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Karistusregistrite kohta Slovaki Vabariigi prokurör
Aadress:

Kvetná 13
814 23 Bratislava
Tel.:+ 421 2 554 25 649, + 421 2 208 36 129, + 208 36 133 421 2
E-post: register.trestov@genpro.gov.ske-podateľňa:
https://www.slovensko.sk/sk/lokator-sluziebweb:
http://www.genpro.gov.sk/register-trestov/co-potrebujete-k-ziadosti-o-vypis-odpis--12f3.html
osakond — lahtiolekuajad
Esmaspäev 8.00-12.00 13.00-17.00
Teisipäev

7.30-12.00 13.00-15.00

Kolmapäev 7.30-12.00 13.00-15.00
Neljapäev, 7.30-12.00 13.00-15.00
Reede

7.30-12.00 13.00-15.00

Loe lisaks taotlevad libisemine/koopia, väljavõte
Alates 01.11.2015. aastast on võimalik taotleda avalduse koopia ja väljavõte registrisse kantakse ainult day-book peaprokuratuur,
Slovaki Vabariik — Töökoht Kvetná 13, Bratislava. Taotlused vaadatakse läbi „otse”.
Alates 02.07.2016. aastast on võimalik kohaldada IOMO Slovenská Pošta töökohal. Taotlused vaadatakse läbi „otse”.Täpsem
teave teenuse Slovenská Pošta IOMO kohtadesse, mis on kättesaadav järgmisel aadressil:Https:// www.posta.sk/sluzby/sluzbystatu-na-poste https://www.posta.sk/sluzby/sluzby-statu-na-poste
Väljavõte karistusregistrist
Kohtutoimiku väljavõttes süüdimõistmise, mille Slovaki Vabariigi kohtud, samuti teise liikmesriigi kohtu ja Euroopa Liidu teise
liikmesriigi kohtud, kelle otsuseid on Slovaki Vabariigi kohtutel, sealhulgas määratud karistuste käigus selgub, et kaitsemeetmeid ja
asjakohaseid piiranguid või kohustusi, kui kohus ei ole seadusega või kui õigusrikkuja on süüdi mõistetud.
Karistusregistri väljavõtte koopia
Karistusregistri väljavõtte koopia on ametlik dokument, milles esitatakse andmed
kohtute lõplike süüdimõistvate kohtuotsuste mis tahes teise Euroopa Liidu liikmesriiki või teise riigi kohus, kelle otsus on
kohtupraktikas tunnustatud, Slovaki Vabariik
täitmise käigus kaitsemeetme jõustamisest ja
süüdimõistmised, kuigi kohus või seaduse alusel on kustutatud.
Osa karistusregistri andmete amortisatsioon

lõplike kohtuotsuste või lõplike otsuste kriminaalmenetlusest tingimisi vabastamine,
lõplike kohtuotsuste või lõplike otsuste kokkuleppe heakskiitmise ja prokurör süüdistuse esitamise,
lõpliku süüdimõistmise Slovaki Vabariigi kodanik või lõplikult süüdi isik, kelle alaline elukoht on Slovaki Vabariigi territooriumil,
kohtud, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik, kes ei ole tunnustanud Slovaki Vabariigi kohtud, märkides, et see otsus ei ole
õiguslikku mõju Slovaki Vabariigi territooriumil ja on ette nähtud üksnes teavitamiseks.
Karistusandmete kustutamisest, mis on välja antud lõigetes 14 ja 3 jaos 2 Karistusregistri seadus ja teatavate seaduste muutmist
seoses süüdimõistmise nezahladenému teise liikmesriigi kohtu ja Euroopa Liidu teise liikmesriigi kohtute poolt tunnustatud Slovaki
Vabariigi kohtud, nähtub, et kõnealused otsused ei ole õiguslikke tagajärgi Slovaki Vabariigi territooriumil on ainult suunavad.
Teabenõudele vastamisel karistusregistri väljavõtte saamiseks
Kui teise liikmesriigi keskasutusele palub Euroopa Prokuratuuri käsitlevate karistusregistri andmete Slovaki Vabariigi kodanik,
Prokuratuur esitab kümne tööpäeva jooksul teavet
lõpliku süüdimõistva kohtuotsusega unexpunged Slovaki Vabariigis, mis on kantud karistusregistrisse;
unexpunged lõplik süüdimõistev kohtuotsus mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis, mida on ajakohastatud vastavalt § 17
lõikele 4 karistusregistri seaduse ja teatavate õigusaktide muutmise
lõpliku süüdimõistva kohtuotsusega unexpunged teistes riikides, mis on esitatud ja on kantud karistusregistrisse.

See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.
Viimati uuendatud: 31/08/2018

