SKRØNER eller FAKTA

Fra ca. 8 år				
•
Et barn/en ung kan dømmes til at betale erstatning.          
•
Mor og far betaler op til 7.500 kr. Resten den unge.
•
Et erstatningskrav varer 20 år – kan forlænges.              



13 år
•
Du kan få arbejde som avisbud.
            
•
Du kan oprette chat-profil på nettet.
               
15 år 				
•
Den kriminelle lavalder
                
•
Du kan retsforfølges og straffes.
              
•
Straffeattest kan udskrives med værges underskrift.
•
Du kan arbejde i butikker.
•
Den seksuelle lavalder.










16 år
•
Du kan erhverve knallertkørekort.
•
Du kan købe øl og alkohol med max. 16,4 %.
•
Du må sidde i kassen i en butik.
•
Du må spille på Oddset o.lign. spil.



TryKKeriet • 2013

18 år
•
Du anses som værende voksen.
•
Du får stemmeret.
•
Du kan erhverve kørekort til bil og motorcykel.
•
Du kan købe stærk spiritus.(over 16,5 %)
•
Du kan købe cigaretter og tobak.
•
Du kan lovligt købe en softgun.



”Det er tilladt at være i besiddelse af en klump hash eller en joint til eget
forbrug”.
NEJ: Enhver form for besiddelse af euforiserende stoffer er ulovligt
og straffes med mindst en bøde.
”Du skal gå i skole i mindst 9 år”.
JA: Der er undervisningspligt i Danmark til og med 9. kl.
”Det er tilladt at gå i seng med hinanden, hvis man er 13-14 år gammel”.
NEJ: Den seksuelle lavalder er 15 år. Derfor er det ikke tilladt at gå i
seng med hinanden. Er den ene part over 15 år – så kan denne
straffes med fængsel op til 8 år.
”Det er ikke strafbart at fremsætte trusler mod andre på nettet/chatten”.
JO: Det er en overtrædelse af straffeloven. Kan straffes med bøde
eller fængsel op til 2 år.
”Der var ingen der slog eller sparkede ham – Vi tog bare hans mobiltelefon
– Det var ikke røveri”.
JO: Skaffer man sig selv eller andre en ting ved vold, trusler om vold
eller fremkalder en frygt om samme, så straffes man for RØVERI
med mulighed for fængsel op til 6 år.

TÆNK DIG OM!! DET ER DIN FREMTID!!

SSP ØSTERBRO

Uvidenhed
skaber
kriminalitet

HUSK AT:

Erstatningspligt:


Hvis et barn eller en ung laver hærværk, kan forældrene og barnet
komme til at betale erstatning.

SÅ DERFOR:
Forældrene kan blive dømt til at betale op til 7.500 kr og barnet/den
unge skal selv betale resten. F.eks.: Hvis en ung har begået hærværk og
regningen er på 50.000 kr – så skal forældrene betale 7.500 kr. og den
unge 42.500 kr. Et sådan erstatningskrav er gældende i 20 år og kan
forlænges.

Bødetakster i dagligdagen:



Cykle med håndholdt mobil – kr. 1.000
Knallertkørsel m. håndholdt mobil – kr. 1500

Chat-SMART-regler:






Sæt grænser
Mød aldrig en chatven alene
Afgiv ikke personlige oplysninger
Reager og gem beviserne på trusler og lign.
Tal med én du stoler på hvis du er utryg eller bange

HUSK:






Trusler afgivet via SMS, Facebook og lignende er strafbare og
udløser bødestraf og/eller betinget dom.
På SMS og Chat har man ingen kropssprog.
På nettet har man ingen kontrol med det man lægger ud.
Ikke alt er, hvad det giver sig ud for at være!
”Facerape”, som er misbrug af andens profil, kan straffes med
ubetinget fængsel og bøde.

www.sikkerchat.dk

Straffeattesten:

A. Bøder for overtrædelse af Straffeloven står anført i 2 år.
Eksempel: Butikstyveri, simpelt tyveri, hærværk, trusler.
B. Betingede domme står anført i 3 år.
Eksempel: Ildspåsættelse (uden livsfare), vold, indbrud, grove trusler.
C. Ubetingede domme står anført i 5 år.
Eksempel: Ildspåsættelse (med livsfare), grov vold, røveri.
D. Bøder ifølge færdselsloven og andre særlove bliver ikke anført i
straffeattesten.
Eksempel: Våbenloven (1. overtrædelse = 5.000 i bøde),
Besiddelse af hash (1. overtrædelse = 2000 i bøde;
2. overtrædelse = 3000 i bøde; 3. overtrædelse= 4000 i bøde).
Unge mellem 15-18 år slipper for at få en plet på straffeattesten første
gang de bliver taget i butikstyveri eller anden ikke alvorlig kriminalitet,
som giver bøder og betingede domme. Man skal dog betale sin bøde og
erstatning.
Hvis den unge indenfor 3 år efter den første afgørelse igen begår
kriminalitet, bliver begge domme udløst og anført på straffeattesten.

