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Case 7:
HÆRVÆRK

7

Jonas, Lasse og Emil er alle 16 år. En aften sidder de hjemme
hos Jonas og taler om graffiti. De laver bl.a. skitser til forskellige ”throw-ups”.
Jonas har købt forskellige spraydåser, og gruppen bliver enige om at gå lidt rundt
i området og lave graffiti. De går rundt i kvarteret ved skolen, hvor Jonas og Lasse
laver et par tags og sprayer på et hus og en bil. Emil sprayer ikke,
men bærer tasken med spraydåser. Dagen efter tager Jonas og Lasse
på ”graffititur” igen. På et tidspunkt bliver de opdaget af en Falck
Securitas vagt, der tilbageholder dem, til politiet ankommer.
•
•
•

Hvad bliver straffen for Jonas og Lasse?
Bliver Emil straffet?   
Hvem bliver indblandet
i sagen og hvorfor?

CASE 7 (HÆRVÆRK):
Straffen for hærværk afhænger bl.a. af skadens størrelse.
Hvis skadens størrelse er under 15.000 kr. fastsættes straffen
som udgangspunkt til en bøde svarende til det halve af skadens størrelse.
Dog min. 800 kr. Kan halveres for unge under 18 år, dog min. 500 kr.
Hvis der er tale om skader for over 15.000 kr. eller der er tale om hærværk
af et betydeligt omfang, kan straffen stige til fængsel.

STRAF:

Jonas og Lasse fik hver en bøde på 5000 kroner + 500 kr. til Offerfonden.
Straffen blev optaget betinget på den private straffeattest i 2 år og betinget på den offentlige i 10 år.
Selvom Emil ikke sprayede, men blot bar tasken med spraydåser, blev han straffet for medvirken til det
hærværk, der blev begået, mens han var med. Emil fik en bøde på 4500 kroner + 500 kr. til Offerfonden, da
han havde et forhold mindre. Straffen blev optaget betinget på den private straffeattest i 2 år og betinget på
den offentlige i 10 år.

KOMMUNE:

Kommunen og de private forurettede i sagen fremsatte et erstatningskrav på 12.500 kr. Socialforvaltningen
indkaldte drengene og deres forældre til et møde, og Socialforvaltningen vurdererede, om der skulle laves et
ungepålæg, som de skulle overholde (Ex. Skal være hjemme senest kl 22.00)

