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зобов’язаний бути доступним для відбору проб у будь-який час. До порушень антидопін-
гових правил1 відносяться в тому числі ухилення, відмова або неявка на процедуру здачі 
проб, ухилення від здачі проби, або без поважної причини відмови, або неявка на проце-
дуру здачі проби, а також порушення порядку надання інформації про місцезнаходження. 

Отже, незважаючи на те, що обмеження особистих немайнових прав фізичної особи 
неможливе, крім випадків прямо встановлених в законі, але ми бачимо, що у зв’язку з 
професійною діяльністю право на свободу пересування спортсменів є фактично обмеже-
ним незважаючи на відсутність такого обмеження в законодавстві України.  
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ДО ПИТАННЯ ПРО ДЕЛІКТНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
СПОРТСМЕНІВ 

Спортивна є різновидом людської діяльності, яка пов’язана із підвищеним ризиком 
завдання шкоди майну, здоров’ю, життю фізичних осіб або майну юридичних осіб. При 
цьому, спеціальних норм, які б передбачали особливості застосування деліктної відпові-
дальності в спорті чинне законодавство не містить. Відповідно, шкода, завдана спорт-
сменом під час здійснення спортивної діяльності, повинна відшкодовуватися за правила-
ми генерального делікту, тобто за ст. 1166 ЦК України.  

У цивільному праві, на відміну від кримінального, діє принцип презумпції вини, від-
повідно, для уникнення цивільно-правової відповідальності спортсмену необхідно довес-
ти відсутність своєї вини у заподіянні шкоди. У протилежному випадку спортсмен повинен 
відповідати за завдану іншим особам шкоду на загальних підставах.  

                                                           
1 Антидопінгові правила, як і правила змагань, є спортивними правилами, за якими про-

водяться змагання. Спортсмени приймають ці правила як умову участі в змаганнях і зо-
бов’язані їх дотримуватися.  
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При цьому, вина, як психічне ставлення особи до вчинюваного нею діяння, може іс-
нувати у формі умислу та необережності. Відповідно, футболіст, який навмисно завдає 
травми голкіперу, намагаючись заволодіти м’ячем, безумовно повинен відшкодувати 
шкоду, завдану голкіперу. При цьому, в більшості випадків встановити факт навмисного 
завдання шкоди іншому спортсменові майже неможливо. Проте відсутність умислу 
спортсмена на заподіяння шкоди іншій особі, ще не свідчить про відсутність вини як такої, 
і, відповідно, відсутності умов та підстав притягнення до цивільно-правової відповідаль-
ності. Адже необережне завдання шкоди іншому спортсмену також буде свідчити про 
наявність вини заподіювача шкоди. Так, гравець у пелоту (баскська лапта) у процесі гри 
поранив в око свого партнера по команді м’ячем, відбитим після другого відскоку від землі, 
тобто порушив правила гри, які передбачають можливість удару по м’ячу з лету або після 
першого відскоку. Поранений спортсмен звернувся з клопотанням про відшкодування 
шкоди у відповідності до Цивільного кодексу Франції. Суд м. По встановив, що завдання 
шкоди не було навмисним, оскільки гравець, прийнявши м’яч після другого відскоку, про-
явив неуважність або зробив удар рефлекторно, що не свідчить про явне перевищення 
норм поведінки, що можуть очікуватися від гравців у пелоту. На думку суду, порушення 
правил гри як причина травми стають виною тільки тоді, коли вони є результатом навми-
сної або нечесної поведінки, грубості, що суперечить духу спорту, або очевидної безтакт-
ності [1]. Постраждалий спортсмен не погодився з рішенням суду першої інстанції та по-
дав на нього апеляційну скаргу. Апеляційний суд підтвердив рішення суду першої інстан-
ції та навів наступні доводи: заняття спортом припускають для кожного гравця ризик, на 
який він добровільно погоджується; порушення одного правила гри з боку спортсмена, що 
спричинило шкоду іншому гравцю, покладає юридичну відповідальність на заподіювача 
тільки в тому випадку, якщо це порушення навмисне та серйозне або якщо порушене 
правило посягає на громадську безпеку; у зазначеному випадку Б. порушив припис, що 
стосується обмеження умов гри, він реагував встановленим чином у пориві гри, підсумок 
якої не був визначений, а показання свідків, забезпечені слідством та сторонами, не конс-
татують у жодному разі нечесних намірів або грубості, що суперечать духу спорту; має 
місце просте порушення правил гри у такому виді спорту, де дії є швидкими, а небезпека 
очевидна через швидкість польоту м’яча, і тому воно не доводить наявність винної дії, що 
покладає відповідальність на Б. Отже, в наведеному прикладі суд зробив висновок про 
відсутність як умислу, так і необережності спортсмена у вчиненні діяння, яким було за-
вдано шкоду іншій особі. При цьому, постає ще одна проблема кваліфікації діяння спорт-
смена, як протиправного. Йдеться про відсутність можливості чітко визначити межу між 
необережним завданням шкоди неправомірною поведінкою, тобто з порушенням встано-
влених правил виду спорту (шкода відшкодовується за правилом генерального делікту), 
правомірною поведінкою особи в межах встановлених правил виду спорту, внаслідок якої 
було завдано шкоду (за чинним законодавством обов’язок відшкодування шкоди відсут-
ній), та поведінкою особи поза межами встановлених правил виду спорту, яка не є проти-
правною, але внаслідок якої було завдано шкоду (за чинним законодавством обов’язок 
відшкодування шкоди відсутній). Щодо правомірної поведінки спортсмена, то за прави-
лом ч. 4 ст. 1166 ЦК України, шкода, завдана правомірними діями підлягає відшкодуванню 
у випадках, прямо встановлених законом. Видається, що відповідні відносини можуть вини-
кати у випадку завдання шкоди зі згоди самого спортсмена, у межах правил відповідного 
виду спорту. Наприклад, футбольні «підкати» пов’язані з можливістю завдання шкоди 
спортсмену, проте своїми конклюдентними діями футболіст погоджується з можливістю 
застосування подібних прийомів щодо себе. Конклюдентні дії в цьому випадку полягають у 
погодженні з правилами футболу та безпосередньому виході спортсмена на поле. 
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Непоодинокими є також випадки, коли шкоду завдано внаслідок умислу потерпілої 
особи. Зокрема, спортсмени часто цілком усвідомлюють можливість завдання шкоди 
один одному внаслідок небезпечного діяння (наприклад, свідоме зіткнення гравців у регбі 
головами). У такому випадку шкода, завдана спортсменами один одному, відшкодуванню 
не підлягає, оскільки її заподіяння обумовлене умислом кожного з них.  

Моральна шкода, завдана спортсменом, також підлягає відшкодуванню. Так, згідно 
із ч. 1 ст. 1167 ЦК України така шкода повинна бути відшкодована особою, яка її завдала 
своїми винними діями. Під моральною шкодою слід розуміти втрати немайнового харак-
теру внаслідок моральних чи фізичних страждань або інших негативних явищ, завданих 
фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб. Відповідно, 
моральна шкода, завдана винним протиправним діянням одного спортсмена щодо іншо-
го, підлягає відшкодуванню у повному обсязі.  

Отже, очевидним є той факт, що деліктні відносини у спорті є складними та потре-
бують належного правового регулювання. В той же час, наразі рівень правового регулю-
вання зазначених відносин не є достатнім. Зокрема, приписи ст. 1166 та ст. 1177 ЦК Укра-
їни не в повній мірі дають можливість врахувати весь спектр проблемних відносин, які 
можуть виникнути у зв’язку із завданням шкоди спортсменом іншому спортсмену під час 
здійснення спортивної діяльності. На нашу думку, доцільним є віднесення деліктів, що 
вчиняються у сфері спорту, до категорії спеціальних. Серед іншого, доцільно прямо пе-
редбачити законом, що спортсмен вважається невинуватим у завданні шкоди іншому 
спортсмену, поки протилежне не буде доведено судом. Крім того, варто встановити чіткі 
критерії розмежування форм вини та відмежування винної протиправної поведінки від 
правомірної поведінки спортсменів, внаслідок якої було завдано шкоду іншому спортсме-
ну. Також недоцільним видається обов’язок спортсмена відшкодовувати моральну шкоду, 
із врахуванням підвищено ступеня ризикованості спортивної діяльності як такої та усві-
домлення потерпілою особою цього факту. 
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ВИДИ ПРАВОВИХ НАСЛІДКІВ НЕДОТРИМАННЯ УМОВ 
ДОГОВОРУ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВ УЧАСНИКІВ 

ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА 

У вітчизняних джерелах за недотримання умов договору про здійснення прав учас-
ників господарського товариства пропонують застосовувати різні правові наслідки:  
від цивільно-правової відповідальності до примусового виконання добровільно невикона-
ного обов’язку. При формулюванні таких пропозицій та впровадженні новел правового 


