Ár 2002, mánudaginn 26. ágúst er dómþing dómstóls Íþrótta- og
Ólympíusambands Íslands haldið í Íþróttamiðstöðinni Laugardal af Halldóri
Halldórssyni dómsformanni og Ólafi Björnssyni dómara í dómstól ÍSÍ og Brynjólfi
Jónssyni lækni.

Fyrir er tekið:
Mál nr. 2/2002.
Lyfjaráð ÍSÍ
gegn
Freyju Sigurðardóttur.
DÓMUR
I.
Mál þetta er höfðað með beiðni Lyfjaráðs Íþrótta- og Ólympíusambands
Íslands dagsettri og mótekinni á skrifstofu Íþróttasambands Íslands 18. júlí sl.
Kærð er Freyja Sigurðardóttir kt. 161181-5609, félagsmaður í Keflavík
íþrótta- og ungmennafélagi í Keflavík.
Kröfur kæranda. Þess er krafist að Dómstóll ÍSÍ dæmi nefndan íþróttamann í
bann við þátttöku í æfingum, keppnum og sýningum á vegum Íþróttasambands
Íslands, sambandsaðila Íþróttasambands Íslands eða félaga eða deilda innan þeirra.
Í málinu eru eftirtalin skjöl lögð fram. Nr. 1 krafa um bráðabirgðabann. Nr. 2
bréf Lyfjaeftirlitsnefndar ÍSÍ til Lyfjaráðs ÍSÍ. Nr. 3. lyfjaeftirlitsblað nr. 584 varðandi
töku sýnis.

Nr. 4. bréf Huddinge Universitetssjukhus dags. 10. júlí sl.

Nr. 5

upplýsingar frá Heilbrigðisráði ÍSÍ september 2001.
Halldór Halldórsson dómari í Dómsól Íþróttasambands Íslands fékk mál þetta
til afgreiðslu 24. júlí. Með vísan til greinar 23.6 í lögum ÍSÍ er dómurinn fjölskipaður
og einn dómenda læknir.

II.
Í beiðni kæranda kemur fram að kærða hafi verið boðuð í lyfjaeftirlit á
Íslandsmótinu í hreysti (fitness). Lyfjaeftirlitið hafi verið að frumkvæði og á ábyrgð
mótshaldara, Íslandsdeildar IFBB, sem ekki er aðili að ÍSÍ en framkvæmt af
starfsmönnum þáverandi Heilbrigðisráðs ÍSÍ samkvæmt samkomulagi þar um. Kærða
hafi gengist undir lyfjaeftirlit og látið í té þvagsýni (A- og B- sýni) sem sent var til
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greiningar á Huddinge Unisersitessjukhus í Svíþjóð. Niðurstöður rannsóknar A sýnis
bárust lyfjaeftirlitsnefnd ÍSÍ í maí sl. Þær sýndu að í sýninu var að finna efnið
Stanozolol, sem er á lista Alþjóða Ólympíunefndarinnar yfir bönnuð efni og aðferðir.
Mótshaldara var gerð grein fyrir niðurstöðu greiningarinnar og sáu þeir um að
skýra kærðu frá þeim.

III.
Þegar lyfjapróf það sem hér um ræði fór fram voru í gildi eldri lög og
reglugerðir ÍSÍ um lyfjaeftirlit og lyfjamisnotkun og vísar kærandi réttilega til þeirra í
kæru sinni.
Samkvæmt 20. gr. þágildandi laga ÍSÍ var lyfjamisnotkun bönnuð og taldist
brot framið þegar bannað efni fannst í líkamsvefjum eða vökvum íþróttamanns.
Fram hefur komið að þegar kærða gekkst undir lyfjaprófið var hún ekki að
stunda íþrótt sem heyrir undir sérsamband innan ÍSÍ. Undir rekstri málsins kom fram
að Heilbrigðisráð ÍSÍ setti sem skilyrði fyrir lyfjaeftirlitinu að þeir íþróttamenn sem
ekki stæðust lyfjaprófið mættu búast við að verða kærði fyrir brot sín til ÍSÍ. Kærða
hefur ekki gert neinar athugasemdir við að mál hennar sé rekið fyrir Dómstól ÍSÍ og
ekki borið fyrir sig að málið eigi ekki undir dómstóla ÍSÍ. Með því að kærða er
félagsmaður í Keflavík er heimilt að kveðja hana í lyfjaeftirlit hvenær sem er og þó
svo lyfjapróf það sem hér um ræðir hafi farið fram í tengslum við íþrótt sem ekki á
aðild að ÍSÍ leiðir það ekki til þess að málið eigi ekki undir dómstóla ÍSÍ og er það því
tekið til efnislegarar umfjöllunar hér.
Í 20 gr. þágildandi laga ÍSÍ taldist brot framið þegar bannað efni fannst í
líkamsvefjum eða vökvum íþróttamanns. Hefur kærða því með háttsemi sinni gerst
brotleg við þessa grein. Telst brot hennar nægjanlega sannað. Kærða hefur kosið að
láta málið ekki til sín taka og ekki sótt þing þrátt fyrir að hafa með sannanlegum hætti
fengið boð um stað og stund þinghalds í málinu.
Með vísan til 12. gr. þágildandi reglugerðar ÍSÍ um lyfjaeftirlit ber að útiloka
kærðu í tvö ár eins og nánar greinir í dómsorði enda er hér um fyrsta brot hennar að
ræða.
Dóm þennan kveða upp Halldór Halldórsson dómari í dómstól ÍSÍ Ólafur Björnsson
dómari í Dómstól ÍSÍ og Brynjólfur Jónsson læknir. Meðferð málsins hefur dregist
nokkuð vegna sumarleyfa og anna dómara við önnur störf.
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DÓMSORÐ
Kærða, Freyja Sigurðardóttir kt. 161181-5609, er óhlutgeng til þátttöku í
æfingum, keppnum og sýningum á vegum Íþrótta og Ólympíusambands Íslands,
sérsambanda

þess

og

félaga

eða

deilda

innan

sérsambanda

Ólympíusambands Íslands í tvö ár frá birtingu þessa úrskurðar.

Halldór Halldórsson
Ólafur Björnsson
Brynjólfur Jónsson

Íþrótta-

og

