IP. nr.:

Jeg ønsker å delta i loddtrekking:
Jeg ønsker ikke å delta i loddtrekking:

Hvilken straff vil du foreslå i disse sakene?

Skjematype.: 1

Veiledning til utfylling av skjemaet
Vennligst bruk blå eller svart kulepenn til å fylle ut skjemaet.
På side 3 og 4 beskrives forskjellige former for straff som kan brukes i de 6
sakene som blir beskrevet i skjemaet. Vær vennlig å lese dette slik at du vet
hvordan du kan ”dømme” i sakene.
På side 5 kommer den første saken som du skal ”dømme” i. Les saken og sett
et kryss på side 6 i den første loddrette kolonnen ved den dom som du tror ville
bli avsagt ved en domstol. Du kan sette maksimalt 2 kryss i denne kolonnen,
men det er nok med ett kryss i kolonnen.
I den andre loddrette kolonnen skal du sette maksimalt 2 kryss for den dom
som du selv ville avsi hvis du skulle bestemme. Også i denne kolonnen er
det nok med ett kryss.
I den tredje loddrette kolonnen skal du sette maksimalt 2 kryss for den dom
som du tror at folk flest ville avsi. Også i denne kolonnen er det nok med ett
kryss.
Gå deretter gjennom resten av sakene og kryss av på tilsvarende måte.
Det er viktig for undersøkelsens kvalitet og brukbarhet at du besvarer spørsmålene om straff for alle åtte saker.
Når skjemaet er fylt ut, legger du det i den frankerte svarkonvolutten som er
lagt ved, limer konvolutten igjen og sender brevet.
Dine svar vil bli lest av en maskin. Derfor er det viktig at kryssene er tydelige:

Sett et tydelig kryss
Hvis du har plassert et
kryss på feil sted,
skrave-rer du det
feilplasserte krysset og
setter nytt kryss i riktig
”boks”.

X
X
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Oversikt over former for straff
Bot
En som får bot som straff skal betale et beløp til statskassen. Når botens størrelse blir
fastsatt, blir det tatt hensyn til gjerningspersonens evne til å betale.

Betinget fengselsstraff
Noen ganger bestemmer en domstol at straffen skal være fengsel, men bestemmer samtidig
at fengselsstraffen ikke skal settes i verk med mindre den dømte begår ny kriminalitet i løpet
av en prøvetid som vanligvis er 2 år. Det kalles en betinget fengselsstraff fordi den dømte på
visse vilkår kan slippe å sone straffen. I tillegg til å ikke begå kriminalitet kan retten bestemme at den dømte skal ta behandling for alkohol- eller andre rusproblemer, skal ta arbeid eller
utdanning, eller betale erstatning eller oppreisning til offeret og møte regelmessig hos
Kriminalomsorg i frihet. Om slike vilkår blir brutt og den dømte begår ny kriminalitet, kan den
dømte bli satt i fengsel for å sone fengselsstraffen.

Konfliktråd
Politiet kan overføre saker som egner seg for megling til konfliktrådet, hvis offer og gjerningsperson er enige. Der vil offer og gjerningsperson møte sammen med en megler. Et viktig formål med konfliktrådet er at offeret skal få mulighet til å gi uttrykk for sinne, angst, irritasjon,
frustrasjon og andre følelser som kan være forbundet med å bli utsatt for kriminalitet. En
megling resulterer ofte i avtale mellom partene, og gjerningspersonen må ofte betale en
erstatning eller gjøre opp for seg på annen måte.

Samfunnsstraff
Når en domstol dømmer noen til samfunnsstraff, har den dømte gått med på å utføre ulønnet, samfunnsnyttig arbeid i sin fritid et bestemt antall timer i løpet av et tidsrom. Arbeidet
foregår enten i offentlig eller offentlig støttet virksomhet som skoler, asylmottak, kirker og
fritidsklubber, i private eller ideelle organisasjoner som idrettslag og velforeninger. Arbeidet
er av en slik type at det ikke ville blitt utført av lønnet arbeidskraft. Innholdet i det arbeidet
som skal utføres, bestemmes av Kriminalomsorgen som også skal påse at arbeidet blir
utført, og at andre vilkår blir overholdt. Hvis den dømte begår ny kriminalitet i gjennomføringstiden, ikke utfører det arbeid som han eller hun er pålagt, eller bryter andre viktige
vilkår, skal den dømte sone en fengselsstraff som domstolen har bestemt.
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Ubetinget fengselsstraff
Den som dømmes til ubetinget fengsel, blir satt inn i fengsel så lenge som retten har bestemt. Lengden kan variere fra 14 dager til mange år, avhengig av hva personen blir dømt for.

Elektronisk fotlenke
En som er dømt til en kortere ubetinget fengsel kan få tillatelse til å sone straffe hjemme.
Den dømte har da en fastmontert elektronisk fotlenke og må oppholde seg inne i egen bolig.
Den dømte kan få tillatelse av Kriminalomsorgen til å være borte fra boligen i et bestemt
tidsrom, for eksempel for å arbeide eller ta utdanning. Hvis den dømte forlater boligen når
det ikke er tillatt, vil en vaktsentral bli varslet automatisk, og den dømte blir oppsøkt. Hvis
den dømte bryter reglene for å sone med fotlenke, skal resten av fengselsstraffen sones i
fengsel.

Behandling av gjerningsmannen
Behandlingen kan bestå av forskjellige tiltak som har til formål å hjelpe gjerningsmannen til å
ikke å begå kriminalitet. Det kan for eksempel være behandling for problemer med alkohol
eller narkotika, kurs i å håndtere konflikter uten å bruke vold, samt tilbud om utdanning og
arbeid.

Økonomisk kompensasjon til offeret
Den består i at gjerningspersonen betaler et beløp til offeret som godtgjøring for den krenkelsen som han eller hun har påført offerets frihet, ære eller som person. Kompensasjonen
er ikke ment som økonomisk erstatning for ting som han har ødelagt, men som godtgjørelse
for selve krenkelsen av offeret.
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Sak 1
Bjørn og Anne er gift og har bodd sammen i 6 år. De har ei datter på 4 år. Ekteskapet deres
har fungert dårlig det siste året, og de krangler oftere og oftere.
Bjørn og Anne blir enige om å snakke ut om problemene. De setter av ei helg, og skaffer
barnevakt for å være alene sammen. Men allerede fredag kveld blir de uvenner, og det
utvikler seg til en voldsom krangel. Bjørn forlater leiligheten i sinne og sammen med noen
venner ut på byen.
Anne er lei seg for at kvelden utviklet seg slik, men ønsker ikke å sitte alene hjemme. Derfor
forlater hun leiligheten for å være sammen med noen venner.
I løpet av kvelden angrer Bjørn at de har forspilt muligheten til å få snakket ut. Han ringer
hjem flere ganger, men Anne er ikke hjemme. Bjørn forsøker også å ringe Annes
mobiltelefon, men den blir ikke besvart, og Anne ringer ikke tilbake.
Bjørn drar tilbake til leiligheten ca. kl. 1 om natten. Da klokka er nesten 2, kommer Anne
hjem. Bjørn vil vite hvor Anne har vært. Hun sier: ”Jeg gidder ikke snakke med deg nå.”
Men Bjørn vil snakke ut og vil vite hvor Anne har vært. Hun svarer ikke på Bjørns spørsmål
og ønsker ikke å snakke med ham.
Bjørn blir sjalu fordi Anne ikke vil snakke om kveldens forløp. Dessuten er Bjørn sur for at
Anne tilsynelatende ikke er villig til å forsøke å snakke ut om problemene de har. Da Anne
stadig ikke vil svare på Bjørns spørsmål, begynner han å beskylde Anne for utroskap. Anne
blir rasende, og de krangler høylydt og beskylder hverandre gjensidig for utroskap. Bjørn blir
mer og mer opphisset. På et tidspunkt sier Anne at det nok er bedre at de skilles. Bjørn blir
nå så sint at han slår Anne hardt i brystet. Hun faller, og Bjørn sparker Anne to ganger i
ryggen. Anne forsøker å verge seg med hendene, men Bjørn sparker Anne igjen, dels i
siden og dels over hendene, og han gir Anne et slag med knyttet neve i bakhodet. Anne
kommer seg på bena og roper at er det definitivt slutt. Så løper Anne ut av leiligheten. Hun
drar til legevakten der hun blir undersøkt og røntgenfotografert. Anne har blåmerker på
brystet og på ryggen og har vondt i nakken, ryggen, ribbenene og nyrene i 4-5 dager. Anne
har dessuten brukket to fingrer på høyre hånd. Hun søker straks om separasjon, og paret
blir skilt senere.
Bjørn er 24 år og har bodd hele sitt liv på et større sted i Trøndelag og har en alminnelig
familiemessig bakgrunn. Han ble for et år siden dømt for å ha dyttet Anne over ende og
sparket henne på føttene.
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Hva tror du straffen
ville bli ved en
domstol?

Hva synes du selv at
straffen skal være?

Hva tror du at folk flest
synes at straffen skal
være?

Ingen straff
Bot
Opp til 1 måneds nettolønn
Mellom 2 og 5 måneders nettolønn
6 måneders nettolønn eller mer
Betinget fengsel
Under 2 måneder
2 måneder → 5 måneder
6 måneder → 11måneder
1 år → 1 år og 11måneder
2 år → 2 år og 11måneder
3 år → 4 år og 11måneder
5 år eller mer
Konfliktråd
Samfunnsstraff
Under 50 timer
50 - 150 timer
Over 150 timer
Elektronisk fotlenke
Under 2 måneder
Fra 2 til 3 måneder
Over 3 måneder
Ubetinget fengsel
Under 2 måneder
2 måneder → 5 måneder
6 måneder → 11måneder
1 år → 1 år og 11måneder
2 år → 2 år og 11måneder
3 år → 4 år og 11måneder
5 år eller mer
Behandling av gjerningsmannen
Under 2 måneder
Mellom 2 måneder og 1 år
Over 1 år
Økonomisk kompensasjon til offeret:
Under 50.000 kr.
50.000 → 100.000 kr.
Over 100.000 kr
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Sak 2
Anders har fått et tilbud om å tjene 20.000 kr. Han skal reise til Madrid i Spania og hente et
parti heroin til Danmark. Anders har store økonomiske problemer.
Han hadde en dag fortalt en som selger narkotika og som han kjente litt, at han var helt på
felgen fordi han ikke hadde penger. Litt senere hadde denne narkotikaselgeren henvendt
seg til ham og sagt at han hadde en jobb som kunne skaffe Anders 20.000 kr.
Anders syntes at det lød som lett tjente penger, og med åpne grenser over alt, tenkte
Anders at det sikkert ikke ville være mye kontroll.
Anders henter heroinen på en bar i sentrum av Madrid. Han hadde fått med seg en pengeseddel som var revet av på midten. Beskjeden var at han skulle vise denne til en mann som
ville ha den andre halvdelen. Anders har aldri møtt denne mannen før, men de to
pengeseddelbitene passer sammen, og Anders får utlevert heroinen. På hotellværelset
sjekker han at det virkelig er heroin han har fått utlevert. Neste dag tar han fly tilbake til Oslo
lufthavn, Gardermoen. Heroinen er pakket i 4 små poser, til sammen 250 gram. Dette
svarer til omtrent 2500 brukerdoser. Før Anders reiste til Madrid, lagde han et hulrom i et
par gamle sko og la en såle over. Han har lagt to heroinposer i hver sko og har skoene på
under hele turen hjem.
Når Anders har fått bagasjen sin i ankomsthallen på Gardermoen, går han gjennom grønn
sone, for de som ikke har noe å fortolle. Han er spent, og en av tollerne fatter mistanke til
ham fordi han virker nervøs, og fordi stoffet i skoene gjør at Anders har en litt påfallende
måte å gå på. Tolleren vinker ham inn til kontroll. Tolleren gjennomsøker kofferten til
Anders, men tolleren finner ikke noe. Anders svetter og er nervøs. Tolleren ber Anders om
jakke og sko. Dermed finner tolleren de 4 posene med heroin i skoene, og Anders blir
pågrepet av politiet.
Anders er 34 år gammel og er oppvokst i Kristiansand. Han er stoffmisbruker og har vært
det i mange år. Anders er ikke tidligere straffet.
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Hva tror du straffen
ville bli ved en
domstol?

Hva synes du selv at
straffen skal være?

Hva tror du at folk flest
synes at straffen skal
være?

Ingen straff
Bot
Opp til 1 måneds nettolønn
Mellom 2 og 5 måneders nettolønn
6 måneders nettolønn eller mer
Betinget fengsel
Under 2 måneder
2 måneder → 5 måneder
6 måneder → 11måneder
1 år → 1 år og 11måneder
2 år → 2 år og 11måneder
3 år → 4 år og 11måneder
5 år eller mer
Konfliktråd
Samfunnsstraff
Under 50 timer
50 - 150 timer
Over 150 timer
Elektronisk fotlenke
Under 2 måneder
Fra 2 til 3 måneder
Over 3 måneder
Ubetinget fengsel
Under 2 måneder
2 måneder → 5 måneder
6 måneder → 11måneder
1 år → 1 år og 11måneder
2 år → 2 år og 11måneder
3 år → 4 år og 11måneder
5 år eller mer
Behandling av gjerningsmannen
Under 2 måneder
Mellom 2 måneder og 1 år
Over 1 år
Økonomisk kompensasjon til offeret:
Under 50.000 kr.
50.000 → 100.000 kr.
Over 100.000 kr
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Sak 3
Litt etter kl 18 en tirsdags ettermiddag gikk Lars inn i en kiosk. Bortsett fra øynene var hele
ansiktet hans dekket av ”finlandshetten” han hadde på seg. Ekspeditøren i kiosken var
alene i forretningen. Da Lars nådde fram til disken, trakk han frem en brødkniv som han
holdt truende mot ekspeditøren.
”Jeg vil ha pengene!” ropte Lars. Men ekspeditøren reagerte ikke straks, og Lars løp derfor
bak disken og holdt kniven opp foran ekspeditøren. ”Lukk opp kassen – hit med pengene!”
ropte Lars og skubbet ekspeditøren opp mot disken. Han åpnet kassaapparatet, som bare
inneholdt 2000 kr i sedler og noen mynter. Lars grep sedlene med den ene hånden, og
samtidig med at han holdt kniven truende frem med den andre, sa han: ”Jeg vil ha mer
penger! Hvor er resten av pengene?”
Ekspeditøren forklarte at resten av dagens omsetning lå i et pengeskap i bakrommet, men
ekspeditøren sa han ikke hadde koden. Lars grep fatt i ekspeditørens overarm mens han
stadig holdt kniven i sin høyre hånd. Han tvang ekspeditøren inn i bakrommet der
pengeskapet sto. Det var boltet fast i gulvet og hadde en smal sprekk til å dytte inn penger.
Det hadde et tastatur og et display til inntasting av kode. Lars holdt kniven rettet mot
ekspeditøren og ropte: ”Koden!” – ”Jeg kjenner den ikke,” sa ekspeditøren på nytt. Lars gikk
et skritt nærmere ekspeditøren og holdt kniven rettet ekspeditøren. ”Koden!” ropte han på
ny.
Da tastet ekspeditøren inn koden og åpnet pengeskapet. Lars grep en bunt pengesedler og
en pose med mynter og løp ut kiosken. Det samlede utbyttet av ranet var 16.500 kr.
Lars er 28 år gammel. Han er oppvokst i en by nordpå under normale familiemessige
forhold og arbeider som servicemedarbeider i en bilutstillingshall. Lars bruker nå og da
kokain og amfetamin. Han er ikke tidligere straffet.
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Hva tror du straffen
ville bli ved en
domstol?

Hva synes du selv at
straffen skal være?

Hva tror du at folk flest
synes at straffen skal
være?

Ingen straff
Bot
Opp til 1 måneds nettolønn
Mellom 2 og 5 måneders nettolønn
6 måneders nettolønn eller mer
Betinget fengsel
Under 2 måneder
2 måneder → 5 måneder
6 måneder → 11måneder
1 år → 1 år og 11måneder
2 år → 2 år og 11måneder
3 år → 4 år og 11måneder
5 år eller mer
Konfliktråd
Samfunnsstraff
Under 50 timer
50 - 150 timer
Over 150 timer
Elektronisk fotlenke
Under 2 måneder
Fra 2 til 3 måneder
Over 3 måneder
Ubetinget fengsel
Under 2 måneder
2 måneder → 5 måneder
6 måneder → 11måneder
1 år → 1 år og 11måneder
2 år → 2 år og 11måneder
3 år → 4 år og 11måneder
5 år eller mer
Behandling av gjerningsmannen
Under 2 måneder
Mellom 2 måneder og 1 år
Over 1 år
Økonomisk kompensasjon til offeret:
Under 50.000 kr.
50.000 → 100.000 kr.
Over 100.000 kr
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Sak 4
Heidi og Martin som ikke kjenner hverandre, arbeider i samme firma. De møtes på et
firmakurs som blir holdt en fredag og lørdag på et hotell. Etter middag fredag kveld danser
de et par danser sammen og avtaler å ta en drink i en bar på hotellet når musikken slutten
ved 2-tiden.
Baren var imidlertid stengt, og de går mot hotellrommene der de bor på hver sin etasje. På
vei opp spør Martin Heidi om han ikke kan gi henne en klem. Heidi sier ja, og de gir
hverandre en klem. Da de skal til å gå videre, inviterer Martin Heidi på en øl på rommet.
Hun sier ja takk, og de går sammen til Martins rom.
Heidi setter seg i en kurvstol på rommet, og Martin setter seg på sengen. Stemningen er
god, de småprater om arbeidet og drikker et par øl. Da Martin kommer tilbake etter et
toalettbesøk, går han bort til Heidi, lener seg over henne, og begynner å kysse henne. Heidi
sier at det vil hun ikke. Hun tar tak i hendene hans og forsøker å dytte dem vekk. Men
Martin ignorerer hennes avvisning. Han trekker blusen hennes opp, åpner BHen hennes og
rører ved og kysser brystene hennes. Heidi reiser seg og sier at hun vil gå, men Martin
griper fatt i henne og trekker henne til sengen.
Heidi protesterer og sier at Martin skal la henne gå. Martin overhører protestene og trekker
Heidis bukser, truse og bluse av henne. Han presser henne ned på sengen og legger seg
oppå henne og holder henne fast. Samtidig får han av seg sine egne bukser, presser seg
inn i Heidi, og gjennomfører et kort vaginalt samleie. Etter å ha fått utløsning trekker han
seg ut og reiser seg fra sengen. Heidi løper ut på toalettet, tørker seg hurtig med et håndkle
og tar på seg bukser og bluse. Hun samler resten av tøyet sitt og forlater straks Martins
rom.
Tidlig lørdag morgen ringer Heidi til søsteren sin og forteller hva som har skjedd. Søsteren
bringer Heidi til voldtektssenteret på sykehuset, der Heidi blir undersøkt. De finner ingen
fysiske skader, men Heidi er sjokkert, svært lei seg og engstelig. Onsdag, 4 dager etter at
voldtekten fant sted, anmeldte Heidi saken til politiet.
Martin er 28 år gammel og har bodd hele sitt liv i en by på Nordvestlandet. Han er ikke
tidligere straffet.
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Hva tror du straffen
ville bli ved en
domstol?

Hva synes du selv at
straffen skal være?

Hva tror du at folk flest
synes at straffen skal
være?

Ingen straff
Bot
Opp til 1 måneds nettolønn
Mellom 2 og 5 måneders nettolønn
6 måneders nettolønn eller mer
Betinget fengsel
Under 2 måneder
2 måneder → 5 måneder
6 måneder → 11måneder
1 år → 1 år og 11måneder
2 år → 2 år og 11måneder
3 år → 4 år og 11måneder
5 år eller mer
Konfliktråd
Samfunnsstraff
Under 50 timer
50 - 150 timer
Over 150 timer
Elektronisk fotlenke
Under 2 måneder
Fra 2 til 3 måneder
Over 3 måneder
Ubetinget fengsel
Under 2 måneder
2 måneder → 5 måneder
6 måneder → 11måneder
1 år → 1 år og 11måneder
2 år → 2 år og 11måneder
3 år → 4 år og 11måneder
5 år eller mer
Behandling av gjerningsmannen
Under 2 måneder
Mellom 2 måneder og 1 år
Over 1 år
Økonomisk kompensasjon til offeret:
Under 50.000 kr.
50.000 → 100.000 kr.
Over 100.000 kr
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Sak 5
39 år gamle Elin er bankutdannet og har vært ansatt i en stor bank i 15 år. Hun ble også
forfremmet til å bli en særlig betrodd medarbeider og fikk en rekke lederoppgaver. De siste
10 år var hun rådgiver for privatkunder, særlig i forhold til eldre mennesker som hadde
private formuer. Mange av de bankkundene Eling har gitt råd til, har hun opparbeidet et
særlig kjennskap til gjennom mange år, slik at disse kundene har hatt stor tillit til hennes
rådgivning.
I en 2-årsperiode fra mai 2006 til juni 2008 svek Elin sin egen bank ved å opprette 13 fiktive
bankkontoer som hun selv hevet penger fra, til sammen 28 millioner kroner. Disse pengene
ble brukt til aksjeinvesteringer som ble gjort via en annen bank. Banken led et tap på ca. 5
millioner kr, resten av beløpet fantes i verdien av aksjene som Elin hadde.
Dessuten hadde Elin som rådgiver for en privatkunde, Elna Nilsen (82 år), begått et særlig
grovt underslag. I 7 tilfeller i perioden januar 2001 til mai 2003 hadde Elin hevet til sammen
knapt en halv million kr fra Elna Nilsens konto og brukt opp pengene.
Som rådgiver for en annen kunde, sosialrådgiver Kirsten Pedersen, begikk Elin også særlig
grovt underslag. Fra august 2003 til oktober 2005, til sammen 12 ganger, hevet Elin
350.000 kr fra Pedersens konto og brukte opp pengene.
Til sammen 5 ganger fra mai 2005 til mai 2008 hevet Elin gebyrer på til sammen 40.000 kr
fra forskjellige kundekontoer og brukte pengene. Gebyrene skulle vært satt inn på bankens
egen gebyrkonto.
Elin er ikke tidligere straffet. Hun har gode personlige forhold, idet hun har bodd sammen
med sin mann i 18 år og deres 3 barn i eget hus i Stavanger. Hun har helseproblemer på
grunn av langvarig misbruk av amfetamin og medisiner.
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Hva tror du straffen
ville bli ved en
domstol?

Hva synes du selv at
straffen skal være?

Hva tror du at folk flest
synes at straffen skal
være?

Ingen straff
Bot
Opp til 1 måneds nettolønn
Mellom 2 og 5 måneders nettolønn
6 måneders nettolønn eller mer
Betinget fengsel
Under 2 måneder
2 måneder → 5 måneder
6 måneder → 11måneder
1 år → 1 år og 11måneder
2 år → 2 år og 11måneder
3 år → 4 år og 11måneder
5 år eller mer
Konfliktråd
Samfunnsstraff
Under 50 timer
50 - 150 timer
Over 150 timer
Elektronisk fotlenke
Under 2 måneder
Fra 2 til 3 måneder
Over 3 måneder
Ubetinget fengsel
Under 2 måneder
2 måneder → 5 måneder
6 måneder → 11måneder
1 år → 1 år og 11måneder
2 år → 2 år og 11måneder
3 år → 4 år og 11måneder
5 år eller mer
Behandling av gjerningsmannen
Under 2 måneder
Mellom 2 måneder og 1 år
Over 1 år
Økonomisk kompensasjon til offeret:
Under 50.000 kr.
50.000 → 100.000 kr.
Over 100.000 kr
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Sak 6
Ca. Kl 2 om natten er Hans på vei hjem fra en fest. Han har hatt et oppgjør med kjæresten
sin og forlot derfor festen sammen med en bekjent, Thomas. De to snakker om episoden,
og Hans er både lei seg og sint for måten kjæresten oppførte seg på.
Hans og Thomas gå sammen gjennom byen, og under veis stopper de ved en grillkiosk for
å få seg noe å spise. De har stått utenfor og spist, og Hans gikk inn igjen for å gå på
toalettet. På vei ut kjøper han en Cola.
Da Hans kommer ut igjen, er Thomas vekk. Hans begynner å lete etter Thomas og går frem
og tilbake foran kiosken. Litt bortenfor sitter Ole og Jens. De har også vært i kiosken og
sitter og spiser grillmat. Ole og Jens sludrer og ler. Hans kjenner ikke de to.
Han kan ikke høre hva de sier, men han mener at det er ham de snakker om og ler av.
Hans kikker hele tiden etter Thomas og har begynt å bli utålmodig og irritert over at Thomas
bare har gått. Hans går bort til Ole og Jens for å spørre om de har sett Thomas.
De er midt i en samtale, så Ole bare dreier hodet mot Hans og sier kort ”Næi”, og så
fortsetter Ole og Jens sin samtale og overser Hans. Hans blir nå rasende og tar fatt i Oles
arm og sier: ”Du skal søren ikke være nedlatende overfor meg”. Ole forsøker å vri seg løs.
Han slår etter Ole med knyttneve på den ene siden av hodet. Så slår Hans Ole i hodet med
colaflasken, og flasken knuser. Ole faller, og mens han legger på bakken, går Hans et skritt
bakover og sparker Ole i ansiktet og tramper ham på siden av hodet, foran øret. Deretter
løper Hans bort.
Ole pådro seg et sår ved munnviken og i hodebunnen som måtte behandles. Dessuten ble
Oles nesebein et kinnbein brukket, og han fikk hjernerystelse. Ole fikk ingen varige mén.
Hans er 27 år gammel og vokste opp i en by på Vestlandet under normale familiemessige
forhold. Han går på lærerskole. Vanligvis har han ikke problemer med alkohol. Han er ikke
tidligere straffet.
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Hva tror du straffen
ville bli ved en
domstol?

Hva synes du selv at
straffen skal være?

Hva tror du at folk flest
synes at straffen skal
være?

Ingen straff
Bot
Opp til 1 måneds nettolønn
Mellom 2 og 5 måneders nettolønn
6 måneders nettolønn eller mer
Betinget fengsel
Under 2 måneder
2 måneder → 5 måneder
6 måneder → 11måneder
1 år → 1 år og 11måneder
2 år → 2 år og 11måneder
3 år → 4 år og 11måneder
5 år eller mer
Konfliktråd
Samfunnsstraff
Under 50 timer
50 - 150 timer
Over 150 timer
Elektronisk fotlenke
Under 2 måneder
Fra 2 til 3 måneder
Over 3 måneder
Ubetinget fengsel
Under 2 måneder
2 måneder → 5 måneder
6 måneder → 11måneder
1 år → 1 år og 11måneder
2 år → 2 år og 11måneder
3 år → 4 år og 11måneder
5 år eller mer
Behandling av gjerningsmannen
Under 2 måneder
Mellom 2 måneder og 1 år
Over 1 år
Økonomisk kompensasjon til offeret:
Under 50.000 kr.
50.000 → 100.000 kr.
Over 100.000 kr
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Til slutt ber vi om noen opplysninger om deg selv
Hvilket år er du født?
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Er du mann eller kvinne?

Mann

Kvinne

Hva er din sivilstatus?
Ugift (har ikke vært gift)
Gift/samboende
Separert
Skilt
Enke/enkemann

Hvilket fylke bor du i nå?
Oslo eller Akershus
Hedmark eller Oppland
Østfold, Vestfold, Buskerud eller Telemark
Aust-Agder, Vest-Agder eller Rogaland
Hordaland, Sogn og Fjordane eller Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag eller Nord-Trøndelag
Nordland, Troms/Romsa eller Finnmark/Finnmárku

Hvordan vil du beskrive stedet der du bor nå?
Oslo
Annen by med 100.000 innbyggere eller mer
By med 50.000 – 99.900 innbyggere
By/tettsted med 10.000 – 49.900 innbyggere
By/tettsted med færre enn 10.000 innbyggere
Landsbygd/spredt bosetting
Vet ikke
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