
Úr ásetingunum hjá Justitsmálaráðnum fyri ”Det Centrale Kriminalregister”:

”§ 32. Politiet udsteder straffeattester for private personer, når de pågældende fremsætter begæring herom. For personer under 18 år 
udstedes straffeattest dog kun, når forældremyndighedens indehaver eller den pågældendes værge har givet sit samtykke dertil.

Stk. 2. I straffeattesterne optages alene oplysninger tilført Afgørelsesregisteret vedrørende overtrædelse af straffeloven og 
lovgivningen om euforiserende stoffer med følgende begrænsning, jf. dog stk. 3:

1. Tiltalefrafald medtages ikke, såfremt der er forløbet 2 år fra datoen for tiltalefrafaldets godkendelse i retten.
2. Bødestraf medtages ikke, såfremt der forløbet 2 år fra datoen for den endelige afgørelse.
3. Andre afgørelser medtages ikke, såfremt der er forløbet 3 år fra datoen for den endelige afgørelse.
4. Hvis den, som afgørelsen vedrører, har været indsat til afsoning, medtages afgørelsen dog, såfremt der ikke er forløbet 5 år 

fra den endelige løsladelse.
5. Foranstaltninger efter straffelovens §§ 68-70 medtages ikke, såfremt der er forløbet 5 år fra foranstaltningens endelige 

ophævelse.

Stk. 3. Er der tale om forseelser begået af unge 15 – 18 år gælder endvidere følgende regler:

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

2. Bødestraf medtages ikke, såfremt det er første gang den pågældende modtager en afgørelse for overtrædelse af 
straffeloven, og der er forløbet 1 år fra datoen for den endelige afgørelse.

Stk. 4. De i stk. 2 nævnte tilførsler medtages ikke, såfremt vedkommende strafbestemmelser senere er ophævet.

Stk. 5. Justitsministeriet kan efter ansøgning fra den pågældende i særlige tilfælde meddele dispensation fra de i stk. 2 og stk. 3 
anførte frister.”

Umsókn um REVSIVÁTTAN til privata nýtslu

Eftir § 32 í ásetingunum hjá Justitsmálaráðnum frá 13. desember 1991 fyri ”Det Centrale Kriminalregister”. 
(Ásetingarnar í § 32 standa niðanfyri).

Útfyllast týðuligt, helst við spjaldrastavum.

Umsóknin skal persónliga latast politinum. Sygesikringsbevis eller andet legitimationspapir, der er udstedt af  
en offentlig myndighed, og hvoraf ansøgerens personnummer fremgår, skal forevises.

Avheintast               Sendast

Persóntal Føðistaður (Bygd/býur, sókn)

Fulla navn. Giftir persónar eisini egi eftirnavn

Bústaður

   , tann ___________________________
Undirskrift

TILSKILAÐ POLITINUM
Móttikið tann Víst sanleikaprógv

Kendur í KR Blonk váttan

útskrivað      

Revsiváttan
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______________________
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