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შესავალი 

 

წინასიტყვაობა 

წინამდებარეანტიდოპინგურიწესებიმიღებულიადასრულდებამსოფლიოანტიდოპინგურიკო

დექსისფარგლებში,სადს-ისმიერაღებულივალდებულებებისშესაბამისადდა სადს-ის 

მხარდასაჭერად, მისიმუდმივიძალისხმევისათვის,საქართველოში, სპორტში 

დოპინგისაღმოსაფხვრის მიზნით. 

წინამდებარე წესების მსოფლიო ანტიდოპინგურ კოდექსთან შეუსაბამობის შემთხვევაში, 

გამოიყენება 2021 წლის მსოფლიო ანტიდოპინგური კოდექსი. 

წინამდებარეანტიდოპინგურიწესებიგანსაზღვრავენნებისმიერისპორტულისახეობისგანხორც

იელებისპირობებს.  

ისახავენრამიზნადანტიდოპინგურიპრინციპებისგლობალურდაჰარმონიულგაძლიერებას, 

ესწესებითავისიბუნებითგანსხვავდებასისხლისსამართლისდასამოქალაქოკანონებისაგანდაამ

დენადარექვემდებარებანებისმიერეროვნულმოთხოვნებსადასისხლისდასამოქალაქოსამართ

ლისსაქმეებისმიმართმოქმედსამართლებრივსტანდარტებსდაარიზღუდებაამსტანდარტებით.  

მოცემულისაქმისფაქტებისადაკანონისგანხილვისას, ნებისმიერმასასმართლომ, 

საარბიტრაჟოდასხვაგანაჩენისგამომტანმაორგანომუნდაიცოდესდაპატივისცესწინამდებარეა

ნტიდოპინგურიწესებისგანსხვავებულბუნებასკოდექსისაღსრულებისფარგლებში, 

დაიმფაქტს, 

რომესწესებიწარმოადგენსმსოფლიოპარტნიორთაფართოსპექტრისკონსენსუსსიმისთაობაზე, 

თურაარისსაჭიროსამართლიანისპორტისუზრუნველსაყოფადდადასაცავად. 

როგორცკოდექსშიამოცემული, სადსი პასუხისმგებელიადოპინგ-

კონტროლისყველაასპექტისჩატარებაზე. 

დოპინგისკონტროლისანანტიდოპინგურიგანათლებისნებისმიერიასპექტიშეიძლებასადს– 

სმიერგადაეცესდელეგირებულმესამემხარეს, თუმცასადსმა უნდა 

მოთხოვოსდელეგირებულმესამემხარესშეასრულოსასეთიასპექტებიკოდექსის, 

საერთაშორისოსტანდარტებისადაამანტიდოპინგურიწესებისშესაბამისად. სადსი 

ყოველთვისრჩებასრულიპასუხისმგებელი, 

რომუზრუნველყოსნებისმიერიდელეგირებულიასპექტისშესრულებაკოდექსისშესაბამისად. 

კოდექსისადასადს-ისანტიდოპინგურიწესებისფუნდამენტურიდასაბუთება: 

ანტიდოპინგურიპოგრამებისდანიშნულებააშეინარჩუნოსღირებულებები, 

რომლებიცწარმოადგენენსპორტისორგანულნაწილს. 

ამორგანულნაწილსხშირადმოიხსენიებენროგორც “სპორტისსულს”. 

ესოლიმპიზმისდედაარსია; 

კაცობრიობისმისწრაფებაუპირატესობისაკენთვითოეულიინდივიდუმისბუნებრივიტალანტე

ბისსრულყოფისმეშვეობითსწორედრომპატიოსანითამაშისწინაპირობაა. 

სპორტისსულიადამიანისსულიერისამყაროს, სხეულისადაგონებისზეიმია; 

იგიაირეკლებაფასეულობებში, რომლებიცთანახლავსსპორტს, მათშორისაა: 

• ეთიკა, სამართლიანითამაში, პატიოსნება 
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• ჯანმრთელობა 

• უბადლოშესრულება 

• ხასიათიდაგანათლება 

• გართობადასიხარული 

• გუნდურითამაში 

• ერთგულებადაპასუხისმგებლობა 

• წესებისადაკანონებისადმიპატივისცემა 

• საკუთარითავისდასხვამონაწილეებისპატივისცემა 

• ვაჟკაცობა 

• ერთობადასოლიდარობა 

დოპინგიმთელითავისიარსითსპორტისსულისაბსოლუტურიანტაგონისტია. 

 

ეროვნულიანტიდოპინგურიპროგრამა 

საქართველოს ანტი-დოპინგური სააგენტო (სადსი) დაარსებულიაკერძოპირებისმიერ, 

რომელთაცგააჩნიათანტი-დოპინგურისაქმიანობისგამოცდილებადაარაქვთრეალური 

ინტერესთაკონფლიქტიანპოტენციურიინტერესთაკონფლიქტიეროვნულფედერაციების, 

საერთაშორისო ფედერაციების, ათლეტებისდასპორტთანდაკავშირებულისხვა 

პირებისმიმართ, საქართველოს„მეწარმეთაკანონი“-

სდასაქართველოსკანონის„საჯარორეესტრი“-სშესაბამისად, რომლის მიზანია იმოქმედოს, 

როგორც ეროვნულმა ანტი-დოპინგურმა ორგანიზაციამ, როგორც ასეთი, და კოდექსის 20.5.1 

მუხლის შესაბამისად, სადს–ს აქვს განსაკუთრებული უფლებამოსილება და 

პასუხისმგებლობა, რომ იყოს დამოუკიდებელი თავის ოპერატიულ გადაწყვეტილებებსა და 

საქმიანობაში სპორტისგან და მთავრობისგან შეზღუდვის გარეშე. ეს მოიცავს ნებისმიერი 

პირის მიერ მის ოპერაციულ გადაწყვეტილებებსა და საქმიანობაში მონაწილეობის 

აკრძალვას, რომელიც ამავე დროს მონაწილეობს ნებისმიერი საერთაშორისო ფედერაციის, 

ეროვნული ფედერაციის, ძირითადი ღონისძიებების ორგანიზაციის, ეროვნული ოლიმპიური 

კომიტეტის, ეროვნული პარაოლიმპიური კომიტეტის მართვაში ან საქმიანობაში. ან 

სამთავრობო განყოფილებაში, რომელიც პასუხისმგებელია სპორტზე ან ანტიდოპინგზე. 

 

ანტიდოპინგური წესების მოქმედების სფერო 

 

ანტიდოპინგური წესები ეხება: 

(ა) სადსი, მისი გამგეობის წევრების, დირექტორების, ოფიცრებისა და განსაზღვრული 

თანამშრომლების ჩათვლით, დელეგირებული მესამე პირებისა და მათი თანამშრომლების 

ჩათვლით, რომლებიც მონაწილეობენ დოპინგ-კონტროლის ნებისმიერ ასპექტში; 

ბ) საქართველოს ეროვნული ფედერაციები, მათ შორის მათი გამგეობის წევრები, 

დირექტორები, ოფიცრები და განსაზღვრული თანამშრომლები, დელეგირებული მესამე 

მხარეები და მათი თანამშრომლები, რომლებიც მონაწილეობენ დოპინგ-კონტროლის 

ნებისმიერ ასპექტში; 
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გ) შემდეგ სპორტსმენებს, სპორტსმენთა დამხმარე პერსონალს და სხვა პირებს (მათ შორის, 

დაცულ პირებს), თითოეულშემთხვევაში, არის თუ არა ასეთი პირი საქართველოს მოქალაქე 

ან რეზიდენტი: 

გ.ა) ყველა სპორტსმენი და სპორტსმენის დამხმარე პერსონალი, რომელიც არის 

საქართველოში რომელიმე ეროვნული ფედერაციის ან საქართველოში რომელიმე ეროვნული 

ფედერაციის ნებისმიერი წევრი ან შვილობილი ორგანიზაციის წევრი ან ლიცენზიის 

მფლობელი (მათ შორის ნებისმიერი კლუბები, გუნდები, ასოციაციები ან ლიგები); 

გ.ბ) ყველა სპორტსმენი და სპორტსმენის დამხმარე პერსონალი, რომელიც მონაწილეობს 

ისეთ ღონისძიებებში, შეჯიბრებებში და სხვა ღონისძიებებში, რომლებიც ორგანიზებულია, 

იწვევა, უფლებამოსილია ან აღიარებულია საქართველოში ნებისმიერი ეროვნული 

ფედერაციის მიერ, ან საქართველოში ნებისმიერი ეროვნული ფედერაციის ნებისმიერი 

წევრის ან შვილობილი ორგანიზაციის მიერ (ნებისმიერი კლუბების, გუნდების, 

ასოციაციების ან ლიგების ჩათვლით), სადაც არ უნდა ჩატარდეს; 

გ.გ) ნებისმიერი სხვა სპორტსმენის ან სპორტსმენის დამხმარე პირი ან სხვა პირი, რომელიც 

აკრედიტაციის, ლიცენზიის ან სხვა სახელშეკრულებო შეთანხმების საფუძველზე ან 

სხვაგვარად ექვემდებარება საქართველოში რომელიმე ეროვნული ფედერაციის ან რომელიმე 

წევრის ან შვილობილი ორგანიზაციის უფლებამოსილებას. ნებისმიერი ეროვნული 

ფედერაციის საქართველოში (ნებისმიერი კლუბების, გუნდების, ასოციაციების ან ლიგების 

ჩათვლით) ანტიდოპინგური მიზნებისათვის; და  

გ.დ) ყველა სპორტსმენი და სპორტსმენის დამხმარე პერსონალი, რომელიც მონაწილეობს 

ნებისმიერ საქმიანობაში, ნებისმიერ ღონისძიებაში, რომელიც ორგანიზებულია, ტარდება, 

მოწვეულია ან უფლებამოსილია ეროვნული ღონისძიების ან ეროვნული ლიგის 

ორგანიზატორის მიერ, რომელიც არ არის დაკავშირებული ეროვნულ ფედერაციასთან. 

გ.ე) რეკრეაციული სპორტსმენები: ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც მონაწილეობს ან 

ჩართულია სპორტულ ან ფიტნეს საქმიანობაში რეკრეაციული მიზნებისთვის, მაგრამ არ 

მონაწილეობს ეროვნული ფედერაციის ან ფედერაციის წევრ ან არაწევრასოციაციების, 

ორგანიზაციების, კლუბის, გუნდის ან ლიგის მიერმიერ ორგანიზებულ, აღიარებულ, ან 

მასპინძელ სპორტულ ღონისძიებებში და ვინც ანტიდოპინგური წესის დარღვევამდე ხუთი 

(5) წლის განმავლობაში არ ყოფილა საერთაშორისო დონის სპორტსმენი (როგორც ამას 

განსაზღვრავს თითოეული საერთაშორისო ფედერაცია საერთაშორისო სტანდარტის 

შესაბამისად) ტესტირება და გამოძიება) ან ეროვნული დონის სპორტსმენი (სადს-ის ან სხვა 

ანტიდოპინგური ორგანიზაციის მიერ განსაზღვრული, ტესტირებისა და გამოკვლევების 

საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად); არ წარუდგენია საქართველო ან რომელიმე სხვა 

ქვეყანა საერთაშორისო ღონისძიებაში ღია კატეგორიაში; ან არ არის შეტანილი არცერთი 

რეგისტრირებული ტესტირების სიაში ან სხვა ადგილსამყოფელის შესახებ ინფორმაციის 

სიაში, რომელსაც აწარმოებს ნებისმიერი საერთაშორისო ფედერაცია, სადს ან ეროვნული 

ანტიდოპინგური ორგანიზაცია. 

(დ) ყველა სხვა პირი, ვის შესახებ კოდექსი სადს– ს უფლებამოსილებას ანიჭებს, მათ შორის 

ყველა სპორტსმენი, რომლებიც არიან საქართველოს მოქალაქეები ან რეზიდენტები, და 
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ყველა სპორტსმენი, რომლებიც იმყოფებიან საქართველოში, შეჯიბრებისათვის, 

ტრენინგისათვის ან სხვა მიზნებისათვის. 

ითვლება რომ, ყოველი ზემოთჩამოთვლილი პირი, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს ან 

ჩართულია, საქართველოშისპორტში  ეთანხმება აღნიშნულ ანტიდოპინგური წესებს და 

ვალდებულნი არიან დაიცვან ის და დაემორჩილონ სადს–ის უფლებამოსილებასრომ 

უზრუნველყოს ამ ანტი - დოპინგის წესების დაცვა, მათ დარღვევასთან დაკავშირებული 

ნებისმიერი შედეგების ჩათვლით, და კოდექსის მე -8 და მე -13 მუხლებში მითითებულ 

სადისციპლინო კომისიის იურისდიქციას, რომ განიხილონ და დაადგინონ ამ 

ანტიდოპინგური წესებით გათვალისწინებული საქმეები და საჩივრები. 

ზემოთ მოცემული სპორტსმენების საერთო სიიდან, ის სპორტსმენები რომლებიც 

ვალდებულნი არიან დაიცვან საქართველოს ანტიდოპინგური წესები, ჩაითვლებიან 

ეროვნული დონის სპორტსმენებად და შესაბამისად, ამ ანტიდოპინგური წესების 

სპეციფიკური დებულებები, რომლებიც გამოიყენება ეროვნული დონის სპორტსმენებისთვის 

(მაგ., ტესტირება, TUE- ები, ადგილსამყოფელი და შედეგების მენეჯმენტი) ვრცელდება ამ 

სპორტსმენებზე: 

ა) სპორტსმენები, რომლებიც არიან საქართველოში ნებისმიერი ეროვნული ფედერაციის ან 

ეროვნულ ფედერაციასთან დაკავშირებული სხვა ორგანიზაციის წევრები ან ლიცენზიების 

მფლობელები, ასოციაციების, კლუბების, გუნდების ან ლიგების ჩათვლით. 

ბ) სპორტსმენები, რომლებიც მონაწილეობენნებისმიერ შეჯიბრში, ღონისძიებაში ან 

საქმიანობაში, რომელსაც ორგანიზებას უწევს, აღიარებს ან მასპინძლობს ეროვნული 

ფედერაცია, ნებისმიერი ასოცირებული ასოციაცია, ორგანიზაცია, კლუბი, გუნდი ან ლიგა ან 

მთავრობა საქართველოში.  

გ) ნებისმიერი სხვა სპორტსმენი, რომელიც აკრედიტაციის, ლიცენზიის ან სხვა 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შეთანხმების შესაბამისად, შედის საქართველოში 

ეროვნული ფედერაციის ან მასთან დაკავშირებული ასოციაციის, ორგანიზაციის, კლუბის, 

გუნდის ან ლიგის კომპეტენციაში.  

დ) სპორტსმენები, რომლებიც მონაწილეობენ ნებისმიერ ღონისძიებაში, რომელიც 

ორგანიზებულია, აღიარებულია ან მასპინძლობს ეროვნული ღონისძიების ორგანიზატორის 

ან სხვა ეროვნული ლიგის მიერ და რომელიც სხვაგვარად არ არის დაკავშირებული 

ეროვნულ ფედერაციასთან. 
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საქართველოს ანტი-დოპინგური წესები 

(2021) 

 

მუხლი 1. დოპინგისგანმარტება 

დოპინგი განიმარტება, როგორც ერთი ან მეტი ანტიდოპინგური წესის დარღვევის არსებობა, 

რაც განმარტებულია მსოფლიო ანტი-დოპინგური კოდექსის (შემდგომში - კოდექსი) 2.1-დან 

2.11 მუხლების მიხედვით. 

 

მუხლი 2. ანტიდოპინგურიწესებისდარღვევა 

ამ მუხლის მიზანია, განსაზღვროს გარემოებები და ქმედება, რომელიც გულისხმობს 

ანტიდოპინგური წესების დარღვევას. საქმეზე მოსმენა წარიმართება იმ მტკიცებულებების 

საფუძველზე, რაც ადასტურებს ამ განსაზღვრული ერთი ან რამოდენიმე წესის დარღვევას; 

სპორტსმენი ან სხვა პირი პასუხისმგებელია იცოდეს, რა იგულისხმება ანტიდოპინგური 

წესების დარღვევაში და იმ ნივთიერებებისა და მეთოდების შესახებ, რომელიც შეტანილია 

აკრძალულ სიაში. 

ანტიდოპინგური წესების დარღვევად ითვლება: 

2.1 სპორტსმენისსინჯშიაკრძალულინივთიერების, 

მისიმეტაბოლიტებისანმარკერებისარსებობა: 

2.1.1  სპორტსმენი ვალდებულია უზრუნველყოს, რომ აკრძალული ნივთიერება არ მოხვდება 

მის ორგანიზმში. სპორტსმენი პასუხისმგებელია ნებისმიერ აკრძალულ ნივთიერებაზე ან მის 

მეტაბოლიტებსა და მარკერებზე, რომელიც მის სინჯში აღმოჩნდება. შესაბამისად, არ არის 

აუცილებელი რომ სპორტსმენის მხრიდან დამტკიცდეს  განზრახვა, ბრალი, დაუდევრობა ან 

წინასწარი შეცნობით გამოყენება, რათა დადგინდეს ანტიდოპინგური წესების დარღვევა 2.1 

მუხლის შესაბამისად. 1 

2.1.2  2.1 მუხლში მითითებული ანტიდოპინგური წესების დარღვევის საკმარისი 

მტკიცებულება დგინდება შემდეგნაირად: როდესაც სახეზეა აკრძალული ნივთიერების, მისი 

მეტაბოლიტების ან მარკერების არსებობა სპორტსმენის სინჯში და როდესაც სპორტსმენი 

უარს ამბობს ბ სინჯის ანალიზზე და შესაბამისად, ბ სინჯის ანალიზი არ ტარდება; ან 

როდესაც სპორტსმენის ბ სინჯის ანალიზი ტარდება და ბ სინჯის ანალიზი ადასტურებს 

აკრძალული ნივთიერების ან მისი მეტაბოლოტების ან მარკერების არსებობას, რომელიც 

აღმოჩნდა სპორტსმენის ა სინჯში, ან როდესაც სპორტსმენის ა და ბ სინჯი იყოფა ორ 

ნაწილად და გაყოფილი სინჯის მეორე ნაწილი ადასტურებს პირველ ნაწილში აღმოჩენილი 

                                                             
1[კომენტარი 2.1.1 მუხლზე: ამ მუხლის მიხედვით, სახეზეა ანტიდოპინგური წესების დარღვევა სპორტსმენის 

ბრალის მიუხედავად. ეს მუხლი ხშირად არის მითითებული CAS-ის გადაწყვეტილებებში, როგორც „მკაცრი 

პასუხისმგებლობა“. სპორტსმენის ბრალეულობა მხედველობაში მიიღება, როცა დგინდება ანდიტოპინგური 

წესების დარღვევის შედეგები მე-10 მუხლის შესაბამისად. CAS-ის მიერ ხშირად ხდება ამ პრინციპის   

გამოყენება] 
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აკრძალული ნივთიერების, მისი მეტაბოლიტების ან მარკერების არსებობას ან სპორტსმენი 

უარს ამბობს გაყოფილი სინჯის მეორე ნაწილის ანალიზზე. 2 

2.1.3 გარდა იმ ნივთიერებებისა, რომელთათვისაც აკრძალულ სიაში ან ტექნიკურ 

დოკუმენტში განსაზღვრულია ზღვრული ოდენობა, სპორტსმენის ნიმუშში აკრძალული 

ნივთიერების ან მისი მეტაბოლიტების ან მარკერების ნებისმიერი წარმოდგენილი 

რაოდენობის არსებობა წარმოადგენს ანტიდოპინგური წესის დარღვევას. 

2.1.4  2.1 მუხლით დადგენილი ზოგადი წესიდან გამონაკლისის სახით, აკრძალული სიით, 

საერთაშორისო სტანდარტებით ან ტექნიკური დოკუმენტებით შესაძლებელია დადგინდეს 

სპეციალური კრიტერიუმები ცალკეული აკრძალული ნივთიერებების ანგარიშგების ან 

შეფასებისთვის. 

2.2. 

სპორტსმენისმიერაკრძალულინივთიერებისანაკრძალულიმეთოდისგამოყენებაანგამოყენები

სმცდელობა3 

2.2.1 სპორტსმენის პირადი ვალდებულებაა, უზრუნველყოს რომ არანაირი აკრძალული 

ნივთიერება არ მოხვდება მის ორგანიზმში და რომ არანაირი აკრძალული მეთოდი არ იქნება 

გამოყენებული. შესაბამისად, არ არის სავალდებულო რომ სპორტსმენის მხრიდან 

დამტკიიცდეს განზრახვა, ბრალი, დაუდევრობა ან წინასწარ შეცნობით, რათა დადგინდეს 

ანტიდოპინგური წესების დარღვევა აკრძალული ნივთიერების ან აკრძალული მეთოდის 

გამოყენების გამო. 

2.2.2 აკრძალული ნივთიერების ან აკრძალული მეთოდის წარმატებით ან წარუმატებლობით 

გამოყენებას ან გამოყენების მცდელობას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა. საკმარისია, რომ 

სახეზეა აკრძალული ნივთიერების ან აკრძალული მეთოდის გამოყენება ან გამოყენების 

მცდელობა, რათა დადგინდეს ანტიდოპინგური წესების დარღვევის ფაქტი. 4 

                                                             
2[კომენტარი 2.1.2 მუხლზე: ანტიდოპინგურ ორგანიზაციას, რომელსაც აქვს შედეგების მართვის 

უფლებამოსილება, შეუძლია თავისი დისკრეციის შესაბამისად, მოახდინოს ბ სინჯის ანალიზი, იმ 

შემთხვევაშიც კი, თუ სპორტსმენი არ ითხოვს ბ სინჯის ანალიზს] 
3[კომენტარი 2.2. მუხლზე: ყოველთვის არსებობდა შემთხვევები, როდესაც აკრძალული ნივთიერების ან 

აკრძალული მეთოდის გამოყენება ან გამოყენების მცდელობის დადგენა შესაძლებელი იყო სანდო წყაროებით, 

ისე როგორც ეს მითითებულია 3.2 მუხლის კომენტარში, იმ წესისგან განსხვავებით, როდესაც საჭიროა 

ანტიდოპინგური წესების დარღვევის მტკიცებულება 2.1. მუხლის შესაბამისად, გამოყენება ან გამოყენების 

მცდელობა შეიძლება დადგინდეს სხვა სანდო საშუალებებით, როგორიცა არის მაგალითად სპორტსმენის 

აღიარება, მოწმის ჩვენება, დოკუმენტური მასალა,  გრძივი პროფილირება, მათ შორის მონაცემების შეგროვება 

სპორტსმენის ბიოლოგიური პასპორტიდან, ან სხვა ანალიტიკური ინფორმაცია, რომელიც ვერ ადასტურებს 

სპორტსმენის სინჯში აკრძალული ნივთიერების არსებობას 2.1. მუხლის შესაბამისად; მაგალითად, გამოყენება 

შეიძლება დადგინდეს სანდო ანალიტიკური მონაცემების საფუძველზე ა სინჯის ანალიზით (ბ სინჯის 

ანალიზის გარეშე) ან მხოლოდ ბ სინჯის ანალიზით, როდესაც ანტიდინგური სააგენტო წარმოადგენს 

დამაკმაყოფილებელ განმარტებას სხვა სინჯში ამ დადასრურების არ არსებობის შესახებ] 
4[კომენტარი მუხლი 2.2.2-ზე:  აკრძალული ნივთიერების ან მეთოდის გამოყენების მცდელობის 

დემონსტრირებას სჭირდება სპორტსმენის განზრახვის არსებობა. ის ფაქტი, რომ ამ მუხლისთვის საჭიროა 

სპორსტმენის განზღახვის დადასტურება, არ გამორიცხავს „მკაცრი პასუხისმგებლობის“ პრინციპს რომელიც 

დადგენილია 2.1 მუხლით და 2.2 მუხლით აკრძალული ნივთიერების ან აკრძალული მეთოდის გამოყენების 

შესახებ. სპორტსმენის მიერ ანტიდოპინგური ნივთიერების გამოყენება წარმოადგენს ანტიდოპინგური 

წესების დარღვევას, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ეს ნივთიერება არ არის აკრძალული არასაშეჯიბრო 

პეორიოდში და სპორტსმენი მას მიიღებს არასაშეჯიბრო პერიოდში. (თუმცა, აკრძალული ნივთიერების ან 

მისი მეტაბოლიტების ან მარკერების სინჯში არსებობა რომელიც აღებულია საშეჯიბრო პერიოდში 
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2.3  სპორტსმენისმიერსინჯისჩაბარებისთავისარიდება, 

უარისინჯისჩაბარებაზეანსინჯისჩაგდება 

პასუხისმგებელი პირის მიერ გაცემული შეტყობინების შემდეგ, სინჯის ჩაბარებისთვის 

თავის არიდება, სინჯის ჩაბარებაზე უარი ან სინჯის ჩაგდება შესაბამისი დასაბუთების 

გარეშე 5 

 

2.4  სპორტსმენისმიერადგილსამყოფელისშესახებშეუტყობინებლობა 

რეგისტრირებულ ტესტირების სიაში მყოფი სპორტსმენის მხრიდან ნებისმიერ სამი ტესტის 

ჩაუბარებლობა ან ადგილსამყოფელის შესახებ შეუტყობინებლობა, როგორც ეს 

განმარტებულია შედეგების მართვის საერთაშორისო სტანდარტებით, 12 თვიანი პერიოდის 

მანძილზე. 

 

2.5 

სპორტსმენისანსხვაპირისმიერდოპინგკონტროლისნებისმიერიეტაპზეჩარევაანჩარევისმცდე

ლობა 

 

2.6. 

სპორტსმენისანსპორტსმენისდამხმარეპერსონალისმიერაკრძალულინივთიერებისანაკრძალუ

ლიმეთოდისფლობა 

2.6.1 სპორტსმენის მიერ ნებისმიერი აკრძალული ნივთიერების ან მეთოდის ფლობა 

საშეჯიბრო პერიოდში, ან სპორტსმენის მიერ ისეთი აკრძალული ნივთიერების ან მეთოდის 

ფლობა არასაშეჯიბრო პერიოდში, რომელიც აკრძალულია არასაშეჯიბრო პერიოდში, გარდა 

იმ შემთხვევისა, როდესაც სპორტსმენი დაადასტურებს რომ ამგვარი ფლობა შეესაბამება 4.4. 

მუხლის მიხედვით დადგენილ თერაპიურლი გამოყენების გამონაკლისს, ან წარმოადგენს 

სხვა მისაღებ გამამართლებელ განმარტებას. 6 

2.6.2 სპორტსმენის დამხმარე პერსონალის მიერ საშეჯიბრო პერიოდში ნებისმიერი 

აკრძალული ნივთიერების ან აკრძალული მეთოდის ფლობა, ან სპორტსმენის დამხმარე 

პერსონალის მიერ არასაშეჯიბრო პერიოდში ნებისმიერი აკრძალული ნივთიერების ან 

აკრძალული მეთოდის ფლობა, რომელიც აკრძალულია არასაშეჯიბრო პერიოდში და 

დაკავშირებულია სპორტსმენტთან, შეჯიბრთან ან ვარჯიშთან, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა 

სპორტსმენის დამხმარე პერსონალი დაადასტურებს, რომ ეს ფლობა შეესაბამება 

                                                                                                                                                                                                    
წარმოადგენს ანტიდოპინგური წესების დარღვევას 2.1 მუხლის შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, როდის 

მოხდა ამ ნივთიერების მიღება) 
5[კომენტარი მუხლი 2.3-ზე: მაგალითად სახეზე იქნება ანტიდოპინგური წესების დარღვევა, სინჯის 

ჩაბარებაზე თავის არიდების გამო, თუ დადგინდება, რომ სპორტსმენი მიზანმიმართულად არიდებდა თავს 

დოპინგ კონტროლის წარმომადგენელს, რათა თავი აერიდებინა შეტყობინების ან ტესტირებისთვის. სინჯის 

ჩაგდება შეიძლება გამოწვეული იყოს განზრახვით ან დაუდევრობით, ხოლო თავის არიდება და უაყროფა 

სპორსტსმენის მიერ განზრახულ ქმედებაზე მიუთითებს.] 
6[კომენტარი მუხლზე 2.6.1 და 2.6.2 მისაღები გამამართლებელი განმარტება არ გულისხმობს, მაგალითად, 

აკრძალული ნივთიერების ყიდვას ან ფლობას იმ მიზნით, რომ ის გადაეცეს მეგობარს ან ნათესავს, გარდა 

სათანადო სამედიცინო მდგომარეობისა, როდესაც პირს ჰქონდა ექიმის მიერ გაცემული რეცეპტი, მაგალითად 

დიაბეტიანი ბავშვისთვის ინსულინის ყიდვა] 
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თერაპიურლი გამოყენების გამონაკლისს, რომელიც მინიჭებული აქვს სპორტსმენს 4.4 

მუხლის შესაბამისად ან წარმოადგენს სხვა გამამართლებელ განმარტებას.7 

 

2.7 

სორტსმენისანსხვაპირისმიერნებისმიერიაკრძალულინივთიერებისანმეთოდისტრეფიკინგია

ნტრეფიკინგისმცდელობა 

 

2.8 

სპორტსმენისანსხვაპირისმიერნებისმიერიაკრძალულინივთიერებისანაკრძალულიმეთოდის

ადმინისტრირებაანადმინისტრირებისმცდელობასხვანებისმიერისპორტსმენისმიმართსაშეჯ

იბროპერიოდში, 

ანნებისმიერისპორტსმენისთვისარასაშეჯიბროპერიოდშინებისმიერიაკრძალულინივთიერებ

ისანაკრძალულიმეთოდისადმინისტრირებაანადმინისტრირებისმცდელობა, 

რომელიცაკრძალულიაარასაშეჯიბროპერიოდში. 

 

2.9 სპორტსმენისანსხვაპირისმიერთანამონაწილეობაანთანამონაწილეობისმცდელობა 

ანტიდოპინგური წესების დარღვევაში დახმარება, წახალისება, ხელშეწყობა, 

თანამონაწილეობა, შეთქმულება ან დამალვა და სხვა ნებისმიერი სახის განზრახ 

თანამონაწილეობა ან თანამონაწილეობის მცდელობა, და სხვა პირის მიერ მუხლი 10.14.1-ის 

დარღვევა ან  დარღვევის მცდელობა. 8 

 

2.10 სპორტსმენისანსხვაპირისმიერაკრძალულიკავშირი 

 

2.10.1 ანტიდოპინგური ორგანიზაციის უფლებამოსილების ქვეშ მყოფი სპორტსმენის ან სხვა 

პირის კავშირი პროფესიონალურ ან სპორტთან დაკავშირებული სხვა საქმიანობის სახით 

სპორტსმენის დამხმარე პერსონალთან, რომელიც:  

2.10.1.1 ექვემდებარება ანტიდოპინგური ორგანიზაციის უფლებამოსილებას და იხდის 

დისკვალიფიკაციის პერიოდს ან 

2.10.1.2 არ ექვემდებარება ანტიდოპინგური ორგანიზაციის უფლებამოსილებას და 

დისკვალიფიკაცია არ იყო გამოყენებული კოდექსით დადგენილი შედეგების მართვის 

პროცესში, ხოლო სისხლის სამართლის, დისციპლინურ ან პროფესიულ წარმოებისას 

აღმოჩნდა რომ კოდექსით დადგენილი წესების გამოყენების შემთხვევაში მას 

დაუდასტურდებოდა ანტიდოპინგური წესების დარღვევა. დისკვალიფიკაციის სტატუსი 

ასეთი პირისთვის უნდა გაგრძელდეს კიდევ 6 წლით, სისხლის სამართლის, პროფესიული ან 

                                                             
7[კომენტარი მუხლებზე 2.6.1 და 2.6.2: გამამართლებელი განმარტება, შეიძლება იყოს მაგალითად, ა) როდესაც 

სპორტსმენს ან გუნდის ექიმს თან აქვს აკრძალული ნივთიერება ან მეთოდი მწვავე და გადაუდებელი 

შემთხვევისთვის (მაგალითად, ეპინეფრინის ინჯექტორი), ან ბ) როდესაც სპორსტმენი ფლობს აკრძალულ 

ნივთიერებას ან მეთოდს თერაპიული მიზნებისთვის, სულ მცირე პერიოდით ადრე, ვიდრე მიიღებს 

თერაპიული გამოყენების გამონაკლისს] 
8[კომენტარი მუხლზე 2.9:თანამონაწილეობა ან თანამონაწილეობის მცდელობა შეიძლება მოიცავდეს როგორც 

ფიზიკურ, ისე ფსიქოლოგიურ დახმარებას] 



11 
 

დისციპლინური გადაწყვეტილების მიღებიდან ან მას შემდეგ რაც მას დაეკისრა სისხლის 

სამართლის, დისციპლინური ან პროფესიული სანქცია; ან  

2.10.1.3   შუამავლობს ან მოქმედებს ისეთი პირის სახელით, რომელიც აღწერილია მუხლებში 

2.10.1.1 და 2.10.1.2. 

2.10.2  იმისთვის რომ დადგნინდეს ანტიდოპინგური წესების დარღვევა 2.10 მუხლის 

მიხედვით, ანტიდოპინგურმა ორგანიზაციამ უნდა დაადასტუროს, რომ სხვა პირმა იცოდა 

სპორტსმენის დამხმარე პერსონალის დისკვალიფიკაციის შესახებ. 

ამ შემთხვევაში, მტკიცების ტვირთი უნდა იყოს სპორტსმენზე ან სხვა პირზე, რომლებმაც 

უნდა დაადასტურონ რომ 2.10.1.1 ან 2.10.1.2 მუხლებით  აღწერილი ნებისმიერი კავშირი 

სპორტსმენის დამხმარე პერსონალთან არ იყო პროფესიულ ანდაკავშირებული სპორტთან 

და/ან ამგვარი კავშირის თავიდან აცილება გონივრულად შეუძლებელი იყო.  

ანტიდოპინგურმა ორგანიზაციებმა, რომელმაც იციან სპორტსმენის დამხმარე პერსონალის 

შესახებ, რომელიც პასუხობს 2.10.1.1 და 2.10.1.2 მუხლებში აღწერილ კრიტერიუმებს, უნდა 

აცნობოს ამის შესახებ მსოფლიო ანტიდოპინგურ ორგანიზაციას.9 

 

2.11 სპორტსმენისანსხვაპირისმიერგანხორციელებულიქმედებები, 

რაცაფერხებსდახელსუშლისშესაბამისიორგანოებისინფორმირებას 

როდესაც ამგვარი ქმედება არ წარმოადგენს 2.5 მუხლით გათვალისწინებულ დარღვევას, 

მაშინ: 

2.11.1 ნებისმიერი ქმედება, რომელიც ემუქრება ან აშინებს სხვა პირს, რომელსაც სურს,  

კეთილსინდისიერად  მიაწოდოს ინფრომაცია მსოფლიო ანტიდოპინგურ სააგენტოს, 

ანტიდოპინგურ ორგანიზაციას, კანონის აღმასრულებელს, მარეგულირებელ ან პროფესიულ 

დისციპლინურ ორგანოს, საქმის განმხილველ ორგანოს, ან პირს,  რომელიც ატარებს 

გამოძიებას მსოფლიო ანტიდოპინგური სააგენტოსა ან ანდიტოპინგური ორგანიზაციის 

სახელით ანტიდოპინგური წესების ან კოდექსთან შეუსაბამობის შესაძლო ფაქტზე,  

2.11.2 პირის დასჯა, ვინც კეთილსინდისიერად მიაწოდა  მსოფლიო ანტიდოპინგურ 

სააგენტოს, ანტიდოპინგურ ორგანიზაციას, კანონის აღმასრულებელს, მარებულირებელ ან 

პროფესიულ დისციპლინურ ორგანოს, საქმის განმხილველ ორგანოს ან პირს, რომელიც 

ატარებს გამოძიებას მსოფლიო ანტიდოპინგური სააგენტოსთვის ან ანტიდოპინგური 

                                                             
9[კომენტარი მუხლზე 2.10: სპორტსმენები ან სხვა პირები არ უნდა თანამშრომლობდნენ იმ მწვრთნელებთან, 

ტრენერებთან, ექიმებთან ან სხვა დამხმარე პერსონალთან, რომლებიც დისკვალიფიცირებულები არიან 

ანტიდოპინგური წესების დარღვევის გამო ან რომლებსაც წაყენებული აქვთ სისხლის სამართლებრივი 

სასჯელი ან დისციპლინური სახდელი დოპინგთან დაკავშირებით. ეს ასევე ეხება ურთიერთობას იმ 

სპორტსმენთან, რომელიც დისკვალიფიკაციის პერიოდში მუშაობს როგორც მწვრთნელი ან სპორტსმენის 

დამხმარე პერსონალი. ამგვარი კავშირების ზოგიერთი მაგალითია: ტრენინგის, სტრატეგიის, ტექნიკის, კვების 

რეჟიმის ან სამეციდინო რჩევის მიღება, ასევე თერაპია ან წამლების გამოწერა, ნებისმიერი სახის ადამიანის 

სხეულთან დაკავშირებული პროდუქტების მიწოდება ანალიზისთვის, ან სპორტსმენის დამხმარე 

პერსონალისთვის აგენტად ან წარმომადგენლად ყოფნის უფლების მინიჭება. აკრძალული 

ურთიერთობას/კავშირს არ არის აუცილებელი თან სდევდეს ფულადი კომპენსაცია.  

მაშინ როცა მუხლი 2.10 არ ავალდებულებს ანტიდოპინგურ ორგანიზაციას რომ შეატყობინოს სპორტსმენს ან 

სხვა პირს სპორტსმენის დამხმარე პერსონალის დისკვალიფიკაციის სტატუსის შესახებ, ამგვარი შეტყობინება, 

თუ იგი წარმოდგენილია, იქნება მნიშვნელოვანი მტკიცებულება იმისა, რომ სპორტსმენმა ან სხვა პირმა 

იცოდა სპორტსმენის დამხმარე პერსონალის დისკვალიფიკაციის სტატუსის შესახებ] 
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ორგანიზასიისთვის, მტკიცებულება ან ინფორმაცია რომელიც დაკავშირებულია 

ანტიდოპინგური წესების შესაძლო დარღვევასთან ან კოდექსთან შესაძლო 

შეუსაბამობასთან10 

2.11 მუხლის მიზნებიდან გამომდინარე, დასჯა, მუქარა ან შეურაცხყოფის მიყენება 

პირისთვის გულისხმობს არაკეთილსინდისიერ ან არაპროპორციული პასუხის 

შემთხვევებს.11 

მუხლი 3 დოპინგისმტკიცებულება 

 

3.1 მტკიცებისტვირთიდასტანდარტები 

ანტიდოპინგური წესების დარღვევისას მტკიცების ტვირთი ეკისრება ანტიდოპინგურ 

ორგანიზაციას.  მტკიცების სტანდარტი ითვალისწინებს ანტიდოპინგური ორგანიზაციის 

მიერ საქმის განმხილველი ორგანოსთვის მისაღებ დონეზე ანტიდოპინგური წესების 

დარღვევის დადასტურებას, წაყენებული ბრალდების სერიოზულობის გათვალისწინებით. 

მტკიცების ეს სტანდარტი ყველა შემთხვევაში აღემატება ალბათობის უბრალო ბალანსს, 

მაგრამ ნაკლებია ვიდრე მტკიცებულება გონივრული ეჭვის მიღმა.12 იმ შემთხვევაში, 

როდესაც კოდექსით მტკიცების ტვირთი ეკისრება ანტიდოპინგური წესების დარღვევაში 

ეჭვმიტანილ სპორტსმენს ან სხვა პირს, რომელმაც უნდა უარყოს პრეზუმფცია  ან დაადგინოს 

ფაქტების ან გარემოებების, მტკიცების სტანდარტი უნდა ეფუძნებოდეს ალბათობის 

ბალანსს, გარდა მუხლებით  3.2.2 და 3.2.3 გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 

 

3.2 ფაქტებისადაპრეზუმფციებისდადგენისმეთოდები 

 

ანტიდოპინგური წესების დარღვევასთან დაკავშირებული ფაქტების დადგენა დასაშვებია 

ნებისმიერი სანდო საშუალებებით, მათ შორის აღიარებებით. 13 დოპინგთან დაკავშირებულ 

საქმეებში მისაღებია მტკიცებულებებისთვის დადგენილი შემდეგი წესები:  

3.2.1 ანალიტიკური მეთოდები ან ზღვრული ოდენობები, რომელიც დადგენილია მსოფლიო 

ანტიდოპინგური ორგანიზაციის მიერ შესაბამის სამეცნიერო წრესთან კონსულტაციის 

                                                             
10[კომენტარი მუხლზე 2.11.2 ამ მუხლის მიზანია, რომ დაიცვას ის პირები ვინც კეთილსინდისიერად 

აცნობებენ შესაბამის ორგანოს ანტიდოპინგური წესების შესაძლო დარღვევის შესახებ და არა იმ პირთა 

დასაცავად, ვინც ტყუილ ინფორმაციას აწვდის ასეთ ორგანოებს. ] 

 
11კომენტარი მუხლზე 2.11.2 დასჯა, მაგალითად, შეიძლება გულისხმობდეს ქმედებებს, რომლითაც ხდება 

ფიზიკური ან მენტალური კეთილდღეობაზე ზემოქმედება, ან აისახება შემტყობინებელი პირის, მისი ოჯახის  

ან მასთან დაკავშირებული პირების ეკონომიკურ ინტერესებზე. დასჯად არ ითვლება ანტიდოპინგური 

ორგანიზაციის მიერ კეთილსინდისიერების ფარგლებში ანტიდოპინგური წესების დარღვევაზე მითითება 

თვითონ შემმტყობინებელი პირისთვის. მუხლი 2.11 მიზნებიდან გაომდინარე ეს შეტყობინება 

არაკეთილსინდისიერია, თუ პირმა იცის, რომ მისი ინფორმაცია არის მცდარი] 
12[კომენტარი მუხლზე 3.1] მტკიცების ეს სტანდარტი რომელიც ანტიდოპინგურმა ორგანიზაციამ უნდა 

შეასრულოს,  შეიძლება შედარდეს ქვეყნების უმეტესობაში გამოყენებულ სტანდარტებს, რომლებიც 

გამოიყენება პროფესიული გადაცდომების შემთხვევებში.] 
13[კომენტარი მუხლზე 3.2: მაგალითად, ანტიდოპინგურ ორგანიზაციას შეუძლია დაადასტუროს 

ანტიდოპინგური წესების დარღვევა მუხლი 2.2 შესაბამისად სპორტსმენის  აღიარებების, მესამე პირთა სანდო 

ჩვენებების, სანდო დოკუმენტური მასალის, ა და ბ სინჯიდან მიღებული სანდო ანალიტიკური ინფორმაციის 

ან დასკვნების საფუძველზე, რომელიც კეთდება სპორტსმენის სისხლის ან შარდის ანალიზებიდან, 

მაგალითად სპორტსმენის ბიოლოგიური პასპორტიდან] 
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შემდეგ, ან რომელმაც გაიარა კოლეგიური შემოწმება, ითვლება მეცნიერულად 

დასაბუთებულად. ნებისმიერმა სპორტსმენმა ან სხვა პირმა, რომელიც ცდილობს ამ 

მეცნიერულად დადასტურებული პრეზუმპციის გარემოებების ან პრეზუმპციის 

მეცნიერული დასაბუთების უარყოფას,  პირველ რიგში უნდა აცნობოს WADA– ს დავისა და 

დავის საფუძვლის შესახებ. პირველი ინსტანციის მოსმენის ორგანოს, სააპელაციო ორგანოს 

ან CAS- ს, საკუთარი ინიციატივით, ასევე შეუძლია WADA- ს აცნობოს ნებისმიერი ასეთი 

სადაო საკითხის შესახებ. WADA- ს მიერ ასეთი შეტყობინების და საქმის მასალების 

მიღებიდან 10 დღის განმავლობაში ექნება უფლება ჩაერთოს საქმეში როგორც მხარე, 

გამოცხადდეს როგორც სასამართლოს მეგობარი (amicus curiae) ან სხვაგვარად უზრუნველყოს 

მტკიცებულების წარდგენა. CAS– ის წინაშე წარდგენილ საქმეებში, WADA– ს თხოვნით, CAS 

კოლეგიამ უნდა დანიშნოს სამეცნიერო ექსპერტი, რომელიც პანელს დაეხმარება სადაო 

საკითხის შეფასებაში.14 

3.2.2 WADA-ს მიერ აკრედიტირებული ლაბორატორიები ან სხვა ლაბორატორიები, 

რომლებიც აღიარებულია WADA-ს მიერ, ახორციელებენ სინჯის ანალიზს და მასთან 

დააკვშირებულ პროცედურებს ლაბორატორიებისთვის დადგენილი საერთაშორისო 

სტანდარტის დაცვის პრეზუმპციით. სპორტსმენს ან სხვა პირს შეუძლია გაასაჩივროს ეს 

პრეზუმპცია, თუ დაადასტურებენ, რომ მოხდა ლაბორატორიებისთვის დადენილი 

საერთაშორისო სტანდარტიდან გადახვევა, რასაც შეეძლო გამოეწვია არასასურველი 

ანალიტიკური შედეგი. 

თუ სპორტსმენი ან სხვა პირი გაასაჩივრებს ამ პრეზუმციას, იმის ჩვენებით, რომ  

ლაბორატორიებისთვის დადგენილი საერთაშორისო სტანდარტიდან გადახვევას შეეძლო 

გამოეწვია არასასურველი ანალიტიკური შედეგი, მაშინ ანტიდოპინგურ ორგანიზაციას 

დაეკისრება მტკიცების ტვირთი იმის დასადასტურებლად, რომ ამგვარ გადახვევას  არ 

გამოუწვევია უარყოფითი ანალიტიკური შედეგის დადგომა. 15 

 

3.2.3 გადახვევა ნებისმიერი სხვა საერთაშორისო სტანდარტიდან, ანტიდოპინგური წესიდან 

ან პოლიტიკის დოკუმენტიდან რომელიც დადგენილია კოდექსით ან ანტიდოპინგური 

                                                             
14[კომენტარი მუხლზე 3.2.1 ცალკეული აკრძალული ნივთიერებებისთვის, WADA-მ შეიძლება მისცეს 

მითითება მის მიერ აკრედიტირებულ ლაბორატორიებს, რომ არ წარმოადგინონ ნიმუშები როგორც 

უარყოფითი ანალიგიკური შედეგები, იმ შეთხვევებში, როდესაც აკრძალული ნივთიერება, მისი 

მეტაბოლიტები ან მარკერები არის მინიმალური ანგარიშგების ზღვარს ქვემოთ. WADA- ს გადაწყვეტილება 

ანგარიშგების მინიმალური დონის დადგენის ან აკრძალული ნივთიერებების განსაზღვრის მინიმალური 

დონის დადგენის შესახებ არ  შეიძლება გახდეს სადაო. გარდა ამისა, ლაბორატორიის მიერ აკრძალული 

ნივთიერების კონცენტრაციის დადგენა   შეიძლება იყოს მხოლოდ სავარაუდო.  არც ერთ შემთხვევაში არ 

შეიძლება რომ აკრძალული ნივთიერების ზუსტი კონცენტრაცია სინჯში, რომელიც არის ანგარიშგების 

მინიმალურ ზღვარს ქვემოთ, გამოყენებული იყოს იმ ანტიდოპინგური წესების დარღვევის ფაქტის 

უარასყოფად, რომელიც გულისხმობს სინჯში აკრძალული ნივთიერების არსებობას.] 
15[კომენტარი მუხლზე 3.2.2: სპორტსმენს ან სხვა პირს, ალბათობის ბალანსიდან გამომდინარე, ეკისრება 

მტკიცების ტვირთი, თუ მათ სურთ დაამტკიცონ რომ არასასურველი ანალიტიკური შედეგი დადგა 

ლაბორატორიებისთვის დადგენილი საერთაშორისო სტანდარტისგან გადახვევით. შესაბამისად, მას შემდეგ 

რაც სპორტსმენი ან სხვა პირი დაამტკიცებს  გადახვევას ალბათობის ბალანსირებიდან გამომდინარე, მათ მიერ 

მიზეზობრივი კავშირის მტკიცების სტანდარტი იწევს დაბლა, დაახლოებით ამგვარად „გონივრულად შეეძლო 

გამოეწვია“. თუ სპორტსმენი ან სხვა პირი აკმაყოფილებს ამ სტანდარტებს, მაშინ მტკიცების ტვირთი გადადის 

ანტიდოპინგურ ორგანიზაციაზე, რომ დაუმტკიცოს საქმის მწარმოებელ პანელს, რომ ამგვარ გადახვევას არ 

გამოუწყვევია არასასურველი ანალიტიკური შედეგი. ] 
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ორგანიზაციის წესებით, არ იწვევს ანალიტიკური შედეგების ან სხვა მტკიცებულებების 

ბათილობას და არ შეიძლება გამოყენებული იქნეს როგორც მტკიცებულება ანტიდოპინგური 

წესების დარღვევის ფაქტის გასაბათილებლად. 16თუმცა, თუ სპორტსმენი ან სხვა პირი 

დაამტკიცებს რომ ერთ ან რამოდენიმე კონკრეტული საერთაშორისო სტანდარტიდან 

გადახვევას, რომელიც ქვემოთ არის ჩამოთვლილი, გონივრულად შეეძლო გამოეწვია 

ანტიდოპნგური წესების  დარღვევა რაც გამოიხატა არასასრურველ ანალიტიკურ შედეგის 

დადგომასა ან ადგილსამყოფელის შეტყობინების წესის დარღვევაში, მაშინ ანდიტოპინგურ 

ორგანიზაციას ეკისრება ვალდებულება დაამტკიცოს რომ ამგვარ გადახვევას არ გამოუწვევია 

არასასრუველი ანალიტიკური შედეგის დადგომა ან ადგილსამყოფელის შეტყობინების წესის 

დარღვევა.  

ტესტირების  და გამოძიების საერთაშორისო სტანდარტიდან გადახვევა, რაც 

დაკავშირებულია სინჯის აღებასთან ან სინჯთან მოპყრობასთან, რომელსაც გონივრულად 

შეიძლება გამოეწვია ანტიდოპინგური წესების დარღვევა, რაც გამოვლინდა არასასრუველი 

ანალიტიკური შედეგის დადგომაში. ამ შეთხვევაში, ანტიდოპინგურ ორგანიზაციას ევალება 

დაამდკიცოს, რომ ამგვარ გადახვევას არ შეიძლებოდა გამოეწვია არასასურველი 

ანალიტიკური შედეგის დადგომა; 

შედეგების მართვის საერთაშორისო სტანდარტიდან ან ტესტირების საერთაშორისო 

სტანდარტიდან გადახვევა, რომელიც დაკავშირებულია სპორტსმენის პასპორტის 

მონაცემებთან და რომელსაც გონივრულად შეეძლო გამოეწვია ანტიდოპინგური წესების 

დარღვევა. ამ შემთხვევაში ანტიდოპინგურ ორგანიზაციას ეკისრება ვალდებულება 

დაამტკიცოს, რომ ამგვარ გადახვევას არ გამოუწვევია ანტიდოპინგური წესების დარღვევა; 

შედეგების მართვის საერთაშორისო სტანდარტიდან გადახვევა, რომელიც დაკავშირებულია 

სპორტსმენისთვის ბ სინჯის გახსნის შეტყობინებასთან და რომელსაც გონივრულად შეეძლო  

გამოეწვია ანტიდოპინგური წესების დარღვევა, რაც გამოვლინდა არასასურველი 

ანალიტიკური შედეგის დადგომაში. ასეთ შემთხვევაში ანტიდოპინგურ ორგანიზაციას 

ეკისრება ვალდებულება დაამტკიცოს, რომ ამგვარ გადახვევას არ გამოუწვევია 

არასასურველი ანალიტიკური შედეგის დადგომა. 17 

                                                             
16[კომენტარი მუხლზე 3.2.3: საერთაშორისო სტანდარტებიდან ან სხვა წესებიდან, რომელიც არ ეხება სინჯის 

აღებას და მის მართვას, უარყოფითი პასპორტის შედეგს, ან სპორტსმენის შეტყობინებას ადგილსამყოფელთან 

დაკავშირებით, ან ბ სინჯის გახსნას, მაგალითად, განათლებასთან, პირად მონაცემებთან ან თერაპიული 

გამოყენების გამონაკლისთან დაკავშირებული წესები, შეიძლება გახდეს მსოფლიო ანტიდოპინგური 

სააგენტოს მხრიდან შესაბამისობის საქმის წარმოების საფუძველი, მაგრამ ეს არ იქნება დაკავშირებული 

იმასთან, ჩაიდინა თუ არა სპორტსმენმა ანტიდოპინგური წესების დარღვევა. მსგავსად ზემოთ თქმულისა, 

ანტიდოპინგური სააგენტოს მიერ 20.7.7 მუხლით გათვალისწინებული დოკუმენტის დარღვევა, ვერ იქნება 

გამოყენებული ანტიდოპინგური წესების დარღვევის გასამართლებლად.] 
17[კომენტარი მუხლზე 3.2.3: საერთაშორისო სტანდარტებიდან ან წესებიდან გადახვევა, რომელიც არ ეხება 

სინჯის აღებას, არასასურველი პასპორტის შედეგს, ან სპორტსმენის შეტყობინებას ადგილსამყოფელის 

დასადგენად ან ბ სინჯის აღებას  - მაგალითად, განათლების საერთაშორისო სტანდარტები, მონაცემთა დაცვა 

ან თერაპიურლი გამოყენების გამონაკლისი შეიძლება გამოიწვისო შეუსაბამობის პროცესის დაწყება WADA-ს 

მიერ, მაგრამ არ გამოდგება ანტიდოპნგური წესების დარღვევის ფაქტის გასამართლებლად. შესაბამისად, 

ანტიოდპინგურიმა ორგანიზაციას მიერ იმ დოკუმენტის დარღვევის ფაქტი რომელიც მითითებულია 20.7.7 

მუხლში არ გამოდგება ამგვარი საფუძველისთვის.  
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შედეგების მართვის საერთაშორისო სტანდარტიდან გადახვევა, რომელიც დაკავშირებულია 

სპორტსმენისთვის შეტყობინებასთან და რომელსაც გონივრულად შეეძლო გამოეწვია 

ანტიდოპინგური წესების დარღვევა, რაც გამოვლინდა ადგილსამყოფელის შეტყობინების 

წესის დარღვევით. ამ შემთხვევაში ანტიდოპინგურ ორგანიზაციას ეკისრება ვალდებულება 

დაამტკიცოს, რომ ამგვარ გადახვევას არ შეეძლო გამოეწვია ადგილსამყოფელის წესის 

დარღვევა. 

3.2.4 ფაქტები, დადგენილი სასამართლოს ან კომპეტენტური იურისდიქციის პროფესიული 

დისციპლინურ ტრიბუნალის გადაწყვეტილებით, რომლებიც არ არის გასაჩივრებული, უნდა 

წარმოადგენდეს უტყუარ მტკიცებულებას იმ სპორტსმენის ან სხვა პირის წინააღმდეგ, 

რომელსაც გადაწყვეტილებით დადგენილი ფაქტები ეხებოდა, თუ სპორტსმენი ან სხვა პირი 

არ დაამტკიცებს, რომ ამ გადაწყვეტილებით მის მიმართ დაირღვა ბუნებრივი 

სამართლიანობის პრინციპები. 

3.2.5 საქმის განმხილველმა პანელმა შესაძლოა უარყოფითი დასკვნა გამოიტანოს 

სპორტსმენის ან სხვა პირის მიმართ, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან ანტიდოპინგური 

წესების დარღვევაში, რადგან მიუხედავად დროული შეტყობინებისა, სპორტსმენი ან სხვა 

პირი უარს აცხადებს საქმის განმხილველი ორგანოს წინაშე წარდგომაზე (პირადად ან 

სატელეფონო საშუალების გამოყენებით, რასაც დაადგენს განმხილველი ორგანო) ან საქმის 

განმხილველი პანელისა ან ანტიდოპინგური ორგანიზაციის მიერ დასმულ კითხვებზე 

პასუხის გაცემაზე.  

 

მუხლი 4 აკრძალულისია 

 

4.1 აკრძალულისიისგამოქვეყნებადაშესწორება 

მსოფლიო ანტაიდოპინგურმა ორგანიზაციამ, შესაბამისი სიხშირით, თუმცა, არანაკლებ 

ყოველწლიურად, უნდა გამოაქვეყნოს აკრძალული სია, საერთაშორისო სტანდარტის სახით. 

წარმოდგენილი აკრძალული სია და მისი შესწორებები წერილობითი სახით დაუყოვნებლივ 

ეგზავნება ყველა ხელმომწერ მხარესა და მთავრობებს კომენტარებისა და 

კონსულტაციებისთვის. აკრძალული სიის თითოეული ყოველწლიური ვერსია და მისი 

შესწორებები დაუყოვნებლივ ეგზავნება მსოფლიო ანტიდოპინგური ორგანიზაციის მიერ 

ყველა ხელმომწერ მხარეს, აკრედიტირებულ ან დამტკიცებულ ლაბორატორიასა და 

მთავრობებს და განთავსდება მსოფლიო ანტიდოპინგური ორგანიზაციის ვებ-გვერდზე. 

თითოეული ხელმომწერი გაატარებს შესაბამისი ღონისძიებებს, რათა აკრძალული სია 

მიაწოდოს მის წევრებსა და ამომრჩევლებს. ყოველი ანტიდოპინგური ორგანიზაციის წესებში 

აღინიშნება, რომ თუ სიაში ან მის ცვლილებებში სხვაგვარად არ არის მითითებული, 

აკრძალული სია და მისი ცვლილებები ძალაში შედის ანტიდოპინგური 

ორგანიზაციებისთვის ავტომატურად, მსოფლიო ანტიდოპინგური სააგენტოს მიერ მისი 

გამოქვეყნებიდან სამ თვის ვადაში და არ საჭიროებს ანტიდოპინგური ორგანიზაციების 

მხრიდან დამატებით მოქმედებების გატარებას.18 

                                                             
18[კომენტარი მუხლზე 4.1: აკრძალული სია ან მისი შესწორება შეიძლება გამოქვეყნდეს საჭიროებისამებრ. 

თუმცა, იმისთვის, რომ შესაძლებელი იყოს პროგნოზირება, სია გამოქვეყნდება ყოველწლიურად მიუხედავად 

იმისა მოხდება თუ არა მასში ცვლილება. მსოფლიო ანტიდოპინგურ ორგანიზაციას ყოველთვის ექნება 
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4.2 აკრძალულისიითგანსაზღვრულიაკრძალულინივთიერებებიდაარკძრალულიმეთოდები 

 

4.2. 1 აკრძალული ნივთიერებები და აკრძალული მეთოდები 

აკრძალული სიით განისაზღვრება ის  აკრძალული ნივთიერებები და მეთოდები, რომლებიც 

აკრძალულია სპორტში (როგორც საშეჯიბრო ისე არასაშეჯიბრო პერიოდში) რადგან მათ 

აქვთ უნარი გააუმჯობესონ სპორტული შედეგი მომდევნო შეჯიბრში ან აქვთ უნარი 

შენიღბონ ის ნივთიერებები და მეთოდები, რომლებიც აკრძალულია მხოლოდ საშეჯიბრო 

პერიოდში. მსოფლიო ანტიდოპინგური ორგანიზაციის მიერ აკრძალული სია კონკრეტული 

სპორტის სახეობისთვის შეიძლება გაიზარდოს. აკრძალული ნივთიერებები და აკრძალული 

მეთოდები შეიძლება შევიდეს აკრძალულ სიაში ზოგადი კატეგორიის სახით (მაგალითად 

ანაბოლური აგენტები) ან გაკეთდეს განსაზღვრული მითითება კონკრეტულ ნივთიერებაზე 

ან მეთოდზე. 19 

4.2.2 განსაზღვრული ნივთიერებები და განსაზღვრული მეთოდები 

მუხლი 10-ის მიზნებიდან გამომდინარე, ყველა აკრძალული ნივთიერება არის 

განსაზღვრული ნივთიერება, თუ სხვაგვარად არ არის აღნიშნული აკრძალულ სიაში. არც 

ერთი აკრძალული მეთოდი არ არის განსაზღვრული მეთოდი თუ ეს კონკრეტულად არ არის 

ასე მითითებული აკრძალულ სიაში.20 

4.2.3 ბოროტად გამოყენებული ნივთიერებები 

მუხლი 10-ის მიზნებიდან გამომდინარე, ბოროტად გამოყენებული ნივთიერებები 

გულისხმობს ისეთ აკრძალულ ნივთიერებებს, რომლებიც ასეთად არის მითითებული 

აკრძალულ სიაში, რადგან ისინი ბოროტად გამოიყენება საზოგადოებაში სპორტისგან 

კონტექსტიდან დამოუკიდებლად. 

4.2.4 აკრძალული ნივთიერებების და აკრძალული მეთოდების ახალი კლასები 

იმ შემთხვევაში როდესაც მსოფლიო ანტიდოპინგური სააგენტო გაზრდის აკრძალული 

ნივთიერებების ან მეთოდების სიას 4.1 მუხლის შესაბამისად, მსოფლიო ანტიდოპინგური 

ორგანიზაციის აღმასრულებელი კომიტეტი დაადგენს წარმოადგენს თუ არა ყველა ან 

რამოდენიმე  აკრძალული ნივთიერება და მეთოდი განსაზღვრულ ნივთიერებას ან 

განსაზღვრულ მეთოდს 4.2.2 მუხლის, ან ბოროტად გამოყენებულ ნივთიერებას 4.2.3 მუხლის 

შესაბამისად. 

 

4.3 აკრძალულსიაშინივთიერებებისდამეთოდებისშეტანისკრიტერიუმები 

                                                                                                                                                                                                    
ყველაზე განახლებული აკრძალული სია თავის ვებ-გვერდზე. აკრძალული სია არის სპორტში დოპინგის 

საწინააღმდეგო კონვენციის ინტეგრირებული ნაწილი. მსოფლიო ანტიდოპინგური სააგენტო აცნობებს 

იუნესკოს გენერალურ დირექტორს აკრძალულ სიაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე] 
19[კომენტარი მუხლზე 4.2.1: არასაშეჯიბრო პერიოდში აკრძალული ნივთიერების გამოყენება, რომელიც 

აკრძალულია მხოლოდ საშეჯიბრო პერდიოდში არ წარმოადგენს ანტიდოპინგური წესების დარღვევას, გარდა 

იმ შემთხვევისა, როდესაც დგება არასასურველი ანალიტიკური შედეგი ნივთიერებაზე, მის მეტაბოლიტებზე 

ან მარკერებზე სინჯში, რომელიც აღებული იყო საშეჯიბრო პერიოდში 
20[კომენტარი მუხლზე 4.2.2: განსაზღვრული ნივთიერებები და მეთოდები, რომელიც ამ მუხლშია 

მითითებული არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა ჩაითვალოს რომ არის ნაკლებ მნიშვნელოვანი ან ნაკლებად 

საშიში. უბრალოდ, ეს არის ის ნივთიერებები და მეთოდები, რომელიც უფრო იოლად შეიძლება მიიღოს ან 

გამოიყენოს სპორტსმენმა და აუცილებელი არ არის ის ემსახურებოდეს შედეგების გაუმჯობესების მიზანს] 
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მსოფლიო ანტიდოპინგურმა ორგანიზაციამ მხედველობაში უნდა მიიღოს შემდეგი 

კრიტერიუმები, როდესაც შეაქვს ნივთიერება ან მეთოდი აკრძალულ სიაში: 

4.3.1 ნივთიერება ან მეთოდი განიხილება აკრძალულ სიაში შესატანად, თუ მსოფლიო 

ანტიდოპინგური სააგენტო თავისი დისკრეციის ფარგლებში დაადგენს რომ სახეზეა ორიდან 

ერთ-ერთი კრიტერიუმი:  

4.3.1.1 სამედიცინო ან სხვა მეცნიერული მტკიცებულება, ფარმაკოლოგიური ეფექტი ან 

გამოცდილება ადასტურებს, რომ აკრძალულ ნივთიერებას ან მეთოდს, დამოუკიდებლად ან 

სხვა ნივთიერებებთან და მეთოდებთან კომბინაციაში, შეუძლია გააუმჯობესოს ან 

აუმჯობესებს სპორტულ შედეგს;21 

4.3.1.2 სამედიცინო ან სხვა მეცნიერული მტკიცებულება, ფარმაკოლოგიური ეფექტი ან 

გამოცდილება რომ ამ ნივთიერების ან მეთოდის გამოყენება წარმოადგენს სპორტსმენის 

ჯანმრთელობისთვის არსებულ ან პოტენციურ რისკს; 

4.3.1.3. მსოფლიო ანდიტოპინგური ორგანიზაციის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომ 

ნივთიერების ან მეთოდის გამოყენება არღვევს კოდექსის შესავალ ნაწილში აღწერილ 

სპორტულ სულისკვეთებას. 

4.3.2 ნივთიერება ან მეთოდი ასევე უნდა იყოს შეტანილი აკრძალულ სიაში, თუ მსოფლიო 

ანტიდოპინგური სააგენტო დაადგენს რომ არსებობს სამედიცინო ან სხვაგვარი 

მტკიცებულება, ფარმაკოლოგიური ეფექტი ან გამოცდილება, რომ ამ ნივთიერებას ან 

მეთოდს აქვს პოტენციალი შენიღბოს სხვა აკრძალული ნივთიერების ან აკრძალული 

მეთოდის გამოყენება. 22 

4.3.3 მსოფლიო ანტიდოპინგური ორგანიზაციის მიერ აკრძალული ნივთიერებების და 

აკრძალული მეთოდების დადგენა, რომლებიც შეტანილი იქნება აკრძალულ სიაში, ამ 

ნივთიერებების კლასიფიკაცია, ნივთიერებების კლასიფიკაცია რომელიც აკრძალულია 

ყოველთვის ან მხოლოდ საშეჯიბრო პერიოდში, ნივთიერებების და მეთოდების 

კლასიფიკაცია როგორც განსაზღვრული ნივთიერება ან განსაზღვრული მეთოდი ან 

ნივთიერება, რომელიც ბოროტად გამოიყენება, არის საბოლოო და არ შეიძლება გახდეს 

დავის საგანი სპორტსმენის ან სხვა პირის მხრიდან იმ არგუმენტზე დაყრდნობით,  რომ 

ნივთიერება ან მეთოდი არ იყო შემნიღბავი აგენტი ან არ ჰქონდა უნარი გაეუმჯობესებინა 

სპორტული შედეგი, არ წარმოადგენდა რისკს ჯანმრთელობისთვის ან არ ეწინააღმდეგებოდა 

სპორტულ სულისკვეთებას. 

4.4 სამკურნალოდგამოყენებისნებართვა (სგნ) 

 

                                                             
21[კომენტარი მუხლზე 4.3.1.1.: ეს მუხლი ითვალისწინებს იმას, რომ შეიძლება არსებობდეს ისეთი 

ნივთიერებები, რომლებიც არ არის აკრძალული მაგრამ შეიძლება აიკრძალოს, თუ მათი გამოყენება მოხდება 

ზოგიერთ სხვა ნივთიერებასთან ერთად. იმ ნივთიერებებზე, რომლებიც შეტანილია აკრძალულ სიაში, მაგრამ 

შედეგის გაუმჯობესება შეუძლიათ მხოლოდ სხვა ნივთიერებასთან კომბინაციაში, უნდა გაკეთდეს სათანადო 

დათქმა და უნდა აღინიშნოს, რომ მათი აკრძალვა უნდა მოხდეს მხოლოდ მაშინ, როცა არსებობს 

მტკიცებულება ორივე ნივთიერების კომბინირებულად გამოყენების შესახებ.] 
22[კომენტარი მუხლზე 4.3.2: როგორც მთლიანი პროცესის ნაწილი, ხელმომწერებს და მთავრობებს აქვთ 

უფლება წარმოადგინონ თავიანთი კომენტარები მსოფლიო ანტიდოპინგური ორგანიზაციის მიერ 

გამოქვეყნებულ აკრძალული სიის შინაარსთან დაკავშირებით.] 
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4.4.1 

აკრძალულინივთიერებისანმისიმეტაბოლიტებისანმარკერებისსპორტსმენისსინჯშიარსებობა

, და/ანამნივთიერებისგამოყენებაანგამოყენებისმცდელობა, 

ფლობაანმიღებაანამისმცდელობა, არგანიხილებაროგორცანტიდოპინგურიწესებისდარღვევა, 

თუესნივთიერებაშეესაბამებასგნ-ს, 

დასამკურნალოგამოყენებისგამონაკლისებისათვისდადგენილსაერთაშორისოსტანდარტებს. 

 

4.4.2 თუსადს-

ისმიერარარისგაწერილისხვაგვარადმისვებგვერდზეგანთავსებულგანცხადებაში, 

ეროვნულიდონისსპორტსმენმა, 

რომელსაცესაჭიროებააკრძალულინივთიერებისანაკრძალულიმეთოდისგამოყენებასამკურნა

ლომიზნებით, უნდამიმართოსსადსსგნსტატუსისმისაღებადმასმერე, 

რაცწარმოიქნებაასეთინივთიერებისანმეთოდისმოხმარებისსაჭიროება, დაყველაშემთხვევაში 

(გარდაგადაუდებელიანგანსაკუთრებულისიტუაციებისა, 

ანროცაშეიძლებაგამოვიყენოთსამედიცინოგამოყენებისნებართვისსაერთაშორისოსტანდარტ

ისმუხლი 4.3) სულმცირე 30 დღითადრესპორტსმენისშემდეგშეჯიბრებამდე [სადს-

ისვებგვერდზეგამოქვეყნებულიფორმისგამოყენებით]. სადს-

მაუნდადანიშნოსკომისიასგნუფლებისდართვისანცნობისმოთხოვნისგანსახილველად 

(სგნკომიტეტი). 

სგნკომიტეტმაუნდაუმოკლესვადებშიშეაფასოსმიმართვადამიიღოსგადაწყვეტილებასამედიც

ინოგამოყენებისნებართვისსაერთაშორისოსტანდარტისშესაბამისიდებულებებისთანახმად 

[დასადს-ისვებგვერდზეგამოქვეყნებულისპეციფიურიპროტოკოლებისგათვალისწინებით]. 

კომიტეტისგადაწყვეტილებებიარისსადს-

ისსაბოლოოგადაწყვეტილებებიდამათშესახებუნდაეცნობოსმადსდასხვაშესაბამისანტიდოპი

ნგურორგანიზაციებსანტიდოპინგისადმინისტრირებისდამართვისსისტემის (ადამს) 

მეშვეობით [დააგრეთვესპორტსმენისეროვნულფედერაციას] 

სამედიცინოგამოყენებისნებართვისსაერთაშორისოსტანდარტისშესაბამისად. 

 

[მუხლი 4.4.2 კომენტარი: 

სამედიცინოგამოყენებისნებართვისსაერთაშორისოსტანდარტისმუხლი 5.1 თანახმად, 

სადსშეუძლიაუარისთქვასგანიხილოსეროვნულიდონისსპორტსმენისწინასწარიგანაცხადისგ

ნგამოყენებისშესახებ, თუსაუბარიასპორტისსახეობაზე, 

რომელიცარარისპრიორიტიზებულისადს-ისტესტირებისგავრცელებისგეგმაში, 

მაგრამასეთშედმთხვევაშისადს-მანებაუნდადართოსსპორტსმენს, 

რომელიცშემდგომშიგაივლისტესტირებას, 

წარადგინოსმოთხოვნარეტროაქტიურისგნსტატუსისათვის. 

 

ყალბიანდეზინფორმაციულიარასრულიინფორმაციისმოწოდებამსგნაპლიკაციისგანსამტკიცე

ბლად 

(მათშორისსხვაანტიდოპინგურიორგანიზაციიდანსგნსტატუსისმიღებისშესახებწინააპლიკაც

იაზეუარისმიღეისდამალვა) შეიძლებაგამოიწვიოსმუხლი 2.5 

გათვალისწინებულიფალსიფიცირებისანფალსიფიცირებისმცდელობისბრალდება. 
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სპორტსმენმაარუნდაივარაუდოს, რომმისიაპლიკაციასგნცნობისმისაღებად (ანძველისგნ-

ისგანსაახლებლად) აუცილებლივდაკმაყოფილდება. 

აკრძალულინივთიერებისანაკრძალურიმეთოდისნებისმიერისახითგამოყენებაწარდგენილია

პლიკაციისდაკმაყოფილებამდეხდებასპორტსმენისსაკუთარირისკისხარჯზე]. 

 

4.4.3 თუსადს-იმიიღებსგადაწყვეტილებასშეამოწმოსსპორტსმენი, 

რომელიცარარისსაერთაშორისოანეროვნულიდონის, სადს-

მანებაუნდადართოსასეთსპორტსმენსმოითხოვოსრეტროაქტიურისგნნებისმიერიაკრძალულ

ინივთიერებისათვისანაკრძალულიმეთოდისათვის, 

რომლებსაციგიიყენებსსამკურნალომიზნით. 

 

[მუხლი 4.4.3 კომენტარი: 

სამედიცინოგამოყენებისნებართვისსაერთაშორისოსტანდარტიაგრეთვენებასრთავსეროვნულ

ანტიდოპინგურორგანიზაციასშეზღუდოსნებართვებისგაცემაეროვნულიდონისსპორტსმენებ

ისგარკვეულკატეგორიებისათვისწინასწარისგნგანაცხადისსაპასუხოდ. 

თუეროვნულიანტიდოპინგურიორგანიზაციაგადაწყვეტსსინჯებისაღბასეროვნულიდონისიმ

სპორტსმენისაგან, 

ვისგანაცეროვნულმაანტიდოპინგურმაორგანიზაციამარმიიღოწინასწარიგანაცხადისგნშესახე

ბ, 

მაშინსაჭიროებისშემთხვევაშიეროვნულმაანტიდოპინგურმაორგანიზაციამუნდამისცესსპორ

ტსმენსუფლებარეტროაქტიულსგნგანაცხადზე]. 

 

4.4.4 სადსმიერგაცემულისგნვარგისიანიამხოლოდეროვნულდონეზე; 

საერთაშოირისოშეჯიბრებისშემთხვევაშიესნებართვაავტომატურადუქმდება. სპორტსმენმა, 

რომელიცარისანგახდასაერთაშორისოდონისსპორტსმენი, უნდამიმართოსშემდეგს: 

 

4.4.4.1 თუსპორტსმენსუკვეგააჩნიასადს-

ისმიერგაცემულისგნმოცემულნივთიერებისანმეთოდთანდაკავშირებით, 

მასშეუძლიამიმართოსთავისსაერთაშორისოფედერაციასთხოვნითსცნონსგნსამკურნალოგამო

ყენებისნებართვისსაერთაშორისოსტანდარტისმუხლი 7 შესაბამისად. 

თუესსგნპასუხობსსამკურნალოგამოყენებისნებართვისსაერთაშორისოსტანდარტისკრიტერი

უმებს,  

მაშინსაერთაშორისოფედერაციამუნდასცნოსამნებართვისვარგისიანობასაერთაშორისოდონი

სშეჯიბრებისთვისაც. თუსაერთაშორისოფედერაციაჩათვლის, რომსადს-

ისმიერგაცემულისგნარპასუხობსამკრიტერიუმებს, დაამიტომუარსამბობსმისცნობაზე, 

საერთაშორისოფედერაციამუნდაუმოკლესვადაშიშეატყობინოსამისშესახებსაერთაშორისოდ

ონისსპორტსმენსდასადსდათანმიუთითოსარცნობისმიზეზები. 

საერთაშორისოდონისსპორტსმენსდასადსუნდაქონდედთ 21 

დღიანივადაამშეტყობინებისმიღებიდან, რომგადასცენესსაქმემადსგანსახილვეელად. 

თუმუხლი 4.4.6 შესაბამისადსაქმეგანსახილველადწარედგინამადს, სადს-

ისმიერგაცემულისგნვარგისიანადითვლებაეროვნულიდონისშეჯიბრებისათვისდაშეჯიბრებ
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ისგარეთჩატარებულიტესტირებისათვის 

(მაგრამიგიარარისვარგისიანისაერთაშორისოდონისშეჯიბრებისათვის) 

ვიდრეარიქნებამიღებულიმადს-ისგადაწყვეტილება. 

თუსაქმეარგაეგზავნებამადსგანსახილველად, სგნნებისმიერშემთხვევაშიკარგავსძალას 21 

დღიანიდედლაინისგასვლისთანავე. 

[მუხლი 4.4.4.1 კომენტარი: 

სამკურნალოგამოყენებისნებართვისსაერთაშორისოსტანდარტისმუხლი 5.6 და 7.1 (ა) 

შესაბამისად, 

საერთაშორისოფედერაციამთავისვებგვერდზეშეიძლებაგამოაქვეყნოსშეტყობინებაიმისშესახ

ებ, რომიგიავტომატურადსცნობსსგნგადაწყვეტილებებს 

(ანასეთიგადაწყვეტილებებისკატეგორიებს, მაგ. 

გარკვეულინივთიერებებისანმეთოდებისმიმართ), 

რომლებიცმიიღოეროვნულმაანტიდოპინგურმაორგანიზაციებმა. 

თუსპორტსმენისსგნექცევაკატეგორიაში, 

რომელსაცსაერთაშორისოფედერაციასცნობსავტომატურად, 

მაშინსპორტსმენსარსჭირდებამიმართოსსაერთაშორისოფედერაციასმისისგნცნობისათვის.  

 

სამკურნალოგამოყენებისნებართვისსაერთაშორისოსტანდარტისმოთხოვნებისშესაბამისად, 

სადს-

იეხმარებათავისსპორტსმენებსგანსაზღვრონრაშემთხვევაშიასაჭიროსაერთაშორისოფედერაც

იისათვისანღონისძიებისმთავარიორანიზასიისათვისმიმართვასგნცნობისათვის; სადს-

იუნდაგაუძღვესდამხარიდაუჭიროსსპორტსმენებსეგნცნობისპროცესისგანმავლობაში. 

 

თუსაერთაშორისოფედერაციაუარსამბობსსადს-

ისმიერგაცემულსგნცნობაზემხოლოდიმისგამო, 

რომსაქმეშიარარისსამედიცინოჩანაწერებიანსხვაინფორმაცია, 

რომელიცსაჭიროასამკურნალოგამოყენებისნებართვისსაერთაშორისოსტანდარტისკრიტერი

უმებისდასაკმაყოფილებლად, საქმეარუნდაგადაეცესმადს. 

ამისნაცვლადსპორტსმენისდოკუმენტაციაშიარსებულიხარვეზებიუნდაშეივსოსდაგანაცხადი

უნდათავიდანწარედგინოსსაერთაშორისოფედერაციას].  

 

4.4.4.2 

თუსპორტსმენსჯერკიდევარააქვსსადსმიერგაცემულისგნმოცემულნივთიერებასთანანმეთოდ

თანდაკავშირებით, 

სპორტსმენმაუნდამიმართოსუშუალოდსაერთაშორისოფედერაციასსგნმისაღებადსამკურნალ

ოგამოყენებისნებართვისსაერთაშორისოსტანდარტისმიერდაწესებულიპროცესისშესაბამისა

დ. თუსაერთაშორისოფედერაციაგასცემსსგნ, 

მანუნდაშეატყობინოსამისაშესახებსპორტსმენსდასადს.  თუსადს-იმიიჩნევს, 

რომსაერთაშორისოფედერაციისმიერგაცემულისგნვერპასუხობსსამკურნალოგამოყენებისნებ

ართვისსაერთაშორისოსტანდარტისკრიტერიუმებს, მასაქვს 21 დღიანივადა, 

რომმიმართოსმადსსაკითხისგანხილვისთხოვნით. 

თუსადსგადაუგზავნისსაქმესმადსგანსახილველად, 
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მაშინსაერთაშორისოფედერაციისმიერგაცემულისგნრჩებაძალაშისაერთაშორისოდონისშეჯი

ბრებისათვისდაშეჯიბრისგარეთპერიოდშიტესტირებისათვის 

(მაგრამესნებართვაკარგავსვარგისიანობასეროვნულიდონისშეჯიბრებისათვის) ვიდრემადს-

იარმიირებსგადაწყვეტილებას. თუსადს-იარგადაუგზავნისსაქმესმადსგანსახილველად, 

საერთაშორისოფედერაციისმიერგაცემულისგნვრცელდებაეროვნულიდონისშეჯიბრებზეც, 

დააგრეთვეძალაშირჩებაგანსახილველადდაშვებული 21 დღიანივადისამოწურვისშემდეგ.  

 

[მუხლი 4.4.4.2 კომენტარი: საერთაშორისოფედერაციადასადს-იშეიძლებაშეთანხმდნენ, 

რომსადს-იგანიხილავსსგნგანაცხადებსსაერთაშორისოფედერაციისსახელით]. 

 

4.4.5 სგნვადისგასვლა, გაუქმებაანგაბათილება 

 

4.4.5.1 წინამდებარეანტიდოპინგურიწესებითგაცემულისგნ : (ა) 

ავტომატურადითვლებავადაგასულადამნებართვაშიმითითებულინებისმიერიპერიოდისგასვ

ლისასდაარსაჭიროებსშემდგომშეტყობინებასანრაიმეფორმალურპროცედურას; (ბ) 

შეიძლებაგაუქმდეს, 

თუსპორტსმენიდროულადარშეასრულებსსგნგაცემისასსგნკომიტეტისმიერდადგენილნებისმ

იერმოთხოვნასანპირობას; (გ) შეიძლებაგამოთხოვილიქნასსგნკომიტეტისმიერ, 

თუშემდგომშიდადგინდება, რომსგნ-

ისგაცემისკრიტერიუმებიფაქტიურქდარარისდაკმაყოფილებული; ან (დ) 

შეიძლებაგაბათილებულიქნასდაგაეგზავნოსმადსგანსახილველადანგასასაჩივრებლად. 

 

4.4.5.2 

ასეთშემთხვევაშისპორტსმენზეარუნდაგავრცელდესარანაირისანქციებიმისმიერკონკრეტულ

იაკრძალულინივთიერებისანაკრძალულიმეთოდისგამოყენებისანფლობისგამო, 

ვიდრეარამოიწურებანებართვისვადა, ანვიდრენებართვაარიქნებაგაუქმებული, 

გამოთხოვნილიანდაბრუნებულითავიდანგანსახილველად. მუხლი 7.2 

თანახმადნემისმიერიშემდგომისპორტსმენისათვისარასახარბიელოანალიტიკურიმონაცემები

სგადახედვისდასკვნამუნდაგაითვალისწინოსმოხდათუარააკრძალულინივთიერებისანაკრძა

ლურიმეთოდისგამოყენებისფაქტისდადგენაამთარიღამდე, დათუესასეა, 

სპორტსმენსარწარუდგენენანტიდოპინგურიწესისდარღვევისპრეტენზიას. 

 

4.4.6 სგნგადაწყვეტილებებისგადახედვადააპელაციები 

   

4.4.6.1 თუსადს-იუარსამბობსსგნ-ისგაცემაზე , 

სპორტსმენსშეუძლიამიმართოსმხოლოდეროვნულიდონისსააპელაციოორგანოს, 

რომელიცმითითებულია 13.2.2 და 13.2.3 მუხლებში. 

 

4.4.6.2 მადს-

მაუნდაგანიხილოსსაერთაშორისოფედერაციისნებისმიერიგადაწყვეტილებასადს-

ისმიერგაცემულსგნარცნობისშესახებ, რომელსაცსპორტსმენიანსადს-

იწარუდგენსმასგანსახილველად. ამისგარდა, მადს-
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მაუნდაგანიხილოსსაერთაშორისოფედერაციისნებისმიერიგადაწყვეტილებასგნგაცემისშესახ

ებ, რომელსაცსადს-იწარუდგენსმადსგანსახილველად. 

მადსშეუძლიაგანიხილოსნებისმიერისხვასგნგაცემასთანდაკავშირებულიგადაწყვეტილებები

ნებისმიერდროსდაინტერესებულპირთამოთხოვნოთანსაკუთარიინიციატივით. 

თუგანხილულისგნ-

ისგაცემისგადაწყვეტილებაპასუხობსსამკურნალოგამოყენებისნებართვისსაერთაშორისოსტან

დარტისკრიტერიუმებს, მადს-იარშეუშლისხელსასეთიგადაწყვეტილებისამოქმედებას. 

თუსგნ-ისგაცემისგადაწყვეტილებაარპასუხობსზევითხსენებულკრიტერიუმებს, მადს-

იგააუქმებსამგადაწყვეტილებას. 

 

4.4.6.3 საერთაშორისოფედერაციის (ანსადს, 

რომელიცშეთსანხმებისამებრმოქმედებსსაერთაშორისოფედერაციისსახელით)  

სგნგაცემისნებისმიერიგადაწყვეტილება, რომელსაცარგანიხილავსმადს-ი, ანრომელიცმადს-

მაგანიხილადაარგააუქმა, სპორტსმენსდა/ანსადსმუხლი 13 

თანახმადშეუძლიათგაასაჩივრონმხოლოდსპორტისსაარბიტრაჟოსასამართლოში (სსს). 

 

[მუხლი 4.4.6.3 კომენტარი: 

ასეთშემთხვევებშიაპელაციაზეიგზავნებასაერთაშორისოფედერაციისგადაწყვეტილებასსგნებ

ართვისგაცემაზედაარამადს-

ისგადაწყვეტიილებასგნგაცემისგადაწყვეტილებისარგანხილვისან (თუმადს-მაგანიხილაიგი) 

სგნგაცემისგადაწყვეტილებისარგაუქმებისშესახებ. 

ამასთანაპელაციისწარდგენისვადისათვლაიწყებამხოლოდიმთარიღიდან, როცამადს-

იგამოაქვეყნებსთავისგადაწყვეტილებას. იმისდამიუხედავადგანიხილათუარამადს-

ისგადაწყვეტილება, მადსუნდაეცნობოსაპელაციისშესახებ, 

რომმასშეეძლოსმონაწილეობისმიღებასააპელაციოგანხილვაში, თუამასსაჭიროდჩათვლის]. 

 

4.4.6.4 მუხლი 13 თანახმად, სპორტსმენმა, სადს-

მადა/ანსაერთაშორისოფედერაციამშეუძლიაგაასაჩივროსმადს-

ისგადაწყვეტილებასგნგაუქმებაზემხოლოდსსს-ში. 

 

4.4.6.5 დროისგონოვრულპერიოდშისწორადშეტანილგანაცხადზესგნ-ისმიღებისანსგნ-

ისგადახედვისშესახებსაპასუხოქმედებებისარდაწყებაუნდაგანიხილოს, 

როგორცმოთხოვნაზეუარისთქმა. 4.4 samkurnalod gamoyenebis nebarTva (sgn) 

 

მუხლი 5 ტესტირებადაგამოძიება 

 

5.1 ტესტირებისდაგამოძიებისმიზანი 
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5.1.1. 

ტესტირებადაგამოძიებაუნდაჩატარდესმხოლოდანტიდოპინგურიმიზნითდატესტირებისდა

გამოძიებისსაერთაშორისოსტანდარტის დებულებების შესაბამისად. 

 

5.1.2ტესტირებისმიზანიაანალიტიკურიმტკიცებულებისმიღება, რომელიცდაადასტურებს, 

რომსპორტსმენიაღღვევს კოდექსის2.1 მუხლს 

(სპორტსმენისსინჯშიაკრძალულინივთიერების, 

მისიმეტაბოლიტებისანმარკერებისარსებობა) ან 2.2 მუხლს 

(სპორტსმენისმიერაკრძალულინივთიერებისანაკრძალულიმეთოდისგამოყენებაანგამოყენებ

ისმცდელობა) 

5.2 ტესტირებისჩატარებისუფლებამოსილება 

5.2.1 კოდექსითგათვალისწინებულისპორტულ ღონისძიებისტესტირების 5.3 

მუხლითდაწესებულიშეზღუდვებისშესაბამისად, სადსაქვსუფლება 

ჩაატაროსსაშეჯიბროდაარასაშეჯიბროტესტირება ამ ანტიდოპინგური წესების შესავალში 

მითითებულ ყველა სპორტსმენზე (განყოფილება „ამ ანტიდოპინგური წესების მოქმედების 

სფერო) ”). 

5.2.2 სადსუფლებააქვსმოსთხოვოსნებისმიერსპორტსმენს, 

რომელზეცვრცელდებატესტირებისუფლებამოსილება 

(მათშორისდისკვალიფიკაციისპერიოდშიმყოფსპორტსმენებს) 

ნებისმიერდროსდანებისმიერადგილზეუზრუნველყოსსინჯისაღება. 

[მუხლი 5.2.2 კომენტარი: გარდაიმშემთხვევებისა, როცასპორტსმენიასახელებსსინჯისასაღებ 

60 წუთიანინტერვალსსაღამოს 11 საათიდანდილის 6 საათამდეპერიოდში, 

ანგამოხატავსთანხმობასამპერიოდშისინჯისჩაბარებაზე, 

სადსარააქვსსპორტსმენისტესტირებისუფლებაამპერიოდში, გარდაიმშემთხვევებისა, 

როცაარსებობსსერიოზულიდასპეციფიურიეჭვი, 

რომსპორტსმენიშეიძლებაღებულობდესდოპინგს. კამათიიმისშესახებ, არისთუარასადს-

ისეჭვისაკმარისადსაფუძვლიანიტესტირებისჩასატარებლად, 

არშეიძლებაიყოსგამოყენებულიანტიდოპინგურიწესებისდარღვევისსაქმეში, 

როგორცდაცვისარგუმენტი, 

ასეთიანტიდოპინგურიტესტირებისანტესტირებისმცდელობისსაფუძველზე]. 

[5.2.2 მუხლის კომენტარი: სადს– მ შეიძლება მიიღოს დამატებითი უფლებამოსილება 

ტესტის ჩასატარებლად სხვა ხელმომწერებთან ორმხრივი ან მრავალმხრივი 

ხელშეკრულებების გამოყენებით. თუ სპორტსმენმა არ დაადგინა სამოცდაათი (60) წუთიანი 

ტესტირების ფანჯარა 23:00 საათამდე. და დილის 6:00 საათზე, ან სხვაგვარად აქვს 

შეთანხმებული ტესტირება ამ პერიოდში, სადს არ შეამოწმებს სპორტსმენს ამ პერიოდის 

განმავლობაში, თუ მას არ აქვს სერიოზული და კონკრეტული ეჭვი, რომ სპორტსმენი 

შეიძლება იყოს დოპინგში. გამოწვევა იმის თაობაზე, ჰქონდა თუ არა სადს- ს საეჭვო 

ტესტირება ამ პერიოდის განმავლობაში, არ წარმოადგენს ანტიდოპინგური წესის დარღვევას, 

რომელიც დაფუძნებულია ამ ტესტის ან მცდელობის ტესტის საფუძველზე.] 
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5.2.3 

სადსუნდაქონდესტესტირებისუფლებამოსილებასაშეჯიბროანარასაშეჯიბროპერიოდშიკოდე

ქსის 20.7.8 მუხლისშესაბამისად. 

5.2.4 

თუსაერთაშორისოფედერაციაანღონისძიებისმთავარიორგანიზაციაგადასცემსტესტირებისნე

ბისმიერინაწილისუფლებასსადსანგააფორმებსკონტრაქტსმასთანამისთაობაზე 

(უშუალოდანეროვნულიფედერაციისმეშვეობით), 

სადსშეუძლიააიღოსდამატებითისინჯებიანმოსთხოვოსლაბორატორიასჩაატაროსდამატებით

იანალიზებისადს-ისხარჯზე. 

თუაღებულიადამატებითისინჯებიანჩატარებულიადამატებითიანალიზები, 

ესფაქტიუნდაეცნობოსსაერთაშორისოფედერაციასანღონისძიებისმთავარორგანიზაციას. 

5.2.5 

თუწინამდებარეანტიდოპინგურიწესებისიურისდიქციისქვეშმყოფისპორტსმენისტესტირებას

ატარებსსხვაანტიდოპინგურიორგანიზაცია, რომელსაცაქვსტესტირებუისუფლებამოსილება, 

სადს-

მადასპორტსმენთაეროვნულმაფედერაციამუნდასცნონასეთიტესტირებისშედეგებიმუხლი 15 

შესაბამისად (ამსხვაანტიდოპინგურორაგნიზაციასთანშეთანხმებითანკოდექსისმუხლი 7 

გათვალისწინებულისხვამექანიზმისმეშვეობით) 

 

5.3 ღონისძიებისტესტირება 

5.3.1 გარდაკოდექსის 5.3 მუხლითგანსაზღვრულიშემთხვევებისა, 

მხოლოდერთორგანიზაციასეკისრებატესტირებისინიცირებადამართვაღონისძიებისჩატარები

სადგილებზეამღონისძიებისმსვლელობისპერიოდში. 

საერთაშორისოღონისძიებებისსაქართველოშიჩატარებისას, 

სინჯებისაღებაინიციირდებადაიმართებასაერთაშორისოფედერაციისმიერ ( 

ანსხვასაერთაშორისოორგანიზაციისმიერ, 

რომელიცწარმოადგენსმიმდინარეღონისძიებისმმართველორგანოს). 

საქართველოშიეროვნულიღონისძიებისჩატარებისასსინჯებისაღებაინიცირდებადაიმართება

სადს-ისმიერ. სადს-ის (ანღონისძიებისმმართველიორგანოს) თხოვნით, 

ნებისმიერიტესტირებაღონისძიებისჩატარებისადგილებისგარეთუნდაიყოსსადს-თან 

(ანშესაბამისმმართველორგანოსთან) კოორდინირებული. 

 

5.3.2 თუანტიდოპინგურიორგანიზაცია, რომელსაცსხვაშემთხვევაშიაქვსტესტირებისუფლება, 

მაგრამარააქვსტესტირებისინიცირებისდამართვისუფლებამოსილებამოცემულღონისძიებას

თანმიმართებაში, 

გამოთქვავსსურვილსჩაატაროსსპორტსმენებისტესტირებაღონისძიებისჩატარებისადგილებზ

ეღონისძიებისჩატარებისპერიოდში, იგიჯერუნდამოეთათბიროსსადს 

(ანღონისძიებისმმართველორგანის) 

ტესტირებისჩატარებისდაკოორდინირებისნებართვისმისაღებად. 
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თუანტიდოპინგურიორგანიზაციაარდაკმაყოფილდასადს-ის 

(ანღონისძიებისმმართველიორგანოს) პაუხით, 

ანტიდოპინგურორგანიზაციასშეუძლიამიმართოსთხოვნითმადსმიიღოსტესტირებისჩატარებ

ისდამისიკოორდინირებისმეთოდებისგანსაზღვრისნებართვა, 

ტესტირებისდაგამოძიებისსაერთაშორისოსტანდარტებითდადგენილიპროცედურებისშესაბა

მისად. მადს-მაარუნდაგასცესასეთინებართვასადს-თან 

(ანღონისძიებისმმართველორგანისთან) კონსულტაციებისდამათიინფორმირებისგარეშე. 

მადს-ისგადაწყვეტილებასაბოლოადაარექვემდებარებაგასაჩივრებას. 

თუტესტირებისჩატარებისავტორიზაციისდოკუმენტშისხვაგვარადარარისგაწერილი, 

ასეთიტესტირებაუნდაგანიხილოს, 

როგორცარასაშეჯიბროპერიოდშიჩატარებულიტესტირება. 

შედეგებისმართვანებისმიერიასეთიტესტებისათვისტესტირებისმაინიცირებელიანტიდოპინგ

ურიორგანიზაციისპასუხისმგებლობაა, 

თუესარარისსხვაგვარადგაწერილიღონისძიებისმმართველიორგანოსწესებში. 

 

5.3.3 

ეროვნულიღონისძიებებისჩამტარებელმაეროვნულმაფედერაციებმადასაორგანიზაციოკომიტ

ეტებმაუნდაგასცენდამოუკიდებელიდამკვირვებლისპროგრამისშესრულებისნებართვადახე

ლიშეუწყონმას. 

 

5.4 ტესტირებისდაგეგმვა 

ტესტირებისადაგამოძიებისსაერთაშორისოსტანდარტისშესაბამისადდაიგივესპორტსმენების

ტესტირებისშემსრულებელსხვაანტიდოპინგურორგანიზაციებთანკოორდინირებულიმოქმე

დებით, სადს-მაუნდაშეიმუშავოსეფექტური, 

გონივრულიდაპროპორციანალურიტესტირებისგავრცელებისგეგმა, 

რომელიცსწორადგანსაზღვრავსპრიორიტეტებსსპორტისსახეობების, 

სპორტსმენებისკატეგორიების, ტესტებისტიპის, 

აღებულისინჯებისტიპისდასინჯებისანალიზისსახეობებისმიმართ, 

დაყოველივეესსრულშესაბამისობაშიუნდაიყოსტესტირებისდაგამოძიებისსაერთაშორისოსტა

ნდარტისმოთხოვნებთან. მადს-ისმოთხოვნითსადს-

მაუნდამიაწოდოსმასთავისიმიმდინარეტესტირებისგანაწილებისგეგმისასლი. 

 

5.5. ტესტირებისკოორდინირება 

 

მიზანშეწონილობისშემთხვევაშიტესტირებისკოორდინირებაუნდახდებოდესანტიდოპინგურ

იადმინისტრაციისდამართვისსისტემის (ადამს) ანმადს-

ისმიერმოწონებულისხვასისტემისმეშვეობითტესტირებისკომბინირებულიძალისხმევისეფექ

ტურობისმაქსიმალიზაციისათვის, 

დაარასაჭიროგანმეორებითიტესტირებისაგანთავისარიდებისმიზნით. 
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5.6 ინფორმაციასპორტსმენისადგილმდებარეობისშესახებ 

5.6.1 სადს-მაუნდაგამოავლინოსიმსპორტსმენებისრეგისტრირებულიტესტირებისპული, 

რომლებიცმოველენიარიანშეასრულონტესტირებისადაგამოძიებისსაერთაშორისოსტანდარტ

ისდანართ I მოყვანილიმოთხოვნებიმათიადგილმდებარეობისინფორმაციისშესახებ. 

ყოველმასპორტსმენმა, რომელიცირიცხებარეგისტრირებულტესტირებისპულში, 

ტესტირებისადაგამოძიებისსაერთაშორისოსტანდარტისდანართი I 

შესაბამისადყველაცალკეულშემთხვევაშიუნდამოიქცესშემდეგნაირად: (ა) 

კვარტალურადშეატყობინოსსადსთავისიადგილმდებარეობისშესახებ; (ბ) 

საჭიროებისშემთხვევაშიგანაახლოსესინფორმაცია, 

რათაიგიყოველთვისიყოსზუსტიდასრული; და (გ) 

უზრუნველყოსთავისიხელმისაწვდომლობატესტირებისათვისდათქმულადგილებზე. 

 

5.6.2 ადამს-ისმეშვეობითსადს-

მაუნდაუზრუნველყოსრეგისტრირებულიტესტირებისპულშიშეყვანილისპორტსმენებისსახე

ლობითიანმკაფიოდგანსაზღვრულისპეციფიურიკრიტერიუმებისმქონესიისხელმისაწვდომო

ბა.  სადს-

მაუნდამოახდინოსასეთისპორტსმენებისიდენტიფიკაციადამათიადგილმდებარეობისინფორ

მაციისმოპოვებასაერთაშორისოფედერაციებთანკოორდინირებულიქმედებებისმეშვეობით. 

როცასპორტსმენიშეყვანილიარეგისტრირებულიტესტირებისსაერთაშორისოპულშითავისისა

ერთაშორისოფედერაციისმიერ, ხოლოსადს-

მაშეიყვანაიგირეგისტრირებულიტესტირებისეროვნულპულშიც, მაშინსადს-

იდასაერთაშორისოფედერაციაუნდაშეთანხმდნენსადშეინახებასპორტსმენისადგილმდებარე

ობისინფორმაცია; 

არავითარშემთხვევაშისპორტსმენსარმოეთხოვებადაარეგისტრიროსთავისიადგილმდებარეო

ბაერთზემეტორგანიზაციაში. სადს-

მაუნდაგადახედოსდასაჭიროებისამებრგანაახლოსთავისიკრიტერიუმებისპორტსმენებისრეგ

ისტრირებულიტესტირებისპულშიშესაყვანად, 

დადროდადროგადახადოსრეგისტრირებულიტესტირებისპულისწევრობასამკრიტერიუმები

სშესაბამისად. 

სპორტსმენებსუნდაშეატყობინონმისირეგისტრირებულიტესტირებისპულშიშეყვანისშესაძლ

ებლობისდაამპულიდანმისიამოღებისშესახებ. 

 

5.6.3 2.4. მუხლისთანახმად, 

სპორტსმენისმიერტესტირებისდაგამოძიებისსაერთაშორისოსტანდარტისმოთხოვნებისდაუ

დევრობაუნდაჩაითვალოსმონაცემებისმიღებისწარუმატებლობადანდაკარგულტესტად 

(ტესტირებისდაგამოძიებისსაერთაშორისოსტანდარტისგანმარტებისშესაბამისად), 

თუსრულდებატესტირებისდაგამოძიებისსტანდარტშიმითითებულიმონაცემებისმიღებისწარ

უმატებლობისანდაკარგულიტესტისკვალიფიკაციისმინიჭებისპირობები. 
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5.6.4 სადს-

ისრეგისტრირებულიტესტირებისპულშიმითითებულისპორტსმენისვალდებულებადაემორჩ

ილოსტესტირებისდაგამოძიებისსაერთაშორისოსტანდარტისდანართ I 

მოყვანილმოთხოვნებსძალაშირჩებამანმადე, სანამ (ა) 

სპორტსმენიწერილობითარშეატყობინებსსადს, თავისიგადადგომისშესახებან (ბ) სადს-

იშეატყობინებსმას, რომიგიაღარაკმაყოფილებსსადს-

ისრეგისტრირებულიტესტირებისპულისმოთხოვნებს. 

 

5.6.5 

სპორტსმენისადგილსამყოფელისინფორმაციაუნდამიეწოდოსმადსდასხვაანტიდოპინგურორ

განიზაციებს  (ადამს-ისმეშვეობით), რომლებსაცაქვთსპორტსმენისტესტირებისუფლება, 

დაესინფორმაციაყოველთვისუნდაიყოსსრულიადკონფიდენციალური; 

მისიგამოყენებაშეიძლებამხოლოდკოდექსისმუხლი 5.6 დებულებებისშესრულებისმიზნით; 

როგორცკიესინფორმაციადაკარგავსთავისმნიშვნელობასამმიზნებისმისაღწევად, 

ისუნდაგანადგურდესკონფიდენციალურობისდაპირადიინფორმაციისდაცვისსაერთაშორისო

სტანდარტისშესაბამისად. 

 

5.7 სპორტიდანწასულისპორტსმენებისდაბრუნებაშეჯიბრში 

5.7.1 სადს-ისრეგისტრირებულიტესტირებისპულშიშეყვანილსპორტსმენს, 

რომელმაცწარუდგინასადსმისისპორტიდანწასვლისშეტყობინება, 

არშეუძლიადაუბრუნდესსაერთაშორისოანეროვნულღონისძიებებშიმონაწილეობასვიდრეიგი

წერილობითარშეატყობინებსსადსთავისსპორტშიდაბრუნებისგანზრახვაზედაარუზრუნველყ

ოფსთავისხელმისაწვდომობასტესტირებისათვისშეჯიბრშშიდაბრუნებამდეექვსითვითადრეპ

ერიოდში, დააგრეთვე (მოთხოვნისამებრ) 

სანამარდაემორჩილებატესტირებისდაგამოძიებისსაერთაშორისოსტანდარტისდანართ I 

მოყვანილმოთხოვნებს. მადს-მასადს-

თანდასპორტსმენისსაერთაშორისოფედერაციასთანკონსულტაციისშემდეგშეიძლებადაუშვას

მოცემულისპორტსმენისათვისწერილობითიშეტყობინებისწესიდანგამონაკლისი, 

თუმკაცრიექვსთვიანივადისწესისგამოყენებააშკარდუსამართლოაამსპორტსმენისმიმართ. 

ამგადაწყვეტილებისგასაჩივრებაშეიძლებამუხლი 13 შესაბამისად. 

შეჯიბრისნებისმიერიშედეგები, რომლებიცმიიღებაწინამდებარე 5.7.1 მუხლისდარღვევით, 

უნდაიქნასდისკვალიფიცირებული. 

 

5.7.2 თუსპორტსმენიტოვებსსპორტსმისიდისკვალიფიკაციისპერიოდში, 

იგიარუნდადაუბრუნდესსაერთაშორისოანეროვნულიღონისძიებებისშეჯიბრებს, 

სანამიგიარწარუდგენსსაქართველოსანტიდოპინგურსააგენტოსანსაერთაშორისოფედერაციას

ექვსითვითადრეწერილობითშეტყობინებას (ანშეტყობინებას, 

რომელიცეკვივალენტურიადარჩენილიდისკვალიფიკაციისპერიოდისასპორტსმენისსპორტი
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დანგასვლისოფიციალურითარიღიდანათვლით, თუესპერიოდიაღემატებაექვსთვეს) 

სპორტშიდაბრუნებისთავისიგანზრახვისშესახებ, 

დაარუზრუნველყოფსთავისხელმისაწვდომობასტესტირებისათვისამშეტყობინებისმიწოდებ

ისთარიღიდან, დააგრეთვე (მოთხოვნისამებრ) 

არდაემორჩილებატესტირებისდაგამოძიებისსაერთაშორისოსტანდარტისდანართ I 

მოყვანილმოთხოვნებს. 

 

5.7.3 სპორტსმენს, რომელიცარარისშეყვანილისადს-

ისრეგისტრირებულიტესტირებისპულშიდარომელმაცწარუდგინასადსმისისპორტიდანწასვ

ლისშეტყობინება, არშეუძლიადაუბრუნდესშეჯიბრებშიმონაწილეობას, 

ვიდრეიგიწერილობითარშეატყობინებსსადსთავისსპორტშიდაბრუნებისგანზრახვისშესახებს

ულმცირეექვსითვითადრე,  

დაარუზრუნველყოფსარასაშეჯიბროპერიოდშითავისხელმისაწვდომობასტესტირებისათვისწ

ინასწარიგაფრთხილებისგარეშედააგრეთვე (მოთხოვნისამებრ) 

არდაემორჩილებატესტირებისდაგამოძიებისსაერთაშორისოსტანდარტისდანართ I 

მოყვანილსპორტსმენისადგილსამყოფელისმოთხოვნებს, 

შეტყობინებისჩაბარებისთარიღიდანშეჯიბრშიფაქტობრივდაბრუნებამდე. 

მუხლი 6. სინჯებისანალიზი 

 

სინჯებისანალიზიხდებაშემდეგიპრინციპებისდაცვით: 

6.1 აკრედიტებულიდამოწონებულილაბორატორიებისგამოყენება 

მუხლი 2.1 

თანახმადსინჯებისანალიზიუნდახდებოდესმხოლოდმადსმიერაკრედიტებულანმოწონებულ

ლაბორატორიებში. 

სინკებისანალიზისათვისმადსმიერაკრედიტებულიანმოწონებულილაბორატორიისარჩევაექს

კუზიურადსადსპრეროგატივაა. 

[მუხლი 6.1 კომენტარი: მუხლი 2.1 

დაეღვევებიშეიძლებადადგინდესმხოლოდსინჯისანალიზით, 

რომელიცკეთდებამადსმიერაკრედიტებულანსხვაგვარადმოწონებულლაბორატორიაში. 

სხვამუხლებისდარღვევებიშეიძლებადადგინდესსხვალაბორატორიებიდანმიღებულიანალიტ

იკურიშედეგებით, თუეესშედეგებისანდოა]. 

 

6.2 სინჯებისანალიზისმიზანი 

6.2.1 

სინჯებისანალიზიემსახურებააკრძალულინივთიერებებისანაკრძალულიმეთოდებისდამადს

მითითებითსხვანივთიერებებისგამოყენებისფაქტებისდადგენასკოდექსისმუხლი 4.5 

აღწერილიმონიტორინგისპროგრამისშესაბამისად; ანსპორტსმენისშარდში, 
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სისხლშიანსხვამატრიქსშიშესაბამისიპარამეტრებისდადგენისხელშეწყობას, მათშორისდნმ-

ისანგენომურიპროფილისშედგენას; ანნებისმიერსხვალეგიტიმურანტიდოპინგურმიზანს. 

[მუხლი 6.2 კომენტარი: მაგალითად, 

სპორტსმენისპროფილისშესაბამისიინფორმაციაშეიძლებაგამოყენებულიქნასმიზნობრივიტეს

ტირებისსამართავადანმუხლი 2.2 

შესაბამისადანტიდოპინგურიდარღვევისდაფიქსირებისმხარდასაჭერად, 

ანორივეშემთხვევაშიერთად] 

6.2.2 

სადსუნდამისთხოვოსლაბორაორიებსგააკეთონდოპინგკონტროლისსინჯებისანალიზიკოდექ

სისმუხლი 6.7 დატესტირებისდაგამოძიებისსაერთაშორისოსტანდარტისმუხლი 4.7 

მკაცრშესაბამისობაში. 

 

6.3 სინჯებისკვლევისათვისგამოყენება 

არცერთისინჯიარშეიძლებაიყოსკვლევითიმიზნითგამოყენებულისპორტსმენისწერილობით

ითანხმობისგარეშე. მუხლი 6.2 

განსაზღვრულიმიზნებისგარდასინჯებისსხვამიზნითგამოყენებისშემთხვევაში, 

მათუნდამოსცილდესნებისმიერისაიდენტიფიკაციონიშანი, 

რომარმოხდესსინჯისადასპორტსმენისურთიერთდაკავშირება. 

 

6.4 სინჯისანალიზისდაშედეგებისმოწოდებისსტანდარტები 

ლაბორატორიებმაუნდაგაანალიზონსინჯებიდაგააფორმონმიღებულიშედეგებილაბორატორ

იებისსაერთაშორისოსტანდარტისშესაბამისად. 

ეფექტურიტესტირებისუზრუნველსაყოფადკოდექსის 5.4.1 

მუხლშიმითითებულიტექნიკურიდოკუმენტირისკისშეფასებისსაფუძველზეადგენსსინჯისან

ალიზისმენიუსსპორტისსპეციფიურისახეობისათვისდასპორტულიდისციპლინებისათვის, 

დალაბორატორიებმაუნდამოახდინონსინჯებისანალიზიამმენიუსშესაბამისად, 

შემდეგიშემთხვევებისგარდა: 

 

6.4.1 

სადსშიძლებამოითხოვოსლაბორატორიებისაგანსინჯებისუფროვრცელიმენიუთიგაანალიზე

ბა, ვიდრეამასიძლევატექნიკურიდოკუმენტი. 

 

6.4.2 

სადსშიძლებამოითხოვოსლაბორატორიებისაგანსინჯებისნაკლებადვრცელიმენიუთიგაანალ

იზება, ვიდრეამასიძლევატექნიკურიდოკუმენტი, იმპირობით, 

რომასეთივარიანტიაკმაყოფილებსმადს, 

რადგანტესტირებისგანაწილებისგეგმაშიგანმარტებულია, 

რომმოცემულქვეყანაშიარსებულიგარკვეულიგარემოებებისგამო, 

ანკონკრეტულისპორტისსახეობისათვისნაკლებადვრცელიანალიზიუფროუპრიანია. 
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6.4.3 ლაბორატორიებისსაერთაშორისოსტანდარტისმიხედვით, 

ლაბორატორიებსსაკუთარიინიციატივითდათავისიხარჯებითშეუძლიათმოახდინონსინჯები

სდამატებითიანალიზიაკრძალურინივთიერებებისდააკრძალულიმეთოდებისგამოსავლენად

ტექნიკურიდოკუმენტისანტესტირებისხელმძღვანელისმიერგანსაზღვრულისინჯებისანალი

ზისმენიუსაგანგანსხვავებულიმეთოდებით. 

ნებისმიერიასეთიანალიზებისშედეგებიუნდაგაფორმდესანალიზისპასუხებისდოკუმენტში, 

დამათუნდამიენიჭოსიგივეიურიდიულიძალა, როგორცნებისმიერსხვაანალიტიკურშედეგს. 

[მუხლი 6.4 კომენტარი: ამმუხლისამოცანაა “გონივრულიტესტირების” 

პრინციპისსინჯისანალიზისმენიუზეგავრცელება, 

რათამოხერხდესდოპინგისმაქსიმალურადეფექტურადგამოვლენა. ცნობილია, 

რომანტიდოპინგურიხელმისაწვდომირესურსებიშეზღუდულია, 

დარომსინჯებისანალიზისმენიუსგავრცელებამსპორტისზოგიერთისახეობებისათვისდაზოგქ

ვეყანაშიშეიძლებაშეამციროსგაანალიზებულისინჯებისრაოდენობა]. 

 

6.5 სინჯებისშემდგომიანალიზი 

ნებისმიერისინჯიშეძლებაშეინახოს, დამოგვიანებითმოხდესმისიშემდგომიანალიზიმუხლი 

6.2 მოყვანილიმიზნებით: (ა) მადსმიერნებისმიერდროს; და/ან (ბ) 

სადსმიერნებისმიერდროსადაბსინჯებისანალიზისპასუხებისმიღებამდე 

(ანსინჯისანალიზისპასუხები, როცაბსინჯისანალიზიგადაიდოანარგაკეთდება), 

დასადსაცნობებსსპორტსმენს, რომესგაკეთდაანტიდოპინგურიწესისდარღვევისმუხლი 2.1 

საფუძველზე. 

სინჯებისასეთიშემდგომიანალიზებიუნდააკმაყოფილებდესლაბორატორიებისსაერთაშორის

ოსტანდარტსადატესტირებისდაგამოძიოებისსაერთაშორისოსტანდარტისმოთხოვნებს. 

 

მუხლი 7. შედეგების მართვა: პასუხისმგებლობა, პირველადი განხილვა, შეტყობინება და 

დროებითი დისკვალიფიკაცია  

 

ანტიდოპინგური წესების შედეგების მართვა უზრუნველყოფს ანტიდოპინგური წესების 

დარღვევის განხილვას  სამართლიანად, დროულად და ეფექტურად.   

 

7.1 შედეგების მართვის პასუხისმგებლობა 

 

7.1.1 თუ სხვაგვარად არ არისი მითითებული მუხლებში 6.6., 6.8 და კოდექსის 7.1 მუხლში, 

შედეგების მართვა უნდა იყოს და უნდა წარიმართოს იმ ანტიდოპინგური ორგანიზაციის 

პროცედურული წესების მიხედვით, რომელმაც დაიწყო და წარმართა სინჯების აღება (ან თუ 

სინჯის აღება არ ხდება, მაშინ ის ანტიდოპინგური ორგანიზაცია, რომელიც შეატყობინებს 

სპორტსმენს ან სხვა პირს ანტიდოპინგური წესების შესაძლო დარღვევის შესახებ და 

დაიწყებს ამ წესების დარღვევის გამოძიებას.)  



31 
 

7.1.2 თუეროვნული ანტიდოპინგური ორგანიზაციის წესები არ აძლევს მას უფლებას 

განახორციელოს შედეგების მართვა იმ სპორტსმენის მიმართ, რომელიც არ არის ამ 

ანტიდოპინგური ორგანიზაციის ქვეყნის მოქალაქე, რეზიდენტი, ლიცენზიის მფლობელი ან 

სპორტული ორგანიზაციის წევრი, მაშინ შედეგების მართვა შეიძლება განახორციელოს 

შესაბამისმა საერთაშორისო ფედერაციამ ან მესამე მხარემ, რომელსაც აქვს სპორტსმენზე ან 

სხვა პირზე უფლებამოსილება შესაბამისი საერთაშორისო ფედერაციის წესებიდან 

გამომდინარე.  

7.1.3  შედეგების მართვა პოტენციური ადგილმდებარეობის წესის დარღვევასთან 

დაკავშირებით უნდა განხორციელდეს საერთაშორისო ფედერაციის ან სადსის მიერ, 

ვისთანაც სპორტსმენი წარადგენს ამ ინფორმაციას შედეგების მართვის საერთაშორისო 

სტანდარტის შესაბამისად. თუ სადსი დაადგენს ადგილმდებარეობის წესის დარღვევას ან 

გამოტოვებულ ტესტს, მან ეს ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს მსოფლიო ანტიდოპინგურ 

სააგენტოს ადამსის საშუალებით, საიდანაც ეს ინფორმაცია ასევე ცნობილი გახდება სხვა 

ანტიდოპინგური ორგანიზაციებისთვისაც.. 

 

7.1.4  სხვა შემთხვევები, როდესაც სადსს აქვს უფლებამოსილება განახორციელოს შედეგების 

მართვა ანტიდოპინგური წესების დარღვევის გამო სპორტსმენის ან სხვა პირის მხრიდან, 

რომელიც შედის მის დაქვემდებარებაში, განისაზღვრება კოდექსის მე-7 მუხლის შესაბამისად.  

7.1.5 მსოფლიო ანტიდოპინგურმა სააგენტომ შეიძლება მიმართოს სადს შედეგების 

მართვის განსახორციელებლად, კონკრეტული გარემოებების არსებობისას. თუ სადსი უარს 

განაცხადებს შედეგების მართვის ჩატარებაზე გონივრულ ვადებში, რომელიც დადგენილია 

მსოფლიო ანტიდოპინგური სააგენტოს მიერ, ამგვარი უარი შეიძლება ჩაითვალოს 

შეუსაბამობად, და მსოფლიო ანტიდპინგურმა სააგენტომ შეიძლება იმ სხვა ანტიდოპინგურ 

ორგანიზაციას დაავალოს შედეგების მართვის განხორციელება, რომელსაც აქვს 

სპორტსმენსზე და სხვა პირზე უფლებამოსილება და რომელიც თანახმაა განახორციელოს 

შედეგების მართვა. თუ ამგვარი ანტიდოპინგური ორგანიზაცია არ არსებობს, მაშინ 

ნებისმიერი სხვა ანტიდოპინგური ორგანიზაცია, რომელიც თანახმაა შედეგების მართვის 

განხორციელებაზე. ასეთ შემთხვევებში სადსი ვალდებულია აანაზღაუროს შედეგების 

მართვის და იურისტის ხარჯები, რომელიც გასწია სხვა ანტიდოპინგურმა ორგანიზაციამ, 

ხოლო ამ ხარჯების ანაზღაურებაზე უარის თქმა, ჩაითვლება კოდექსთან შეუსაბამობად.. 

 

7.2 ანტიდოპინგური წესების შესაძლო დარღვევის განხილვა და შეტყობინება  

სადსმა უნდა განახორციელოს შესაძლო ანტიდოპინგური წესების დარღვევის განხილვა და  

შეტყობინება შედეგების მართვის საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად.  

 

7.3 წინა ანტიდოპინგური წესების დარღვევის დადგენა  

მანამ, სანამ მოხდება სპორტსმენის ან სხვა პირის შეტყობინება შესაძლო ანტიდოპინგური 

წესების დარღვევასთან დაკავშირებით როგორც ზემოთ არის ნახსენები, სადსმა უნდა 

მიმართოს ადამსს და მსოფლიო ანტიდოპინგურ ორგანიზაციას, ასევე სხვა შესაბამის 
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ანტიდოპინგურ ორგანიზაციებს, რომ განსაზღვროს, მოხდა  თუ არა მანამდე ანტიდოპინგური 

წესების დარღვევა.  

 

7.4 დროებითი დისკვალიფიკაცია 23 

 

7.4.1 სავალდებულო დროებითი დისკვალიფიკაცია არასასურველი ანალიტიკური ან 

საპასპორტო შედეგის დადგომის გამო.  

თუ სადსი მიიღებს არასასურველ ანალიტიკურ ან საპასპორტო შედეგს (მას შემდეგ რაც 

მოხდება არასასურველი საპასპორტო შედეგის განხილვა) აკრძალული ნივთიერების ან 

აკრძალული მეთოდის გამო, რომელიც არ არის განსაზღვრული ნივთიერება ან 

განსაზღვრული მეთოდი, მაშინ უნდა მოხდეს დროებითი დისკვალიფიკაციის დაწესება 

სპორტსმენზე მაშინვე, როგორც კი მოხდება განხილვა და შეტყობინება მუხლი 7.2. ის 

შსაბამისად.  

სავალდებული დროებითი დისკვალიფიკაცია შეიძლება გაუქმდეს თუ: 1. სპორტსმენი 

დაუმტკიცებს სადსის განმხილველ პანელს რომ დარღვევა დაკავშირებული იყო 

დაბინძურებულ ნივთიერებასთან, ან 2. დარღვევა დაკავშირებულია ბოროტად გამოყენებულ 

ნივთიერებასთან და სპორტსმენი დაამტკიცებს, რომ მას უფლება აქვს მიიღოს შემცირებული 

დისკვალიფიკაციის პერიოდი მუხლის 10.2.4.1 ის შესაბამისად. სადსის პანელის 

გადაწყვეტილება რომ გაუქმდეს დროებითი დისკვალიფიკაცია, რომელიც ეფუძნება 

სპორტსმენის მტკიცებას დაბინძურებულ ნივთიერებასთან დაკავშირებით, არ ექვემდებარება 

გასაჩივრებას.  

7.4.2 არასასურველი დროებით დისკვალიფიკაცია, რომელიც ეფუძნება არასასურველ 

ანალიტიკურ შედეგს განსაზღვრული ნივთიერების და განსაზღვრული მეთოდისთვის, 

დაბინძურებულ პროდუქტებს ან სხვა ანტიდოპინგური წესების დარღვევას, სადსმა 

შეიძლება დააწესოს დროებითი დისკვალიფიკაცია ანტიდოპინგური წესების დარღვევაზე, 

რომელიც არ არის გათვალისწინებული მუხლით 7.4.1 სპორტსმენის ბ სინჯის ანალიზის 

გაკეთებამდე, ან მე-8 მუხლით გათვალისწინებულ საბოლოო მოსმენამამდე.  

არასასურველი დროებითი დისკვალიფიკაცია შეიძლება გაუქმდეს სადსის 

გადაწყვეტილებით ნებისმიერ დროს, სადსის განმხილველი პანელის მიერ საბოლოო 

გადაწყვეტილების მიღებამდე მე-8 მუხლის შესაბამისად, თუ შედეგების მართვის 

საერთაშორისო სტანდარტით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.  

არასავალდებულო დისკვალიფიკაცია შეიძლება გაუქმდეს სადსის გადაწყვეტილებით 

ნებისმიერ დროს, მანამ სანამ საქმის განმხილველი მხარე გამოიტანს საბოლოო 

გადაწყვეტილებას მე-8 მუხლის შესაბამისად, თუ სხვაგვარად არ არის დადგენილი 

შედეგების მართვის საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით. 

                                                             
23 [კომენტარი მუხლზე7.4: მანამ, სანამ სადსი დააწესებს დროებითი დისკვალიფიკაციას, უნდა მოხდეს 

ანტიდოპინგური წესების და შედეგების მართვის საერთაშორისო სტანდარტით დადგენილი შიდა 

განხილვების ჩატარება] 
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7.4.3 მოსმენისა და გასაჩივრების შესაძლებლობა  

მუხლების 7.4.1 და 7.4.2 მიუხედავად, დროებითი დისკვალიფიკაცია არ შეიძლება დაწესდეს, 

თუ სპორსმენს ან სხვა პირს არ მიეცემა: ა) შუალედური მოსმენის შესაძლებლობა დროებითი 

დისკვალიფიკაციის დაწესებამდე ან მისი დაწესებიდან გონივრულ ვადაში, ან ბ) 

დაჩქარებული მოსმენის უფლება მუხლი 8 შესაბამისად დროებითი დისკვალიფიკაციის 

დაწესებიდან გონივრულ ვადებში. 

დროებითი დისკვალიფიკაციის დაწესება, ან გადაწყვეტილება, რომ არ დაწესდეს დროებითი 

დისკვალიფიკაცია, შეიძლება გასაჩივრდეს დაჩქარებული წესით მუხლი 12-ის შესაბამისად.  

 

7.4.4 დროებითი დისკვალიფიკაციის ნებაყოფლობითი აღიარება  

სპორტსმენს თავისი ინიციატივით უფლება აქვს აღიაროს დროებით დისკვალიფიკაცია  არა 

უგვიანეს 1. ბ სინჯის გაგზავნიდან ათი დღისა (ან როდესაც უარი ითქვა ბ სინჯის ანალიზზე) 

ან ათი დღისა, მას შემდეგ რაც მოხდა ანტიდოპინგური წესების დარღვევის შეტყობინება, ან 

2.იმ დღისა, როდესაც სპორტსმენი პირველად მიიღებს მონაწილეობას შეჯიბრში ამგვარი 

შეტყობინების მიღებიდან.   

სხვა პირებს უფლება აქვთ თავისი ინიციატივით აღიარონ დროებითი დისკვალიფიკაცია 

ათი დღის ვადაში, მას შემდეგ რაც მიიღეს ანტიდოპინგური წესების დარღვევის შესახებ 

შეტყობინება. 

ამგვარი დროებითი აღარების შემთხვევაში, დროებითი დისკვალიფიკაცია შედის ძალაში და 

აქვს იგივე ძალა, როგორც დროებით დისკვალიფიკაციას, რომელიც წესდება მუხლების 7.4.1 

ან 7.4.2 ის მიხედვით, თუმცა, ნებაყოფლობითი აღიარების შემთხვევაში სპორტსმენს ან სხვა 

პირს ნებისმიერ დროს შეუძლია აღიარების გაუქმება, ამ შემთხვევაში, სპორტსმენს ან სხვა 

პირს არ ჩაეთვლებათ ეს პერიოდი დროებითი დისკვალიფიკაციის ვადაში. 

7.4.5 თუ დროებითი დისკვალიფიკაციია წესდება არასასურველი ანალიტიკური შედეგის 

გამო და შესაბამისი ბ სინჯის ანალიზი (თუ ამას მოითხოსვს სპორტსმენი ან სადსი), არ 

ადასტურებს ა სინჯის შედეგს, მაშინ სპორტსმენს არ შეიძლება დაეკისროს დროებითი 

დისკვალიფიკაცია მუხლი 2.1 დარღვევისთვის. იმ შემთხვევებში, როდესაც სპორტსმენი ან 

სპორტსმენის გუნდი გაირიცხა შეჯიბრიდან მუხლი 2.1 დარღვევის გამო და ბ სინჯის 

ანალიზი არ დაადასტურებს ა სინჯის ანალიზის შედეგს, მაშინ შესაძლებელია სპორტსმენის 

ან მისი გუნდის აღდგენა ღონისძიებაზე, თუ ეს გავლენას არ იქონიებს ამ ღონისძიებაზე.   

7.5 შედეგების მართვის გადაწყვეტილებები 

შედეგების მართვის გადაწყვეტილებები ან სადსის მიერ მიღებული სხვა განჩინებები არ არის 

კონკრეტული გეოგრაფიული არეალით ან სპორტით შემოსაზღვრული და უნდა ეხებოდეს 

და განსაზღვრავდეს შემდეგ საკითხებს: 1. მოხდა თუ არა ანტიოდოპინგური წესების 

დარღვევა ან უნდა დაწესდეს თუ არა დროებითი დისკვალიფიკაცია და ამგვარი 

გადაწყვეტილების ფაქტობრივი დასაბუთება, და რომელი მუხლები არის დარღვეული და 2. 

ყველა შედეგი, რაც დადგება ანტიდოპინგური წესების დარღვევის გამო, მათ შორის 
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გამოსაყენებელი დისკვალიფიკაცია მუხლების 9 და 10.10 შესაბამისად, მედლებისა და 

პრიზების ჩამორთვმევის საკითხი, დისკვალიფიკაციის პერიოდი და ფინანსური შედეგები..24 

 

7.6 შედეგების მართვის გადაწყვეტილების შეტყობინება  

სადსმა უნდა შეატყობინოს სპორტსმენებს, სხვა პირებს, ხელმომწერ მხარეებსა და მსოფლიო 

ანტიდოპინგურ სააგენტოს შედეგების მართვის გადაწყვეტილების შესახებ, როგორც ეს 

გათვალისწინებულია მუხლით 14.2 და შედეგების მართვის საერთაშორისო სტანდარტით.  

7.7  სპორტიდან წასვლა25 

თუ სპორტსმენი ან სხვა პირი წავა სპორტიდან სადსის მიერ შედეგების მართვის 

განხორციელებისას, სადს უფლება აქვს დაასრულოს შედეგების მართვის პროცესი. თუ 

სპორტსმენი ან სხვა პირი სპორტიდან წავა სადსის მიერ შედეგების მართვის დაწყებამდე და 

სადს ექნებოდა ამ სპორტსმენის ან სხვა პირის მიმართ შედეგების მართვის განხორციელების 

უფლებამოსილება იმ დროს, როდესაც მან ჩაიდინა ანტიდოპინგური წესების დარღვევა, სადს 

აქვს უფლება განახორციელოს შედეგების მართვა.  

მუხლი 8 შედეგების მართვა: სამართლიანი განხილვისა და განხილვის 

გადაწყვეტილების შეტყობინების უფლება 

 

ნებისმიერ პირს, რომლის მიმართაც წაყენებულია ანტიდოპინგური წესების დარღვევის 

ბრალდება, სადსი ვალდებულია უზრუნველყოს სამართლიანი მოსმენით გონივრულ 

ვადებში, მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი საქმის განხილვის პანელის მიერ, კოდექსისა 

და შედეგების მართვის საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად.   

8.1 სამართლიანი მოსმენა  

 

                                                             
24 [კომენტარი მუხლზე 7.5: შედეგების მართვის გადაწყვეტილებები მოიცავს დროებით დისკვალიფიკაციას . სადსის 

თითოეული გადაწყვეტილება უნდა მოიცავდეს მოხდა თუ არა ანტიდოპინგური წესების დარღვევა და ყველა ის შდეგი, რაც 

გათვალისწინებულია ამგვარი დარღვევისთვის, მათ შორის დისკვალიფიკაციას, გარდა მუხლი 10.1. გათვალისწინებული 

დისკვალიფიკაციისა (რომელიც ამ უფლებამოსილებას ანიჭებს ღონისძიების ორგანიზატორს.) მუხლი 15 ის მიხედვით, ამგვარი 

გადაწყვეტილებები და შედეგების დაკისრება ავტომატურად ვრცელდება ყველა პსორტზე ყველა ქვეყანაში. მაგალითად, იმის 

განსასაზღვრად, რომ სპორტსმენმა ჩაიდინა ანტიდოპინგური წესების დარღვევა , რომელიც ეფუძნება არასასურველ 

ანალიტიკურ შედეგს საშეჯიბრო პერიოდში, სპორტსმენის შედეგები ამ შეჯიბრში გაუქმდება მუხლი 9-ის მიხედვით და ყველა  

სხვა შედეგი, რომელიც მიღწეულია სპორტსმენის მიერ მას შემდეგ რაც მოხდა სინჯის აღება დისკვალიფიკაციის მთელი 

პერიოდის განმავლობაში, ასევე გაუქმდება  მუხლის 10.10 შესაბამისად; თუ არასასურველი ანალიტიკური შედეგი დადგება  

ღონისძებაზე სინჯის აღების საფუძველზე, მაშინ მთავარი ღონისძიების ორგანიზატორს აქვს უფლება გადაწყვიტოს, 

გაუქმდება  თუ არა ამ სპორტსმენის ინდივიდუალური შედეგები ამ ღონისძიებაზე, რომელიც მან მიიღო სინჯის აღებამდე 

მუხლის 10.1 შესაბამისად.] 

 

25 [კომენტარი მუხლზე 7.7:სპორტსმენის ან სხვა პირის ქმედება, სანამ ეს სპორტსმენი ან სხვა პირი მოექცეოდა 

ნებისმიერი ანტიდოპინგური სააგენტოს იურისდიქციის ქვეშ არ უნდა ჩაითვალოს ანტიდოპინგური წესების 

დარღვევად, თუმცა, შეიძლება გახდეს ამ სპორტსმენის ან სხვა პირის სპორტული ორგანიზაციის წევრობაზე 

უარის ლეგიტიმური საფუძველი..] 
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8.1.1 საქმის განმხილველი სამართლიანი, მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი პანელი  

8.1.1.1 სადსმა უნდა შექმნას ანტიდოპინგური საქმეების განხილვის პანელი, რომელსაც აქვს 

უფლებამოსილება განსაზღვროს მოახდინა თუ არა სპორტსმენმა ან სხვა პირმა 

ანტიდოპინგური წესების დარღვავა და დააწესოს შესაბამისი შედეგები.  

8.1.1.2 სადსმა უნდა უზრუნველყოს ანტიდოპინგური საქმეების განხილვის პანელი 

დამოუკიდებელობა ინტერესთა კონფლიქტისგან და მისი შემადგენლობა, მოქმედების 

პერიოდი, პროფესიული განათლება, ოპერაციული დამოუკიდებლობა და შესაბამისი 

დაფინანსება შეესაბამება შედეგების მართვის საერთაშორისო სტანდარტის მოთხოვნებს.  

8.1.1.3 საბჭოს წევრები, თანამშრომლები, კომისიის წევრები, კონსულტანტები ან სადსის და 

მისი ორგანოების სხვა ოფიციალური წარმომადგენლები, ასევე ნებისმიერი პირი, რომელიც 

ჩართულია გამოძიებაში და საქმის წინასწარ განხილვაში, არ შეიძლება დაინიშნოს როგორც 

წევრი და/ან დამხმარე (ამგვარი დამხმარე არ შეიძლება გადაწყვეტილების განხილვის ან მისი 

ჩამოყალიბების მონაწილე იყოს) ანტიდოპინგური საქმეების განხილვის პანელში, ამასთან, 

არც ერთ წევრს არ უნდა ჰქონდეს მონაწილეობა მიღებული თერაპიული გამონაკლისის 

განხილვაში, შედეგების მართვის გადაწყვეტილებაში ან ამ საქმესთან დაკავშირებულ 

საგაჩივრების საქმეში.  

8.1.1.4 სადსის ანდიტოპინგური საქმეების განხილვის პანელი უნდა შედგებოდეს 

დამოუკიდებელი თავმჯდომარისგან და სხვა 4 დამოუკიდებელი წევრისაგან.  

8.1.1.5 თითოეული წევრი უნდა დაინიშნოს მათი სამართლებრივი, სპორტული, სამედიცინო 

ან/და სამეცნიერო გამოცდილების შესაბამისად. თითოეული წევრი ინიშნება ერთხელ 

განახლებადი 3 წლის ვადით.  

8.1.1.6 სადსის საქმის განხილვის პანელს უნდა შეეძლოს საქმე განიხილოს და მიიღოს 

გადაწყვეტილება სადსის ან მესამე პირების ამ პროცესში ჩარევის გარეშე.  

 

8.1.2 განხილვის პროცესი  

8.1.2.1 როდესაც სადსი უგზავნის შეტყობინებას სპორტსმენს ან სხვა პირს შესაძლო 

ანტიდოპინგური წესების დარღვევაზე და სპორტსმენი ან სხვა პირი უარს არ აცხადებს 

საქმის განხილვაზე მუხლის 8.3.1 ან 8.3.2 შესაბამისად, მაშინ საქმე გადაეგზავნება სადსის 

საქმის განხილვის პანელს, რომელმაც საქმე უნდა განიხილოს შედეგების მართვის 

საერთაშორისო სტანდარტის მე-8 და მე-9 მუხლებში ჩამოყალიბებული პრინციპების 

შესაბამისად.  

8.1.2.2 თავმჯდომარემ უნდა დანიშნოს სამი წევრი (რომელიც ასევე შეიძლება მოიცავდეს 

თავმჯდომარეს) საქმის განსახილველად. საქმის განხილვის პროცესში პანელის ეერთი წევრი 

უნდა იყოს კვალიფიციური იურისტი, რომელსაც უნდა გააჩნდეს არა ნაკლებ სამ წლიანი 

შესაბამისი პროფეციული გამოცდილება, ხოლო ერთი წევრი უნდა იყოს კვალიფიციური 

მედიცინის პრაქტიკოსი, რომელსაც გააჩნია არანაკლებ სამწლიანი შესაბამისი სამედიცინო 

გამოცდილება.  

8.1.2.3 თავმჯდომარის მიერ დანიშვნის შემდგომ, პანელის თითოეულმა წევრმა ხელი უნდა 

მოაწეროს დეკლარაციას, სადაც აღნიშნულია, რომ მათ არ იციან არც ერთი ფაქტისა და 
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გარემოების შესახებ, რამაც შეიძლება ხელი შეუშალოს მათ მიუკერძოებლობას, გარდა იმ 

გარემოებებისა, რაც მათთვის საქმიდან გამომდინარე გახდა ცნობილი. 

8.1.2.4  განხილვები რომლებიც ტარდება ღონისძიებებთან დაკავშირებით სპორტსმენის ან 

სხვა პირის მიმართ, შეიძლება ჩატარდეს დაჩქარებული წესით ანტიდოპინგური საქმის 

განმხილველი პანელის თანხმობის შემთხვევაში.26 

8.1.2.5 მსოფლიო ანტიდოპინგური სააგენტო, საერთაშორისო ფედერაცია და სპორტსმენის ან 

სხვა პირის ფედერაცია შეიძლება დაესწროს მოსმენას როგორც დამკვირვებელი. ნებისმიერ 

შემთხვევაში, სადსმა უნდა უზრუნველყოს მათი ინფორმირება შეჩერებულ საქმეებსა და 

საქმეების განხილვისას მიღებულ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით.  

 

8.2 გადაწყვეტილებების შეტყობინება  

8.2.1 განხილვის ბოლოს ან დასრულებისთანავე, სადსმა უნდა გამოსცეს წერილობითი 

გადაწყვეტილება, რომელიც შეესაბამება შედეგების მართვის საერთაშორისო სტანდარტის 

მე-9 მუხლის მოთხოვნებს და მოიცავს დასაბუთებას, დისკვლიფიკაციის პერიოდს, 

შედეგების გაუქმებას მუხლის 10.10 შესაბამისად, და სადაც ეს საჭიროა, დასაბუთებას იმის 

თაობაზე, თუ რატომ არ მოხდა მაქსიმალური სანქციის გამოყენება.  

8.2.2 სადმა უნდა შეატყობინოს გადაწყვეტილების შესახებ სპორტსმენს ან სხვა პირს და 

სხვა ანტიდოპინგურ ორგანიზაციებს, რომელთაც აქვთ გასაჩივრების უფლება მუხლის 

13.2.3-ის შესაბამისად და დაუყოვნებლივ განათავსოს ინფორმაცია ადამსში. 

გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს მუხლი 13-ის შესაბამისად. 

 

8.3  განხილვაზე უარის თქმა 

8.3.1 სპორტსმენს ან სხვა პირს, ვის მიმართაც წაყენებულია ანტიდოპინგური წესების 

დარღვევის ბრალდება, შეუძლია უარი განაცხადოს განხილვაზე ნებისმიერ დროს და 

აღიაროს სადსის მიერ დაწესებული სანქციები და, თუ ეს შესაძლებელია, მიიღოს სარგებელი 

შედეგების მართვის შეთანხმებით, როგორც ეს განსაზღვრულია მუხლის 10.8 შესაბამისად.  

 

8.3.2 თუმცა, სპორტსმენს ან სხვა პირს, რომლის მიმართაც წაყენებულია ანტიდოპინგური 

წესების დარღვევის ბრალდება, ვერ უარყოფს მას დადგენილ ვადებში, რომელიც 

მითითებულია სადსის მეირ გაგზავნილ შეტყობინებაში, მაშინ ჩაითვლება რომ სპორტსმენმა ან 

სხვა პირმა აღიარა დარღვევა და უარი თქვა საქმის განხილვაზე და აღიარა დაწესებული 

სანქციები.  

8.3.3 იმ შემთხვევებში, როდესაც გამოიყენება მუხლები 8.3.1 და 8.3.2, არ არის 

სავალდებულო სადსის საქმის განმხილველი პანელის წინაშე საქმის განხილვა. ამის 

                                                             
26 [კომენტარი მუხლზე 8.1.2.4: მაგალითად, განხილვა  შეიძლება დაჩქარდეს ღონისძიების წინა  ღამეს, როდესაც ამ საკითხის 

გადაჭრა  მნიშვნელოვანია  იმის დასადგენად, აქვს თუ არა  სპორტსმენს შეჯიბრში მონაწილეობის უფლება  ან ღონისძიების 

დროს, როდესაც საქმის გადაწყვეტა  დაადგენს სპორტსმენის მიერ მიღწეული შედეგების ვალიდურობას ან მისი მიერ 

მონაწილეობის გაგრძელებას.] 
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საპირისპიროდ, სადმა უნდა გამოსცეს წერილობითი გადაწყვეტილება, რომელიც შეესაბამება 

შედეგების მართვის საერთაშორისო სტანდარტის მე-9 მუხლს და რომელიც მოიცავს 

დასაბუთებას, დისკვალიფიკაციის პერიოდს, შედეგების დისკვალიფიკაციას მუხლის 10.10 

შესაბამისად, და სადაც საჭიროა, დასაბუთებას, თუ რატომ არ მოხდა მაქსიმალური სანქციის 

გამოყენება.   

8.3.4 სადსმა უნდა აცნობოს გადაწყვეტილების შესახებ სპორტსმენს ან სხვა პირს ან 

სხვა ანტიდოპინგურ ორგანიზაციას, რომესლაც აქვს გასაჩივრების უფლება მუხლის 13.2.3 

შესაბამისად და დაუყოვნებლივ განათავსოს ინფორმაცია ადამსში. სადსმა უნდა გაასაჯაროვოს 

გადაწყვეტილება მუხლი 14.3.2 მოთხოვნების შესაბამისად.  

 

8.4 ერთჯერადი განხილვა საერთაშორისო სპორტულ არბიტრაჟში 

ანტიდოპინგური წესების დარღვევა რომელიც ეხება საერთაშორისო დონის სპორტსმენებს, 

ეროვნული დონის სპორტსემენებს ან სხვა პირებს, სპორტსმენის ან სხვა პირის, სადსის 

(რომელსაც აქვს შედეგების მართვის უფლებამოსილება მუხლის 7 შესაბამისად) და 

მსოფლიო ანტიდოპინგური სააგენტოს თანხმობით, შეიძლება განხილულ იქნეს 

ერთჯერადად პირდაპირ საერთაშორისო სპორტულ არბიტრაჟში.27 

 

მუხლი 9 ინდივიდუალური შედეგების ავტომატური გაუქმება 

 

ანტიდოპინგური წესების დარღვევა ინდივიდუალურ სპორტში საშეჯიბრო პერიოდში 

ჩატარებულ ტესტირებასთან დაკავშირებით, ავტომატურად იწვევს ამ შეჯიბრში მიღებული 

შედეგების გაუქმებას ყველა შემდგომ შედეგთან ერთად, მათ შორის მედლების, ქულებისა და 

პრიზების ჩამორთმევას.28 

მუხლი 10 ინდივიდუალური სანქციები 

 

10.1 იმ შეჯიბრის შდეგების გაუქმება, სადაც დაირღვა ანტიდოპინგური წესები  

                                                             
27 [კომენტარი მუხლზე 8.4: ზოგიერთ შემთხვევებში, ჯამური ღირებულება პირველ ინსტანციაში ჩატარებულ 

ეროვნულ ან საერთაშორისო განხილვასა და შემდგომ მის ხელახლა განხილვას საერთაშორისო სპორტულ 

არბიტრაჟში, შეიძლება იყოს საკმაოდ დიდი. ამიტომ, თუ ამ მუხლში მითითებული ყველა მხარე ეთანხმება 

იმას, რომ მისი პოზიცია სრულად იქნება გამოხატული და დაცული ერჯერადად საქმის განხილვით, მაშინ არ 

არის ორი განხილვის ხარჯების გაღება აუცილებელი. სადს შეუძლია ამგვარ განხილვაში დამკვირვებლად 

მიიღოს მონაწილეობა..] 

 

28 [კომენტარი მუხლზე 9: გუნდურ სპორტში, ნებისმიერი ჯილდო, რომელიც მიღებულია ინდივიდიუალურად 

სპორტსმენის მიერ გაუქმდება. თუმცა, გუნდის დისკვალიფიკაცია მოხდება მუხლი 11 ის შესაბამისად. 

სპორტი, რომელიც არ არის გუნდური, მაგრამ ჯილდო გაიცემა გუნდების მიხედვით, დისკვალიფიკაცია ან 

სხვა სანქცია დადგება გუნდის მიმართ, თუ მისი ერთი ან მეტი წევრი ჩაიდენს ანტიდოპინგური წესების 

დარღვევას, როგორც ეს მითითებულია გამოსაყენებელი საერთაშორისო ფედერაციის წესებში.] 
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10.1.1 ღონისძიებისმმართველიორგანოსგადაწყვეტილებით, 

ანტიდოპინგურიწესებისდარღვევამმიმდინარეღონისძიებისპერიოდშიანამღონისძიებასთან

დაკავშირებულნებისმიერშემთხვევაში, 

შეიძლებაგამოიწვიოსამღონისძიებაშიმიღწეულიყველაინდივიდუალური შედეგის 

გაუქმებაყველასათანადოსანქციისდაკისრებით, მათშორისყველამედლის, 

ქულებისდაპრიზებისანულირება, გარდა 10.1.2 მუხლითგაწერილიშემთხვევებისა. 

ღონისძიებაშიმიღწეულისხვაშედეგების გაუქმებისგადაწყვეტილებისმიღებისას, 

უნდაიყოსგათვალისწინებულისხვაფაქტორებიც, მაგალითად,  

რამდენადსერიოუზულიასპორტსმენისმიერანტიდოპიბგურიწესისდარღვევადაიყოთუარასხ

ვაშეჯიბრებებშიჩატარებულიტესტირებებისპასუხებიუარყოფითი.29 

10.1.2 თუსპორტსმენიდაამტკიცებს, 

რომმასარმიუძღვისბრალიანტიდოპინგურიწესებისდარღვევაშიანდაუდევრობაში, 

სპორტსმენისპიროვნულიშედეგებისხვაშეჯიბრებშიარექვემდებარებადისკვალიფიკაციას, 

გარდაიმშემთხვევებისა, როცადიდიაალბათობა, რომგარდაშეჯიბრისა, 

სადაცდაფიქსირდაანტიდოპინგურიწესებისდარღვევა, 

სხვაშეჯიბრებშიცმიღწეულშედეგებზეიმოქმედაანტიდოპინგურიწესებისდარღვევამ. 

10.2 აკრძალულინივთიერებისანაკრძალულიმეთოდისარსებობის, 

გამოყენებისანგამოყენებისმცდელობისანფლობისშედეგადგამოწვეულიდისკვალიფიკაცია.ქვ

ემოთმოყვანილიადისკვალიფიკაციისხანგრძლივობა 2.1, 2.2 ან 2.6 მუხლებისდარღვევისგამო, 

გარდაშემთხვევებისა, როდესაც 10.5, 10.6 ან 10.7 

მუხლებისთანახმადშესაძლებელიაამვადისშემცირებაანშეჩერება: 

10.2.1 მუხლი 10.2.4 ის შესაბამისად, დისკვალიფიკაციისხანგრძლივობაშეადგენს 4 წელს, 

თუ: 

10.2.1.1

 ანტიდოპინგურიწესისდარღვევაარარისდაკავშირებულიგანსაზღვრულნივთიერებას

თან, გარდაიმშემთხვევებისა, როცასპორტსმენიანსხვაპირიდაამტკიცებს, 

რომანტიდოპინგურიწესისდარღვევაარმომხდარაშეგნებულად.30 

                                                             
29 [კომენტარი მუხლზე 10.1.1: მაშინ, როცამუხლი 9 განაპირობებს ინდივიდუალური 

შეჯიბრისშედეგებისდისკვალიფიკაციას, 

თუსპორტსმენისტესტირებისანალიზიაკრძალულნივთიერებებზედამეთოდებზეაღმოჩნდადადებითიინდივი

დუალურიშეჯიბრისდროს (მაგზურგზეცურვის 100 მდისტანციაზე), 

წინამდებარემუხლისშესაბამისადშესაძლებელიაინდივიდუალურიშეჯიბრისყველაეტაპისშედეგებისდისკვალ

იფუკაცია (მაგ. ცურვისსაერთაშორისოფედერაციის (ცსფ) მსოფლიოჩემპიონატი.] 

 

30 [კომენტარიმუხლზე 10.2.1.1: მიუხედავადიმისა, 
რომთეორიულადშესაძლებელიასპორტსმენმაანსხვაპირმადაამტკიცოს, 

რომანტიდოპინგურიწესისდარღვევაარყოფილაჩადენილიგანზრახვით, იმისჩვენებისგარეშე, 

თუროგორშემოვიდააკრძალულინივთიერებასპორტსმენისსისტემაში,  ნაკლებადსავარაუდოარომ 2.1 

მუხლითგათვალისწინებულშემთხვევაში, სპორტსმენიწარმატებითდაამტკიცოს, 

რომისმოქმედებდაგანზრახვისგარეშეთუვერდაამტკიცებსაკრძალულინივთიერებისწყაროს]. 
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10.2.1.2

 ანტიდოპინგურიწესისდარღვევადაკავშირებულიამითითებულნივთიერებასთანდასა

დსშეუძლიადაამტკიცოსრომანტიდოპინგურიწესისდარღვევაშეგნებულადმოხდა.. 

10.2.2 თუ მუხლი 10.2.4.1 ის შსაბამისად, შეუძლებელია 10.2.1 მუხლის გამოყენება, მაშინ 

დისკვალიფიკაციის პერიოდი უნდა იყოს ორი წელი.  

10.2.3 10.2 მუხლშიგამოყენებულიტერმინი “შეგნებულად” 

ემსახურებაიმსპორტსმენებისიდენტიფიკაციას, რომლებიცთაღლითობენ. 

ამგვარადესტერმინიმიესადაგებაიმსპორტსმენებსანსხვაპირებს, რომლებმაციცოდნენ, 

რომარღვევდენანტიდოპინგურწესსან, რომარსებობსსერიოზულირისკიიმისა, 

რომმათისაქციელიშეიძლებაიყოსანტიდოპინგურიწესისდარღვევა, 

ანამსაქციელისშედეგადანტიდოპინგურიწესიდაირღვევა, 

დამაინცდემონსტრაციულადუგულველყოფდენამრისკს. ანტიდოპინგურიწესისდარღვევა, 

რომელიცდაფიქსირდამხოლოდშეჯიბრისპერიოდშიაკრძალულინივთიერებისაღმოჩედნით, 

შეიძლებაგანიხილოსროგორც “არაშეგნებული”, 

თუესნივთიერებამიეკუთვნებამითითებულინივთიერებებისკატეგორიას, 

დასპორტსმენსშეუძლიადაამტკიცოს, 

რომაკრძალულინივთიერებაიყოგამოყენებულიარასაშეჯიბროპერიოდში. 

თუესარისმითითებულინივთიერებადასპორტსმენიშეძლებსიმისდამტკიცებას, 

რომესაკრძალულინივთიერებამანგამოიყენაარასაშეჯიბროპერიოდში, 

ანტიდოპინგურიწესისდარღვევა, 

რომელიცდაფიქსირდამხოლოდშეჯიბრისპერიოდშიაკრძალულინივთიერებისაღმოჩედნით, 

არუნდაგანიხილოს, როგორც “შეგნებული”, 

თუესნივთიერებაარმიეკუთვნებამითითებულინივთიერებებისკატეგორიას, 

ხოლოსპორტსმენსშეუძლიადაამტკიცოს, 

რომიხმარააკრძალულინივთიერებაარასაშეჯიბროპერიოდში, 

დაესზრიყოდაკავშირებულიმისისპორტულიმაჩვენებლებისგაუმჯობესებასთან..31 

10.2.4 მუხლი 10.2 ის სხვა დებულებების მიუხედავად, იქ, სადაც ანტიდოპინგური წესების 

დარღვევა მოხდა ბოროტად გამოყენებული ნივთიერების შედეგად: 

 

10.2.4.1 თუ სპორტსმენი ან სხვა პირი დაამტკიცებს რომ მიღება ან გამოყენება მოხდა 

არასაშეჯიბრო პერიოდში და დაკავშირებული არ იყო სპორტული შედეგების 

გაუმჯობესებასთან, მაშინ დისკვალიფიკაციის პერიოდი უნდა იყოს სამი თვე.  

ამასთან, დისკვალიფიკაციის პერიოდი ამ მუხლის მიხედვით, უნდა შემცირდეს ერთ 

თვემდე, თუ სპორტსმენი ან სხვა პირი დამაკმაყოფილებლად გაივლის ბოროტად 

გამოყენებული ნივთიერების მკურნალობის პროგრამას, რომელიც აღიარებულია სადსის 

                                                                                                                                                                                                    
 
31 [კომენტარიმუხლზე 10.2.3:  მუხლი 10.2.3 აწესებს „განზრახვის“ სპეციალურგანმარტებას, 

რომელიცგამოყენებულიუნდაიყოსმხოლოდ 10.2 მუხლისმიზნებისთვის.] 
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მიერ. ამ მუხლით გათვალისწინებული დისკვალიფიკაციის პერიოდის შემდგომი შემცირება 

დაუშვებელია მუხლი 10.6 ის დებულებებზე დაყრდნობით.32 

 

10.2.4.2 თუ მიღება, გამოყენება ან ფლობა მოხდა საშეჯიბრო პერიოდში, და სპორტსმენს 

შეუძლია დაამტკიცოს რომ მიღება, გამოყენება ან ფლობ არ იყო დაკავშირებული სპორტული 

შედეგების გაუმჯობესებასთან, მაშინ მიღება, გამოყენება ან ფლობა არ უნდა ჩაითვალოს 

განზრახვით ჩადენილად და არ უნდა მოხდეს დამამძიმებელი გარემოებების შეფარდების 

საფუძველი მუხლი 10.4 ის მიხედვით.  

 

10.3 დისკვალიფიკაციასხვაანტიდოპინგურიწესებისდარღვევისათვის 

ქვევითმოყვანილიადისკვალიფიკაციისხანგრძლივობასხვაანტიდოპინგურიწესებისდარღვევ

ისათვის, რომლებიცარარისგაწერილი 10.2 მუხლში,  გარდა 10.6, ან 10.7 

მუხლებშიგაწერილიშემთხვევებისა: 

10.3.1 მუხლების 2.3  და 2.5 დარღვევისთვის, დისკვალიფიკაციის პერიოდი უნდა იყოს 

ოთხი წელი, გარდა იმ შემთხვევებისა: 1. თუ სპორტსმენი სინჯის ჩაუბარებლობის 

შემთხვევაში დაუმტკიცებს კომისიას, რომ ანტიდოპინგური წესების დარღვევა არ იყო 

შეგნებული, დისკვალიფიკაციის პერიოდი განისაზღვრება ორი წლით, 2. ყველა სხვა 

შემთხვევაში, თუ სპორტსმენი ან სხვა პირი დაამტკიცებს ისეთი გაუთვალისწინებელი 

გარემოებების არსებობას, რომელიც ამართლებს დისკვალიფიკაციის პერიოდის შემცირებას 

ორიდან ოთხ წლამდე პერიოდში ბრალეულობის ხარისხის მიხედვით, 3. თუ საქმე ეხება 

დაცულ პირს ან რეკრეაციულ სპორტსმენს, მაშინ დისკვალიფიკაცის პერიოდი უნდა 

შეადგენდეს მაქსიმუმ ორ წელს და მინიმუმ მოიცავდეს გაფრთხილებასა და 

დისკვალიფიკაციის პერიოდის სრულ გაუქმებას, დაცული პირის ან რეკრეაციული 

სპორტსმენის ბრალის ხარისხის შესაბამისად.  

10.3.2  2.4 

მუხლითგათვალისწინებულიდარღვევებისათვისდისკვალიფიკაციისპერიოდიორიწელია, 

მაგრამშეიძლებაშემცირდესერთწლიანმინიმუმამდე, 

სპორტსმენისბრალეულობისხარისხისმიხედვით. 

ამმუხლშიმოყვანილიდისკვალიფიკაციისპერიოდისორიდანერთწლამდედიაპაზონშიმერყეო

ბა, არშეიძლებაიყოსგამოყენებულიიმსპორტსმენებისმიმართ, 

რომლებიცხშირადუკანასკნელწუთშიხდიანცნობილსდათქმულიადგილსამყოფელისშეცვლა

                                                             
32 [[კომენტარიმუხლზე 10.2.4.1: იმისდადგენა, 

დამტკიცებულიათუარამკურნალობისპროგრამადაგაიარათუარაესპროგრამადამაკმაყოფილებლადსპორტსმენს
ანსხვაპირმასადსისდისკრეცია. 
ესმუხლიმიზნადისახავსმისცესსადსსშესაძლებლობათვითონშეაფასოსდადაადგოსლეგიტიმურიდარეპუტაცი
ისმქონემკურნალობისპროგრამებიდაარა ”ცრუ” მკურნალობისპროგრამები. ამასთან, მოსალოდნელია, 
რომლეგიტიმურიმკურნალობისპროგრამებისმახასიათებლებიშეიძლებამრავალფეროვანიიყოსდადროთაგანმა
ვლობაშიშეიცვალოსისე, რომ WADA– სთვისპრაქტიკულიარიყოსსავალდებულოკრიტერიუმებისშემუშავება, 

მისაღებიმკურნალობისპროგრამებისდასადგენად.] 
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ს, ანროცამისისხვასაქციელისერიოზულეჭვსბადებს, 

რომსპორტსმენიცდილობსთავიაარიდოსტესტირებას. 

10.3.3  2.7 ან 2.8 

მუხლებითგათვალისწინებულიდარღვევებისათვისდისკვალიფიკაციისპერიოდიუნდაშეადგ

ენდესმინიმუმოთხწელიწადსმაქსიმუმსამუდამოდ, დარღვევისსიმძიმისმიხედვით. 2.7 ან 2.8 

მუხლითგათვალისწინებულიდარღვევებიდაცული პირისშემთხვევაშიუნდაგანიხილოს, 

როგორცგანსაკუთრებულადმძიმედარღვევა, 

თუესდარღვევაჩადენილიასპორტსმენისდამხმარეპერსონალისმიერ, 

დაასეთიდარღვევებიუნდაისჯებოდესსპორტსმენისდამხმარეპერსონალისსამუდამოდისკვა

ლიფიკაციით, გარდაშემთხვევებისა, როცაიყოგამოყენებულიგანსაზღვრულინივთიერება. 

გარდაამისა, 2.7 და 2.8 მუხლებისსერიოზულიდარღვევებისშემთხვევები, 

რომლებიცაგრეთვეშეიძლებაწარმოადგენდესარასპორტულიკანონებისდარეგულაციებისდარ

ღვევებს, უნდაეცნობისკომპეტენტურადმინისტრაციულ, 

პროფესიულანსასამართლიხელისუფლებას33 

10.3.4  მუხლი 2.9 

გათვალისწინებულიდარღვევებისათვისდისკვალიფიკაციისპერიოდიშეადგენსმინიმუმორდ

ამაქსიმუმსამუდამოდარღვევისსერიოუზულობისხარისხისმიხედვით. 

10.3.5

 გათვალისწინებულიდარღვევებისათვისდისკვალიფიკაციისპერიოდიუნდაიყოსორიწ

ელიწადი, 

მაგრამშეიძლებაშემცირდესერთწლამდესპორტსმენისანსხვაპირისბრალეულობისხარისხისა

დასხვაგარემოებებისმიხედვით.34 

 

10.3.6 მუხლი 2.11 დარღვევის შემთხვევაში, დისკვალიფიკაციის პერიოდი უნდა იყოს 

მინიმუმ ორი წელი და მაქსიმუმ სამუდამო, სპორტსმენის ან სხვა პირის მიერ ჩადენილი 

დარღვევის სერიოზულობის გათვალისწინებით.35 

 

                                                             
33 [კომენტარი მუხლზე 10.3.3:: პირებზე, რომლებიცმონაწილეობენსპორტსმენისათვისდოპინგისმიწოდებაში, 

ანეხმარებიანმასდოპინგისგამოყენებისდამალვაში, უნდავრცელდებოდესუფროსერიოზულისანქციები, 

ვიდრედადებითიდოპინგტესტისმქონესპორტსმენებზე. 

ვინაიდანსპორტულიორგანიზაციებისსადამსჯელოღონისძიებებიძირითადადიფარგლებააკრედიტაციის, 

წევრობისდასპორტისსხვაშეღავათებისგაუქმებით, 

კომპეტენტურიორგანოებისინფორმირებაასეთისერიოზულიდარღვევებისშესახებწარმოადგენსმნიშვნელოვანნ

აბოჯსდოპინგისმოხმარებისგასაჩერებლად]. 

34 [კ ომ ე ნ ტა რი  მ უხლზე  10.3.5: როცა 2.10 

მუხლშინახსენებისხვაპირიწარმოადგენსსუბიექტსდაარაპიროვნებას, 

მაშინესსუბიექტიშეიძლებადაისაჯოსმუხლი 12 შესაბამისად]. 

35 [კომენტარიმუხლზე 10.3.6: თუაღმონჩნდარომქმედებაეწინააღმდეგებაორივემუხლს: 2.5 და 2.11, 

მაშინგამოყენებულიუნდაიყოსისმუხლი, რომლისთვისაცუფრომკაცრისანქციაარისგათვალისწინებული.] 
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10.4 დამამძიმებელიგარემოებები, რამაცშეიძლებაგაზარდოსდისკვალიფიკაციისპერიოდი 

თუ სადსი ინდივიდუალურ შემთხვევაში დააფიქსირებს ანტიდოპინგური წესის დარღვევას, 

გარდა დარღვევებისა რომელიც გათვალისწინებულია  2.7  (ტრეფიკინგი ან ტრეფიკინგის 

მცდელობა), 2.8 (ადმინისტრირება ან ადმინისტრირების მცდელობა), 2.9 (თანამონაწილეობა) 

ან 2.11 (სპორტსმენის ან სხვა პირის ქმედება რომ ხელი შეუშალოს დოპინგის შესახებ 

ინფორმაციის შეტყობინებას) მუხლებით, მაშინ სახეზეა დამამძიმებელი გარემოებები, 

რომლებიც ამართლებს სტანდარტულ სანქციაზე მკაცრი დისკვალიფიკაციის პერიოდის 

დაწესებას. დისკვლაიფიკაციის სტანდარტული ვადა უნდა გაიზარდოს ორ წლამდე 

დარღვევის სერიოზულობიდან და დამამძიმებელი გარემოების შინაარსიდან გამომდინარე, 

თუ სპორტსმენი ან სხვა პირი არ დაამტკიცებს, რომ მათ არ შეეძლოთ ცოდნოდათ რომ 

დაარღვიეს ანტიდოპინგური წესები.36 

 

10.5 დისკვალიფიკაციის პერიოდის გაუქმება ბრალის  ან დაუდევრობის არარსებობის გამო 

თუ სპორტსმენი ან სხვა პირი დაამტკიცებს რომ მას არ მიუძღვის ბრალი ან დაუდევრობა, 

მაშინ ამ დარღვევისთვის გათვალისწინებული დისკვალიფიკაციის პერიოდი უნდა 

გაუქმდეს.37 

10.6

 დისკვალიფიკაციისვადისშემცირებაუმნიშნველობრალისანუმნიშვნელოდაუდევრობისგა

მო 

                                                             
36 [კომენტარიმუხლზე 10.4: დარღვევებიმუხლების 2.7, 2.8, 2.9 და 2.11 არგამოიყენებამუხლში 10.4 

რადგანამმუხლისთვისდადგენილისანქციებიითვალისწინებენსაკმარისდისკრეციას, 

რომმათიდამრღვევებიდაისაჯონსიცოცხლისბოლომდედისკვალიფიკაციითდააღარსაჭიროებსდამატებითდამ

ამძიმებელიგარემოებებისგანხილვას.] 

37 [კომენტარიმუხლზე 10.5: ესმუხლიდამუხლი 10.6.2 ეხებამხოლოდსანქციებისდაკისრებისსაკითხს, 

ისინიარგამოიყენებაიმისგანსასაზღვრად, დაირღვათუარაანდიტოპინგურიწესები. 

ესმუხლებიამოქმედდებამხოლოდგამონაკლისშემთხვევებში, მაგალითად, თუსპორტსმენიდაატმკიცებს, 

რომმიუხედავადსათანადოყურადღებისა, მეტოქემმოახდინამისისაბოტაჟირება. მეორემხრივ, 

ბრალისანდაუდევრობაარარსებობაარშეეხებაშემდეგშემთხვევებს: ა) 

ტესტისდადებითიშედეგიარასწორადეტიკეტირებულიანდაბინძურებულივიტამინისანსაკვებიდანამატისმიღე

ბისგამო (სპორტსმენებიპასუხისმგებელნიარიანიმაზე, თურამოხვდებამათორგანიზმში, მუხლი 2.1) 

დაგაფრთხილებულებიარიანსაკვებდანამატშიდაბინძურებისარსებობისშესახებ; ბ) 

აკრძალულინივთიერებისმიცემასპორტსმენისთვისმისიექიმისანმწვრთნელისმიერ, 

მისისაქმისკურსშიჩაყენებისგარეშე 

(სპორტსმენებიპასუხისმგებელნიარიანმედპერსონალისშერჩევაზედამათგაფრთხილებაზე, 

რომვერმიიღებენაკრძალულნივთიერებებს); გ) საბოტაჟისპორტსმენისმეუღლის, 

მწვრთნელისანმისიგარემოცვისნებმისმიერისხვაპირისმხრიდან (სპორტსმენებიპასუხისმგებელნიარიანიმაზე, 

თურახვდებამათორგანიზმშიდააგრეთვეიმპერსონალისქცევაზე, 

ვისაცანდობენხელმისაწვდომობასთავიანთსაკვებსადასასმელზე). თუმცა, კონკრეტულშემთხვევებში, 

საქმისუნიკალურგარემოებებზედაყრდნობით,  

შესაძლებელიანებისმიერზემოთმოყვანილისანქციაშემსუბუქდესთუსახეზეაუმნიშვნელობრალიანდაუდევრობ

ა.] 
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10.6.1 განსაკუთრებულ შემთხვევებში 2.1, 2.2 ან 2.6 მუხლების დარღვევისთვის 

გათვალისწინებული სანქციების შემსუბუქება. 

მუხლი 10.6.1 გათვალისწინებული ყველა შემსუბუქება არის ურთიერთგამომრიცხავი და არ 

შეიძლება მათი კუმულაციურად გამოყენება. 

10.6.1.1 განსაზღვრული ნივთიერებები ან განსაზღვრული მეთოდები 

როდესაც ანტიდოპინგური წესების დარღვევა ეხება განსაზღვრულ ნივთიერებას (და არა 

ბოროტად გამოყენებულ ნივთიერებას) ან განსაზღვრულ მეთოდს, და სპორტსმენი ან სხვა 

პირი დაამტკიცებს რომ სახეზე იყო უმნიშვნელო ბრალი ან უმნიშვნელო დაუდევრობა, მაშინ 

დისკვალიფიკაცია უნდა შემოიფარგლოს მინიმუმ გაფრთხილებით და მაქსიმუმ ორწლიანი 

დისკვალიფიკაცით, სპორტსმენის ან სხვა პირის ბრალეულობის ხარისხის 

გათვალისწინებით. 

10.6.1.2 დაბინძურებული პროდუქტები 

თუსპორტსმენიანსხვაპირიდაამტკიცებს, 

რომსახეზეაუმნიშვნელობრალიანუმნიშვნელოდაუდევრობადაორგანიზმშიაკრძალულინივ

თიერებისმოხვედრისწყაროიყოდაბინძურებულიპროდუქტი, 

დაკისრებულისაქნციაუნდაშემოიფარგლოსმინიმუმგაფრთხილებითდამაქსიმუმორწლიანიდ

ისკვალიფიკაციით, სპორტსმენისანსხვაპირისბრალეულობისხარისხისგათვალისწინებით.38 

 

10.6.1.3 დაცულიპირებიდარეკრეაციულისპორტსმენები 

                                                             
38 [კომენტარიმუხლზე 10.6.1.2:  

ამმუხლითგათვალისწინებულისარგებლისმიღებასპორტსმენსშეუძლიამხოლოდმაშინ, 

თუისარამხოლოდდაამტკიცებსიმას, 

რომაკრძალულინივთიერებამისორგანიზმშიმოხვდადაბინძურებულიპროდუქტისსაშუალებით, 

არამედრომსახეზეიყოუმნიშვნელობრალიანუმნიშვნელოდაუდევრობა. ამასთანნიშანდობლივია, 

რომსპორტსმენებსეძლევათშეტყობინება, რომისინისაკვებდანამატებსიღებენთავიანთირისკისსაფუძველზე. 

სანქციისშემცირებადაბინძურებულპროდუქტთანდაკავშირებით, 

სადაცსახეზეიყოუმნიშვნელობრალიანუმნიშვნელოდაუდევრობა, იშვიათადგამოიყენება, 

რადგანსპორტსმენმაუნდადაამტკიცოსრომმანმიიღოსიფრთხილისყველაზომადაბინძურებულიპროდუქტისმი

ღებამდე. 

როდესაცხდებაშეფასებაშეუძლიათუარასპორტსმენსდაამტკიცოსდაბინძურებისწყაროსწარმომავლობა, 

მნიშვნელოვანია, მაგალითადიმისდადგენა, 

გამოიყენათუარარეალურადსპორტსმენმააკრძალულინივთიერებაანგანაცხადათუარაამპროდუქტისშესახებ, 

დოპინგკონტროლისფორმაზე. ესმუხლიარუნდაგავრცელდესიმპროდუქტებზე, 

რომლებმაცგაიარესგარკვეულიტიპისდამუშავება. 

როდესაცარასასურველიანალიტიკურიშედეგიდგებაგარემოსდაბინძურებისგამო, 

არაპროდუქტებისარამედმაგალითადსასმელიწყლისანტბისწყლისგამო, 

იმგარემოებებისდადგომისგამორასაცგონივრულადმოაზროვნეადამიანივერგაითვალისწინებდა, 

მაშინსახეზეიქნებაბრალისანდაუდევრობისარარსებობამუხლი 10.5-ისშესაბამისად.]. 

ე ს  მ უხლი  ა რ უნ და  გ ა ვ რცე ლდე ს  პ როდუქ ტე ბ ზე , რომ ე ლიც  გ ა დი ს  რა ი მ ე  დი პ ი ს  

გ ა და მ უშავებას. როდესაც არასასურველი ანალიტიკური შედეგი დგება გარემოს დაბინძურების გამო „არა 
პროდუქტის“ მაგალითად, როგორიცაა ონკანის წყალი ან ტბის წყალი, როდესაც არც ერთ გონივრულ ადამიანს 
არ შეიძლებოდა სცოდნოდა, რომ არსებობს ანტიდოპინგური წესების რაიმე სახის დარღვევის რისკი, ამ 
შემთხვევაში ტიპურად იქნება ბრალის ან დაუდევრობის არ არსებობა მუხლის 10.5 შესაბამისად}  
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როდესაცანტიდოპინგურიწესებისდარღვევაეხებაბოროტადგამოყენებულნივთიერებასდაისჩ

ადენილიადაცულიპირისანრეკრეაციულისპორტსმენისმიერდადაცულპირსდარეკრეაციულს

პორტსმენსჩეუძლიათდაამტკიცონბრალისანდაუდევრობისარარსებობა, 

მაშინდისკვალიფიკაციაუნდაშემოიფარგლოსმინიმუმგაფრთხილებითდამაქსიმუმორწლიანი

დისკვალიფიკაციითდაცულიპირისადარეკრეაციულისპორტსმენისბრალისხარისხისგათვალ

ისწინებით. 

 

10.6.2 უმნიშვნელობრალისანუმნიშვნელოდაუდევრობისგამოყენება 10.6.1 მუხლისმიღმა 

თუსპორტსმენიანსხვაპირიდაამტკიცებსკონკრეტულშემთხვევაში, როდესაცარგამოიყენება 

10.6.1 მუხლი, რომსახეზეაუმნიშვნელობრალიანუმნიშვნელოდაუდევრობა, მაშინმე–10.7 

მუხლითგათვალისწინებულისანქციისშემდგომიშემცირებაანგაუქმებაშესაძლებელია, 

დასხვაგვარადგამოსაყენებელიდისკვალიფიკაციისპერიოდიშეიძლებაშემცირდესსპორტსმენ

ისანსხვაპირისბრალეულობისხარისხისგათვალისწინებით, 

მაგრამდაუშვებლიაშემცირებულიპერიოდიიყოსგამოსაყენებელიდისკვალიფიკაციისპერიოდ

ისნახევრისა. 

თუსხვაშემთხვევაშიგამოსაყენებელიდისკვალიფიკაციისპერიოდისვადაიქნებოდასიცოცხლი

სბოლომდე, მაშინმისიშემცირებულივადაუნდაიყოსარანაკლებრვაწლისა.39 

 

10.7 დისკვალიფიკაციისპერიოდის, ანსხვაშედეგებისგაუქმება, 

შემცირებაანშეჩერებაბრალისგანდამოუკიდებელიმიზეზებისსაფუძველზე 

10.7.1ქმედითიდახმარებაანტიდოპინგურიწესებისდარღვევისაღმოჩენასადადადგენაში40 

10.7.1.1  სადსშეუძლია, მე-13 

მუხლითგათვალისწინებულისააპელაციოგადაწყვეტილებისმიღებამდე, 

ანაპელაციისვადისგასვლამდე, დროებითშეაჩეროსსპორტსმენზედაკისრებულიშედეგები 

(გარდაგაუქმებისადასავალდებულოგასაჯაროებისა),  

როდესაცსპროტსმენიანსხვაპირიმნიშვნელოვანდახმარებასგაუწევსანტიდოპინგურორგანიზა

ციას, 

სისხლისსამართლებრივიდევნისორგანოსანპროფესიულდისციპლინარულორგანოსდარამაც

გამოიწვია: 1) სხვაპირისმიერჩადენილიანტიდოპინგურიწესისდარღვევისგამოვლენაან 2) 

                                                             
39 [კომენტარიმუხლზე 10.6.2: 

ესმუხლიშეიძლებაგამოყენებულიქნასყველაანტიდოპინგურიწესისდარღვევისსაქმეზე, 

გარდაიმმუხლებისასადაცანტიდოპინგურიწესებისდარღვევაგულისხმობსგანზრახვას (მაგალითად, მუხლები 

2.5, 2.7, 2.8, 2.9 ან 2.11) ანგანზრახვაარისკონკრეტულისანქციისელემენტი (მაგალითადმუხლი 10.2.1) 

ანსანქციისდიაპაზონიმოცემულიაუკვეთავადმუხლშისპორტსმენისანსხვაპირისბრალეულობისხარისხიდანგამ

ომდინარე.] 

40 [[კომენტარიმუხლზე 10.7.1: სპორტსმენის, 

სპორტსმენისდამხმარეპერსონალისანსხვაპირისმიერთავიანთიშეცდომისგაცნობიერებადათანამშრომლობარო

მგამოვლინდესსხვაანდიტოპინგურიწესებისდარღვევისფაქტებიმნიშვნელოვანიასუფთასპორტისათვის.] 
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სხვაპირისმიერჩადენილისისხლისსამართლებრივიდარღვევისანპროფესიულიწესებისდარღვ

ევისაღმოჩენაანგამოაშკარავებასამართალდამცავიანდისციპოლნარულიორგანოებისმეირ, 

როდესაცინფორმაციამიწოდებულიადახმარებისგამწევიპირისმიერსადსისთვის, 

ანსხვაანტიდოპინგურიორგანიზაციისთვისრომელსაცაქვსშედეგებისმართვისუფლებამოსილ

ება, ან 3) მსოფლიოანტიდოპინგურისააგენტოსმიერწარმოებახელმომწერიმხარის, 

აკრედიტირებულილაბორატორიისანსპორტსმენისპასპორტისმმართველიორგანოს 

(როგორცესგანმართებულიატესტირებისადამოკვლევისსაერთაშორისოსტანდარტებში) 

წინააღმდეგკოდექსთან, 

საერთაშორისოსტანდარტებთანანსხვატექნიკურდუკომენტებთანშეუსაბამობისგამო, ან 4) 

სისხლისსამართლებრივიდევნისორგანოსანდისციპლინურიორგანოებისმხრიდანმსოფლიოა

ნტიდოპინგურისააგეტოსთანხმობით, 

სისხლისსამართლისდანაშაულისანპროფესიულიგადაცდომისანსპორტისმთლიანობისწესებ

ისდარღვევისფაქტისდადგენა, რომელიცარარისდაკავშირებულიდოპინგთან. მე-13 

მუხლითდადგენილისააპელაციოგადაწყვეტილებისანსააპელაციოვადისგასვლისშემდეგ, 

სადსსშეუძლიაშეაჩეროსსხვაგვარადგამოსაყენებელისამართლებრივიშედეგებისნაწილიმსოფ

ლიოანტიდოპინგურისააგენტოსადაშესაბამისისაერთაშორისოფედერაციისთანხმობით. 

სხვაგვარადგამოსაყენებელიდისკვალიფიკაციისპერიოდისშეჩერებადამოკიდებულიუნდაიყ

ოსსპორტსმენისანსხვაპირისმიერჩადენილიანტიდოპინგურიწესებისდარღვევისდაიმმნიშვნე

ლოვანიდახმარებისხარისზე, 

რომელსაცსპორტსმენიანსხვაპირიგასწევსსპორტშიდოპინგისაღმოფხვრის, 

კოდექსთანშეუსაბამობისდა/ანსპორტულიმთლიანობისწესებისდარღვევისგამოსავლენად. 

არშეიძლებასანქციისსამ-მეოთხედზემეტისშეჩერება. 

თუსხვაგვარადსანქციაიქნებოდადაკისრებულისიცოცხლისბოლომდე, 

მაშინამმუხლითგათვალისწინებულიდარჩენილისანქციისპერიოდიარშეიძლებაიყოს 8 

წელზენაკლები. ამპარაგრაფისმიზნებიდანგამომდინარე, 

სხვაგვარადგამოსაყენებელიდისკვალიფიკაციისპერიოდიარუნდამოიცავდესდისკვალიფიკაც

იისპერიოდსრომელიცშეიძლებადაემატოსმუხლის 10.9.3.2 

ისშესაბამისად.თუსახეზეაქმედითიდახმარებისგამწევისპორტსმენისანსხვაპირისმოთხოვნა, 

სადსმაუნდამისცესსპორტსმენსანსხვაპირსმისთვისინფორმაციისმიწოდებისუფლებამოსილე

ბაშემზღუდავიხელშეკრულებისდადებით. 

თუსპორტსმენიანსხვაპირიარგააგრძელებსთანამშრომლობასდასრულყოფილიდაქმედითიდა

ხმარებისგაწევას, რისსაფუძველზეცმოხდადისკვალიფიკაციისშეჩერება, სადსმა, 

რომელმაცშეაჩერადისკვალიფიკაციისპერიოდი, 

შეუძლიააღადგინოსშეჩერებულიშედეგებიანგადაწყვიტოსარშეაჩეროსშედეგები. 

ესგადაწყვეტილებაშეიძლებაგასაჩივრდესნებისმიერიპირისმიერ, 

რომელსაცაქვსგასაჩივრებისუფლებამე-13 მუხლისსაფუძველზე. 

 

10.7.1.2

 იმისთვისრომკიდევუფროშეუწყოსხელისპორტსმენებისდასხვაპირებისმიერქმედითი
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დახმარებისგაწევასანტიდოპინგურიორგანიზაციებისთვის, სადსისმოთხოვნით, 

ანიმსპორტსმენისანსხვაპირისმოთხვონით, 

რომელმაცდაარღვიაანტიდოპინგურიწესებიანკოდექსი(ანბრალდებულიადარღვევაში), 

მსოფლიოანტიდოპინგურისააგენტომშეიძლებაშედეგებისმართვისპროცესისნებისმიერსტადია

ზე (მათშორისმე-13 

მუხლისმიხედვითსაბოლოოსააპელაციოგადაწყვეტილებისმიღებისშემდეგაც) 

განაცხადოსთანხმობა, შეხედულებისამებრ, 

შეაჩეროსდიკვალიფიკაციისპერიოდიანსხვაშედეგები. გამონაკლისშემთხვევებში, 

მსოფლიოანტიდოპინგურმასააგენტომშეიძლებათანხმობაგანაცხადოსდისკვალიფიკაციისადას

ხვაშედეგებისშეჩერებაზექმედითიდახმარებისსანაცვლოდ, 

რომელიცუფრომეტიავიდრეესამმუხლითარისგათვალისწინებული, 

ანსრულიადგააუქმოსდისკვალიფიკაციისვადა, 

სავალდებულოგასაჯაროვებადა/ანპრიზებისადაფულისჩამორთმევა, ანხარჯებისდაფარვა. 

მსოფლიოანტიდოპინგურისააგენტოსთანხმობისმიუხედავად, 

შესაძლებელიაშედეგებისაღდგენაამმუხლითგათვალისწინებულიშემთხვევებში. მე-13 

მუხლითგათვალისწინებულიპირობებისმიუხედავად, 

მსოფლიოანტიდოპინგურისააგენტოსამმუხლითგათვალისწინებულიესგადაწყვეტილებაარშეი

ძლებაგასაჩივრდეს. 

10.7.1.3

 თუსადსიშეაჩერებსშესაბამისისანქციისნებისმიერნაწილსგაწეულიქმედითიდახმარებ

ისგამო, ესშეტყობინებაუნდაგაეგზავნოსსხვაანტიდოპინგურორგანიზაციებს, 

რომელთაცაქვთგასაჩივრებისუფლება 13.2.3 მუხლით, 14.2 

მუხლისშესაბამისად.განსაკუთრებულშემთხვევებშიანტიდოპინგურიინტერესებიდანგამომდ

ინარე, მსოფლიოანტიდოპინგურმასააგენტომშეიძლებამიანიჭოსსადსსუფლებამოსილება, 

დადოსკონფიდენციალურიხელშეკრულება, 

რაცგულისხმობსგაწულიქმედითიდახმარებისშინაარსისგამჟღავნებისშეზღუდვასანგადავად

ებას. 

10.7.2 ანტიდოპინგურიწესებისდარღვევისაღიარებასხვამტკიცებულებისარარსებობისას 

თუსპორტსმენიანსხვაპირინებაყოფლობითაღიარებსანტიდპინგურიწესებისდარღვევასმანამ, 

სანამმიიღებსშეტყობინებასსინჯისჩაბარებისმოთხოვნისშესახებ, 

რომელმაცშეიძლებაგამოავლინოსდარღვევა (ან 2.1 

მუხლითგათვალისწინებულიდარღვევისგარდა, 

სხვაანტიდოპინგურიწესისდარღვევასასდარღვევისპირველიშეტყობინებისმიღებამდემე-7 

მუხლითდადგენილიწესით) დათუაღიარებაარისდარღვევისერთადერთიმტკიცებულება, 

მაშინდისკვალიფიკაციისვადაშეიძლებაშემცირდეს, 

მაგრამგათვალისწინებულივადისმაქსიმუმნახევრით.41 

                                                             
41 [კომენტარიმუხლზე 10.7.2: ესმუხლიეხებამხოლოდიმშემთხვევას, 

როდესაცსპორტსმენიანსხვაპირისაკუთარიინიციატივითაღიარებსანტიდოპინგურიწესისდარღვევასიმსიტუაც
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10.7.3 სანქციისშემსუბუქებისრამოდენიმესაფუძვლისერთდროულადგამოყენება 

როცასპორტსმენიანსხვაპირიდაამტკიცებს, რომაქვსუფლებასანქციისშემცირებაზემუხლების 

10.5, 10.6 ან 10.7 შესაბამისად, 

მანამსანამგანისაზღვრებადისკვალიფიკაციისშემცირებაანშეჩერებამუხლის 10.7 მიხედვით, 

უნდადადგინდესრავადაშეესაბამებაანტიდოპინგურიწესებისდარღვევასმუხლების 10.2, 10.3, 

10.5 და 10.6 თანახმად. 

თუსპორტსმენიანსხვაპირიდაამტკიცებსრომაქვსსანქციისგაუქმებისანშეჩერებისუფლება 10.7 

მუხლიდანგამომდინარე, 

მაშინდისკვალიფიკაციისპერიოდიშეიძლებაშემცირდესანშეჩერდეს, 

მაგრამიგიუნდაშეადგენდესარაუმცირესგათვალისწინებულიდისკვალიფიკაციისვადისერთმ

ეოთხდს. 

10.8  შედეგებისმართვისშეთანხმებები 

10.8.1

 დისკვალიფიკაციისერთიწლითშემცირებაცალკეულიანტიდოპინგურიწესებისდარღვ

ევისთვისადრეულიაღიარებითანსანქციაზეთანხმობისგამოხატვით 

მასშემდეგრაცმოხდებასადსისმიერპოტენციურიანტიდოპინგურიწესისდარღვევისფაქტისშე

ტყობინებასპორტსმენისადასხვაპირისათვის, 

დასანქციაამდარღვევისთვისარისოთხიანმეტიწელი (მათშორისდისკვალიფიკაციისპერიოდი 

10.4 მუხლისმიხედვით), 

ხოლოსპორტსმენიანსხვაპირიაღიარებსდარღვევასდადისკვალიფიკაციისპერიოდსარაუმეტე

სშეტყობინებისმიღებიდან 20 დღისა, 

სპორტსმენმაანსხვაპირმაშეიძლებამიიღოსდისკვალიფიკაციისერთიწლითშემცირებაანტიდო

პინგურიორგანიზაციისინიციატივით. 

როდესაცსპორტსმენიანსხვაპირიმიიღებსდისკვალიფიკაციისერთიწლითშემცირებასამმუხლ

ისმიხედვით, 

დამატებითნებისმისმიერისხვასახისშემცირებასხვამუხლებისსაფუძველზედაუშვებელია.42 

                                                                                                                                                                                                    
იაში, 

როცაარცერთანტიდოპინგურორგანიზაციასარაქვსინფორმაციაანტიდოპინგურიწესებისშესაძლოდარღვევაზე. 

იგიარშეეხებაიმსიტუააციას, როცააღიარებახდებამასშემდეგ, რაცსპორტსმენიანსხვაპირიგააცნობიერებს, 

რომმოსალოდნელიამათიგამოაშკარავება. 

დისკვალიფიაკაციისპერიოდისშემცირებისხარიხსგანაპირობებსსპორტსმენისანსხვაპირისგამოაშკარავებისალ

ბათობა, მათმიერნებაყოფლობითიაღიარებისგარეშე.] 

 

42 [კომენტარიმუხლზე 10.8.1: მაგალითად, თუსადსიასკვნის, რომსპორტსმენმადაარღვიამუხლი 2.1 

ანაბოლურისტეროიდისგამოყენებითდადაადასტურა, რომდისკვალიფიკაციისვადააოთხიწელი, 

მაშინსპორტსმენსშეუძლიაშეამციროსდისკვალიფიკაციისპერიოდისამწლამდე, 

თუაღიარებსდარღვევასდამიიღებსდისკვალიფიკაციისსამწლიანიპერიოდსამმუხლითგანსაზღვრულვადაში, 

შემდგომიშემცირებისგარეშე. ესდაასრულებსსაქმესდამატებითიმოსმენისგარეშე.] 
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10.8.2 საქმისგადაწყვეტისშეთანხმება 

 

როდესაცსპორტსმენიანსხვაპირითავისიდისკრეციისფარგლებშიაღიარებსანტიდოპინგურიწე

სებისდარღვევასმასშემდეგრაცმოხდებამათიკონფრონტაციასადსისმიერდაისინიაღარებენშე

დეგებს, რომელიცმისაღებიასადსისთვისდამსოფლიოანტიდოპინგურისააგენტოსთვის, 

მაშინ: ა) 

სპორტსმენსანსხვაპირსუფლებააქვსმიიღოსდისკვალიფიკაციისპერიოდისშემცირება, 

რისთვისაცსადსიდამსოფლიოანტიდოპინგურისააგენტოშეაფასებსმუხლებს 10.1 დან 10.7 

გამოყენებისშესაძლებლობასანტიდოპინგურიწესისდარღვევისსერიზოულობის, 

სპორტსმენისანსხვაპირისბრალისხარისხისანმათმიერდარღვევისაღიარებისსიჩქარისსაფუძვ

ელზედაბ) 

დისკვალიფიკაციისპერიოდისათვლაშეიძლებადაიწყოსსინჯისაღებისდღიდანანიმდღიდან, 

როდესაცბოლოჯერდაირღვაანტიდოპინგურიწესი. ყველაშემთხვევაში, 

როდესაცმოხდებაამმუხლისგამოყენება, 

სპორტსმენმაანსხვაპირმაუნდამოიხადოსსულმცირეშეთანხმებულისანქციისნახევარი, 

რომლისათვლადაიწყომაშინ, 

როდესაცსპორტსმენმაანსხვაპირმააღიარადაკისრებულისანქციაანროდესაცდაწესდადროები

თისანქციადასპორტსმენიანსხვაპირიდაემორჩილაამსანქციას. 

მსოფლიოანტიდოპინგურისააგენტოსდასადსისგადაწყვეტილებაგამოიყენონესშეთანხმებაანა

რგამოიყენონესშთანხმებადასანქციისოდენობა, 

ასევედისკვალიფიკაციისპერიოდისდაწყებისთარიღი, 

არარისმოსმენისორგანოსგადახედვისსაგანიდაარშეიძლებაგასაჩივრდესმე-13 

მუხლისსაფუძველზე. 

თუ სპორტსმენს ან სხვა პირს,სურს ამ მუხლით გათვალისწინებული შეთანხმების მიღწევა, 

მაშინ სადსს შეუძლია ნება დართოს სპორტსმენს ან სხვა პირს რომ განიხილონ 

ანტიდოპინგური წესების დარღვევის აღარება ანტიდოპინგურ სააგენტოსთან, მზღუდავი 

შეთანხმებით დადებით.43 

10.9  მრავალჯერადიდარღვევები 

10.9.1 ანტიდოპინგურიწესებისმეორეანმესამედარღვევა 

10.9.1.1 თუსპორტსმენიანსხვაპირიმეორეჯერდაარღვევსანტიდოპინგურწესს, 

მაშინმისიდისკვალიფიკაციისპერიოდიუნდაიყოსმეტი: 

ა) ექვსთვეზეან 

ბ) შემდეგდიაპაზონში:1. 

ანტიდოპინგურიწესებისპირველადდარღვევისასდაკისრებულიდისკვალიფიკაციისპერიოდს

                                                             
43 [  [კომენტარიმუხლზე 10.8.:  მე -10 

მუხლითგათვალისწინებულინებისმიერიშემამსუბუქებელიანდამამძიმებელიგარემოებაგანიხილებასაქმისგად
აწყვეტისშეთანხმებაში, 

რათადაწესდესშესაბამისიშედეგებისდაარშეიძლებაგამოიყენებულიქნასამშეთანხმებისპირობებისმიღმა..] 
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დამატებულიგამოსაყენებელიდისკვალიფიკაციისპერიოდიმეორედარღვევისთვისდაესდისკ

ვალიფიკაციაჩაითვალოსროგორცპირველიდარღვევა; 

2.  მეორედარღვევისთვისგამოსაყენებელიდისკვალიფიკაციისგაორმაგებულიოდენობა, 

რომელიცგანხილულიიქნებაროგორცპირველიდარღვევა, 

ხოლოზუსტიოდენობაგანისაზღვრებასაქმისგარემოებებისდასპორტსმენისანსხვაპირისბრალ

ისხარისხით. 

10.9.1.2 

 ანტიდოპინგურიწესებისმესამედარღვევაყოველთვისგამოიწვევსსიცოცხლისბოლომდ

ედისკვალიფიკაციას, გარდაიმშემთხვევისა, 

როდესაცმესამედარღვევაექვემდებარებაშემცირებასანგაუქმებას 10.5 ან 10.6 მუხლებით, 

ანმოიცავს 2.4 მუხლითგათვალისწინებულდარღვევას. ამკონკრეტულშემთხვევებში, 

დისკვალიფიკაციისპერიოდიშეიძლებაგანისაღვროსრვაწლიდანსიცოცხლისბოლომდე.. 

 

10.9.1.3 დისკვალიფიკაციისპერიოდირომელიცდაწესდებამუხლების 10.9.1.1 და 

10.9.1.2 მიხედვითშეიძლებაშემდგომშემცირდეს 10.7 მუხლისსაფუძველზე. 

10.9.2  ანტიდოპინგურიწესისდარღვევა, 

სადაცსპორტსმენმაანსხვაპირმადაამტკიცარომჩადენილიიყობრალისანდაუდევრობისგარეშე,

არშეიძლებაჩაითვალოსდარღვევად 10.9 მუხლისმიზნებიდანდამომდინარე. ამასთან, 

ანდიტოპინგურიწესისდარღვევა, რომლისსანქცირებაცმოხდა 10.2.4.1 მუხლით, 

არშეიძლებაჩაითვალოსდარღვევად 10.9 მუხლისმიხედვით. 

10.9.3  დამატებითიწესებიპოტენციურიმრავალჯერადიდარღვევებისთვის 

10.9.3.1  1 მუხლი 10.9-ითდადგენილისანქციებისშესაფარდებლად, გარდა 10.9.3.2 და 

10.9.3.3 მუხლებისა, 

ანტიდოპინგურიწესებისდარღვევამხოლოდმაშინჩაითვლებამეორედარღვევად, 

თუსადსიდაამტკიცებს, 

რომსპორტსმენმაანსხვაპირმადამატებითდაარღვიაანტიდოპინგურიწესები, 

მასშემდეგრაცსადსმააცნობასპორტსმენსანსხვაპირსმათმიერჩადენილიანტიდოპინგურიწესებ

ისდარღვევისშესახებმუხლი 7-ითშეტყობინებისთვისდადგენილიწესებისდაცვით, 

ანმასშემდეგრაცსადსიგასწევსყველაგონივრულძალისხმევასრომშეატყობინოსდამრღვევსანტ

იდოპინგურიწესებისდარღვევისშესახებ. თუსადსიამასვერდაამტკიცებს, 

მაშინანტიდოპინგურიწესებისდარღვევაგანიხილებაროგორცპირველიდარღვევა, თუმცა, 

შესაძლებელიამასდაემატოსდამამძიმებელიგარემოებები. 

პირველიდარღვევისპერიოდშიმიღებულიშედეგებიგაუქმდება 10.10 მუხლისშესაბამისად.44 

                                                             
44 [კომენტარიმუხლზე 10.9.3.1: იგივეწესიგამოიყენება, 

როდესაცსანქციისდაკისრებისშემდგომსადსიაღმოაჩენსრომანტიდოპინგურიწესებისდარღვევისფაქტებიმოხდ

ასპორტსმენისთვისპირველიშეტყობინებისგაგზავნამდე,  სადსმაუნდადააწესოსსანქცია, 

რომელიცგამოყენებუილიქნებოდათუორივედარღვევაერთადიქნებოდაგანხილული, 

მათშორისგანიხილოსდამამძიმებელიგარემოებებისგამოყენება.] 
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10.9.3.2 

 თუსადსიდაამტკიცებსრომსპორტსმენმაანსხვაპირმაჩაიდინაანტიდოპინგურიწესების

დამატებითიდარღვევაშეტყობინებისგაგზავნამდე, დადარღვევამოხდა 12 

ანმეტითვისწინანპირველიშეტყობინებისშემდგომ, 

მაშინდისკვალიფიკაციისპერიოდისდაანგარიშებაუნდამოხდდესისე, 

თითქოსდამატებითიდარღვევაიყოსდამოუკიდებელიპირველიდარღვევადაამდისკვალიფიკა

ციისათვლაუნდამოხდესუკვედაკისრებულიდისკვალიფიკაციისშემდგომდაარამასთანერთა

დ. ამმუხლისგამოყენებისას, 

ერთადგანხილულიდარღვევებიუნდაგანხილულიქნესროგორცერთიდარღვევამუხლის 10.9.1 

მიზნებიდანგამომდინარე. 

 

10.9.3.3 თუსადსიდაამტკიცებსრომსპორტსმენმაანსხვაპირმაჩაიდინამუხლი 2.5 

გათვალისწინებულიდარღვევადოპინგკონტროლისპროცესთანდაკავშირებითდადამატებითს

ხვაანდიტოპინგურიწესისდარღვევა, მუხლი 2.5 

დადგენილიდარღვევაგანიხილებაროგორცცალკემდგომიპირველიდარღვევადასანქციაამდარ

ღვევისთვისდაეკისრებაარაერთობლივად, არამედმიყოლებით, 

იმდამატებითდარღვევასთანერთად, თუმასზედაწესდადისკვალიფიკაცია. 

ამმუხლისგამოყენებისას, დარღვევებიგანიხილებაროგორცერთიდარღვევამუხლი 10.9.1 

ისმიზნებისთვის. 

 

10.9.3.4

 თუსადსიდაამტკიცებსრომპირმაჩაიდინამეორეანმესამეანტიდოპინგურიწესისდარღვ

ევადისკვალიფიკაციისპერიოდში, 

დისკვალიფიკაციისპერიოდებიმრავალჯერადიდარღვევებისთვისუნდადაწესდესმიყოლები

თდაარაერთობლივად. 

 

10.9.4 ანტიდოპინგურიწესებისმრავალჯერადიდარღვევაათწლიანიპერიოდისგანმავლობაში 

მუხლის 10.9 მიზნებიდანგაომდინარე, აუცილებელია, რომთითოეულიანტიდოპინგურიწესი, 

დაირღვესათწლიანპერიოდში, რათაჩაითვალოსმრავალჯერადდარღვევად. 

10.10

 შედეგებისგაუქმებასაშეჯიბროპერიოდშისინჯისაღებასთანანანტიდოპინგურიწესების

დარღვევასთანდაკავშირებით 

მუხლი 9-ითგათვალისწინებულიდადებითისინჯისმიღებისშემდეგ, 

შეჯიბრისშედეგებისავტომატურგაუქმებასთანერთად, 

სპორტსმენისმიერმიღწეულიყველასხვასაშეჯიბროშედეგები, 

რასაცმანმიაღწიაამსინჯისაღებისშემდეგ (საშეჯიბროთუარასაშეჯიბროპერიოდში), 

ანიმპეროდიოდიდანროდესაცმოხდასხვაანტიდოპინგურიწესისდარღვევაწინასწარიშეჩერები

სანდისკვალიფიკაციისპერიოდისდაკისრებამდე, გაუქმდება, მათშორისმოხდებამედლების, 
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ქულებისადაჯილდოებისჩამორთმევა, 

თუსამართლიანობისპრინციპისხვაგვარადარმოითხოვს.45 

10.11 ფულადიჯილდოსგაუქმება 

სადსმა, რომელმაცდაიბრუნაფულადიჯილდოანტიდოპინგურიწესებისდარღვევისთვის, 

გაატარებსყველაზომასაღნიშნულიჯილდოსსხვასპორტსმენებისთვისგადასაცემად, 

რომლებიცმიიღებდნენამჯილდოს, 

თუსანქცირებულისპორტსმენიარმიიღებდაშეჯიბრშიმონაწილეობას.46 

 

10.12  ფინანსური შედეგები 

10.12.1 ანტიდოპინგური წესების დარღვევისთვის, სადსს თავისი დისკრეციის ფარგლებში 

და პროპორციულობის პრინციპიდან გამომდინარე, შეუძლია სპორტსმენისგან ან სხვა 

პირისგან ა) მოითხოვოს იმ ხარჯების ანაზღაურება, რაც დაკავშირებულია ანტიდოპინგური 

წესების დარღვევასთან დაკისრებული დისკვალიფიკაციის პერიოდისგან დამოუკიდებლად 

და/ან ბ) დააჯარიმოს სპორტსმენი ან სხვა პირი 2000 ევროს ოდენობით, როდესაც უკვე 

დაწესებულია დისკვალიფიკაციის პერიოდის მაქსიმალური ვადა.  

10.12.2 ფინანსური სანქციის დაწესება ან ხარჯების ანაზღაურება არ შეიძლება გახდეს 

დისკვალიფიკაციის შემცირების ან სხვა სანქციის გაუქმების საფუძველი, რომელიც 

დადგებოდა ასეთ შემთხვევაში.  

 

10.13 დისკვალიფიკაციისპერიოდისათვლა 

როდესაცსპორტსმენიუკვეიხდისდისკვალიფიკაციასანტიდოპინგურიწესებისდარღვევისთვი

ს, 

ახალიდისკვალიფიკაციისპერიოდიუნდადაიწყოსმიმდინარედისკვალიფიკაციისდასრულებ

ისშემდგომდღეს. სხვაშემთხვევაში, გარდაქვემოთმოყვანილიშემთხვევისა, 

დისკვალიფიკაციისპერიოდიუნდადაიწყოსმოსმენისორგანოსსაბოლოოგადაწყვეტილებისმი

ღებისდღიდან, ანროდესაცმოსმენისუფლებაზემოხდებაუარისთქმა, 

ანთუარჩატარდებამოსმენა, მაშინიმდღეს, 

როდესაცმოხდებადისკვალიფიკაციისაღიარებაანმისისხვაგვარადდაკისრება. 

                                                             
45 [კომენტარიმუხლზე 10.10: 

კოდექსისარცერთიმუხლიარზღუდავსსპორტსმენსანსხვაპირსმოითხოვოსზიანისანაზღაურებაიმპირისგან, 

რომელმაცჩაიდინაანტიდოპინგურიწესებისდარღვევადაზიანიმიაყენასუფთასპორტსმენსანსხვაპირს..] 

 

46 [კომენტარიმუხლზე 10.11: 

ესმუხლიარარისგამიზნულისადსსდააკისროსვალდებულებამოიპოვონჩამორთმეულისაპრიზოთანხა.  

თუანტიდოპინგურიორგანიზაციააირჩევსარმიიღოსზომებიჩამორთმეულისაპრიზოთანხისდასაბრუნებლად, 

მასშეუძლიამიანიჭოსამფულისდაბრუნებისუფლებამოსილებასპორტსმენს (სპორტსმენებს), 

რომელიცმიიღებდნენამთანხას. ამსაპრიზოთანხისმიღებისადაგანაწილების „გონივრულიზომები“ 

შეიძლებაგულისხმობდესშეგროვებულიჩამორთმეულისაპრიზოთანხისგამოყენებასსადსისადამისსპორტსმენე
ბისშორისარსებულიშეთანხმებისსაფუძველზე.] 
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10.13.1 ვადისგადაცილებები, რომელიცარარისდაკავშირებულისპორტსმენთანანსხვაპირთან 

როდესაცსახეზეამოსმენისჩატარებისვადისსერიოზულიგადაცილებაანდოპინგკონტროლისს

ხვაეტაპებისვადისგადაცილებადათუსპორტსმენსანსხვაპირსშეუძლიადაამტკიცოსრომესვად

ისგადაცილებაარარისმათთანდაკავშირებული, 

მაშინსანქციისდამკისრებელორგანოსშეუძლიადისკვალიფიკაციისპერიოდისათვლისდაწყება

იმთარიღიდან, 

როდესაცმოხდასინჯისაღებაანროდესაცბოლოსმოხდაანტიდოპინგურიწესისდარღვევა. 

ყველაშეჯიბრიდანგამომდინარეშედეგი, 

რომელიცმიღწეულიქნადისკვალიფიკაციისდაწესებიდან, 

მათშორისრეტროაქტიულიდისკვალიფიკაცია, უნდაგაუქმდეს.47 

10.13.2 დროებითიდისკვალიფიკაციისანდისკვალიფიკაციისპერიოდისმოხდისჩათვლა 

10.13.2.1 თუსპორტსმენიანსხვაპირიმოიხდისდროებითიდისკვალიფიკაციისპერიოდს, 

მასესპერიოდიჩაეთვებასაბოლოოდდაწესებულიდისკვალიფიკაციისპერიოდში. 

თუსპორტსმენიანსხვაპირიარმოიხდისდაწესებულდროებითდისკვალიფიკაციას, 

მაშინმასარეკუთვნისჩათვლაამპერიოდისთვის. 

თუდისლვალიფიკაიცისპერიოდიმოხდილიაიმგადაწყვეტილებისთანახმად, 

რომელიცშემდგომგასაჩვრდა, მაშინსპორტსმენსანსხვაპირსუნდაჩაეთვალოსისპერიოდი, 

რომელიცმოიხადადასაბოლოოდისკვალიფიკაციისათვლაში. 

10.13.2.2

 თუსპორტსმენიანსხვაპირინებაყოფლობითაღიარებსდროებითდისკვალიფიკაციასწერ

ილობითიფორმითიმანტიდოპინგურორგანიზაციასთან, 

რომელსაცაქვსშედეგებისმართვისუფლებამოსილეებადაშემდგომმოიხდისდროებითდისკვა

ლიფიკაციას, 

მასჩაეთვლებანებაყოფლობითიდისკვალიფიკაციისპერიოდისაბოლოოდასკვალიფიკაციისპე

რიოდში. 

სპორტსმენისანსხვაპირისმიერამწერილობითიაღიარებისასლიდროულადუნდაგაეგზავნოსყვ

ელამხარეს, რომელსაცაქვსუფლებამიიღოსესშეტყობინება 14.1 მუხლისთანახმად.48 

                                                             
47 [კომენტარიმუხლე 10.13.1: გარდა 2.1 მუხლითგათვალისწინებულიშემთხვევისა, 

ისპერიოდირაცანტიდოპინგურორგანიზაციასსჭირდებარომმიოპიოვოსსათანადოფაქტებიდადაამტკიცოსანტი

დოპინგურიწესებისდარღვევაშეიძლებაიყოსგრძელვადიანი, 

განსაკუთრებითმაშინროდესაცსპორტსმენმაანსხვაპირმაგამოიყენეაყველაღონე, 

რომთავიაარიდებინაგამჟღავნებისთვის. 

ამშემთხვევებისთვისარისგათვალისწინებულიამმუხლითდადგენილისანქცირებისვადისდაწესებაზემოქნილო

ბა..] 

48 [[კომენტარიმუხლზე 13.2.2.: 

სპორსმენისმიერდროებითდისკვალიფიკაციისაღარებაარარისბრალისაღიარებადაარუნდაიყოსგამოყენებული

სპორტსმენისსაწინააღმდეგოდ.] 
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10.13.2.3

 დისკვალიფიკაციისპერიოდშიარჩაითვლებადროებითიდისკვალიფიკაციისანნებაყოფ

ლობითიდისკვალიფიკაციისდაწესდებამდეპერიოდი, მიუხედავადიმისა, 

გადაწყვეტსთუარასპორტსმენირომაღარმიიღოსშეჯიბრშიმონაწილეობაანიქნებათუარაისგუნ

დისმიერშეჯიბრიდანმოხსნილი. 

10.13.2.4გუნდურსპორტშიდისკვალიფიკაციაეკისრებაგუნდს. 

თუსამართლიანობასხვაგვარადარმოითხოვს, 

დისკვალიფიკაციისპერიოდიუნდადაიწყოსმოსმენისშედეგადსაბოლოოგადაწყვეტილებისმი

ღებისთარიღიდან,ანმოსმენისუფლებაზეუარისშემთხევვაში, იმთარიღიდან, 

როდესაცმოხდადისკვალიფიკაციისაღიარებაანმისისხგვაგვარადდაკისრება. 

დროებითიდისკვალიფიკაციისპერიოდი 

(მიუხედავადიმისამოხდამისიაღიარებანებაყოფლობითთუმოხდამისიდაკისრება) 

უნდაჩაითვალოსსაბოლოოდაწესებულიდისკვალიფიკაციისვადაში. 

10.14 სტატუსიდროებითიდისკვალიფიკაციისანდისკვალიფიკაციისპერიოდში 

10.14.1 დისკვალიფიკაციის პერიოდში შეჯიბრებებში მონაწილეობის აკრძალვა 

არცერთდისკვალიფიცირებულსპორტსმენსანსხვაპირს, 

დისკვალიფიკაციისპერიოდშიარაქვსუფლებამონაწილეობამიიღოსშეჯიბრებებშიანსხვაღონი

სძიებებში 

(გარდასპეციალურიანტიდოპინგურისაგანმანათლებლოანსარეაბილიტაციოპროგრამებისა), 

რომლებიცორგანიზებულიახელმომწერიმხარის, მისიწევრიორგანიზაციის, 

ანამუკანასკნელისწევრიკლუბისანორგანიზაციისმიერ. 

ასევეპროფესიულილიგისმიერორგანიზებულიშიდათუსაერთაშორისოშეჯიბრებებშიანსამთა

ვრობოორგანოსმიერდაფინანსებულინებისმიერელიტარულთუნაციონალურიდონისსპორტუ

ლღონისძიებებში.  

ოთხწელზემეტითდისკვალიფიკცირებულსპორტსმენსანსხვაპირს, 

ოთხიწლისგასვლისშემდეგშეუძლიამონაწილეობამიიღოსადგილობრივღონისძიებებში, 

რომელიცარარისსანქცირებულიანკოდექსისხელმომწერისანკოდექსისხელმომწერისწევრისუ

ფლებამოსილებისქვეშ, მხოლოდიმპირობით, 

თუადგილობრივისპორტულიღონისძიებაარაძლევსსპორტსმენსუფლებამოსილებასმიიღოსმ

ონაწილეობაეროვნულანსაერთაშორისოღონისძიებაზედაარაძლევსსპორტსმენსადასხვაპირს

უფლებას, იმუშაონდაცულპირებთან. 

დისკვალიფიცირებულისპორტსმენიანსხვაპირიდისკვალიფიკაციისპერიოდშიექვემდებარებ

ატესტირებასდასადსისმოთხოვნებს, 

წარმოადგინოსადგილსამყოფელისშესახებინფორმაცია.49 

                                                             
49 [კომენტარიმუხლზე 10.14.1: მაგალითად, ქვემოთმოცემული 10.14.2 მუხლისთანახმად, 

დისკვალიფიცირებულსპორტსმენებსარშეუძლიათმონაწილეობამიიღონთავიანთიეროვნულიფედერაციისანამ

ეროვნულიფედერაციისწევრიკლუბისმიერორგანიზებულსასწავლობანაკში, გამოფენაშიანვარჯიშში, 

რომელიცფინანსდებასამთავრობოსააგენტოსმიერ. გარდაამისა, 

დისკვალიფიცირებულისპორტსმენიარშეიძლებამონაწილეობდესარა-ხელმომწერპროფესიონალურლიგაში 
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10.14.2 ვარჯიშზე დაბრუნება 

10.14.1 მუხლიდანგამონაკლისისსახით, 

სპორტსმენსშეუძლიადაბრუნდესგუნდთანერთადვარჯიშზეანგამოიყენოსკლუბის, 

სადსისწევრისანხელმწომწერისწევრიორგანიზაციისინვენტარი: 1. 

დისკვალიფიკაციისპერიოდისამოწურვისბოლოორითვისგანმავლობაშიან 2) 

დაკისრებულიდისკვალიფიკაციისბოლოერთიმეოთხედისგანმავლობაში.50 

10.14.3

 დისკვალიფიკაციისანდროებითიდისკვალიფიკაციისპერიოდშიშეჯიბრშიმონაწილეობი

საკრძალვისდარღვევა 

თუდისკვალიფიცირებულისპორტსმენიანსხვაპირი,  დაარღვევს 10.14.1-

ითდადგენილიმონაწილეობისაკრძალვას, 

ასეთიმონაწილეობისშედეგებიგაუქმდებადადაწესდებადისკვალიფიკაციისახალიპერიოდი, 

რომლისხანგრძლივობატოლიადისკვალიფიკაციისპირველიპერიოდის, 

დაისდაემატებათავდაპირველიდისკვალიფიკაციისპერიოდს, მისიდასრულებისშემდგომ. 

ახალიდისკვალიფიკაციისპერიოდი, მათშორისგაფრთხილებისპერიოდი, 

შეიძლებაგანისაზღვროსკონკრეტულადსპორტსმენისანსხვაპირისბრალეულობისხარისხით. 

იმისგანსაზღვრა, 

ჩაიდინათუარასპორტსმენმაანსხვაპირმამონაწილეობისწესისდარღვევადაშესაფერისისანქცია, 

უნდამოხდესიმანტიდოპინგურიორგანიზაციისმიერ, 

რომელმაცგანახორციელაშედეგებისმართვაპირველიდისკვალიფიკაციისპერიოდში. 

ესგადაწყვეტილებაშეიძლებაგასაჩივრდესმე-13 მუხლისშესაბამისად.  

                                                                                                                                                                                                    
(მაგ., ჰოკეისეროვნულილიგა, კალათბურთისეროვნულიასოციაციადაა.შ.), არა-

ხელმომწერისაერთაშორისოღონისძიებისორგანიზაციისანარა-

ხელმომწერიეროვნულიდონისორგანიზებულიღონისძიებებში 10.14.3-

ემუხლშიმოცემულიშედეგებისდადგომისგარეშე. ტერმინი ”აქტივობა” 

ასევემოიცავსადმინისტრაციულსაქმიანობას, მაგალითად, 

ამმუხლშიაღწერილიორგანიზაციისოფიციალურდირექტორად, ოფიცრად, 

თანამშრომლადანმოხალისედყოფნას. 

ერთსპორტშიდაწესებულიდისკვალიფიკაციაასევეაღიარებულიუნდაიყოსსხვასპორტისსახეობისმიერ (იხ. 

მუხლი 15.1, გადაწყვეტილებებისავტომატურისავალდებულომოქმედება). სპორტსმენსანსხვაპირს, 

რომელიციხდისდისკვალიფიკაციისპერიოდს, არაქვსუფლებაიყოსმწვრთნელიანსპორსმენისდამხმარეპირი, 

ხოლოამვალდებულებისდარღვევამშეიძლებაგამოიწვიოსსხვასპორტსმენისმიერ 2.10-ისდარღვევა. 

დისკვალიფიკაციისპერიოდშიგანხორციელებულინებისმიერიშესრულებისსტანდარტიარიქნებააღიარებულის

ადსის ან საქართველოს ეროვნულიფედერაციებისმიერრაიმემიზნისთვის.] 

50 [კომენტარიმუხლზე10.14.2: ბევრგუნდურსპორტშიდაზოგიერთინდივიდუალურსპორტში 

(მაგალითადთხილამურებითხტომაანტანვარჯიში) სპორტსმენებსარშეუძლიათთავადეფექტურადივარჯიშონ , 

იმისთვისრომმოემზადონშეჯიბრისთვისდისკვალიფიკაციისპერიოდში. იმპერიოდისგანმავლობაში, 

რაცამმუხლშიარისმითითებული, 

დისკვალიფიცირებულსპორტსმენსშეუძლიამხოლოდვარჯიშიდაარშეუძლიამონაწილეობამიიღოსშეჯიბრშიან

აქტივობებში, რაცგაწერილიამუხლში 14.1 ] 
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სპორტსმენსანსხვაპირს, 

რომელმაცდაარღვიამონაწილეობისწესიდროებითდისკვალიფიკაციისპერიოდში, 

რომელიცაღწერილიამუხლში 10.14.1, 

არშეიძლებამიეცესშეღავათიდროებითიდისკვალიფიკაციისმოხდისპერიოდისთვისდაამშეჯიბ

რშიმიღწეულიყველაშედეგიუნდაგაუქმდეს. 

თუსპორტსმენისდამხმარეპერსონალიანსხვაპირიდაეხმარებაპირსმონაწილეობისწესისდარღვევ

აშიდისკვალიფიკაციისანდროებითიდისკვალიფიკაციისპერიოდში, 

სადსმაუნდადააკისროსმასსანქციები 2.9 მუხლისდარღვევისგამო. 

10.14.4 ფინანსური დახმარების შეწყვეტა დისკვალიფიკაციის პერიოდში 

ნებისმიერიანტიდოპინგურიწესისდარღვევისთვის, 

რომელიცარითვალისწინებსშემცირებულსანქციასმუხლების 10.5 და 10.6 შესაბამისად, 

ზოგიერთიანყველასპორტთანდაკავშირებულიფინანსურიდახმარებაანსხვასპორტთანდაკავშირ

ებულისარგებელიუნდაშეჩერდესსადსის, საქართველოსმთავრობის, 

საქართველოსეროვნულიოლიმპიურიკომიტეტის, 

საქართველოსეროვნულიპარალიმიმპიურიკომიტეტისადაეროვნულიფედერაციებისგან. 

10.15 სანქციისავტომატურიგამოქვეყნება 

სანქციის სავალდებულო ნაწილი უნდა ითვალისწინებდეს ავტომატურ გამოქვეყნებას, 

როგორც ეს დადგენილია მუხლით 14.3. 

მუხლი 11 შედეგებიგუნდებისთვის 

 

11.1 გუნდური სპორტული სახეობების ტესტირება  

თუერთზემეტსპორტსმენსღონისძიებასთანდაკავშირებითგაეგზავნებაშეტყობინებაან

ტიდოპინგურიწესებისდარღვევისშესახებმე-7 მუხლისშესაბამისად, 

მაშინამღონისძიებისორგანიზატორმა, ღონისძიებისგანმავლობაში, 

უნდაჩაატაროსგუნდისმიზნობრივიშესაბამისიტესტირება. 

 

11.2 შედეგები სპორტის გუნდური სახეობებისთვის  

 

თუსპორტულიღონისძიებისდროსსპორტისგუნდურსახეობაშიგამოვლენილიიქნაანტიდოპინ

გურიწესებისდარღვევაორიანმეტიგუნდისწევრისმიერ, 

ანტიდოპინგურიწესებისდამრღვევსპორტსმენებზედაკისრებულისანქციისგარდა, 

ღონისძიებისორგანიზატორმა, შესაბამისისანქციებიუნდადააწესოსგუნდზეც (მაგალითად, 

ქულებისჩამორთმევა, შეჯიბრიდანდისკვალიფიკაციაანსხვასანქცია). 
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11.3 ღონისძიების ორგანიზატორის მიერ უფრო მკაცრი სანქციების დაწესება სპორტის 

გუნდური სახეობებისთვის  

ღონისძიებისორგანიზატორმაშეიძლებადააწესოსუფრომკაცრიზომებივიდრეესგათვალისწინ

ებულია 11.2 მუხლისმიხედვით.51 

მუხლი12 სადსის მიერ სანქციების დაწესება სხვა სპორტულ ორგანიზაციების მიმართ 

 

როდესაც სადსისთვის ცნობილი გახდება, რომ საქართველოში მოქმედი ეროვნული 

ფედერაცია ან სხვა სპორტული ორგანიზაცია, რომლის მიმართაც მას გააჩნია 

უფლებამოსილება, არ შეასრულებს, არ განახორციელებს და სისრულეში არ მოიყვანს 

ანტიდოპინგურ წესებს თავისი იურისდიქციის ფარგლებში, სადს შეუძლია მოსთხოვოს 

საქართველოს ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტს, საქართველოს მთავრობას ან საერთაშორისო 

ფედერაციას გაატარონ შემდეგი დისციპლინური ღონისძიებები, ან, როდესაც მას აქვს ამის 

უფლებამოსილება, თვითნ გაატაროს ეს დამატებითი დისციპლინური ღონისძიებები: 

12.1 კონკრეტული პერიოდის განმავლობაში აუკრძალოს ყველა ან ამ ორგანიზაციის 

ზოგიერთ წევრს სამომავლო ღონისძიებებსა თუ ყველა ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება.  

12.2 გაატაროს დამატებითი დისციპლინური ღონისძიებები ამ ორგანიზაციის ან მისი 

ორგანოს აღიარებასთან, სადსის მიერ ჩატარებულ ღონისძიებაში მონაწილეობასთან და/ან 

დააჯარიმოს ეს ორგანიზაცია ან მისი ორგანო შემდეგი გარემოებების არსებობის 

საფუძველზე:  

12.2.1 როდესაც ამ ანტიდოპინგური წესების ოთხი დარღვევა (გარდა მუხლი 2.4 

დარღვევებისა) ჩადენილია იმ სპორტსმენის ან სხვა პირის მიერ ვინც დაკავშირებულია ამ 

ორგანიზაციასა ან მის ორგანოსთან 12 თვიანი პერიოდის მანძილზე. ამ შემთხვევაში: ა) ამ 

ორგანიზაციის ან მისი ორგანოს ყველა ან ზოგიერთ წევრს შეიძლება აეკრძალოს სადსის 

მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება ორ წლამდე და/ან ბ) ეს 

ორგანიზაცია ან ორგანო ჯარიმდება 4000 ევრომდე ჯარიმით.  

12.2.2 როდესაც ოთხი ან მეტი ანდიტოპინგური წესების დარღვევა (გარდა მუხლი 2.4 

გათვალისწინებული დარღვევისა) განხორციელდა მუხლი 12.2.1-ით გათვალისწინებულ 

დარღვევებთან ერთად სპორტსმენის ან სხვა პირის მიერ რომელიც დაკავშირებულია ამ 

ორგანიზაციასთან ან ორგანოსთან 12 თვიანი პერიოდის განმავლობაში. ამ შემთხვევაში ეს 

ორგანიზაციას ან მის ორგანოს შეიძლება აეკრძალოს მონაწილეობა ოთხ წლამდე.   

12.2.3 როდესაც ორგანიზაციასთან ან მის ორგანოსთან დაკავშირებული ერთ სპორტსმენზე 

ან სხვა პირზე მეტი ჩაიდენს ანტიდოპინგური წესების დარღვევას საერთაშორისო 

ღონისძიებაზე. ამ შემთხვევაში, ეს ორგანიზაცია ან  ორგანო შეიძლება დაჯარიმდეს 3000 

ევროს ოდენობით.  

                                                             
51 [კომენტარი მუხლზე 11.3: მაგალითად, საერთაშორისო ოლიმპიურამ კომიტეტმა შეიძლება დაადგინოს 

წესები, რომელიც ითხოვს გუნდის დისკვალიფიკაციას ოლიმპიურ თამაშებზე უფრო ნაკლები 

ანტიდოპინგური წესების დარღვევის გამო ოლიმპიური თამაშების განმავლობაში.] 
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12.2.4 როდესაც ორგანიზაცია ან ორგანო ვერ ახდენს სადსის სათანადოდ ინფორმირებას 

სპორტსმენის ადგილსამყოფელის შესახებ, მას შემდეგ რაც მიიღო ამ მოთხოვნის 

შეტყობინება სადსისგან. ამ შემთხვევაში ეს ორგანიზაცია ან მისი ორგანო შეიძლება 

დაჯარიმდეს 1000 ევროს ოდენობით თითოეული სპორტსმენის საკითხთან დაკავშირებით, 

ამასთან მას ასევე დაეკისრება ყველა იმ ხარჯის ანაზღაურება რაც სადსმა გასწია ამ 

ორგანიზაციის ან ორგანოს წევრი სპორტსმენის ტესტირებისთვის.  

12.3 შეუჩეროს ამ ორგანიზაციას მთლიანი ან ნაწილობრივი დაფინანსება ან სხვა 

ფინანსური ან არაფინანსური დახმარება. 

12.4 დაავალდებულოს ეს ორგანიზაცია ან ორგანო, რომ აუნაზღაუროს სადს ყველა ხარჯი 

(მათ შორის ლაბორატორიის ხარჯი, საქმის განხილვის ხარჯები და მგზავრობა), რაც 

დაკავშირებულია ამ ორგანიზაციის ან ორგანოს წევრი სპორტსმენის ან სხვა პირის მიერ 

ანტიდოპინგური წესების დარღვევასთან.  

 

მუხლი 13 შედეგების მართვა: გასაჩივრება52 

 

13.1 გასაჩივრებას დაქვემდებარებული გადაწყვეტილებები 

ამკოდექსზე, 

ანკოდექსისმიხედვითმიღებულიგადაწყვეტილებებისგასაჩივრებაშესაძლებელია 13.2 -13.7 

მუხლებისშესაბამისად, ანკოდექსისსხვამუხლებითგათვალისწინებულშემთხვევებში, 

ანსაერთაშორისოსტანდარტებისშესაბამისად. 

პირველიგადაწყვეტილებაძალაშირჩებაგასაჩივრებისპერიოდში, 

თუსააპელაციოორგანოსხვაგვარადარგადაწყვეტს. 

13.1.1 განხილვის საგანი არ არის შეზღუდული 

აპელაციისგანხილვისსაგანიმოიცავსგანხილვისთემასთანდაკავშირებულყველასაკითხსდაარ

არისშეზღუდულიმხოლოდიმსაკითხებითდასაგნით, 

რაცპირველინსტანციაშიიყოწარდგენილი. 

ნებისმიერმხარესშეუძლიაწარადგინოსმტკიცებულება, 

სამართლებრივიარგუმენტებიდამოთხოვნები, 

რომლებიცარიყოწამოწეულიპირველინსტანციაშიიმდენად, 

რამდენადაცმათიწარმოშობადაკავშირებულიაერთიდაიმივექმედებისგანანზოგადიფაქტების

                                                             
52 [კომენტარი მუხლზე 13: კოდექსის მიზანია გადაწყვიტოს ანტიდოპინგური საკითხები სამართლიანი და 

გამჭირვალე პროცესის შედეგად გასაჩივრების უფლებით. ანტიდოპინგური ორგანიზაციების მიერ მიღებული 

ანტიდოპინგური გადაწყვეტილებების გამჭირვალეობა უზრუნველყოფილია მუხლით 14. განსაზღვრულ 

პირებსა და ორგანიზაციებს, მათ შორის მსოფლიო ანტიდოპინგურ სააგენტოს, აქვთ შესაძლებობა გაასაჩირონ 

ეს გადაწყვეტილებები. გაითვალისწინეთ, რომ დაინტერესებული პირებისა და ორგანიზაციების განმარტება, 

რომელსაც აქვთ გასაჩივრების უფლება მუხლი 13-ის  შესაბამისად, არ გულისხმობს იმ სპორტსმენებსა და 

ფედერაციებს, რომელთაც შეიძლება სარგებელი ნახონ სხვა მოასპარეზეს დისკვალიფიკაციით.]] 
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ადაგარემოებებისგან, 

რომელიცწარმოდგენილიიყოპირველინსტანციაშიმოსმენისპერიოდში..53 

13.1.2

 საერთაშორისოსპორტულიარბიტრაჟიარუნდაიყოსშეზღუდულიგასაჩივრებულისაქმ

ისდადგენილიგარემოებებით 

თავისგადაწყვეტილებებში, 

საერთაშორისოსპორტულიარბიტრაჟიარუნდაიყოსშეზღუდულიგასაჩივრებულიგადაწყვეტი

ლებისმიმღებიორგანოსდისკრეციით.54 

13.1.3 

 მსოფლიოანტიდოპინგურისააგენტოარარისვალდებულიამოწუროსმოქმედებისშიდას

შუალებები 

იმშემთხვევაში, როდესაცმსოფლიოანტიდოპინგურორგანიზაციასაქვსაპელაციისუფლებამე-

13 მუხლისმიხედვითდაარცერთისხვამხარე, 

რომელიცჩართულიიყოპროცესშიარასაჩივრებსამგადაწყვეტილებას, 

მსოფლიოანტიდოპინგურსააგენტოსუფლებააქვსგაასაჩივროსგადაწყვეტილებაპირდაპირსაე

რთაშორისოსპორტულარბიტრაჟში, მაშინაცკი, 

როდესაცარარისამოწურულიშიდაპროცესითგათვალისწინებულისხვასაშუალებები.55 

 

13.2

 გასაჩივრებაანტიდოპიუგურიწესებისდარღვევასთანდაკავშირებითმიღებულგადაწყვეტ

ილებებზე, შედეგებზე, დროებითსანქციებზე, 

გადაწყვეტილებებისაღსრულებასადაუფლებამოსილებაზე 

ანტიდოპინგურიწესებისდარღვევისფაქტისდადასტურებისშესახებგადაწყვეტილება, 

შესაბამისისანქციებისდაკისრებისანარდაკისრებისშესახებ, 

ანანტიდოპინგურიწესებისდარღვევისფაქტისუარყოფისშესახებ; 

გადაწყვეტილებაანტიდოპინგურიწესებისდარღვევისგანხილვისგაგრძელებისშეუძლებლობი

სშესახებპროცედურულიმიზეზებისგამო 

                                                             
53 [კომენტარი მუხლზე 13.1.1: განახლებულიტექსტიარგულისხმობს 2015 

წლისკოდექსისმნიშვნელოვანცვლილებას, არამედგამოიყენებასიცხადისთვის. მაგალითად, 

როდესაცპირველინსტანციაშიმოსმენისდროსსპორტსმენტსდაეკისრაპასუხისმგებლობამხოლოდგაყალბებისთ

ვის, თუმცა, შეიძლებაასევეყოფილიყოთანამონაწილეობა, 

სააპელაციოორგანოსშეუძლიაგანიხილოსორივებრალდებადადააკისროსსანქციაორივესთვის.] 

54 [კომენტარი მუხლზე 13.1.2CAS -ისმიერსაქმისწარმოებახდებახელახლა. მანამდეარსებული 

საქმისწარმოებაარზღუდავსმტკიცებულებებსანარაქვსწონა CAS -ისმიერსაქმისწარმოებისას.] 

55 [კომენტარი მუხლზე 13.1.3: როდესაც გადაწყვეტილება მიიღება სადსის მიერ საქმის წარმოების ბოლო 

ეტაპამდე (მაგალითად, პირველი განხილვისას), და არც ერთი მხარე არ აირჩევს რომ გაასაჩივროს 

გადაწყვეტილება, მაშინ მსოფლიო ანტიდოპინგურ სააგენტოს უფლება აქვს გვერდი აუაროს დარჩენილ შიდა 

პროცედურებს და საქმე გაასაჩივროს პირდაპირ საერთაშორისო სპორტულ არბიტრაჟში.] 
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(როგორიცაამაგალითადხანდაზმულობისვადისგასვლა); 

მსოფლიოანტიდოპინგურიორგანიზაციისმიერმიღებულიგადაწყვეტილებაუარითქვასგამონა

კლისისდაშვებაზესპორტიდანწასულისპორტმენისთვისრომგაუქმდესექვსთვიანიშეტყობინე

ბისვალდებულება, 

რომელიცმასკოდექსისმიხედვითევალებასპორტშიდასაბრუნებლადმუხლი 5.6.1-

ისმიხედვით; 

მსოფლიოანტიდოპინგურისააგენტოსმიერმიღებულგადაწყვეტილებადანიშნოსშედეგებისმა

რთვისორგანოკოდექსისმუხლი 7.1 მიხედვით; 

სადსისმიერმიღებულიგადაწყვეტილებაარჩათვალოსუარყოფითიანალიტიკურიშედეგიანატ

იპურიშედეგიანტიდოპინგურიწესებისდარღვევადანგადაწეტყვეტილებარომარგააგრძელოსწ

არმოებაანტიდოპინგურიწესებისდარღვევისფაქტზემასშემდეგ, 

რაცგანახორციელაგამოძიებაშედეგებისმართვისსაერთაშორისოსტანდარტებისმიხედვით; 

გადაწყვეტილება, 

რომდააკისროსანგააუქმოსდროებითიდისკვალიფიკაციაწინასწარიმოსმენისსაფუძველზე; 

სადსისმიერ 7.4 მუხლითდადგენილმოთხოვნებისშეუსრლებლობა; 

გადაწყვეტილებარომსადსსარგააჩნიაუფლებამოსილება, 

დაიწყოსწარმოებაანტიდოპინგურიწესებისშესაძლოდარღვევაზეანმისშედეგებზე; 

გადაწყვეტილებარომდაწესდესანარდაწესდესდისკვალიფიკაცია, 

რომმოხდესსტატუსისაღდგენაანგაუქმება, რომდადგესშედეგებიმუხლის 10.7.1 ისმიხედვით; 

კოდექსისმუხლების 7.1.4 და 7.1.5 დარღვევა; მუხლის 108.1 დარღვევა; 

გადაწყვეტილებამუხლის 10.14.3 შესაბამისად; 

გადაწყვეტილებარომსადსმაარაღასრულოსსხვაანტიდოპინგურიორგანიზაციისმიერმიღებუ

ლიგადაწყვეტილებამუხლი 15-ისშესაბამისად; დაგადაწყვეტილებაკოდექსისმუხლის 27.3 

შესაბამისად, შეიძლებამხოლოდდამხოლოდგასაჩივრდესმუხლის 13.2 მიხედვით. 

 

13.2.1 

 გასაჩივრებარომელიცეხებასაერთაშორისოსპორტსმენებსანსაერთაშორისოღონისძიებ

ებს 

ისშეთხვევები, 

რომელიცდაკავშირებულიასაერთაშორისოღონისძიებებშიმონაწილეობისმიღებასთანანსაერ

თაშორისოდონისსპორტსმენებთანდაკავშირებულგადაწყვეტილებებთან, 

გასაჩივრდებაექსკლუზიურადსაერთაშორისოსპორტულარბიტრაჟში.56 

13.2.2  სპორტსმენთანანსხვაპირებთანდაკავშირებულიგასაჩივრება 

შემთხვევები, როდესაცსახეზეარარის 13.2.1 მუხლითგათვალისწინებულიპირობები, 

გადაწყვეტილებაშეიძლებაგასაჩირდესსადსისსააპელაციოპანელში. 

                                                             
56 [კომენტარი მუხლზე 13.2.1: სპორტული საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილებები საბოლოოა და 

მბოჭავი გარდა გამოსაყენებელი სამართლით გათვალისწინებული შემთხვევისა, რომელიც ითვალისწინებს ამ 

გადაწყვეტილების გაუქმებას ან აღსრულებას.] 
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გასაჩივრებისპროცესიუნდაწარიმართოსშედეგებისმართვისსაერთაშორისოსტანდარტისშესა

ბამისად. 

13.2.2.1  სადსისსააპელაციოპანელშისაქმისგანხილვა 

13.2.2.1.1

 სადსისსააპელაციოპანელიუნდაშედგებოდესდამოუკიდებელითავმჯდომარისგანდაო

თხისხვადამოუკიდებელიწევრისგან. 

13.2.2.1.2 

 თითოეულიწევრიუნდადაინიშნოსმათიანტიდოპინგურიგამოცდილებისშესაბამისად, 

მათშორისსამართლებრივი, სპორტული, 

სამეციდინოანსამეცნიეროსაქმიანობისგათვალისწინებით. 

თითეულიწევრიუნდადაინიშნოსერთხელგანახლებადიოთხწლიანიპერიოდით. 

13.2.2.1.3  დანიშნულიწევრებიუნდაიყვნენდამოუკიდებლები. საბჭოსწევრები, 

თანამშრომლები, კომისიისწევრები, 

კონსულტანტებიდასადსისანმასთანდაკავსირებულიორგანიზაციის 

(მაგალითადდელეგირებულიმესამემხარე) ოფიციალურიწარმომადგენლები, ასევეპირი, 

რომელიცჩართულიიყოწინასწარგამოძიებაში, 

ანშედეგებისმართვასიარშეიძლებადაინიშნონსადსისგასაჩივრებისპანელისწევრებადანადმინ

ისტრატორებად. განსაკუთრებით, 

არცერთიწევრიარშეიძლებაიყოსდაკავშირებულიამსაქმეშითერაპიულიგამოყენებისგამონაკლ

ისისგაცემასთან, 

შედეგებისმართვისგადაწყვეტილებასანპირველინსტანციაშიანგასაჩივრებასთანრომელიცუკა

ვშირდებაიმავესპორტსმენსანსაქმეს. 

13.2.2.1.4 

 სადსისანტიდოპინგურიგასაჩივრებისპანელსუნდაშეეძლოსგანხილვისჩატარებასდსი

სანნებისმიერიმესამემხარისჩარევისგარეშე. 

13.2.2.1.5 

 თუთავმდჯომარისმიერდანიშნულწევრსარუნდაანარშეუძლიასაქმისგანხილვაშიმონა

წილეობა, 

თავმდჯომარესშეუძლიადანიშნოსმისიშემცველიანთავიდანდააკომპლექტოსმთლიანიპანელ

ი. 

 

13.2.2.1.6  საქართველოს ანტიდოპინგური გასაჩივრების პანელს აქვს უფლებამოსილება, 

თავისი დისკრეციის ფარგლებში დანიშნოს ექსპერტი გადაწყვეტილების მიღებაში 

დასახმარებლად.  

13.2.2.1.7 საერთაშორისო ფედერაციას, დაკავშირებულ ეროვნულ ფედერაციას, 

ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტს (თუ ისინი არ წარმოადგენენ მხარეს) მსოფლიო 

ანტიდოპინგურმა სააგენტომ შეიძლება მისცეს უფლება დაესწრონ საქმის განხილვას 

როგორც დამკვირვებლები.  
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13.2.2.1.8  ამ მუხლით გათვალისწინებული განხილვა უნდა ჩატარდეს სწრაფად და 

ექფექტურად. ღონისძიებებთან დაკავშირებული განხილვები უნდა ჩატარდეს დაჩქარებული 

წესით. 

13.2.2.2  საქართველოს ანტიდოპინგური გასაჩივრების პანელის მიერ საქმისწარმოება    

13.2.2.2.1 საქართველოს ანტიდოპინგური გასაჩივრების პანელის მიერ საქმის წარმოება 

უნდა მოხდეს შედეგების მართვის საერთაშორისო სტანდარტის მე-8, მე-9 და მე-10 

მუხლებით დადაგენილი პრინციპების შესაბამისად.  

13.2.2.2.2 თავმჯდომარემ უნდა დანიშნოს სამი წევრი (მათ შორის ერთი შეიძლება იყოს 

თავმჯდომარე) საქმის განხილვისთვის. ამ შემთხვევაში პანელის ერთი წევრი უნდა იყოს 

კვალიფიციური იურისტი, სულ მცირე სამწლიანი შესაბამისი იურიდიული განათლებით, 

ერთი წევრი უნდა იყოს კვალიფიციური პრაქტიკოსი ექიმი რომელსაც გააჩნია სულ მცირე 

სამწლიანი შესაბამისი გამოცდილება.  

13.2.2.2.3 დანიშვნისას, თითოეულმა წევრმა ხელი უნდა მოაწეროს დეკლარაციას, რომ 

არ არსებობს ფაქტობრივი გარემოებები, რაც მათთვის გახდა ცნობილი, რომელიც ხელს 

შეუშლის მათ მიუკერძოებლობას, გარდა იმ გარემოებებისა, რაც მათთვის საქმიდან 

გამომდინარე გახდა ცნობილი.  

13.2.2.2.4 მოსარჩელემ უნდა წარმოადგინოს თავისი საქმე, ხოლო მოპასუხემ უნდა 

წარმოადგინოს თავისი საქმე შეპასუხებაში.  

13.2.2.2.5 თუ რომელიმე მხარე ვერ მიიღებს მონაწილეობას განხილვაში შეტყობინების 

მიღების მიუხედავად, საქმის განხილვა მაინც უნდა ჩატარდეს.  

13.2.2.2.6 თითოეულ მხარეს უფლება აქვს ჰყავდეს წარმომადგენელი თავისი ხარჯებით.  

13.2.2.2.7 თითოეულ მხარეს უფლება აქვს ჰყავდეს თარჯიმანი თავისი ხარჯებით.  

13.2.2.2.8 თითოეულ მხარეს უფლება აქვს ხელი მიუწვდებოდეს და წარმოადგინოს 

შესაბამისი მტკიცებულებები, წერილობითი და ზეპირი წარდგინებები, და დაკითხოს 

მოწმეები.  

13.2.2.3 სადსის გასაჩივრების პანელის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები  

13.2.2.3.1  განხილვის დასრულებისას ან მისი დასრულებიდან მალევე, სადსის 

გასაჩივრების პანელმა უნდა გამოსცეს წერილობითი, დათარიღებული და ხელმოწერილი 

გადაწყვეტილება შედეგების მართვის საერთაშორისო სტანდარტის მე-9 მუხლით 

დადგენილი პრინციპების გათვალისწინებით. 

13.2.2.3.2 გადაწყვეტილება უნდა მოიცავდეს იმ მიზეზებს რამაც განაპირობა 

გადაწყვეტილება დისკვალიფიკაციის პერიოდის დაწესებასთან დაკავშირებით, მათ შორის 

იმის დასაბუთებას, თუ რატომ არ მოხდა დისკვალიფიკაციის მაქსიმალური პერიოდის 

გამოყენება ასეთის არსებობის შემთხვევაში.  

13.2.2.3.3 სადსმა უნდაა ცნობოს სპორტსმენს ან სხვა პირს, მის ეროვნულ ფედერაციას 

და ანტიდოპინგურ ორგანიზაციებს, რომელთაც აქვთ გასააჩივრების უფლება მუხლის 13.2.3 

შესაბამისად, გადაწყვეტილების შესახებ, და დაუყოვნებლივ განათავსოს ინფორმაცია 

ადამსში. 
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13.2.2.3.4 გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს 13.2.3 მუხლის შესაბამისად და 

გასაჯაროვდეს მუხლის 14.3 შესაბამისად.  

13.2.3 გასაჩივრების უფლების მქონე პირები  

13.2.3.1

 გასაჩივრებარომელიცეხებასაერთაშორისოდონისსპორტსმენებსანსაერთაშორისოღონ

ისძიებებს 

13.2.1გათვალისწინებულშემთხვევებში, 

შემდეგპირებსაქვსსაერთაშორისოსპორტულარბიტრაჟშიგასაჩივრებისუფლება: ა) 

სპორტსმენსანსხვაპირსრომელიცარისგასაჩივრებულიგადაწყვეტილებისსუბიექტი; ბ) 

საქმეშიარსებულისხვამხარეს, ვისმიმართაცმიღებულიაგადაწყვეტილება; გ) 

შესაბამისსაერთაშორისოფედერაციას; დ) სადსსან 

(თუგანსხვავებულია)იმქვეყნისეროვნულანტიდოპინგურორგანიზაციას, 

რომლისრეზიტენტი, მოქალაქეანლიცენზიისმფლობელიარისდამრღვევიპირი; დ) 

საერთაშორისოოლიმპიურიკომიტეტსანსაერთაშორისოპარალიმპიურიკომიტეტს, 

როდესაცგადაწყვეტილებასშეიძლებაგავლენაჰქონდესოლიმპიურთამაშებსაანპარალიმპიურ

თამაშებზე, მათშორისგადაწყვეტილებები, 

რომლებიცეხებაოლიმპიურითამაშებისდაპარალიმპიურითამაშებშიმონაწილეობისუფლებას; 

ე) მსოფლიოანტიდოპინგურსააგენტოს. 

 

13.2.3.2 გასაჩივრებარომელიცეხებასხვასპორტსმენებსდასხვაპირებსიმშემთხვევებში, 

როდესაცსახეზეა 13.2.2 მუხლითგათვალისწინებულიშემთხვევები, 

გასაჩივრებისუფლებისმქონეპირებიუნდაგანისაზღვროსეროვნულიანტიდოპინგურიორგანი

ზაციისწესებით, მაგრამსულმცირეუნდამოიცავდესშემდეგმხარეებს: ა) 

სპორტსმენიანსხვაპირი, რომელიცარისგასაჩივრებულიგადაწყვეტილებისსუბიექტი; ბ) 

საქმეშიარსებულისხვამხარე, ვისმიმართაცარისგამოტანილიგადაწყვეტილება; გ) 

შესაბამისისაერთაშორისოფედერაცია; დ) სადსი (ანთუგასნსხვავებულია) 

იმქვეყნისეროვნულიანტიდოპინგურიორგანიზაცია, რომლისრეზიტენტი, 

მოქალაქეანლიცენზიისმფლობელიარისდამრღვევიპირი; დ) 

საერთაშორისოოლიმპიურიკომიტეტიანსაერთაშორისოპარალიმპიურიკომიტეტი, 

როდესაცგადაწყვეტილებასშეიძლებაგავლენაჰქონდესოლიმპიურთამაშებსაანპარალიმპიურთამა

შებზე, 

მათშორისგადაწყვეტილებები,რომლებიცეხებაოლიმპიურითამაშებისდაპარალიმპიურითამაშ

ებშიმონაწილეობისუფლებას; ე) მსოფლიოანტიდოპინგურსააგენტო. 13.2.2 

მუხლისშესაბამისად, WADA- ს, საერთაშორისოოლიმპიურკომიტეტს, 

საერთაშორისოპარაოლიმპიურკომიტეტსადაშესაბამისსაერთაშორისოფედერაციასასევეაქვთ

უფლება, მიმართონ CAS- ს, 

ეროვნულიდონისსააპელაციოორგანოსგადაწყვეტილებასთანდაკავშირებით. 

საჩივრისშემტანნებისმიერმხარესუფლებააქვსმიიღოსდახმარებასაერთაშორისოსპორტულია

რბიტრაჟისგან, 



63 
 

იმეროვნულიანტიდოპინგურიორგანიზაციისგანინფორმაციისგამოსათხოვად, 

რომლისგადაწყვეტილებაცგასაჩივრებულია. ინფორმაციაწარმოდგენილიუნდაიყოს, 

თუსაერთაშორისოსპორტულიარბიტრაჟიასეგადაწყვეტს. 

 

13.2.3.3 შეტყობინების ვალდებულება  

საერთაშორისოსპორტულარბიტრაჟშიაპელაციისშემტანიყველამხარევალდებულია, 

დროულადაცნობოსმსოფლიოანტიდოპინგურორგანიზაციასდაყველასხვამხარეს, 

რომელსაცაქვთგასაჩივრებისუფლება, გადაწყვეტილებისგასაჩივრებისშესახებ. 

13.2.3.4 დროებითი დისკვალიფიკაციის დაწესებასთან დაკავშირებული გასაჩივრება  

წინამდებარესხვადებულებებისმიუხედავად, ერთადერთიმხარე, 

ვისაცაქვსდროებითიდისკვალიფიკაციისგასაჩივრებისუფლებაარისსპორტსმენიანსხვაპირი, 

ვისმიმართაცგამოტანილიადროებითიდისკვალიფიკაციისშესახებგადაწყვეტილება. 

13.2.3.5 მუხლი 12-ის მიხედვით მიღებული გადაწყვეტილებების გასაჩივრება 

სადსის გადაწყვეტილებები, რომლებიც მიღებულია მუხლი 12 ის შესაბამისად, შეიძლება 

გასაჩივრდეს მხოლოდ მსოფლიო საარბიტრაშო სასამარტლოში ეროვნული ფედერაციის ან 

სხვა ორგანოს მიერ.  

13.2.4 ნებადართულიჯვარედინიგასაჩივრებებიდათანმდევიგასაჩივრებები 

ჯვარედინიგასაჩივრებებიდათანმდევიგასაჩვრებებინებადართულიანებისმიერირესპოდენტისგ

ან, 

რომელიცდასახლდასაერთაშორისოსპორტულარბიტრაჟშისაქმისგანხილვისასკოდექსისმიხედ

ვით. ნებისმიერიმხარესრომელსაცმე-13 მუხლისთანახმადაქვსგასაჩივრებისუფლება, 

უნდაშეიტანოსჯვარედინისაჩივარიანთანმდევისაჩივარიარაუგვიანესმხარისგანპასუხისმიღები

სა.57 

 

13.3 სადსის მიერ დროული გადაწყვეტილების გამოტანის შეუძლებლობა  

იმკონკრეტულშემთხვევაში, 

როდესაცსადსივერუზრუნველყოფსმსოფლიოანტიდოპინგურიორგანიზაციისმიერდადგენი

ლდროისგონივრულპერიოდშიგადაწყვეტილებისგამოტანასიმისშესახებ, 

დაირღვათუარაანტიდოპინგურიწესები, 

მაშინმსოფლიოანტიდოპინგურორგანიზაციასუფლებააქვსპირდაპირაპელაციითმიმართოსსა

ერთაშორისოსპორტულარბიტრაჟსისე, 

თითქოსსადსმაგამოიტანაგადაწყვეტილებაანტიდოპინგურიწესებისდარღვევისარარსებობის

შესახებ. 

                                                             
57 [კომენტარიმუხლზე 13.2.4: ესდებულებააუცილებელია, რადგან 2011 წლისშემდგომ CAS  -

ისწესებიაღარაძლევსსპორტსმენებსუფლებასშეიტანონჯვარედინიაპელაცია, 

როდესაცანტიდოპინგურიორგანიზაციაგაასაჩივრებსგადაწყვეტილებასმასშემდეგრაცამოიწურებასპორტსმენი

სმიერგადაწყვეტილებისგასაჩივრებისვადა. 

ესდებულებასაშუალებასიძლევაჩატარდესსრულფასოვანიმოსმენაყველამხარისათვის.] 
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თუსაარბიტრაჟოსასამართლოდაადასტურებსანტიდოპინგურიწესებისდარღვევისფაქტსდაჩა

თვლის, რომმსფოლიოანტიდოპინგურისააგენტოსმიერშეტანილისაჩივარიიყოგონივრული, 

მაშინმსოფლიოანტიდოპნგურისააგენტოსხარჯებიდაადვოკატისმომსახურებაუნდააანაზღაუ

როსსადსმა.58 

13.4 თერაპიული გამოყენების გამონაკლისთან დაკავშირებული გასაჩივრებები  

თერაპიულიგამოყენებისგამონაკლისთანდაკავშირებულიგასაჩივრებებიშესაძლებელიამხოლ

ოდ 4.4 მუხლითდადგენილშემთხვევებში. 

13.5 გასაჩივრებულიგადაწყვეტილებებისშესახებშეტყობინება 

სადსმა დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს გასაჩივრების გადაწყვეტილება სპორტსმენს ან სხვა 

პირს და იმ ანტიდოპინგურ ორგანიზაციას, რომელსაც აქვს გასაჩივრების უფლება მუხლის 

13.2.3 შესაბამისად, მუხლი 14.2  დებულებების მიხედვით.  

13.6 გასაჩივრების ვადები59 

13.6.1 გასაჩივრება სპორტულ საარბიტრაჟო სასამართლოში  

სპორტულ საარბიტრაჟო სასამართლოში საქმის გასაჩივრების ვადა უნდა განისაზღვოს 21 

დღით, მას შედმეგ რაც მიღებული იქნება მოსარჩელის გადაწყვეტილება. მიუხედავად 

ზემოთთქმულისა, შემდეგი დებულებები უნდა იყოს გამოყენებული იმ გასაჩივრებებთან 

დაკავშირებით, რომელიც აღძრა მხარემ, რომელიც არ იყო ამ გასაჩივრებული 

გადაწყვეტილების მხარე: 

(ა) თხუთმეტი დღე გადაწყვეტილების შეტყობინების მიღებიდან, ამ მხარეს უფლება აქვს 

მოთხოვოს საქმის მთლიანი მასალები იმ ანტიდოპინგური ორგანიზაციისგან, რომელმაც 

განახორციელა შედეგების მართვა; 

(ბ) თუ ამგვარი მოთხვონა მოხდა თხუთმეტი დღის ვადაში, მაშინ ამ მხარეს აქვს 21 დღე 

მასალების მიღებიდან, რომ გადაწყვეტილება გაასაჩივროს საერთაშორისო სპორტულ 

არბიტრაჟში.  

მიუხედავად ზემოთთქმულისა, მსოფლიო ანტიდოპინგური სააგენტოსთვის გასაჩივრების 

ვადა უნდა იყოს არა უგვიანეს: 

(ა) ოცდაერთი დღისა, მას შემდეგ რაც ნებისმიერ სხვა მხარეს ვისაც ჰქონდა გასაჩივრების 

უფლება ან  

(ბ) ოცდაერთი დღისა, მას შემდეგ რაც მსოფლიო ანტიდოპინგურმა სააგენტომ მიიღო 

საქმესთან დაკავშირებული ყველა მასალა. 

                                                             
58 [კომენტარიმე -13 მუხლისმე -3 პუნქტზე: ანტიდოპინგურიწესისდარღვევისგამოძიების, 

შედეგებისმართვისადამოსმენისპროცესისგანსხვავებულიგარემოებებისგათვალისწინებით, 

შეუძლებელიასადსისთვისგანსაზღვრულივადისდადგენა,  მანამსანამ WADA– 

სჩაერევადამიმართვავსპირდაპირ CAS- ს. ამგვარიმოქმედებებისდაწყებამდე, WADA 

გაივლისკონსულტაციასსადსთანდამისცემსშესაძლებლობასგანმარტოს, რატომარმიუღიამასგადაწყვეტილება.] 

59 [კომენტარი მუხლზეe 13.6:როდესაც გამოიყენება საერთაშორისო სპორტული არბიტრაჯის ან ეს 

ანტიდოპინგური წესები, მხარისთვის ვადის ათვლა არ დაიწყება მანამ, სანამ არ მოხდება მისთვის 

გადაწყვეტილების ჩაბარება. ამ მიზეზით, მხარეს არ ჩამოერთმევა გასაჩივრების უფლება, თუ მას არ ჩაბარდა 

გადაწყვეტილება.] 
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13.6.2  მუხლი 13.2.2-თან დაკავშირებული გასაჩირებები  

სადსის გასაჩივრების პანელის გადაწყვეტილება უნდა გასაჩირდეს მოსარჩელისთვის ამ 

გადაწყვეტილების მიღებიდან ოცდაერთი დღის ვადაში. მიუხედავად ზემოთთქმულისა, 

შემდეგი ვადები უნდა იქნეს გამოყენებული იმ გასაჩივრებასთან დაკავშირებით სადაც 

მოსარჩელე არ იყო გადაწყვეტილების მიღებისას წარმოდგენილი როგორც მხარე: 

(ა) თხუთმეტი დღის განმავლობაში გადაწყვეტილების შეტყობინების მიღებიდან ამ 

მხარეს უფლება აქვს მოითხოვოს საქმის მთლიანი მასალები იმ ანტიდოპინგური 

ორგანიზაციისგან, რომელსაც ჰქონდა შედეგების მართვის უფლებამოსილება.  

(ბ) თუ ამგვარი მოთხოვნა გაკეთდა 15 დღის განმავლობაში, მაშინ მხარეს აქვს 21 დღე 

ფაილების მიღებიდან, რომ გაასაჩივროს გადაწყვეტილება ეროვნული ანტიდოპინგური 

სააგენტოს გასაჩივრების პანელში.  

ზემოთთქმულისგან მიუხედავად, მსოფლიო ანტიდოპინგური სააგენტოსთვის გასაჩივრების 

ვადა უნდა იყოს არა უგვიანეს:  

(ა) ოცდაერთი დღისა, მას შემდეგ რაც ყველა მხარეს ექნებოდა გასაჩივრების ვადა, ან   

(ბ)  ოცდაერთი დღისა, მას შემდეგ რაც ვადა მიიღებს საქმესთან დაკავშირებულ ყველა 

მასალას.  

 

მუხლი 14 კონფიდენციალურობადაშეტყობინება 

 

14.1 ინფორმაციასპორტსმენისასთვისარასასურველიტესტისშედეგებზე, 

ატპიურიმონაცემებიდასხვადადასტურებულიანტიდოპინგურიწესებისდარღვევები 

14.1.1 სპორტსმენისდასხვაპირისინფორმირებაანტიდოპინგურიწესისდარღვევისშესახებ 

სპორტსმენისდასხვაპირისინფორმირება, 

რომდადასტურდამათმიერანტიდოპინგურიწესისდარღვევა, 

უნდამოხდესწინამდებარეანტიდოპინგურიწესების 7 და 14 მუხლებისთანახმად. 

სპორტსმენისანეროვნულიფედერაციისსხვაწევრისინფორმირებაშეიძლებამოხდესეროვნულ

ფედერაციაშიშესაბამისიშეტყობინებისმიწოდებისგზით. 

14.1.2 საერთაშორისოფედერაციებისდამადს-

ისინფორმირებაანტიდოპინგურიწესებისდარღვევისშესახებ 

საერთაშორისოფედერაციებისდამადს-

ისინფორმირებაანტიდოპინგურიწესისდადასტურებულიდარღვევისშესახებუნდამოხდესწინ

ამდებარეანტიდოპინგურიწესების 7 და 14 მუხლებისშესაბამისად, 

დაერთდროულადსპორტსმენისანსხვაპირისინფორმირებასთანასეთიდარღვევისფაქტისშესახ

ებ. 

 

14.1.3 ანტიდოპინგურიწესისდარღვევისშესახებშეტყობინებისშინაარსი 

2.1 

მუხლითგათვალისწინებულიანტიდოპინგურიწესისდარღვევისშესახებშეტყობინებაუნდაშეი

ცავდეს: სპორტსმენისსახელს, ქვეყანას, 
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სპორტისსახეობასდაამსახეობისსპორტულდისციპლინას, სპორსტმენისსაშეჯიბროდონეს, 

როდისიყოჩატარებულიტესტირებასაშეჯიბროთუარასაშეჯიბროპერიოდში, 

სინჯისაღებისთარიღს, ლაბორატორიისმიერგამოგზავნილიანალიზისპასუხებს, 

დასხვაინფორმაციასტესტირებისადაგამოძიებისსაერთაშორისოსტანდარტისმოთხოვნებისშე

საბამისად. 

შეტყობინებაანტიდოპინგურიწესისდარღვევისშესახებ, რომელიცარარის 2.1 

მუხლშიგაწერილი, 

უნდაშეიცავდესინფორმაციასთურომელიანტიდოპინგურიწესიიყოდარღვეულიდარისსაფუძ

ველზემოხდადარღვევისფაქტისდადასტურება. 

 

14.1.4 შეტყობინებებისტატუსისშესახებ 

გარდაიმშემთხვევებისა, 

როცაგამოძიებისშედეგადარდაიწერაშეტყობინებაანტიდოპინგურიწესისდარღვევისშესახებ 

14.1.1. მუხლისშესაბამისად, საერთაშორისოფედერაციებმადამადს-

მაუნდარეგულარულადმიიღონგანახლებულიინფორმაცია 7, 8 ან 13 

მუხლებითგათვალისწინებულინებისმიერიგადახედვისანგანხილვისსტატუსზედაშედეგებზ

ე, დამათუნდასწრაფადმიიღონწერილობითიშეტყობინებაშესაბამისიახსნა-

განმარტებითანმიღებულიგადაწყვეტილებისტექსტისაქმისგადაწყვეტისთანდართულიახსნი

თ. 

14.1.5 კონფიდენციალობა 

მიმღებმაორგანიზაციებმაარუნდაგაასაჯაროონისინფორმაცია, 

რომელიცმათუნდამიაწოდონმხოლოდიმპირებსვისაცესაჭიროებაამისცოდნა 

(ასეთპირებსმიეკუთვნებაშესაბამისიეროვნულიოლიმპიურიკომიტეტი, 

ეროვნულიფედერაციადაგუნდისპორტისგუნდურისახეობებისშემთხვევაში); 

ინფორმაციაუნდაგასაჯაროვდესმხოლოდმასშემდეგ, 

რაცამასგაასაჯაროვებსანვერგაასაჯაროვებსსადს-ი. 

სადს-მაუნდაუზრუნველყოს, 

რომინფორმაციასპორტსმენისათვისარასასურველიტესტისშედეგებზე, 

ატიპიურმონაცემებზედასხვაანტიდოპინგურიწესისდადასტურებულიდარღვევისშესახებ, 

ინარჩუნებდესკონფიდენციალობასვიდრეგასაჯაროვდება 14.3 მუხლისშესაბამისად, 

დაკონფიდენციალობისდაცვისდააგრეთვეკონფიდენციალურიინფორმაციისარამართლზომი

ერიდა/ანუნებართვოდგასაჯაროებისფაქტებისგამოძიებისდასათანადოსანქციებისგამოტანის

მიზნით, შეტყობინებაუნდაშეიცავდესინფორმაციასსადს-

ისდამისინებისმიერითანამშრომლის (მუდმივიანდროებითი) მიერდადებულკონტრაქტებზე, 

კონტრაქტორებზე, აგენტებზედაკონსულტანტებზე. 

 

14.2 

ანტიდოპინგურისწესისდარღვევასთანდაკავშირებულიგადაწყვეტილებისშეტყობინებადამას

ალებისგამოთხოვნა 
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14.2.1 ანტიდოპინგურიწესისდარღვევასთანდაკავშირებითმიღებულიგადაწყვეტილებებში 

7.11, 8.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.12.3 ან 13.5 

მუხლებისშესაბამისადსრულადუნდაიყოსმითითებულიასეთიგადაწყვეტილებისმიღებისმი

ზეზები, მათშორის, თუსაჭიროა, იმისგასამართლებელისაბუთები, 

თურატომარდაეკისრადამნაშავესამდარღვევისათვისგათვალისწინებულიმაქსიმალურისანქც

იები. თუშეტყობინებაარარისინგლისურანფრანგულენაზე, სადს-

მაუნდაწარადგინოსმიღებულიგადაწყვეტილებისდაასეთიგადაწყვეტილებისგასამართლებე

ლიარგუმენტებისმოკლერეზიუმეინგლისურანფრანგულენებზე. 

14.2.2 

გასაჩივრებისუფლებისმქონეანტიდოპინგურორგანიზაციასგადაწყვეტილებისშეტყობინების

მიღებისშემდეგ 14.2.1 

მუხლისშესაბამისადშეუძლიათხუთმეტდღიანვადაშიგამოითხოვოსგადაწყვეტილებასთანდა

კავშირებულისაქმისმასალებისსრულიპაკეტი 

14.3 გასაჯაროება 

14.3.1 სპორტსმენისანსხვაპირისპიროვნება, რომელემაცჩაიდინასადს-

ისმიერდამტკიცებულიანტიდოპინგურიწესისდარღვევა, 

შეიძლებაგასაჯაროვდესმხოლოდსადს-ისმიერმასშემდეგ, 

რაცსპორტსმენმაანსხვაპირმამიიღოშეტყობინებაამისშესახებ 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 ან 7.7 

მუხლებისშესაბამისად; დაესშეტყობინებაიმავდროულადმიიღომადს-

მადასპორტსმენისანსხვაპირისსაერთაშორისოფედერაციამ 14.1.2 მუხლისშესაბამისად. 

14.3.2 არაუგვიანეს 20 დღისა, მასშემდეგ, 

რაცგამოქვეყნდამოსარჩლისსაბოლოოგადაწყვეტილება  13.2.1 ან 13.2.2 მუხლისშესაბამისად, 

ანთუმოსმენაზეუარიიყონათქვამიმუხლი 8 შესაბამისად, 

ანანტიდოპინგურიწესისდარღვევისფაქტისდადგენაარიყოდროულადგასაჩივრებული, 

საქართველოსანტი-დოპინგურისააგენტოვალდებულიაგაასაჯაროოსამანტი-

დოპინგურიდარღვევისშინაარსი, მათშორისდაასახელოსსპორტისსახეობა, 

სადაცმოხდაანტიდოპინგურიწესისდარღვევა, 

ანტიდოპინგურიწესისდამრღვევისპორტსმენისანსხვაპირისსახელი, 

დაასახელოსგამოყენებულიაკრძალულინივთიერებაანაკრძალურიმეთოდი 

(თუასეთრამესქონდაადგილი) დადაკისრებულისანქციები. სადს-

მააგრეთვეოცდღიანვადაშიუნდაგაასაჯაროოსსაბოლოოგასაჩივრებისგადაწყვეტილებებიანტ

იდოპინგურიწესებისდარღვევისშესახებმათშორისზევითმოყვანილიინფორმაცია. 

14.3.3 ყველაშემთხვევაში, როცასაქმისმოსმენისანგასაჩივრებისშემდეგდადასტურდება, 

რომსპორტსმენსანსხვაპირსარდაურღვევიაანტიდოპინგურიწესი, 

საქმისგანმხილველიორგანოსგადაწყვეტილებაშეიძლებაგასაჯაროვდესმხოლოდამგადაწყვეტ

ილებისფიგურანტისპორტსმენისანსხვაპირისთანხმობით. სადს-

მაუნდაგამოიჩინოსგონივრულიძალისხმევაასეთითანხმობისმისაღებად. 

თუთანხმობამიღებულია, სადს-
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მაუნდაგაასაჯაროოსგადაწყვეტილებისსრულიტექსტიანმისიმოკლეშინაარსი, 

რომელსაცმოიწონებსსპორტსმენიანსხვაპირი. 

14.3.4 გასაჯაროვებაუნდამოხდესსულცოტასადს-

ისვებგვერდზეშესაბამისიინფორმაციისგამოქვეყნებისსახით, 

ანინფორმაციისგავრცელებისსხვასაშუალებებით. 

ინფორმციარჩებავებგვერდზეანინფორმაციისგავრცელებისსხვაწყაროებშიერთთვეზემეტხანს

ანდისკვალიფიკაციისნებისმიერიპერიოდისმანძილზე. 

14.3.2 არცსადს, 

არცეროვნულფედერაციებსდაარცნებისმიერიორგანოსოფიციალურპირსარააქვთუფლებანებ

ისმიერიმიმდინარესაქმისგანხილვისსპეციფიურფაქტებზესაჯაროკომენტარისგაკეთება 

(პროცესისდამეცნიერულიფაქტებისზოგადიაღწერისაგანგანსხვავებით), 

გარდაიმშემთხვევებისა, 

როცასაჭიროაპასუხიანტიდოპინგურიწესისდადასტურებულადდამრღვევსპორტსმენთანანსხ

ვაპირთანანმათწარმომადგენლებთანდაკავშირებულსაჯაროდგამოქვეყნებულკომენტარზე. 

 

14.3.6 სავალდებულოგასაჯაროება, რომელსაცმოითხოვს 14.3.2 მუხლი, არარისსაჭირო, 

თუსპორტსმენიანსხვაპირი, რომელსაცდაუმტკიცდაანტიდოპინგურიწესისდარღვევა, 

არასრულწლოვანია. ნებისმიერისხვასახისგასაჯაროება, როცასაქმეარასრუწლოვანსეხება, 

უნდაიყოსმისადაგებულისაქმისფაქტებსდაგარემოებებს. 

14.4 სტატისტიკურიანგარიში 

სადს-

მამინიმუმწელიწადშიერთხელუნდაგამოაქვეყნოსზოგადისტატისტიკურიანგარიშითავისდო

პინგკონტროლისსაქმიანობისშესახებ. ამანგარიშისასლიგადაეცემამადს. სადს-

მააგრეთვეშეიძლებაგამოაქვეყნოსანგარიშები, 

სადაციქნებამითითებულიყველასპორტსმენისსახელიდაყოველიტესტირებისთარიღი. 

14.5 დოპინგკონტროლისინფორმაციისგავრცელება 

კოორდინირებულიტესტირებისგავრცელებისდაგეგმვისმიზნით, 

დასხვადასხვაანტიდოპინგურიორგანიზაციებისმიერტესტირებისუსარგებლოდუბლირების

თავიდანაცილებისმიზნით, სადს-მაუნდაშეატყობინოსმადს-

ისინფორმაციისგამავრცელებელორგანოსყველასაშეჯიბროდაარასაშეჯიბროპერიოდშიჩატარ

ებულიტესტირებისშემთხვევებისდასპორტსმენებისანსხვაპირებისშესახებ, ადამს-

ისმეშვეობით, ამტესტირებისჩატარებიდანუმოკლესვადაში. 

ესინფორმაციასაჭიროებისშემთხვევაშიდაშესაბამისიწესებისმიხედვითხელმისაწვდომიუნდა

იყოსსპორტსმენისათვის, 

სპორტსმენისსაერთაშორისოფედერაციისათვისდასხვაანტიდოპინგურიორგანიზაციებისათვ

ის, რომლებიცუფლებამოსილიარიანჩაატარონსპორტსმენისტესტირება. 

 

14.6 მონაცემთაგასაიდუმლოვება 
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14.6.1 კოდექსითდასაერთაშორისოსტანდარტებით 

(მათშორისსაიდუმლოსდაპირადიინფორმაციისდაცვისსაერთაშორისოსტანდარტით) 

დაწინამდებარეანტიდოპინგურიწესებითგანსაზღვრულიანტიდოპინგურისაქმიანომისშესრუ

ლებისმიზნით, სადსუფლებააქვსშეაგროვოს, შეინახოს, 

დაამუშავოსანგაასაჯაროოსსპორტსმენებისანსხვაპირებისპირადიინფორმაცია, 

როცაესაუცილებელიდამართებულია. 

 

14.6.2 წინამდებარეანტიდოპინგურიწესებისთანახმად, ნებისმიერიმონაწილე, 

რომელიცგადასცემსინფორმაციასმათშორისპირადმონაცემებსნებისმიერპირს, 

მონაცემთადაცვისშესაბამისიკანონებისდასხვაწესებსთანახმადუნდაეთანხმებოდესდებულებ

ას, რომასეთპირსუფლებააქვსშეაგროვოს, შეინახვოს, 

გაასაჯაროოსდაგამოიყენოსესინფორმაციაწინამდებარეანტიდოპინგურიწესებისგანსახორციე

ლებლადსაიდუმლოებისდაპირადიინფორმაციისდაცვისსაერთაშორისოსტანდარტისშესაბამ

ისად, 

დასხვაშემთხვევებშიგამოიყენეოსესინფორმაციაწინამდებარეანტიოდოპინგურიწესებისშესას

რულებლად. 

 

მუხლი15  გადაწყვეტილებებისშესრულება 

15.1 ხელმომწერი ანტიდოპინგური ორგანიზაციების მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილებებისავტომატურისავალდებულოშესრულება. 

   15.1.1  ანტიდოპინგური ორგანიზაციის, სააპელაციო ორგანოს ( კოდექსის 13.2.2 მუხლი) ან 

სპორტის საარბიტრაჟო სასამართლოს (CAS) მიერ ანტიდოპინგური წესების დარღვევის 

შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება, მას შემდეგ, რაც პროცესში მონაწილე მხარეებს 

ეცნობებათ, ავტომატურად, სავალდებულო შესასრულებელია მხარეებისთვის,  სადს-ს და 

ნებისმიერი ეროვნული ფედერაციისათვის საქართველოში, ასევე   სპორტის ყველა სახეობაში 

ხელმომწერი მხარისათვის, ქვემოთ  აღწერილი შედეგებით: 

      15.1.1.1 ნებისმიერი ზემოთ აღნიშნული ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება 

დისკვალიფიკაციის პერიოდის დაკისრების შესახებ, (მას შემდეგ, რაც დროებითი მოსმენა 

ჩატარდა, ან სპორტსმენმა ან სხვა პირმა მიიღო დროებითი დისკვალიფიკაცია, ან უარი თქვა 

დროებითი მოსმენის, დაჩქარებული მოსმენის ან დაჩქარებული გასაჩივრების უფლებაზე 

7.4.3 მუხლის შესაბამისად) ავტომატურად უკრძალავს სპორტსმენს ან სხვა პირს  სპორტის 

ყველა დისციპლინაში, ნებისმიერი ხელმომწერის უფლებამოსილების ფარგლებში 

ასპარეზობას. (როგორც ეს აღწერილია მუხლში 10.14.1)  

     15.1.1.2   ნებისმიერი ზემოთ აღნიშნული ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, 

დისკვალიფიკაციის პერიოდის დაკისრების შესახებ, (მოსმენის ჩატარების ან უარის თქმის 

შემდეგ) დისკვალკიფიკაციის პერიოდში ავტომატურად უკრძალავს სპორტსმენს ან სხვა 

პირს სპორტის ყველა დისციპლინაში, ნებისმიერი ხელმომწერის უფლებამოსილების 

ფარგლებში ასპარეზობას. (როგორც ეს აღწერილია მუხლში 10.14.1)  
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     15.1.1.3 ნებისმიერი ზემოთ აღნიშნული ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება 

ანტიდოპინგური წესის დარღვევის შესახებ, ავტომატურად ავალდებულებს ყველა 

ხელმომწერს გადაწყვეტილების შესრულებას.  

    15.1.1.4 ნებისმიერი ზემოთ აღნიშნული ორგანოს გადაწყვეტილება შედეგების 

დისკვალიფიკაციაზე 10.10 მუხლის შესაბამისად, დისკვალიფიკაცის პერიოდში, 

ავტომატურად ვრცელდება ყველა მიღწეულ შედეგზე, ნებისმიერი ხელმომწერის 

უფლებამოსილების ფარგლებში  

15.1.2სადს-მა და საქართველოში მოქმედმა ნებისმიერმა ეროვნულმა ფედერაციამ უნდა ცნოს 

და განახორციელოს გადაწყვეტილება და მისი შედეგები 15.1.1 მუხლის შესაბამისად, 

ყოველგვარი დამატებითი მოქმედების გარეშე,  სადს მიიღებს შეტყობინებას 

გადაწყვეტილების შესახებ ან გადაწყვეტილების თარიღს, რომელიც განთავსდება ADAMS-

ში.  

15.1.3 ანტიდოპინგური ორგანიზაციის, სააპელაციო ორგანოს  ან სპორტის საარბიტრაჟო 

სასამართლოს (CAS) მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, შეჩერების ან მოხსნის შესახებ,  

სავალდებულოა სადს– სთვის და ნებისმიერი ეროვნული ფედერაციისთვის საქართველოში, 

ყოველგვარი დამატებითი მოქმედების  გარეშე, სადს მიიღებს ფაქტობრივ შეტყობინებას 

გადაწყვეტილების შესახებ ან გადაწყვეტილების თარიღს, რომელიც განთავსებულია 

ADAMS-ში.  

15.1.4  ამასთან, 15.1.1. მუხლის ნებისმიერი დებულების მიუხედავად, მთავარი სპორტული 

ღონისძიების ორგანიზატორების გადაწყვეტილება ანტიდოპინგური წესების დარღვევის 

შესახებ, რომელიც გაკეთდა დაჩქარებულ პროცესში, შეჯიბრების დროს სავალდებულო არ 

არის შესასრულებლად სადს-სთვის ან ეროვნული ფედერაციისთვის საქართველოში, გარდა 

იმ შემთხვევებისა, რაც გათვალისწინებულია შეჯიბრების წესებით და უზრუნველყოფს 

სპორტსმენის ან სხვა პირის გასაჩივრების შესაძლებლობას დაუჩქარებელი პროცედურებით. 

15.2ანტიდოპინგური ორგანიზაციების მიერ სხვა გადაწყვეტილებების შესრულება 

სადს– ს და ნებისმიერ ეროვნულ ფედერაციას შეუძლია შეასრულოს ანტიდოპინგური 

ორგანიზაციების მიერ მიღებული ანტიდოპინგური გადაწყვეტილებები, რომლებიც არ არის 

აღწერილი 15.1.1 მუხლში მაგალითად : დროებითი დისკვალიფიკაცია დროებითი მოსმენის 

დაწყებამდე ან სპორტსმენის ან სხვა პირის მიერ აღიარება. 

15.3 ორგანოს მიერ ისეთი გადაწყვეტილებების განხორციელება, რომელიც არ არის 

ხელმომწერი 

ანტიდოპინგური გადაწყვეტილება იმ ორგანიზაციის მიერ, რომელიც არ არის კოდექსის 

ხელმომწერი, იმ შემთხვევაში უნდა განხორციელდეს სადს-ს  და საქართველოში ეროვნული 

ფედერაციის მიერ, თუ სადს დაადგენს, რომ  გადაწყვეტილების მიზნები ამ ორგანოს 

კომპეტენციაში შედის  და ამ ორგანოს ანტიდოპინგური წესები სხვაგვარად შეესაბამება 

კოდექსს. 

 

[კომენტარი მუხლის 15.1.4 – ზე: მაგალითისთვის, როდესაც ძირითადი ღონისძიების 

ორგანიზატორის წესები აძლევს სპორტსმენს ან სხვა პირს CAS–ის დაჩქარებული 
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გასაჩივრების ან CAS–ის გასაჩივრების არჩევის შესაძლებლობას CAS–ის ნორმალური 

პროცედურის შესაბამისად, საბოლოო გადაწყვეტილება ან განსჯა ძირითადი ღონისძიების 

ორგანიზატორის სავალდებულოა სხვა ხელმომწერებისათვის, მიუხედავად იმისა, აირჩევს 

თუ არა სპორტსმენი ან სხვა პირი დაჩქარებული გასაჩივრების ვარიანტს.] 

[კომენტარი 15.1 და 15.2 მუხლებზე: ანტიდოპინგური ორგანიზაციის გადაწყვეტილებები 

15.1 მუხლის შესაბამისად, სხვა ხელმომწერების მიერ ავტომატურად ხორციელდება 

ხელმომწერების მხრიდან რაიმე გადაწყვეტილების ან შემდგომი მოქმედების მოთხოვნის 

გარეშე. მაგალითად, როდესაც ანტიდოპინგური ეროვნული ორგანიზაცია გადაწყვეტს 

დროებით შეაჩეროს სპორტსმენი, ეს გადაწყვეტილება ავტომატურად მოქმედებს 

საერთაშორისო ფედერაციის დონეზე. გასაგებად რომ ვთქვათ, ”გადაწყვეტილება” არის 

ეროვნული ანტიდოპინგური ორგანიზაციის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, 

საერთაშორისო ფედერაციის მიერ ცალკე გადაწყვეტილება არ მიიღება. ამრიგად, 

სპორტსმენის ნებისმიერი პრეტენზია იმის შესახებ, რომ დროებითი დისკვალიფიკაცია 

არასწორად იქნა დაწესებული, მხოლოდ ეროვნული ანტიდოპინგური ორგანიზაციის 

წინააღმდეგ შეიძლება დამტკიცდეს. ანტიდოპინგური ორგანიზაციების მიერ 15.2 მუხლის 

შესაბამისად მიღებული გადაწყვეტილებების განხორციელება ექვემდებარება თითოეული 

ხელმომწერის შეხედულებას. ხელმომწერის მიერ 15.1 ან 15.2 მუხლის შესაბამისად 

მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრება არ ხდება ძირითადი გადაწყვეტილების 

გასაჩივრებისგან დამოუკიდებლად. სხვა ანტიდოპინგური ორგანიზაციების TUE 

გადაწყვეტილების აღიარების ზომა განისაზღვრება მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტით და 

თერაპიული გამოყენების გამონაკლისების საერთაშორისო სტანდარტით.] 

 [კომენტარი მუხლი 15.3-ზე: თუ კოდექსზე არახელმომწერი ორგანოს გადაწყვეტილება 

გარკვეული თვალსაზრისით შეესაბამება კოდექსს და სხვა თვალსაზრისით არ შეესაბამება 

კოდექსს, ხელმომწერებმა უნდა შეეცადონ გამოიყენონ ეს გადაწყვეტილება კოდექსის 

პრინციპების შესაბამისად. მაგალითად, თუ კოდექსის შესაბამისად, არა-ხელმომწერმა 

აღმოაჩინა, რომ სპორტსმენმა ჩაიდინა ანტიდოპინგური წესის დარღვევა სპორტსმენის 

სხეულში აკრძალული ნივთიერების არსებობის გამო, მაგრამ დისკვალიფიკაციის პერიოდი 

უფრო მოკლეა, ვიდრე კოდექსში მითითებული პერიოდი, მაშინ ყველა ხელმომწერმა უნდა 

აღიაროს ეს და ანტიდოპინგურმა ეროვნულმა ორგანიზაციამ უნდა ჩაატაროს მოსმენა მე -8 

მუხლის შესაბამისად, იმის დასადგენად, უნდა დააკისროს თუ არა კოდექსით 

გათვალისწინებული დისკვალიფიკაციის უფრო მეტი ვადა.  

ხელმომწერი მხარის მიერ 15.3-ე მუხლის შესაბამისად გადაწყვეტილების შესრულება ან 

შეუსრულებლობა შეიძლება გასაჩივრდეს მე -13 მუხლით.] 

 

მუხლი 16. შეზღუდვების სტატუსი 

სპორტსმენისანსხვაპირისმიმართ არცერთი 

ანტიდოპინგურიწესისდარღვევისგანხილვაარშეიძლებაიწარმოოს, 

თუსპორტსმენიანსხვაპირიარიქნებაინფორმირებულიანტიდოპინგურიწესისდარღვევისშესახ

ებმუხლი 7 შესაბამისად, ან თუ არ გაკეთებულა 
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შეტყობინებისგონივრულიმცდელობა,წესისდარღვევის დამტკიცების დღიდან (10) 

ათწლიანიპერიოდისგანმავლობაში.  

 

მუხლი 17 განათლება 

სადს-მ უნდა დაგეგმოს, განახორციელოს, შეაფასოს და ხელი შეუწყოს ანტიდოპინგურ 

განათლებას კოდექსის 18.2 მუხლის მოთხოვნების და განათლების საერთაშორისო 

სტანდარტის შესაბამისად.   

მუხლი 18  ეროვნული ფედერაციების დამატებითი როლები და პასუხისმგებლობები 

18.1 საქართველოს ყველა ეროვნულმა ფედერაციამ და მათმა წევრებმა უნდა დაიცვან 

კოდექსი, საერთაშორისო სტანდარტები და ანტიდოპინგური წესები. 

საქართველოს ყველა ეროვნულმა ფედერაციამ და სხვა წევრებმა თავიანთ პოლიტიკაში, 

წესებსა და პროგრამებში უნდა შეიტანონ ის დებულებები, რომლებიც აუცილებელია სადს–

ის უფლებამოსილებისა და პასუხისმგებლობის აღიარებისათვის, ეროვნული 

ანტიდოპინგური პროგრამის განსახორციელებლად და ამ ანტიდოპინგური წესების 

აღსრულებისათვის (მათ შორის, ტესტირების ჩატარება) უშუალოდ სპორტსმენებისა და მათი 

ანტიდოპინგური უფლებამოსილების ქვეშ მყოფი სხვა პირების მიმართ, როგორც ეს 

მითითებულია ამ ანტიდოპინგური წესების შესავალში (სექცია ”ამ ანტიდოპინგური წესების  

18.2  საქართველოს თითოეულმა ეროვნულმა ფედერაციამ უნდა მიიღოს და დაიცვას 

საქართველოს ეროვნული ანტიდოპინგური პროგრამის სულისკვეთება და პირობები და ეს 

ანტიდოპინგური წესები, როგორც პირობა იმისა, რომ მიიღონ ფინანსური  ან/და სხვა სახის 

დახმარება საქართველოს მთავრობისგან ან/და საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური 

კომიტეტისგან.  

18.3 საქართველოს თითოეულმა ეროვნულმა ფედერაციამ უნდა შეიტანოს ეს 

ანტიდოპინგური წესები, პირდაპირ ან მითითების სახით, მის მმართველ დოკუმენტაციაში, 

კონსტიტუციაში და/ან წესები, როგორც  სპორტული წესების ნაწილი, რაც ავალდებულებს 

მათ წევრებს ისე, რომ ეროვნულმა ფედერაციამ შეძლოს  აღასრულოს ისინი უშუალოდ 

სპორტსმენებისა და მისი ანტიდოპინგური უფლებამოსილების ქვეშ მყოფი სხვა პირების 

მიმართ.  

 18.4 ამ ანტიდოპინგური წესების მიღებით და მათი ჩართვით მმართველ დოკუმენტაციაში 

და სპორტის წესებში, ეროვნულმა ფედერაციებმა უნდა ითანამშრომლონ და მხარი 

დაუჭირონ სადს-ს ამ ფუნქციების შესრულებაში. მათ ასევე უნდა აღიარონ, დაემორჩილონ 

და შეასრულონ ამ ანტიდოპინგური წესების შესაბამისად მიღებულ გადაწყვეტილებები, მათ 

შორის იმ გადაწყვეტილებების ჩათვლით, რომლებიც სანქციებს უყენებენ მათ 

უფლებამოსილ პირებს.  

18.5 საქართველოს ყველა ეროვნულმა ფედერაციამ უნდა მიიღოს სათანადო ზომები 

კოდექსის, საერთაშორისო სტანდარტებისა და ამ ანტიდოპინგური წესების დაცვის მიზნით, 

მათ შორის: 

(i) მხოლოდმათი საერთაშორისო ფედერაციის მიერ დოკუმენტურად დამტკიცებული 

ტესტირების ჩატარება  და სინჯების შეგროვებისთვის, სადს-ის ან დოპინგ 
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ტესტირების უფლების მქონე სხვა ორგანიზაციის გამოყენება, ტესტირებისა და 

გამოკვლევების საერთაშორისო სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად;  

(ii) სადს–ს უფლებამოსილების ცნობა კოდექსის 5.2.1 მუხლის შესაბამისად და 

საჭიროების შემთხვევაში დახმარების გაწევა სადს-სთვის მათ სპორტში ევორნული 

ტესტირების პროგრამის დანერგვაში. 

(iii) ყველა შეგროვებული სინჯის, WADA-ს მიერ აკრედიტირებული ან WADA-ს მიერ 

დამტკიცებული ლაბორატორიის მეშვეობით გაანალიზება. 

(iv)  დამოუკიდებელი მოსმენის კოლეგიის მიერ  ნებისმიერი ეროვნული დონის 

ანტიდოპინგური წესის დარღვევის შემთხვევის ოპერატიულად განხილვის 

უზრუნველყოფა, 8.1 მუხლისა და შედეგების მართვის საერთაშორისო სტანდარტის 

შესაბამისად.    

18.6 ყველა ეროვნულმა ფედერაციამ უნდა დაადგინოს წესები, რომლებიც მოითხოვს, რომ  

ყველა სპორტსმენი, რომელიც ემზადება ან მონაწილეობს სპორტულ ღონისძიებაში ან 

საქმიანობაში, რომელიც ავტორიზებულია ან ორგანიზებულია ეროვნული ფედერაციის ან 

მისი რომელიმე წევრი ორგანიზაციის მიერ და სპორტსმენის ყველა დამხმარე პერსონალი, 

რომელიც ასეთ სპორტსმენებთან არიან დაკავშირებული, ეთანხმება და ემორჩილება ამ 

ანტიდოპინგურ წესებს და ანტიდოპინგური ორგანიზაციის შედეგების მართვის ორგანოს 

კოდექსის შესაბამისად, როგორც მონაწილეობის პირობას. 

18.7 ყველა ეროვნულმა ფედერაციამ უნდა აცნობოს ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც 

კავშირშია ან უკავშირდება ანტიდოპინგური წესების დარღვევას სადს-ს და მათ 

საერთაშორისო ფედერაციას, და უნდა ითანამშრომლონ გამოძიებასთან, რომელსაც 

ჩაატარებს ნებისმიერი ანტიდოპინგური ორგანიზაცია, რომელსაც აქვს გამოძიების 

ჩატარების უფლებამოსილება.  

18.8 ყველა ეროვნულ ფედერაციას უნდა ჰქონდეს დისციპლინარული წესები, იმისთვის რომ 

თავიდან აირიდონ სპორტსმენის დამხმარე პერსონალის მიერ აკრძალული ნივთიერებების 

ან აკრძალული მეთოდების დასაბუთებული მიზეზის გარეშე სპორტსმენზე გამოყება, 

იმისთვის, რომ დაეხმაროს სპორტსმენს, რომელიც არის სადს-ს ან ეროვნული ფედერაციის 

უფლებამოსილების ქვეშ.   

18.9 ყველა ეროვნულმა ფედერაციამ უნდა ჩაატაროს ანტიდოპინგური განათლება სადს– 

სთან კოორდინაციაში. 

 

მუხლი 19 სადს-ს დამატებითი როლები და მოვალეობები 

19.1  კოდექსის 20.5 მუხლში აღწერილი ეროვნული ანტიდოპინგური ორგანიზაციების  

როლისა და მოვალეობების გარდა, სადს ვალდებულია WADA– ს წარუდგინოს ანგარიში 

კოდექსთან  და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის შესახებ, კოდექსის 24.1.2 

მუხლის მიხედვით. 

19.2მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და კოდექსის 20.5.10 მუხლის მიხედვით, სადს– 

ს გამგეობის ყველა წევრმა, დირექტორმა, ოფიცერმა, თანამშრომლებმა (და დანიშნული 

მესამე მხარის წარმომადგენლებმა), რომლებიც მონაწილეობენ დოპინგ-კონტროლის 
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ნებისმიერ ასპექტში, ხელი უნდა მოაწერონ სადს-ს მიერ მოწოდებულ ფორმას,  ეთანხმებიან 

და ვალდებული არიან დაიცვან ანტიდოპინგური წესები, როგორც პირებმა, რომლებიც 

ექვემდებარებიან კოდექსს პირდაპირი ან განზრახ გადაცდომისათვის. 

19.3 მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და კოდექსის 20.5.11 მუხლის მიხედვით, სადს– 

ს ნებისმიერმა თანამშრომელმა, რომელიც მონაწილეობს დოპინგ-კონტროლში 

(ანტიდოპინგური საგანმანათლებლო ან სარეაბილიტაციო პროგრამების გარდა ) ხელი უნდა 

მოაწეროს სადს-ს მიერ მოწოდებულ ფორმას, რითაც ადასტურებენ, რომ ისინი არ არიან 

დროებით დისკვალიფიცირებული, ან არ იხდიან დისკვალიფიკაციის პერიოდს, ან არ 

ყოფილან უშუალოდ ან განზრახ ჩართული ანტიდოპინგური წესების დარღვევის პროცესში, 

ბოლო ექვსი (6) წლის განმავლობაში, თუ მათ მიმართ მოქმედებდა კოდექსის შესაბამისი 

წესები. 

 

მუხლი 20 სპორტსმენებისდამატებითიროლებიდამოვალეობები 

20.1 იცოდეს და შეასრულოს ანტიდოპინგური წესები. 

20.2 ტესტირებისათვის იყოს ყოველთვის ხელმისაწვდომი. 

20.3 იღებდნენ პასუხისმგებლობას იმაზე, რასაც იღებენ და იყენებენ, ანტიდოპინგური 

კონტექსტში. 

20.4 აცნობონ სამედიცინო პერსონალს თავიანთი ვალდებულების შესახებ, რომ არ 

გამოიყენონ აკრძალული ნივთიერებები და აკრძალული მეთოდები და იღებენ 

პასუხისმგებლობას დარწმუნდნენ იმაში, რომ ნებისმიერი მიღებული სამედიცინო 

მკურნალობა არ არღვევს ანტიდოპინგურ წესებს. 

20.5 განუცხადონ სადს- ს და მათ საერთაშორისო ფედერაციას 

არახელისმომწერიორგანოსმიერგამოტანილი ნებისმიერიგადაწყვეტილებისშესახებ, 

სადაცდასტურდება, რომ სპორტსმენმა ანტიდოპინგური წესები დაარღვია წინა ათი (10) 

წლის განმავლობაში. 

20.6 ითანამშრომლოს ანტი-დოპინგურ ორგანიზაციებთან, რომლებიც იძიებენ 

ანტიდოპინგური წესების დარღვევას. 

20.7 გაამჟღავნონ თავიანთი დამხმარე პერსონალის ვინაობა სადს-ის ან ეროვნული 

ფედერაციის ან სხვა ანტიდოპინგური ორგანიზაციის მოთხოვნით, რომელსაც 

უფლებამოსილება აქვს სპორტსმენზე. 

 

მუხლი 21 სპორტსმენის დამხმარე პერსონალის დამატებითიროლებიდამოვალეობები 

21.1 იცოდეს და შეასრულოს ანტიდოპინგური წესები. 

21.2 ითანამშროლოს სპორტსმენის ტესტირების პროგრამასთან. 

21.3 გამოიყენონ თავიანთი გავლენა სპორტსმენის ღირებულებებსა და ქცევაზე , რათა ხელი 

შეუწყოს ანტიდოპინგურ დამოკიდებულას.  

21.4 განუცხადონ სადს- ს და მათ საერთაშორისო ფედერაციას არა ხელმომწერი ორგანოს 

ნებისმიერი გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ მათ დაარღვიეს ანტიდოპინგური წესები 

წინა ათი (10) წლის განმავლობაში. 
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21.5 ითანამშრომლოს ანტი-დოპინგურ ორგანიზაციებთან, რომლებიც იძიებენ 

ანტიდოპინგური წესების დარღვევას. 

21.6 სპორტსმენის დამხმარე პერსონალი არ უნდა იყენებდეს ან ფლობდეს რაიმე აკრძალულ 

ნივთიერებას ან აკრძალულ მეთოდს სწორი დასაბუთების გარეშე. 

 

მუხლი 22 სხვა პირების დამატებითი როლები და პასუხისმგებლობები ამ ანტიდოპინგური 

წესების შესაბამისად 

22.1  იცოდეს და შეასრულოს ანტიდოპინგური წესები. 

22.2 განუცხადონ სადს- ს და მათ საერთაშორისო ფედერაციას არა ხელმომწერი ორგანოს 

ნებისმიერი გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ მათ დაარღვიეს ანტიდოპინგური წესები 

წინა ათი (10) წლის განმავლობაში. 

22.3 ითანამშრომლოს ანტი-დოპინგურ ორგანიზაციებთან, რომლებიც იძიებენ 

ანტიდოპინგური წესების დარღვევას. 

22.4 არ უნდა იყენებდეს ან ფლობდეს რაიმე აკრძალულ ნივთიერებას ან აკრძალულ მეთოდს 

სწორი დასაბუთების გარეშე. 

მუხლი 23 კოდექსის ინტერპრეტაცია 

23.1 კოდექსისოფიციალურიტექსტიუნდაინახებოდეს WADA-ში, 

დაუნდაგამოქვეყნდესინგლისურდაფრანგულენებზე. 

ინგლისურიდაფრანგულივერსიებსშორისრაიმეშეუსაბამობისშემთხვევაში, 

უპირატესობაენიჭებაინგლისურვერსიას. 

23.2 კოდექსის ინტერპრეტაციისთვის გამოყენებული იქნება კოდექსის სხვადასხვა 

დებულებების აღმნიშვნელი კომენტარები. 

23.3 კოდექსი ინტერპრეტირება უნდა მოხდეს, როგორც დამოუკიდებელი და ავტონომიური 

ტექსტი და არა ხელმომწერთა ან მთავრობების მოქმედი კანონის ან წესდების მითითებით. 

23.4 

კოდექსისსხვადასხვანაწილებისდამუხლებისსათაურებიმოყვანილიამხოლოდხელსაყრელობ

ისმიზნით, 

დაამიტომარუნდააღიქვებოდნენროგორცკოდექსისარსისნაწილიდაარუნდაიქონიონგავლენა

იმდებულებებისენაზე, რომლებსაცეკუთვნიანესსათაურები. 

23.5 თუ კოდექსში ან საერთაშორისო სტანდარტში გამოიყენება ტერმინი "დღე", ეს ნიშნავს 

კალენდარულ დღეებს, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული. 

23.6 კოდექსი არ გამოიყენება რეტროაქტიულად იმ საკითხებზე, რომლებიც არ არის 

ხელმომწერების მიერ კოდექსის მიღების და მისი წესების დანერგვის დღემდე. ამასთან, 

კოდექსის ანტიდოპინგური წესების დარღვევები კვლავ ითვლება "პირველ დარღვევებად" ან 

"მეორე დარღვევებად" მე -10 მუხლით გათვალისწინებული სანქციების განსაზღვრის 

მიზნით კოდექსის შემდგომი დარღვევებისთვის. 
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23.7 მიზანი, ხედვა და ორგანიზაცია მსოფლიო ანტიდოპინგური პროგრამის, კოდექსი და 

დანართი 1, განმარტებები და დანართი 2, მე –10 მუხლის გამოყენების მაგალითები,  უნდა 

განიხილოს, როგორც კოდექსის განუყოფელი ნაწილები. 

 

მუხლი 24 დასკვნითი დებულებები 

24.1 თუ კოდექსში ან საერთაშორისო სტანდარტში გამოიყენება ტერმინი "დღე", ეს ნიშნავს 

კალენდარულ დღეებს, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული. 

24.2 ეს ანტიდოპინგური წესები უნდა განიმარტოს, როგორც დამოუკიდებელი და 

ავტონომიური ტექსტი და არა არსებული კანონის ან წესდების მითითებით. 

24.3 ეს ანტიდოპინგური წესები მიღებულია კოდექსისა და საერთაშორისო სტანდარტების 

მოქმედი დებულებების შესაბამისად და უნდა განიმარტოს ისე, რომ კოდექსისა და 

საერთაშორისო სტანდარტების მოქმედ დებულებებს  შეესაბამებოდეს.კოდექსი და 

საერთაშორისო სტანდარტები უნდა ჩაითვალოს ანტიდოპინგური წესების განუყოფელ 

ნაწილად და შეუსაბამობის შემთხვევაში უპირატესობა მათ მიენიჭოს.   

24.4 შესავალი და დანართი 1 უნდა ჩაითვალოს ანტიდოპინგური წესების განუყოფელ 

ნაწილებად.  

24.5 ამ ანტიდოპინგური წესების სხვადასხვა დებულებების აღმნიშვნელი კომენტარები უნდა 

იქნეს გამოყენებული ამ ანტიდოპინგური წესების ინტერპრეტაციისთვის. 

24.6  ეს ანტიდოპინგური წესები ამოქმედდეს 2021 წლის 1 იანვრიდან ("ძალაში შესვლის 

თარიღი"). ისინი გააუქმებენ სადს- ს ანტიდოპინგური წესების ნებისმიერ წინა ვერსიას. 

24.7 ანტიდოპინგური წესები არ მოქმედებს უკუქცევით იმ საკითხებზე, რომლებიც 

ამოქმედებულია ძალაში შესვლის თარიღამდე. ამასთან: 

   24.7.1 ანტიდოპინგურიწესებისდარღვევებს, 

რომლებსაცადგილიქონდაძალაშიშესვლისდღემდე, განიხილებაროგორც 

“პირველიდარღვევა” ან “მეორედარღვევა”, 

ძალაშიშესვლისდღისშემდეგჩადენილიდარღვევისათვისმუხლი 10 -ით 

გათვალისწინებულისანქციებისდასადგენად. 

  24.7.2 ანტიდოპინგურიწესებისდარღვევისნებისმიერსხვაშემთხვევეაში, 

როცამიმდინარესაქმისმოსმენაგრძელდებაძალაშიშესვლისდღესდანებისმიერისაქმისგანხილ

ვა, რომელიცდაიწყოძალაშიშესვლისდღისშემდეგ, 

თუისაღიძრაძალაშიშესვლისდღემდედაფიქსირებულიანტიდოპინგურიწესისდარღვევისსაფ

უძველზე, უნდაიყოსგანხილულიიმანტიდოპინგურიწესებისშესაბამისად, 

რომლებიცმოქმედებდნენანტიდოპინგურიწესისსავარაუდოდარღვევისდღეს, 

გარდაიმშემთხვევებისა, როცასაქმისმომნსმენიკომისიაგადაწყვიტავს, 

რომმოცემულისაქმისვითარებებიდანგამომდინაერეუპრიანია “მეტიშემწყნარებლობის” (‘’lex 

mitior’’) პრინციპისგამოყენება. რეტროსპექტულპერიოდებშიჩადენილიწინადარღვევები, 

რომლებიცშეიძლებაგანიხილოს, როგორცმრავალჯერადიდარღვევა 10.9.4 

მუხლისშესაბამისად, და 16 

მუხლითგანსაზღვრულიშეზღუდვებისსტატუსიპროცედურულიწესებია, არა არსებითი 
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წესები, და უნდა იქნეს გამოყენებული რეტროაქტიულად, ამ ანტიდოპინგური წესების ყველა 

სხვა პროცედურულ წესთან ერთად. (ამასთან, იმ პირობით, რომ მე -16 მუხლი გამოყენებული 

იქნება რეტროაქტიულად მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში,თუშეზღუდვებისპერიოდისსტატუსიარამოიწურაძალაშიშესვლისდღემდე). 

  24.7.3  2.4 მუხლის თანახმად, სპორტსმენისდათქმულადგილზეარყოფნისის ( 

სინჯისაღებისშესაბამისიდოკუმენტაციისშეუვსებლობაიქნება თუ გამოტოვებული ტესტი, 

რადგან ეს ტერმინები განსაზღვრულია შედეგების მართვის საერთაშორისო სტანდარტში) 

ყველაშემთხევა, რომლებსაცადგილიქონდათძალაშიშესვლისდღემდე,  

უნდაგადაეცესგანსახლიველად, 

დავადისგასვლამდესაფუძვლადუნდადაედოსგამოძიებასტესტირებისადაგამოძიებისსეართა

შორისოსტანდარტისშესაბამისად, 

მაგრამასეთიშემთხვევაუნდაჩაითვალოსვადაგასულადმისიდაფიქსირებისთარიღიდან 12 

თვისგასვლისშემდეგ.  

  24.7.4 იმსაქმეებში, 

როცასაბოლოოგადაწყვეტილებაადასტურებსანტიდოპინგურიწესებისდარღვევასდაესგადაწყ

ვეტილებაგამოიცაძალაშიშესვლისდღემდე, 

მაგრამსპორტსმენიანსხვაპირიჯერკიდევიხდიანთავისიდისკვალიფუკაციისვადასძალაშიშეს

ვლისდღეეს, სპორტსმენსანსხვაპირსუფლებააქვთ მიმართონ სადს-ს  ან სხვა ანტი-დოპინგურ 

ორგანიზაციას, რომელსაც ქონდა შედეგების მართვის პასუხისმგებლობა ანტიდოპინგური 

წესის დარღვევაზე, 

თხოვნითგანიხილოსდისკვალიფიკაციისპერიოდისშეკვეცისშესაძლებლობაწინმდებარეანტი

დოპინგურიწესებისგათვალისწინებით. 

ასეთიმიმართვაუნდაგაკეთდესდისკვალიფიკაციისპერიოდისამოწურვამდე. 

გამოტანილიგადაწყვეტილებაშეიძლებაგასაჩივრდეს 13.2 მუხლისშესაბამისად.  

წინამდებარეანტიდოპინგურიწესებიარგამოიყენებაიმშემთხვევებში, 

როცასაქმისგანხილვისსაბოლოოგადაწყვეტილებაშიდადასტურდაანტიდოპინგურიწესისდა

რღვევა, ხოლოდისკვალიფიკაციისპერიოდიამოიწურა. 

24.7.5 10.9.1-ე მუხლით გათვალისწინებული მეორე დარღვევისათვის დასაშვებობის ვადის 

შეფასების მიზნით, როდესაც პირველი დარღვევისათვის სანქცია ძალაში შესული წესების 

საფუძველზე განისაზღვრა, გამოყენებული უნდა იქნეს დისკვალოფოკაციის პერიოდი, 

რომელიც  ანტიდოპინგური წესების პირველი დარღვევისთვის გამოიყენებოდა.  

24.7.6 ცვლილებები აკრძალულ სიასთან და ტექნიკურ დოკუმენტებთან დაკავშირებულ 

ნივთიერებებთან და მეთოდებთან აკრძალულ სიაში, არ გამოიყენებოდეს რეტროაქტიულად 

სანამ მათში სხვა რამ არ არის დადგენილი. როგორც გამონაკლისი, როდესაც აკრძალული 

ნივთიერება ან აკრძალული მეთოდი ამოღებულია აკრძალული სიიდან, სპორტსმენმა ან სხვა 

პირმა, რომელიც ამჟამად იხდის დაუშვებლობის პერიოდს, ადრე აკრძალული ნივთიერების 

ან აკრძალული მეთოდის გამო, შეიძლება მიმართოს სადს- ს ან სხვა ანტიდოპინგური 

ორგანიზაციას, რომელსაც ეკისრებოდა პასუხისმგებლობა შედეგების მართვაზე 



78 
 

ანტიდოპინგური წესის დარღვევისას, განიხილოს დაუშვებლობის პერიოდის შემცირება 

აკრძალული სიიდან ნივთიერების ან მეთოდის ამოღების ფონზე. 

 

დანართი 1 განმარტებები 

 

ადამს (ADAMშ): 

ანტიდოპინგურიადმინისტრაციისდამართვისსისტემაარისქსელურიმონაცემთაბაზისმართვი

სინსტრუმენტიმონაცემებისშეყვანის, შენახვის, გაზიარებისდაგამოქვეყნებისმიზნით, 

რომელიცშეიქმნაყველადაინტერესებულიპირისდამადს-

ისდასახმარებლადმათმიერგანხორციელებულანტიდოპინგუროპერაციებშიმონაცემთადაცვი

სკანონმდებლობასთნერთად. 

 

მიღება (Aდმინისტრატიონ): აკრძალულინივთიერებისანაკრძალულიმეთოდისმიწოდება, 

მიცემა, მათიმოხმარებისპროცესისთვალთვალი, 

მოხმარებისათვისშესაბამისიპირობებისშექმნა, 

ანსხვარაიმესახითმონაწილეობააკრძალულინივთიერებისანაკრძალულიმეთოდისმოხმარება

შიანმოხმარებისმცდელობაში. 

ამასთანესგანმარტებაარგულისხმობსსამედიცინოპერსონალისმიერაკრძალულინივთიერფებ

ისანაკრძალულიმეთოდისუანგარო (ბონაფიდე) 

გამოყენებასჭეშმარიტიდალეგალურისამედიცინომიზნებისათვის, 

ანსხვარაიმემისაღებგამართლებას, დააგრეთვეარეხებაისეთქმედებებს, 

რომლებიცდაკავშირებულიაისეთიაკრძალულინივთიერებებისმოხმარებასთან, 

რომელთამიღებაარარისაკრძალულიარასაშეჯიბროპერიოდშიტესტირებისას, 

გარდაგარემოებებისა, რომლებიცმთლიანობაშინათელსხდიან, 

რომასეთიაკრძალურინივთიერებებიარგამოიყენებაჭეშმარიტისამედიცინომიზნითანმათიგამ

ოყენებახდებასპორტსმენისმაჩვენებლებისგასაუმჯობესებლად. 

 

სპორტსმენისათვისარასასურველიანალიტიკურიმონაცემები: 

აკრძალულინივთიერებისანმისიმეტაბოლტებისანმარკერების 

(მათშორისენდოგენურინივთიერებებისმომატებულიდონის)არსებობისანაკრძალულიმეთო

დისგამოყენებისსამხილისშესახებწარდგენილიანგარიშიმადს-

ისმიერმოწონებულილაბოატორიიდან 

,რომელიცპასუხობსლაბორატორიებისსაერთაშორისოსტანდარტისდათანმხლებიდოკუმენტა

ციისმოთხოვნებს. 

 

არასასურველისაპასპორტომონაცემები: შეტყობინება, 

რომელიცკვალიფიცირდებაროგორსარასასურველისაპასპორტომონაცემებიშესაბამისსაერთაშ

ორისოსტანდარტებშიმოყვანილიაღწეროლობისთანახმად. 
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ანტიდოპინგურიორგანიზაცია: ხელისმომწერიორგანიზაცია, 

რომელიციღებსვალდებულებას, დაიწყოს, 

შეასრულოსანიძულებითიგზისუზრუნველყოსდოპინგკონტროლისნებისმიერიპროცესი. 

ასეთიორგანიზაციებიამაგალითად, საერთაშორისოოლიმპიურიკომიტეტი, 

საერთაშორისოპარაოლიმპიურიკომიტეტი ,სხვამთავარიღონისძიებებისორგანიზაციები, 

რომლებიცთავიანთიღონისძიებებისდროსატარებენსპორტსმენებისტესტირებას, მადს, 

საერთაშორისოფედერაციებიდაეროვნულიანტიდოპინგურიორგანიზაციები. 

 

სპორტსმენი: ნებისმიერიპირი, რომელიცმონაწილეობსშეჯიბრშისაერთაშორისოდონეზე 

(როგორცამასგანსაზღვრავსთითეულისაერთაშორისოფედერაცია), ანეროვნულდონეზე 

(როგორცამასგანსაზღვრავსთითოეულიეროვნულიანტიდოპინგურიორგანიზაცია). 

ანტიდოპინგურორგანიზაციასთავისისურვილისამებრუფლებააქვსგამოიყენოსნებისმიერიან

ტიდოპინგურიწესისპორტსმენისმიმართ, 

რომელიცარარისარცსაერთაშორისოდაარცეროვნულიდონისსპორტსმენი, 

დაამგვარადმოაქციოსასეთიპირები “სპორტსმენების” კატეგორიაში. იმშემთხვევაში, 

როცასპორტსმენიარცსაერთაშორისოდაარცეროვნულიდონისსპორტსმენიარარის, 

ანტიდოპინგურმაორგანიზაციამშეიძლბაარჩიოს: 

ჩაატაროსშეზღუდულიტესტირებაანარჩაატაროსარანაირიტესტირება; 

სინჯებისანალიზისდროსგამოიყენოსაკრძალულინივთიერებებისარასრულიმენიუ; 

მოითხოვოსშეზღუდულიინფორმაციასპრტსმენისადგილსამყოფელზე, 

ანსულარმოითხოვოსარაფერი; არმოსთხოვოსსპორტსმენსწინასწარწარადგინოსსგნ. 

მიუხედავადამისა, თუანტიდოპინგურიორგანიზაციისდაქვემდებარებაშიმყოფისპორტსმენი, 

რომელიცმონაწილეობსსაერთაშორისოანეროვნულდონეზეუფროდაბალშეჯიბრში, 

დაუშვებს 2.1, 2.3 ან 2.5 მუხლებითგათვალისწინებულიანტიდოპინგურიწესებისდარღვევას, 

მისმიმართუნდაგამოიყენოს 2.8 და 2.9 მუხლებითგათვალისწინებულისანქციები (გარდა 

14.3.2 მუხლითგათვალისწინებულისანქციებისა). 2.8 და 2.9 

მუხლებისდაანტიდოპინგურიინფორმაციისდაგანათლებისკონტექსტში, ნებისმიერიპირი, 

რომელიცმონაწილეობსხელმომწერიორგანოს, 

მთავრობისანკოდექსისმცნობისხვასპორტულიორგანიზაციისიურისდიქციაშიშესულსპორტ

ულღონისძიებაში, განისაზღვრებაროგორც “სპორტსმენი”. 

 

[კომენტარი: ესგანმარტებაცალსახადადასტურებს, 

რომყველასაერთაშორისოდაეროვნულიდონისსპორტმენიექვენდებარებაკოდექსისანტიდოპი

ნგურწესებს, დამოითხოვს, 

რომსაერთაშორისოფედერაციებმადაეროვნულმაანტიდოპინგურმაორგანიზაციებმათავისან

ტიდოპინგურწესებშიჩართონშესაბამისადსაერთაშორისოდაეროვნულიდონისსპორტისმკაფი

ოდაზუსტიგანმარტება. 

ესგანმარტებააგრეთვეუფლებასაძლევსთითოეულეროვნულანტიდოპინგურორგანიზაციასთა

ვისისურვილისამებრგააფართოვოსთავისიანტიდოპინგურიპროგრამასაერთაშორისოდაეროვ
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ნულისპორტსმენებისჩარჩოებისმიღმა, 

დაგაავრცელოსთავისიანტიდოპინგურიპროგრამისმოქმედებაშეჯიბრებისუფროდაბალიდონ

ისსპორტსმენებზეცანიმპირებზე, რომლებიცმოღვაწეობენფიტნესისსაქმიანობაში, 

მაგრამარიღებენმობნაწილეობასარანაირშეჯიბრში. მაგალითისთვის, 

ეროვნულმაანტიდოპინგურმაორგანიზაციამშეიძლებაგადაწყვიტოსშეამოწმოსრეკრეაციული

დონისმეტოქეები, მაგრამარმოსთხოვოსმათწინასწარწარადგინონსგნ. 

მაგრამანტიდოპინგურიწესისდარღვევას, 

რომელიცეხებაარასასურველანალიტიკურშედეგებსანშედეგებისფალსიფიკაციას, 

მოსდევსკოდექსისმიერგათვალისწინებულისანქციებისდაკისრება (გარდა 14.3.2 

მუხლშიგაწერილისანქციებისა). იმისგადაწყვეტილება, 

თურამდენადუნდაშეეხოსანტიდოპინგურიწესებისდარღვევისათვისგაწერილისანქციებირეკ

რეაციულიდონისსპორტსმენებს, რომლებიცმოღვაწეობენფიტნესსაქმიანობაში, 

მაგრამარასოდესარმონაწილეობენშეჯიბრებებში, 

ეროვნულიდონისანტიდოპინგურიორგანიზაციისპრეროგატივაა. 

ზუსტადასევეღონისძიებისორგანიზატორს, 

რომელიცამღონისძიებასატარებსმხოლოდსპორტისოსტატისდონისმეტოქეებისათვის, 

შეუძლიაგადაწყვიტოსმონაწილეებისტესტირება, 

მაგრამმათისინჯებისანალიზიარმოხდებააკრძალულინივთიერებებისგამოვლენისსრულიმენ

იუსმიხედვით. 

მეტოქეებმაუნდამიიღონანტიდოპინგურიინფორმაციადაგანათლებაშეჯიბრისყველადონეზე]

. 

 

სპორტსმენისბიოლოგიურიპასპორტი:  

ტესტირებისდაგამოძიებისსაერთაშორისოსტანდარტითდალაბორატორიებისსაერთაშორისო

სტანდარტითგაწერილიმონაცემებისშეკრებისდაშეჯერებისპროგრამადამეთოდები. 

 

მცდელობა: შეგნებულისაქციელი, 

რომელიცთავისპროცესშიწარმოადგენსმნიშვნელოვანნაბიჯსამსაქციელისდამაგვირგვინებელ

იანტიდოპინგურიწესისდარღვევისმიმართულებით. 

მაგრამანტიდოპინგურიწესისდარღვევისშესახებგადაწყვეტილებისგამოტანამხოლოდმცდელ

ობისსაფუძველზეარშეიძლება, თუსპორტსმენიუარსიტყვისმცდელობაზე, 

ვიდრეამასგაიგებსმესამემხარე, რომელიცარარისჩარეულიმცდელობაში. 

 

სპორტსმენისმომსახურეპერსონალი: ნებისმიერმწრვრთნელი, პერსონალურიმწვრთნელი, 

გუნდისთანამშრომელი, ოფიციალურიპირი, სამედიცინოპერსონალი, პარამედიკოსი, 

პერსონალი, მშობელიანსხვაპირი, 

რომელიცმუშაობსშეჯიბრშიმონაწილეანშეჯიბრებისათვისმომზადებისეტაპზემყოფსპორტსმ

ენთან, მკურნალობსანეხმარებამას. 
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ატიპურიშედეგი:  მადს-ისმიერაკრედიტირებულილაბორატორიისანსხვამადს-

ისმიერმოწონებულილაბორატორიისდასკვნა, 

რომელიცსაჭიროებსშემდგომგამოძიებასლაბორატორიებისსაერთაშორისოსტანდარტისშესაბ

ამისად, ანშესაბამისიტექნიკურიდოკუმენტები, 

არასასასურველიანალიტიკურიშედეგისდადასტურებამდე. 

 

ატიპიურისაპასპორტომონაცემები: ანგარიში, 

რომელიცშესაბამისისაერთაშორისოსტანდარტებითაღწერილიაროგორცატიპიურუისაპასპო

რტომონაცემები. 

 

სსს: სპორტისსაარბიტრაჟოსასამართლო. 

 

კოდექსი: მსოფლიოანტიდოპინგურიკოდექსი 

 

შეჯიბრი: პიროვნულიშეჯიბრირბენაში, მატჩი, თამაშიანსპორტისპიროვნულიშეჯიბრებები. 

მაგალითადკალათბურთისმატჩიანსაფინალოოლიმპიურიშეჯიბრი 100 

მეტრზესირბილშიმძლეოსნობაში. 

მრავალეტაპიანირბოლისათვისანსხვასპორტულიშეჯიბრებისათვის, 

სადაცპრიზებიგაიცემაყოველდღიურადანშუალდეურეტაპებზე. 

განსხვავებაშეჯიბრებისდაღონისძიებისტერმინებსშორისგანისაზღვრებაშესაბამისისაერთაშო

რისოფედერაციისწესებისგანმარტებით. 

 

ანტიდოპინგურიწესებისდარღვევისშედეგები (“შედეგები”): 

სპორტსმენისანსხვაპირისმიერანტიდოპინგურიწესებისდარღვევამშეიძლებაგამოიწვიიოს: (ა) 

დისკვალიფიკაცია, რაცნიშნავს, 

რომსპორტსმენისანსხვაპირისშედეგებიმოცემულშეჯიბრშიანღონისძიებაშიუქმდება, 

ხოლოდანაშაულისშედეგადმიღებულისანქციებიგულისხმობენყველამედლის, 

ქულისდაპრიზისჩამორთმევას; (ბ) არაუფლებამოსილება: ნიშნავს, 

რომსპორტსმენსანსხვაპირსგარკვეულიდროისპერიოდშიეკრძალებანებისმიერშეჯიბრშიან 

10.12.1 მუხლითგაწერილსხვასაქმიანობაშიმონაწილეობაანდაფინანსებისმიღება; (გ) 

დროებითოიშეჩერება: ნიშნავს, 

რომსპორტსმენსანსხვაპირსდროებითეკრძალებაყველანაირშეჯიბრშიდასაქმიანობაშიმონაწი

ლეობა 8 

მუხლისშესაბამისადჩატარებულისაქმისმოსმენისსაბოლოოგადაწყვეყტილებისმიღებამდე ; 

(დ) ფინანსურიშედეგები: ნიშნავსფინანსურსანქციას, 

რომელიცინიშნებაანტიდოპინგურიწესებისდარღვევისათვისანანტიდოპინგურიწესებისდარ

ღვევასთანდაკავშირებულიხარჯებისანაზღაურებას ; და (ე) 

ინფორმაციისგასაჯაროებაანსაჯაროდგამოცხადება: 

ნიშნავსინფორმაციისგავრცელებასანგანაწილებასსაზოგადოებაშიანიმპირებსშორის, 
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ვისაცუფლებააქვთადრემიიღონშეტყობინებამუხლი 14 შესაბამისად. კოდექსისმუხლი 11 

შესაბამისადსანქციებიშეიძლებაგავრცელდესაგრეთვეგუნდებზესპორტისგუნდურისახეობებ

ისშემთხვევაში. 

 

დაბინძურებულიპროდუქტი: არისპროდუქტი, რომელიცშეიცავსაკრძალულნივთიერებას, 

რომელიცარარისდატანილიამპროდუქტისეტიკეტზეანარარისნახსენებიინტერნეტშიმოძიებუ

ლხელმისაწვდომინფორმაციაში. 

 

დისკვალიფიკაცია: იხილეზევითმოყვანილიანტიდოპინგურიწესებისდარღვევებისშედეგები. 

 

დოპინგკონტროლი: 

ყველაეტაპიდაპროცესიდაწყებულიტესტირებისგანაწილებისდაგეგმვიდანნებისმიერისაჩივა

რთანდაკავშირებულისაბოლოოდადგენილებითდამთავრებლი, 

ყველაშუალედურიეტაპისდაპროცესისჩათვლით, 

როგორიცააადგილსამყოფელზეინფორმაციისმიწოდება, სინჯებისაღებადაგაფორმება, 

ლაბორატორულიანალიზი, სგნ, შედეგებისმართვადასაქმისმოსმენები. 

 

ღონისძიება: ინდივიდუალურიშეჯიბრებებისსერია, 

რომელიცტარდებაერთიმმართველიორგანოსმიერ (მაგ. ოლიმპიურითამაშები, 

მსოფლიოჩემპიონატიწყლისსპორტისსახეობებში, ანპანამერიკულითამაშები). 

 

ღონისძიებისჩატარებისადგილები: ღონისძიებისჩატარებისადგილები, 

რომლებსაცგანსაზღვრავსღონისძიებისმმართველიორგანო. 

 

ღონისძიებისპერიოდი: დროისმონაკვეთიღონისძიებისდაწყებიდანმისდამთავრებამდე, 

რომელსაცგანსაზღვრავსღონისძიებისმმართველიორგანო. 

 

ბრალი: 

ბრალინიშნავსნებისმიერიმოვალეობისუგულველყოფასანგარკვეეულისიტუაციისმიმართარა

სათანადოყურადღებითმოქცევას. 

სპორტსმენისანსხვაპირისბრალისსიმძიმისშეფასებისასყურადსაღებიაშემდეგიფაქტორები: 

მაგალითად, სპორტსმენისანსხვაპირისგამოცდილება; 

არისთუარასპორტსმენიანსხვაპირიარასრულწლოვანი; 

განსაკუთრებულიყურადღებაუნდამიექცესსპეციალურგარემოებებსროგორიცაადაზიანება, 

ზარალი, რისკი, რომლიცუნდაესმოდესსპორტსმენს, 

დარამდენადენაღვლებასპორტსმენსთავისისაქციელისშედეგებიდარამდენადკარგადშეისწავ

ლასაკითხი, რომელიცეხებარისკისდონეს. 

სპორტსმენისანსხვაპირისბრალისშეფასებისასყურადსაღებიგარემოებებიუნდაიყოსსპეციფიუ

რიდარელევანტურისპორტსმენისანსხვაპირისქცევისმოსალოდნელისტანდარტიდანგადახვე
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ვისმიზეზებისასახსნელად. ასემაგალითად, ის, 

რომსპორტსმენიდაკარგავსშესაძლებლობასიშოვოსდიდითანხებიარაუფლებამოსილებისპერ

იოდში, ანის, რომსპორტსმენისკარიერისდასრულებამდეცოტადროდარჩა, 

ანსპორტულიკალენდარისგანრიგი, არშეიძლებაჩაითვალოსრელევანყურფაქტორებად, 

რომლებიცშეიძლებაიყოსგათვალისწინებული 10.5.1 ან 10.5.2 

მუხლებითგაწერილიარაუფლებამოსილებისპერიოდისშემცირებისშესახებგადაწყვეტილების

მიღებისას. 

 

კომენტარი: 

სპორტსმენისბრალისხარისხისშეფასებისკრიტერიუმებიერთნაირიაყველაიმმუხლისშესაბამი

სად, რომლებიცგანიხილავენბრალეულობისსაკითხს. მიუხედავადამისა, 10.5.2 

მუხლისთანახმად, სანქციისშემცირებაარარისმართებული, გარდაიმშემთხვევებისა, 

როცაბრალისშეფასებისშემდეგდაიდებადასკვნა, რომელიცდაადასტურებს, 

რომსპორტსმენსანსხვაპირსარმიუძვითმნიშვნელოვანიბრალიანარგამოუჩენიათწესებისმნიშვ

ნელოვანიუგულვეყოფა]. 

 

ფინანსურიშედეგები: იხ, ზევითმოყვანილიანტიდოპინგურიწესებისდარღცვევისშედეგები. 

 

საშეჯიბროპერიოდი: 

თუსაერთაშორისოფედერაციისანმოცემულიღიონისძიებისმმართველიორგანოსწესებითსხვა

გვარადარარისგანმარტებული, „საშეჯიბროპწრიოდი“ნიშნავსპერიოდს, 

რომელიციწყებაშეჯიბრამდე 12 საათითადრე, რომელშიცმიონაწილეობსსპორტსმენი, 

დასრულდებაასეთიშეჯიბრისადამასთანდაკავშირებულისინჯებისაღებისპროცესით. 

 

[კომენტარი: 

საერთაშორისოფედერაციასანღონისძიებისმმართველორგანოსშეუძლიათგანსაზღვრონ 

“საშეჯიბროპერიოდი” უშუალოდღონისძიებისჩატარებისპერიოდისაგანგანსხვავებულად]. 

 

დამოუკიდებელიდამკვირვებლისპროგრამა: მადს-

ისზედამხედველობისქვეშმყოფიდამკვირვებელთაჯგუფი, 

რომელიცაკვირდებადახელმძღვანელობსდოპინგკონტროლისპროცესსმოცემულღონისძიებაშ

ი, დააქვეყნებსამდაკვირვებისანგარიშს. 

 

სპორტისინდივიდუალურისახეობა: სპორტისნებისმიერისახეობა, 

რომელიცარარისგუნდური. 

 

არაუფლებამოსილება: იხ. ანტიდოპინგურიწესებისდარღვევებისშედეგები. 
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საერთაშორისოღონისძიება:  ღონისძიებაანშეჯიბრი, 

სადაცსაერთაშორისოოლიმპიურიკომიტეტი, საერთაშორისოპარაოლიმპიურიკომიტეტი, 

საერთაშორისოფედერაცია, 

ღონისძიებისმთავარიორგანიზაციაანსხვასაერთაშორისოსპორტულიორგნიზაციაწარმოადგე

ნსღონისძიებისმმართველორგანოსანნიშნავსოფიციალურტექნიკურპირებსამღონისძიებისათ

ვის. 

 

საერთაშორისოდონისსპორტსმენები: სპორტსმენები, 

რომლებიციღებენმონაწილეობასსაერთაშორისოდონისსპორტულშეჯიბრებებში, 

როგორცესგანსაზღვრულიასაერთაშორისოფედერაციისმიერტესტირებისადაგამოძიებისსაერ

თაშორისოსტანდარტისშესაბამისად. 

 

[კომენტარი: ტესტირებისადაგამოძიებისსტრანდარტისშესაბამისად, 

საერთაშორისოფედერაციასშეუძლიაგანსაზღვროსკრიტერიუმები, 

სპორტსმენებისათვისსაერთაშორისოდონისსპორტსმენისკატეგორიისმისანიჭებლად, მაგ. 

სპორტსმენებისრანჟირებით, 

სპეციფიურღონისძიებებშიგანსაკუთრებითსაერთაშორისოდონისღონისძიებებშიმონაწილეო

ბით, ლიცენზიისტიპით, დაა.შ. ამასთან, 

საერთაშორისოფედერაციამუნდაგამოაქვეყნოსესკრიტერიუმებიმკაფიოდანათელიფორმული

რებით, რომსპორტსმენებსშეეძლოდსწრაფადდაიოლადდაადგინონ, 

რაშემთხვევაშიენიჭებათმათსაერთაშორისოდონისსპორტსმენისკატეგორია. მაგალითად, 

თუკრიტერიუმებიგულისხმობენგარკვეულსაერთაშორისოღონისძიებებშიმონაწილეობას, 

მაშინსაერთაშორისოფედერაციამუნდაგამოაქვეყნოსასეთისაერთაშორისოღონისძიებებისსია]

. 

 

საერთაშორისოსტანდარტი: კოდექსისმხარდასაჭერადმადს-ისმიერმიღებულმასტანდარტმა 

(განსხვავებითსხვაალტერნატიულისტანდარტის, პრაქტიკისანპროცედურისაგან) 

შესაძლებელიუნდაგახადოსდასკვნისგაკეთებაიმისშესახებ, 

რომსაერთაშორისოსტანდარტითგათვალისწინებულიპროცედურებისწორედიყოშესრულებუ

ლი. საერთაშორისოსტანდარტებიუნდაშეიცავდენნებისმიერტექნიკურდოკუმენტს, 

რომელიცგამოიცასაერთაშორისოსტანდარტისშესაბამისად. 

 

ღონისძიებისმთავარიორგანიზაცია: 

ეროვნულიოლიმპიურიკომიტეტებისდასხვასაერთაშორისომულტი-

სპორტულიორგანიიზაციებისევროპულიასიოციაციები, რომლებიცფუნქციონირებენ, 

როგორცნებისმიერიევროპული, 

რეგიონალურიანსაერთაშორისოღონისძიებისმმართველიორგანო. 
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მარკერი: ნაერთი, ნაერთთაჯგუფიანბიოლოგიურიცვლადი(ები), 

რომლებიცმიანიშნებენაკრძალულინივთიერებისანაკრძალულიმეთოდისგამოყენებაზე. 

 

მეტაბოლიტი: ნებისმიერინივთიერება, 

რომელიცწარმოიქმნაბიოტრანსფორმაციისპროცესისშედეგად. 

 

არასრულწლოვანი: პირი, რომელსაცჯერარმიუღწევისთვრამეტიწლისასაკს. 

 

ეროვნულიანტიდოპინგურიორგანოზაცია: ორგანო(ები), 

რომლიცინიშნებათითოეულქვეყანაში, როგორცორგანო, 

რომელსაცგააჩნიამთავარიძალაუფლებადაპასუხისმგებლობამიიღოსდაგანახორციელოსანტი

დპონიგურიწესები, უხელმძღვანელოსსინჯებისაღებას, ტესტისშედეგებისმართვას, 

დაჩაატაროსსაქმისმოსმენებიეროვნულდონეზე. 

თუასეთიდანიშვნაარხდებაკომპეტენტურისაჯაროხელისუფლების(ების) 

მიერასეთორგანოდუნდაჩაითვალოსქვეყნისეროვნულიოლიმპიურიკომიტეტიანმისმიერდას

ახელებულიორგანო. 

 

ეროვნულიღონისძიება: სპორტულიღონისძიებაანშეჯიბრი, 

რომელშიცმონაწილეობენსაერთაშორისოანეროვნულიდონისსპორტსმენები, 

მაგრამთვითონღონისძიებაარარისსაერთაშორისოკატეგორიის. 

 

ეროვნულიფედერაცია: ეროვნულიანრეგიონალურიორგანო, 

რომელიცარისსაერთაშორისოფედერაციისწევრიანრომელსაცსაერთაშორისოფედერაციასცნო

ბს, როგორცორგანოს, 

რომელიცხელმძღვანელობსსაერთაშორისოფედერაციისმიერორგანიზებულსპორტულღონის

ძიებასმოცემულქვეყანაშიანრეგიონში. 

 

ეროვნულიდონისსპორტსმენი: სპორტსმენები, 

რომლებიცტესტირებისადაგამოძიებისსაერთაშორისოსტანდარტისშესაბამისადმოქმედიერო

ვნულიანტიდოპინგურიორგანიზაციისგანსაზღვრებით, 

მონაწილეობენეროვნულიდონისსპორტულშეჯიბრებში. 

საქართველოშიეროვნულიდონისსპორტსმენებისკატეგორიაგანისაზღვრება 1.4 

მუხლისშესაბამისად. 

 

ეროვნულიოლიმპიურიკომიტეტი: ორგანიზაცია, 

რომელსაცსცნობსსაერთაშორისოოლიმპიურიკომიტეტი. 

ტერმინიეროვნულიოლიმპიურიკომიტეტიაგრეთვეგულისხმობსეროვნულსპორტულკონფე

დერაციასიმქვეყნებში, სადაცეროვნულისპორტულიკონფედერაცია, 
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იღებსთავისთავზეტიპიურიეროვნულიოლიმპიურიკომიტეტისმოვალეობებსანტიდოპინგურ

იპოლიტიკისსფეროში. 

 

ბრალისანდაუდევრობისარარსებობა: სპორტსმენიანსხვაპირი, რომელიცდაამტკიცებს, 

რომმანარიცოდა, არცრაიმეეჭვიქონდა, 

დარაგინდფრთხილადარუნდამოქცეულიყოვერცშეეძლო, რომსცოდნოდაანეჭვიაეღო, 

რომმანგამოიყენაანმიიღოაკრძალულინივთიერებაანაკრძალულიმეთოდი, 

ანსხვარაიმნეგზითდაარღვიაანტიდოპინგურიწესი. გარდაშემთხვევებისა, 

როცასპორტსმენიარასრულწლოვანია, 2.1 

მუხლითგათვალისწინებულინებისმიერიდარღვევისას, 

სპორტსმენმაუნდააგრეთვედაადგინოსრანაირადმოხდააკრძალულინივთიერებამისორგანიზ

მში. 

 

მნიშვნელოვანიბრალისანდაუდევრობისარარსებობა: სპორტსმენიანსხვაპირი, 

რომელიცდაამტკიცებს, 

რომმისიბრალიანდაუდევრობაყველაგარემოებებისმთლიანობაშიგანხილვითდაბრალისანდა

უდევრობისარარსებობისკრიტერიუმებისგათვალისწინებით, 

არარისმნიშვნელოვანიანტიდოპინგურიწესებისდარღვევასთანმიმართებაში. 

გარდაშემთხვევებისა, როცასპორტსმენიარასრულწლოვანია, 2.1 

მუხლითგათვალისწინებულინებისმიერიდარღვევისას, 

სპორტსმენმაუნდააგრეთვედაადგინოსრანაირადმოხდააკრძალულინივთიერებამისორგანიზ

მში. 

 

[კომენტარი: კანაბიოიდების (კანაბინოლისჯგუფისნივთიერებები) შემთხვევაში, 

სპორტსმენსშეუძლიადაამტკიცოსმნიშვნელოვანიბრალისანდაუდევრობისარარსებობა, 

თუიგიცალსახადდაასაბუთებს, 

რომასეთიგამოყენებისარსიარიყოდაკავშირებულიმისსპორტულშედეგებთან]. 

 

არასაშეჯიბროპერიოდი: ნებისმიერიპერიოდი, რომელიცარარისსაშეჯიბროპერიოდი. 

 

მონაწილე: ნებისმიერისპორტსმენიანსპორტსმენისდამხმარეპირი. 

 

პირი:  ფიზიკურიპირიანორგანიზაციაანორგანო. 

 

მფლობელობა: ფაქტიურიფიზიკურიმფლობელობაანკონსტრუქციულიმფლობელობა 

(მხოლოდიმშემთხვევებში, 

როცაპიროვნებასრულადაკონტროლებსანგანზრახულიაქვსგააკონტროლოსაკრძალულინივთ

იერებაანაკრძალულიმეთოდი, ანადგილი, 

სადაცარსებობსაკრძალულინივთიერებაანაკრძალულიმეთოდი); მაგრამ, 
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თუპიროვნებასრულადვერაკონტროლებსაკრძალულნივთიერებასანაკრძალულმეთოდს, 

ანადგილსსადაცარსებობსაკრძალულინივთიერებაანაკრძალულიმეთოდი, 

კონსტრუქციულიმფლობელობისკვალიფიკაციაშესაძლებელიამხოლოდიმშემთხვევაში, 

როცაპიროვნებამიცოდააკრძალულინივთუერებისანაკრძალულიმეთოდისყოფნისშესახებდა

განზრახულიქონდამისიგაკონტროლება. 

მაგრამმხოლოდმფლობელობისსაფუძველზეანტიდოპინგურიწესისდარღვევისფაქტისდადას

ტურებულადცნობაარშეიძლება, 

თუანტიდოპინგურიწესისდარღვევისშესახებნებისმიერისახისშეტყობინებისმიღებამდეპირო

ვნებაგანახორციელებსგარკვეულქმედებებს, რომლებიცნათლადმეტყველებენ, 

რომამპიროვნებასარასოდესქონდაგანზრახულიაკრძალულინივთიერებისანაკრძალულიმეთ

ოდისმფლობელობა, 

დარომანტიდოპინგურიორგანიზაციისათვისმისიდეკლარირებითმანფაქტიურადუარყომფლ

ობელობისფაქტი. მიუხედავადყველაფრისა, რაცეწინააღმდეგებაამგანმარტებას, 

აკრძალურინივთიერებისანაკრძალულიმეთოდისშეძენა (ელექტრონულადანსხვაგზით) 

კვალიფიცირდებაროგორცმფლობელობაიმპირისმიმართ, 

ვინცშეიძიმააკრძალურინივთიერებაანაკრძალულიმეთოდი. 

 

[კომენტარი: ამგანმარტებისშესაბამისად, 

სპორტმენისმანქანაშიაღმოჩენილისტეროიდებიითვლებადარღვევად, 

თუსპორტსმენიარდაამტკიცებს, რომმანქანითვიღაცსხვაპირმაისარგებლა; 

ასეთშემთხვევაშიანტიდოპინგურმაორგანიზაციამუნდადაადგინოს, 

იცოდათუარასპორტსმენმასტეროიდებისშესახებდაქონდათუარამასგანზრახულიმათიგამოყე

ნება, მიუხედავადიმფაქტისა, 

რომრაღაცპერიოდშისპორტსმენსარქონდამანქანისსრულიგაკონტროლებისსაშუალება. 

ანალოგიურად, იმშემთხვევებში, როცასტეროიდებსაღმოაჩენენსახლშისამედიცინოკარადაში, 

რომელითაცერთობლივადსარგებლობენსპორტსმენიდამისიმეუღლე, 

ანტიდოპინგურმაორგანიზაციამუნდადაადგინოს, რომსპორტსმენმაიცოდა, 

რომსტეროიდებიინახებოდასამედიცინოკარადაში, 

დარომსპორტსმენსგანზრახულიქონდასტეროიდებისგამოყენება. 

ცალკეაღებულიაკრძალულინივთიერებისშეძენისფაქტიგანიხილებაროგორცმფლობელობა, 

მაშინაც, როცამაგალითად, შეძენილიპროდუქტიჯერარარისსახლშიმოტანილი, 

ანშენაძენიმიიღომესამეპირმა, ანთუესშენაძენიგაიგზავნამესამეპირისმისამართზე]. 

 

აკრძალუვებისჩამონათვალი: სია, 

რომელშიცჩამოთვლილიააკრძალულინივთიერებებიდააკრძალულიმეთოდები 

 

აკრძალურიმეთოდები: ნებისმიერიმეთოდი, 

რომელიცაღწერილიააკრძალვებისჩამონათვალში 
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აკრძალურინივთიერებები: ნებისმიერინივთიერებაანნივთიერებათაკლასი, 

რომელიცაღწერილიაალრძალვებისჩამონათვალში. 

 

წინასწარიმოსმენა: 7.9 მუხლისშესაბამისად, 

დაჩქარებულიშემოკლებულიწერსითსაქმისგანხილვა, რომელიცწინუძღვის 8 

მუხლითგათვალისწინებულგანხილვას, 

სადაცსპორტსმენიიღებსშეტყობინებასდამასეძლევასაშუალებაწერილობითიანზეპირიფორმი

თგამოთქვასთავისიმოსაზრებები. 

 

[კომენტარი: წინასწარიმოსმენამხოლოდწინასწარიგანხილვაა, 

სადაცშეიძლებაარციყოსგანხილულისაქმისყველაფაქტი. წინასწარიგანხილვისშემდეგ, 

სპორტსმენსრჩებაუფლებაშემდგომისაქმისარსობრივისრულმაშტაბიანიგანხილვისა. 

ამგანმარტებისსაწინააღმდეგოდ 7.9 მუხლშიგამოყენებული “დაჩქარებულიმოსმენის” 

ტერმინიფაქტობრივადშეესაბამებასაქმისსრულმაშტაბიანმოსმენას, 

რომელიცტარდებადაჩქარებულიგრაფიკით]. 

 

დროებითიშეჩერება: იხ. ზევითმოყვანილიანტიდოპინგურიწესებისდარღვევისშედეგები. 

 

რეგიონალურიანტიდოპინგურიორგანიზაცია: რეგიონალურიორგანო, 

რომელსაცნიშნავენწევრიქვეყნებითავისიანტიდოპინგურიპროგრამებისკოორდინაციისდადე

ლეგირებულისეგმენტებისმართვისმიზნით, 

რაცშეიძლებაიყოსანტიდოპინგურიწესებისმიღებადაგანხორციელება, 

სინჯებისაღებისდაგეგმვადაშეგროვება, შედეგებისმართვა, სგნშემთხვევებისგანხილვა, 

საქმისმოსმენებისჩატარებადასაგნმანათლებლოპროგრამებისგანხორციელებარეგიონალურდ

ონეზე. 

ტესტირებისრეგისტრირებულისია (პული):  

უმაღლესიპრიორიტეტისმქონესპორტსმენებისპული, 

რომელიცსაერთაშორისოდონეზეცალკეგამოარჩიასაერთაშორისოფედერაციებმა, 

ხოლოეროვნულდონეზე – ეროვნულმაანტიდოპინგურმაორგანიზაციებმა. 

ამპულშიშემავალისპორტსმენებიუნდაიყვნენსაშეჯიბროდაარასაშეჯიბროტესტირებისყურა

დღებისცენტრშიროგორცსაერთაშორისოფედერაციებისდაეროვნულიანტიდოპინგურიორგან

იზაციებისტესტირებისგავრცელებისგეგმისნაწილი, 

რისგამოცმათმოეთხოვებათთავისიადგილსამყოფელისშესახებინფორნმაციისმოწოდებაკოდე

ქსისდატესტირებისდაგამოძიებისსაერთაშორისოსტანდარტისმუხლი 5.6 შესაბამისად. 

 

სინჯიანნიმუში: 

დოპინგკონტროლისგანხორციელებისმიზნითაღებულინებისმიერიბიოლოგიურიმასალა. 
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[კომენტარი: ზოგჯერგამოითქმისმოსაზრება, 

რომსისხლისნიმუშებისაღებაარღვევსგარკვეულირელიგიურიდაკულტურულიჯგუფებისრწმ

ენას. დადგინდა, რომასეთირამუსაფუძვლოა]. 

 

ხელისმომწერნი: ორგანოები, 

რომლებმაცხელიმოაწერესკოდექსდაემორჩილებიანმისმოთხოვნებსკოდექსის 23 

მუხლისშესაბამისად. 

 

განსაზღვრული (მითითებული) ნივთიერებები: იხ. 4.2.2 მუხლი. 

 

მკაცრივალდებულება: წესი, რომლისმიხედვითაც, 2.1 და 2.2 

მუხლებითგათვალისწინებულიპირობებისშემთხვევაში, 

ანტიდოპინგურიორგანიზაციისათვისანტიდოპინგურიწესებისდარღვევისფაქტისდასადასტ

ურებლადარარისსაჭიროდაამტკიცოსსპორტსმენისგანზრახვა, ბრალი, 

დაუდევრობაანშეგნებულიგამოყენება. 

 

მნიშვნელოვანიდახმარება: 10.6.1 მუხლისშესაბამისად, პირი, 

რომელიცმნიშვნელოვანდახმარებასგაუწევსსაქმისგამომძიებელორგანისუნდა (1) 

წერილობითგანცხადებაშიმოიყვანოსმისხელთარსებულისრულიინფორმაციაანტიდოპინგურ

იწესებისდარღვევისშესახებ, და (2) 

სრულადითანამშრომლოსგამოძიებასთანდაამინფორმაციასთანდაკავშირებულსაქმისმომსმენ

ორგანოსთან, მათშოორის, მაგალითად, საქმისმოსმენისდროსმოწმისსახითჩვენებისმიცემა, 

თუამასითხოვსანტიდოპინგურიორგანიზაციაანსაქმისმომსმენიკომისია. 

მისმიერმოწოდებულიინფორმაციაუნდაიყოსსარწმუნოდაუნდაეხებოდესაღძრულისაქმისმთ

ავარნაწილს, ანთუსაქმეაღძრულიარარის, 

ესინფორმაციაუნდაიძლეოდესსაქმისაღძვრისსაკმარისსაფუძველს. 

 

ფალსიფიცირება: შედეგებისშეცვლადანაშაულებრივიმიზნითანდანაშაულებრივიგზით; 

ჩვენებებისმიცემისბოროტადგამოყენება; დანაშაულებრივიჩარევა; ხელისშეშლა, 

შეცდომაშიშეყვანაანსხვარაიმეთაღლითურიქმედებისჩადენაშედეგებისშეცვლისანნორმალუ

რიპროცედურებისხელისშეშლისმიზნით. 

 

მიზნობრივიტესტირება: 

გარკვეულისპორტსმენებისშერჩევატესტირებისათვისტესტირებისადაგამოძიებისსაერთაშორ

ისოსტანდარტითდადგენილკრიტერიუმებისსაფუძველზე. 

 

გუნდურისპორტი: სპორტისსახეობა, 

სადაცსპორტსმენებისშეცვლაშეჯიბრისპერიოდშინებადართულია. 
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ტესტირება: დოპინგკონტროლისნაწილი, 

რომელიცშეიცავსტესტირებისგავრცელებისდაგეგმვას, სინჯებისაღებას, 

სინჯებისგაფორმებასდასინჯებისლაბორატორიაშიტრანსპორტირებას. 

 

ტრეფიკინგი:  

ანტიდოპინგურიორგანიზაციისიურისდიქციაშიმყოფისპორტსმენისანსპორტსმენისდამხმარ

ეპირის, ანსხვაპირისმიერაკრძალურინივთიერებისანაკრძალულიმეთოდისგაყიდვა, 

მიცემატრანსპორტირება, გაგზავნა, მიტანა 

(ფიზიკურადანელექტრონულადანრაიმესხვაგზით) ნებისმიერიმესამემხარისათვის; 

ამასთანესგანსაზღვრებაარეხება “უანგარო” სამედიცინოპერსონალს, 

როცააკრძალულინივთიერებაგამოიყენებაჭეშმარიტიდალეგალურისამკურნალოანსხვარაიმე

მისაღებიდაკარგადდასაბუთებულიმიზნით, დააგრეთვეარეხებაქმედებებს, 

რომლებიცდაკავშირებულიაიმაკრძალურნივთირერბებთან,  

რომლებიცარარიანაკრძალურიარასაშეჯიბროტესტირებისპერიოდში, 

გარდაიმშემთხვევებისა, როცაარსებულიგარემოებებიმთლიანობაშიმეტყველებენიმაზე, 

რომასეთიაკრძალურინივთიერებისგამოყენებაარარისგანკუთვნილიჭეშმარიტიდალეგალურ

იგამოყენებისათვის, ანმათიგამოყენებამიზნადისახავსსპორტსმენისშედეგებისგაზრდას. 

 

სგნსმკურნალოგამოყენებისნებართვა, იხ. მუხლი 4.4. 

 

იუნესკოსკონვენცია: საერთაშორისოკონვენციასპორტშიდოპინგისგამოყენებისწინააღმდეგ, 

რომელიციყომიღებულიიუნესკოსოცდამეცამეტეგენერალურიკონფერენციისმიერ 2005 წლის  

19 ოქტომბერს, 

რომელიცმოიცავსნებისმიერდაყველაცვლილებასკონვენციასთანმიმართებითმონაწილემხარე

ებისგანდაასევეკონფერენციისმხარეებისგანსპორტშიდოპინგისწინააღმდეგსაერთაშორისოკო

ნვენციასთანმიმართებით. 

 

გამოყენება:  ნებისმიერიაკრძალურინივთიერებისანაკრძალულიმეთოდისგამოყენება, 

აპლიკაცია, პერორალურადანინექციისსახითმიღება, ანსხვარაიმეგზითმოხმარება. 

 

მადს: მსოფლიოანტიდოპინგურისააგენტო. 

 

[კომენტარი:  

განსაზღვრულიტერმინებიუნდამოიცავდენთავისმრავლობითდაკუთვნილებითფორმებს, 

დააგრეთვემეტყველებისსხვაფორმებს, რომლებიცეკუთვნისამტერმინებს]. 

 

  

დანართი 2.10 მუხლისგამოყენებისმაგალითები 
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მაგალითი 1. 

 

ფაქტები: 

საშეჯიბროპერიოდშიჩატარებულიტესტირებისასმიღებულიაარასასურველიანალიტიკურიშე

დეგებისინჯშიანაბოლიკურისტეროიდისაღმოჩენისშედეგად (მუხლი 2.10); 

სპორტსმენიმყისიერადაღიარებსანტიდოპინგურიწესისდარღვევას; 

სპორტსმენიამტკიცებსმნიშვნელოვანიბრალისანდაუდევრობისარარსებობას; 

დასპორტსმენიუზრუნველყოფსმნიშვნელოვანდახმარებას. 

 

სანქციებისდაკისრება 

 

1. ათვლისწერტილიამუხლი 10.2. რადგანითვლება, 

რომსპორტსმენსმიესედაგებამნიშნელოვანიბრალისანდაუდევრობისარარსებობისმუხლი, 

ესიქნებასაკმარისიდამატებითიმტკიცებულება (მუხლები 10.2.1.1 და 10.2.3), 

რომესკონკრეტულიანტიდოპინგურიწესებისდარღვევაარიყოგანზრახჩადენილი; 

დაამგვარადმისიარაუფლებამოსილებისპერიოდინაცვლად 4 წლისაიქნება 2 წელი (მუხლი 

10.2.2). 

2.

 მეორეეტაპზესაქმისმომსმენიკომისიაგაანალიზებსგამართლებულიათუარაბრალთან

დაკავშირებულივადისშეკვეცა (მუხლები 10.4 და 10.5). 

მნიშნელოვანიბრალისანდაუდევრობისარარსებობისდებულების (მუხლი 10.5.2) 

საფუძველზე, რადგანანაბოლიკურისტეროიდიარწარმოადგენსმითითებულნივთიერებას, 

სანქციებისმისაღებიდიაპაზონიშემცირდებაორიდანერთწლამდე 

(ორწლიანისანქციისმინიმუმნახევრამდე). 

შემდეგსაქმისმომსმენიკომისიაგანსაზღვრავსგამოსაყენებელარაუფლებამოსილობისპერიოდს

ამდიაპაზონისფარგლებშისპორტმენისბრალისხარისხისსაფუძველზე. 

(საილუსტრაციოდდავუშვათ, 

რომამკონკრეტულმაგალითშიკომისიასხვაშემთხვევაშიმიუსჯიდასპორტსმენსარაუფლებამო

სილობის 16 თვიანპერიოდს). 

3.

 მესამეეტაპზესაქმისგანმხილველიკომისიაშეაფასებსშეჩერებისანშეკვეცისშესაძლებლ

ობას 10.6 მუხლისშესაბამისად (შემცირება, რომელიცარარისდაკავშირებულიბრალთან). 

ასეთშემთხვევაშიგამოსადეგიამხოლოდმუხლი 10.6.1 (მნიშვნელოვანიდახმარება). (მუხლი 

10.6.3 სწრაფიაღიარებააქარგამოდგება,  

რადგანარაუფლებამოსილებისპერიოდიუკვეუფრონაკლებიავიდრემუხლი 10.6.3 

გათვალისწინებულიორწლიანიმინიმუმი). 

მნიშვნელოვანიდახმარებისდებულებისსაფუძველზეარაუფლებამოსილებისპერიოდიშეიძლ

ებაშემცირდესარაუფლებამოსილებისთექსვნეტთვიანიპერიოდისერთმეოთხედამდე.*ამგვარა

დარაუფლებამოსილებისპერიოდისმინიმუმალურივადააოთხითვე. 
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(ილუსტრირებისმიზნითდავუშვათ, რომამმაგალითშისაქმისმომსმენიკომისიაშეაჩერებს 10 

თვიანპერიოდს, მაშინარაუფლებამოსილებისპერიოდიიქნება 6 თვე). 

4. 10.11 მუხლისთანახმად, 

არაუფლებამოსილებისპერიოდიპრინციპშიიწყებასაქმისმოსმენისსაბოლოოგადაწყვეტილები

სმიღებისთარიღიდან. მაგრამ, 

რადგანსპორტსმენმასწრაფადაღიარაანტიდოპინგურიწესისდარღვევა, 

არაუფლებამოსილებისპერიოდისათვლაშეიძლებადაიწყოსსინჯისაღებისთარიღიდან, 

მაგრამნებისმიერშემთხვევაშისპორტსმენმაუნდამოიხადოსარაუფლებამოსილებისპერიოდის

მინიმუმნახევარი (ანუსამითვე) საქმისმოსმენისდასკვნისგამოტანისდღიდან (მუხლი 10.11.2). 

5. რადგანადგილიქონდაარასასურველიანალიტიკურიმონაცემებისაღმოჩენას, 

საქმისმომსმენმაკომისიამუნდამოახდინოსამშეჯიბრებებშიმიღწეულიშედეგისავტომატური

დისკვალიფიკაცია (მუხლი 9). 

6. 10.8 მუხლისშესაბამისად, სპორტსმენისმიერმიღწეულიყველაშედეგი, 

რომელიცმანუჩვენასინჯისთარიღისაღებისდღიდანმისიარაუფლებამოსილებისპერიოდისმო

ხდისდაწყებისდღემდე, აგრეთვეექვეემდებარებადისკვალიფიკაციას, 

გარდაიმშემთხვევებისა, როცასამართლიანობამოითხოვსსხვანაირგადაწყვეტილებას. 

7. 14.3.2 მუხლითმითითებულიინფორმაციაუნდაგასაჯაროვდეს, 

გარდაიმშემთხვევებისა, როცასპორტსმენიარასრულწლოვანია, 

რადგანგასაჯაროებაარისყველასანქციისიძულებითინაწილი (მუხლი 10.13). 

8.

 სპორტსმენსეკრძალებანებისმიერისახითმიიღოსმონაწილეობაშეჯიბრშიანსხვასპორტ

თანდაკავშირებულსაქმიანობაშისპორტსმენისარაუფლებამოსილებისმთელიპერიოდისგანმა

ვლონბაში (10.12.1 მუხლი). 

მაგრამსპორტსმენსშეუძლიადაუბრუნდესთავისგუნდთანერთადვარჯიშებს, 

ანგამოიყენოსმისისპორტულიკლუბისსავარჯიშოდარბაზებიარანაკლებ: (ა) 

სპორტმენისარაუფლებამოსილებისპერიოდისბოლოორითვიდანან (ბ) 

მისჯილიარაუფლებამოსილებისპერიოდისბოლომეოთხედში (10.12.2 მუხლი).  

ამგვარადჩვენსპორტსმენსშეუძლიადაუბრუნდესვარჯიშსმისიარაუფლებამოსილებისპერიო

დისამუწურვამდეთვენახევრითადრე. 

 

მაგალითი 2 განსაზღვრულინივთიერებება 

 

ფაქტები: 

საშეჯიბროპერიოდშიჩატარებულიტესტირებისასმიღებულიაარასასურველიანალიტიკურიშე

დეგებისინჯშისტიმულანტისაღმოჩენისშედეგად, 

რომელიცწარმოადგენსმითითებულნივთიერებას (მუხლი 2.1); 

ანტიდოპინგურმაორგანიზაციამშეძლოდაემტკიცებინა, 

რომსპორტსმენმაშეგნებულადდაარღვიაანტიდოპინგურიწესები; სპორტსმენივერამტკიცებს, 

რომაკრძალულინივთიერებაგამოყენებულიიყოარასაშეჯიბროპერიოდშიარასპორტულიშედე
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გებისგაუმჯობესებისმიზნით; 

სპორტსმენისწრაფადარაღიარებსანტიდოპინგურიწესისდარღვევას; 

ამასთანსპორტსმენიაღმოუჩენსანტიდოპინგურორგანიზაციასმნიშვნელოვანდახმარებას. 

 

სანქციებისდაკისრება: 

 

1. ათვლისწერტილადითვლება 10.2 მუხლი. 

რადგანანტიდოპინგურმაორგანიზაციამშეძლოდაემტკიცებინა, 

რომადგილიქონდაანტიდოპინგურიწესისშეგნებულადდარღვევას, 

ხოლოსპორტსმენივერამტკიცებს, 

რომაკრძალულინივთიერებანებადართულიიყოარასაშეჯიბროპერიოდში, 

დარომმისიგამოყენებაარიყოდაკავშირებულისპორტულიშედეგებისგაუმჯობესებასთან 

(მუხლი 10.2.3), არაუფლებამოსილებისპერიოდიიქნებაოთხიწელი (10.2.1.2 მუხლი). 

2. რადგანადგილიქონდაგანზრახდარღვევას, 

ვადისშემცირებაბრალისსაფუძველზეშეუძლებელია (10.4 და 10.5 

მუხლებისგამოყენებაშეუძლებელია). 

მნიშვნელოვანიდახმარებისსაფუძველზესანქციაშეიძლებაშეჩერდესოთხწლიანივადისსამმეო

თხედამდე.*ამგვარად, არაუფლებამოსილებისმინიმალურიპერიოდიიქნებაერთიწელი 

3. 10.11 მუხლისთანახმად, 

არაუფლებამოსილებისპერიოდისათვლადაიწყებასაქმისმოსმენისსაბოლოოგადაწყვეტილები

სმიღებისდღიდან. 

4.

 რადგანარასასურველიანალიტიკურიმონაცემებისაღმოჩენამოხდასაშეჯიბროპერიოდშ

ი, საქმისმომსმენიკომისიაავტომატურადგააუქმებსშეჯიბრშიმიღებულშედეგება. 

5. 10.8 მუხლისთანახმად, 

სპორტსმენისმიერმიღწეულიყველაშედეგისინჯისაღებისთარიღიდანარაუფლებამოსილების

პერიოდისდაწყებამდეაგრეთვეიქნებადისკვალიფიცირებული, გარდაიმშემთხვევებისა, 

როცასამართლიანობისპრინციპიმოითხოვსსხვაგადაწყვეტილებას. 

6. 14.3.2 მუხლიშიმითითებულიინფორმაციაუნდაგასაჯაროვდეს, 

გარდაიმშემთხვევებისა, როცასპორტსმენიარასრულწლოვანია, 

რადგანგასაჯაროებაარისყველასანქციისიძულებითინაწილი (მუხლი 10.13). 

7.

 სპორტსმენსეკრძალებანებისმიერისახითმიიღოსმონაწილეობაშეჯიბრშიანსხვასპორტ

თანდაკავშირებულსაქმიანობაშისპორტსმენისარაუფლებამოსილებისმთელიპერიოდისგანმა

ვლონბაში (10.12.1 მუხლი). 

მაგრამსპორტსმენსშეუძლიადაუბრუნდესთავისგუნდთანერთადვარჯიშებს, 

ანგამოიყენოსმისისპორტულიკლუბისანსხვაწევრიორგანიზაციისსავარჯიშოდარბაზებიარანა

კლებ: (ა) სპორტსმენისარაუფლებამოსილებისპერიოდისბოლოორითვიდანან (ბ) 

მისჯილიარაუფლებამოსილებისპერიოდისბოლომეოთხედში (10.12.2 მუხლი).  
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ამგვარადჩვენსპორტსმენსშეუძლიადაუბრუნდესვარჯიშსმისიარაუფლებამოსილებისპერიო

დისამუწურვამდეორითვითადრე. 

 

მაგალითი 3. 

 

ფაქტები:  

არასაშეჯიბროპერიოდშიჩატარებულიტესტირებისასმიღებულიაარასასურველიანალიტიკურ

იშედეგებისინჯშიანაბოლიკურინივთიერებებისაღმოჩენისშედეგად (იხ. მუხლი 2.1); 

სპორტსმენიამტკიცებსმნიშვნელოვანიბრალისანდაუდევრობისარარსებობას; 

სპორტსმენიაგრეთვეამტკიცებს, 

რომარასასურველიანალიტიკურიშედეგებიგამოიწვიადაბინძურებულმაპროდუქტმა. 

 

სანქციებისდაკისრება: 

 

1. ათვლისწერტილადიქნებამუხლი 10.2. 

რადგანსპორტსმენსშეუძლიადაამტკიცოსდამატებითიმტკიცებულებებისმეშვეობით, 

რომმასარჩაუდენიაანტიდოპინგურიწესებისდარღვევაშეგნებულად, 

ანუმასარმიუძღვისმნიშვნელოვანიბრალიდაბინძურებულიპროდუქტისგამოყენებაში 

(10.2.1.1 და 10.2.3 მუხლები), არაუფლებამოსილებისპერიოდიიქნებაორიწესი (მუხლი 10.2.2). 

2.

 მეორეეტაპზესაქმისმომსმენმაკომისიამუნდაგაანალიზოსვადისშემცირებისბრალთან

დაკავშირებულიშეძლებლობები (10.4 და 10.5 მუხლები). 

რადგანსპორტსმენსშეუძლიადაამტკიცოს, 

რომანტიდოპინგურიწესისდარღვევამოხდადაბინძურებულიპროდუქტისმოხმარებისგამო, 

რომმისისაქციელიმნიშვნელოვანიბრალისანდაუდევრობისარარსებობისგანსაზღვრისშესაბამ

ისია 10.5.1.2 მუხლისთანახმად,  

არაუფლებამოსილებისპერიოდისმისაღებიდიაპაზონიშემცირდებაორიწლიდანსაყვედურისგ

ამოცხადებამდე. 

საქმისგანმხილველმაკომისიამუნდაგანუსაზღვროსსპორტსმენსარაუფლებამოსილებისპერიო

დისხანგრძლივობაამდიაპაზონისფარგლებშისპორტსმენისბრალოსხარისხისსაფუძველზე 

(საილუსტრაციოდ, ჩავთვალოთ, 

რომამმაგალითშისხვაშემთხვევაშისპორტსმენიდაისჯებოდაარაუფლებამოსილებისოთხთვია

ნიპერიოდით). 

3. 10.8 მუხლისშესაბამისად, 

არაუფლებამოსილებისპერიოდისდაწყებისმომენტისათვისსპორტსმენისმიერნაჩვენებიყველა

შედეგიუნდაიყოსდისკვალიფიცირებული, გარდაიმშემთხვევებისა, 

როცასამართლიანობისპრინციპიმოითხოვსსხვანაირგადაწყვეტილებას. 
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4. 14.3.2 მუხლშიმითითებულიინფორმაციაუნდაგასაჯაროვდეს, 

გარდაიმშემთხვევებისა, როცასპორტსმენიარასრულწლოვანია, 

რადგანგასაჯაროებაარისყველასანქციისიძულებითინაწილი (მუხლი 10.13). 

5.

 სპორტსმენსეკრძალებანებისმიერისახითმიიღოსმონაწილეობაშეჯიბრშიანსხვასპორტ

თანდაკავშირებულსაქმიანობაში, 

რომელიციმართებახელისმომწერიორგანოსანმისიფილიალებისეგიდით,  

სპორტსმენისარაუფლებამოსილებისმთელიპერიოდისგანმავლონბაში (10.12.1 მუხლი). 

მაგრამსპორტსმენსშეუძლიადაუბრუნდესთავისგუნდთანერთადვარჯიშებს, 

ანგამოიყენოსმისისპორტულიკლუბისანსხვაწევრიორგანიზაციისსავარჯიშოდარბაზებიარანა

კლებ: (ა) სპორტმენისარაუფლებამოსილებისპერიოდისბოლოორითვიდანან (ბ) 

მისჯილიარაუფლებამოსილებისპერიოდისბოლომეოთხედში (10.12.2 მუხლი).  

ამგვარადჩვენსპორტსმენსშეუძლიადაუბრუნდესვარჯიშსმისიარაუფლებამოსილებისპერიო

დისამუწურვამდეერთითვითადრე. 

 

მაგალითი 4. 

 

ფაქტები: სპორტსმენს, 

რომელსაცმანამდეარასოდესქონიაარასასურველიანალიტიკურიმონაცემები, 

დამისმიმართარასოდესარწაუყენებიათანტიდოპინგურიწესებისდარღვევისბრალი, 

სპონტანურადაღიარებს, 

რომმანგამოიყენაანაბოლიკურისტეროიდითავისსპორტულიშედეგისგასაუმჯობესებლად. 

სპორტსმენიაგრეთვეუზრუნველყოფსმნიშვნელოვანდახმარებას. 

 

1. რადგანდარღვევაშეგნებულიიყო, გამოსაყენებელიამუხლი 10.2.1, 

დამისასაჯიარაუფლებამოსილებისპერიოდიუნდაიყოსოთხიწელი. 

2. ვადისშემცირებაბრალისსაფუძველზეშეუძლებელია( 10.4და 10.5 

მუხლებისგამოყენებაშეუძლებელია). 

3. მხოლოდსპორტსმენისსპონტანურიაღიარებისსაფუძველზე (მუხლი 10.6.2) 

არაუფლებამოსილებისპერიოდიშეიძლებაშემცირდესოთხწლიიანივადისნახევრამდე. 

მხოლოდსპორტმენისმიერგაწეულიმნიშვნელოვამიდახმარებისსაფუძველზე (მუხლი 10.6.1), 

არაუფლებამოსილებისპერიოდიშეიძლებაშეჩერდესოთხწლიანივადისსამიმეოთხედით.*  

10.6.4 მუხლისშესაბამისად, 

სპონტსნურიაღიარებისდაგაწეულიმნიშვნელოვანიდახმარებისგათვალისწინებით, 

სანქციისვადაანშეჩერებაშეიძლებამაქსიმუმშემცირდესოთხწლიანივადისსამიმეოთხედით. 

ამგვარადარაუფლებამოსილებისმინიმალურიპერიოდიიქნებაერთიწელი. 

4.

 არაუფლებამოსილებისპერიოდიპრინციპშიიწყებასაქმისმოსმენისსაბოლოოგადაწყვე

ტილებისმიღებისთარიღიდან (10.11 
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თუსპონტანურიაღიარებაგათვალისწინებულიაარაუფლებამოსილებისპერიოდისშემცირების

ას, მაშინარაუფლებამოსილებისპერიოდისათვლისადრედაწყება 10.11.2 მუხლისშესაბამისად, 

აკრძალულია. ასეთიპირობისმიზანიაარდაუშვას, 

რომსპორტმენმაორჯერისარგებლებსშეღავათითერთიდაიგივეფაქტორისგამო. მაგრამ, 

თუარაუფლებამოსილებისპერიოდისშეჩერებამოხდამხოლოდმნიშვნელოვანიდახმარებისსაფ

უძველზე, მაშინ 10.11.2 მუხლისგამოყენებაშესაძლებელია, 

დაარაუფლებამოსილებისპერიოდისათვლაუნდადაიწყოსიმდღიდან, 

როცასპორტსმენმაუკანასკნელადმოიხმარაანაბოლიკურისტეროიდი. 

5. 10.8 მუხლისთანახმად, 

ანტიდოპინგურიწესისდარღვევისდღიდანარაუფლებამოსილებისპერიოდისდაწყებამდესპო

რტსმენისმიერნაჩვენებიყველაშედეგიუნდაიყოსდისკვალიფიცირებული, 

გარდაიმშემთხვევებისა, 

როცასამართლიანობისპრინციპიმოითხოვსსხვანაირგადაწყვეტილებას. 

6. 14.3.2 მუხლიმითითებულიინფორმაციაუნდაგასაჯაროვდეს, გარდაიმშემთხვევებისა, 

როცასპორტსმენიარასრულწლოვანია, 

რადგანგასაჯაროებაარისყველასანქციისიძულებითინაწილი (მუხლი 10.13). 

7.

 სპორტსმენსეკრძალებანებისმიერისახითმიიღოსმონაწილეობაშეჯიბრშიანსხვასპორტ

თანდაკავშირებულსაქმიანობაში, 

რომელიციმართებახელისმომწერიორგანოსანმისიფილიალებისეგიდით,  

სპორტსმენისარაუფლებამოსილებისმთელიპერიოდისგანმავლონბაში (10.12.1 მუხლი). 

მაგრამსპორტსმენსშეუძლიადაუბრუნდესთავისგუნდთანერთადვარჯიშებს, 

ანგამოიყენოსმისისპორტულიკლუბისანსხვაწევრიორგანიზაციისსავარჯიშოდარბაზებიარანა

კლებ: (ა) სპორტმენისარაუფლებამოსილებისპერიოდისბოლოორითვიდანან (ბ) 

მისჯილიარაუფლებამოსილებისპერიოდისბოლომეოთხედში (10.12.2 მუხლი).  

ამგვარადჩვენსპორტსმენსშეუძლიადაუბრუნდესვარჯიშსმისიარაუფლებამოსილებისპერიო

დისამუწურვამდეორითვითადრე. 

 

 

მაგალითი 5. 

 

ფაქტები: 

 

სპორტსმენისდამხმარეპირიეხმარებამასმოტყუებითიგზითგვერდიაუაროსსპორტსმენისათვი

სმისჯილიარაუფლებამოსილებისპერიოდს, დაშეყავსიგიშეჯიბრშიყალბისახელით. 

სპორტსმენისდამხმარეპირისპონტანურადაღიარებსანტიდოპინგურიწესისამდარღვევას 

(მუხლი 2.9)  მანამდე, 

ვიდრეანტიდოპინგურიორგანიზაციაშეატყობინებსმასანტიდოპინგურიწესისდარღვევისშესა

ხებ. 
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დაკისრებულისანქციები 

 

1. 10.3.4 მუხლისშესაბამისად, 

არაუფლებამოსილებისპერიოდიშეადგენსორიდანოთხწლამდე, 

დარღვევისსიმძიმისმიხედვით. (საილუსტრაციოდდავუშვათ, 

რომამმაგალითშისაქმისმომსმენიკომისიასპონტანურიაღიარებისგარეშედააკისრებდასპორტს

მენისდამხმარეპირსსამწლიანარაუფლებამოსილებისპერიოდს). 

2.

 ამშემთხვევაშიარარსებობსბრალთანდაკავშირებულივადისშემცირებისშესაძლებლობა

, რადგანგანზრახულობაწარმოადგენს 2.9 მუხლითგათვალისწინებულიდარღვევისელემენტს 

(იხ. 10.5.2 მუხლისკომენტარი). 

3. 10.6.2 მუხლისშესაბამისად, თუაღიარებაარისერთადერთისანდომტკიცებულება, 

არაუფლებამოსილებისპერიოდიშეიძლებაშემცირდესნახევრამდე 

(საილსტრაციოდდავუშვად, 

რომსაქმისმომსმენმაკომისიამშეამცირაარაუფლებამოსილებისპერიოდი 18 თვემდე). 

4. 14.3.2 მუხლშიმითითებულიინფორმაციაუნდაგასაჯაროვდეს, 

გარდაიმშემთხვევებისა, როცასპორტსმენიარასრულწლოვანია, 

რადგანგასაჯაროებაარისყველასანქციისიძულებითინაწილი (მუხლი 10.13). 

 

მაგალითი 6. 

 

ფაქტები: 

სპორტსმენსდაეკისრასანქციაანტიდოპინგურიწესისპირველადდარღვევისათვისარაუფლებამ

ოსილებისთოთხმეტთვინიპერიოდისსახით, 

რომელთაგანაცოთხითვეშეჩერებულიიყომნიშვნელოვანიდახმარებისსაფუძველზე. 

ეხლასპორტსმენიმეორედარღვევსანტიდოპინგურწესებს, 

რადგამმისმასაშეჯიბროპერიოდშიგაკეთებულმატესტმაუჩვენასინჯშისტიმულანტისარსებობ

ა, რომელიცარარისმითითებულინივთიერება (მუხლი 2.1); 

სპორტსმენიამტკიცებსმნიშვნელოვანიბრალისანდაუდევრობისარარსებობას; 

სპორტსმენიუზრუნველყოფსმნიშვნელოვანდახმარებას. 

ესრომწესებისდარღვევისპირველიშემთხვევაყოფილიყო, 

საქმისგამხილველიკომისიამიუსჯიდასპორტსმენსთექვსმეტთვიანარაუფლებამოსილებისპერ

იოდსდაექვსთვიანშეჩერებასმნიშვნელოვანიდახმარებისათვის. 

 

დაკისრებულისანქციები: 

 

1. წესებისმეორედდარღვევისათვისგამოიყენებამუხლი 10.7, 

რადგანშეიძლებაგამოვიყენოთმუხლები 10.7.4.1 და 10.7.4.5. 
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2. 10.7.1 მუხლისშესაბამისადარაუფლებამოსილებისპერიოდიუნდააღემატებოდეს: 

(ა) ექვსთვეს; 

(ბ)

 პირველიანტიდოპინგურიწესისდარღვევისათვისმისჯილიარაუფლებამოსილებისპერ

იოდისნახევარს 10.6 მუხლითგათვალისწინებულიშემცირებისგაუთვალისწინებლად  ( 

ამშემთხვევაშიესიქნება 14 თვისნახევარი, ანუშვიდითვე); ან 

(გ) არაუფლებამოსილებისპერიოდიანტიდოპინგურიწესისმეორედ 

დარღვევისათვის, რომელიცგანიხილებაროგორცპირველად 

დარღვევა, ორმაგდება 10.6 მუხლითგაწერილიშემცირების 

გაუთვალისწინებლად (ამმაგალითშიესიქნება 16 თვე 

გამრავლებულიორზე = 32 თვე). 

 

ამგვარადარაუფლებამოსილებისპერიოდიანტიდოპინგურიწესებისმეორედდარღვევისათვის

იქნება (ა), (ბ) და (გ) ქვეპუნქტებშიმითითებულვადებზეუფრომეტი, დაშეადგენს 32 თვეს. 

 

3.

 შემდეგეტაპზესაქმისგანმხილველიკომისიაშეაფასებსშეჩერებისანშემცირებისშესაძლე

ბლობას 10.6 მუხლისშესაბამისად (ბრალთანდაუკავშირებელიშემცირებები). 

წესებისმეორედდარღვევისშემთხვევაში, მხოლოდ 10.6.1 მუხლის (მნიშვნელოვანიდახმარება) 

გამოყენებააშესაძლებელი. 

მნიშვნელოვანიდახმარებისსაფუძველზეარაუფლებამოსილებისპერიოდიშეიძლებაშემცირდ

ეს 32 

თვიანივადისსამიმეოთხედით.*არაუფლებამოსილებისმინიმალურიპერიოდიამგვარადშეადგ

ენსრვათვეს. (საილუსტრაციოდ, დავუშვად, 

რომამმაგალითშისაქმისმომსმენმაკომისიამგადაწყვიტაარაუფლებამოსილებისპერიოდისრვა

თვიანიშეჩერებამნიშვნელოვანიდახმარებისათვის, 

რაცამცირებსდაკისრებულარაუფლებამოსილებისპერიოდსორწლამდე). 

4. რადგანარასასურველიანალიტიკურიშედეგიმიღებულიქნასაშეჯიბროპერიოდში, 

საქმისგანმხილველიკომისიაავტომატურადგააუქმებსშეჯიბრშიმიღწეულშედეგს. 

5. 10.8 მუხლისშესაბამისად, 

სპორტსმენისმიერმიღწეულიყველაშედეგისინჯისაღებისდღიდანარაუფლებამოსილებისპერ

იოდისდაწყებამდეაგრეთვეექვემდებარებადისკვალიფიკაციას, გარდაიმშემთხვევებისა, 

როცასამართლიანობისპრინციპითხოულობსსხვაგვარგადაწყვეტილებას. 

6. 14.3.2 მუხლშიმითითებულიინფორმაციაუნდაგასაჯაროვდეს, 

გარდაიმშემთხვევებისა, როცასპორტსმენიარასრულწლოვანია, 

რადგანგასაჯაროებაარისყველასანქციისიძულებითინაწილი (მუხლი 10.13). 

7.

 სპორტსმენსეკრძალებანებისმიერისახითმიიღოსმონაწილეობაშეჯიბრშიანსხვასპორტ

თანდაკავშირებულსაქმიანობაში, 
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რომელიციმართებახელისმომწერიორგანოსანმისიფილიალებისეგიდით,  

სპორტსმენისარაუფლებამოსილებისმთელიპერიოდისგანმავლონბაში (10.12.1 მუხლი). 

მაგრამსპორტსმენსშეუძლიადაუბრუნდესთავისგუნდთანერთადვარჯიშს, 

ანგამოიყენოსმისისპორტულიკლუბისანსხვაწევრიორგანიზაციისსავარჯიშოდარბაზებიარანა

კლებ: (ა) სპორტსმენისარაუფლებამოსილებისპერიოდისბოლოორითვიდანან (ბ) 

მისჯილიარაუფლებამოსილებისპერიოდისბოლომეოთხედში (10.12.2 მუხლი).  

ამგვარადჩვენსპორტსმენსშეუძლიადაუბრუნდესვარჯიშსმისიარაუფლებამოსილებისპერიო

დისამუწურვამდეორითვითადრე. 

 

______________________________ 

 

*გამონაკლისიგარემოებებისშემთხვევაშისადს-ისთანხმობით, 

არაუფლებამოსილებისპერიოდისშეჩერებისმაქსიმუმიშეიძლებამეტიიყოს, 

ვიდრესამიმეოთხედი, ხოლოშეტყობინებადაგასაჯაროებაშეიძლებაგადაიდოს. 
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