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В настоящия документ се прави преглед на съдебната практика на Съда на Европейския 
съюз във връзка с принципа ne bis in idem в наказателни производства съгласно член 50 от 
Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“) и членове 54—58 от 
Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген. Когато е уместно, се прави 
позоваване и на Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и съдебната практика 
на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Целта на настоящия документ е да 
предостави насоки относно прилагането на принципа ne bis in idem в транснационален 
контекст. 

Актуализираното издание за 2020 г. на прегледа на Евроюст на съдебната практика на 
Съда на ЕС във връзка с принципа ne bis in idem в наказателни производства за 2020 г. 
включва дела до 15 март 2020 г. В сравнение с предишното издание, публикувано през 
2017 г., документът съдържат пет допълнителни съдебни решения, което прави общо 20 
решения, постановени между 2003 г. и 2020 г. 

Прегледът на съдебната практика съдържа резюмета на решенията на Съда на ЕС, 
категоризирани по набор от важни ключови думи, които отразяват основните елементи на 
принципа ne bis in idem. В началото са дадени също таблица с ключови думи и хронологичен 
списък на решенията. 

Актуализираната версия обхваща, наред с другото, следните основни теми: 

• правна рамка и връзка между различните разпоредби; 

• времеви обхват на прилагане на принципа ne bis in idem; 

• материално приложно поле на принципа ne bis in idem. В този раздел се обръща 
специално внимание на основните елементи на наказателния характер на 
производствата и на санкциите, самоличността на извършителя, идентичността на 
фактите и окончателния характер на решението. 

• Ограничения на принципа ne bis in idem. В това отношение, освен „условието за 
изпълнение“ по член 55 от Конвенцията за прилагане на споразумението от Шенген, 
Съдът на ЕС също така наскоро разгледа дублирането на наказателни производства 
и санкции с административни производства и санкции с наказателноправен 
характер. 

Индексът и резюметата на решенията не са изчерпателни и трябва да се използват само за 
справка и като допълнителен инструмент за практикуващи юристи. Те са изготвени от 
Евроюст и не обвързват Съда на ЕС. Резюметата съдържат линкове към пълните текстове на 
решенията на Съда на ЕС, преведени на всички официални езици на ЕС на уебсайта на Съда 
на ЕС. 
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