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Ποινικό μητρώο
Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2012 με σκοπό να διευκολύνει την ανταλλαγή
πληροφοριών ποινικού μητρώου σε ολόκληρη την ΕΕ. Εγκαθιδρύει ηλεκτρονικές διασυνδέσεις μεταξύ των κρατών μελών και καθιερώνει κανόνες που
διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες σχετικά με καταδίκες που περιέχονται στα συστήματα ποινικού μητρώου των κρατών μελών μπορούν να ανταλλάσσονται
μέσω τυποποιημένων ηλεκτρονικών μορφοτύπων, κατά τρόπο ομοιόμορφο και ταχύ και εντός σύντομων νόμιμων προθεσμιών.
Ιστορικό
Η υπόθεση Fourniret του 2004, αλλά και πολυάριθμες μεταγενέστερες μελέτες, κατέδειξαν ότι τα εθνικά δικαστήρια συχνά επέβαλλαν ποινές χωρίς να έχουν
οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τις τυχόν προηγούμενες καταδίκες του δράστη σε άλλα κράτη μέλη. Η έλλειψη τέτοιων πληροφοριών οδηγούσε σε
ανεπαρκείς αποφάσεις, οι οποίες δεν λάμβαναν υπόψη το ποινικό ιστορικό του προσώπου, με αποτέλεσμα να μην λαμβάνονται μέτρα για να αποφευχθεί η
επανάληψη από τον δράστη των ίδιων εγκλημάτων.
Έτσι, από το 2008 και εφεξής, κατ’ εφαρμογή της
απόφασης-πλαισίου 2008/675/ΔΕΥ του Συμβουλίου για τη συνεκτίμηση των καταδικαστικών αποφάσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης επ’ ευκαιρία νέας ποινικής διαδικασίας
, σε περίπτωση κίνησης νέας ποινικής διαδικασίας σε βάρος προσώπου, πρέπει να ανταλλάσσονται πληροφορίες ποινικού μητρώου.
Το ECRIS
Το ECRIS δημιουργήθηκε για να καλύψει την ανάγκη βελτίωσης και διευκόλυνσης της ανταλλαγής πληροφοριών ποινικού μητρώου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Οι πληροφορίες που περιέχονται στα εθνικά ποινικά μητρώα μπορούν να ανταλλάσσονται ηλεκτρονικά, μέσω ασφαλούς υποδομής πληροφορικής, κατά
τρόπο ταχύ, ομοιόμορφο και εύκολο. Το εν λόγω σύστημα παρέχει στους δικαστές, τους εισαγγελείς και τις αρμόδιες διοικητικές αρχές εύκολη πρόσβαση
(μέσω μιας «κεντρικής αρχής» που έχει οριστεί σε κάθε κράτος μέλος προς τον σκοπό αυτόν) σε πλήρεις πληροφορίες σχετικά με το ποινικό παρελθόν κάθε
πολίτη της ΕΕ, ανεξαρτήτως του κράτους μέλους στο οποίο το οικείο πρόσωπο έχει καταδικαστεί στο παρελθόν.
Πληροφορίες μπορούν να ανταλλάσσονται για διάφορους σκοπούς σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο και την εθνική νομοθεσία:
Πληροφορίες πρέπει να ανταλλάσσονται για τους σκοπούς νέας ποινικής διαδικασίας σε βάρος προσώπου, κατ’ εφαρμογή της
απόφασης-πλαισίου 2008/675/ΔΕΥ του Συμβουλίου για τη συνεκτίμηση των καταδικαστικών αποφάσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης επ’ ευκαιρία νέας ποινικής διαδικασίας
.
Πληροφορίες πρέπει να ανταλλάσσονται αν υποβληθεί σχετικό αίτημα στο πλαίσιο διαδικασίας πρόσληψης σε θέση που περιλαμβάνει άμεσες και τακτικές
επαφές με παιδιά, όπως επιβάλλει το άρθρο 10 της
οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής
κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας
.
Πληροφορίες μπορούν επίσης να ανταλλάσσονται μέσω του ECRIS για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που προβλέπεται συναφώς από το εθνικό δίκαιο (π.χ. για
διαδικασίες πρόσληψης, διαδικασίες πολιτογράφησης, διαδικασίες ασύλου, διαδικασίες χορήγησης άδειας πυροβόλου όπλου, διαδικασίες υιοθεσίας παιδιών
κ.λπ.).
Γενικές αρχές
Το ΕCRIS βασίζεται σε αποκεντρωμένη αρχιτεκτονική τεχνολογίας πληροφοριών. Τα δεδομένα ποινικού μητρώου αποθηκεύονται αποκλειστικά και μόνο σε
εθνικές βάσεις δεδομένων των κρατών μελών και ανταλλάσσονται ηλεκτρονικά μεταξύ των κεντρικών αρχών των κρατών μελών, κατόπιν αιτήματος.
Το κράτος μέλος ιθαγένειας του προσώπου συγκεντρώνει όλες τις καταδικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται εναντίον του. Υποχρεούται να αποθηκεύει και
να επικαιροποιεί όλες τις πληροφορίες που λαμβάνει, και να διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες σε άλλα κράτη μέλη μόλις του ζητηθούν. Ως εκ τούτου, κάθε
κράτος μέλος θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει πλήρεις και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις καταδίκες υπηκόων του, ανεξαρτήτως της
χώρας έκδοσης των σχετικών καταδικαστικών αποφάσεων.
Κράτος μέλος που εκδίδει καταδικαστική απόφαση κατά αλλοδαπού υποχρεούται να διαβιβάσει το ταχύτερο δυνατόν στο κράτος μέλος ή στα κράτη μέλη
ιθαγένειας του καταδικασθέντος πληροφορίες σχετικά με την καταδίκη, καθώς και πληροφορίες σχετικά με κάθε τυχόν μεταγενέστερη τροποποίηση των
αρχικών πληροφοριών.
Η διαβίβαση των πληροφοριών σχετικά με καταδίκες πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω τυποποιημένου ευρωπαϊκού μορφοτύπου, με τη χρησιμοποίηση
δύο πινάκων αναφοράς για τις κατηγορίες αξιόποινων πράξεων και ποινών. Οι πίνακες αυτοί διευκολύνουν την αυτόματη μετάφραση και την αμοιβαία
κατανόηση των διαβιβαζόμενων πληροφοριών. Κατά τη διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με καταδίκη, τα κράτη μέλη πρέπει να αναφέρουν την κατηγορία
της αξιόποινης πράξης και την κατηγορία της ποινής ή κύρωσης. Οι κωδικοί καθιστούν δυνατή την αυτόματη μετάφραση στη γλώσσα του αποδέκτη των
πληροφοριών και του παρέχουν, με τον τρόπο αυτόν, τη δυνατότητα να αντιδράσει αμέσως μόλις λάβει την πληροφορία.
Νομοθετικές πράξεις
Οι αρχές που διέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών και τη λειτουργία του συστήματος θεσπίστηκαν με την απόφαση-πλαίσιο για την ανταλλαγή
πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο και με την απόφαση του Συμβουλίου για τη δημιουργία του ECRIS.
Εφαρμογή
Έχουν ληφθεί διάφορα τεχνικά και χρηματοδοτικά μέτρα για να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να προετοιμάσουν την τεχνική υποδομή που απαιτείται για τη
διασύνδεση των συστημάτων τους ποινικού μητρώου έως τον Απρίλιο του 2012 (νόμιμη προθεσμία για τη θέση του συστήματος σε εφαρμογή) και πέραν
αυτού. Η Επιτροπή έθεσε στη διάθεση των κρατών μελών ειδικό λογισμικό (λογισμικό «εφαρμογής αναφοράς») για να διευκολύνει τη διασύνδεσή μεταξύ
τους. Τα κράτη μέλη είχαν επίσης τη δυνατότητα να ζητήσουν χρηματοδοτική στήριξη υπό τη μορφή επιχορήγησης από την ΕΕ για τον εκσυγχρονισμό των
εθνικών τους συστημάτων ποινικού μητρώου στο πλαίσιο του προγράμματος «Ποινική Δικαιοσύνη».
Το 2017, όλα τα κράτη μέλη είχαν συνδεθεί στο ECRIS. Ωστόσο, δεν υπάρχει σύνδεση όλων των κρατών μελών με όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη. Για
περισσότερες πληροφορίες, βλ. την πρώτη στατιστική έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη χρήση του ECRIS, η οποία δημοσιεύτηκε στις 29 Ιουνίου 2017.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου για σκοπούς άλλους από την ποινική διαδικασία
Σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου και της οικείας εθνικής
νομοθεσίας, ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου μπορεί να πραγματοποιηθεί και για σκοπούς που δεν σχετίζονται με ποινική διαδικασία. Περαιτέρω

πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης αποσπάσματος ποινικού μητρώου για τέτοιους άλλους σκοπούς παρέχονται στη σελίδα του εκάστοτε
κράτους μέλους — κάντε κλικ στη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει στην παρούσα σελίδα
Πρόταση της Επιτροπής για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και ανιθαγενείς
Το ECRIS λειτουργεί αποδοτικά όσον αφορά τους πολίτες της ΕΕ, στη βάση της αρχής του κράτους μέλους ιθαγένειας ως του μοναδικού αποθετηρίου όλων
των πληροφοριών σχετικά με καταδίκες. Ωστόσο, το ECRIS δεν μπορεί να υποστηρίξει εξίσου την ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου για τους
υπηκόους τρίτων χωρών, καθώς δεν υπάρχει ενιαίο αποθετήριο πληροφοριών σχετικά με τους υπηκόους τρίτων χωρών. Ως εκ τούτου, επί του παρόντος δεν
είναι δυνατόν να διευκρινιστεί εάν ορισμένος υπήκοος τρίτης χώρας έχει στο παρελθόν καταδικαστεί και σε ποιο κράτος μέλος, παρά μόνο μέσω
επικοινωνίας με όλα τα επιμέρους κράτη μέλη ξεχωριστά.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, η Επιτροπή εξέδωσε, στις 19 Ιανουαρίου 2016,
πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ όσον αφορά το ECRIS και, στις 29 Ιουνίου 2017, συμπληρωματική
πρόταση κανονισμού, με σκοπό τη δημιουργία ενός κεντρικού συστήματος ECRIS για τους υπηκόους τρίτων χωρών, ώστε να μπορούν να εντοπίζονται με
αποδοτικό τρόπο τα κράτη μέλη στα οποία έχει καταδικαστεί ορισμένος υπήκοος τρίτης χώρας.
Στον προτεινόμενο κανονισμό ρυθμίζεται η δημιουργία ενός κεντρικού συστήματος ECRIS για τους υπηκόους τρίτων χωρών υπό την ευθύνη του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA).
Το σύστημα περιλαμβάνει τα στοιχεία ταυτότητας (αλφαριθμητικά δεδομένα και δακτυλικά αποτυπώματα) όλων των υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν
καταδικαστεί σε κράτος μέλος. Ένας μηχανισμός αναζήτησης παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να πραγματοποιούν έρευνες στο ευρετήριο σε
απευθείας σύνδεση. Αποτέλεσμα «αντιστοιχίας» (hit) προσδιορίζει το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη στα οποία έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση σε
βάρος του υπό έρευνα υπηκόου τρίτης χώρας. Στη συνέχεια, μπορεί να ζητηθεί από το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη που εντοπίστηκαν με τον τρόπο αυτόν
να παράσχουν τις πλήρεις πληροφορίες ποινικού μητρώου μέσω του υπάρχοντος ECRIS.
Η προτεινόμενη οδηγία ρυθμίζει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά το ECRIS για τους υπηκόους τρίτων χωρών σε εθνικό επίπεδο, καθώς και
τις ανταλλαγές μεταξύ των κρατών μελών των πλήρων πληροφοριών σχετικά με τις καταδίκες.
Η πρόταση οδηγίας και η πρόταση κανονισμού βρίσκονται επί του παρόντος στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, προσαρμογής και οριστικοποίησης, στο
πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας, από τον νομοθέτη της Ένωσης — το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο.
Τελευταία επικαιροποίηση: 22/01/2019
Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν
κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα
που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς
πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση
αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε
πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της
μετάφρασης.
Criminal records - Belgium
Casier Judiciaire Central/Dienst Centraal Strafregister(Central Criminal Records Department)
Boulevard de Waterloo 115/Waterloolaan 115
1000 Brussels
Telephone: +32 (0)2 552 27 44
Fax: +32 (0)2 552 27 82
Email:
cjc-csr@just.fgov.be
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Criminal records - Bulgaria
Ministry of Justice, Central Office for Criminal Records
Address:
ul. Aksakov 5
Sofia 1040
Tel.: + 359(2) 9237355
Fax: +359 (2) 9881142
E-mail:
CBCC@justice.government.bg,
bs_cbs@mjeli.government.bg
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Criminal records - Czech Republic
Criminal Record Office of the Czech Republic
Address:
Soudní 1
140 66 Prague 4
Telephone: +420 244 006 111
Fax: +420 244 006 260
E-mail: rejstrik@rejtr.justice.cz
Web:
http://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=2027%20
Ministry of Justice of the Czech Republic
Address:
Vyšehradská 16
128 10 Prague 2

Telephone: +420 221 997 111
Fax: +420 224 919 927
E-mail: posta@msp.justice.cz
Web:
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33
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Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Criminal records - Germany
Federal Office of Justice
Address:
53094 Bonn
Adenauerallee 99 - 103
53113 Bonn
Germany
Phone: +49 22899410-5454, +49 22899410-5412
Fax: +49 22899410-5603
E-mail:
bzr.international@bfj.bund.de
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Criminal records - Estonia
Centre of Registers and Information Systems
Address:
19018 Tallinn
Lõkke 4
Telephone: +372 663 63 00
Fax: +372 646 01 65
E-mail:
ecris@just.ee
Website:
http://www.rik.ee/
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Criminal records - Ireland
Central Authority for Criminal Records in Ireland
Address:
Racecourse Road
Thurles
Co Tipperary
Telephone: +353 (0)504 27300
Fax: +353 (0)504 27373
E-mail:
criminalrecords@garda.ie
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Criminal records - Greece
Independent Criminal Records Department, Ministry of Justice, Transparency and Human Rights
Address
Messogeion 96
115 27 Athens
Tel.: +30(0)210 7767300 (switchboard)
Fax: +30(0)210 7767187, +30(0)210 7767188
Email:
ypdipimi@otenet.gr
Tel. Head and Deputy Head: +30(0)210 7767042, +30(0)210 7767043
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Criminal records - Spain
Central Register of Convicted Persons
Address:
Ministerio de Justicia, Subdirección General de registros administrativos
San Bernardo 19
Madrid 28071
Spain
Tel.: +34 913904596
Fax: +34 913904597
Email:
registros.administrativos@mjusticia.es
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Criminal records - France
National Criminal Records – Ministry of Justice – Directorate for Criminal Matters and Pardons
Address:
107 Rue Du Landreau
BP 11621
44316 Nantes Cedex 3
France
Tel.: +33 251898951
Fax: +33 240505263
Email:
cjn@justice.gouv.fr
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Criminal records - Italy
Ministero della Giustizia (Ministry of Justice)
Dipartimento per gli Affari di Giustizia (Department of Judicial Affairs)
Direzione Generale della Giustizia Penale (Directorate-General of Criminal Matters)
Ufficio III – Casellario Centrale (Office III – Central Criminal Records Office)
Piazza di Firenze, 27
00186 Rome
Telephone: +39 06 68189 217, +39 06 68189 247
Fax: +39 06 6880 7558
E-mail:
casellario.centrale@giustizia.it
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Criminal records - Cyprus
Chief of Police
The following Departments of the Cyprus Police are competent authorities that transmit information on behalf of the Chief of Police:
1. Previous Convictions Office: Criminal
Address:
Department C
Police Headquarters
Antistratigou Evangelou Floraki Street
Postcode 1478
Nicosia
TELEPHONE: +357 (22) 808386
FAX: +357 (22) 808653
Email:
cro@police.gov.cy,
ekoutsofti@police.gov.cy
This Department is responsible for transmitting information under Articles 4, 6 and 7 of Council Framework Decision 2009/315/JHA.
Information is exchanged on previous criminal convictions.
2. Previous Convictions Office: Traffic
Address:
Traffic Department
Police Headquarters

Antistratigou Evangelou Floraki Street
Postcode 1478
Nicosia
TELEPHONE: +357 (22) 607540, +357 (22) 607539
FAX: +357 (22) 607596
Email:
mefstathiou@police.gov.cy
This Department is responsible for transmitting information under Articles 4, 6 and 7 of Council Framework Decision 2009/315/JHA.
Information is exchanged on previous traffic convictions.
3. European Union and International Police Cooperation Directorate
Address:
Police Headquarters
Antistratigou Evangelou Floraki Street
Postcode 1478
Nicosia
TELEPHONE: +357 (22) 607841/ 2/ 3
FAX: +357 (22) 607898
Email:
euipcd@police.gov.cy
This Directorate is responsible for transmitting information under Article 7 of Council Framework Decision 2009/315/JHA.
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Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Criminal records - Latvia
Information centre of the Ministry of the Interior of the Republic of Latvia
Address:
Bruņinieku iela 72b
Rīga
LV-1009
Telephone: +37167208581, +37167208425
Facsimile: +37167208429
E-mail:
ssn@ic.iem.gov.lv
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the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.
Criminal records - Lithuania
Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos [Information Technology and Communications Department under
the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania]
Address:
Šventaragio gatvė 2
LT-01510 Vilnius
Telephone: +370 5 271 71 77
Fax: +370 5 271 89 21
E-mail:
ird@vrm.lt
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Criminal records - Luxembourg
Public Prosecutor’s Office
Address:
Cité Judiciaire
Bâtiment CR
Plateau du St Esprit
2080 Luxembourg
Tel.: +352 475981393
Fax: +352 470550
Email:
parquet.general@justice.etat.lu
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Criminal records - Hungary
Criminal Records Authority (Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság)
Address:
Vaskapu utca 30/A
1097 Budapest
Tel.: +36 (0)1 455 21 02
Fax: +36 (0)1 455 21 03
E-mail:
bnyo@ahiv.hu
Website:
http://www.nyilvantarto.hu/hu/
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Criminal records - Malta
Criminal Record Office
Address:
Police General Headquarters
Kalcidonju Square
Floriana
Telephone: +356 22942142
Fax: +356 22942678
E-mail:
cro.police@gov.mt
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Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Criminal records - Netherlands
Judicial Information Service (JustID)
Address:
PO Box 337
7600 AH Almelo
Telephone: +31 88 998 9000
Fax: +31 546 813 003
E-mail:
ecris@justid.nl
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the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.
Criminal records - Austria
Vienna Regional Police Headquarters, Criminal Records Office
Address:
Fachbereich Strafregisteramt
Schottenring 7 - 9
1010 Wien
Phone: +43 13131079231
Fax: +43 13131079209
E-mail:
lpd-w-sva-2-2-strafregisteramt@polizei.gv.at
Last update: 30/05/2018
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Criminal records - Poland
Ministerstwo Sprawiedliwości - Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego
Address:
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warsaw
Telephone: +48 22 39 76 200, +48 22 39 76 220
Fax: +48 22 39 76 205

E-mail:

krk@ms.gov.pl
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Criminal records - Portugal
Directorate-General for the Administration of Justice – Directorate for Criminal Identification Services
Address:
Av. D. João II, nº 1.08.01 D/E, 13º
1990-097 Lisbon
Telephone: +351 217 906 200/1
Fax: +351 211 545 113
E-mail:
correio@dgaj.mj.pt
Internet address:
http://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home
Under Portuguese law, apart from the judicial and police authorities, only the person himself or someone acting on his behalf and in his interest may obtain
an extract from his criminal record.
Anyone requesting an extract must prove that he is the person concerned or someone authorised by him, and substantiate the information provided in the
request with valid identification document(s).
The request must be submitted in person to the central authorities, Court secretariats or the network of Citizens’ Shops (Lojas do Cidadão) and Citizens’
Service Counters (Postos de Atendimento ao Cidadão).
Persons residing outside Portugal may submit their request as instructed on the website of the Directorate-General for the Administration of Justice or to
Portugal’s diplomatic or consular representations.
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Criminal records - Romania
Directorate for Criminal Records, Statistics and Operational Information, InspectorateGeneral of the Romanian Police (Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi
Evidenţe Operative, Inspectoratul General al Poliţiei Române)
Address:
Şos. Mihai Vodă nr. 6
Sector 5 Bucharest
Postal Code 050043
Tel.: + 40 21 316 49 75
Fax: + 40 21 317 87 90
E-mail: cazier@politiaromana.ro
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Criminal records - Slovenia
Ministry of Justice and Public Administration
Oddelek za kazensko evidenco in evidenco vzgojnih ukrepov
(Department for Criminal Records and Records on Rehabilitation Sentences for Minors)
Address:
Župančičeva 3,
1000 Ljubljana
Tel.: + 386 (0)1 369 5342
Fax: + 386 (0)1 369 5625
E-mail:
ke.mp@gov.si
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Criminal records - Slovakia
Register trestov Generálnej Prokuratúry Slovenskej republiky (Criminal Records Bureau, Office of the Public Prosecutor of the Slovak Republic)
Address:
Kvetná 13
814 23 Bratislava
Telephone: +421 2 502 16 134, +421 2 555 66 879 , +421 2 502 16 236
Fax: +421 2 502 16 249
E-mail:
register.trestov@genpro.gov.sk
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Criminal records - Finland
Oikeusrekisterikeskus (Legal Register Centre)
Address:
PO BOX 157
FI–13101 Hämeenlinna
Telephone: +358 (0) 295 665 631
Fax: +358 (0) 295 665 770
E-mail:
oikeusrekisterikeskus@om.fi
Web:
https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/asiakaspalvelu/rekisteritotteetjatodistukset/rikosrekisteri.html
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Criminal records - United Kingdom
UK Central Authority for Exchange of Criminal Records
Address:
ACRO,
PO BOX 481,
Fareham,
PO14 9FS
Telephone: +44 (0)1489 569 805
E-mail: ukca@acro.pnn.police.uk
For more information visit the ACRO
website
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