Ansøgning om STRAFFEATTEST til privat brug.
I medfør af § 11 i Justitsministeriets bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale
Kriminalregister.
(Bestemmelsen i § 11 kan læses herunder)
Udfyldes tydeligt, evt. med blokbogstaver.
Ansøgningen skal afleveres til politiet. Sygesikringsbevis eller andet legitimationspapir, der er udstedt af en
offentlig myndighed, og hvoraf ansøgerens personnummer fremgår, skal forevises.
Personnummer:

Fødested (by, sogn, primærkommune):

Fulde navn. For gifte personer tillige eget efternavn:
Adresse, hvortil straffeattesten skal sendes:

Sted og dato

Underskrift

FORBEHOLDT POLITIET
Modtaget dato

Forevist legitimation

Kendt i KR med ENR:

Blank straffeattest
Udstedt:

Straffeattest
rekvireret:

Underskrift
Stempel

Uddrag af Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister:
"§ 11. Politiet udsteder straffeattester for privat personer, når de pågældende fremsætter begæring herom. For personer under
18 år udstedes straffeattester dog kun, når forældremyndighedens indehaver eller den pågældendes værge har givet samtykke.
Stk. 2. I straffeattester efter stk. 1 optages alene afgørelser, som er tilført afgørelsesdelen, og som omfatter overtrædelse af
straffeloven og lovgivningen om euforiserende stoffer eller udenlandske afgørelser med følgende begrænsninger:
1)
2)
3)

4)

Tiltalefrafald medtages ikke, hvis der er forløbet 2 år fra datoen for tiltalefrafaldets godkendelse i retten.
Bødestraffe medtages ikke, hvis der er forløbet 2 år fra datoen for den endelige afgørelse.
Andre afgørelser medtages ikke, hvis der er forløbet 3 år fra datoen for den endelige afgørelse. Hvis den, som afgørelsen
vedrører, har været indsat til afsoning, medtages afgørelsen dog, såfremt der ikke er forløbet 5 år fra den endelige
løsladelse.
Retsfølger efter straffelovens §§ 68-70 medtages ikke, såfremt der er forløbet 5 år fra foranstaltningernes endelige
ophævelse.

Stk. 3. Er der tale om overtrædelser begået af unge mellem 15 og 18 år gælder endvidere følgende begrænsninger:
1)

2)

Tiltalefrafald med vilkår om ungdomskontrakt medtages ikke, hvis det er første gang den pågældende modtager en
afgørelse, der omfatter overtrædelse af straffeloven eller lovgivningen om euforiserende stoffer, og der er forløbet 1 år fra
datoen for tiltalefrafaldets godkendelse i retten.
Bødestraffe medtages ikke, hvis det er første gang, den pågældende modtager en afgørelse, der omfatter overtrædelse af
straffeloven, og der er forløbet 1 år fra datoen for den endelige afgørelse.

Stk. 4. De i stk. 2 og 3 nævnte tilførsler medtages ikke, hvis den pågældende strafbestemmmelse senere er ophævet.
Stk. 5. Rigspolitichefen kan efter ansøgning fra den pågældende i særlige tilfælde meddele dispensation fra de i stk. 2 og stk. 3
anførte tidsfrister".
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VEJLEDNING
Hvad skal der bruges til denne ansøgning
Sygesikringsbevis eller andet legitimationspapir, der er udstedt af en offentlig myndighed,
og hvoraf ansøgerens personnummer fremgår, skal forevises.
For personer under 18 år udstedes straffeattester kun, når forældremyndighedens
indehaver eller den pågældendes værge har givet samtykke.
Udfyldelse af blanketten
Blanketten udfyldes på skærmen. Klik på første felt op hop til næste med tabulatortasten.
Brug eventuelt musen.

