Kazenske evidence
Evropski informacijski sistem kazenskih evidenc (ECRIS) je bil vzpostavljen aprila 2012 z namenom olajšanja izmenjave informacij
iz kazenskih evidenc po vsej EU. Vzpostavlja elektronske povezave med državami članicami in uvaja pravila za zagotovitev
izmenjave informacij o obsodbah iz kazenskih evidenc držav članic prek standardiziranih elektronskih oblik, na enoten in hiter
način ter v kratkih zakonskih rokih.

Ozadje
Zadeva Fourniret iz leta 2004 in številne nadaljnje študije so pokazale, da so nacionalna sodišča pogosto izrekala kazni brez
kakršnega koli poznavanja morebitnih predhodnih obsodb, izrečenih v drugih državah članicah. Pomanjkanje informacij je privedlo
do neprimernih sodb, v katerih ni bila upoštevana predkaznovanost osebe, in preprečilo sprejetje ukrepov, ki bi preprečili ponovno
storitev iste vrste kaznivega dejanja.
V okviru izvajanja Okvirnega sklepa Sveta 2008/675/PNZ o upoštevanju obsodb med državami članicami Evropske unije v
novem kazenskem postopku je treba od leta 2008 za namene novega kazenskega postopka proti določeni osebi izmenjevati
informacije iz kazenskih evidenc.

ECRIS
ECRIS je bil vzpostavljen kot odgovor na potrebo po izboljšanju in olajšanju izmenjave informacij iz kazenskih evidenc na evropski
ravni. Informacije iz nacionalnih kazenskih evidenc se lahko elektronsko izmenjujejo prek varne informacijske infrastrukture na
hiter, enoten in enostaven način. Sistem zagotavlja sodnikom, tožilcem in pristojnim upravnim organom lahek dostop (prek
„osrednjega organa“, ki je imenovan v vsaki državi članici) do izčrpnih informacij o predkaznovanosti posameznih državljanov EU,
in sicer ne glede na to, v kateri državi članici je bila zadevna oseba v preteklosti obsojena.
V skladu z okvirnim sklepom in nacionalno zakonodajo se lahko informacije izmenjujejo za številne namene:
V okviru izvajanja Okvirnega sklepa Sveta 2008/675/PNZ o upoštevanju obsodb med državami članicami Evropske unije v
novem kazenskem postopku je treba izmenjevati informacije za namene novega kazenskega postopka proti določeni osebi.
V skladu s členom 10 Direktive 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o boju proti spolni
zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji je treba izmenjevati informacije, če se to zahteva v postopkih
zaposlovanja v zvezi z delovnimi mesti, ki vključujejo neposredne in redne stike z otroki.
Informacije se lahko prek sistema ECRIS v skladu z nacionalno zakonodajo izmenjujejo tudi za katere koli druge namene
(kot so postopki zaposlovanja, postopki naturalizacije, azilni postopki, postopki pridobivanja dovoljenj za strelno orožje,
postopki posvojitve otrok itd.).
Splošna načela
ECRIS temelji na decentralizirani strukturi IT, kar pomeni, da so podatki iz kazenskih evidenc shranjeni samo v nacionalnih
podatkovnih zbirkah držav članic in se na zahtevo elektronsko izmenjujejo med osrednjimi organi držav članic.
Država članica, katere državljan je obsojena oseba, postane osrednje odložišče vseh informacij o obsodbah, izrečenih zoper
zadevno osebo. Shranjevati in posodabljati mora vse prejete informacije ter jih na zahtevo posredovati drugim državam
članicam. Zato bi morala biti vsaka država članica sposobna predložiti popolne in posodobljene informacije o obsodbah
lastnih državljanov, in sicer ne glede na to, kje so bile obsodbe izrečene.
Država članica, v kateri je obsojen storilec kaznivega dejanja, ki ni njen državljan, mora čim prej poslati informacije o
obsodbi, vključno s posodobitvami, državam članicam, katerih državljan je obsojenec.
Prenos informacij o obsodbah poteka elektronsko v standardizirani evropski obliki z uporabo dveh referenčnih razpredelnic s
kategorijami kaznivih dejanj in kazni. Ti razpredelnici olajšujeta samodejno prevajanje in razumevanje posredovanih
informacij med državami članicami. Države članice morajo pri prenosu informacij o obsodbi uporabiti kategorijo kaznivega

dejanja in kategorijo kazni oziroma sankcije. Oznake omogočajo samodejni prevod v jezik prejemnika, ki tako lahko po
prejemu informacij takoj ukrepa.
Zakonodajni instrumenti
Načela, s katerimi se urejata izmenjava informacij in delovanje sistema, so določena v
kazenskih evidenc in v sklepu Sveta o sistemu ECRIS.

okvirnem sklepu o izmenjavi informacij iz

Izvajanje
Za pomoč državam članicam pri pripravi tehnične infrastrukture za povezavo njihovih sistemov kazenskih evidenc do aprila 2012
(zakonski rok za začetek izvajanja) in naprej so bili sprejeti številni tehnični in finančni ukrepi. Komisija je državam članicam dala
na voljo posebno programsko opremo (referenčna programska oprema), da bi jim olajšala medsebojno povezovanje. Države
članice so lahko za posodobitev nacionalnih sistemov kazenskih evidenc zaprosile tudi za finančno podporo EU v obliki
nepovratnih sredstev v okviru programa Kazensko pravosodje.
Leta 2017 so bile vse države članice povezane s sistemom ECRIS, niso pa vse države članice povezane z vsemi drugimi
državami članicami. Za več podrobnosti glej prvo statistično poročilo Komisije o uporabi sistema ECRIS, ki je bilo objavljeno 29.
junija 2017.
Izpisek iz kazenske evidence za druge namene kot za kazenski postopek
V skladu z določbami Okvirnega sklepa Sveta 2009/315/PNZ in Sklepa Sveta 2009/316/PNZ ter nacionalnimi določbami lahko
izmenjava podatkov iz kazenske evidence poteka za druge namene kot za kazenski postopek. Več informacij o tem, kako pridobiti
izpisek iz kazenske evidence za take druge namene, je na voljo na straneh držav članic. Kliknite na ustrezno zastavico na tej
strani.

Predlog Komisije za izboljšanje izmenjave informacij o državljanih tretjih držav in osebah brez državljanstva
Kar zadeva državljane EU, sistem ECRIS deluje učinkovito, in sicer na podlagi načela države članice državljanstva kot enotnega
odložišča vseh informacij o obsodbah. Izmenjave informacij o obsodbah državljanov tretjih držav pa ECRIS ne podpira v enaki
meri, saj ni enotnega odložišča za informacije o državljanih tretjih držav. Zato trenutno brez poizvedb v vseh državah članicah ni
mogoče ugotoviti, ali in v kateri državi članici je bil določen državljan tretje države obsojen.
Za odpravo te pomanjkljivosti je Komisija 19. januarja 2016 sprejela predlog direktive o spremembi Okvirnega sklepa 2009/315
/PNZ v zvezi s sistemom ECRIS, 29. junija 2017 pa ga je dopolnila s predlogom uredbe za vzpostavitev centraliziranega
sistema ECRIS-TCN za učinkovito določitev držav članic, v katerih je bil določen državljan tretje države obsojen.
Predlagana uredba ureja vzpostavitev centraliziranega sistema ECRIS-TCN pri agenciji eu-LISA. Sistem je sestavljen iz podatkov
o identiteti (alfanumerični podatki in prstni odtisi) vseh državljanov tretjih držav, ki so bili obsojeni v državah članicah. Iskalni
mehanizem državam članicam omogoča spletno iskanje v sistemu. „Zadetek“ pomeni določitev držav članic, v katerih je bil
določen državljan tretje države obsojen. Od tako določene države članice se nato lahko zahteva, da prek vzpostavljenega sistema
ECRIS zagotovi popolne informacije iz kazenske evidence.
Predlagana direktiva ureja obveznosti držav članic v zvezi s sistemom ECRIS-TCN na nacionalni ravni in izmenjavo popolnih
informacij o obsodbah med državami članicami.
Predlagana direktiva in predlagana uredba sta trenutno v zakonodajnem postopku evropskih sozakonodajalcev, tj. Sveta in
Parlamenta, predmet razprav, prilagoditev in finalizacije.
Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne
sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede
avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Zadnja posodobitev: 22/01/2019

Kazenske evidence - Belgija
Izvirna jezikovna različica te strani
prevajalci.

je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši

Osrednja kazenska evidenca
Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles
Telefon: +32 (0)25522744
Telefaks: +32 (0)25522782
E-naslov:

cjc-csr@just.fgov.be

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske
komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija
ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila
o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zadnja posodobitev: 14/09/2017

Kazenske evidence - Bolgarija
Министерство на правосъдието, Централно бюро “Съдимост” (Ministrstvo za pravosodje, Oddelek za kazensko
evidenco)
Naslov:
ул. Аксаков №5 (ul. Aksakov 5)
София 1040 (Sofia 1040)
Telefon: +359 29237355
Telefaks: +359 29881142
E-naslov:

CBCC@justice.government.bg,

bs_cbs@mjeli.government.bg

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske
komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija
ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila
o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zadnja posodobitev: 17/12/2018

Kazenske evidence - Češka
Rejstřík trestů České republiky (Urad za kazensko evidenco Češke republike)
Naslov:
Soudní 1
140 66 Praha 4
Telefon: +420 244006111
Telefaks: +420 244006260
E-naslov: rejstrik@rejtr.justice.cz
Spletišče:

http://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=2027%20

Ministerstvo spravedlnosti České republiky (Ministrstvo za pravosodje Češke republike)
Naslov:
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2
Telefon: +420 221997111

Telefaks: +420 224919927
E-naslov: posta@msp.justice.cz
Spletišče:

http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske
komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija
ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila
o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zadnja posodobitev: 09/07/2019

Kazenske evidence - Nemčija
Izvirna jezikovna različica te strani
prevajalci.

je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši

Bundesamt für Justiz (Zvezni urad za pravosodje)
Naslov:
D-53094 Bonn
Adenauerallee 99–103
D-53113 Bonn
Telefon: +49 22899410-5454, +49 22899410-5412
Telefaks: +49 22899410-5603
E-naslov:

bzr.international@bfj.bund.de

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske
komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija
ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila
o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zadnja posodobitev: 29/08/2019

Kazenske evidence - Estonija
Registrite ja Infosüsteemide Keskus (Center za registre in informacijske sisteme)
Naslov:
Lubja 4
Tallinn 19081
Telefon: +372 663 6300
Telefaks: +372 646 0165
E-naslov:
Spletišče:

ecris@just.ee
https://www.rik.ee/

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske
komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija
ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila
o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zadnja posodobitev: 25/09/2019

Kazenske evidence - Irska

Central Authority for Criminal Records in Ireland (Osrednji organ za kazensko evidenco na Irskem)
Racecourse Road
Thurles
Co Tipperary
Telefon: +353 (0)50427300
Telefaks: +353 (0)50427373
E-naslov:

criminalrecords@garda.ie

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske
komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija
ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila
o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zadnja posodobitev: 25/08/2017

Kazenske evidence - Grčija
Izvirna jezikovna različica te strani
prevajalci.

je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši

Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ministrstvo za
pravosodje, preglednost in človekove pravice, Oddelek za kazensko evidenco)
Naslov:
Μεσογείων 96 (Μessogeion 96)
115 27 Αθήνα (115 27 Atene)
Telefon: +30(0)2107767300 (centrala)
Telefaks: +30(0)2107767187, +30(0)2107767188
E-naslov:

ypdipimi@otenet.gr

Τelefon – vodja in namestnik vodje: +30(0)2107767042, +30(0)2107767043
Τelefon – kontaktna oseba za ECRIS: +30(0)2107767045
Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske
komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija
ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila
o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zadnja posodobitev: 27/04/2015

Kazenske evidence - Španija
Registro Central de Penados (centralna kazenska evidenca)
Naslov:
Ministerio de Justicia, Subdirección General de registros administrativos
San Bernardo 19
Madrid 28071
Telefon: +34 913904596

Telefaks: +34 913904597
E-naslov:

registros.administrativos@mjusticia.es

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske
komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija
ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila
o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zadnja posodobitev: 12/03/2019

Kazenske evidence - Francija
Casier Judiciaire National - Ministère de la Justice - Direction des Affaires Criminelles et des Grâces (Nacionalna
kazenska evidenca – Ministrstvo za pravosodje – Direktorat za kazenske zadeve in pomilostitve)
Naslov:
107 Rue Du Landreau
BP 11621
44316 Nantes Cedex 3
Francija
Telefon: +33 251898951
Telefaks: +33 240505263
E-naslov:

cjn@justice.gouv.fr

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske
komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija
ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila
o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zadnja posodobitev: 13/12/2016

Kazenske evidence - Italija
Ministero della Giustizia (Ministrstvo za pravosodje)
Dipartimento per gli Affari di Giustizia (Oddelek za pravosodne zadeve)
Direzione Generale della Giustizia Penale (Generalni direktorat za kazenske zadeve)
Ufficio III – Casellario Centrale (Pisarna III – centralna kazenska evidenca)
Piazza di Firenze, 27
00186 Roma
Telefon: +39 0668189217, +39 0668189247
Telefaks: +39 0668807558
E-naslov:

casellario.centrale@giustizia.it

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske
komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija
ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila
o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zadnja posodobitev: 18/06/2018

Kazenske evidence - Ciper

Policija Cipra
Naslednji oddelki policije Cipra so pristojni za posredovanje informacij v imenu načelnika policije:

1. Αρχείο Προηγουμένων Ποινικών Καταδικών (Urad za kazensko evidenco: kazniva dejanja)
Naslov:
Τμήμα Γ΄ (Oddelek C)
Αρχηγείο Αστυνομίας (Policijska uprava)
Οδός Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη (Odos Antistratigou Evangelou Floraki)
Τ.Κ. 1478 (poštna številka 1478)
Λευκωσία (Nikozija)
Τelefon: +357 (22)808386
Telefaks: +357 (22)808653
E-naslov:

cro@police.gov.cy,

ekoutsofti@police.gov.cy

Ta oddelek je pristojen za posredovanje informacij na podlagi členov 4, 6 in 7 Okvirnega sklepa Sveta 2009/315/PNZ.
Izmenjujejo se informacije o kazenskih obsodbah.

2. Αρχείο Προηγουμένων Τροχαίων Καταδικών (Urad za kazensko evidenco: kazniva dejanja zoper varnost prometa)
Naslov:
Τμήμα Τροχαίας (Oddelek za kazniva dejanja zoper varnost prometa)
Αρχηγείο Αστυνομίας (Policijska uprava)
Οδός Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη (Odos Antistratigou Evangelou Floraki)
Τ.Κ. 1478 (poštna številka 1478)
Λευκωσία (Nikozija)
Telefon: +357 (22)607540, +357 (22)607539
Telefaks: +357 (22)607596
E-naslov:

mefstathiou@police.gov.cy

Ta oddelek je pristojen za posredovanje informacij na podlagi členov 4, 6 in 7 Okvirnega sklepa Sveta 2009/315/PNZ.
Izmenjujejo se informacije o obsodbah za kazniva dejanja zoper varnost prometa.

3. Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης & Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (Direktorat za policijsko sodelovanje na
evropski in mednarodni ravni)
Naslov:
Αρχηγείο Αστυνομίας (Policijska uprava)
Οδός Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη (Odos Antistratigou Evangelou Floraki)
Τ.Κ. 1478 (poštna številka 1478)
Λευκωσία (Nikozija)
Telefon: +357 (22)607841/ 2/ 3
Telefaks: +357 (22)607898
E-naslov:

euipcd@police.gov.cy

Ta direktorat je pristojen za posredovanje informacij na podlagi člena 7 Okvirnega sklepa Sveta 2009/315/PNZ.
Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske
komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija
ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila
o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 23/07/2019

Kazenske evidence - Latvija
Izvirna jezikovna različica te strani
prevajalci.

je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (Informacijski center Ministrstva Republike Latvije za
notranje zadeve)
Naslov:
Bruņinieku iela 72b
Rīga
LV-1009
Telefon: +371 67208581, +371 67208425
Telefaks: +371 67208429
E-naslov:

ssn@ic.iem.gov.lv

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske
komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija
ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila
o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zadnja posodobitev: 07/06/2017

Kazenske evidence - Litva
Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Oddelek za informacijsko
tehnologijo in komunikacije v okviru Ministrstva Republike Litve za notranje zadeve)
Naslov:
Šventaragio gatvė 2
LT-01510 Vilnius
Telefon: +370 52717177
Telefaks: +370 52718921
E-naslov:

ird@vrm.lt

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske
komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija
ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila
o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zadnja posodobitev: 18/02/2019

Kazenske evidence - Luksemburg
Parquet Général (Vrhovno državno tožilstvo)
Naslov:
Cité Judiciaire

Bâtiment CR
Plateau du St Esprit
L-2080 Luxembourg
Telefon: +352 475981393
Telefaks: +352 470550
E-naslov:

parquet.general@justice.etat.lu

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske
komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija
ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila
o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zadnja posodobitev: 20/12/2018

Kazenske evidence - Madžarska
Izvirna jezikovna različica te strani
prevajalci.

je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši

Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság (Organ za kazensko evidenco)
Naslov:
Vaskapu utca 30/A
1097 Budapest
Telefon: +36 (0)14552102
Telefaks: +36 (0)14552103
E-naslov:

bnyo@ahiv.hu

Spletišče:

http://www.nyilvantarto.hu/hu/

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske
komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija
ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila
o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zadnja posodobitev: 15/05/2013

Kazenske evidence - Malta
Criminal Record Office (Urad za kazensko evidenco)
Naslov:
Police General Headquarters
Kalcidonju Square
Floriana
Telefon: +356 22942142
Telefaks: +356 22942678
E-naslov:

cro.police@gov.mt

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske
komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija
ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila
o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zadnja posodobitev: 15/07/2013

Kazenske evidence - Nizozemska
Izvirna jezikovna različica te strani
prevajalci.

je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši

Justitiële Informatiedienst – JustID (Državni urad za kazensko evidenco)
Naslov:
PO Box 337
7600 AH Almelo
Telefon: +31 889989000
Telefaks: +31 546813003
E-naslov:

ecris@justid.nl

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske
komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija
ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila
o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zadnja posodobitev: 15/07/2013

Kazenske evidence - Avstrija
Landespolizeidirektion Wien, Strafregisteramt (Deželna policijska uprava Dunaj, Urad za kazensko evidenco)
Naslov:
Fachbereich Strafregisteramt
Schottenring 7 - 9
1010 Wien
Telefon: +43(0)1 31310 79231
Telefaks: +43 (0)13131079209
E-naslov:

lpd-w-sva-2-2-strafregisteramt@polizei.gv.at

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske
komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija
ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila
o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zadnja posodobitev: 30/05/2018

Kazenske evidence - Poljska
Ministerstwo Sprawiedliwości - Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego (Ministrstvo za pravosodje – Državni
urad za kazensko evidenco)

Naslov:
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa
Telefon: +48 223976200, +48 223976220
Telefaks: +48 223976205
E-naslov:

krk@ms.gov.pl

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske
komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija
ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila
o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zadnja posodobitev: 13/01/2017

Kazenske evidence - Portugalska
Izvirna jezikovna različica te strani
prevajalci.

je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši

Direção-Geral da Administração da Justiça (Generalni direktorat za pravosodje) – Direção de Serviços de
Identificação Criminal (Direktorat za kazenske evidence)
Naslov:
Av. D. João II, nº 1.08.01 D/E, 13º
1990-097 Lisboa
Telefon: +351 217906200/1
Telefaks: +351 211545113
E-naslov:

correio@dgaj.mj.pt

Spletni naslov:

http://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home

Na podlagi portugalskega prava lahko razen pravosodnih in policijskih organov le zadevna oseba sama ali nekdo, ki deluje v
njenem imenu in njenem interesu, pridobi izpisek o svoji oziroma njeni kazenski evidenci.
Vložnik zahtevka za izpisek mora dokazati, da je zadevna oseba oziroma da ga je zadevna oseba pooblastila, ter z veljavnim
identifikacijskim dokumentom podkrepiti podatke, navedene v zahtevku.
Zahtevek je treba osebno predložiti službam centralnega organa, tajništvu enega od sodišč ali v upravni enoti (Lojas do Cidadão)
oziroma njeni izpostavi (Postos de Atendimento ao Cidadão).
Osebe, ki bivajo zunaj Portugalske, lahko svoje zahtevke oddajo v skladu z navodili, ki so na voljo na spletišču Generalnega
direktorata za pravosodje (Direção-Geral da Administração da Justiça), ali na portugalskih diplomatskih oziroma konzularnih
predstavništvih.
Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske
komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija
ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila
o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zadnja posodobitev: 18/07/2013

Kazenske evidence - Romunija

Izvirna jezikovna različica te strani
prevajalci.

je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši

Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative, Inspectoratul General al Poliţiei Române (Direktorat za
kazensko evidenco, statistiko in operativne informacije, Generalni inšpektorat romunske policije)
Naslov:
Şos. Mihai Vodă, număr 6
sector 5 Bucureşti
cod poştal 050043
Telefon: +40 21/3164975
Telefaks: +40 21/3178790
E-naslov:

cazier@politiaromana.ro

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske
komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija
ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila
o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zadnja posodobitev: 17/05/2016

Kazenske evidence - Slovenija
Ministrstvo za pravosodje
Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij

Naslov:
Župančičeva 3
1000 Ljubljana
Telefon: + 386 (0)1 369 5342
Telefaks: + 386 (0)1 369 5625
E-naslov:

ke.mp@gov.si

Ministrstvo za pravosodje upravlja kazensko evidenco, evidenco pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških in skupno
evidenco kazenskih točk v cestnem prometu (250.a člen Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ZIKS).
Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske
komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija
ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila
o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zadnja posodobitev: 25/09/2019

Kazenske evidence - Slovaška
Izvirna jezikovna različica te strani
prevajalci.

je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši

Register trestov Generálnej Prokuratúry Slovenskej republiky (Kazenska evidenca Vrhovnega državnega tožilstva
Slovaške republike)
Naslov:
Kvetná 13

814 23 Bratislava
Telefon: +421 250216134, +421 255566879, +421 250216236
Telefaks: +421 250216249
E-naslov:

register.trestov@genpro.gov.sk

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske
komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija
ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila
o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zadnja posodobitev: 31/08/2018

Kazenske evidence - Finska
Oikeusrekisterikeskus (Center pravnih registrov)
Naslov:
PL 157
FI-13101 Hämeenlinna
Telefon: +358 (0)295665631
Telefaks: +358 (0)295665770
E-naslov:

oikeusrekisterikeskus@om.fi

Spletišče:

https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/asiakaspalvelu/rekisteritotteetjatodistukset/rikosrekisteri.html

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske
komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija
ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila
o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zadnja posodobitev: 30/06/2019

Kazenske evidence - Združeno kraljestvo
Izvirna jezikovna različica te strani
prevajalci.

je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši

UK Central Authority for Exchange of Criminal Records (Osrednji organ Združenega kraljestva za izmenjavo
podatkov iz kazenske evidence)
Naslov:
ACRO
PO BOX 481
Fareham
PO14 9FS
Telefon: +44 (0)1489569805
E-naslov:

international.requests@acro.pnn.police.uk

UK Central Authority for Mutual Legal Assistance (Osrednji organ Združenega kraljestva za medsebojno pravno
pomoč)
http://www.homeoffice.gov.uk/police/mutual-legal-assistance/case-handling-arrangements/contact-details/

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske
komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija
ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila
o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zadnja posodobitev: 12/07/2017

