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САНКЦИОНИСАЊЕ ДОПИНГА У СПОРТУ

Сажетак
Спорт на врхунском нивоу, намеће нове и све захтевније физичке и психичке притиске, а жеља за такмичењем, победом и 
самодоказивањем доводи спортисте у искушење да користе забрањена средства због постизања што бољих резултата. Без обзира 
што су штетне последице примене забрањених супстанци познате, престиж и потреба за доминацијом на спортским теренима 
довела је до тога, да је њихова примена у спорту присутна. Данас, допинг представља један од највећих проблема у спорту, а 
борба против њега је стратешки циљ на глобалном и националном нивоу. У борби против допинга у спорту укључени су Светска 
антидопинг агенција, Међународни олимпијски комитет, међународне спортске федерације, националне антидопинг агенције, 
национални спортски савези, као и државе са својим репресивним апаратом. У раду је указано на различиту етимологију и 
феноменологију допинга, почетке допинговања у спорту, спортске допинг скандале, као и најважнија међународна документа 
која уређују ову проблематику. Посебан осврт у раду указује на кривичноправно и прекршајноправно санкционисање допинга 
у спорту. Допинг у спорту у Србији забрањен је Законом о спречавању допинга у спорту из 2005, којим су прописане мере и 
активности за његово спречавање. У том контексту, прописана су и три кривична дела: употреба допинг средстава; омогућавање 
употребе допинг средстава; и неовлашћена производња и стављање у промет допинг средстава. Поред тога, овај закон у циљу 
сузбијања злоупотреба допинга прописује и два прекршаја. Све чешћи, и учестали допинг скандали указују, да је допинг и 
поред дугогодишњег санкционисања и даље присутан у спорту, што намеће закључак да само санкционисање до сада није дало 
задовољавајуће резултате. 
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УВОД

Спортске активности су корисне како за 
развој личности тако и за одржавање доброг 
здравља, побољшање физичких квалитета, бољег 
и сврсисходнијег коришћења слободног време-
на и побољшања квалитета живота. С друге стра-
не, спорт је важан не само за појединце него и за 
друштвени и културни развој сваке заједнице, 
како на националном тако и на регионалном и 
локалном нивоу. Он је тесно повезан са другим 
сферама политичког одлучивања и планирањем 
у заједници као што су образовање, здрав-
ство, социјална заштита, градско и национално 
планирање и одмор (Đurđević, 2011).

Подлежући различитим притисцима, од вла-
ститог самодоказивања до утицаја родитеља, тре-
нера и шире друштвене заједнице ради славе и 
новца, спортисти су често у искушењу да кори-
сте забрањена средства за побољшање резултата. 
Та средства делују на повећање мишићне снаге и 
масе, отклањају умор, маскирају друга забрањена 
средства приликом тестирања, доводе до бржег 
опоравка, али имају и низ других учинака, често 
веома штетних по здравље. Примена забрањених 
средстава у супротности је са телесним и ментал-
ним интегритетом спортиста и спортском етиком. 
Познатији назив за примену забрањених средста-
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ва је допинг који представља један од највећих 
проблема у спорту (Erceg, & Fattorini, 2011). Без 
обзира што су штетне последице примене допин-
га познате, престиж и потреба за доминацијом 
на спортским теренима довела је до тога, да је 
њихова примена у спорту присутна.

 Радовановић, Јовановић и Ранковић. 
(1998) указују на експанзију коришћења 
недозвољених супстанци и метода, и код не-
професионалних спортиста, наводећи неоп-
ходност превентивног рада и смањивања уче-
сталости коришћења допинга код ове, веома 
бројне, категорије спортиста. У складу са тим, 
предлажу план за превенцију и смањење уче-
сталости коришћења допинга код непрофеси-
оналних спортиста, који као основу садржи: 1) 
информативно-едукативни рад о утицају допин-
га на здравље; 2) планирање оптималне исхране; 
3) планирање суплементације и 4) планирање ин-
дивидуалног система тренирања, све у складу са 
карактеристикама особе, спортске дисциплине и 
жељених циљева које непрофесионални спорти-
ста поставља пред собом.

Оно што посебно забрињава је чињеница да је 
данас допинг распрострањен не само међу врхун-
ским и непрофесионалним спортистима већ и 
међу лицима, углавном младим, која се спортом 
баве само рекреативно. Истраживања показују да 
у свету око петнаест и по милиона људи користи 
допинг, највише анаболичке стероиде, што указује 
на то да прописи који забрањују коришћење 
допинга професионалним спортистима нису 
довољни за заштиту здравља будући да све већи 
број рекреативних спортиста користи ове суп-
станце. Естетски императиви атрактивног изгле-
да, који у савременом друштву постају све већи, 
доприносе ширењу употребе допинг средста-
ва, нарочито међу млађом мушком популацијом 
(Pajčić, & Sokanović, 2010). 

Током последње три деценије у пракси је 
потврђено да је превазилажење физичких моћи 
просечно развијеног и потпуно телесно способ-
ног људског бића, ради постизања што бољег так-
мичарског резултата, могуће само употребом ме-
дицинских и фармацеутских средстава. Употреба 
тих средстава отворила је питање целисходности, 
етичности и дозвољености спортских такмичења 
која угрожавају здравље учесника такмичења. 
Осим тога, пошто је спорт постао важна привред-
на активност, поставило се питање да ли употреба 

хемијски синтетисаних стимулативних супстан-
ци представља вид преваре у оквиру пословне ак-
тивности. Тако се услед све бројнијих случајева у 
којима спортисти користе стимулативна хемијска 
средства поставило питање које су људске радње 
дозвољене, а које не, и какве санкције треба пред-
видети да би се спречиле злоупотребе у области 
допинга у спорту. Одговори на наведена питања 
очекују се од правне науке, а затим и правне прак-
се која је већ настала или управо настаје кроз 
стварање и примену прописа који уређују об-
ласт производње, продаје, употребе и контроле 
дозвољености примене појединих хемијских суп-
станци и медицинских метода у области тренинга 
спортиста и спортских такмичења (Шупут, 2008).

ПОЧЕТАК 
КОРИШЋЕЊА ДОПИНГА

Реч „допинг“ први пут се појавила у енглеском 
речнику (1889) означавајући одређену мешави-
ну опијума и наркотика (Müller, 1993). У погле-
ду порекла речи допинг постоји низ различитих 
мишљења. Према једном, корен речи потиче из 
дијалекта племена Кафир у јужној Африци, који 
су за време церемонијалних плесова као стиму-
ланс користили примитивно алкохолно пиће под 
називом „dop“. Друго мишљење о пореклу речи, 
заснива се на записима о Зулу ратницима, који 
су користили „dop“, алкохолно пиће сачињено 
од грожђа и биљака Cola accuminata и Cola nitida 
(Verroken, 2000). Поред наведеног, постоји и 
мишљење да реч „допинг“, потиче од холанд-
ске речи за густ стимулативни напитак под нази-
вом „doop“, који је касније прихваћен у америч-
ком сленгу за мешавину дувана и семена биљке 
Datura stramonium, која изазива халуцинације 
и конфузију (Ratsch, 2005). Уједно треба напо-
менути, да се 1900. први пут на коњичким трка-
ма термин „dope“ (Higgins, 2006) користио за 
одређена средстава, која су се давала сопственом 
коњу да победи (dope to win) или противничком 
да изгуби (dope to lose). Временом je термин до-
пинг прихваћен у спорту, и у најопштијем смис-
лу представља коришћење забрањених супстанци 
или метода у циљу побољшања спортских резул-
тата (Deligiannis et al., 2006).
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представља моћан стимуланс). У популарној 
шестодневној бициклистичкој трци одржаној 
1867, француски бициклисти користили су меша-
вину на бази кофеина, белгијске таблете шећера 
помешане са етром, док су остали такмичари ко-
ристили алкохолна пића или нитроглицерин. 

Први смртни исход након узимања 
недозвољених супстанци, забележен је 1896. када 
је енглески бициклиста Артур Линтон (Arthur 
Linton), током трке између Париза и Бордоа ко-
ристио триметил, док је лекарска помоћ у виду 
реанимације након узимања стимулативних суп-
станци (мешавине коњака, кокаина и стрихнина) 
први пут указана на Олимпијским играма 1904. у 
Сент Луису, и то победнику маратона Тому Хиксу 
(Tom Hicks) (Pupiš, & Korčok, 2004; Pupiš, & Polgar, 
2006). Након бокс меча (1910) између Џејмса 
Џефрија (James Jeff ries) и Џека Џонсона (Jack 
Johnson), први пут је забележена пријава против 
допингованог спортисте, у којој је Џефри навео 
да је у чају његовог противника било допинг сред-
ство.

Развојем фармације и медицине, све већи број 
супстанци почео је да се злоупотребљава у спор-
ту. Тако се од 1932. бележе подаци примене ни-
троглицерина код спринтера у атлетици и амфе-
тамина (Бензедрин), који је употребљен први пут 
на Олимпијским играма у Берлину 1936. (Müller, 
1993). Међутим, права ера допинга у спорту 
започиње 1935. када су хемичари Адолф Бутенанд 
и Леополд Рузицка представили тестостерон 
у облику инјекције, и за то откриће 1939. доби-
ли Нобелову награду за хемију. Ово откриће сма-
тра се почетком „златног доба“ стероидне хемије 
(Tepšić, & Francis, 2002). 

Шездесетих година прошлог века уочава се 
драстичан пораст употребe допинга у спор-
ту, који су завршени смртним исходом. Током 
Олимпијских игара у Риму (1960), дански бици-
клиста Кнут Јенсен (Knud Jensen), умро је за вре-
ме трке због узимања велике дозе амфетамина 
и Roanicol-a. Исто се догодило и британском би-
циклисти Тому Симсону (Tom Simpson) на трци 
кроз Француску (1967), као и атлетичару Дику 
Хауарду (Dick Howard), који је умро услед предо-
зираности хероином. Годину дана касније (1968) 
немачки боксер Јозеф Елц (Josef Elze) умире на-
кон узимања амфетаминског коктела. 

Примена одређених супстанци или поступака 
са циљем побољшања психофизичких способно-
сти позната је од давнина, јер су људи су од дав-
нина веровали да некаквим тајним еликсиром 
могу повећати физичку и менталну снагу, и на 
тај начин победити у рату или спорту (Јанковић, 
2008). Иако се о њиховом детаљном коришћењу 
мало зна, први подаци о примени ових средста-
ва датирају из времена старог века. Пронађени за-
писи из периода античке Грчке указују да су спор-
тисти тог времена, конзумирали различите врсте 
хранљивих састојака, посебне напитке непозна-
тих рецепата, подвргавали се одређеним дијетама 
које су сматрали неопходним, како за побољшање 
физичких способности, тако и за постизање 
бољих резултата. На Олимпијским играма, у 
трећем веку пре нове ере, грчки спортисти су јели 
печурке, као и посебно спремљен хлеб са аналге-
тичким дејством ради постизања што бољег успе-
ха на такмичењу. Филостратос (Φιλόστρατος) на-
води да су у првом веку нове ере, грчки трка-
чи пили биљни напитак, да би побољшали своју 
снагу и издржљивост. Записи о примени стиму-
лативних супстанци у Риму најчешће се односе 
на гладијаторе, који су их користили у припре-
ми за борбе у арени, али и примени различитих 
биљних мешавина за повећање брзине тркачких 
коња. Поред поменутих навода о примени стиму-
лативних супстанци у спорту, постоје записи из 
скандинавске митологије који указују да је, племе 
ратника Берсеркерс користило једну врсту течно-
сти, коју су они називали „Бутотенин“ сачињену 
од печурке Amanita muskaria ради повећања фи-
зичких способности (Mondenard, 2000). 

До тренутка одржавања првих модерних 
Олимпијских игара (1896), примена допинг сред-
става у спорту је увелико већ била у употре-
би. Најчешће се користио опијум, стрихнин, ко-
феин, кокаин, хероин, алкохол и таблете шећера 
натопљене етром. Први случај примене допин-
га (1807) забележен је у надметању Абрахама 
Вуда (Abraham Wood) и Роберта Берклија (Robert 
Barclay) у трци ходања на 500 миља, у којој је пре-
ма сопственом признању Абрахам Вуд, кори-
стио опијум да би остао будан 24 часа. Наред-
ни случајеви примене допинга, забележени су у 
пливачкој трци кроз амстердамске канале (1865), 
када су пливачи користили кодеин и стрихнин 
(један од најпознатијих отрова, који у великим 
количинама изазива грчење мишића, а у мањим 
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ЗАБРАЊЕНЕ СУПСТАНЦЕ И 
МЕТОДЕ

Супстанце које се користе као допинг могу се 
поделити у три групе: супстанце које повећавају 
мишићну масу, а тиме и снагу, супстанце које 
повећавају енергију, односно издржљивост и суп-
станце које маскирају присуство других лекова 
(Јанковић, 2008).

Листу забрањених супстанци и метода 
објављује Светска антидопинг агенција (WADA), 
колико год често је потребно али не ређе од једном 
годишње, и на свом сајту увек има објављену 
најновију Листу. Уједно, агенција је дужна да о 
свакој промени Листе информише генералног се-
кретара УНЕСКО-а. Тренутно се забрањене суп-
станце и методе могу поделити на: супстанце и 
методе које су увек забрањене (на такмичењу и из-
ван такмичења), супстанце и методе забрањене на 
такмичењу, и супстанце забрањене у одређеним 
спортовима.

Супстанце које су увек забрањене подељене 
су у следеће класе: 1) неодобрене супстанце; 2) 
анаболички агенси; 3) пептидни хормони, фак-
тори раста и сродне супстанце; 4) бета-2 агони-
сти; 5) хормони и метаболички модулатори; 6) 
диуретици и други маскирајући агенси. У сва-
ко доба забрањене методе су: а) манипулација са 
крвљу и компонентама крви; б) хемијске и физич-
ке манипулације и в) генски допинг. Под супстан-
цама и методама забрањеним на такмичењу, по-
ред наведених супстанци и метода које су увек 
забрањене, наводе се и: 1) стимуланси; 2) нарко-
тици; 3) канабис и 4) глукокортикостероиди. 

Такође, према Листи забрањених супстанци 
и метода, поред супстанци и метода које су увек 
забрањене, у свим спортовима, и супстанци и ме-
тода забрањених на такмичењу, постоје и суп-
станце које су забрањене у одређеним спортови-
ма, а то су: 1) алкохол (аеронаутика, аутомобили-
зам, карате, мотоциклизам, мотонаутика, стре-
личарство) и 2) бета-блокатори (стреличарство, 
аутомобилизам, билијар све дисциплине, пика-
до, голф, стрељаштво, скијање, скијање на дасци, 
скијашки скокови, скијашке акробације слобод-
ним стилом, балет на скијама и балет на дасци).

Треба рећи и то, да Светски антидопинг ко-
декс предвиђа међународни стандард за процес 
одобравања Изузећа ради терапијске употребе, у 

којем спортиста с документованим медицинским 
проблемом може захтевати употребу забрањене 
супстанце или забрањеног метода у терапијске 
сврхе. Такви захтеви се процењују у складу с 
међународном стандардом ТУЕ (Th erapeutic Use 
Exemption).

САНКЦИОНИСАЊЕ ДОПИНГА

Годинама су поједине спортске организације и 
федерације различитих спортова уводиле забра-
не коришћења стимулативних средстава и допинг 
контроле. Међутим тек након смртних случајева 
током такмичења, Међународни олимпијски ко-
митет 1967. оснива Здравствену комисију и 
утврђује прву листу забрањених супстанци. 
Тако је Олимпијски комитет 1968. увео обавезно 
тестирање на употребу недозвољених супстанци 
свих спортиста који учествују на Олимпијским 
играма, што нажалост, није значајније умањило 
размере допинга.

Борба против допинга у спорту је стратеш-
ки циљ на глобалној и националној основи. У 
стварању политике и стратегије борбе против до-
пинга у спорту укључене су државе, Међународни 
олимпијски комитет, међународне спортске 
федерације, национални спортски савези и разли-
чита владина и невладина тела (Erceg, & Fattorini, 
2011). 

Зато се борба на том плану интезивира, па се 
од тренутка оснивања Здравствене комисије од 
стране Међународног олимпијског комитета до 
данас, бележе различите активности са циљем 
борбе против употребе допинга у спорту. Те ак-
тивности се огледају у склапању међудржавних 
споразума, одржавању међународних самита о 
допингу, Светске конференције о борби против 
допинга у спорту, формирању независне Светске 
антидопинг агенције (WADA), усвајању Светског 
антидопинг програма, усвајању Светског антидо-
пинг кодекса, доношењу Међународне конвенције 
против допинга у спорту УНЕСКО-а, формирању 
Међународне међувладине консултативне гру-
пе за спречавање допинга у спорту (International 
Intergovernmental Consultative Group on anti-Doping 
in Sport), доношењу Антидопинг конвенције Са-
вета Европе, ENGSO Деклерације о допингу у 
спорту, затим у изради  Пројекта Савета Евро-



43

Мандарић С., Делибашић В., Санкционисање допинга у спорту, ФИЗИЧКА КУЛТУРА 2014; 68 (1): 39-49

пе: „Respect des engagements“, као и активностима 
Светске здравствене организације.

Најважнији међународни документи о 
сузбијању допинга су УНЕСКО конвенција 
усвојена 19. октобра 2005. и Олимпијска повеља 
која је на снази од 7. јула 2007. године. Они признају 
превенцију и борбу против допинга као изузетно 
важан део мисије МОК-а и УНЕСКО-а, и уједно 
истичу значајну улогу Светског антидопинг про-
грама и Светског антидопинг кодекса, при чему је 
сврха овог програма и кодекса да заштити основ-
на права спортиста и да им омогући учествовање 
у спорту без допинга. На тај начин промовишу 
здравље, правичност и једнакост спортиста ши-
ром света. Истовремено они обезбеђују усаглаше-
не, координисане и делотворне антидопинг про-
граме на међународном и националном нивоу у 
погледу откривања, одвраћања и превенције до-
пинга (Th e World Anti-Doping Code, 2009).

Одређена антидопинг правила и принци-
пи које треба да следе организације одговор-
не за спречавање допинга у спорту (нпр. МОК, 
организације за највеће манифестације, наци-
оналне антидопинг организације) наводе се у 
Светском антидопинг кодексу. Такође, њиме се 
дефинише и допинг као постојање једне или више 
повреда антидопинг правила, под којима се под-
разумева: присуство забрањене супстанце или 
њених метаболита или маркера у телесном узорку 
спортисте; коришћење или покушај коришћења 
забрањене супстанце или забрањеног мето-
да; одбијање, или непристајање без убедљивог 
оправдања, да се преда узорак после обавештења 
као што је предвиђено важећим антидопинг пра-
вилима или избегавање прикупљања узорка на 
други начин; неиспуњавање одређених услова у 
погледу доступности спортисте за тестирање из-
ван такмичења укључујући и не давање података о 
боравишту и пропуштање тестирања објављених 
у складу са међународно прихваћеним стандар-
дима тестирања; онемогућавање, или покушај 
да се онемогући било који део допинг контро-
ле; поседовање забрањених супстанци и ме-
тода; трговина или покушај трговине било 
којом забрањеном супстанцом или методом; 
преписивање или покушај преписивања, односно 
давање или покушај давања забрањене супстан-
це или забрањеног метода на такмичењу или суп-
станце која је забрањена или забрањеног мето-
да у тестирању изван такмичења или помагање, 

охрабривање, подстицање, заташкавање или 
било који други вид саучесништва који укључује 
прекршај антидопинг правила или покушај 
прекршаја.

Дефиницију допинга даје и Међународни 
олимпијски комитет према којем је допинг 
коришћење, узимање и давање људском организ-
му страних супстанци или већих количина суп-
станци које организам садржи, с циљем да се на 
вештачки начин стимулишу, односно увећају так-
мичарске способности спортисте, што је у су-
протности са спортском етиком, тј. са физичким 
и менталним интегритетом спортисте (Pajčić, & 
Petković, 2008).

Поред наведеног, Светски антидопинг ко-
декс прописује и санкције које су искључиво 
спортске природе, и могу бити: аутоматска 
дисквалификација појединачног резултата по-
стигнутог током такмичења уз све пратеће по-
следице, укључујући и одузимање свих медаља, 
поена и награда; дисквалификација резулта-
та на такмичењу током којег је дошло до по-
вреде антидопинг правила; одређивање забра-
не учешћа у спортским догађајима у случају 
коришћења забрањене супстанце или методе; за-
брана учествовања на спортским догађајима због 
повреда осталих антидопинг правила. Такође, 
предвиђена је и могућност укидања или смањења 
периода забране за употребу специфичних суп-
станци под одређеним околностима, укидање 
или умањење периода забране на основу изу-
зетних околности, затим, отежавајуће околно-
сти које могу увећати период забране, као и шта 
представља вишеструке повреде.

Због повреде антидопинг правила први пут 
одузета је олимпијска медаља, и то бронзана, на 
Олимпијским играма у Мексику (1968) швед-
ском такмичару у модерном петобоју Ханс-
Гунар Лилјенволу (Hans-Gunnar Liljenwall) због 
конзумирања алкохола (два пива). Након тога, 
спортску јавност „потресали“ су различити до-
пинг скандали. На Панамеричким играма (1983) 
у Венецуели, код преко тридесет спортиста 
пронађене су недозвољене супстанце у налази-
ма. На Олимпијским играма у Сеулу (1988), по-
бедник трке на 100 м Бен Џонсон (Ben Johnson), 
три дана након финалне трке је дисквалифико-
ван због присуства стероида у његовом узорку. 
Касније му је одређена забрана такмичења две го-
дине, а одузета му је златна медаља, као и оства-
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ва се неопходност да се одређене делатности које 
су везане за допинг санкционишу као кривична 
дела.

С тим у вези, констатује се да није спорно да је 
допинг заправо превара, ништа мања од евентуал-
ног намерног саплитања противника током атлет-
ске трке или намерног прекршаја ради наношења 
повреде у било којој спортској игри. Ако није 
„мања“, поставља се питање зашто би била „већа“ 
од претходно наведених повреда спортских пра-
вила. Нема никакве разлике, нарочито не битне, 
између намере да се кршењем правила игре по-
вреди противник од намере да се применом не-
легалних супстанци и техника унапреде физич-
ке перформансе и на тај начин, опет, победи у 
такмичењу. У ствари, веће зло је кршењем пра-
вила такмичења намерно повредити противни-
ка и победити га, него употребити недозвољено 
допинг средство и опет победити. Зато се и 
поставља питање зашто санкције за прекршио-
це допинг регулативе треба да буду другачије од 
санкција за прекршаје фер-плеја. Боље речено, 
зар не би било прихватљивије да онима који гру-
бо прекрше фер-плеј повређивањем другог спор-
тисте, санкције буду знатно теже него за оне који 
су прекршили допинг регулативу, јер су они, у 
крајњој линији повредили сами себе. У пракси је 
обрнуто. Они који прекрше допинг регулативу 
су кудикамо драстичније кажњени од оних који 
јавно и намерно угрозе здравље и каријеру свог 
спортског противника (Sekulić, 2011).

При томе, истиче се да је спорт одавно напу-
стио „оазу“ у којој је уживао статус „заштитника 
и браниоца здравља“, па је бављење неким спорто-
вима постало већи здравствени ризик и од самог 
непартиципирања у физичкој активности и спор-
ту. Без намере да се брани допинг технологија и 
залаже за његово коришћење поставља се питање, 
ако већ треба бити тако строг према допингу јер 
он нарушава здравље, зашто се онда не заузме 
исти став и према појавама у спорту које здрав-
ствено стање нарушавају једнако, ако не и горе од 
допинга, као што је то у дисциплинама екстремне 
издржљивости, борилачким спортовима у којима 
је циљ стварна, а не симболичка деструкција про-
тивника или у екстремним спортовима (Sekulić, 
2011).

рен светски рекорд у тој трци. Експанзија сјајних 
резултата кинеских пливача на Олимпијским 
играма у Барселони (1992), а касније и Светском 
првенству (1994), изазвала је сумњу о коришћењу 
забрањених стимулативних супстанци. На-
кон тих такмичења, контролом су, код 11 кине-
ских пливача, пронађене недозвољене супстан-
це. Атлетску спортску јавност је 2003. потресао 
„скандал БАЛКО“ када је због примене ТХГ-а 
(Tetrahydrogestrinone) или тзв. „Чистач“-а Ме-
рион Џонс (Marion Jones) и Тим Монгомерију 
(Tim Montgomery) изречена доживотна забра-
на такмичења, одузете медаље и хонорари. Један 
од највећих, не само бициклиста већ и спорти-
ста света Ленс Амстронг (Lance Armstrong), је 
након неколико година истраге за повреду ан-
тидопинг правила 2012. доживотно кажњен за-
браном такмичења. Тада су му одузете све титу-
ле освојене на Tour de France, медаље и хонорари 
(Ganžulić, 2013). 

На последњим Олимпијским играма (2012) 
такође су забележени допинг скандали код не-
ких спортиста. Наиме, 12 спортиста је дисквали-
фиковано пре почетка одржавања Олимпијских 
игара, а одузете су две медаље након њихових 
одржавања. Одузета је златна медаља атлети-
чарки Надежди Остапчук (Надзея Астапчук) и 
бронзана рвачу Сослан Тигиеву (Сослан Тигиев) 
(Grohmann, 2012). 

Када је у питању санкционисање допинга у 
спорту, треба рећи да је Србија, испуњавајући 
своје међународне обавезе, у потпуности пре-
узела одредбе из међународних докумената, 
којима се забрањује употреба допинга у спорту, 
тако да се Законом о спречавању допинга у спор-
ту прописују управо оне спортске санкције које 
предвиђају међународни документи из ове обла-
сти.

Иако је штетност употребе допинг средстава 
по здравље спортиста углавном неспорна, као и то 
да се њиховом употребом нарушава регуларност 
самог такмичења, у чему се садржи оправдање за 
забрану употребе допинг средстава, треба рећи да 
има и оних који такав став оспоравају. У ствари, 
истиче се неприхватљивост ригорозних санкција 
прописаних за кориснике допинг средстава које 
су предвиђене на самом такмичењу, а огледају се у 
истовременом одузимању постигнутог резултата 
спортисти и његовој дисквалификацији, односно 
забрани даљег такмичења. Истовремено, оспора-
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КРИВИЧНОПРАВНО 
САНКЦИОНИСАЊЕ ДОПИНГА

У почетку су санкције за употребу допин-
га биле искључиво спортске природе, међутим 
временом су мишљења о потреби укључивања 
држава са својим репресивним апаратом у бор-
бу против допинга, била све утицајнија (Pajčić, & 
Petković, 2008). Овакав став је оправдан, јер је пра-
во на заштиту здравља, које се допингом угрожа-
ва, човеково уставно право, а здравље људи један 
од најважнијих групних објеката заштите. Оно се, 
првенствено, штити другим гранама права, док 
је кривичноправна заштита у овој области фраг-
ментарног карактера и појављује се нужном само 
у случајевима драстичног угрожавања или повре-
де здравља људи (Стојановић, и Перић, 2006). У 
ствари, кривичноправна интервенција ради за-
штите здравља људи долази у обзир као крајње 
средство, у случајевима када сва друга друштве-
на и правна средства за постизање тог циља оста-
ну без успеха (Атанацковић, 1981). Када се гово-
ри о заштити здравља људи, треба рећи да постоје 
многобројни прописи у области здравства. Све 
више се говори о здравственом законодавству као 
посебној области, односно о медицинском праву 
као посебној научној дисциплини. За кршење не-
ких од тих норми предвиђени су прекршаји као 
казнени деликт, а за она најозбиљнија кршења која 
значе угрожавање или повреду заштитног објекта 
прописују се и кривична дела (Стојановић, и 
Перић, 2006).

Допинг у спорту у Србији забрањен је Зако-
ном о спречавању допинга у спорту (Службе-
ни гласник РС, број 101/05) којим су прописане 
мере и активности за спречавање допинга у спор-
ту. У том контексту, прописана су и три кривична 
дела, и то: а) употреба допинг средстава (члан 47); 
б) омогућавање употребе допинг средстава (члан 
48); и в) неовлашћена производња и стављање у 
промет допинг средстава (члан 49). Према овом 
закону, спортиста који на спортском такмичењу 
намерно употреби допинг средство, или намер-
но употреби одређено средство или супстан-
цу у циљу да превари допинг контролу (члан 47) 
казниће се затвором до једне године. Дакле, кри-
вично дело постоји само ако је спортиста кори-
стио допинг средство на спортском такмичењу а 
не и у некој другој ситуацији, што даље значи да се 

прописивањем овог кривичног дела првенствено 
штити регуларност самог такмичења, а не здравље 
спортисте, односно разлог за прописивање овог 
кривичног дела није спречавање аутодеструкције 
код самог спортисте, што у начелу и не би било 
прихватљиво, већ сузбијање радње која у суш-
тини има преварни карактер (Делибашић, 2014). 
Код радње извршења, која се састоји у употреби 
допинг средства на спортском такмичењу потре-
бан је директни или евентуални умишљај.

Међутим, код радње извршења, која се састоји 
у употреби одређеног средства или супстанце у 
циљу да се превари допинг контрола, имајући у 
виду да је законодавац прописао у ком циљу се 
предузима радња, односно да код овог кривич-
ног дела циљ предузимања радње мора бити да се 
превари допинг контрола, радња се може преду-
зети само с директним умишљајем. При томе, код 
овог кривичног дела на два места се појављује 
реч „намерно“, што је непотребно, јер се питање 
р адње која је извршена намерно или случајно ре-
шава према општим правилима кривичног пра-
ва, која се односе на умишљај и нехат (о умишљају 
и нехату, видети: Стојановић, 2012, стр. 129-141).

Кривично дело омогућавање употребе допинг 
средстава (члан 48. став 1) чини онај ко спорти-
сти с циљем допинга у спорту да или пропише 
или изда или на спортисти примени допинг сред-
ство, или наведе, помогне, или на други начин 
омогући спортисти да употреби допинг средство. 
Прописана је казна затвора од једне до десет го-
дина. Квалификовани облик овог кривичног дела 
(став 2) постоји ако је дело учињено према мало-
летнику или према више лица, или је изазвало на-
рочито тешке последице, када је предвиђена каз-
на затвора од најмање три године. Пошто код ква-
лификованог облика није прописан посебни мак-
симум, примењује се општи максимум казне за-
твора, који је према Кривичном законику дваде-
сет година (члан 45. став 1), што у ствари значи да 
је за овај облик кривичног дела прописана казна 
затвора од три до двадесет година.

Када су у питању квалификаторне околно-
сти, законодавац је очигледно направио кру-
пан пропуст када је одредио да ће се о овом об-
лику дела радити када је у питању малолетник, 
што према изричитој одредби Кривичног закони-
ка значи да се ради о лицу које је навршило чет-
рнаест а није навршило осамнаест година (члан 
112. став 9. КЗ). Из такве формулације произила-
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зи да ће се радити о основном, а не квалифико-
ваном облику кривичног дела, ако се врши пре-
ма детету, односно лицу које није навршило чет-
рнаест година (члан 112. став 8. КЗ), што је свака-
ко неприхватљиво. Вршење овог кривичног дела 
према детету треба предвидети као квалификова-
ни облик кривичног дела, а то се може учинити 
на два начина. Прва опција је да се у квалифико-
ваном облику реч „малолетник”, замени изразом 
„малолетно лице”. На тај начин би се квалифико-
ваним обликом кривичног дела обухватила и ова 
старосна категорија.

Бољи начин да се овај проблем реши био би да 
се у квалификованом облику задржи израз „ма-
лолетник”, а да се код овог кривичног дела пропи-
ше још један, најтежи облик, који би постојао уко-
лико би дело било учињено према детету. Овак-
во решење се појављује као прихватљиво јер је 
друштво заинтересовано за појачану кривич-
ноправну заштиту најмлађих категорија, а није 
спорно да су данас и деца угрожена допингом. То 
потврђују и резултати истраживања која указују 
да, америчка деца узраста 8 година и француска 
деца узраста 12 и 14 година користе анаболичке 
стероиде (Laure, 1999, према, Bodin et al. 2007). 
На тај начин би се практично направила разли-
ка у односу на то да ли је дело учињено према пу-
нолетном лицу, малолетнику или детету. С тим у 
вези, треба рећи да се овај крупан пропуст зако-
нодавства не отклања ни у Нацрту закона о из-
менама и допунама Закон о спречавању допин-
га у спорту, већ се као квалификаторна окол-
ност предвиђа малолетник, односно под квали-
фикаторну околност се не подводи дете. Зато би 
мањкавост на коју се указује требало исправити 
пре усвајања овог закона.

Под појмом више лица, што је такође квалифи-
каторна околност, подразумевају се најмање два 
лица. Шта се подразумева под појмом нарочито 
тешке последице код овог кривичног дела, фак-
тичко је питање које ће се решавати у сваком кон-
кретном случају, а као пример, може се навести 
тешко нарушавање или погоршавање здравстве-
ног стања лица према коме је дело учињено. Ина-
че, за постојање квалификованог облика, окол-
ност да се ради о малолетнику или о више лица 
мора бити обухваћена умишљајем учиниоца (у 
супротном би се радило о основном облику), док 
околност да су наступиле нарочито тешке после-
дице мора бити обухваћено нехатом (дозвољен је 

и умишљај, под условом да се на тај начин не чини 
неко друго самостално кривично дело, нпр. тешка 
телесна повреда).

Прописано је обавезно одузимање допинг 
средстава.

Неовлашћена производња и стављање у про-
мет допинг средстава је кривично дело (члан 49. 
став 1) које чини онај ко неовлашћено с циљем 
допинга у спорту производи, прерађује, продаје 
или нуди на продају, или ради продаје купује, 
држи или преноси, или посредује у продаји или 
куповини допинг средстава, или на други начин 
неовлашћено ставља у промет допинг средства. 
Прописана је казна затвора у трајању од најмање 
пет година (што значи од пет до двадесет година). 
Привилеговани облик овог кривичног дела (став 
2), за који је прописана казна затвора од шест ме-
сеци до пет година, чини онај ко неовлашћено с 
циљем допинга у спорту прави, набавља, поседује 
или даје на употребу опрему, материјал или суп-
станце за које зна да су намењене за производњу 
или припремање допинг средстава. Прописа-
но је одузимање допинг средстава и средстава за 
њихову производњу (став 3).

Занимљиво је да је за кривична дела 
омог ућавање употребе допинг средстава и 
неовлашћена производња и стављање у промет 
допинг средстава прописана знатно строжа каз-
на него што је то за кривична дела омогућавање 
уживања опојних дрога из члана 247. Кривичног 
законика и неовлашћена производња и стављање 
у промет опојних дрога из члана 246. Кривичног 
законика. Овакав став законодавца по питању 
прописане казне тешко би се могао бранити 
ваљаним аргументима, па би у будућој реформи 
требало смањити прописане казне и уподобити 
их казнама прописаним за кривична дела која се 
односе на опојне дроге (Делибашић, 2014). 

ПРЕКРШАЈНО 
САНКЦИОНИСАЊЕ ДОПИНГА

Закон о спречавању допинга у спорту, у циљу 
сузбијања злоупотреба допинга прописује и два 
прекршаја (чл. 50-51). Тако ће се новчаном казном 
од 50.000 до 350.000 динара казнити национална 
спортска асоцијација, спортска организација и 
друго правно лице (члан 50) ако: 1) неовлашћено 
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ка после обавештења или избегава давање узорка 
на други начин; 3) као спортиста из регистроване 
тест групе не испуњава обавезе утврђене прави-
лима овлашћене антидопинг организације у по-
гледу доступности за тестирање изван такмичења 
или не пружа податке о боравишту, времену и ме-
сту одржавања тренинга и о одсуству из места бо-
равка дуже од пет дана или пропусти објављена 
тестирања изван такмичења; 4) омета било који 
део допинг контроле; 5) не дозволи, односно не 
омогући обављање допинг контроле; 6) врши до-
пинг контролу иако није за то овлашћен; 7) не 
обавести Антидопинг агенцију о могућности да је 
спортиста био допингован; 8) не обавести спор-
тисту који му је саопштио да се бави спортским 
активностима да му је прописао у циљу лечења 
средство које садржи забрањене допинг супстан-
це; 9) учествује на спортским приредбама иако му 
је изречена мера забрана учешћа на такмичењима 
због допинга или ако обавља у организацијама у 
области спорта неку функцију или активност ве-
зане за рад са спортистима иако му је изречена 
мера забране обављања функција у области спор-
та због допинга спортисте; 10) онемогући спорт-
ском инспектору обављање надзора; 11) не посту-
пи по налогу спортског инспектора.

И овде треба рећи да ће лице које извршењем 
овог прекршаја, истовремено учини и радњу бића 
неког кривичног дела (без обзира на то да ли је 
прописано Законом о спречавању допинга у спор-
ту, Кривичним закоником или неким другим за-
коном), одговарати и за то кривично дело. У том 
случају, казна изречена за прекршај урачунаће се 
у кривичну санкцију која је изречена за кривич-
но дело.

ЗАКЉУЧАК

Жеља за такмичењем, победом и побољшањем 
психофизичких способности позната је од дав-
нина, као и чињеница да се наведене жеље могу 
остварити и применом стимулативних супстан-
ци. Познато је да су поједини спортисти још од пе-
риода старог века па до данас, користили стиму-
лативна средства са циљем постизања што бољих 
резултата. У данашње време свет спорта, и поред 
ригорозних мера са циљем спречавања допинга у 
спорту, потресају допинг скандали који укључују 

омета или покуша ометање било ког дела допинг 
контроле; 2) неовлашћено продаје, транспортује, 
шаље, испоручује или дистрибуира допинг сред-
ства спортисти, било непосредно или посред-
ством трећег лица, или покуша да то учини; 3) да 
или покуша давање допинг средства спортисти, 
или помогне, подстакне, прикрије, наведе, нало-
жи, створи услове, или остварује било који дру-
ги вид учествовања у повреди или покушају по-
вреде антидопинг правила; 4) не дозволи, од-
носно не омогући обављање допинг контро-
ле; 5)  узете узорке не складишти, или ако њима 
не рукује или их не анализира у складу с одред-
бама Закона о спречавању допинга у спорту и 
одговарајућим међународним стандардима одо-
бреним од стране Светске антидопинг агенције; 
6) у оквиру својих надлежности не предузме мере 
и активности утврђене Законом о спречавању до-
пинга у спорту; 7) у року од петнаест дана од дана 
ступања на снагу спортских правила не доста-
ви примерак тих правила министарству надлеж-
ном за послове спорта и Антидопинг агенцији; 
8) омогући учешће на спортској приредби лицу 
које је кажњено због допинга или му омогући 
обављање неке функције у организацијама у об-
ласти спорта, укључујући и активности везане за 
рад са спортистима; 9) стави у промет производ 
који у себи садржи забрањена допинг средства, 
без прописаног знака упозорења; 10) онемогући 
спортском инспектору обављање надзора; 11) не 
поступи по налогу спортског инспектора; 12) не 
усклади своју организацију, рад и опште акте са 
одредбама Закона о спречавању допинга у спорту 
у прописаном року.

Исти члан, другим ставом, прописује да ће 
се за овај прекршај казнити и одговорно лице 
у националној спортској асоцијацији, односно 
спортској организацији и другом правном лицу 
новчаном казном у износу од 5.000 до 35.000 ди-
нара. Треба рећи да ова одредба не искључује 
могућност да се такво лице гони и за изврше-
но кривично дело, с тим да уколико буде огла-
шено кривим и за прекршај и за кривично дело, 
а у питању је иста радња извршења, казна која је 
изречена за прекршај урачунава се у кривичну 
санкцију која би била изречена за кривично дело.

Други прекршај (члан 51) прописује новчану 
казну од 10.000 до 50.000 динара, за оног ко: 1) као 
спортиста користи допинг средства; 2) одбије или 
не приступи без оправданог разлога давању узор-
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неке од највећих спортских звезда данашњице.
Допинг угрожава, пре свега здравље спорти-

сте, а у доброј мери доводи у питање и регуларност 
самог такмичења. У тим чињеницама лежи пуно 
оправдање да се предузму мере у циљу спречавања 
допинга у спорту. На том плану, санкционисање, 
које може бити спортско, кривичноправно или 
прекршајноправно, игра значајну улогу. Зато 
механизми за што ефикасније санкционисање 
треба и даље да се развијају и усавршавају. На 
интензивнију борбу од стране свих организација 
одговорних за спречавање допинга у спорту, за-
тим ефикасност санкционисања, као и зашти-
ту спортиста који се не допингују указује и 
декларација Светске конференције у борби про-
тив допинга у спорту, одржане у Јоханесбургу 
2013. године. 

Светски статистички подаци указују на 
смањење процента повреда антидопинг прави-
ла. Међутим и поред тога, остаје чињеница да је 

допинг и даље присутан како у професионалном, 
тако и у непрофесионалном спорту, што намеће 
закључак да само санкционисање до сада није дало 
задовољавајуће резултате. Комерцијализација 
данашњег спорта, намеће закључак да је илузор-
но надати се нестанку или драстичном смањењу 
допинга у спорт, првенствено због чињенице што 
су произвођачи и корисници допинга увек корак 
испред допинг контрола.

Зато би санкционисање, како спортско тако 
и кривичноправно, односно прекршајноправно, 
требало да игра споредну улогу, а да се главна и 
одлучујућа борба против допинга у спорту, како 
дефинише и Светски антидопинг кодекс, води на 
превентивном плану, у којем би едукација играла 
главну улогу. Тај план треба усмерити према тре-
нерима, спортистима и медицинским радницима.
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SANKTIONIERUNG VON DOPING IM SPORT

Zusammenfassung
Sport der Spitzenklassenötigt neuen und immer anspruchsvollerenkörperlichen und psychischen Druck auf, während der Wunsch nach 
Wettbewerb, Sieg und Selbstbehauptung Sportler in die Versuchung führt, im Ziele der Erreichung bestmöglicher Ergebnisse verbotene 
Mittel anzuwenden. Obwohl die schädlichenFolgen der Anwendung von verbotenen Substanzen bekannt sind, führen Prestige und das 
Bedürfnis nach Dominanz auf Sportgeländen dazu, dass ihre Anwendung im Sport präsent ist. Doping stellt heute eines der größten Probleme 
im Sport dar und der Kampf dagegen ist ein strategisches Ziel auf globaler und nationaler Ebene. DerKampf gegen Doping im Sport wird 
von der Welt-Antidoping-Agentur, dem Internationalen Olympischen Komitee, internationalen Sportverbänden, nationalen Anti-Doping-
Agenturen, nationalen Sportverbänden, sowie Staaten mit ihrem repressiven Apparatgeführt. In dieser Arbeitwird aufdie unterschiedliche 
Etymologie und Phänomenologie des Dopings, die Anfänge des Dopings im Sport, Doping-Skandale im Sport, sowie die wichtigsten 
internationalen Dokumente hingewiesen, die diese Problematik regeln. Ein besonderer Teil in der Arbeit befasst sich mit derDoping im 
Sport als Ordnungswidrigkeit und Straft at. Doping im Sport ist in Serbien auf Grund des Gesetzes über Doping-Verhinderung im Sport 
aus dem Jahre 2005 verboten, in demdem Maßnahmen und Aktivitäten für dieBekämpfung von Dopingvorgeschrieben sind. In diesem 
Kontext sindauch drei Straft aten vorgeschrieben: Anwendung von Dopingmitteln; Ermöglichungder Anwendung von Dopingmitteln; 
unbefugte Herstellungund Vertriebvon Dopingmitteln. Außerdemsindn diesemGesetz im Ziele der Bekämpfungdes Missbrauchs 
von Dopingmitteln zwei Ordnungswidrigkeitenvorgesehen. Immer häufi gere Doping-Skandale weisen darauf hin, dass Doping trotz 
langjährigerSanktionierung im Sport immer noch präsentist, was zurSchlussfolgerung führt, dass Sanktionierung an sich bis jetzt keine 
zufriedenstellende Ergebnisse ergeben hat.
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