Børneattester
Børneattester indeholder oplysninger om overtrædelser af straffelovens regler om
seksuelle krænkelser af børn under 15 år.
Børneattester udleveres til offentlige myndigheder, private virksomheder, idrætsforeninger, organisationer og andre, der skal ansætte eller beskæftige personer,
der skal have direkte kontakt med børn under 15 år.
Blanket til anmodning om børneattest kan findes på: www.politi.dk.

Straffeattester

Find flere oplysninger om de forskellige straffeattester på:

www.politi.dk

Det Kriminalpræventive Sekretariat
Nørreport 1, 7500 Holstebro, Tlf.114

Hvor længe står en overtrædelse
på straffeattesten?

Den private straffeattest

Afgørelsestyper

Privat straffe- Straffeattest
attest
til politiet m.fl

Sletningstidspunkt beregnes
ud fra:

Enhver kan henvende sig til politiet og anmode om en privat straffeattest. Er man under 18 år, kræves dog samtykke fra forældrene. Man skal medbringe legitimation udstedt af en offentlig myndighed.

Ubetinget straf

5 år

10 år

En privat straffeattest indeholder kun oplysninger om domme, bøder og tiltalefrafald
med vilkår for overtrædelse af straffeloven, og domme og tiltalefrafald med vilkår for
overtrædelse af loven om euforiserende stoffer.

Prøvetids udløb eller dato for
løsladelse
1)

Foranstaltninger efter §§
68-70

5 år

10 år

Endelig ophævelse

Betinget dom

3 år

10 år

Afgørelsesdato

Tiltalefrafald med vilkår

2 år

2)

10 år

Dato for den endelige afgørelse

Bøde

2 år

2)

10 år

Afgørelsesdato

Ubetinget straf

5 år

10 år

Prøvetids udløb eller dato for
løsladelse
1)

Foranstaltninger efter §§
68-70

5 år

10 år

Endelig ophævelse

Betinget dom

3 år

10 år

Afgørelsesdato

Tiltalefrafald med vilkår

2 år

10 år

Dato for den endelige afgørelse

Ubetinget straf

10 år

Prøvetids udløb eller dato for
løsladelse
1)

Foranstaltninger efter §§
68-70

10 år

Endelig ophævelse

Betinget dom

10 år

Afgørelsesdato

Ordningen gælder dog ikke i tilfælde, hvor der er idømt en ungdomssanktion
(straffelovens § 74 a), en behandlingsdom el. lign. (retsfølge efter straffelovens §§ 6870), eller der er idømt en ubetinget frihedsstraf.

Tiltalefrafald med vilkår

10 år

Dato for den endelige afgørelse

Frakendelse ubetinget

10 år

Frakendelsesudløb

Hvis den pågældende inden for en periode på tre år fra tidspunktet for den første afgørelse begår et nyt strafbart forhold, der skal medtages på straffeattesten efter de almindelige regler, vil den betingede notering imidlertid ”vågne op” og optræde på den unges straffeattest sammen med den nye afgørelse.

Frakendelse betinget

10 år

Afgørelsesdato

Kriminalregisteret opbevarer oplysninger om lovovertrædelser. Hvis man har overtrådt
straffeloven eller narkotikalovgivningen, og der er truffet afgørelse i sagen, vil Kriminalregisteret ud fra disse oplysninger udfærdige en privat straffeattest.
Straffeattest til politi og offentlige myndigheder
Det er kun politiet og i særlige tilfælde offentlige myndigheder, der kan få udleveret en
offentlig straffeattest, som bl.a. udstedes ved behandlingen af en jobansøgning. Straffeattesten kan dog kun udleveres, hvis ansøgeren skriftligt har givet samtykke til det.
Straffeattesten til politi og offentlige myndigheder indeholder oplysninger om domme,
bøder og sager, der har ført til tiltale for overtrædelser af straffeloven. Denne straffeattest indeholder også afgørelser for overtrædelse af andre love, hvis der er givet frihedsstraf eller sket frakendelser af rettigheder f.eks. førerretten.
Hvor længe står en overtrædelse på straffeattesten?
Skemaet viser en oversigt over, hvilke lovovertrædelser, der står på en straffeattest og
hvor længe de bliver stående på henholdsvis den private straffeattest og den
”offentlige” straffeattest.

2)

Særlige regler for unge, der på gerningstidspunktet var under 18 år.
Med virkning fra den 1. april 2011 blev der indført en ordning om betinget notering på
unges straffeattester. Ordningen betyder, at den første strafferetlige afgørelse som
udgangspunkt ikke medtages på den private og offentlige straffeattest for unge, der
var under 18 år på gerningstidspunktet.

Børneattester Se bagsiden af denne folder.

1) På privat straffeattest (§11) regnes udskrivningslængden altid fra den faktiske løsladelsesdato.
2) På privat straffeattest (§11) medtages den første bøde kun i 1 år, såfremt den pågældende på gerningstidspunktet var under 18 år.

