Paus verklaart doodstraf ‘ontoelaatbaar’
Katholiek Nieuwsblad, 2 augustus 2018
De katholieke Kerk beschouwt de doodstraf oﬃcieel niet langer als onder bepaalde omstandigheden
toelaatbaar. Op 2 augustus 2018 heeft het Vaticaan een herziening van de Catechismus oﬃcieel bekend
gemaakt.
Waar de onder paus Johannes Paulus II al eerder aangepaste visie de doodstraf onder bepaalde
omstandigheden niet volledig uitsloot, luidt de nieuwe tekst van nr. 2267 van de Catechismus van de Katholieke
Kerk:
“Het beroep door legitieme autoriteiten op de doodstraf, na een eerlijk proces, werd lang beschouwd als een
passend antwoord op de ernst van bepaalde misdaden en een aanvaardbaar, zij het uiterst middel om het
algemeen welzijn te beschermen. Tegenwoordig is er echter een toenemend besef dat de waardigheid van de
persoon niet verloren gaat, zelfs na het plegen van zeer ernstige misdaden. Daarnaast is er een nieuw begrip
ontstaan van de betekenis van door de staat opgelegde strafsancties. Ten slotte zijn er meer doeltreﬀende
detentie-systemen ontwikkeld die de gepaste bescherming van de burgers waarborgen, maar tegelijkertijd de
schuldigen niet de mogelijkheid van verlossing ontnemen. Bijgevolg leert de Kerk in het licht van het evangelie
dat ‘de doodstraf ontoelaatbaar is omdat het een aanval is op de onschendbaarheid en waardigheid van de
persoon’, en werkt zij vastbesloten voor de wereldwijde afschaﬃng ervan.”
Niet langer aanvaardbaar
In oktober vorig jaar liet paus Franciscus al weten dat de doodstraf wat hem betreft niet langer aanvaardbaar
was bij gelegenheid van de 25e verjaardag van de Catechismus van de Katholieke Kerk. Hij zei daarbij onder
meer dat “de doodstraf een onmenselijke maatregel is die, ongeacht hoe deze wordt uitgevoerd, de menselijke
waardigheid schendt”. Hij noemde de doodstraf strijdig met het evangelie.
Oude formulering
Afgelopen donderdag werd de herziene tekst oﬃcieel bekendgemaakt door kardinaal Luis Ladaria Ferrer,
prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer. Die was in mei al door paus Franciscus goedgekeurd. De oude
tekst luidde:
“Onder voorwaarde dat de identiteit en de verantwoordelijkheid van de schuldige met absolute zekerheid
vaststaan, sluit de overgeleverde leer van de Kerk niet uit dat men zijn toevlucht neemt tot de doodstraf,
wanneer dit de enig mogelijke manier is om mensenlevens eﬀectief tegen een onrechtvaardige aanvaller te
verdedigen.
Wanneer echter onbloedige middelen volstaan om de veiligheid van personen tegen de aanvaller te verdedigen
en te beschermen, moeten de gezagsdragers deze middelen toepassen, omdat deze beter aangepast zijn aan
de concrete voorwaarden van het algemeen welzijn en ook meer in overeenstemming zijn met de waardigheid
van de menselijke persoon.
Vanwege de mogelijkheden die de staat tegenwoordig ter beschikking staan om misdaden eﬀectief te
beteugelen door degene die een misdaad begaat onschadelijk te maken, zonder hem deﬁnitief de mogelijkheid
te ontnemen zijn leven te beteren, komen gevallen waarin het noodzakelijk is de schuldige te executeren ‘maar

zelden’ voor of bestaan ze ‘zelfs praktisch niet meer’.”
Overgenomen met toestemming van Katholiek Nieuwsblad.

