Lejárt a bérletem. A pénzt meg elvertem újságra.
Na, nem gond. Majd átírom a dátumot, csak egy jó
program kell hozzá a számítógépen… Aztán utazom
azzal… Senki nem tudja meg…

Hamis magánokirat felhasználása bűncselekmény,
melyért akár 1 év szabadságvesztés is járhat.

Meg fogom úszni a dolgozatot. Már kaptam is fel a
telefont. Anyuék nincsenek otthon. Már
tárcsáztam is a suli számát: „Bomba fog robbanni!”
– suttogtam halkan a kagylóba. A titkárnő lecsapta
a telefont. Állítólag tűzoltók, rendőrök, mentősök
lepték el a környéket.

Közveszéllyel fenyegetés bűncselekmény, melyért
akár 3 év szabadságvesztést is ki lehet szabni.

Kölcsönkértem az osztálytársam biciklijét…De a
piacon megszólít egy ismeretlen… Jó áron
megvenné tőlem… Nem bírtam ellenállni a
csábításnak és eladtam… Majd azt mondom: „Ne
haragudj haver, ellopták!”

A sikkasztás bűncselekmény, mely kárértéktől
függően szabálysértési eljárást, vagy 2-10 év
szabadságvesztést vonhat maga után.

„Utálom őt!”- gondolod mikor ellököd. A másik fél
elesik. Fejét az út menti padkába veri. Elájult. „Meg
is érdemled!” – mondod félhangosan mosolyogva,
miközben szemed megakad a kezéből kicsúszó
telefonon. „Na, ezt ellopom!” – suttogod, és a
telefonnal együtt elfutsz a helyszínről…

A kifosztás bűncselekmény, mely kárértéktől
függően egy - öt évig terjedő szabadságvesztéssel
büntethető.

„Én találtam!” – mondod magadban, miközben
zsebre vágod az öltözőben talált 10.000 Ft-ot. …
Úgyse fogja senki rajtam keresni….

Jogtalan elsajátítás bűncselekmény, mely
kárértéktől függően szabálysértés miatti eljárást,
vagy
bűncselekmény
esetén
1-2
év
szabadságvesztést vonhat maga után.

A 3 fiú átfújta a vonatszerelvény karosszériaelemét.
A festékszóró palack a fényvisszaverő csíkokat is
beszínezte. Ez akadályozta a vonat éjszakai
észlelését. Nem a fiúkon múlott, hogy nem lett
súlyos baleset.

Rongálás és közlekedés biztonsága elleni
bűncselekmény, bűncselekményenként 1-3 év
szabadságvesztés is kiszabható.

Ez a gyerek kész. Mindenre rá lehet beszélni. Egy
vicc az egész ember. Odaadtuk neki az 500-ast, és
most kisgatyában ugatja a Holdat… Hatalmas
látvány… Haver kamerázza… Már toljuk is fel…Hadd
röhögjenek rajta az oldalon….
Kiszolgáltatott személy megalázása, személyes
adattal visszaélés bűncselekménye, melyekért akár
2 év szabadságvesztés is kiszabható.

Idegesség, rossz jegy, bukás – összetöröm a bútort,
berendezést, kiverem az ablakot…

A rongálás bűncselekmény – mely kárértéktől
függően 1-5 évig terjedő szabadságvesztést,
kártérítést von maga után, s ha van tanú, aki
megijed, akkor garázdaság is lehet, mely miatt
kiszabható, akár 2 év szabadságvesztés is.

Csábított a farzsebből kilógó pénztárca látványa.
Végre tudnám rendezni Pisti felé a tartozásom.
Csak egy mozdulat és kész. Biztos van pénz
rendesen ennél az inges pasinál. Kihasználtam a
figyelmetlenségét, mozdultam és már nálam is volt
a pénztárca. Mint kiderült, 9000 Ft és mindenféle
személyes okmány volt a pasinál. A személyivel
rögvest vehetek cigit is….

A lopás bűncselekmény minősített esete
(zsebtolvajlás útján), melyért akár bűncselekmény
miatt 2 év szabadságvesztést is kiszabhatnak,
illetve okirattal visszaélés bűncselekmény, melyért
szintén 2 év szabadságvesztés is adható.

Tartoznak neked – te nekiesel az illetőnek
(megütöd, meglökdösöd) és megfenyegeted…

Önbíráskodás
bűncselekménye,
melynek
eredménye 1-5 évig terjedő szabadságvesztés.

Veszekedés – féltékenység – verekedés (ököllel
ütöd meg társadat, ismerősödet)…

A garázdaság bűncselekmény, vagy sérülés fokától
függően könnyű vagy súlyos testi sértés, mely 8 év
letöltendőt is eredményezhet, főleg, ha
maradandó fogyatékosságot okoz, vagy aljas
indokból követik el.

Nem vesszük tudomásul a szakítás tényét… Állandó
üzenetek, követés, iskola elé megyünk, megvárjuk,
elkísérjük akarata ellenére, hívogatjuk volt
szerelmünket, képeivel fenyegetjük….

Zaklatás bűncselekménye, mely akár intézeti
nevelést, felfüggesztett szabadságvesztést, vagy
letöltendő szabadságvesztést is vonhat maga után.

A tanár ezért megfizet. Álszemélyiség nevében egy
népszerű közösségi oldalon, ismerősök toborzása,
új profil a tanár nevében, meztelen képek a tanár
nevében, káromkodás, aljas, megalázó üzenetek…

Személyes adattal visszaélés bűncselekménye,
becsületsértés bűncselekménye, melyekért akár 12 év szabadságvesztés is kiszabható.

Buli, irigység, könnyű kereset – a sértettet barátaid
körbe állják, és felszólítják, hogy adja át értékeit,
vagy mobilját (nincs konkrét verés, nincs
lökdösődés, csak felszólítás, de káromkodás,
fenyegető szavak nélkül)….

Rablás bűncselekmény valósul meg, mely
súlyosabb büntetéssel járhat, ha hárman vagytok
(csoportos elkövetés), eredmény 2-8 évig terjedő
szabadságvesztés, vagy 2 évig tartó intézeti
nevelés.

Vagánykodás miatt rendszeresen felszólítjuk
(fenyegetés útján) kisebb társainkat, hogy
hozzanak pénzt, szendvicset, üdítőt…..

A zsarolás bűncselekmény, mely 1-5 évig terjedő
szabadságvesztést vonhat maga után.

Beavatási, vagy egyéb okból megalázzuk társunkat,
kötelezzük megalázó tettek elviselésére….

Kényszerítés
bűncselekménye,
melynek
eredménye intézeti nevelés, vagy 3 évig terjedő
szabadságvesztés.

