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Характеристика суб’єкта 
порушення права на отримання освіти

Суб’єкт злочину як виконавець
злочинного посягання є невід’ємним
елементом складу кожного суспільно
небезпечного діяння. Питання харак-
теристики суб’єкта злочину підлягало
вивченню спеціалістами з криміналь-
ного права як минулого, так і сучасно-
сті; так, наприклад, суб’єкт злочину
був висвітлений у роботах Г. І. Богу-
ша, Б. В. Волженкіна, А. В. Гаумова,
В.П.Ємельянова,С.Г.Келіна,Н.Е.Кри-
лової, О. С. Нікіфорова, С. І. Нікуліна,
В. В. Сташиса, В. Я.Тація, В. С. Устіно-
ва та інших.

Однак суб’єкт порушення права
на отримання освіти – злочину, що
передбачений статтею 183 Кримі-
нального кодексу,– окремому вивчен-
ню не підлягав як і інші елементи
складу цього посягання. Тож метою
цієї статті є саме розгляд та аналіз тих
необхідних ознак, якими повинен
бути наділений суб’єкт порушення
права на отримання освіти.

Відповідно до статті 18 Криміналь-
ного кодексу, суб’єктом будь-якого

злочину є фізична осудна особа, що
скоїла злочин у віці, з якого настає
кримінальна відповідальність. Отже,
загальними та обов’язковими ознака-
ми суб’єкта злочину є такі: суб’єкт
злочину – фізична особа, суб’єкт зло-
чину – осудна особа та суб’єкт злочи-
ну – особа, що досягла загального віку
кримінальної відповідальності – шіст-
надцяти років.

Однак особливістю суб’єкта пору-
шення права на отримання освіти є
той факт, що суб’єктом цього злочину
можуть бути тільки спеціальні суб’єк-
ти – фізичні осудні особи, що скоїли у
віці, з якого може наставати кримі-
нальна відповідальність, злочин, суб’єк-
том якого може бути лише певна
особа.

На жаль, законодавець при роз-
робленні тексту статті 183 Криміналь-
ного кодексу не зазначив ні прямо в її
диспозиції, ні за допомогою примітки
конкретних додаткових ознак, якими
повинна бути наділена особа, щоб її
можна було притягти до кримінальної
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відповідальності за порушення права
на отримання освіти. І забігаючи
наперед, необхідно відзначити, що ця
обставина, на мою думку, досить нега-
тивно вплинула на картину суб’єкта
порушення права на отримання осві-
ти. І хоча така позиція законодавця
наявна й у багатьох інших випад-
ках із спеціальним суб’єктом, у дано-
му складі, на мою думку, саме це не-
доопрацювання є однією із причин
«мертвого» характеру вказаної норми.
А суть проблеми полягає в такому.

Аналізуючи сутність злочину «по-
рушення права на отримання освіти»,
можна дійти висновку, що це діяння
може бути вчинене тільки певною
уповноваженою особою навчального
закладу – його службовою особою.
Загальне визначення службової осо-
би в розумінні чинного Кримінального
кодексу також викладене у статті 18:
службовими особами є особи, які
постійно, тимчасово чи за спеціальним
повноваженням здійснюють функції
представників влади чи місцевого
самоврядування, а також постійно чи
тимчасово обіймають в органах дер-
жавної влади, органах місцевого сам-
оврядування, на підприємствах, в уста-
новах чи організаціях посади, пов’язані
з виконанням організаційно-розпо-
рядчих чи адміністративно-господар-
ських функцій, або виконують такі
функції за спеціальним повноважен-
ням, яким особа наділяється повно-
важним органом державної влади,
органом місцевого самоврядування,
центральним органом державного
управління зі спеціальним статусом, пов-
новажним органом чи повноважною
службовою особою підприємства,
установи, організації, судом або зако-
ном (до службових осіб Криміналь-
ний кодекс також відносить і службо-
вих осіб іноземних держав, але ця ка-
тегорія службових осіб у контексті
розгляду порушення права на отри-
мання освіти нас не цікавить).

Розуміння суті організаційно-роз-
порядчих та адміністративно-госпо-

дарських функцій представлено у По-
станові Пленуму Верховного Суду Ук-
раїни «Про судову практику у справах
про хабарництво» [1, п. 1]:

– організаційно-розпорядчими обо-
в’язками (функціями) є обов’язки по
здійсненню керівництва галуззю про-
мисловості, трудовим колективом,
ділянкою роботи, виробничою діяль-
ністю окремих працівників на підпри-
ємствах, в установах чи організаціях
незалежно від форми власності. Такі
функції виконують, зокрема, керівни-
ки міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, державних,
колективних чи приватних підпри-
ємств, установ і організацій, їх заступ-
ники, керівники структурних підроз-
ділів (начальники цехів, завідувачі
відділами, лабораторіями, кафедрами),
їх заступники, особи, які керують
ділянками робіт (майстри, виконроби,
бригадири тощо);

– адміністративно-господарськи-
ми обов’язками (функціями) є обов’яз-
ки по управлінню або розпоряджен-
ню державним, колективним чи при-
ватним майном (установлення поряд-
ку його зберігання, перероблення,
реалізації, забезпечення контролю за
цими операціями тощо). Такі повно-
важення в тому чи іншому обсязі є в
начальників планово-господарських,
постачальних, фінансових відділів і
служб, завідувачів складами, магази-
нами, майстернями, ательє, їх заступ-
ників, керівників відділів підприємств,
відомчих ревізорів та контролерів
тощо.

Однак з урахуванням особливо-
стей злочину «порушення права на
отримання освіти», можна дійти вис-
новку, що крім загальнообов’язкових
для всіх службових осіб ознак, що
перелічені вище, службові особи, які
можуть вчинити вказаний злочин,
повинні мати ще деякі додаткові озна-
ки. Таким чином, тут відбувається
таке явище, як «склад із конкретним
колом суб’єктів», що був описаний
А. Н. Трайніним [2, с. 137]. А розуміти
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під цим необхідно те, що із кола осіб,
які відносяться до певного спеціаль-
ного суб’єкта – в цьому випадку, із
кола службових осіб – у певному
складі злочину можуть бути виділені
окремі особи з додатковими ознаками,
що ще більше звужує коло тих суб’єк-
тів, які можуть вчинити це конкретне
суспільно небезпечне посягання.

І саме у зв’язку із з’ясуванням цих
додаткових ознак спеціального суб’єк-
та порушення права на отримання
освіти і виникають деякі складнощі та
неузгодження.

Так, порушення права на отри-
мання освіти може бути реалізоване у
двох формах: незаконній відмові від
прийняття до навчального закладу
будь-якої форми власності та незакон-
ній вимозі оплати за навчання у дер-
жавному чи комунальному навчаль-
ному закладі. Ознаки, що характери-
зують спеціального суб’єкта даного
злочинного посягання, дещо різнять-
ся залежно від форми реалізації його
об’єктивної сторони.

Спеціальною додатковою ознакою
суб’єкта порушення права на отри-
мання освіти, яке вчиняється у формі
незаконної відмови від прийняття до
навчального закладу будь-якої форми
власності, окрім тих, що передбачені
для службових осіб взагалі, є наявність
у такої особи необхідного обсягу пов-
новажень на здійснення прийому осіб
до навчального закладу. Відповідні
особи зазначаються у профільних
нормативно-правових актах у сфері
освіти, що діють на момент отримання
незаконної відмови від прийняття до
навчального закладу будь-якої форми
власності.

З урахуванням рівнів освіти в Ук-
раїні, а саме це: дошкільний, середній
загальноосвітній, середній спеціаль-
ний, вищий, післядипломний, а також
позашкільний та здобуття наукових
ступенів, можна дійти висновків щодо
таких службових осіб навчальних за-
кладів на кожному із рівнів: керівни-
ки дошкільних навчальних закладів;

керівники середніх загальноосвітніх
навчальних закладів державної та
комунальної форми власності; служ-
бові особи середніх загальноосвітніх
навчальних закладів приватної форми
власності, що визначаються у стату-
тах відповідних навчальних закладів;
члени конкурсних комісій та директо-
ри спеціалізованих шкіл з поглибле-
ним вивченням окремих предметів,
гімназій (гімназій-інтернатів), ліцеїв
(ліцеїв-інтернатів), колегіумів (коле-
гіумів-інтернатів) державної та кому-
нальної форми власності; особи, упов-
новажені здійснювати прийом осіб до
позашкільних навчальних закладів
усіх форм власності відповідно до
статутів цих навчальних закладів;
особи, уповноважені здійснювати
прийом осіб до професійно-технічних
навчальних закладів відповідно до
правил прийому таких навчальних
закладів; особи, уповноважені здій-
снювати прийом осіб до вищих на-
вчальних закладів відповідно до Пра-
вил прийому, прийнятих відповідним
вищим навчальним закладом будь-
якої форми власності (як правило, це
керівник такого навчального закладу,
а також голова та секретар його
приймальної комісії); при прийомі
осіб в аспірантуру – це керівник відпо-
відного вищого навчального закладу
чи наукової установи, а також голова
та секретар приймальної комісії; при
прийомі осіб в докторантуру – це
посадові особи відповідних кафедр,
відділів та лабораторій вищих нав-
чальних закладів чи наукових уста-
нов, посадові особи Вченої ради ви-
щого навчального закладу чи науко-
вої установи, а також керівник вищо-
го навчального закладу чи наукової
установи; при прикріпленні особи до
вищого навчального закладу чи нау-
кової установи як здобувача – це
керівник вищого навчального закла-
ду чи наукової установи; особи, упов-
новажені здійснювати прийом осіб
до закладів післядипломної освіти
відповідно до статутів цих закладів,
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а також відповідних правил прийому
до них.

Викладене дає підставу констату-
вати, що особливою ознакою спеці-
ального суб’єкта порушення права на
отримання освіти як службової особи
є те, що вона, відповідно до закону чи
за спеціальними повноваженнями, має
право здійснювати прийом осіб до від-
повідних навчальних закладів, тобто
приймати рішення – зараховувати
таку особу чи відмовити їй у зараху-
ванні. Для встановлення таких осіб у
кожному конкретному випадку не-
обхідно вивчати профільне законо-
давство, що діє на момент скоєння
злочину, а також локальні акти на-
вчального закладу та його статут.

Найчастіше прийом осіб до на-
вчальних закладів усіх рівнів здійсню-
ють керівники відповідних навчаль-
них закладів. Тому на умовах, яким
повинен відповідати керівник навчаль-
ного закладу відповідно до чинного
законодавства, необхідно зупинитися
окремо.

За Законом України «Про освіту»
керівником навчального закладу є
особа, що його очолює [3, ст. 20]. Крім
того, у кожному конкретному випад-
ку необхідно встановлювати: чи право-
мірно така особа обіймає свою поса-
ду, тобто чи була вона обрана чи при-
значена на посаду відповідно до зако-
нодавчої процедури, чинної на момент
такого обрання чи призначення:

керівники навчальних закладів,
що є у загальнодержавній власності і
підпорядковані Міністерству освіти
України, обираються за конкурсом і
призначаються на посаду Міністер-
ством освіти України шляхом укла-
дання з ними контракту відповідно до
порядку, що затверджується Кабіне-
том Міністрів України;

керівники навчальних закладів,
що є загальнодержавною власністю і
підпорядковані іншим міністерствам і
відомствам України, обираються за
конкурсом і призначаються на посаду
(за попереднім погодженням з Міні-

стерством освіти України) відповідними
міністерствами і відомствами України
шляхом укладання з ними контракту;

керівники навчальних закладів,
що є комунальною власністю, призна-
чаються Міністерством освіти Авто-
номної Республіки Крим, відповідними
обласними, міськими, районними орга-
нами управління освітою за поперед-
нім погодженням з місцевими органами
державної виконавчої влади та орга-
нами місцевого самоврядування;

керівники навчальних закладів,
заснованих на інших формах власно-
сті, призначаються їх засновниками
або уповноваженими ними органами
за попереднім погодженням з відпо-
відними органами управління освітою
місцевих органів державної виконав-
чої влади та органів місцевого само-
врядування.

Тож у тому випадку, коли службо-
ва особа, уповноважена здійснювати
прийом осіб до навчальних закладів,
не відповідає всім установленим зако-
нодавством та локальними актами
умовам,говорити про притягнення такої
особи до кримінальної відповідально-
сті за порушення права на отримання
освіти неможливо через відсутність
обов’язкового елементу даного скла-
ду злочину – його суб’єкта. У такому
випадку можна вести мову про притяг-
нення таких осіб до кримінальної від-
повідальності за іншими статтями
Кримінального кодексу залежно від
обставин справи.

Що ж стосується вчинення пору-
шення права на отримання освіти у
формі незаконної вимоги оплати за
навчання у державних та комуналь-
них навчальних закладах, то тут від-
носно особливих ознак спеціального
суб’єкта не можна зазначити все так
само чітко, як у попередньому випадку.

Справа в тому, що з урахуванням
суті даної форми реалізації об’єктив-
ної сторони, а саме незаконній вимозі
оплати за навчання в державних та
комунальних навчальних закладах,
особою, яка може здійснити таку
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незаконну вимогу може бути тільки
та посадова особа державного чи
комунального навчального закладу,
яка уповноважена, відповідно до зако-
ну або спеціального призначення,
вимагати законну оплату за навчання,
тобто представляти такий навчаль-
ний заклад у відносинах із особами,
що бажають отримати освіту, стосов-
но матеріальних питань. Такими осо-
бами можуть бути ті службові особи
державних чи комунальних навчаль-
них закладів, які уповноважені підпи-
сувати від імені такого навчального
закладу договори про надання плат-
них освітніх послуг (як правило, такі
особи зазначаються в статутах відпо-
відних навчальних закладів).

Така позиція базується на тому, що
винна особа, незаконно вимагаючи в
будь-який спосіб здійснити оплату за
навчання в державних чи комуналь-
них навчальних закладах, повинна мати
достатній, так би мовити, «законний»
рівень повноважень на вимогу здійс-
нити оплату за навчання в тих випад-
ках, коли це передбачено законодав-
ством. Тобто, перед постраждалими
особами вона має виступати належ-
ним чином уповноваженим представ-
ником навчального закладу, який ви-
казує незаконну вимогу оплати через
власну волю, а не як законну вимогу.
У тому ж випадку, коли особа, яка
вимагає здійснити незаконну плату за
навчання, не уповноважена представ-
ляти такий навчальний заклад у питан-
нях законної оплати за навчання, така
особа, по суті, скоює шахрайство.

Однак таку позицію відносно су-
б’єкта порушення права на отриман-
ня освіти, на жаль, на сьогодні не мож-
на довести чи спростувати через брак
судової практики та відсутність відпо-
відних роз’яснень вищих судів. Та не-
значна кількість вироків, що була
винесена за частиною другою стат-
ті 183 Кримінального кодексу, неодно-
значно трактує необхідні особливі
ознаки службових осіб державних та
комунальних навчальних закладів.

Так, деякі з них все ж такою особли-
вою характеристикою службової
особи навчальних закладів називають
саме право таких осіб здійснювати
прийом осіб на навчання до держав-
них чи комунальних навчальних за-
кладів [4, 5]. Проте у частині вироків
суди все ж таки посилаються й на інші
ознаки таких посадових осіб, а саме,
на такі обов’язки: загальне керівни-
цтво колективом, загальне керівни-
цтво навчальним закладом, забезпе-
чення контролю за виконанням нау-
кових планів та програм, якістю знань
та умінь, створення необхідних умов
для отримання освіти, вирішення фі-
нансових, господарських та інших пи-
тань діяльності навчального закладу,
відкриття рахунків у банках та орга-
нах Державного казначейства, при-
йняття на роботу та звільнення з робо-
ти працівників навчального закладу
тощо [6, 7]. Тож, як бачимо, частина
вироків, хоча й опосередковано, але
доводить необхідність установлення в
ознаках суб’єкта порушення права на
отримання освіти, який скоїв це діян-
ня у формі незаконної вимоги оплати
за навчання, певних додаткових характе-
ристик, пов’язаних із виконанням ним
фінансових та організаційних функцій.
Однак, на жаль, більш чіткого розу-
міння цього питання такі вироки не
надають, як і роз’яснення вищих судів
зовсім не торкаються цього питання.

Таким чином, можна сказати, що
саме через недостатність правового
регулювання цього питання та відсут-
ність роз’яснень вищих судів й існує
проблема із застосуванням відповід-
ної норми Кримінального кодексу, бо
насправді важко констатувати чіткість
визначення суб’єкта злочину в такому
складі. Тож законодавцю необхідно
звернути увагу на таку прогалину в
чинному кримінальному законодав-
стві та поставити питання про її якнай-
швидше вирішення шляхом закріплен-
ня чіткого переліку ознак, яким по-
винен відповідати суб’єкт цього зло-
чинного посягання.
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Залеська А. С. Характеристика суб’єкта порушення права на отримання освіти
Стаття присвячена характеристиці особливих ознак суб’єкта порушення права

на отримання освіти як спеціального. Розглядаються як загальні ознаки службової
особи, яка є суб’єктом цього злочинного посягання, так і особливі ознаки саме тих
службових осіб навчальних закладів, які можуть бути визнані суб’єктами порушен-
ня права на отримання освіти.

Ключові слова: суб’єкт правопорушення, отримання освіти.

Залесская А. С. Характеристика субъекта нарушения права на получение
образования

Статья посвящена характеристике особых признаков субъекта нарушения
права на получение образования как специального. Рассматриваются как общие
признаки должностного лица, которое является субъектом этого преступного
посягательства, так и особые признаки тех должностных лиц учебных заведений,
которые могут быть признанными субъектами нарушения права на получение
образования.

Ключевые слова: субъект правонарушения, получение образования.

Zalesskaya A. The description of the subject of the violation of the right to educa-
tion

The article is devoted to the description of the particular attributes of the subject of
the violation of the right to education as the special subject. It is revealed the common
attributes of the official that is the subject of this crime and the particular attributes of
those officials of the educational institutions which may be the subjects of the violation
of the right to education.

Key words: subject of offence, receipt of education.


