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Το ποινικό μητρώο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας της Σλοβακίας
Διεύθυνση:

Kvetná 13
814 23 Bratislava
Τηλ.:+ 421 2 554 25 649, + 421 2 208 36 129, + 208 36 133 421 2
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 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
η υπηρεσία — ώρες λειτουργίας
Δευτέρα

8.00-12.00 13.00-17.00

Τρίτη

7.30-12.00 13.00-15.00

Τετάρτη

7.30-12.00 13.00-15.00

Πέμπτη

7.30-12.00 13.00-15.00

Παρασκευή 7.30-12.00 13.00-15.00

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την υποβολή αίτησης για κινητούς/αντίγραφο ποινικού μητρώου
Από το 01.11.2015, είναι δυνατόν να υποβάλει αίτηση για μια δήλωση και αντίγραφο ποινικού μητρώου μητρώο καταχωρίζονται
μόνο στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Γενικής Εισαγγελίας της Δημοκρατίας της Σλοβακίας — Χώρος εργασίας Kvetná 13,
Μπρατισλάβα. Η επεξεργασία των αιτήσεων θα γίνει σύμφωνα με το «ζωντανό».
Από το 02.07.2016 και μετά, είναι δυνατόν να εφαρμοστούν στο χώρο εργασίας IOMO Slovenská Pošta. Η επεξεργασία των
αιτήσεων θα γίνει σύμφωνα με το «ζωντανό».Περαιτέρω λεπτομέρειες της υπηρεσίας σε θέσεις IOMO Slovenská Pošta διατίθενται
στην ακόλουθη διεύθυνση:Https:// www.posta.sk/sluzby/sluzby-statu-na-poste https://www.posta.sk/sluzby/sluzby-statu-na-poste
Απόσπασμα ποινικού μητρώου
Στο απόσπασμα από το ποινικό μητρώο καταδίκες που τα δικαστήρια της Σλοβακικής Δημοκρατίας, καθώς και από το δικαστήριο
άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα δικαστήρια άλλου κράτους του οποίου οι αποφάσεις αναγνωρίζονται από
τα δικαστήρια της Σλοβακικής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων σχετικά με τη διάρκεια των ποινών που
επιβάλλονται, τα προστατευτικά μέτρα και κατάλληλους περιορισμούς ή υποχρεώσεις, εάν το δικαστήριο ή τον νόμο, αν ο δράστης
δεν έχει καταδικαστεί.
Αντίγραφο ποινικού μητρώου
Αντίγραφο ποινικού μητρώου αποτελεί δημόσιο έγγραφο, η οποία παρέχει δεδομένα σχετικά με
τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις από τα δικαστήρια άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου κράτους
του οποίου η απόφαση έχει αναγνωριστεί από τα δικαστήρια της Σλοβακικής Δημοκρατίας,
κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και της εκτέλεσης ενός μέτρου προστασίας

ποινικές καταδίκες, παρόλο που το δικαστήριο ή τον νόμο, έχουν απαλειφθεί.
Μέρος της απόσβεσης είναι δεδομένα των ποινικών μητρώων
τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις ή στις τελικές αποφάσεις υπό όρους Εισαγγελέα για μη άσκηση δίωξης,
τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις ή αποφάσεις σχετικά με την έγκριση του συμβιβασμού και τον εισαγγελέα να ασκήσει
δίωξη,
τελεσίδικες καταδίκες ενός πολίτη της Σλοβακικής Δημοκρατίας ή την οριστική καταδίκη προσώπου που έχει μόνιμη κατοικία
στο έδαφος της Σλοβακικής Δημοκρατίας, τα δικαστήρια του κράτους που δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
το οποίο δεν έχει αναγνωριστεί από τα δικαστήρια της Σλοβακικής Δημοκρατίας, επισημαίνοντας ότι η εν λόγω απόφαση δεν
έχει καμία νομική ισχύ στο έδαφος της Σλοβακικής Δημοκρατίας και διατίθεται μόνο για ενημερωτικό σκοπό.
Με τη διαγραφή των ποινικών μητρώων που εκδίδεται για τους σκοπούς των παραγράφων 14 και 3 του τμήματος 2 του νόμου
περί Ποινικού Μητρώου και τροποποιήσεως ορισμένων νόμων σε σχέση με nezahladenému καταδίκη από δικαστήριο άλλου
κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα δικαστήρια άλλου κράτους μέλους έχουν αναγνωριστεί από τα δικαστήρια της
Σλοβακικής Δημοκρατίας, προκύπτει ότι οι εν λόγω αποφάσεις δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα στο έδαφος της Σλοβακικής
Δημοκρατίας είναι μόνο για καθοδήγηση.
Απάντηση σε αίτηση για πληροφορίες που προέρχονται από το ποινικό μητρώο
Εάν η κεντρική αρχή ενός άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητεί από την Εισαγγελία για πληροφορίες που
προέρχονται από το ποινικό μητρώο σχετικά με πολίτη της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, η Εισαγγελία παρέχει μέσα σε δέκα
εργάσιμες ημέρες, με στοιχεία σχετικά με
τελική unexpunged καταδίκη από δικαστήριο της Σλοβακικής Δημοκρατίας η οποία καταχωρείται στο ποινικό μητρώο·
τελική unexpunged καταδίκη από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία έχει επικαιροποιηθεί
σύμφωνα με την § 17, παράγραφο 4, του νόμου σχετικά με το ποινικό μητρώο και την τροποποίηση ορισμένων πράξεων
τελική unexpunged καταδίκη από δικαστήριο σε άλλα κράτη μέλη που έχουν παρασχεθεί και είναι καταχωρισμένες στο
ποινικό μητρώο.

Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της
μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.
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