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Rejestry karne
Europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) został utworzony w kwietniu 2012 r. w celu ułatwienia wymiany informacji z
rejestrów karnych. W ramach systemu powstały elektroniczne połączenia międzysystemowe między państwami członkowskimi. Ponadto wprowadzono
zasady umożliwiające wymianę informacji dotyczących wyroków skazujących, które figurują w systemach rejestrów karnych poszczególnych państw
członkowskich, za pośrednictwem zestandaryzowanych formatów elektronicznych, w sposób szybki i jednolity oraz w krótkich terminach określonych przez
przepisy prawa.
Kontekst
Sprawa seryjnego mordercy Michaela Fournireta z 2004 r. i wiele przeprowadzonych następnie badań świadczy o tym, że sądy krajowe często wydawały
orzeczenia bez wiedzy na temat wyroków skazujących wydanych w innych państwach członkowskich. Brak informacji doprowadził do wydawania wyroków
nieuwzględniających przestępstw popełnionych wcześniej przez daną osobę oraz uniemożliwił stosowanie środków zapobiegających popełnieniu
przestępstwa podobnego do przestępstwa, za które ta osoba była już wcześniej skazana (recydywa).
Od 2008 r. konieczne jest dokonanie wymiany informacji z rejestrów karnych na potrzeby postępowania karnego toczącego się przeciwko konkretnej osobie
na podstawie przepisów
decyzji ramowej Rady 2008/675/WSiSW w sprawie uwzględniania w nowym postępowaniu karnym wyroków skazujących zapadłych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej
.
ECRIS
ECRIS utworzono w celu udoskonalenia wymiany informacji pochodzących z rejestrów karnych na szczeblu europejskim. Dzięki bezpiecznej infrastrukturze
informacyjnej możliwa jest szybka, łatwa i ujednolicona wymiana informacji figurujących w krajowych rejestrach karnych. System zapewnia sędziom,
prokuratorom i właściwym organom administracji łatwy dostęp (za pośrednictwem wyznaczonego w każdym państwie członkowskim „organu centralnego”)
do pełnych informacji na temat przestępstw popełnionych przez danego obywatela Unii Europejskiej, niezależnie od tego, w którym państwie członkowskim
ta osoba została w przeszłości skazana.
Wymiana informacji może służyć do różnego rodzaju celów na podstawie decyzji ramowej i prawa krajowego.
Informacje z rejestrów karnych muszą być wymieniane na potrzeby postępowania karnego toczącego się przeciwko konkretnej osobie na podstawie
przepisów
decyzji ramowej Rady 2008/675/WSiSW w sprawie uwzględniania w nowym postępowaniu karnym wyroków skazujących zapadłych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej
.
Informacje muszą być wymieniane – na wniosek – na potrzeby postępowań rekrutacyjnych na stanowiska związane z bezpośrednimi i regularnymi
kontaktami z dziećmi na podstawie art. 10
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych
i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej
.
Wymiana informacji za pośrednictwem ECRIS na podstawie prawa krajowego może odbywać się również w innych celach (np. postępowanie rekrutacyjne,
naturalizacyjne, azylowe, dotyczące pozwolenia na broń, przysposobienie itp.).
Zasady ogólne
ECRIS jest oparty na zdecentralizowanej strukturze informatycznej: dane z rejestru karnego są przechowywane wyłącznie w krajowych bazach danych
państwa członkowskiego i – na wniosek – wymieniane elektronicznie między organami centralnymi państw członkowskich.
Państwo członkowskie, którego obywatelstwo posiada dana osoba, staje się centralnym miejscem przechowywania wszystkich wyroków skazujących
wydanych przeciwko tej osobie. Państwo to jest zobowiązane przechowywać i uaktualniać wszystkie otrzymywane informacje oraz – na wniosek –
przekazywać je do innych państw członkowskich. W związku z tym każde państwo członkowskie powinno być w stanie – na wniosek innego państwa
członkowskiego – przekazać pełne i aktualne informacje dotyczące wpisów do rejestru karnego na temat swoich obywateli niezależnie od tego, gdzie dany
wyrok został wydany.
Państwo członkowskie skazujące osobę niebędącą obywatelem tego państwa jest zobowiązane przesłać niezwłocznie informacje – wraz z późniejszymi
wpisami – dotyczące tego wyroku skazującego do państwa członkowskiego (państw członkowskich), którego (których) obywatelem jest dana osoba.
Przekazanie informacji dotyczących wyroków odbywa się drogą elektroniczną, za pomocą znormalizowanego formatu europejskiego opierającego się na
dwóch tabelach referencyjnych: kategorii przestępstw i kategorii kar. Tabele te ułatwiają automatyczne tłumaczenie przekazanych informacji i ich
zrozumienie przez zainteresowane strony. Przy przekazywaniu informacji na temat wyroku państwo członkowskie musi podać odpowiednie kody kategorii
przestępstw oraz kar i sankcji. Kody te umożliwiają automatyczne tłumaczenie na język odbiorcy, dając mu w ten sposób możliwość natychmiastowej reakcji
po otrzymaniu informacji.
Instrumenty prawne
Zasady regulujące wymianę informacji i funkcjonowanie systemu są uregulowane w decyzji ramowej w sprawie wymiany informacji pochodzących
z rejestrów karnych i w decyzji Rady dotyczącej ECRIS.
Realizacja
Aby pomóc państwom członkowskim w przygotowaniu infrastruktury technicznej koniecznej do połączenia systemów rejestrów karnych do kwietnia 2012 r.
(termin wdrożenia określony przez przepisy), wprowadzono szereg środków technicznych i finansowych. Komisja udostępniła państwom członkowskim
specjalne oprogramowanie (oprogramowanie do „wdrożenia wzorcowego”), aby ułatwić im połączenie z innymi rejestrami. Państwa członkowskie mogły
również korzystać ze wsparcia finansowego w postaci dotacji na modernizację krajowych systemów rejestrów karnych w ramach programu
„Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych”.
W 2017 r. do ECRIS zostały podłączone wszystkie państwa członkowskie. Nie wszystkie państwa członkowskie są jednak połączone ze wszystkimi innymi
państwami. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z pierwszym sprawozdaniem statystycznym Komisji na temat stosowania ECRIS, które
zostało opublikowane w dniu 29 czerwca 2017 r.

Wypis z rejestru karnego dla celów innych niż postępowanie karne
Zgodnie z przepisami europejskiej decyzji ramowej 2009/315/WSiSW, decyzji Rady 2009/316/WSiSW i przepisów krajowych wymiana informacji z rejestrów
karnych może się odbywać dla celów innych niż postępowanie karne. Więcej informacji dotyczących uzyskania wypisu z rejestru karnego dla takich innych
celów można znaleźć na stronie danego państwa członkowskiego. Aby uzyskać dostęp do tej strony, należy kliknąć na odpowiednią flagę po prawej stronie.
Wniosek Komisji dotyczący usprawnienia wymiany informacji na temat obywateli państw trzecich oraz bezpaństwowców
System ECRIS funkcjonuje skutecznie w przypadku obywateli UE zgodnie z zasadą, w myśl której państwo członkowskie obywatelstwa stanowi jedyne
miejsce przechowywania wszystkich informacji na temat wyroków skazujących. ECRIS nie wspiera jednak w taki sam sposób wymiany informacji na temat
wyroków skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich oraz bezpaństwowców, ponieważ nie ma jednego miejsca przechowywania informacji
o tych osobach. Nie jest zatem obecnie możliwe określenie, czy i w którym państwie członkowskim dany obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec
zostali skazani, bez dokonania konsultacji ze wszystkimi państwami.
Aby poprawić sytuację, w dniu 19 stycznia 2016 r. Komisja przyjęła
wniosek w sprawie dyrektywy zmieniającej decyzję ramową Rady 2009/315/WSiSW dotyczącą ECRIS oraz – w dniu 29 czerwca 2017 r. – uzupełniający
wniosek w sprawie rozporządzenia w celu ustanowienia scentralizowanego systemu ECRIS-TCN obejmującego obywateli państw trzecich
i bezpaństwowców umożliwiającego skuteczne określanie państw członkowskich, które wydały wyrok skazujący wobec danego obywatela państwa trzeciego
lub bezpaństwowca.
W zaproponowanym rozporządzeniu przewiduje się utworzenie scentralizowanego systemu ECRIS-TCN na portalu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania
Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA). W systemie przechowuje
się dane określające tożsamość (dane alfanumeryczne i odciski palców) wszystkich obywateli państw trzecich i bezpaństwowców skazanych w państwach
członkowskich. Państwa członkowskie mogą wyszukać niezbędne dane w wykazie dostępnym online. „Trafienie” określa państwo członkowskie lub państwa
członkowskie, które wydały wyrok skazujący wobec danego obywatela państwa członkowskiego lub bezpaństwowca. Wskazane państwo członkowskie lub
państwa członkowskie mogą następnie zostać wezwane do przedstawienia pełnych informacji z rejestrów karnych za pośrednictwem ECRIS.
Projekt dyrektywy reguluje obowiązki państw członkowskich w odniesieniu do ECRIS-TCN na szczeblu krajowym, jak również wymianę pełnych informacji na
temat wyroków skazujących między państwami członkowskimi.
W toczącym się procesie ustawodawczym projekty dyrektywy i rozporządzenia są negocjowane, modyfikowane oraz finalizowane przez europejskiego
prawodawcę, czyli Radę i Parlament.
Ostatnia aktualizacja: 22/01/2019
Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona
również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do
stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji
językowej
. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie
tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Rejestry karne - Belgia
Centralny Rejestr Karny (Casier Judiciaire Central)
Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles
Tel: +32 (0)2 552 27 44
Faks: +32 (0)2 552 27 82
E-mail:
cjc-csr@just.fgov.be
Ostatnia aktualizacja: 14/09/2017
Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej.
Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja
Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi.
Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się
w informacji prawnej.
Rejestry karne - Bułgaria
Ministerstwo Sprawiedliwości, Centralne Biuro Rejestru Karnego (Ministerstvo na pravosadieto, Tsentralno byuro „Sadimost”)
Adres:
ul. Aksakov 5
Sofia 1040
Tel.: + 359(2) 9237355
Faks: +359 (2) 9881142
E-mail:
CBCC@justice.government.bg,
bs_cbs@mjeli.government.bg
Ostatnia aktualizacja: 17/12/2018
Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej.
Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja
Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi.
Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się
w informacji prawnej.
Rejestry karne - Czechy
Biuro Rejestru Karnego Republiki Czeskiej (Rejstřík trestů České republiky)
Adres:
Soudní 1
140 66 Praha 4
Tel.: +420 244 006 111
Faks: +420 244 006 260
E-mail: rejstrik@rejtr.justice.cz
Strona internetowa:
http://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=2027%20
Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Czeskiej (Ministerstvo spravedlnosti České republiky)

Adres:
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2
Tel.: +420 221 997 111
Faks: +420 224 919 927
E-mail: posta@msp.justice.cz
Strona internetowa:
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33
Ostatnia aktualizacja: 09/07/2019
Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej.
Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja
Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi.
Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się
w informacji prawnej.
Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji
językowej
. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie
tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Rejestry karne - Niemcy
Federalne Biuro Sprawiedliwości (Bundesamt für Justiz)
Adres:
D-53094 Bonn
Adenauerallee 99 - 103
D-53113 Bonn
Niemcy
Tel.: +49 22899410-5454, +49 22899410-5412
Faks: +49 22899410-5603
E-mail:
bzr.international@bfj.bund.de
Ostatnia aktualizacja: 29/08/2019
Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej.
Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja
Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi.
Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się
w informacji prawnej.
Rejestry karne - Estonia
Centrum Rejestrów i Systemów Informatycznych (Registrite ja Infosüsteemide Keskus)
Adres:
Lubja 4
Tallinn 19081
Tel.: +372 663 6300
Faks: +372 646 0165
E-mail:
ecris@just.ee
Strona internetowa:
https://www.rik.ee/
Ostatnia aktualizacja: 25/09/2019
Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej.
Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja
Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi.
Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się
w informacji prawnej.
Rejestry karne - Irlandia
Centralny Urząd Rejestru Karnego w Irlandii (Central Authority for Criminal Records in Ireland)
Racecourse Road
Thurles
Co Tipperary
Tel.: +353 (0)504 27300
Faks: +353 (0)504 27373
E-mail:
criminalrecords@garda.ie
Ostatnia aktualizacja: 25/08/2017
Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej.
Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja
Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi.
Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się
w informacji prawnej.
Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji
językowej
. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie
tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Rejestry karne - Grecja
Niezależny Departament Rejestru Karnego, Ministerstwo Sprawiedliwości, Przejrzystości i Praw Człowieka (Aftoteles Tmima Pinikou Mitroou Ypourgeio
Dikaiosinis Diafanias & Anthropinon Dikaiomaton)
Adres:
Messogeion 96

115 27 Athina
Tel.: +30(0)210 7767300 (centrala)
Faks: +30(0)210 7767187, +30(0)210 7767188
E-mail:
ypdipimi@otenet.gr
Tel. Dyrektor i Zastępca Dyrektora: +30(0)210 7767042, +30(0)210 7767043
Tel. Urzędnik odpowiedzialny za ECRIS: +30(0)210 7767045
Ostatnia aktualizacja: 27/04/2015
Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej.
Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja
Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi.
Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się
w informacji prawnej.
Rejestry karne - Hiszpania
Centralny Rejestr Osób Skazanych (Registro Central de Penados)
Adres:
Ministerstwo Sprawiedliwości, Biuro Rejestrów Administracyjnych (Ministerio de Justicia, Subdirección General de registros administrativos)
San Bernardo 19
Madrid 28071
Tel.: +34 913904596
Faks: +34 913904597
E-mail:
registros.administrativos@mjusticia.es
Ostatnia aktualizacja: 12/03/2019
Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej.
Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja
Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi.
Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się
w informacji prawnej.
Rejestry karne - Francja
Krajowy Rejestr Karny, Ministerstwo Sprawiedliwości, Dyrekcja Spraw Karnych i Ułaskawień (Casier Judiciaire National - Ministère de la Justice - Direction
des Affaires Criminelles et des Grâces)
Adres:
107 Rue Du Landreau
BP 11621
44316 Nantes Cedex 3
Tel.: +33 2 51 89 89 51
Faks: +33 2 40 50 52 63
E-mail:
cjn@justice.gouv.fr
Ostatnia aktualizacja: 13/12/2016
Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej.
Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja
Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi.
Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się
w informacji prawnej.
Rejestry karne - Włochy
Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministero della Giustizia)
Departament Spraw Sądowych (Dipartimento per gli Affari di Giustizia)
Dyrekcja Generalna Spraw Karnych (Direzione Generale della Giustizia Penale)
Biuro III – Centralne Biuro Rejestru Karnego (Ufficio III – Casellario Centrale)
Piazza di Firenze, 27
00186 Roma
Tel.: +39 06 68189 217, +39 06 68189 247
Faks: +39 06 6880 7558
E-mail:
casellario.centrale@giustizia.it
Ostatnia aktualizacja: 18/06/2018
Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej.
Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja
Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi.
Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się
w informacji prawnej.
Rejestry karne - Cypr
Komendant Główny Policji (Arhigos Astunomias)
Następujące departamenty policji cypryjskiej są organami właściwymi do przekazywania informacji w imieniu Komendanta Głównego Policji:
1. Biuro ds. Wcześniejszych Wyroków Skazujących: Przestępstwa (Arheio Proigoumenon Poinikon Katadikon)
Adres:
Tmima Γ΄ (C΄)
Arhigeio Astunomias (Komenda Główna Policji)
Odos Antistratigou Evangelou Floraki
T.K. 1478
Lefkosía
Tel.: +357 (22) 808386

Faks: +357 (22) 808653
E-mail:
cro@police.gov.cy,
ekoutsofti@police.gov.cy
Departament ten jest odpowiedzialny za przekazywanie informacji na podstawie art. 4, art. 6 i art. 7 decyzji ramowej Rady 2009/315/WSiSW.
Udziela on informacji na temat wcześniejszych wyroków skazujących.
2. Biuro ds. Wcześniejszych Wyroków Skazujących: Ruch Drogowy (Arheio Proigoumenon Trohaion Katadikon)
Adres:
Tmima Trohaias
Arhigeio Astunomias (Komenda Główna Policji)
Odos Antistratigou Evangelou Floraki
T.K. 1478
Lefkosía
Tel.: +357 (22) 607540, +357 (22) 607539
Faks: +357 (22) 607596
E-mail:
mefstathiou@police.gov.cy
Departament ten jest odpowiedzialny za przekazywanie informacji na podstawie art. 4, art. 6 i art. 7 decyzji ramowej Rady 2009/315/WSiSW.
Udziela on informacji na temat wcześniejszych wyroków skazujących.
3. Dyrekcja ds. Współpracy Policyjnej i Unii Europejskiej (Dieuthunsi Europaikis Enosis & Diethnous Astunomikis Sunergasias)
Adres:
Arhigeio Astunomias (Komenda Główna Policji)
Odos Antistratigou Evangelou Floraki
T.K. 1478
Lefkosía
Tel.: +357 (22) 607841/ 2/ 3
Faks: +357 (22) 607898
E-mail:
euipcd@police.gov.cy

mailto:mefstathiou@police.gov.cy

Departament ten jest odpowiedzialny za przekazywanie informacji na podstawie art. 7 decyzji ramowej Rady 2009/315/WSiSW.
Ostatnia aktualizacja: 23/07/2019
Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej.
Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja
Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi.
Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się
w informacji prawnej.
Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji
językowej
. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie
tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Rejestry karne - Łotwa
Centrum Informacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Łotewskiej (Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs)
Adres:
Bruņinieku iela 72b
Rīga
LV-1009
Tel.: +371 67208581, +371 67208425
Faks: +371 67208429
E-mail:
ssn@ic.iem.gov.lv
Ostatnia aktualizacja: 07/06/2017
Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej.
Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja
Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi.
Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się
w informacji prawnej.
Rejestry karne - Litwa
Departament Technologii Informacyjnych i Komunikacji w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej (Informatikos ir ryšių
departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos)
Adres:
Šventaragio gatvė 2
LT-01510 Vilnius
Tel.: +370 5 271 71 77
Faks: +370 5 271 89 21
E-mail:
ird@vrm.lt
Ostatnia aktualizacja: 18/02/2019
Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej.
Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja
Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi.
Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się
w informacji prawnej.
Rejestry karne - Luksemburg
Prokuratura Generalna (Parquet Général)
Adres:
Cité Judiciaire

Bâtiment CR
Plateau du St Esprit
L- 2080 Luxembourg
Tel.: +352 47 59 81 393
Faks: +352 47 05 50
E-mail:
parquet.general@justice.etat.lu
Ostatnia aktualizacja: 20/12/2018
Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej.
Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja
Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi.
Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się
w informacji prawnej.
Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji
językowej
. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie
tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Rejestry karne - Węgry
Urząd Rejestru Karnego (Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság)
Adres:
Vaskapu utca 30/A
1097 Budapest
Tel.: +36 1 455 21 02
Faks: +36 1 455 21 03
E-mail:
bnyo@ahiv.hu
Strona internetowa:
http://www.nyilvantarto.hu/hu/
Ostatnia aktualizacja: 15/05/2013
Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej.
Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja
Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi.
Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się
w informacji prawnej.
Rejestry karne - Malta
Biuro Rejestru Karnego (Criminal Record Office)
Adres:
Police General Headquarters
Kalcidonju Square
Floriana
Tel.: +356 22942142
Faks: +356 22942678
E-mail:
cro.police@gov.mt
Ostatnia aktualizacja: 15/07/2013
Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej.
Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja
Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi.
Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się
w informacji prawnej.
Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji
językowej
. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie
tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Rejestry karne - Niderlandy
Służba Informacji Sądowych (Justitiële Informatiedienst - JustID)
Adres:
PO Box 337
7600 AH Almelo
Tel.: +31 88 998 9000
Faks: +31 546 813 003
E-mail:
ecris@justid.nl
Ostatnia aktualizacja: 15/07/2013
Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej.
Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja
Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi.
Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się
w informacji prawnej.
Rejestry karne - Austria
Regionalna Komenda Policji w Wiedniu, Biuro Rejestru Karnego (Landespolizeidirektion Wien, Strafregisteramt)
Adres:
Fachbereich Strafregisteramt
Schottenring 7 - 9
1010 Wien
Tel.: +43(0)1 31310 79231

Faks: +43(0)1 31310 79209
E-mail: lpd-w-sva-2-2-strafregisteramt@polizei.gv.at
Ostatnia aktualizacja: 30/05/2018
Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej.
Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja
Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi.
Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się
w informacji prawnej.
Rejestry karne - Polska
Ministerstwo Sprawiedliwości - Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego
Adres:
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa
Telefon: +48 22 39 76 200, +48 22 39 76 220
Fax: +48 22 39 76 205
E-mail:
krk@ms.gov.pl
Ostatnia aktualizacja: 13/01/2017
Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej.
Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja
Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi.
Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się
w informacji prawnej.
Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji
językowej
. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie
tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Rejestry karne - Portugalia
Dyrekcja Generalna ds. Administracji Wymiarem Sprawiedliwości – Dyrekcja Usług Identyfikacji Karnej (Direção-Geral da Administração da Justiça - Direção
de Serviços de Identificação Criminal)
Adres:
Av. D. João II, nº 1.08.01 D/E, 13º
1990-097 Lisboa
Tel.: +351 217 906 200/1
Faks: +351 211 545 113
E-mail:
correio@dgaj.mj.pt
Strona internetowa:
http://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home
Zgodnie z prawem portugalskim, oprócz organów sądowych i policyjnych, wyciąg z rejestru karnego może uzyskać jedynie osoba zainteresowana lub osoba
działająca w jej imieniu lub interesie.
Każdy, kto składa wniosek o wyciąg z rejestru karnego, musi dowieść, że jest osobą zainteresowaną oraz że informacje we wniosku są prawdziwe, w drodze
okazania ważnego dokumentu identyfikacyjnego.
Wnioski należy składać osobiście w organach centralnych, kancelariach sądu lub sekretariatach sieci punktów obywatelskich (Lojas do Cidadão), bądź też w
biurach usług obywatelskich (Postos de Atendimento ao Cidadão).
Osoby mające miejsce pobytu poza Portugalią mogą złożyć wniosek zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds.
Administracji Wymiarem Sprawiedliwości lub w placówkach dyplomatycznych bądź konsularnych.
Ostatnia aktualizacja: 18/07/2013
Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej.
Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja
Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi.
Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się
w informacji prawnej.
Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji
językowej
. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie
tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Rejestry karne - Rumunia
Dyrekcja ds. Rejestru Karnego, Statystyka i Rejestr Operacji, Komenda Główna Rumuńskiej Policji ( Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative,
Inspectoratul General al Poliţiei Române)
Adres:
Şos. Mihai Vodă, număr 6
sector 5 Bucureşti
cod poştal 050043
Tel.: + 40 21 316 49 75
Faks: + 40 21 317 87 90
E-mail: cazier@politiaromana.ro
Ostatnia aktualizacja: 17/05/2016
Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej.
Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja
Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi.
Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się
w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji
językowej

. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie

tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Rejestry karne - Słowenia
Ministerstwo Sprawiedliwości i Administracji Publicznej
Departament Rejestru Karnego oraz Rejestru Orzeczeń w sprawie Resocjalizacji Nieletnich (Oddelek za kazensko evidenco in evidenco vzgojnih ukrepov)
Adres:
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
Tel.: + 386 (0)1 369 5342
Faks: + 386 (0)1 369 5625
E-mail:
ke.mp@gov.si
Ostatnia aktualizacja: 04/11/2013
Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej.
Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja
Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi.
Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się
w informacji prawnej.
Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji
językowej
. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie
tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Rejestry karne - Słowacja
Biuro Rejestru Karnego, Biuro Prokuratury Republiki Słowackiej (Register trestov Generálnej Prokuratúry Slovenskej republiky)
Adres:
Kvetná 13
814 23 Bratislava
Tel.: +421 2 502 16 134, +421 2 555 66 879 , +421 2 502 16 236
Faks: +421 2 502 16 249
E-mail:
register.trestov@genpro.gov.sk
Ostatnia aktualizacja: 31/08/2018
Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej.
Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja
Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi.
Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się
w informacji prawnej.
Rejestry karne - Finlandia
Centrum Rejestru Prawnego (Oikeusrekisterikeskus)
Adres:
PO BOX 157
FI–13101 Hämeenlinna
Tel.: +358 29 56 65631
Faks: +358 29 56 65770
E-mail:
oikeusrekisterikeskus@om.fi
Strona internetowa:
https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/asiakaspalvelu/rekisteritotteetjatodistukset/rikosrekisteri.html
Ostatnia aktualizacja: 30/06/2019
Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej.
Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja
Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi.
Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się
w informacji prawnej.
Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji
językowej
. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie
tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Rejestry karne - Wielka Brytania
Centralny Organ Zjednoczonego Królestwa ds. Wymiany Informacji z Rejestrów Karnych (UK Central Authority for Exchange of Criminal Records)
Adres:
ACRO
PO BOX 481
Fareham
PO14 9FS
Tel.: +44 1489 569 805
E-mail:
international.requests@acro.pnn.police.uk
Centralny Organ Zjednoczonego Królestwa ds. Wzajemnej Pomocy Prawnej (UK Central Authority for Mutual Legal Assistance)
http://www.homeoffice.gov.uk/police/mutual-legal-assistance/case-handling-arrangements/contact-details/
Ostatnia aktualizacja: 12/07/2017
Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej.
Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja
Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi.

Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się
w informacji prawnej.

