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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ
КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА ПІДКУП УЧАСНИКІВ ТА ОРГАНІЗАТОРІВ
ПРОФЕСІЙНИХ СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ

Статтю присвячено проблемам корупції у спорті. Досліджено підґрунтя
криміналізації підкупу учасників та організаторів професійних спортивних
змагань.
Ключові слова: підкуп, спортивні змагання, учасники, організатори, криміналізація.
Статья посвящена проблемам коррупции в спорте. Исследованьї основания криминализации подкупа участников и организаторов профессиональньіх спортивних соревнований.
Ключевьіе слова: подкуп, спортивною соревнования, участники, организатори, криминализация.
ТЬе агіісіе йеаІ8 тоііЬ іЬе ргоЬ1ет8 ої соггирііоп іп іЬе 8рогі. ТЬе Ьа8іс еіете п і8 ої сгітіпаЦгайоп ої ЬгіЬегу о ї рагїісірапї8 апй огдапігеге о ї ргоїе88іопа1
8рогііпд еVепі8 аге 8іийіей.
Кеу тоогй8: ЬгіЬегу, зротііщ єоєпіз, ратіісірапіз, отдатсєтз, сгітіпаїісаііоп.
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Корупція у сф ері спорту є найбільш вразливою проблемою, щ о як
іржа вражає сучасну спортивну діяльність. Н еприпустимо залиш ати без
відповідного реагування з боку суспільства випадки, коли спортсмени
зловж иваю ть допінгами, ризикують своїм життям і здоров'ям для потіхи
лю бителів гострих відчуттів [2]. Зрозуміло, щ о необхідно вж ити комплекс
заходів щ одо забезпечення чистоти спортивних змагань, котрі несумісні з
корупцією. Кримінально-правові норми я к складові організаційноправового механізму держ авної політики у сфері ф ізичної культури та
спорту допомож уть мінімізувати таке негативне суспільне явищ е, як під
куп учасників та організаторів проф есійних спортивних змагань, дозво
лять захистити від корупційних проявів суспільні зв'язки з організації та
проведення світових спортивних змагань.
Проблеми кримінально-правової охорони ф ізичної культури та
спорту в У країні залиш аю ться майже недослідженими я к на теоретично
му, так і на практичному рівні. Хоча в сусідній РФ питання кримінальноправової боротьби з корупцією у сф ері спорту є предметом ґрунтовних
досліджень. Скажімо, про необхідність кримінально-правових заборон у
сф ері розвитку фізкультури та спорту розглядалися в публікаціях таки х
російських учених, я к Ю. Битко, А. Ж укова, А. Ігнатова, В. Ільїних. Доста
тн ю увагу аналізу проблем, пов'язаних із підкупом організаторів та учас
ників спортивних змагань, приділяли такі російські науковці, я к Н.О.
Лопаш енко, С.В. М аксимова, Д.А. Семенова, С.В. Кузьмін. Д ля того, щ об
доповнити КК України нормою, яка б установлю вала відповідальність за
підкуп учасників та організаторів проф есійних спортивних змагань, не
обхідно здійснити науковий аналіз підстав та приводів, умов криміналізації. Оскільки, я к справедливо зазначає О.І. Коробєєв, незахищ еність
певних суспільних відносин кримінально-правовими засобами на тлі за
подіяної їм реальної ш коди нерідко ш товхає лю дину до пош уку не пе
редбачених законом альтернатив [6, с. 8].
У цій статті спробуємо висвітлити питання щ одо соціальнопсихологічних умов криміналізації підкупу учасників та організаторів
проф есійних спортивних змагань.
Серед криміналістів немає єдності поглядів на визначення головних об
ставин, які обумовлюють допустимість, можливість і доцільність визнання
певного суспільно небезпечного діяння злочинним і кримінально караним.
Незважаючи на різноманітність думок про дефініції та підстави класифікації
таких вимог, науковці єдині в одному, щ о криміналізація (установлення
кримінальної відповідальності за певні діяння) повинна відбуватися за певною системою вимог (правил). Такі правила в науці називаються та класифі
куються по-різному (умови, підстави, принципи, критерії). На сьогодні існує
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більше ніж шість груп класифікацій правил криміналізації. Автор цих рядків
є прихильником правил криміналізації, які запропонував М.І. Хавроню к усі
вимоги до процесу криміналізації слід поділити на приводи, підстави та умо
ви криміналізації. На нашу думку, зазначена концепція містить у собі най
більш зрозумілі вимоги (правила) щодо цього процесу. Як справедливо за
значає М.І. Омельяненко, вона є переосмисленим і доопрацьованим варіан
том концепції Г.А. Злобіна [10, с. 53].
У пропонованій статті акцентуємо увагу на соціально-психологічних
умовах, щ о викликають необхідність установлення кримінальної відповідаль
ності за підкуп учасників та організаторів професійних спортивних змагань.
За концепцією криміналізації М.І. Хавронюка відповідно до умов соціа
льно-психологічного характеру діяння може бути криміналізовано, якщо це
обумовлено його явною або відносною аморальністю чи правосвідомістю
населення, представників законодавчого і правозастосовних органів [15, с. 8].
Перш ніж розглядати моральні аспекти підкупу учасників та органі
заторів проф есійних змагань, зупинимося на взаємозв'язку кримінально
го права й моралі в контексті правил криміналізації.
Кримінальний закон охороняє моральні цінності суспільства й має
моральне підґрунтя. О.Ф. Скакун однією з ф орм узаємодії норм права та
моралі вважає створення правових норм з урахуванням норм моралі, щ о
панують у суспільстві, виступають як формально (офіційно) визначена міра
справедливості, і тому право в ш ирокому розумінні є моральним явищ ем
[13, с. 105]. Н орми права, у тому числі кримінально-правові норми, змі
ню ю ться та розвиваю ться також під впливом норм моралі. Як зазначає Г.І.
Нікулін, кримінальне право не створю є власних заборон, але встановлює
караність того, щ о вже заборонено панівною мораллю [12, с. 12].
Розглядаючи "моральне забарвлення" підкупу учасників та організато
рів професійних спортивних змагань, слід зазначити, щ о такого роду суспіль
но небезпечні дії порушують олімпійський принцип "Раіг ріау" (чесної гри).
Моральні вимоги "Раіг ріау" встановлені ще в часи Давньої Греції. Надалі
цих моральних правил додержувалися при проведенні рицарських турнірів.
У XIX сторіччі П 'єр де Кубертен сф ормулював принципи проведення
олімпійських змагань. На сьогодні моральні вимоги "Раіг ріау" є неві^ємною
частиною проведення спортивних змагань різного рівня. Так, в основних
принципах Олімпійської хартії закріплюється моральна вимога "Раіг ріау" [9].
Поступово моральний принцип чесної гри почав зазнавати деф ор
мацій. Сьогодні спорт став розвиватися в бік проф есіоналізації та комер
ціалізації, роблячи ставку на цінності успіху, кар'єри, грош ей, щ о приз
водить до послаблення гуманістичного змісту вищ их спортивних досяг
нень, деф ормації моральних основ спорту, таких я к благородство й ве
ликодуш ність спортивної боротьби [8, с. 104].
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Н івелю вання принципу "Раіг ріау" у наш ому суспільстві потребує
відповідної реакції держ ави, а саме: установлення кримінальної відпові
дальності за підкуп учасників та організаторів проф есійних спортивних
змагань, оскільки таки й крок є морально виправданим.
Дослідник С.В Кузьмін констатує, щ о суспільна небезпечність підкупу
учасників та організаторів професійних спортивних змагань і видовищних
комерційних конкурсів з точки зору моральних начал полягає в том у, щ о
така поведінка винних осіб деформує суспільну свідомість, нівелює уявлення
про справедливу й чесну боротьбу в ході видовищ них змагань [7, с. 28].
Підкуп учасників та організаторів проф есійних спортивних змагань
суперечить інтересам суспільства. Свідченням цього є поява адміністра
тивних органів, які уповноважені переглядати результати "підозрілих"
змагань. Наприклад, у кожній ф едерації спорту є свої дисциплінарні ко
місії, які уповноважені розглядати ш ироке коло спірних спортивних пра
вовідносин, у том у числі й ф акти договірних матчів. Наприклад, у ст. 52
Статуту Ф едерації футболу України встановлено, щ о дисциплінарні сан
кції застосовую ться за неспортивну поведінку, поруш ення Правил гри і
(або) поруш ення Статутів ФІФА, УЄФ А , ФФУ, регламентів, положень,
ріш ень і директив, чинних на то й час. У ст. 53 та 54 Статуту визначено
види дисциплінарних санкцій залеж но від виду осіб (ф ізичних чи юри
дичних). Так, до ф ізичних осіб можуть застосовуватися такі дисциплінар
ні санкції: попередження; зауваження; грош овий обов'язковий внесок;
позбавлення права брати участь у зазначеній кількості матчів або протя
гом визначеного або невизначеного терміну; позбавлення права викону
вати свої ф ункції протягом визначеного або невизначеного терміну [14].
Я к заявив перш ий віце-президент Ф едерації футболу України Сер
гій Сторож енко під час семінару, присвяченого питанням боротьби з ко
рупцією у футболі, за дорученням Ф ІФ А готую ться нові дисциплінарні
правила, де, безумовно, окремою главою або групою статей будуть про
писані правові норми, які встановлю ватимуть найжорсткіш у відповідаль
ність за дії, пов'язані з корупцією у футболі та договірними матчами, аж
до довічної дискваліф ікації зі спорту і футболу [3].
Негативну суспільну оцінку договірних спортивних матчів та корупції у
сф ері спорту можна виразити словами президента Ф ІФ А М іш еля Платіні:
"Арбітр, якого спіймають на договірному матчі, ніколи не судитиме. Футбо
ліст - ніколи не гратиме. А оф іційна особа ніколи не керуватиме у футбо
лі" [3]. На підтвердження існування договірних матчів в Україні наведемо
вислів Г. Суркіса: "...п р е зи д е н т ПФ К "О лександрія" М икола Лавренко
заявив, щ о може наперед, до початку чемпіонату, визначити результати
матчів, а також і тих, хто ввійде в групу лідерів, і тих, хто вилетить, і тих, хто
буде використовувати будь-які методи, щ об залиш итися в лізі. На почат
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ку цього сезону ми всі підписали М еморандум чесної гри, домовивш ись
розпочати сезон " з чистого аркуш а", скасувавш и всі наявні на той момент
дом овл ен ості... Але виявилося, щ о наш і "п р о зо р і" домовленості - нічого
не варті в порівнянні з тим и "договорам и ", які укладаю ться "п ід покро
вом н о ч і " . І доки ми не схопимо за руку цих "поруш ни ків конвенції",
махінатори глумитимуться над ч е сн ь м и лю дьм и" [4]. Виконавчий комі
тет У ЄФ А у звіті за 2010/2011 наголосив, щ о боротьба з таким злом, як
корупція і договірні матчі, ведеться в повній відповідності до розміру
ризиків, які вони становлять для ступеня довіри д о турнірів і, якщ о брати
ш ирш е, для існування самого футболу. У звіті стверджується: "П ісля за
клику до підвищ еної уваги й створення системи виявлення ш ахрайства
під час гри на тоталізаторі (...) Виконавчий комітет, упевнений, щ о боро
тьба може бути успіш ною тільки за підтримки та співпраці з органами
держ авної та судової влади, (...) прийняв ріш ення про створення в націо
нальних асоціаціях УЄФ А мережі оф іцерів із боротьби з корупцією. Та
кож існує потреба в тісній співпраці з інш ими міжнародними спортивни
ми організаціями, щ о перебуваю ть у такому ж скрутному становищ і або
можуть опинитися в ньому незабаром. Усі ці заходи супроводжуються
політикою тотального неприйняття тих, хто намагається йти ш ляхом
обману або підтримує ці сили ", - наголош ено у звіті [5]. Н аведені вислови
свідчать про те, щ о суспільство визнає небезпеку корупції у сф ері спорту.
Д оговірні матчі та інш і прояви корупції у сф ері спорту стаю ть пре
дметом міжнародних семінарів, де обговорю ю ться питання боротьби з
такими негативними суспільними явищ ами (наприклад, 21 травня 2013
року в Будинку ф утболу відбувся семінар з питань прозорості у спорті
"П ротидія договірним матчам та корупції у ф утболі"). Також серед моло
ди х спортсменів юристи з міжнародних спортивних організацій прово
дять роз'ясню вальні лекції на тему договірних матчів.
Таким чином, підкуп учасників та організаторів проф есійних спор
тивних змагань викликає резонанс та обурення в суспільстві, бо, якщ о
лю ди знаю ть ім 'я переможця до початку матчу, то він утрачає всілякий
сенс, і це руйнує саму гру [11].
Законодавчі акти, я к міжнародні, держ авні, так і локальні, містять
норми, щ о засуджую ть корупцію у сф ері спорту і такий негативний її
прояв, як підкуп учасників та організаторів спортивних змагань. Прин
цип чесної гри, непередбачуваність результатів спортивних змагань,
пріоритет спортивних цінностей над комерційними та фінансовими ін
тересами у сфері спорту закріплено в таких міжнародних правових актах:
О лімпійська хартія М іжнародного олімпійського комітету; Європейський
маніф ест "М олоді люди та спор т"; Хартія ф ізичного виховання та спорту;
Європейська хартія "С п о р т для всіх"; Кодекс спортивної етики "С правед
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лива гра - ш лях до перемоги" (Рада Європи, 1992 р.) та в деяких інших між
народних актах у сфері спорту.
Зазначимо, щ о в Національному Олімпійському комітеті України функ
ціонує комісія "Чесна гра". Подібні комісії створено також у національних
ф едераціях. Так, наприклад, комісія з етики й чесної гри Ф едерації фут
болу України, яку було створено у 2007 році, є незалежним постійним
діючим органом Федерації футболу України, щ о сприяє проведенню всеукра
їнських змагань з футболу в безкомпромісній спортивній боротьбі з дотри
манням принципів Кодексу етики і чесної гри "Ч есн а гра - дисципліна та
повага". Основні перепони еф ективному функціонуванню комісій "Ч ес
на гра" - це недосконалість правил проведення змагань у багатьох видах
спорту, брак суворого контролю за суддівством; відсутність дієвих механі
змів, які б застосовувалися д о поруш ників принципів чесної гри.
Таким чином, підкуп учасників та організаторів спортивних змагань ха
рактеризується досить високим рівнем аморальності, тому щ о особи, які вчи
няють підкуп учасників чи організаторів спортивних змагань усвідомлюють,
щ о такі дії порушують моральні спортивні принципи "Раіг ріау", зумовлюють
недовіру громадян до проведення спортивних заходів, підривають авторитет
професійних спортивних організацій. У цьому випадку винні нехтують мора
льними нормами чесної гри та свідомо порушують нормальний процес орга
нізації та проведення професійних спортивних змагань.
Н езаконні дії, щ о призводять до впливу на результати проф есійних
спортивних змагань суперечать вимогам законодавчих актів. Винні особи,
щ о здійсню ю ть підкуп учасників та організаторів проф есійних спортив
них змагань, не зваж аю ть на думку суспільства про таке негативне явищ е,
я к корупція у сф ері спорту.
На наш погляд, установлення кримінальної відповідальності за підкуп
учасників та організаторів професійних спортивних змагань дозволить дати
різку негативну оцінку з боку суспільства таки м негативним явищ ам у
сф ері спорту (поруш ення принципу чесної гри); утримає від злочинної
поведінки певну частину громадян; сприятиме боротьбі суспільства з проявами
підкупу суб'єктів спортивного права. Установлення кримінальної відпові
дальності за підкуп учасників та організаторів проф есійних спортивних
змагань буде закономірним та соціально обумовленим кроком.
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ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ
ЗА МЕЖАМИ САНКЦІЇ СТАТТІ 212 КК УКРАЇНИ

У статті розглянуто проблему визначення розміру майнової шкоди з
урахуванням положень ч. 2 ст. 53 КК України при визначенні покарання у
вигляді штрафу за межами санкції ст. 212 КК України. Обгрунтовано, що в
такій ситуації необхідно враховувати суму податків і зборів (обов'язкових пла
тежів), що не надійшли до бюджетів чи державних цільових фондів унаслідок
їх несплати, без урахування фінансових (штрафних) санкцій і пені.
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