Likumpārkāpēju rehabilitācija un informācijas
atklāšana nodarbinātības nolūkos
Likumpārkāpēju rehabilitācijas likums (Bailiwick of
Guernsey), 2002. gads, paredz to cilvēku rehabilitāciju, kuri
ir notiesāti par noziegumu. Tas nozīmē, ka pēc noteikta
laika, kas ir atkarīgs no soda un kurā nav izdarīti citi
pārkāpumi, notiesājošais spriedums kļūst „dzēsts”. Šādai
notiesāšanai vairs nebūtu jāparādās sodāmības reģistros,
kas tiek pārbaudītas nodarbinātības nolūkos, un tas nav
jāatklāj.
Šajā tabulā ir uzskaitīti attiecīgie termiņi. Turpmākie
notiesāto spriedumi var mainīt “tīro periodu”. Noteikumi
par vairāk nekā 30 mēnešu ieslodzījumu nekad netiks
dzēsti.
Soda Ilgums
6 - 30 mēnešu ieslodzījums
Līdz 6 mēnešu ieslodzījumam
Sods, kopienas darbs
Probācija
Ilgums (Caution)

Tīrais Periods
Pieaugušais
10 gadi
7 gadi
5 gadi
1 gadi *
6 mēneši

Nepilngadīgais
5 gadi
3.5 gadi
2.5 gadi
1 gadi *
6 mēneši

* ja probācijas rīkojuma ilgums ir ilgāks par 1 gadu, notiesāšana
netiks izdzēsta .

Saskaņā ar likumpārkāpēju rehabilitācijas likumu un ar to
saistīto prakses kodeksu dzēsta
sodāmība parasti
neietekmē personas piemērotību nodarbinātībai, un tas nav
jānorāda jebkurā darbā pieņemšanas procesā.
Ir darba vietas, kas var piesaistīt augstāku pārbaudes līmeni,
tad būs jāpaziņo dzēsta sodāmība . Tās parasti ir profesijas,
kurās
notiesājošais
spriedums
var
norādīt
uz
nepieciešamību pēc riska atskaites no pārvaldes , ko veic
darba devējs (piemēram, bērnu aprūpe) vai kur ir
sagaidāma augstāka integritātes pakāpe (piemēram,
tiesībaizsardzība).

Kas ir standarta Izziņa par (ne)sodāmību?
Pamatinformācija ir visu spriedumu un brīdinājumu izziņa,
kas reģistrēta policijas nacionālajā datorā un vietējās policijas
sistēmās. Darba devējs / potenciālais darba devējs vai cita
persona var lūgt iesniegt vienu.

Kā iegūt Izziņu par (ne)sodāmību?
Dokumentus un pieprasījumu izziņas sagatavošanai var
iesniegt personīgi ierodoties the New Jetty. Dokumentu
iesniegšana un sagatavoto izziņu saņemšana tiek veikta katru darba dienu (no pirmdienas līdz piektdienai) no plkst.
9:00 līdz plkst. 15:00.
Jums tiks dota veidlapa, kas jāaizpilda. Veidlapā tiek
pieprasīta informācija, piemēram, jūsu vārds, iepriekšējais
vārds, adrese, dzimšanas vieta un datums.
Atklāšanas un pārbaudes personāla darbinieks piedalīsies
Jūsu veidlapas pieņemšanā. Jums būs jāiesniedz foto
identifikācijas forma. Turpmāk uzskaitīti pieņemto
identifikācijas veidi.





Pase
Guernsijas/UK vadītāja apliecība (ar datorizētu
fotogrāfiju)
EU ID karte
UK Pilsoņu karte

Pamatinformācijas atklāšana maksā £ 20. Tas būs jāmaksā
pieteikuma iesniegšanas brīdī.To var apmaksāt ar skaidru
naudu, čeku (kas maksājams States of Guernsey) vai
kredītkarti / karti. Tiks izsniegta kvīts.
Jūsu veidlapa tiks pārbaudīta, lai pārliecinātos, ka tā ir pareizi
aizpildīta, Jūsu identifikācija tiks kopēta un saņemsiet kvīti
par maksājumu. Jūsu pamatinformācija tiks sagatavota un
nosūtīta uz veidlapā norādīto adresi 4 nedēļu laikā. Jūs varat
to nodot izpaušanai ikvienam, kuram vēlaties.

Vai dati ir pareizi?
Būs jāpārliecinās, ka visi dati, kas iekļauti
pamatinformācijā, attiecas uz Jums. Lai atbalstītu šo
procesu, ir svarīgi, lai Jūs, iesniedzot pieteikumu par
pieprasījumu izziņai , sniegtu pēc iespējas vairāk
informācijas, jo īpaši attiecībā uz citiem nosaukumiem,
kurus lietojat vai kādreiz esat izmantojis(-usi), piemēram,
pirmslaulības uzvārdu vai iepriekšējo laulāto vārdu.
Ja uzskatāt, ka saņemtā informācija ir nepareiza vai
informācija nav Jūsu pašu, sazinieties ar informācijas
nodošanas personālu (kontaktinformāciju var atrast šīs
veidlapas aizmugurē).
Tiks veikts viss iespejams, lai nodrošinātu, ka visas kļūdas
tiek izlabotas vai ka ir sniegts papildu skaidrojums par to,
kāpēc dati ir jūsu izpaušanā.
Lai iegūtu plašāku informāciju par Jūsu datu aizsardzības
tiesībām un to, kā mēs pārvaldām Jūsu informāciju, lūdzu,
skatieties www.guernsey.police.uk

Citi informācijas atklāšanas veidi
Pareizs izziņas pieprasījumus
Papildu padomus par citiem informācijas atklāšanas
veidiem, norādījumus var iegūt Informācijas atklāšanas un
pārbaudes nodaļā.
E-pasts: Disclosures@guernsey.pnn.police.uk

Sertifikāta pieprasījums ir izzina darba vietai Bailiwick. Tajā
sniegta informācija par notiesājošiem spriedumiem un / vai
brīdinājumiem, kas ir vai nu relatīvi jauni vai nopietni, un ir
piemēroti lielākai daļai ar darbu saistītu sodāmības reģistru
pārbaudēm.

Tomēr ir dažas darba vietas (gan apmaksātas, gan
brīvprātīgas), kas prasa augstāku informācijas atklāšanas
līmeni. Tās parasti ir darba vietas, kas koncentrējas uz bērnu
un neaizsargātu pieaugušo aprūpi vai saskarsmi ar tiem.

Varat arī sazināties ar Gernsijas policijas informācijas
nodaļu, lai apspriestu, vai būtu piemērots augstāks
informācijas atklāšanas līmenis.

GUERNSEY POLICE
DISCLOSURE and VETTING UNIT
IZZIŅA PAR (NE)SODĀMĪBU
KONTAKTI
Disclosure & Vetting Unit
c/o Guernsey Border Agency
New Jetty
White Rock
St Peter Port
Guernsey
GY1 2LL
Telefons – 01481 741462
Darba laiks :- 09.00 – 15.00
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