Melding om straffbare forhold
Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Hvem skal fylle ut skjemaet?
Dette skjemaet er for deg som har registrert en søknad om
oppholdstillatelse eller statsborgerskap på nett (Application Portal),
og som har begått straffbare handlinger. På grunn av hensynet til
personvern kan du dessverre ikke registrere disse opplysningene på nett.

Alle straffbare forhold skal tas med
Du har plikt til å fylle inn alle større og mindre straffbare forhold. Hvis du
ikke gir oss alle opplysningene, kan det få konsekvenser for oppholdstillatelsen din i Norge.

De straffbare forholdene kan påvirke søknaden din
Hvis du har begått straffbare forhold, kan dette være grunn til å nekte
deg adgang til Norge, eller til å utvise deg fra Norge. Det kan også
gjøre at du må vente lenger før vi kan innvilge en søknad om norsk
statsborgerskap. Hvis du er under tiltale, kan UDI velge å vente med
å behandle søknaden din til saken er avgjort.

Hvor skal du levere skjemaet?
Hvis du søker fra Norge, leverer du skjemaet hos politiet i Norge. Søker
du fra utlandet, leverer du skjemaet til nærmeste norske utenriksstasjon.
Du leverer skjemaet sammen med resten av dokumentene du skal
levere sammen med søknaden.

1

Personopplysninger (navnet skal skrives som i reisedokumentet ditt)

Etternavn

Fornavn

Mellomnavn

Statsborgerskap

Fødselsdato (dag.måned.år)

Eventuelt DUF-nummer
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Straffbare forhold i utlandet

Er du under etterforskning for straffbare forhold utenfor Norge? Hvis ja, i hvilket land?
Ja
Nei
Er du tidligere straffet i Norge eller i utlandet?
Hvis ja, når og hvilket land ble du straffet?
Ja
Nei
Straffereaksjon
Bot (størrelse)
- Hvis du søker om oppholdstillatelse, skal du ikke føre opp bøter som er eldre enn to år.
- Hvis du søker om statsborgerskap, skal du føre opp alle bøtene dine.
Fengselsstraff (dager)
- Hvis du søker om oppholdstillatelse, skal du ikke fylle ut dom om betinget fengsel som er eldre enn
fem år, og ikke dom om ubetinget fengsel som er eldre enn 10 år.
- Hvis du søker om statsborgerskap, skal du føre opp alle dommene dine
Annet (forklar)
Type straffbar handling
Har du betalt boten / er straffen ferdigsonet (prøvetiden over)?
Ja
Nei, forklar

3 Straffbare forhold i Norge
Er du under etterforskning for straffbare forhold i Norge? Hvis ja, i hvilket politidistrikt?
Ja
Nei
Er du tidligere straffet i Norge?
Hvis ja, når og hvor ble du straffet?
Ja
Nei
Straffereaksjon (fylles ikke ut hvis du søker/melder om norsk statsborgerskap) Type straffbar handling
Bot (størrelse)
- ikke eldre enn to år

Fengselsstraff (dager)
- Betinget fengsel. Ikke eldre dom enn fem år
- Ubetinget fengsel. Ikke eldre enn 10 år

Annet (forklar)
Har du betalt boten / er straffen ferdigsonet (prøvetiden over)?
Ja
Nei, forklar
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Underskrift

Opplysningene vil bli registrert i Utlendingsdirektoratets databaser. Opplysningene kan også
benyttes ved senere søknader og ved søknader fra familiemedlemmer.
Opplysningene dine kan bli utlevert til andre relevante myndigheter for kontroll og utdyping av de
opplysningene du har gitt. Ved behov vil vi også innhente opplysninger om deg fra andre norske og
utenlandske myndigheter, herunder også politimyndigheter. Vi vil ikke hente inn opplysninger fra
utenlandske myndigheter hvis det kan gå på bekostning av sikkerheten din. Hvis du får innvilget
tillatelse, vil informasjon om dette bli overført til folkeregisteret.
Hvis du bryter utlendingsloven eller norsk straffelov, kan du i tillegg til å bli straffet, bortvises eller
utvises, også meldes inn i Schengen Information System. Hvis du får en tillatelse på bakgrunn av
uriktige eller ufullstendige opplysninger, kan den trekkes tilbake.
UDI vil bruke telefonnummeret ditt og e-postadressen din til å ta kontakt med deg i den videre
søknadsprosessen i denne og fremtidige søknader. Det er derfor viktig at du krysser av for at du
godtar å motta informasjon om saken din på sms og/eller e-post.
Jeg godtar å motta informasjon om saken min på sms og/eller e-post.
Jeg bekrefter at opplysningene som er gitt i denne søknaden er korrekte og fullstendige. Jeg er
kjent med at det er straffbart å gi vesentlig uriktige eller åpenbart villedende opplysninger dersom
jeg har gjort det bevisst, eller grovt uaktsomt. Dette inkluderer også å fortie opplysninger av vesentlig
betydning.

Sted og dato

Underskriften din

