




Спорт саласындағы коррупция 

Қазіргі заманғы қоғамда сыбайлас жемқорлық тұрақты және мұқият зерделеуді, 
жүйелік ұстанымды, кешенді және жедел қарсы іс-қимылдарды талап ететін 
жағымсыз құбылыс болып табылады. 

Сыбайлас жемқорлықтың деңгейі мен ауқымы экономикалық дамуды тежейді, 
инвестициялық ахуалға кері әсерін тигізеді, елдің имиджін төмендетеді. Осыған 
байланысты сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес барлық елдер үшін негізгі 
басымдық болып табылады. 

"Сыбайлас жемқорлық" термині латын сөзінен шыққан corrumpere "растлевать", 
corruptio "параға сатып алу, сату; бүлдіру, ыдырату; аздыру", әдетте лауазымды 
адамның өз биліктік өкілеттіктерін және оған сеніп тапсырылған құқықтарын, 
сондай-ақ осы ресми мәртебемен байланысты беделге, мүмкіндіктерге, жеке 
пайдасы үшін байланыстарға, алдау, бопсалау, сөзбұйдаға салу жолымен заңнамаға 
және моральдық талаптарға қайшы келетін қолдануын білдіреді. Сондай-ақ, 
сыбайлас жемқорлық лауазымды тұлғаларды сатып алу, олардың сатылуы, сатып 
алушылық деп аталады, бұл мафиозды мемлекеттер үшін тән. 

Сыбайлас жемқорлық - Тек қана қылмыстық қылмыс емес, сонымен қатар 
экономиканың дамуы мен елдің саяси жүйесінің қызмет етуінің көрсеткіші. 

Қазіргі әлемде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейту бойынша 
жұмыстар үздіксіз жүргізілуде және үнемі жетілдірілуде. Әлемде барлық елдер 
үшін оңтайлы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес механизмдерінің бірегей 
жиынтығы жоқ. Әрбір ел қабылдаған сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша 
әдістер жиынтығының ерекшелігі тек саяси және экономикалық тұрақтылыққа ғана 
емес, әдет-ғұрып пен дәстүрлерге, діни ерекшеліктер мен құқықтық мәдениет 
деңгейіне, сондай-ақ алып отырған аумақтың алаңына, тығыздығына, халық 
санына да байланысты. 
        Сыбайлас жемқорлық биліктің барлық деңгейлеріне және өмір сүрудің 
көптеген салаларына және спортқа еніп отыр. Егер бүкіл әлемде дене шынықтыру 
және спорт саласын қарайтын болсақ, онда бұл жағдайда сыбайлас жемқорлық 
спорт объектілерін салудан бастап, спорттық іс-шараларға билеттері бар 
махинациялардан бастап спортшыларды, төрешілерді және т.б. сатып алумен 
аяқталатын әр түрлі тәсілдермен таратылады. Спортпен байланысты барлық нәрсе 
коммерциялық мәмілеге айналады.  Спортшылар заңды бұзумен жиі жасалатын 
коммерциялық келісім-шарттардың мәніне айналады. Спорттық нәтижелерде ереже 
бұзушылықтар болған жағдайда допингтік жанжалдар ойлануға мүмкіндіктер 
береді.  
         Қазіргі заманғы спортты коммерцияландыру оның дәстүрлі мәнінің 
өзгеруіне алып келеді, спортқа пайда әкеледі, мақсаты адамды дене және рухани 
кемелдікке тарту болатын адал спорттық қағидаттар туралы қалыптасқан 
түсініктердің бұзылуына алып келеді. 
 Спорттағы гонорарлар мен жүлделер қарқынды өсуде, бұл өз кезегінде, 
қылмыс жасауды тоқтатуды арттырады. Спорт саласындағы сыбайлас 
жемқорлықтың басқа бағыты-спортшыларды, спорт төрешілерін, 
жаттықтырушыларды, команда басшыларын және спорттық жарыстардың басқа да 
қатысушыларын немесе ұйымдастырушыларын осы жарыстардың нәтижелеріне 
ықпал ету мақсатында сатып алу (соның ішінде шарттық матчтар деп аталатын). 
Келісілген спорттық матч, ол спорттық мақсаттардан бөлек жеке мүдделерін 



көздеп жүрген ойыншылардың  келісімі (ойыншылар топтарының, спорттық 
командалар немесе спорттық клубтар басшыларының) және/немесе спорттық 
төрешілердің келісімі салдарынан нәтижесі алдын ала белгілі спорттық іс-шара  
болып табылады.  
      Спорттағы сыбайлас жемқорлық-интернационалдық құбылыс және оны бір 
ел көлемінде қарау орынсыз болады. Спорт ставкаларының үлкен нарығы қазір 
белсенді дамып келеді және құмар ойындарға қатысушыларды жиі мәжбүрлейді, 
кейде ықпалды криминалдық құрылымдар, спорттық іс-шаралардың нәтижелеріне 
әсер етеді. Спорттағы шарттық белсенділіктің өсуі ең алдымен букмекер бизнесінің 
өсуімен байланысты. 
       Сонымен қатар, спорт саласындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
Сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған адамдарды анықтауға және жазалауға ғана 
жол берілмейді.  Ең алдымен, ұйымдастыру-құқықтық сипаттағы шараларды 
жүзеге асыру талап етіледі. Осыған байланысты, онда қылмыс жасауға тікелей 
немесе жанама ықпал ететін ережелерге жол бермеу мақсатында дене шынықтыру 
және спорт саласындағы барлық маңызды заңнамалық және өзге де құқықтық 
актілердің жобаларын өткізуге ерекше рөл беріледі. Дене шынықтыру және спорт 
саласындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мемлекеттік құрылымдардың, 
қоғамдық ұйымдардың, қатардағы азаматтардың тұрақты функциясына айналуы 
тиіс, осыған байланысты сыбайлас жемқорлықтың таралуы мен өзін-өзі өндіруге 
қарсы іс-қимылдың экономикалық, әлеуметтік-психологиялық және құқықтық 
тетіктерін құру қажет. 
        Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің бірінші маңызды қадамы қолма-қол 
қаражатпен жасалатын операциялардан бас тарту және қолма-қол ақшасыз 
төлемдерге және тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді жеткізушілерге тікелей 
төлемдерге толық көшу болды. Барлық төлемдер алушыларға тікелей жетеді және 
жұмыс барысында сыбайлас жемқорлық тәуекелдері жойылады. 
 Біздің әрқайсымыз өз жауапкершілігімізді, қажеттілігімізді сезінуге, болып 
жатқан әрекет үшін еліміздің әрбір азаматы жауапты, өйткені ол өз елінің айнасы, 
сондықтан өз өзінен  бастау керек. 
        Өйткені, спорт адамдарға қанығу тәсілі емес, денсаулықты және рухтың 
бекемдігін әкелуге бағытталған. 
 
 
 
    «Дене мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларға арналған спорттық даярлау 
орталығы» РМҚК 

 

 


