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R E T S P O L I T I S K  F O R E N I N G 

 

 

HØRINGSSVAR 

 
fra Retspolitisk Forening 

 
Høringssvar fra Retspolitisk Forening over udkast til lovforslag om ændring af 

straffeloven (indførelse af en forhøjet strafferamme for dopingkriminalitet i 

tilfælde, hvor der foreligger særligt skærpende omstændigheder) 

– sagsnr. 2013-19203-

0214 

 

Retspolitisk Forening er enig i, at der foreligger et presserende behov for at effektivisere 

indsatsen mod brug af og handel med (overdragelse af) dopingmidler, både i hele idrætslivet og i 

al almindelighed. 

  

Der berettes således ofte om udbredt anvendelse af doping også i fitnesscentre og sågar blandt 

politifolk i forbindelse med fysisk træning. 

  

Det er nødvendigt med øget og målrettet efterforskning og større opklaringsprocent. Her vil 

muligheden for anvendelse af processuelle tvangsmidler være et fremskridt, og Retspolitisk 

Forening skal i den forbindelse fremhæve betragtningen i pkt. 2.3 i bemærkningerne til 

lovforslaget om, at også personer uden tilknytning til disse kriminelle grupperinger (rocker- eller 

bandemiljøer) optræder som gerningsmænd. 

  

Med hensyn til de høje, ubetingede fængselsstraffe, som forslaget opererer med, er vi i 

Retspolitisk Forening også i nærværende sammenhæng skeptiske over for deres 

generalpræventive virkning og skal endnu en gang påpege, at afsoningen af langvarige 

fængselsstraffe øger risikoen for recidiv, også til anden kriminalitet, og i det hele besværliggør 

resocialisering. Derfor burde "kloge sanktioner" som f.eks. betingede straffe med vilkår af 

samfundstjeneste og andet snarere være udgangspunktet. Dette skal man efter vores opfattelse 

inddrage i bemærkningerne til lovforslaget - under behørig respekt, naturligvis, af domstolenes 

grundlovssikrede kompetence. 

  

Endelig skal Retspolitisk Forening stille sig tvivlende over for de skøn, som pkt. 4 og 10 

indeholder over lovforslagets økonomiske konsekvenser for det offentlige ("Ingen af 

betydning."). Med det oplæg til straf, som forslaget og bemærkningerne i dets nuværende 

formulering indeholder, må der påregnes endnu en forøgelse af strafmassen, hvilket jo som 

bekendt straks udløser merudgifter for kriminalforsorgen mv.   
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København, 11. september 2013 

 

 

Bjørn Elmquist Tine Attrup  Christina Cederfeld 

Formand  Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem 

 

 

 


