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STRAFFEATTEST

findes i Det Centrale Kriminalregister ingen tilfsrsel.

Udstedt i medfor af $ 11 i Justitsministeriets beke_nllgorelse om behandling af personoplysninger i Det
Centrale Kriminalregister. (Bestemmelsen er

ft

Underskrift

Uddrag af Bekendtgorelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister.

"$ '1 1. Politiet udsteder straffeattester for private personer, n6r de pAgaldende fremsatter begaring herom. For personer under 18 Ar udste-
des straffeattester dog kun, nAr foraldremyndighedens indehaver eller den p6galdendes varge har givet samtykke.

Stk. 2. I straffeattester efter stk. 'l optages alene afgorelser, som er tilfort afgorelsesdelen, og som omfatter overtredelse af straffeloven, lov-
givningen om euforiserende stoffer eller udenlandske afgorelser med folgende begransninger:

1) Tiltalefrafald medtages ikke, hvis der er forlsbet 2 Ar fra daloen for tiltalefrafaldets godkendelse i retten.2) Bodestraffe medtages ikke, hvis der er forlabet 2 ar fra datoen for den endelige afgorelse.
3) Andre afgorelser medtages ikke, hvis der er forlobet 3 ir fra datoen for den endelige afgorelse. Hvis den, som afgarelsen vedr@rer, har

varet indsat til afsoning, medtages afgorelsen dog, hvis der ikke er forlobet 5 ir fra den endelige lssladelse.
4) Retsfolger efter straffelovens SS 68-70 medtages ikke, hvis der er forlsbet 5 6r fra retsfolgens endelige ophevelse.

Stk. 3. Er der tale om overtredelser begAet af unge mellem 15 og 18 ar, galder endvidere folgende begrensninger:

1) Tiltalefrafald med vilkir om ungdomskontrakt medtages ikke, hvis det er forste gang, den pAgaldende modtager en afgorelse, der om-
fatter overtradelse af straffeloven eller lovgivningen om euforiserende stoffer, og der er forlobet 1 Ar lra datoen for tiltalefrafaldets god-
kendelse i retten.

2) Bodestraffe medtages ikke, hvis det er forste gang, den p6galdende modtager en afgorelse, der omfatter overtredelse af straffeloven, og
der er forlobet 1 6r fra datoen for den endelige afgorelse.

Stk. 4. De i stk. 2 og 3 navnte tilfsrsler medtages ikke, hvis den p6galdende straffebestemmelse senere er ophevet.

Stk. 5. Rigspolitichefen kan efter ansogning fra den registrerede i sarlige tilfelde meddele dispensation fra de i stk. 2 og stk. 3 anforte tidsfri-
ster".
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