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»§ XXVIII. Om dødsstraffen 
Denne unyttige ødslen med straffe, som aldrig har gjort folk bedre, har foranlediget mig til at 
undersøge, om døden virkelig er nyttig og retfærdig i en velorganiseret stat. Hvilken ret er det, som 
menneskene påberåber sig, til at dræbe deres egne. Bestemt ikke den, hvoraf suveræniteten og 
lovene afledes. Denne retfærdighed er kun summen af de bitte små andele af hver enkelts private 
frihed; de repræsenterer almenviljen, som er summen af de enkelte viljer. Hvem er da den, som har 
villet overlade til andre mennesker retten til at tage hans liv? Hvordan kan nogensinde i det lille 
offer af den enkeltes frihed være indeholdt det største af alle goder, livet? Og hvis det var sådan, 
hvordan forenes da et sådant princip med det andet, at mennesket ikke er herre over, om det vil 
dræbe sig selv, og at det burde det være, hvis man kunne overdrage en anden denne ret, eller 
samfundet som helhed. 
 Dødsstraffen er derfor ikke en ret, da jeg har påvist, at det kan den ikke være, men den er statens 
krig mod en borger, fordi den anser det som nødvendigt og nyttigt at ødelægge hans eksistens. Men 
hvis det kan påvises, at døden hverken er nødvendig eller nyttig, så har menneskehedens sag 
vundet.« 
 
[Citat fra Beccarias bog Om forbrydelse og straf fra 1764] 
 
 
Med udgangspunkt i teksten ønskes en redegørelse for  
 
1) Beccarias syn på forbrydelse og straf 

 
2) Betydningen af Beccarias syn på forbrydelse og straf for 1700-tallets kriminalpolitik i 

Danmark 
 


