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ECRIS-TCN
Karistusregistrite infosüsteem 
kolmandate riikide kodanike kohta
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Mis on ECRIS-TCN?
Euroopa karistusregistrite infosüsteem kolmandate riikide 
kodanike kohta (ECRIS-TCN) on kokkulangevuse või selle 
puudumise tuvastamisel põhinev keskne süsteem, mis 
täiendab olemasolevat EL-i karistusregistrite andmebaasi 
(ECRIS) teabega EL-is süüdimõistetud kolmandate riikide 
kodanike kohta. Süsteem võimaldab kiiresti välja selgitada, 
millisel liikmesriigil on andmeid kolmanda riigi kodaniku 
suhtes tehtud varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste 
kohta.

Eelised
Süsteem annab kohtunikele, prokuröridele ja teistele 
asjaomastele institutsioonidele lihtsa juurdepääsu 
põhjalikule teabele isiku kriminaalkaristuste kohta, 
olenemata sellest, millises liikmesriigis see isik varem süüdi 
mõisteti. Karistusregistri andmete tõhus vahetamine 
on oluline piiriülese kuritegevuse vastu võitlemisel. 
ECRIS-TCN aitab kaasa karistuste ning kohtuotsuste 
vastastikuse tunnustamise põhimõtte rakendamisele 
niisuguses ühises õigus- ja julgeolekualas, kus 
inimesed liiguvad vabalt, nagu seda on Schengeni ala.

eu-LISA ja JSK infosüsteemid
Alates 2012. aastast on eu-LISA-l olnud tähtis roll 
Euroopa Liidu julgeoleku seisukohalt ülioluliste 
suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimises. 
Nende hulka kuuluvad juba olemasolevad Eurodac, 
SIS ja VIS ning uued süsteemid ECRIS-TCN, EES ja 
ETIAS.

 
Nimetatud süsteemid ja nendevaheline 
koostalitlusvõime toovad Euroopa justiits- ja 
siseküsimuste (JSK) valdkonnas endaga kaasa 
olulisi muudatusi. eu-LISA välja töötatud 
tehnoloogiad aitavad liikuda vananenud 

eraldiseisvatelt IT-lahendustelt uutele terviklikele 
lähenemisviisidele, mis järgivad iga üksiku süsteemi algseid 
eesmärke ja tagavad andmekaitse nõuded. 

eu-LISA tagab, et Euroopa Liidu vabadusel, turvalisusel 
ja õigusel rajaneva ala IT- süsteemid toimiksid kindlalt ka 
tulevaste põlvkondade jaoks.

eu-LISA peakorter asub Tallinnas (Eestis), infosüsteemide 
operatiivjuhtimine toimub Strasbourgis (Prantsusmaal) ja 
varuandmekeskus on Sankt Johann im Pongaus (Austrias). 
eu-LISA-l on ka esindus Brüsselis (Belgias).
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