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Af Beccaria: Om forbrydelse og straf (1764) 
 
»§ II. Retten til at straffe 
 
Enhver straf, som ikke følger med absolut nødvendighed er tyrannisk, siger den store Montesquieu; 
denne sætning kan gøres mere almen således: Enhver myndighedshandling, som et menneske udø-
ver imod et andet, og som ikke følger med absolut nødvendighed, er tyrannisk. Det er altså på dette 
grundlag, at herskerens ret til at straffe forbrydelser hviler: På nødvendigheden af at forsvare det 
forvarede af offentlig sikkerhed imod enkeltpersoners overgreb, og straffene er så meget mere ret-
færdige som sikkerheden er helligere og mere ukrænkelig, og større er den sikkerhed som herskeren 
overlader undersåtterne. Rådspørger vi det menneskelige hjerte, finder vi der de grundlæggende 
principper for herskerens sande ret til at straffe forbrydelserne, for der kan ikke ventes nogen varig 
fordel af den moralske politik, hvis den ikke grunder sig på menneskets ægte følelser. Enhver lov, 
som afviger fra dem, vil altid støde på en modstand, som vil sejre til sidst, og det på samme måde, 
som en kraft skønt ganske svag, hvis den til stadighed anvendes, overvinder enhver stærk bevægel-
se, som et legeme hensættes i. 
 Intet menneske har frivilligt overdraget en del af sin frihed til fordel for det almene bedste; et 
sådant hjernespinderi eksisterer kun i romanerne; hvis det var muligt, ville enhver af os ønske, at 
aftaler, som binder andre, ikke bandt os selv; ethvert menneske gør sig til centrum for alle verdens 
tildragelser. 
 Forøgelsen af menneskeslægten, skønt ringe i sig selv, men langt større end de midler, som 
den ufrugtbare og forsømte natur stillede til rådighed for at tilfredsstille de behov, som i stadig høje-
re grad kom i konflikt var det, som samlede de første vilde. De første forsamlinger dannede med 
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nødvendighed de næste for at modstå de første, og således blev krigstilstanden overført fra individ 
til nation. 
 Det var således nødvendigheden, som tvang menneskene til at afgive en del af deres egen fri-
hed: Det er derfor sikkert, at enhver kun vil overgive til det offentliges forvaring den mindst mulige 
andel, så meget som netop er nødvendigt for at få de andre til at beskytte det. Summen af disse 
mindst mulige portioner danner retten til at straffe; alt hvad der går derudover er misbrug og ikke 
retfærdighed, det er kendsgerninger, men ikke dermed ret. Læg mærke til, at ordet ikke står i mod-
sætning til ordet magt, men at det første snarere er en indskrænkning/modifikation af det andet, det 
vil sige den modifikation, som er nyttigst for det størst mulige antal. Og ved retfærdighed forstår jeg 
ikke andet end det nødvendige bånd for at holde private særskilte interesser forenet, som uden dette 
bånd ville vende tilbage til den oprindelige isolerede tilstand. Alle straffe, som går videre end nød-
vendigt for at bevare dette bånd, er efter deres natur uretfærdige. Man skal passe på ikke at forbinde 
forestillingen om noget virkeligt med ordet retfærdighed, såsom en fysisk kraft eller et levende væ-
sen; det er simpelthen en måde, hvorpå menneskene opfatter tingene, en måde, som har en uendelig 
stor indflydelse på hver enkelts lykke; endnu mindre tænker jeg på den anden form for retfærdighed, 
som udspringer fra Gud, og som har direkte forbindelse med straf og belønning i det kommende 
liv.« 
 
 
Med udgangspunkt i teksten ønskes en redegørelse for strafferettens udvikling i perioden 
1241-1800. 

 
  
 


