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Leiðbeiningar um hvernig fylla skal út spurningalistann
Vinsamlegast notið bláan eða svartan kúlupenna til að fylla út svörin.

Á síðu 4 og 5 er ólíkum refsitegundum lýst sem hægt er að nota í málunum sex sem lýst
er í spurningalistanum. Vinsamlegast kynntu þér hvaða refsitegundir standa til boða svo
að þú vitir hvernig þú getur „dæmt“ í málunum.
Á síðu 6 er fyrsta málinu lýst sem þú átt að „dæma“ í. Lestu yfir málið og settu kross á
síðu 7 á svarblaðinu við fyrsta lóðrétta ásinn við þann dóm sem þú telur að verði
niðurstaðan við dómstól hér á landi. Þú mátt setja að hámarki 2 krossa en það nægir
að setja einn kross á þennan ás.
Í ásinn lóðrétta við hliðina á skalt þú setja að hámarki 2 krossa við þann dóm sem þú
sjálf(ur) myndir fella. Hér nægir einnig að setja einn kross.
Í þriðja lóðrétta ásinn átt þú að setja að hámarki 2 krossa við þann dóm sem þú telur að
flestir Íslendingar myndu kveða upp. Einnig nægir hér að setja einn kross.
Farðu svo í gegnum afganginn af málunum og krossaðu með sama hætti við hvert mál
og lýst er hérna að ofan.
Mikilvægt fyrir gæði rannsóknarinnar er að þú svarir spurningunum um öll málin sex.
Þegar þú hefur fyllt út allan spurningalistann setur þú hann í merkta umslagið, límir aftur
og sendir bréfið með pósti.
Svörin þín verða lesin yfir af svarvél. Þess vegna er mikilvægt að krossarnir séu skýrir:

Settu greinilegan kross:
Ef þú hefur sett kross á
rangan stað, svertu þá
reitinn með ranga
krossinum og settu kross
á „réttan“ stað:

X

--

X

Upplýsingar um hvar þú finnur næsta pósthús eða póstkassa má nálgast á netsíðunni
www.postur.is
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Yfirlit yfir refsitegundir
Sekt
Sektargreiðsla felur í sér að brotamaðurinn greiðir ákveðna upphæð í ríkissjóð. Á Íslandi
er miðað við fasta upphæð en á Norðurlöndum er upphæðin víða tekjutengd.

Skilorðsbundin refsing
Skilorðsbundin refsing þýðir að brotamaðurinn er dæmdur til fangelsisrefsingar en þarf
ekki að afplána hana í fangelsi ef hann brýtur ekki aftur af sér á skilorðstímanum sem
oftast er 2 ár. Hægt er að setja brotamanni skilyrði um að undirgangast meðferð og
halda sér frá áfengi og öðrum vímugjöfum á skilorðstímanum, auk greiðslu sektar eða
miskabóta til fórnarlambs. Standist brotamaðurinn ekki sett skilyrði getur það leitt til
þess að hann verði að afplána refsinguna í fangelsi.

Sáttaumleitan
Með sáttaumleitun er átt við þá aðferð að leiða saman brotamann og þolanda brotsins í
því skyni að að koma hinum brotlega í skilning um hvað hann hafi gert brotaþolanum,
hve rangt það hafi verið, og friðmælast við hann. Markmiðið er meðal annars að gefa
þolanda brotsins möguleika á að vinna sig út úr reiði, ótta, örvæntingu eða öðrum
tilfinningum sem kunna að tengjast brotinu og afleiðingum þess. Þátttaka í sáttaumleitan
er valfrjáls fyrir bæði þolanda og geranda. Sátt af þessu tagi lýkur oft með samkomulagi
milli aðila þar sem brotamaður greiðir tjónið eða gerir upp við þolanda með öðrum hætti.
Úrræði af þessu tagi hafa nýlega verið innleidd á Íslandi í málefnum ungs brotafólks.

Samfélagsþjónusta
Samfélagsþjónusta felur í sér tímabundið ólaunað starf í þágu samfélagsins svo sem
líknar- eða félagsstarf ýmiss konar, sem kemur í stað afplánunar í fangelsi. Ekki er tekin
vinna frá neinum öðrum með þessari framkvæmd.
Fangelsismálastofnun hefur umsjón og eftirlit með því að vinnan sé innt af hendi og að
brotamaðurinn uppfylli sett skilyrði að öðru leyti. Rjúfi hann skilyrði er hann látinn
afplána refsinguna í fangelsi.

Óskilorðsbundið fangelsi
Óskilorðsbundið fangelsi þýðir að brotamaðurinn skal afplána refsingu í fangelsi í
tiltekinn tíma sem ákveðinn er af dómstólum. Lengd refsitímans getur verið allt frá 30
dögum til margra ára.
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Rafrænt eftirlit
Með rafrænu eftirliti afplánar brotamaðurinn refsinguna heima hjá sér og ber á meðan
rafrænt ökklaband. Yfirgefi brotamaðurinn heimili sitt utan þess tíma sem ákveðinn hefur
verið af yfirvöldum koma rafboð frá ökklabandinu til vaktmiðstöðvar sem sér um eftirlitið.
Hinn dæmdi má aðeins yfirgefa heimili sitt á tilteknum tíma til að sinna vinnu, námi eða
meðferð. Ef hann fer ekki eftir skilyrðum eftirlitsins skal hann afplána eftirstöðvar
refsingarinnar í fangelsi. Rafrænt eftirlit hefur ekki verið innleitt á Íslandi en tíðkast
annars staðar á Norðurlöndum. Hægt er að krossa við rafrænt eftirlit sem þína eigin
afstöðu.

Meðferð
Meðferð getur verið með ýmsu móti. Markmiðið er að aðstoða hinn dæmda til að takast
á við lífið án þess að brjóta af sér. Meðferð getur falist í áfengis- og fíkniefnameðferð,
námskeiði í reiðistjórnun til að leysa ágreining án þess að beita ofbeldi, eða í náms- og
starfsþjálfun.

Miskabætur til fórnarlambs afbrota
Miskabætur til fórnarlambs felast í að brotamaðurinn greiðir ákveðna upphæð til
þolandans til að bæta fyrir þann skaða sem hann hefur hlotið á frelsi sínu, æru eða
persónu að öðru leyti. Ekki er litið á miskabætur sem greiðslu á hlutum sem
brotamaðurinn hefur eyðilagt heldur frekar sem bætur vegna þess skaða sem
fórnarlambið sjálft hefur orðið fyrir.
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Mál nr. 1
Már og Anna eru gift og hafa búið saman í 6 ár. Saman eiga þau eina fjögurra ára dóttur.
Hjónaband þeirra hefur verið stirt síðustu ár og þau rífast æ oftar.
Már og Anna ákveða að reyna að ræða opinskátt um vandamál sín. Þau ákveða að verja einni
barnlausri helgi saman og koma dótturinni fyrir í pössun. Strax á föstudagskvöldinu fara þau að
þræta sem endar með heiftarlegu rifrildi. Már yfirgefur heimili þeirra í heift og fer í bæinn ásamt
nokkrum vinum sínum.
Anna er leið yfir því að kvöldið hafi þróast í þessa átt en vill ekki sitja ein heima. Hún fer þess
vegna einnig út og hittir nokkra vini sína.
Eftir því sem líður á kvöldið fer Már að sjá eftir því að kvöldið hafi þróast á þennan veg í stað
þess að hann og Anna næðu að tala út um vandamál sín. Hann hringir nokkrum sinnum heim
en Anna er ekki heima. Már reynir einnig að hringja í gsm síma Önnu en hún svarar ekki og
hringir ekki til baka.
Már fer heim klukkan u.þ.b. eitt um nóttina og þegar klukkan er langt gengin tvö kemur Anna
heim. Már vill vita hvar Anna var en hún segist ekki kæra sig um að ræða það á þessari stundu.
Már vill hins vegar fá svar við spurningu sinni og tala út um hlutina. Anna svarar ekki spurningu
Más og neitar að ræða við hann.
Afbrýðisemin blossar upp í Má þegar Anna neitar að tala við hann um hvað hún hafi verið að
gera. Að auki er Már argur yfir því að Anna hafi ekki áhuga á að þau ræði saman um vandamál
sín. Þegar Anna neitar enn að svara Má, fer hann að saka hana um framhjáhald. Anna verður
mjög reið og þau rífast heiftarlega og ásaka hvort annað um að vera hvort öðru ótrú. Már verður
æ æstari. Síðan kemur að því að Anna segist vilja skilnað. Már verður nú svo reiður að hann
slær Önnu í bringuna, svo fast að hún fellur við. Már sparkar tvisvar sinnum í bakið á Önnu þar
sem hún liggur á gólfinu. Anna reynir að verja sig með höndunum en þá sparkar hann hana
bæði í síðuna og hendurnar. Hann gefur henni að auki eitt högg í hnakkann með krepptum
hnefa. Anna nær að standa á fætur og segir Má að nú sé öruggt að sambandi þeirra sé lokið.
Anna hleypur síðan út. Hún fer á slysavarðstofuna þar sem hún gengst undir rannsóknir og fer í
röngtenmyndatöku. Anna er blá og marin á bringunni og á bakinu og er með verki í hnakkanum,
bakinu, rifbeinunum og nýrunum næstu fjóra til fimm daga. Þar að auki er hún puttabrotin á
tveimur fingrum hægri handar. Anna sækir strax um skilnað.
Már er 24 ára gamall og hefur alla ævi búið á þéttbýlisstað á Norðurlandi. Hann er atvinnulaus
og stríðir við áfengisvanda. Hann var dæmdur fyrir einu ári síðan fyrir að hafa ýtt Önnu um koll
og sparkað í fætur hennar.
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Hvaða refsingu telur
þú að dómstóll muni
kveða upp? (Mest 2
krossar)
Engin refsing
Sekt – föst upphæð
Minna en 500 þús kr.
Milli 500 þús og 1 milljón
Meira en 1 milljón
Skilorðsbundið fangelsi
Minna en 2 mánuðir
2 mánuðir - 5 mánuðir
6 mánuðir - 11 mánuðir
1 ár - 1 ár og 11 mánuðir
2 ár - 2 ár og 11 mánuðir
3 ár - 4 ár og 11 mánuðir
5 ár eða meira
Sáttaumleitan
Samfélagsþjónusta
Minna en 50 klukkutímar
50 - 150 klukkutímar
Meira en 150 klukkutímar
Rafrænt eftirlit
Minna en 2 mánuðir
Frá 2 til 3 mánaða
Meira en 3 mánuðir
Óskilorðsbundið fangelsi
Minna en 2 mánuðir
2 mánuðir - 5 mánuðir
6 mánuðir - 11 mánuðir
1 ár - 1 ár og 11 mánuðir
2 ár - 2 ár og 11 mánuðir
3 ár - 4 ár og 11 mánuðir
5 ár eða meira
Meðferð brotamanns
Minna en 2 mánuðir
Milli 2 mánaða og 1 árs
Meira en 1 ár
Miskabætur til brotaþola
Minna en 500 þús kr.
Milli 500 þús og 1 milljón kr.
Meira en 1 milljón kr.
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Hver finnst þér
sjálfum/ri að
refsingin ætti að
vera (Mest 2 krossar)

Hvaða refsingu telur þú
að Íslendingar almennt
muni gefa? (Mest 2
krossar)

Mál nr. 2
Lísu hefur verið boðið að þéna 250 þúsund krónur. Hún þarf að fara til Madrídar á Spáni og
sækja þar heróínsendingu og flytja til Íslands. Lísa á í miklum fjárhagserfiðleikum.
Lísa hafði sagt fíkniefnasala, sem hún kannaðist við, frá því að hún væri gjörsamlega á
hausnum vegna fjárskorts. Stuttu síðar kom salinn að máli við hana og sagðist geta boðið henni
starf þar sem hún gæti þénað 250 þúsund krónur.
Lísu leist vel á tilboðið og þar sem landamærin eru opin hugsaði hún með sér að öryggisgæslan
gæti varla verið mikil.
Lísa sótti heróínið á bar í miðborg Madrídar. Hún hafði meðferðis annan helming peningaseðils
sem hafði verið rifinn í tvennt. Lísu hafði verið sagt að hún skyldi sýna hann manni nokkrum
sem ætti að vera með hinn helming seðilsins. Lísa hafði aldrei hitt manninn áður, en helmingar
peningaseðilsins pössuðu saman og Lísa fékk heróínið afhent. Á hótelherberginu athugaði hún
hvort ekki væri öruggt að um heróín væri að ræða. Næsta dag tók hún flug aftur heim til Íslands.
Heróíninu hafði verið pakkað í fjóra litla poka. Samtals voru 250 grömm af heróíni í pokunum
fjórum, sem gera u.þ.b. 2500 neysluskammta. Lísa hafði áður gert gat á gamla skó og sett sóla
yfir gatið. Hún kom tveimur pokum fyrir í hvorn skó og var í skónum alla leiðina heim.
Þegar Lísa hafði sótt töskuna sína á færibandið í flugstöðinni í Keflavík gekk hún út um hliðið
sem merkt er farþegum sem ekki eru með tollskyldan varning. Hún var stressuð. Einum
tollvarðanna fannst hún grunsamleg bæði vegna þess að hún leit út fyrir að vera kvíðin og
einnig vegna þess að efnin í skónum ollu því að göngulag hennar var ekki eðlilegt. Tollverðirnir
bentu henni á að koma inn til skoðunar. Þeir rótuðu í tösku Lísu en fundu ekkert grunsamlegt.
Lísa byrjaði að svitna og var mjög stressuð. Tollverðirnir báðu hana um að fara úr jakkanum og
skónum og fundu þá fjóra poka af heróíni í skónum. Því næst var Lísa handtekin af lögreglunni.
Lísa er 34 ára gömul og ólst upp í Reykjavík. Hún hefur misnotað fíkniefni í mörg ár. Lísa hefur
ekki áður hlotið dóm.
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Hvaða refsingu telur
þú að dómstóll muni
kveða upp? (Mest 2
krossar)
Engin refsing
Sekt – föst upphæð
Minna en 500 þús kr.
Milli 500 þús og 1 milljón
Meira en 1 milljón
Skilorðsbundið fangelsi
Minna en 2 mánuðir
2 mánuðir - 5 mánuðir
6 mánuðir - 11 mánuðir
1 ár - 1 ár og 11 mánuðir
2 ár - 2 ár og 11 mánuðir
3 ár - 4 ár og 11 mánuðir
5 ár eða meira
Sáttaumleitan
Samfélagsþjónusta
Minna en 50 klukkutímar
50 - 150 klukkutímar
Meira en 150 klukkutímar
Rafrænt eftirlit
Minna en 2 mánuðir
Frá 2 til 3 mánaða
Meira en 3 mánuðir
Óskilorðsbundið fangelsi
Minna en 2 mánuðir
2 mánuðir - 5 mánuðir
6 mánuðir - 11 mánuðir
1 ár - 1 ár og 11 mánuðir
2 ár - 2 ár og 11 mánuðir
3 ár - 4 ár og 11 mánuðir
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Meira en 1 ár
Miskabætur til brotaþola
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Milli 500 þús og 1 milljón kr.
Meira en 1 milljón kr.
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Mál nr. 3

Þriðjudagseftirmiðdag skömmu eftir kl. 18 gekk Lárus inn í söluturn. Hann var með
lambhúshettu á höfðinu sem huldi andlit hans að augunum undanskildum.
Afgreiðslumaðurinn í söluturninum var þegar þarna kom við sögu einn á staðnum. Þegar
Lárus kom að afgreiðsluborðinu dró hann upp brauðhníf sem hann notaði til að ógna
afgreiðslumanninum.
,,Ég vil fá peningana” æpti hann. Afgreiðslumaðurinn brást seint við og þess vegna hljóp
Lárus á bak við afbreiðsluborðið og hélt hnífnum upp að afgreiðslumanninum. ,,Opnaðu
kassann og náðu í peningana” æpti Lárus og ýtti afgreiðslumanninum upp að borðinu.
Afgreiðslumaðurinn opnaði peningakassann en í kassanum voru einungis 25.000 krónur í
seðlum og nokkrir smápeningar. Lárus þreif seðlana með annarri höndinni á sama tíma og
hann hélt ógnandi á hnífnum með hinni. Svo sagði hann: ,,Ég vil fá meiri pening. Hvar er
restin?”
Afgreiðslumaðurinn sagði að afgangurinn af uppgjöri dagsins væri læstur í peningaskáp í
herbergi baka til og að hann vissi ekki aðgangsnúmerið að skápnum. Lárus þreif ofarlega í
handlegg afgreiðslumannsins og hélt enn á hnífnum í hægri hendi. Hann þvingaði
afgreiðslumanninn inn í bakherbergið þar sem peningaskápurinn var. Peningaskápurinn
var skrúfaður fastur við gólfið og á honum var þröng rifa til þess að hægt væri að koma
peningum í skápinn. Skápurinn var með lyklaborði og skjá til þess að slá inn
aðgangsnúmerið. Lárus hélt hnífnum í áttina að afgreiðslumanninum og æpti: ,,Kóðann!”
,,Ég kann hann ekki” endurtók afgreiðslumaðurinn. Lárus kom skrefi nær
afgreiðslumanninum og hélt á hnífnum fyrir framan hann. ,,Kóðann” hrópaði hann enn á ný.
Að þessu loknu sló afgreiðslumaðurinn inn aðgangsnúmer og opnaði lokið á kassanum.
Lárus þreif með sér búnt af peningaseðlum og einn poka af smápeningum og hljóp út.
Hann hafði allt í allt um 200 þúsund krónur upp úr ráninu.
Lárus er 28 ára gamall. Hann ólst upp í sveitarfélagi úti á landi við mjög erfiðar
fjölskylduaðstæður og þröngan kost og mátti oft sæta ofbeldi. Á fullorðinsárum hefur hann
átt við andlega erfiðleika að stríða og átt erfitt með að halda vinnu. Lárus notar kókaín og
amfetamín af og til. Hann hefur einu sinni áður hlotið dóm, fyrir rán.
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Mál nr. 4
Jana og Mustafa þekkjast ekki en starfa hjá sama fyrirtæki. Þau hittast á námskeiði á vegum
vinnunnar sem er haldið á hóteli nokkru frá föstudegi til laugardags. Eftir kvöldmat á
föstudeginum dönsuðu þau saman og eftir að slökkt hafði verið á tónlistinni, um tvö leytið,
ákváðu þau að fá sér drykk á hótelbarnum.
Barinn var lokaður og þess vegna gengu þau upp í áttina að hótelherbergjunum sem þeim hafði
verið útdeilt á sín hvorri hæðinni. Á leiðinni upp spyr Mustafa Jönu að því hvort hann megi ekki
faðma hana. Jana samþykkir það og þau faðmast. Þegar þau ætla að halda för sinni áfram
býður Mustafa Jönu upp á bjór inni á herberginu sínu. Jana þakkar boðið og þau fara saman inn
í herbergi Mustafa.
Jana sest á tágastól inni í herberginu og Mustafa á rúmið. Andrúmsloftið er afslappað og þau
ræða um vinnuna og drekka nokkra bjóra. Mustafa skreppur frá til að fara á klósettið og þegar
hann kemur aftur gengur hann upp að Jönu, beygir sig að henni og byrjar að kyssa hana. Jana
segist ekki kæra sig um þetta. Hún grípur í hendurnar á honum og reynir að ýta þeim frá.
Mustafa lætur andstöðu Jönu sem vind um eyru þjóta. Hann dregur blússuna hennar upp, losar
brjóstahaldarann og snertir og kyssir brjóst hennar. Jana reynir að ýta honum frá sér en án
árangurs. Jana stendur á fætur og segist vilja fara en Mustafa togar í hana og dregur hana að
rúminu.
Jana mótmælir og segir Mustafa að leyfa sér að fara. Mustafa lætur sem hann heyri ekki í henni
og klæðir hana úr buxunum, nærbuxunum og blússunni. Hann þrýstir henni niður í rúmið, leggst
ofan á hana og heldur henni fastri. Á sama tíma nær hann að smokra sér úr buxunum. Hann
liggur þétt upp að Jönu og nær að eiga við hana stutt samræði. Þegar hann hefur fengið
fullnægingu stendur hann upp. Jana hleypur á klósettið, þurrkar sér með handklæði og klæðir
sig í buxur og blússu. Því næst safnar hún saman öðrum fötum sem hún hafði klæðst og
yfirgefur herbergi Mustafa í flýti.
Á laugardagsmorgni hringir Jana í systur sína og segir henni frá því sem gerst hafði. Systirin fer
með Jönu á neyðarmóttöku vegna nauðgana þar sem hún gengst undir rannsóknir. Jana hafði
ekki hlotið líkamlega áverka en var í uppnámi, niðurdregin og óttaslegin. Á miðvikudeginum,
fjórum dögum eftir að nauðgunin átti sér stað, kærir Jana athæfið til lögreglunnar.
Mustafa er 28 ára gamall og kemur upphaflega frá Tyrklandi. Hann hefur búið á Íslandi í 10 ár.
Mustafa hefur hlotið einn dóm áður, fyrir blygðunarsemisbrot.
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Hvaða refsingu telur
þú að dómstóll muni
kveða upp? (Mest 2
krossar)
Engin refsing
Sekt – föst upphæð
Minna en 500 þús kr.
Milli 500 þús og 1 milljón
Meira en 1 milljón
Skilorðsbundið fangelsi
Minna en 2 mánuðir
2 mánuðir - 5 mánuðir
6 mánuðir - 11 mánuðir
1 ár - 1 ár og 11 mánuðir
2 ár - 2 ár og 11 mánuðir
3 ár - 4 ár og 11 mánuðir
5 ár eða meira
Sáttaumleitan
Samfélagsþjónusta
Minna en 50 klukkutímar
50 - 150 klukkutímar
Meira en 150 klukkutímar
Rafrænt eftirlit
Minna en 2 mánuðir
Frá 2 til 3 mánaða
Meira en 3 mánuðir
Óskilorðsbundið fangelsi
Minna en 2 mánuðir
2 mánuðir - 5 mánuðir
6 mánuðir - 11 mánuðir
1 ár - 1 ár og 11 mánuðir
2 ár - 2 ár og 11 mánuðir
3 ár - 4 ár og 11 mánuðir
5 ár eða meira
Meðferð brotamanns
Minna en 2 mánuðir
Milli 2 mánaða og 1 árs
Meira en 1 ár
Miskabætur til brotaþola
Minna en 500 þús kr.
Milli 500 þús og 1 milljón kr.
Meira en 1 milljón kr.
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Hver finnst þér
sjálfum/ri að
refsingin ætti að
vera (Mest 2 krossar)

Hvaða refsingu telur þú
að Íslendingar almennt
muni gefa? (Mest 2
krossar)

Mál nr. 5

Elsa er 39 ára gömul og hefur starfað í stórum banka í 15 ár. Hún er viðskiptafræðimenntuð og
hefur á síðustu árum notið mikils trausts sem góður starfsmaður. Hún hefur sinnt
stjórnunarstörfum innan bankans og á síðustu 10 árum veitt viðskiptavinum bankans ráðgjöf.
Störf hennar hafa einkum beinst að eldri viðskiptavinum sem eiga töluverðar eignir. Margir
þeirra sem hún hefur veitt ráðgjöf hafa í gegnum árin orðið góðir kunningjar Elsu og bera þess
vegna mikið traust til hennar og þeirrar ráðgjafar sem hún veitir.
Á tveggja ára tímabili frá maí 2006 til júní 2008 hefur Elsa brugðist trausti bankans og stofnað
13 falska reikninga. Af þessum reikningum hefur hún tekið út næstum 300 milljónir króna.
Peningana hefur hún notað til að fjárfesta í hlutabréfum. Þessar hreyfingar hefur hún
framkvæmt í gegnum annan banka. Tap bankans nemur u.þ.b. 60 milljónum króna, þar sem
ekki varð tap af öllum hlutabréfunum.
Elsa hefur sem persónulegur ráðgjafi Erlu Njálsdóttur (82 ára) stundað grófan fjárdrátt þar sem
hún hefur sjö sinnum á tímabilinu frá því í janúar 2001 til maí 2003 tekið rúmar fimm milljónir
króna út af reikningi hennar til eigin nota.
Þar að auki hefur hún sem persónulegur ráðgjafi félagsráðgjafans Kristínar Pétursdóttur
stundað fjárdrátt þar sem hún hefur tólf sinnum á tímabilinu frá því í ágúst 2003 til október 2005
tekið u.þ.b. fjórar milljónir króna út af reikningi hennar til eigin nota.
Að endingu hefur hún á tímabilinu frá maí 2005 til maí 2008 fimm sinnum tekið út af mismunandi
bankareikningum viðskiptavina til eigin nota og nema þessar upphæðir allt að 500 þúsund
krónum. Þessar upphæðir átti að setja inn á sérstaka kostnaðarreikninga bankans.
Elsa hefur ekki áður hlotið dóm en fékk alvarlega viðvörun frá bankanum þegar uppgötvaðar
voru grunsamlegar færslur milli nokkurra reikninga árið 2001. Hún býr við góðar persónulegar
aðstæður, hefur búið með eiginmanni sínum í 18 ár ásamt þremur börnum í eigin húsi í
Garðabæ. Hún á við heilsufarsvanda að stríða sem rekja má til langvarandi misnotkunar á
amfetamíni og lyfjum.
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Hvaða refsingu telur
þú að dómstóll muni
kveða upp? (Mest 2
krossar)
Engin refsing
Sekt – föst upphæð
Minna en 500 þús kr.
Milli 500 þús og 1 milljón
Meira en 1 milljón
Skilorðsbundið fangelsi
Minna en 2 mánuðir
2 mánuðir - 5 mánuðir
6 mánuðir - 11 mánuðir
1 ár - 1 ár og 11 mánuðir
2 ár - 2 ár og 11 mánuðir
3 ár - 4 ár og 11 mánuðir
5 ár eða meira
Sáttaumleitan
Samfélagsþjónusta
Minna en 50 klukkutímar
50 - 150 klukkutímar
Meira en 150 klukkutímar
Rafrænt eftirlit
Minna en 2 mánuðir
Frá 2 til 3 mánaða
Meira en 3 mánuðir
Óskilorðsbundið fangelsi
Minna en 2 mánuðir
2 mánuðir - 5 mánuðir
6 mánuðir - 11 mánuðir
1 ár - 1 ár og 11 mánuðir
2 ár - 2 ár og 11 mánuðir
3 ár - 4 ár og 11 mánuðir
5 ár eða meira
Meðferð brotamanns
Minna en 2 mánuðir
Milli 2 mánaða og 1 árs
Meira en 1 ár
Miskabætur til brotaþola
Minna en 500 þús kr.
Milli 500 þús og 1 milljón kr.
Meira en 1 milljón kr.
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Hver finnst þér
sjálfum/ri að
refsingin ætti að
vera (Mest 2 krossar)

Hvaða refsingu telur þú
að Íslendingar almennt
muni gefa? (Mest 2
krossar)

Mál nr. 6
Hans er á leið heim úr samkvæmi kl. 2 um nóttina. Hann hefur rifist við kærustu sína og yfirgaf
þess vegna samkvæmið ásamt kunningja sínum, Kára. Hans og Kári ræða það sem gerðist og
Hans er bæði leiður og reiður yfir því hvernig kærastan hagaði sér.
Hans og Kári eru samferða í gegnum bæinn og koma við á skyndibitastað til þess að fá sér að
borða. Þeir borða fyrir utan staðinn og síðan fer Hans inn til að fara á klósettið. Hann kaupir sér
kók í leiðinni.
Þegar Hans kemur aftur út er Kári á bak og burt. Hans byrjar að leita að Kára og gengur fram og
aftur fyrir utan skyndibitastaðinn. Skammt frá sitja Óli og Jens. Þeir hafa einnig keypt sér mat á
skyndibitastaðnum og sitja nú og borða. Óli er að segja Jens frá einhverju og Jens hlær. Hans
þekkir hvorki Óla né Jens.
Hans heyrir ekki hvað þeim fer í milli en þykist vita að þeir séu að hlæja að honum. Hans leitar
enn að Kára og verður óþolinmóður og pirraður á því að Kári sé horfinn. Hans gengur að Óla og
Jens til að spyrja þá hvort þeir hafi séð til Kára.
Óli og Jens eru í miðju samtali. Óli lítur snöggt á Hans og segir ,,Nei”. Því næst halda Óli og
Jens áfram samræðunum og láta sem þeir sjái ekki Hans. Hans verður nú mjög reiður og þrífur í
handlegginn á Óla og segir: ,,Þú skalt sko ekki tala svona niður til mín”. Óli reynir að slíta sig
lausan. Hans slær þá Óla með krepptum hnefa í höfuðið. Síðan lemur hann kókflöskunni í
höfuðið á Óla, þannig að flaskan brotnar. Óli dettur og þegar hann liggur í götunni stígur Hans
eitt skref aftur á bak og sparkar í andlitið á Óla og traðkar á höfðinu á honum, rétt framan við
eyrað. Hans hleypur síðan af vettvangi.
Óli fær sár á munnvikið og á höfuðið sem erfitt er að meðhöndla. Kinnbein hans og nef brotnuðu
auk þess sem hann fær heilahristing. Hann hlaut þó engan varanlegan skaða.
Hans er 27 ára gamall. Hann ólst upp í sveitarfélagi úti á landi við mjög erfiðar
fjölskylduaðstæður við þröngan kost og sætti oft ofbeldi. Á fullorðinsárum hefur hann átt við
andlega erfiðleika að stríða og átt erfitt með að halda vinnu. Hann á við alvarlegan áfengisvanda
að stríða. Hann hefur áður hlotið 1 dóm fyrir ofbeldi.
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Hvaða refsingu telur
þú að dómstóll muni
kveða upp? (Mest 2
krossar)
Engin refsing
Sekt – föst upphæð
Minna en 500 þús kr.
Milli 500 þús og 1 milljón
Meira en 1 milljón
Skilorðsbundið fangelsi
Minna en 2 mánuðir
2 mánuðir - 5 mánuðir
6 mánuðir - 11 mánuðir
1 ár - 1 ár og 11 mánuðir
2 ár - 2 ár og 11 mánuðir
3 ár - 4 ár og 11 mánuðir
5 ár eða meira
Sáttaumleitan
Samfélagsþjónusta
Minna en 50 klukkutímar
50 - 150 klukkutímar
Meira en 150 klukkutímar
Rafrænt eftirlit
Minna en 2 mánuðir
Frá 2 til 3 mánaða
Meira en 3 mánuðir
Óskilorðsbundið fangelsi
Minna en 2 mánuðir
2 mánuðir - 5 mánuðir
6 mánuðir - 11 mánuðir
1 ár - 1 ár og 11 mánuðir
2 ár - 2 ár og 11 mánuðir
3 ár - 4 ár og 11 mánuðir
5 ár eða meira
Meðferð brotamanns
Minna en 2 mánuðir
Milli 2 mánaða og 1 árs
Meira en 1 ár
Miskabætur til brotaþola
Minna en 500 þús kr.
Milli 500 þús og 1 milljón kr.
Meira en 1 milljón kr.
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Hver finnst þér
sjálfum/ri að
refsingin ætti að
vera (Mest 2 krossar)

Hvaða refsingu telur þú
að Íslendingar almennt
muni gefa? (Mest 2
krossar)

Að lokum koma nokkrar spurningar um hagi þína
Hvaða ár ertu fædd(ur)?

19

Ert þú karlmaður eða kvenmaður?

Karlmaður

Kvenmaður

Hver er núverandi hjúskaparstaða þín?
Einhleyp(ur)/aldrei gifst
Gift(ur) eða í sambúð
Skilin(n) að borði og sæng
Fráskilin(n) samkvæmt lögum
Ekkja/ekkill
Hvar á landinu býrð þú?
Á höfuðborgarsvæðinu
Á landsbyggðinni
Hvaða námi hefur þú lokið?
Hef ekki lokið neinu námi
Almennu námi (grunnskólaprófi, landsprófi, gagnfræðaprófi)
Starfsnámi, öðru en iðnnámi (t.d. tölvunámi, sjúkraliðanámi)
Iðnnámi (almennu iðnnámi, sveinsprófi, meistaraprófi)
Bóklegu framhaldsnámi (t.d. stúdentsprófi, verslunarprófi)
Sérskólanámi á háskólastigi (t.d. þroskaþjálfanámi, iðnfræði)
Háskólanámi (t.d. BA, BS, MA, MS eða doktorsnámi)
Öðru námi, hvaða?_________________________
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