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Dette dokument giver et overblik over Den Europæiske Unions Domstols ("EU-Domstolens") 
retspraksis vedrørende ne bis in idem-princippet i straffesager i henhold til artikel 50 i Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder ("chartret") og artikel 54-58 i 
konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen ("gennemførelseskonventionen"). Hvor det er 
relevant, henvises der også til den europæiske menneskerettighedskonvention og Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols retspraksis. Formålet med dette dokument er at vejlede om 
anvendelsen af ne bis in idem-princippet i en tværnational sammenhæng. 

2020-udgaven af Eurojusts oversigt over EU-Domstolens retspraksis vedrørende ne bis in 
idem-princippet i straffesager er blevet ajourført pr. 15. marts 2020. I forhold til den tidligere 
udgave, der blev offentliggjort i 2017, indeholder den fem yderligere domme, så den dermed 
omfatter 20 domme mellem 2003 og 2020. 

Oversigten over retspraksis indeholder sammenfatninger af EU-Domstolens domme, kategoriseret 
efter et sæt vigtige nøgleord, som afspejler de vigtigste elementer i ne bis in idem-princippet. I 
begyndelsen af dokumentet findes der også en tabel med nøgleord og en kronologisk liste over 
domme. 

Den ajourførte udgave omfatter bl.a. følgende hovedemner. 

• De retlige rammer og forholdet mellem de forskellige bestemmelser. 

• Det tidsmæssige anvendelsesområde for ne bis in idem-princippet. 

• Det materielle anvendelsesområde for ne bis in idem-princippet. Dette afsnit 
omhandler specifikt de centrale elementer i procedurernes og sanktionernes strafferetlige 
karakter, gerningsmandens identitet, de faktiske omstændigheder og afgørelsens endelige 
karakter. 

• Begrænsninger i ne bis in idem-princippet. I denne henseende behandlede EU-
Domstolen også for nylig — ud over "fuldbyrdelsesbetingelsen" i 
gennemførelseskonventionens artikel 55 — gentagelse af strafferetlige procedurer og 
sanktioner og administrative procedurer og sanktioner af strafferetlig karakter. 

Indholdsfortegnelsen og sammendragene af dommene er ikke udtømmende og er kun beregnet som 
reference og et supplerende redskab for fagfolk. De er udarbejdet af Eurojust og er ikke bindende 
for EU-Domstolen. Sammendragene indeholder links til den fulde ordlyd af EU-Domstolens domme, 
som findes på EU-Domstolens websted på alle EU's officielle sprog. 
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