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RETSHISTORIE 

»Afskaffelse af dødsstraf for tyveri 
Forordning af 27.4.1771 
[…] Ligesom kongens hensigt, til underdanernes sikkerhed, går herhen, at straffelovene nøje må efter-
leves, og den deri for misgerninger satte straf i alle måder fuldbyrdes, således, at de, der begåe slige 
misgerninger, ikke skal have anledning til, at gøre sig håb om straffens eftergivelse eller formildelse; 
Så skal der og, imellem straffens hårdhed og misgerningens grovhed, iagttages en billig og rimelig 
proportion; og da denne just ikke udfordrer, at den, der har begået et, skønt groft, tyveri, skal straffes 
på livet; Så bliver i henseende til straffen for grove og gentagne tyverier følgende anordnet: 
I de tilfælde, hvor de, som have begået sær grove og kvalificerede tyverier, hidtil, i følge loven og frr. 
[forordninger], er dømte til at miste livet, der skal de efterdags alene dømmes til at kagstryges, have 
tyvsmærke på deres pande, og arbejde i jern deres livstid; men, i de tilfælde, hvor de, som have begået 
tyveri, hidtil er dømte til at kagstryges og brændemærkes, der skal de efterdags alene dømmes til at 
kagstryges, og arbejde i jern deres livstid; hvorimod alle slige domme, når de ved overretten er stad-
fæstede, og de skyldige ikke forlange dem appellerede, skal af vedkommende øvrighed uopholdelig, og 
uden i forvejen at forestilles kongen, besørges eksekverede.« 
 
Redegør for forskellige syn på anvendelse af tortur og dødsstraf i retshistorisk belysning. 

 

 

RETTEN I SAMFUNDET 

En af de oftere og oftere tilbagevendende politiske diskussioner i den danske offentlighed omhandler 
forholdet mellem overnationale og nationale retsordener og den hermed forbundne udfordring for det 
nationale demokrati, når juridiske afgørelser med virkning for den nationale retsorden træffes af insti-
tutioner, der står uden for det nationale demokratis umiddelbare indflydelsessfære. Ofte er det Den 
Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol 
(EMD) i Strasbourg, der står for skud i debatten. 

Kronikken ”Det må ikke gentage sig”, der bringes uddrag af nedenfor, blev bragt i Jyllandsposten den 
5. april 2011. Forfatter var filosof og forfatter Kai Sørlander. 

»Efter Anden Verdenskrig var politikerne opsatte på at undgå en gentagelse. ... I den hensigt tog politi-
kerne en række internationale initiativer. Overordnet skabte de FN med dens menneskerettigheds-
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erklæring og asylkonventioner. Og i Europa tog en række politikere initiativ til det, som efterhånden 
udviklede sig til Den Europæiske Union. Parallelt hermed opbyggede man Europarådet med dets 
menneskerettighedskonvention og domstol. 
 
Igennem dette system af internationale organisationer og konventioner er et europæisk land som 
Danmark bundet til at give sine borgere demokratiske rettigheder. Derunder hører også religionsfrihed, 
ytringsfrihed og forsamlingsfrihed. Desuden er et sådant land bundet til at modtage alle folk, som kom-
mer til dets grænse og beder om asyl. Det skal undersøge hver enkelt sag individuelt og afgøre, om der 
reelt er tale om en person, som er politisk forfulgt. I givet fald skal det give asyl –  uanset etnicitet eller 
religion. Og i sidste instans er det ikke op til landets egne demokratiske institutioner at afgøre, om asyl-
behandlingen er korrekt, og om der skal gives asyl. Det er derimod op til Menneskerettighedsdomsto-
len i Strasbourg. 
 
Hermed har de europæiske lande skabt et helt utraditionelt og revolutionerende system. De har under-
kastet sig et system af regler, som i realiteten tager asylpolitikken ud af de enkelte landes egen demo-
kratiske beslutningsproces og gør den til et overordnet domstolsanliggende. Et land har ikke ret til selv 
at sætte grænser for, hvor mange det vil give asyl; og det har heller ikke ret til at gøre tilkendelsen af 
asyl afhængig af en pragmatisk vurdering af, om asylansøgerne passer ind i den givne befolkning med 
hensyn til religion og etnicitet. Disse beslutninger er frataget det enkelte land og lagt over i en overord-
net domstol, som ikke ser på det enkelte lands kapacitet, men kun på asylansøgerens rettigheder. Fra at 
være et politisk spørgsmål er hele asyltilkendelsen blevet gjort til et juridisk anliggende. … 
 
Men netop derfor er det overordnede system, som vi nu har opbygget, dybt problematisk. Det ignorerer 
komplet hensynet til den meningsfulde uenighed. Ved at tage hele dette problemkompleks ud af den 
demokratiske beslutningsproces og i stedet lægge det ind under en juridisk menneskerettighedsdomstol 
har man reduceret demokratiet til noget sekundært og medvirket til at undergrave den demokratiske 
ansvarlighed. Og når domstolen så yderligere kræver, at der skal føres politik, som om det er fuldstæn-
digt ligegyldigt, om vi undergraver de historiske vilkår for, at vi kunne udvikle vor sekulære demokra-
tiske samfundsorden, så medvirker den nok engang til den indre opløsning af de eksisterende demokra-
tier. Så i realiteten synes domstolen at være på kollisionskurs med de værdier, som den selv skulle 
beskytte.« 

 

Der ønskes en kritisk analyse af tekstuddraget med særlig fokus på  

a) den samfundshistoriske og samfundsfilosofiske baggrund for udformningen af og indholdet i  
de internationale menneskerettigheder 

b) og forholdet mellem ret og demokrati generelt. 

 

 


