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Акт про Антидопінгові  права  спортсменів 

Мета 

Гарантувати, що права спортсмена в рамках антидопінгу є чітко 

визначеними, доступними, та універсальними у застосуванні.  

Вступ 

Однією з цілей  Всесвітнього антидопінгового кодексу (Кодексу) та 

Всесвітньої антидопінгової програми є захист основного права спортсменів 

брати участь у спорті вільного від допінгу, а отже сприяти та захищати 

здоров'я, справедливість та рівні можливості спортсменів у всьому світі. 

Переконання, що спортсмени мають права, знають про ті права та можуть їх 

реалізувати – є життєво важливим для успіху чистого спорту. Права 

спортсменів визначені у Кодексі та міжнародних стандартах. 

Цей документ був розроблений після  широких консультацій зі спортсменами 

з усього світу, і він описує ті права, які спортсмени визначили особливо 

важливими. Це не чітко визначає всі права спортсмена. Однак цей  документ 

не є юридичним; юридичні права спортсменів у  рамках антидопінгу - це 

лише ті права, які викладені в Кодексі та Міжнародних Стандартах, 

незалежно від того, як вони описані в цьому документі. У випадку 

суперечливих тлумачень, Положення Кодексу та Міжнародних Стандартів 

мають перевагу у всіх випадках. 

Цей документ затверджено Виконавчим Комітетом ВАДА за рекомендацією 

Комітету Спортсменів ВАДА. Зміни до цього  документу можуть бути 

внесені за рекомендацією Виконавчого Комітету ВAДA від Комітету 

Спортсменів ВAДA. 

Цей документ складається з двох частин. Частина 1 визначає права, які 

містяться в Кодексі та Міжнародних Стандартах. У частині 2 викладено 

рекомендовані права спортсмена. Вони не містяться в Кодексі чи 

Міжнародних Стандартах, але це права, які спортсмени рекомендують 

антидопінговим організаціям прийняти за найкращу практику. 

ЧАСТИНА 1  

Права, викладені в частині 1 цього документу – це права, які мають 

спортсмени відповідно до Кодексу та Міжнародних Стандартів. 
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1. Рівність можливостей 

Спортсмени мають право на рівні можливості займатися спортом, щоб 

досягти найвищого рівня, як у тренуванні, так і в змаганні, без участі інших 

спортсменів, які вживають  допінг, або допоміжного персоналу спортсмена, 

або інших осіб чи антидопінгових організацій, які інакше порушують 

антидопінгові правила і вимоги. (Кодекс, Міжнародні Стандарти) 

2. Справедливі та чесні програми тестування 

Спортсмени мають право на справедливі та чесні програми тестування, 

реалізовані таким чином, щоб усі спортсмени у всіх країнах проходили 

тестування відповідно до Кодексу та Міжнародних Стандартів. (Кодекс, 

Міжнародний Стандарт з Тестування і Розслідування, Міжнародний 

Стандарт Відповідності Кодексу Підписантами) 

3. Медичне лікування та захист прав на здоров'я 

Спортсмени мають право звільнитися від будь-якого тиску через допінг, що 

загрожує їх здоров’ю, чи то фізичному, чи емоційному. Спортсмени мають 

право отримати дозвіл на терапевтичне використання (що допускає 

спортсменам із захворюванням використовувати заборонену речовину або 

заборонений метод) відповідно до Кодексу та Міжнародного Стандарту з 

Терапевтичного Використання. (Стаття 4.4 Кодексу) 

4. Право на справедливість 

Спортсмени мають право на справедливість, включаючи право бути 

заслуханими, право на неупереджене слухання у розумний термін  

об’єктивною, неупередженою та функціонально незалежною комісією, зі 

своєчасним обґрунтованим рішенням, зокрема із поясненням причин 

рішення. 

Під час оскарження спортсмен має право на справедливе, неупереджене, 

функціонально та інституційно незалежне слухання, право бути 

представленим захисником шляхом  власних коштів спортсмена та своєчасне 

письмове мотивоване рішення. (Статті 8 та 13 Кодексу, Міжнародний 

Стандарт  з Обробки Результатів) 

5. Право на підзвітність 

Спортсмени мають право на те, щоб будь-яка антидопінгова організація, яка 

має юрисдикцію над ними, буде відповідати за свої дії чи бездіяльність через 

відповідні системи дотримання вимог, і спортсмен повинен мати можливість 

повідомляти про будь-яке питання відповідності,  що, на  його думку, існує  

стосовно відповідного персоналу або антидопінгової організації. (Кодекс, 

Міжнародний Стандарт Відповідності  Кодексу Підписантами) 
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6. Права викривача   

Спортсмени мають право отримати доступ до анонімного чи 

конфіденційного механізму для повідомлення про будь-яку потенційну 

допінгову поведінку спортсменів, допоміжного персоналу  спортсменів та 

інших осіб або будь-якої невідповідності  антидопінгових організацій. 

Спортсмени мають право повідомляти про можливі порушення 

антидопінгових правил або невідповідність  за допомогою механізму 

викривача, і не піддаватись погрозам чи залякуванню, покликаних відмовити 

їх добросовісно повідомляти, і за сумлінне надання таких доказів чи 

відомостей, проти них не мають права бути застосовані каральні заходи. 

(Стаття 2.11 Кодексу) 

7. Право на освіту 

Спортсмени мають право отримувати антидопінгову освіту та інформацію 

від антидопінгових організацій. (Стаття 18 Кодексу, Міжнародний Стандарт 

з Освіти) 

8. Право на захист даних 

Спортсмени мають право на справедливе, законне та безпечне поводження з 

їхньою персональною інформацією антидопінговими організаціями, які 

збирають, використовують та обмінюються нею, включаючи право 

отримувати інформацію про її обробку, отримувати доступ до її копії та 

запитувати її видалення, як тільки вона більше не використовується в  

антидопінгових цілях. (Статті 5.5 та 14.6 Кодексу та Міжнародний Стандарт 

Захисту Конфіденційності та Особистої Інформації) 

9. Права на компенсацію 

Спортсмен має право вимагати відшкодування  збитків іншим спортсменом 

або іншою особою, дії якої заподіяли шкоду цьому спортсмену шляхом 

вчинення порушення антидопінгового правила. Відшкодування збитків 

повинно відповідати будь-яким законам чи нормативним актам у їхній країні 

поза Кодексом. (Коментар до статті 10.10 Кодексу) 

Будь-які грошові призи, що були вилучені антидопінговою організацією у 

санкціонованого спортсмена, за умови розумних зусиль антидопінгової 

організації перерозподіляються між спортсменами, які мали б право на них, 

якщо  спортсмен, в якого вилучено кошти, не змагався б. (Стаття 10.11 

Кодексу) 

10. Права захищених осіб 
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Спортсмени, які відповідно до Кодексу визначені як захищені особи, повинні 

мати подальший захист через свій вік або відсутність правоздатності, в тому 

числі для оцінки їхньої вини, та обов'язкового публічного розголошення, яке 

не вимагається. (Стаття 14.3.7 Кодексу) 

11. Права під час сесії відбору проб 

У випадку відбору проб, спортсмен має право подивитися посвідчення 

офіцера допінг-контролю, має право запитувати додаткову інформацію про 

процес відбору проби, право бути поінформованим про організацію, що 

уповноважена на відбір проби, тип відбору проби та будь-які умови, яких 

потрібно дотримуватися до початку відбору проби, право пити воду (поки 

вони не  забезпечать надання проби, яка відповідає вимозі щодо питомої  

ваги для аналізу), право супроводжуватися представником, право відкладати  

прибуття на пункт допінг-контролю з поважних причин, право бути 

поінформованим про свої права та обов'язки, право документувати будь-які 

проблеми стосовно процесу та право отримати копії записів сесії відбору 

проб. (Міжнародний Стандарт з Тестування і Розслідування) 

12. Право на аналіз проби Б 

Спортсмен має право, у випадку, якщо аналіз проби A призводить до 

несприятливого  результату, вимагати аналізу  проби Б відповідно до 

Кодексу та Міжнародних Стандартів. (Кодекс статті 2.1.2, 6.7 та 7.2, 

Міжнародний Стандарт  з Обробки Результатів, Міжнародний Стандарт для 

Лабораторій) 

Якщо аналіз  проби Б не підтверджує  результату проби А, то спортсмен, 

якого було тимчасово  відсторонено, якщо обставини дозволяють, може 

брати участь у подальших змаганнях під час заходу та залежно від 

відповідних правил  міжнародної федерації в командному спорті, якщо 

команда все ще змагається, спортсмен може взяти участь у майбутніх 

змаганнях. (Статті 7.2 та 7.4.5 Кодексу та Міжнародного Стандарту з 

Обробки Результатів) 

13.   Інші права та свободи не зазнають впливу 

Існуюче право чи свобода не можуть вважатися  скасованими або 

обмеженими через  те, що право чи свобода не включені до цього  документу 

або включені лише частково. 

14. Застосування та стан  

Нічого в цьому  документі жодним чином не змінює застосування Кодексу 

або Міжнародних Стандартів або становище спортсменів за цими 

документами. 
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ЧАСТИНА 2  

Рекомендовані права спортсмена в частині 2 не існують  універсально в 

рамках антидопінгу і не є правами, передбаченими Кодексом або 

Міжнародними Cтандартами. Однак, це права, які заохочуються 

спортсменами, для того, щоб антидопінгові організації приймали та 

впроваджували їх у своїх організаційних структурах для подальшого 

посилення боротьби з допінгом, цілісністю системи та правами спортсменів у 

цій системі. 

15. Право на антидопінгову систему, позбавлену корупції 

Спортсмени повинні мати право брати участь у тренуванні та змаганнях, які 

не містять корупції, пов’язаної з допінгом, або будь-якої іншої форми 

маніпуляцій, пов’язаних із допінгом, які можуть вплинути на результат на   

майданчику чи тренуванні. 

16. Право на участь в управлінні та прийнятті рішень 

Зі спортсменами слід консультуватися при створенні та зміні антидопінгових 

правил, яких вони повинні дотримуватися, і це справедливо і правильно, що 

спортсмени також мають голос і право брати участь в управлінні будь-якими 

антидопінговими організаціями, під юрисдикцією яких перебувають. 

17. Право на правову допомогу 

Спортсмени повинні мати право на доступ до юридичної допомоги для 

слухань та оскарження  у випадках, пов’язаних з допінгом. 


