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Mis on vanglakaristuse 

üleandmine ja raamotsus 

909?  

 

See infoleht sisaldab teavet raamotsuse 

909 alusel vangide ja vanglakaristuse 

üleandmise kohta.  

  

Nõukogu raamotsus 2008/909/JSK on 

ametlik nimetus vanglakarisuse 

vastastikuseks tunnistamiseks Euroopa 

Liidu liikmesriikide vahel.  

  

Mis on Euroopa Liidu 

liikmesriigid?  
  
Need on riigid, mis moodustavad Euroopa 

Liidu. Euroopa Liidu liikmesriigid on:  

  

Austria   

Belgia  

Bulgaaria  

Eesti  

Hispaania      

Horvaatia  

Iirimaa  

Itaalia  

Kreeka  

Küpros  

Leedu  

Luksemburg  

Läti  

Madalmaad  

Malta  

Poola  

Portugal  

Prantsusmaa  

Rootsi  

Rumeenia  

Saksamaa  

Slovakkia  

Sloveenia  

Soome  

Taani  

Tšehhi  

Ungari  

  

 

  

 

Kas sa saad üleandmist 

taotleda?  
  
Sa saad raamotsuse alusel taotleda 

vangistuse üleandmist ainult oma 

kodakondsusjärgsesse riiki või riiki, kus on 

sinu alaline elukoht.  

 

Sa ei saa vangistuse üleandmist taotleda 

juhul, kui sinu kodakondsusjärgne riik või 

riik, kus on sinu alaline elukoht, on riik, 

kus sa praegu vangistust kannad.  

 

Kui sa oled riigist väljasaadetav, siis 

saadetakse sind peale vangistuse ära 

kandmist riiki, mille kodanik sa oled. Sul 

on võimalus vangistuse üleandmist siiski 

taotleda enne vanglast vabanemist, et 

saaksid luua sidemeid oma perega ja 

töökeskustega.  

  

Kohustuslik vs. vabatahtlik 

üleandmine  
  
Kohustuslik üleandmine toimub ilma sinu 

nõusolekuta, kui sa oled vangistuse 

lõppedes riigist väljasaadetav. See võib 

toimuda automaatselt, sõltuvalt riigist, kus 

sa viibid.  

  

Vabatahtlik üleandmine tähendab, et sa 

nõustud enda vangistuse üleandmisega. 

Vastasel juhul ei toimu vanglakaristuse 

üleandmist. Selline üleandmine ei toimu 

automaatselt.  

  

Kui kaua üleandmine aega 

võtab?  
  

Üleandmise taotlemiseks kuluv aeg on 

riigiti erinev. Kui teine riik on taotluse 

saanud, peaks riik 90 päeva jooksul 

vastuse andma. Mõnikord võib see siiski 

kauem aega võtta.   

 

Viivituse põhjuseks võib olla:  

• dokumentide tõlkimine teise keelde 

• lisaküsimuste esitamine 

• karistuse pikkuse määramine  
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Protsess  
 

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kas üleandmisel karistus 

muutub?  

  

Karistuse määrad ja seadused on riigiti 

erinevad, seega võidakse sinu karistuse 

pikkust muuta selliselt, et see oleks 

sarnane sama kuriteo toime pannud 

kinnipeetavatega.  

  

Riikidel on ka erinevad reeglid 

ennetähtaegseks vabastamiseks või 

tingimisi vabastamiseks.  

  

  

Kas vangistuse tingimused 

jäävad samaks?  
  

Vangistuse tingimused võivad riigiti ja riigi 

piirkonniti erineda, seega on kõige parem 

vangistuse tingimustega tutvuda riikide 

infolehtedelt. Kui sul on ligipääs 

Internetile, siis on riikide infolehed leitavad 

EuroPrisi veebilehelt www.europris.org. 

Vastasel juhul küsi teavet 

vanglaametnikult.  

  

  
  
  

Lisainfo:  
  

See infoleht sisaldab ainult põhiteavet 
raamotsuse 909 kohta ja seetõttu on 
soovitatav, et sa:  
 
• selgitaksid välja, kas sa oled vanglast 

vabanedes riigist väljasaadetav või 

mitte.  

• tutvuksid põhjalikuma käsiraamatuga, 

mis on kättesaadav läbi 

vanglaametniku.  

• arutaksid protsessi algatamist koos 

vanglaametnikuga.  

• selleks, et saada rohkem 

informatsiooni  või ligipääsu 

käsiraamatule, külastaksid EuroPrisi 

veebilehte. Kui sul puudub ligipääs 

Internetile, siis küsi vajalikku teavet 

vanglaametnikult.  
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Taotlus

Taotlusega nõustumine või
keeldumine

Karistuse läbivaatamine

Riigid lepivad üleandmise
kuupäeva kokku

Saatmine vastuvõtvasse riiki
ja üleandmine võimudele

http://www.europris.org/

