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De argumenten voor de doodstraf
· Het is veel goedkoper om de doodstraf toe te passen dan iemand een aantal jaar in de gevangenis te
houden. Een executie kan f 20.000,- kosten, maar een jaar in de cel kost 2 ton, dit is 4 miljoen voor 20
jaar.
· De familieleden van het slachtoffer of het slachtoffer zelf hebben veel leed moeten doorstaan door de
dader, terwijl ze dit niet hebben verkozen.
De doodstraf maakt dit iets dragelijker. Het kan ook meteen voorkomen dat mensen het recht in eigen
handen gaan nemen en het slachtoffer gaan wreken.
· De doodstraf kan werken als een afschrikkend middel. Een crimineel zal nu zich eerder bedenken om een
zwaar misdrijf te plegen vanwege de zware straf die erop staat.
· Een moordenaar zou niet meer de maatschappij in mogen want hij zou misschien weer kunnen herhalen
wat hij al eerder heeft gedaan.
· De doodstraf is de zwaarste straf die je kunt geven en de enige vergelding voor een moord, of anders
gezegd: oog om oog, tand om tand.
Wat zijn argumenten voor en tegen de doodstraf?
Voor:
Als je de doodstraf op moord zet, denkt iemand wel 2 keer na voordat hij iemand vermoordt.
Tegen:
Moordenaars zijn zo in de war dat ze niet normaal kunnen denken, en als een moordenaar eenmaal een
moord heeft gepleegd en weet dat hij daarvoor de doodstraf krijgt kan hij makkelijk meer mensen
vermoorden.
Voor:
Als iemand een moord heeft gepleegd kan hij dat snel weer doen, als hij dood is niet.
Tegen:
Moordenaars vallen juist het minst van alle misdadigers in herhaling.
Voor:
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Waarom geld uitgeven aan de levenslange gevangenisstraf van een misdadiger?
Tegen:
De doodstraf kost nog meer. In Florida bijvoorbeeld kost een ter dood veroordeelde 3,2 miljoen dollar, en
maar een half miljoen voor iemand die levenslang heeft.
Argumenten voor de doodstraf
- Een argument voor de doodstraf is dat je voorkomt dat iemand nog een keer hetzelfde misdrijf begaat.
De doodstraf zou een manier zijn om te voorkomen dat misdadigers niet nog een keer een misdaad
begaan.
- Het slachtoffer of nabestaanden zouden het recht willen hebben op vergelding, omdat zij er niet voor
hebben gekozen, maar toch veel leed hebben meegemaakt en nog hebben. Het feit dat de dader de dood
is maakt dit dragelijker, denk ik.
- Tevens kan de dood als afschrikwekkend middel dienen. Als iemand overweegt een zwaar misdrijf te
plegen, wordt hij misschien afgeschrikt door de eventuele zeer zware straf. Uit onderzoek is het gebleken
dat dit waarschijnlijk niet zo is. Maar het zou kunnen dat dit bij sommige mensen toch zo is.
- De doodstraf kan humaner zijn dan levenslange gevangen. Bovendien kan men zich de vraag stellen of
men iemand harder straft met de doodstraf dan met levenslange opsluiting. Er zijn al enkele voorbeelden
bekend van criminelen die zichzelf van het leven hebben beroofd in hun cel. Voor men iemand opsluit
wordt hem ook alles afgenomen waarmee hij zelfmoord kan plegen. Hier kan men uit afleiden dat
levenslange opsluiting als een strengere straf wordt beschouwd dan de dood, en dus beter geschikt is om
misdadigers te straffen.
- De doodstraf is duurder dan een levenslange gevangenisstraf
De doodstraf is goedkoper zijn dan levenlang in de gevangenis. Dit klopt als je het volgens de manier doet
die ze in China handhaven. Dat is zo als het op de Chinese manier doet: vandaag berecht, morgen voor
het vuurpeloton. De meeste landen doen het dan ook zoals onder andere Amerika het doet. Dus een goede
verdediging voor de verdachte en goed geschoolde advocaten. En omdat zaken waarin de doodstraf
geëist wordt met grote precisie moeten worden behandelt, zijn dit heel intensieve en tijdrovende
processen. Dit alles maakt dat de kosten van de doodstraf gemiddeld 3x hoger uitvallen, dan die van een
levenslange gevangenisstraf. Dus de ene keer is dit een voor argument en de andere keer tegen.
- De doodstraf kan soms fijner zijn, sommige moordenaars lijden er hun hele leven onder want ze worden
verstoten uit hun oude buurt, worden achterna gekeken en krijgen last van hun geweten.
- De doodstraf voorkomt wraakacties
Want er valt eenmaal geen wraak te nemen. Want die gene die het gedaan heeft is al geëxecuteerd. Je
kunt geen wraak nemen op een dood iemand.
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