
О. Ф. МЕЛЬ НИ ЧУК

ЮРИДИЧНІФАКТИУМЕХАНІЗМІРЕАЛІЗАЦІЇПРАВАЛЮДИНИ
НАОСВІТУ

З’ясо вується сутність і роль юри дич них фактів у ме ханізмі ре алізації пра ва лю ди ни 
на освіту. Зо се ре д жується ува га на їхніх ви дах та особ ли во с тях юри дич но го скла ду.

Ключовіслова: юри дичні фак ти, освітні пра вовідно си ни, пра во на освіту, ме ханізм 
ре алізації пра ва.

В ста тье вы яс ня ет ся сущ ность и роль юри ди че с ких фак тов в ме ха низ ме ре а ли за
ции пра ва че ло ве ка на об ра зо ва ние. Кон цен т ри ру ет ся вни ма ние на их ви дах и осо бен но
с тях юри ди че с ко го со ста ва.

Ключевые слова: юри ди че с кие фак ты, об ра зо ва тель ные пра во от но ше ния, пра во 
на об ра зо ва ние, ме ха низм ре а ли за ции пра ва.

The article essence and the role of legal facts in the mechanism of the human right to 
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У юридичній літературі визнається, що юридичні факти – це не лише
«проміжналанка»міжнормоюправатареалізацієюпередбаченихнеюправчи
свобод,асамостійнийактивнийелементпроцесутакоїреалізації,якийопосеред-
ковуєтьсявідповідноюсистемоюправособистостіякматеріального,такіпроце-
суальногохарактеру1.Функціональнепризначенняюридичнихфактівзумовлює
посиленийінтереснауковцівдорозкриттяїхньоїправовоїприродиякузагальній
теорії держави і права, так і в галузевих дослідженнях. Проблема юридичних
фактівуконтекстітеоріїосвітньогоправавивчаласятакимиросійськимивчени-
ми, як В. Сирих, В.Шкатулла. В аспекті забезпечення конституційного права
людинитагромадянинанаосвітуцепитанняпорушувавВ.Боняк.Однакпокищо
недостатньо вивченою є роль юридичних фактів у механізмі реалізації права
людининаосвіту.Зазначенедоводитьпотребупроведенняданогодослідження.

Хоча в юридичній доктрині відсутній єдиний концептуальний підхід щодо
юридичнихфактів,протеможнасказати,щозприводуцьогопоняттясформува-
ласявідноснаоднозначність.Якщоневраховуватинезначнівідмінностіупропо-
нованихнауковцямидефініціях,томожнасказати,щовціломудослідникивва-
жаютьюридичнимифактамижиттєвіобставини,зякиминормиправапов’язують
настання певних правових наслідків – виникнення, зміну та припинення пра-
вовідносин.Надумкубільшостівчених,нимиєнебудь-якіобставини,алишеті,
щовизначенінормамиправа.Узв’язкузцимМ.Матузовзазначає,щонадання
правовогохарактерутимабоіншимобставинамцілкомзалежитьвідволізаконо-
давця,офіційноївлади,аневідсамихучасниківжиттєвогопроцесу,хочабезних
ціобставинимоглибіненастати2.Щойноусуспільнихвідносинахз’являються
юридичні факти, зазначені в гіпотезах норм, остання починає діяти, внаслідок
чого її адресати в одних випадках мають можливість реалізувати свої права й
обов’язки,в інших–набуваютьсуб’єктивнихправтаобов’язків,передбачених
диспозицієюнорми3.

ПротилежнуточкузорувисловлюєЮ.Гревцов,відповіднодоякоїюридич-
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нийфактневиникаєзнормиправа,анавпаки,нормаправаобумовлюєтьсяюри-
дичнимфактом,тобтоєйогонаслідком.Протевченийзазначає,щоданетверд-
женнядійсне,якщоаналізуватиціявищаневгенетичномуплані,ауфункціональ-
ному.Заостанньоїумовиосновноюланкоюстаєнормативно-правовийакт,саме
вньомузазначаютьсятічиіншіподії,діїузначенніюридичнихфактів,самена
його основі виникають правові суспільні відносини4. Як бачимо, дискусії
дослідниківвозначеномунапрямі зумовленірізнимипідходамищодоправоро-
зуміння.

Послуговуючисьнапрацюваннямибільшостінауковців,будемовважатиюри-
дичними фактами у механізмі реалізації права людини на освіту конкретні
життєвіобставини,зякиминормиправапов’язуютьвиникнення,змінутаприпи-
ненняосвітніхправовідносин.

Юридичнимфактампритаманніпевніознаки.Вважаємо,щоїхцілкомможна
використатидлярозкриттясутностіюридичнихфактівумеханізміреалізаціїпра-
ва людини на освіту. В. Гордєєв до них відносить наступні: індивідуальність,
соціальна змістовність, об’єктивоване вираження, зв’язок з правом, причинний
зв’язокзправовиминаслідками5.

Зметоюглибшогорозуміннясутностіобставин,щоспричинюютьдинаміку
освітніхправовідносин,застосуємозагальноприйнятувтеоріїправакласифікацію
юридичнихфактів.Використаємотакийкритерій,якїхнєфункціональнепризна-
чення,відповіднодоякогоюридичніфактиподіляютьсянаправовстановлюючі
(зумовлюютьнастанняправовідносин),правозмінюючі(спрямованіназмінупра-
вовідносин), правоприпиняючі (спричинюють припинення правовідносин).
Данийпідхіддокласифікаціїюридичнихфактівмаєнелишетеоретичнезначен-
ня, алейпрактичне застосування, наприклад, вОсвітньомукодексіРеспубліки
Білорусь.Углавісьомійцьогокодексувміщуютьсястатті,яківизначаютьобста-
винивиникнення,змінитаприпиненняосвітніхправовідносин.Проаналізувавши
їх,доходимовисновку,щопідставамидлядинамікиосвітніхправовідносинзако-
нодавецьвизнаєдоговір,азавідсутностіпотребивньому–рішеннякерівника
навчальногозакладу.

Переважно для руху освітніх правовідносин, недостатньо наявності одного
факту, анеобхідний , так званийу теорії праваюридичний (фактичний) склад.
Його утворюють самостійні юридичні факти, які знаходяться у взаємоз’язку і
взаємозалежності.Взятіокремоціелементиневиконуютьсамостійнорольюри-
дичного факту, бо не спричиняють руху правовідносин. Їхня функція прояв-
ляєтьсялишеувзаємодіїтавзаємозв’язкузіншими,якіразомутворюютьюри-
дичний (фактичний) склад. Саме він і забезпечує певний результат: зумовлює
припинення,змінуабовиникненняправовідносин.

Виникненняосвітніхправовідносинпов’язанезюридичнимскладом,дояко-
го входить низка фактів, об’єднаних у взаємоузгоджену систему. Тут доречно
згадатисловаМ.Матузова,який,ілюструючижиттєвимиситуаціямитеоріююри-
дичнихскладів,наводитьдляприкладу«правовідносинитипу«студент-виш»»,
виникненняякихпотребуєнаступнихумов:а)атестатапрозавершеннязагальної
середньоїшколи;б)складаннявступнихекзаменів;в)прохіднийконкурснийбал;
г)наказректорапрозарахуваннянапершийкурсвідповідногонавчальногозакла-
ду»6.

Звісно, в умовах розвитку суспільних відносин порядок вступу до вищого
навчального закладу змінився, тому юридичний склад, який є підставою для
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виникнення цього виду освітніх правовідносин, набув іншого вигляду. Аналіз
вітчизняногоосвітньогозаконодавствавказуєнате,щоїхвиникненнязумовлює
сукупністьрізнихелементівюридичногоскладу.Такимифактамиможутьбути:
станздоров’я;стансирітства;стандитини,позбавленоїбатьківськогопіклування;
відношеннядовійськовоїслужби;наявністьцільовогонаправленнядляздобуття
освіти за квотою; статус громадян, які постраждали внаслідокЧорнобильської
катастрофи; статус ветеранів війни; досягнення визначних успіхів у вивченні
профільнихпредметівтощо.Скажімо,правобратиучастьуконкурсізарезульта-
тами вступних екзаменів у вищому навчальному закладі або за результатами
зовнішнього незалежного оцінювання за вибором мають особи з обмеженими
фізичнимиможливостями(інвалідиIтаIIгруп,діти-інваліди).Відповідноодназ
вказанихобставинізумовитьобов’язковістьтогочиіншогоелементувюридич-
номускладі:результатувступнихекзаменівабозовнішньогонезалежногооціню-
вання.Наведемоіншийприклад.Уразівступудовищихнавчальнихзакладівна
підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з
установленими квотами обов’язковим компонентом юридичного складу буде
направлення,виданевідповіднимиорганамиосвіти.Подібнихприкладівможна
навестичимало.

Дляутворенняюридичного складу, який єпідставоювиникнення загально-
освітніхправовідносин,тежхарактернанаявністьнеоднаковихелементів.Аналіз
чинногоосвітньогозаконодавствасвідчить,щопідставоювиникненнязагально-
освітніхправовідносинєнаказдиректорапрозарахуванняучнядонавчального
закладу.Протедлявиданнянаказумаєзначенняподаннянизкидокументів:заяви,
медичної довідки про стан здоров’я, відповідного документа про освіту (крім
учнівпершогокласу).Унизцівипадківперелікдокументівбудевизначатиправо-
вий статус навчального закладу. Зокрема, мають значення форма власності
навчальногозакладу(укомунальнихшколахконкурсинепроводяться,отже,не
потрібні їхні результати), його тип (наприклад, для виникнення правовідносин
міжучнемішколою-інтернатомнеобхіднийвисновоквідповіднихпсихолого-ме-
дико-педагогічнихконсультацій;дляшкілсоціальноїреабілітації–рішеннясуду
тощо).

Длякращогорозуміннясутностіюридичногоскладу,якийєпідставоювиник-
нення освітніх правовідносин, доречно звернутися до Освітнього кодексу Рес-
публікиБілорусь, у якому він чітко унормований та виражається в таких діях:
поданнядокументів;проведенняпрофесійно-психологічноїспівбесідиаботесту-
вання зі спеціальностей вищої освіти; професійного відбору зі спеціальностей
вищої та середньої спеціальної освіти; вступних екзаменів і/або конкурсу у
випадках, передбачених кодексом або іншими актами законодавства; розгляд
керівникомабоприймальноюкомісієюподанихдокументів,атакожрезультатів
вступнихвипробуваньі/абоконкурсу;прийняттярішенняприймальноюкомісією
про прийом (зарахування) до навчального закладу у випадках, передбачених
кодексом або іншими актами законодавства; укладення договору у випадках,
передбаченихкодексом;виданнянаказупроприйом(зарахування)донавчально-
гозакладу,утомучислі,коливідносинивиникаютьнапідставідоговору.

Якзауважувалосявищезмінутаприпиненняосвітніхправовідносинзабезпе-
чуютьвідповідноправозмінюючітаправоприпиняючіюридичніфакти.Прикла-
домпершогознихможебутивиданнянаказукерівниканавчальногозакладупро
переведеннястудента зденноїформинавчанняна заочну, зконтрактноїформи
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навчаннянабюджетну,зоднієїспеціальностінаіншутощо.
Правоприпиняючимюридичнимфактомумеханізміреалізаціїправалюдини

на освіту є наказ керівника навчального закладу про відрахування особи, яка
навчається.Юридичнийскладітутмаємісце.Скажімо,увипадкахвідрахування
студента звишуз ініціативитретіхосіб (зарішеннямсуду,якимособіпризна-
чаєтьсяпокаранняувиглядіпозбавленняволі абоуразіліквідаціїнавчального
закладутощо).Якбачимо,умеханізміреалізаціїправалюдининаосвітучільне
місцезаймаютьюридичнісклади,наслідкомякихєдинамікаосвітніхправовідно-
син.Різнізасвоєюструктуроююридичніскладизумовлюютьвиникнення,зміну,
припиненняосвітніхправовідносинодноговиду.

Один і той самий юридичний факт може спричинити декілька правових
наслідків.Зодногобоку,призвестидовиникнення,зміничиприпиненняосвітніх
правовідносин,аздругого–набуттяпевнихправіобов’язків.Так,атестатучня
проповнузагальнусереднюосвітуєфактомюридичногоскладу,якийприпиняє
загальноосвітніправовідносини,атакожнаділяєособуможливістюреалізувати
правонавищуосвіту.Таксамоотриманнядипломапровищуосвітубудепідста-
воюдляприпиненнявищеосвітніхправовідносиніводночасфактомюридичного
складу,якийможезумовитивиникненняпіслядипломнихправовідносин.Візьме-
моіншийприклад.Наказкерівниканавчальногозакладупрозарахуванняособи
назаочнуформунавчання,зодногобоку,єнеобхіднимелементомюридичного
складу,якийзабезпечуєвиникненняосвітніхправовідносинусферівищоїосвіти,
аздругого–будефактом,якийнадастьпереважнеправоційособіякпрацівнику
залишитисянароботіувипадкускороченняштатуабодозволитьреалізуватипра-
вонадодатковувідпусткуузв’язкузнавчанням.Наосновінаведенихприкладів
можназробитинаступніузагальнення:1)юридичніфактинелишезабезпечують
рухправовідносин,алейнабуттясуб’єктамиправтаобов’язків;2)доюридично-
го складу, наслідком якого є припинення одного виду освітніх правовідносин,
можутьвходитиелементиюридичногоскладу,якийзумовлюєвиникненняіншого
видуосвітніхправовідносин;3)юридичнийскладможутьутворюватифакти,які
належатьдотієїсамоїгалузізаконодавстваабодорізних.

Важливе значення має поділ юридичних фактів за вольовим критерієм на
юридичнідіїтаюридичніподії.Середюридичнихдійвирізняютьсяправомірні,
якіподіляютьсянаюридичні акти таюридичні вчинки.Юридичнимиактамиє
правомірнідіїсуб’єктівосвітніхправовідносин,щоздійснюютьсязнаміромство-
ритиюридичнінаслідки.Чільнемісцеу їхній групіпосідаютьправозастосовні
акти,наявністьякихприреалізаціїправанаосвітуєобставиною,якапідтверд-
жує,конкретизуєправайобов’язки.Нагадаємо,щопідактомзастосуваннянорм
права розуміють спосіб зовнішнього прояву формально-обов’язкового правила
поведінки індивідуального характеру, якепідтверджує, встановлює, змінює або
скасовуєюридичні права й обов’язки персоніфікованих суб’єктів у конкретній
життєвійситуації7.Вченівідносятьправозастосовніактидоюридичнихфактіві
вважають,щозними«державапов’язуєреалізаціюправісвободособистості,їх
втіленнявжиття.Вони,якііншіюридичніфакти,створюютьюридичнуоснову
для реалізації прав і свобод, забезпечують переведення абстрактної соціальної
можливостівреальнудійсність»8.

Нанашпогляд,умеханізміреалізаціїправалюдининаосвітуправозастосовні
актислідвважатибезперечнимюридичнимфактом,божодніосвітніправовідно-
сини (крім реалізації даного права шляхом самоосвіти) не можуть виникнути,
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змінитисятаприпинитисябезвиданнятакогоакта.Якбулоз’ясовановищепра-
возастосовнийактвходитьякелементдоюридичногоскладу,якийзумовлюєрух
освітніхправовідносин.Детальнакласифікаціяправозастосовнихактівздійснена
втеоріїправа,томузалишимоїїзамежамидослідження.Протезауважимо,що
найбільшпрактичне значеннядлядинамікиосвітніхправовідносинмають такі
правозастосовніакти,якнаказідоговір.Наказкерівниканавчальногозакладупро
прийом(зарахування),переведення,відрахуванняособивидаєтьсязавжди,неза-
лежновіднаявностідоговорупронаданняосвітніхпослуг.Укладаннядоговору
передбачаєтьсяувипадках,визначенихосвітнімзаконодавством.Доречнозазна-
чити,щовОсвітньомукодексіРеспублікиБілорусьврегульовано18видівдого-
ворів,якієпідставоюдлядинамікитогочиіншоговидуосвітніхправовідносин.
Середних–договорипропідготовкунауковогопрацівникавищоїкваліфікаціїяк
на платній основі, так і за рахунок бюджету, про підготовку спеціаліста, про
перепідготовку робітника (службовця), про стажування, про надання платних
послугусферіосвітитощо.

Окрімнаказутадоговору,неможнанезгадатийіншіправозастосовніакти,
які виконують важливі функції у механізмі реалізації права людини на освіту.
Маємо на увазі документи, які офіційно підтверджують дані про освітній чи
освітньо-кваліфікаційнийрівеньособи,тобтоволодіннянеюзнаннями,уміння-
ми,навичками,яківідповідаютьдержавнимстандартам.Перелікдокументівпро
освіту(свідоцтво,атестат,дипломтощо),атакожпорядокїхзамовлення,видачі
та обліку в Україні визначається підзаконними актами. Документи про освіту
маютьнеабиякезначення,оскількизабезпечуютьофіційнепідтвердженняправа
людининаосвітута,урядівипадків,даютьзмогуреалізуватиправонапрацю.До
речі, на думку Страсбурзького Суду, для того, щоб право на освіту діяло,
необхідно,щобособамогла отримувати користь із здобутої освіти, тобто,щоб
малаправоофіційногоїївизнання9.Спостерігаєтьсядеяканаступністьувикори-
станні цих документів при реалізації права людини на освіту. Здобути вищу
освіту без наявності атестата про повну загальну середню освіту не можна за
жоднихобставин.Необхідновраховувати,щоінодісамевідтогочиіншогодоку-
мента залежитьпевнийрезультат.Так, атестат з відзнакоюпроповну загальну
середнюосвітунадастьпереважнеправозарахуванняабітурієнтадовишузаумо-
вирівноїкількостіконкурснихбалівупорівнянізіншимиабітурієнтами.

Юридичнівчинкитакожєправомірнимидіямитавиконуютьрольюридич-
нихфактів.Знимиюридичнінормипов’язуютьюридичнінаслідкивсилусамого
фактувольовоїдії.Так,якщоособа,навчаючисьухудожнійшколітавиконуючи
домашнєзавдання,напишекартину,топравовінаслідкинастанутьнезалежновід
їїбажання–будездійснюватисяправоваохоронаданоготвору.

Підставою виникнення правових наслідків у сфері освіти можуть бути й
неправомірнідії суб’єкта, тобтоправопорушення (злочинитапроступки).Вчи-
ненняправопорушенняпередбачаєнастанняюридичноївідповідальностіпевного
виду.Відтак,спричиняєвиникненняправовідносиніншоїгалузіправа.Прикмет-
но,щонеправомірнідіїможутьзумовитийприпиненняосвітніхправовідносин,
на відміну від цивільного права, в якому правопорушення «ніколи не бувають
такими,щоприпиняютьправовідносини»10.Наприклад,зізмістуч.5ст.39Зако-
нуУкраїни«Пропрофесійно-технічнуосвіту»від10лютого1998р.№103/98-ВР
стає зрозуміло, що законодавець надає керівнику навчального закладу право
відрахуватиучня (слухача) за:незадовільніуспішність,поведінку;невиконання
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вимог навчального плану та навчальних програм; вироком суду, який набрав
законноїсили;грубіпорушеннянавчальноїдисципліниабоправилвнутрішнього
розпорядку професійно-технічного навчального закладу. Ч. 1 ст. 45 Закону
України«Провищуосвіту»від17січня2002р.№2984-ІІІзазначаєпідставидля
відрахування осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, серед яких
невиконання навчального плану, порушення умов контракту. У цих випадках
неправомірнідіїспричиняютьшкодусуспільству,державіабоіншимучасникам
освітніхправовідносиніводночаснегативнопозначаютьсяназадоволенніпотреб
самоїособи.Точніше,вонасамостійнообмежуєможливістьреалізаціїсуб’єктив-
ногоправанаосвітувданомунавчальномузакладі.

Підчасреалізаціїправалюдининаосвітумаютьмісцейюридичніподії.Вони
незалежатьвідволісуб’єктівосвітніхправовідносин,алезумовлюютьїхвиник-
нення, змінуабоприпинення.Непереборнасила, стихійнелихо, смерть,досяг-
ненняпевноговікуслугуютьпідставамидлядинамікиосвітніхправовідносин.

Отже,юридичнимифактамиумеханізміреалізаціїправалюдининаосвітує
конкретніжиттєвіобставини,зякиминормиправапов’язуютьвиникнення,зміну
таприпиненняосвітніхправовідносин.Одинітойсамийюридичнийфактможе
спричинитидекількаправовихнаслідків:забезпечитидинамікуправовідносині
набуттяправтаобов’язків.Умеханізміреалізаціїправалюдининаосвітупоши-
реніюридичнісклади,елементиякогоневиконуютьсамостійноїроліфакту,боне
спричиняютьдинамікиосвітніхправовідносин.Різнізасвоєюструктуроююри-
дичні склади можуть зумовлювати однакові правові наслідки. До юридичного
складуможутьвходитиелементиіншогоюридичногоскладуіприцьомуобидва
вонизумовлюютьрізніправовінаслідки.Юридичнийскладможутьутворювати
факти,якіналежатьдотієїсамоїгалузізаконодавстваабодоінших.
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