він захищає, 
так і тих випадках, коли він карає» [6, с. 138]. 
Таким чином, унаслідок буржуазних революцій 
фактично закріпився принцип обов’язковості 
вимог закону для кожного. Всі, незалежно від 
походження чи будь-яких інших ознак, визна-
валися рівними перед законом. Як справедливо 
зазначає О.О. Шевченко, «те, що в середньовіччі 
було привілеєм сотень сімей, протягом століття 
поширилось на тисячі і мільйони, аж поки стало 
невід’ємним правом кожного громадянина. Тому 
в західних демократіях під час буржуазних рево-
люцій не стільки знищувалося дворянство, скіль-
ки народ успадковував його привілеї» [6, с. 6].

Незважаючи на те, що ідея рівності перед за-
коном була закріплена в багатьох офіційних до-
кументах того часу, її реалізація на практиці була 
досить складною, зокрема в контексті надання 
кожному рівних можливостей у реалізації його 
прав. Так, наприклад, загальне виборче право без 
обмежень за ознаками статі, раси, релігійних пе-
реконань, майнового стану та освіти вперше у світі 
було реалізоване тільки в 1893 р. у Новій Зеландії 
[11, с. 59]. Іншим прикладом є доктрина «рівні, 
але сегреговані», яка була визнана неконституцій-
ною в США лише в 1954 р. рішенням Верховного 
Суду США в справі «Браун проти Ради з питань 
освіти» [12, с. 115]. Пояснюючи причини досить 
тривалого відкладання розгляду питання про ви-



19Випуск 2(17), 2017

знання цієї доктрини неконституційною, відомий 
дослідник Ф. Гаєк зазначав, що сучасна людина 
може суцільно схвалювати ідеал загальної рівно-
сті перед законом, але на практиці обмежує його 
застосування лише тими, кого вона розглядає як 
собі подібних, і дуже повільно вчиться розширю-
вати коло тих, кого приймає як рівних [13, с. 226].

Що ж стосується вітчизняної практики реа-
лізації принципу рівності громадян перед зако-
ном, то можна однозначно сказати те, що вона 
повністю вписувалася в загальносвітові тенденції 
становлення і розвитку цього принципу. Безпе-
речно, право Київської Русі (ІХ – ХІ ст.), Галицько- 
Волинського князівства (ХІІ – ХІV ст.), право на 
українських землях під владою Литви та Польщі 
(ХІV – перша половина ХVІІ ст.), право доби ко-
зацько-гетьманської держави (1648 р. – кінець 
ХVІІІ ст.), право на українських землях у складі 
двох імперій (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) було 
глибоко диференційованим. Правовий статус лю-
дини визначався насамперед її походженням. 
Таким чином, у зазначені історичні періоди роз-
витку права і держави на українських землях не 
можна було говорити про рівність громадян перед 
законом у сучасному її розумінні. 

Крім того, необхідно відзначити те, що не існу-
вало самого інституту громадянства, а отже, і го-
ворити про рівність громадян перед законом мож-
на лише з моменту зародження цього інституту на 
українських землях. 

Певні зародки ідеї рівності громадян перед 
законом можна побачити лише за доби держав-
ного відродження України (1917–1921 рр.). Так,  
наприклад, у Тимчасовому Основному Законі 
Української Національної Ради ЗУНР 1918 р.  
говорилося: «Право влади іменем Західної-Укра-
їнської Народної Республіки виконує весь її на-
род через своє заступництво, вибране на основі  
загального, рівного, безпосереднього тайного і 
пропорційного права голосування без різниці 
пола» [14, с. 57]. Таким чином, можна побачити 
те, що Україна за доби відродження своєї дер-
жавності в 1917–1921 рр. намагалася запозичити  
у власне національне законодавство передовий, 
позитивний світовий досвід і, зокрема, в контек-
сті запровадження загального, рівного виборчого 
права, яке також є одним із проявів рівності перед 
законом.

Наступний історичний період розвитку права і 
держави на території сучасної України, а зокрема 
у 20 – 90 ті рр. ХХ ст. мав певну специфіку. У цей 
історичний період Україна перебувала в складі 
СРСР. Законодавство УРСР створювалося в чіт-
кій відповідності з нормами законодавчих актів 
СРСР. При цьому принцип рівності перед законом, 
як принцип побудови української радянської дер-
жави, завжди декларувався на рівні як союзного 
законодавства, зокрема в Конституціях СРСР, так 

і на рівні законодавства радянських республік. 
Це, зокрема, можна побачити, проаналізувавши 
положення Конституцій тієї доби. Але оскільки 
нас цікавить, у першу чергу, саме Україна, зу-
пинимося на аналізі тих Конституцій, які були 
прийняті в радянській Україні. Так, аналіз тексту 
Конституції УСРР 1919 р. дає підстави стверджу-
вати те, що принцип рівності перед законом у ній 
був формально закріпленим. Але ця рівність мала 
певну специфіку. Так, у ст. 22 цієї Конституції за-
значалося: «Для повного проведення основ дикта-
тури пролетаріату та зубожілого селянства УСРР 
надає працюючим масам всі права і можливості у 
сфері громадянського і політичного життя» [15]. 
Далі в ст. 32 Конституції УСРР 1919 р. зазнача-
ється: «УСРР, визнаючи рівні права за працюю-
чими, незалежно від їх раси та національності, 
визнає такими, що суперечать основним законам 
Республіки, будь-які уставлення, або надання 
будь-яких привілеїв, а також будь-яке обмеження 
національних меншин, або обмеження їх рівно-
правності. З огляду на інтереси робітничого класу 
в цілому УСРР позбавляє політичних прав окре-
мих осіб та окремі групи, які користуються цими 
правами на шкоду соціалістичної революції» [15]. 
Фактично декларативно ця Конституція захища-
ла права трудящих та зубожілого селянства. При 
цьому рівноправ’я та рівність перед законом була 
вибірковою, адже нормативно закріплювалась 
можливість позбавлення політичних прав окре-
мих осіб або окремих групи, які користуються 
цими правами на шкоду соціалістичної революції. 
Тобто це був узаконений шлях політичних репре-
сій проти інакодумців.

У Конституції УСРР 1929 р. фактично були 
розвинені положення Конституції УРСС 1919 р. 
Так, у ст. 5 та у ст. 6 цієї Конституції зазначало-
ся, що «Українська соціалістична радянська рес-
публіка забезпечує політичні права для трудящих 
мас, без різниці статі, віри, раси і національності і 
цілком позбавляє цих прав експлуататорські кла-
си. Громадяни Української соціалістичної радян-
ської республіки є тим самим громадянами Союзу 
радянських соціалістичних республік. Громадя-
ни інших соціалістичних радянських республік 
мають на території Української соціалістичної 
радянської республіки всі права і виковують всі 
обов’язки, встановлені для громадян Української 
соціалістичної радянської республіки» [16]. Далі, 
у ст. 17 Конституції УСРР 1929 р., дублювалося 
положення Конституції УСРР 1919 р.: «Керую-
чись інтересами трудящих, Українська соціаліс-
тична радянська республіка позбавляє окремих 
осіб та окремі групи прав, що вони ними користу-
ються на шкоду інтересам соціалістичної револю-
ції» [16].

У більшій мірі принцип рівності перед законом 
нормативно закріпила Конституція УРСР 1937 р. 
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Так, ст. 122 Конституції закріпила положення про 
те, що рівноправність громадян УРСР, незалежно 
від їх національності і раси, в усіх галузях гос-
подарського, державного, культурного і громад-
сько-політичного життя є непорушним законом. 
Яке б то не було, пряме чи посереднє, обмеження 
прав або, навпаки, встановлення прямих чи посе-
редніх переваг громадян залежно від їх расової і 
національної приналежності, так само як усяка 
проповідь расової або національної винятковості, 
або ненависті і зневаги – караються законом [17]. 
Таким чином, декларувалась ідея рівноправності 
громадян УРСР незалежно від ознаки національ-
ності і раси. Прямо заборонялося встановлення 
прямого чи посереднього обмеження прав або 
встановлення прямих чи посередніх переваг гро-
мадян залежно від їх расової і національної при-
належності.

Незважаючи на прогресивний характер норми, 
закріпленої в ст. 122 Конституції УРСР 1937 р., не 
варто забувати того, що вона носила формальний 
характер. Адже 20-50 рр. ХХ ст. – це доба масш-
табних репресій в УРСР, коли питання про життя 
людини вирішувалося без суду та залучення за-
хисника. Тільки за період з 1929 р. по 1952 р. було 
знищено 17,3 млн. українців [18, с. 182]. Отже, 
рівність перед законом була в той час скоріше де-
кларативною, ніж реальною.

Досить детально принцип рівності перед зако-
ном був врегульованій у Конституції УРСР 1978 р. 
Так, у ст. ст. 32-34 цієї Конституції розривається 
суть цієї категорії. Так, відповідно до ст. 32 Кон-
ституції УРСР 1978 р. громадяни Української РСР 
є рівними перед законом незалежно від походжен-
ня, соціального і майнового стану, расової і націо-
нальної належності, статі, освіти, мови, ставлення 
до релігії, роду і характеру занять, місця прожи-
вання та інших обставин [19]. Відповідно до ч. 2 
цієї ж статті Конституції рівноправність громадян 
Української РСР забезпечується в усіх галузях еко-
номічного, політичного, соціального і культурного 
життя. Далі в ст. 33 цієї Конституції закріплюва-
тись положення про рівноправність жінки і чолові-
ка. Так, зокрема, зазначалось, що жінка і чоловік 
мають в Українській РСР рівні права. Здійснення 
цих прав забезпечується наданням жінкам рів-
них із чоловіками можливостей у здобутті освіти 
і професійної підготовки, в праці, винагороді за 
неї і просуванні по роботі, в громадсько-політич-
ній і культурній діяльності, а також спеціальни-
ми заходами щодо охорони праці і здоров’я жінок; 
створенням умов, які дають жінкам можливість 
поєднувати працю з материнством; правовим за-
хистом, матеріальною і моральною підтримкою 
материнства та дитинства, включаючи надання 
оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним 
жінкам і матерям, поступове скорочення робочо-
го часу жінок, які мають малолітніх дітей [19].

Крім того, окремо, в ст. 34 Конституції УРСР 
1978 р., зазначалося те, що громадяни Україн-
ської РСР різних рас і національностей мають 
рівні права. Здійснення цих прав забезпечується 
політикою всебічного розвитку і зближення всіх 
націй і народностей СРСР, вихованням громадян 
у дусі радянського патріотизму і соціалістичного 
інтернаціоналізму, можливістю користуватися 
рідною мовою та мовами інших народів СРСР. 
Будь-яке пряме чи непряме обмеження прав, вста-
новлення прямих чи непрямих переваг громадян 
за расовими і національними ознаками, так само 
як і всяка проповідь расової або національної ви-
нятковості, ворожнечі або зневаги – караються за 
законом [19]. Безперечно, закріплення саме тако-
го формулювання принципу рівності перед зако-
ном у Конституцій УРСР 1978 р. є наслідком тих 
процесів, які відбулися як у межах Радянського 
Союзу, так і у світі. Так, до прийняття Конститу-
ції УРСР 1978 р. у Радянському Союзі відбулася 
«хрущовська відлига», відбулося розвінчання 
«культу Вождя» та інші події, які суттєво вплину-
ли на офіційну політику радянської влади. Крім 
того, після Другої світової війни була прийнята 
низка важливих міжнародних документів, які 
стосувалися прав людини. Зокрема, мова йде про 
Загальну декларацію прав людини від 1948 р., 
Міжнародний пакт про громадянські та політичні 
права від 1966 р., Міжнародний пакті про еконо-
мічні, соціальні та культурні права та ін. [20, с. 9; 
21, с. 38–46; 22, с. 33–38]. Звичайно, основні  
положення цих міжнародних документів знайш-
ли формальне відображення як у Конституції 
СРСР 1977 р., так і в Конституції УРСР 1978 р. 
При цьому мова йде саме про їх формальне відо-
браження в Конституціях того часу, в тому числі 
в Конституції УРСР 1978 р. Адже реальної рів-
ності перед законом за радянської доби фактично 
не існувало. Аналізуючи цей історичний період 
розвитку Української держави, О.О. Шевчен-
ко справедливо зазначає: «Рішення як вищих  
центральних партійних органів, так і місцевих 
партійних комітетів із будь-яких питань соці-
ально-економічного і політичного життя країни, 
а також вказівки партійних функціонерів були 
обов’язковими для виконання всіма як державни-
ми органами, так і громадськими організаціями. 
Маючи свій власний апарат насилля, що в різні 
роки іменувався Надзвичайна комісія, ОДПУ, 
НКВС, КДБ, партія вдавалась стосовно непокір-
них чи інакомислячих до репресій» [6, с. 194]. 
Отже, декларування в Конституції УРСР 1978 р. 
принципу рівності громадян перед законом мало 
демонстративний, для всього світу, виключно 
формальний характер.

Аналіз історичного шляху становлення прин-
ципу рівності перед законом як у світовій прак-
тиці, так і у вітчизняній законотворчій практиці 
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має, на наш погляд, важливе практичне значен-
ня. Це, насамперед, дозволяє краще зрозуміти те, 
за яких передумов було закріплено цей принцип 
у Конституції України, яким має бути змістове 
наповнення цього принципу в Україні як неза-
лежній, демократичній, соціальній та правовій 
державі. Адже, як вірно зазначає А.М. Колодій, 
«принципи є соціальними явищами, як за джере-
лом виникнення, так і за змістом: їх виникнення 
зумовлюється потребами суспільного розвитку, і 
в них відображаються закономірності суспільного 
життя. Без урахування таких істотних моментів 
неможливо пояснити і зрозуміти те особливе зна-
чення цих принципів для послідовного узгоджен-
ня людської діяльності з вимогами об’єктивних 
соціальних закономірностей» [4, с. 92].

На наш погляд, рівність перед законом є одним 
із фундаментальних принципів сучасного україн-
ського конституціоналізму. Це вимога до держа-
ви і суспільства відносно рівної цінності життя 
будь-якої людини, рівного її доступу до тих мож-
ливостей, які надаються законодавством України,  
а також рівність у притягненні правопорушни-
ка до різних видів юридичної відповідальності в 
разі вчинення правопорушення незалежно від їх 
майнового становища, посади в органах держав-
ної влади, статевої ознаки, віросповідання та ін-
ших ознак. Адже Україна у відповідності до ст. 1 
Конституції України є суверенною і незалежною, 
демократичною, соціальною, правовою державою 
[23]. А в ст. 3 Конституції України прямо вказу-
ється те, що людина, її життя і здоров’я, честь і 
гідність, недоторканність і безпека визнаються 
в Україні найвищою соціальною цінністю. Крім 
того, права і свободи людини та їх гарантії визна-
чають зміст і спрямованість діяльності держа-
ви. Держава відповідає перед людиною за свою  
діяльність. Утвердження і забезпечення прав і 
свобод людини є головним обов’язком держави 
[23]. Таким чином, Конституція України норма-
тивно закріпила концепцію людино центризму, 
визнавши кожну людину, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і безпеку найви-
щою соціальною цінністю. Очевидно, що ці поло-
ження не мають виключно декларативний харак-
тер. Вони мають важливе практичне значення і є 
критерієм оцінки діяльності держави і, зокрема, у 
сфері публічного управління.

На жаль, на сьогодні концепція людиноцен-
тризму в український державі на практиці не ві-
діграє того значення і ролі, яку б мала відіграва-
ти у відповідності зі ст. 3 Конституції України.  
Як вірно звертає увагу Р.С. Мельник, «…постав-
лена більше десяти років назад на обговорення 
проблематика людиноцентризму на сьогодні пе-
рейшла в розряд «другорядних» питань. Скла-
дається таке враження, що про неї почали вже 
забувати, а подекуди і ігнорувати» [24, с. 157]. 

Очевидно, що така ситуація є неприпустимою для 
демократичної, правової, соціальної держави, 
якою має бути сучасна Українська держава відпо-
відно до Конституції України. 

Крім того, Конституція України нормативно 
закріпила в ст. 24 принцип рівності громадян пе-
ред законом, у відповідності з яким громадяни ма-
ють рівні конституційні права і свободи та є рівни-
ми перед законом [23]. Виникає логічне питання: 
чим відрізняється формулювання цього принципу 
в Конституції України від тих формулювань, які 
були в попередніх Конституціях УРСР? Що прин-
ципово нового принесла в зміст цього принципу 
Конституція України? На наш погляд, за зміс-
товим наповненням принцип рівності громадян 
перед законом, закріплений у Конституції Укра-
їни, та принцип рівності громадян перед законом,  
закріплений у попередніх Конституціях, ство-
рених за радянської доби, суттєво відрізняється.  
Ця відмінність полягає в тому, що за радянської 
доби рівність перед законом декларувалася як рів-
ність певного класу громадян радянської України.  
Зокрема, в першій Конституції УСРР 1919 р. така 
рівність стосувалась лише трудящих та зубожі-
лого селянства, а держава офіційно наділялася 
правом позбавлення окремих осіб або окремих 
груп певних прав [15]. На відміну від Конститу-
ції УРСР 1919 р., Конституція України визначає 
рівність всіх громадян України перед законом 
незалежно від їх належності до певного класу  
або соціальної групи. Крім того, Українська дер-
жава позбавляється права за будь-яких мотивів 
позбавити особу або групу осіб певних прав.

Отже, резюмуючи наведене вище, можемо 
визначити, що з початку XX ст. й до часу прого-
лошення незалежності України в актах консти-
туційного характеру, які приймалися в різних 
суспільно-політичних умовах, принцип рівно-
сті знайшов своє закріплення як неодмінна за-
сада повноцінного функціонування держави та  
суспільства. 

За радянської доби принцип рівності перед за-
коном фактично мав формальне значення, оскіль-
ки в радянській Україні були масові репресії, які 
проводилися проти тих, кого бажала знищити 
радянська влада. Що ж стосується принципу рів-
ності перед законом, закріпленого в Конституції 
України, то він носить реальний характер і, не-
зважаючи на певні проблеми своєї реалізації на 
практиці, має реальний вплив на регулювання 
суспільних відносин, визначає рівний статус кож-
ного громадянина у відносинах із державною вла-
дою в Україні.

Конституція України, міжнародно-правові 
акти, документи, ратифіковані Україною, свід-
чать про досягнення високого рівня в його розроб-
ці і декларуванні. Безумовно, закріплення на кон-
ституційному рівні принципу рівності є вагомим 
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підґрунтям становлення України як демократич-
ної, соціальної та правової держави.

В Основному Законі України закріплено поло-
ження про те, що утвердження і забезпечення прав 
і свобод людини є головним обов’язком держави. 
На державу покладається обов’язок забезпечи-
ти права і свободи громадян та гарантувати кож-
ному громадянину рівність перед законом. Таке 
гарантування здійснюється за рахунок наданих 
Конституцією України громадянам України мож-
ливостей захистити свої права та законні інтере-
си, зокрема шляхом використання таких засобів 
захисту прав громадян у публічному управління, 
як звернення громадян, адміністративне оскар-
ження або звернення за захистом порушених прав 
та інтересів до суду. Крім того, Конституція Укра-
їни виходить із того, що захист прав громадянина 
може здійснюватися з використанням усіх не за-
боронених законодавством можливостей. Гаран-
тування та забезпечення дотримання прав грома-
дян покладається в тій чи іншій мірі на всі органи 
державної влади та місцевого самоврядування,  
а також їх посадових осіб. 

Отже, як видно з наведеного, закріплення 
принципу рівності громадян перед законом на 
конституційному рівні передбачає не тільки його 
формальну, текстуальну фіксацію, але і закрі-
плення механізмів реалізації і гарантування цьо-
го конституційного принципу.
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Анотація

Чехович Т. В. Правові та історичні передумови за-
кріплення конституційного принципу рівності грома-
дян перед законом у Конституції України. – Стаття. 

Стаття присвячена дослідженню правових та  
історичних передумов закріплення принципу рівності 
громадян перед законом в Конституції України як пе-
редумови розвитку демократичних засад української 
держави та суспільства. Показано, що на кожному  
історичному етапі розвитку права було притаманне 
своє розуміння рівності. Зокрема, генезис принципу 
рівності в українському конституційному праві безпо-
середньо пов’язаний з розвитком ідеї конституціона-
лізму в період національного відродження.
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У статті аналізуються різні історичні етапи в праві 
України та тогочасне розуміння принципу рівності. В 
актах конституційного характеру, які приймалися в 
різних суспільно-політичних умовах, принцип рівно-
сті громадян перед законом знаходив своє закріплен-
ня як неодмінна засада повноцінного функціонування 
держави та суспільства. Безумовно, закріплення на 
конституційному рівні принципу рівності є вагомим 
підґрунтям становлення України як демократичної, 
соціальної та правової держави.

Ключові слова: принцип рівності, правова рівність, 
правова думка, конституційні акти, конституційні 
принципи.

Аннотация

Чехович Т. В. Правовые и исторические предпо-
сылки закрепления конституционного принципа ра-
венства граждан перед законом в Конституции Укра-
ины. – Статья.

Статья посвящена исследованию правовых и исто-
рических предпосылок закрепления принципа равен-
ства граждан перед законом в Конституции Украины 
как основы развития демократических основ украин-
ского государства и общества. Показано, что на каждом 
истрическом этапе развития права ему было присуще 
свое понимание равенства. В частности, генезис прин-
ципа равенства в украинском конституционном праве 
непосредственно связан с развитием идеи конституци-
онализма в период национального возрождения.

В статье анализируются разные исторические эта-
пы в праве Украины и понимание принципа равенства 
того времени. В актах конституционного характера, 
которые принимались в различных общественно-по-
литических условиях, принцип равенства нашел свое 
закрепление как непременная основа полноценного 
функционирования государства и общества. Безуслов-

но, закрепление на конституционном уровне принципа 
равенства граждан перед законом является весомым 
основанием становления Украины как демократиче-
ского, социального и правового государства.

Ключевые слова: принцип равенства, правовое ра-
венство, правовая мысль, конституционные акты, кон-
ституционные принципы.

Summary

Chekhovich T. V. Legal and historical prerequisites 
for the consolidation of the constitutional principle of 
equality of citizens before the law in the Constitution of 
Ukraine. – Article.

The article is devoted to the study of the legal and his-
torical preconditions for the consolidation of the principle 
of equality of citizens before the law in the Constitution 
of Ukraine as a prerequisite for the development of demo-
cratic principles of the Ukrainian state and society. It was 
shown that at each historical stage of the development 
of law there was an inherent understanding of equality, 
in particular, the genesis of the principle of equality in 
Ukrainian constitutional law was directly related to the 
development of the idea of constitutionalism during the 
period of national renaissance. 

The article analyzes various historical stages in the 
law of Ukraine and the contemporary understanding of 
the principle of equality. In the constitutional acts adopt-
ed in various socio-political conditions, the principle of 
equality of citizens before the law found its consolidation 
as an indispensable foundation for the full functioning of 
the state and society. Of course, the principle of equali-
ty at the constitutional level is an important ground for 
the formation of Ukraine as a democratic, social and legal 
state.

Key words: principle of equality, legal equality, legal 
opinion, constitutional acts, constitutional principles.


