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A bűnügyi nyilvántartásban az ügyész a Szlovák Köztársaság
Cím:

13 Kvetná
814 23 Bratislava
Telefon:+ 421 2 554 25 649, + 421 2 208 36 129, + 208 36 133 421 2
E-mail: 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
a szervezeti egység – nyitvatartási idő
Hétfő

8.00–12.00 13.00–17.00

Kedd

7.30–12.00 13.00–15.00

Szerda

7.30–12.00 13.00–15.00

Csütörtök 7.30–12.00 13.00–15.00
Péntek

7.30–12.00 13.00–15.00

További információk a kérelmező bizonylat másolatát a bűnügyi nyilvántartásból
A 01.11.2015. lehetőség iránti kérelem benyújtására és a bűnügyi nyilvántartás adatait kizárólag a day-book a Legfőbb Ügyészség
megbízatása a Szlovák Köztársaság – Munkahely Kvetná 13, Pozsony. Kérelmek fogják kezelni az „élő”.
02.07.2016 óta lehetőség nyílik a Slovenská Pošta IOMO. Kérelmek fogják kezelni az „élő”.További részletek a Slovenská Pošta
IOMO szolgálati helyek a következő címen találhatók meg:Http:// www.posta.sk/sluzby/sluzby-statu-na-poste https://www.posta.
sk/sluzby/sluzby-statu-na-poste
Hatósági erkölcsi bizonyítvány
A bűnügyi nyilvántartásból származó kivonat, amely ítéletek a Szlovák Köztársaság bíróságai, valamint egy másik tagállam
bírósága által az Európai Unió és egy másik állam bírósága, amelynek határozatai által elismert, a Szlovák Köztársaság, többek
között a kiszabott büntetések, a védelmi intézkedések és a megfelelő korlátozásokat, illetve, amennyiben a bíróság vagy
jogszabály, ha az elkövetőt nem ítélték el.
A bűnügyi nyilvántartás másolata
A közokiratban bűnügyi, aminek révén adatok nyerhetők arról,
jogerős ítélet bíróságok által az Európai Unió valamely másik tagállamában vagy egy másik Állam bírósága, amelynek a
határozatát megtámadták által elismert, a Szlovák Köztársaság,
a végrehajtás során és a védelmi intézkedés végrehajtása
az ítéletek, bár a bíróság vagy jogszabály eltávolítottak.
Az értékcsökkenés a bűnügyi nyilvántartásokkal kapcsolatos adatok

a jogerős bírósági határozatok vagy jogerős határozatok feltételes ügyész vád ejtéséről,
a jogerős bírósági határozatok vagy jogerős határozatok (topoľčany) és az ügyész a vádemelést,
a jogerős ítéletek és a Szlovák Köztársaság olyan állampolgára, akinek – a jogerős ítélet vagy az a személy, aki állandó
lakóhellyel rendelkezik a Szlovák Köztársaság területén, azon államnak a bíróságai előtt, amely nem az Európai Unió
tagállama, amely nem ismerte el a Szlovák Köztársaság bíróságai, jelezve, hogy e határozat nem rendelkezik joghatással, a
Szlovák Köztársaság területén, és kizárólag tájékoztatási célokat szolgál.
A bűnügyi nyilvántartásban szereplő leírását, amely a 14. és a 3. bekezdés alkalmazásában a 2. § A bűnügyi nyilvántartásról szóló
törvény módosításáról, valamint egyes törvények nezahladenému kapcsolatban egy másik európai uniós tagállam és egy másik
állam bírósága által elismert, a Szlovák Köztársaság bíróságai azt mutatja, hogy ezek a határozatok nem váltanak ki joghatást, a
Szlovák Köztársaság területén csak tájékoztató jellegűek.
Egy információkérésre adott válaszában a bűnügyi nyilvántartásból származó információk
Abban az esetben, ha egy másik tagállam központi hatósága az Európai Unió felkéri a Legfőbb Ügyészséget a bűnügyi
nyilvántartásából származó információt illetően a Szlovák Köztársaság állampolgára, az Ügyészség számára tíz munkanapon
belül tájékoztatást
a végleges unexpunged egy bíróság általi elítéléséről, a Szlovák Köztársaságban bejegyzett;
a végleges unexpunged egy másik tagállam bírósága az Európai Unió naprakésszé tett 17. § -a szerint az
Investitionsvorranggesetz 4. § -a bűnügyi nyilvántartásról, valamint egyes törvények módosításáról
a végleges unexpunged egy bíróság általi elítéléséről más tagállamok által nyújtott és bekerüljön a bűnügyi nyilvántartásba.

Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi
fordítás minőségéért.
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