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Tento dokument přináší přehled judikatury Soudního dvora Evropské unie („SDEU“) s ohledem na 
zásadu ne bis in idem (ne dvakrát o tomtéž) v trestních věcech podle článku 50 Listiny základních 
práv Evropské unie (dále jen „listina“) a článků 54 až 58 Úmluvy k provedení Schengenské dohody. 
V případě potřeby se odkazuje rovněž na Evropskou úmluvu o lidských právech (dále jen „EÚLP“) a 
na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „ESLP“). Cílem tohoto dokumentu je 
poskytnout pokyny k uplatňování zásady ne bis in idem v nadnárodním kontextu. 

Vydání přehledu judikatury SDEU o zásadě ne bis in idem v trestních věcech z roku 2020 
sestavené Eurojustem je aktuální ke dni 15. března 2020. V porovnání s předchozím vydáním 
(z roku 2017) obsahuje pět nových rozsudků, celkem tedy 20 rozsudků za období 2003–2020. 

Přehled judikatury uvádí shrnutí rozsudků SDEU roztříděných podle vybraných důležitých 
klíčových slov, která odrážejí hlavní prvky zásady ne bis in idem. Na začátku dokumentu naleznete 
rovněž tabulku klíčových slov a chronologický seznam rozsudků. 

Aktualizovaná verze zahrnuje mimo jiné tato hlavní témata: 

• Právní rámec a vztah mezi různými ustanoveními. 

• Časová působnost použití zásady ne bis in idem. 

• Věcná působnost použití zásady ne bis in idem. Tento oddíl se zabývá konkrétně 
klíčovými prvky trestní povahy řízení a sankcí, totožnosti pachatele, totožnosti skutků a 
konečné povahy rozhodnutí. 

• Omezení zásady ne bis in idem. V této souvislosti se SDEU kromě „podmínky 
výkonu“ podle článku 55 Úmluvy k provedení Schengenské dohody nedávno zabýval rovněž 
kumulací stíhání i sankcí trestní povahy, ale také otázkou správních stíhání a sankcí trestní 
povahy. 

Seznam a shrnutı́ rozsudků nejsou vyčerpávajı́cı́ a majı ́být použity pouze pro informaci a jako 
doplňkový nástroj pro odbornı́ky z praxe. Byly vypracovány Eurojustem a pro SDEU nejsou závazné. 
Shrnutı́ obsahujı́ odkazy na plná zněnı́ rozsudků SDEU, která jsou k dispozici ve všech úřednı́ch 
jazycı́ch EU na internetových stránkách SDEU. 

https://europa.eu/!Bv67Nx
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/ecran-d-accueil

