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Το παρόν έγγραφο παρέχει επισκόπηση της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(το «ΔΕΕ») που σχετίζεται με την αρχή ne bis in idem σε ποινικές υποθέσεις, δυνάμει του άρθρου 50 
του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο «Χάρτης») και των άρθρων 
54 έως 58 της Σύμβασης εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν (η «ΣΕΣ»). Κατά περίπτωση, το 
παρόν έγγραφο περιλαμβάνει επίσης αναφορές στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (η « ΕΣΔΑ ») και στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (« ΕΔΔΑ »). Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι η παροχή καθοδήγησης σχετικά με 
την εφαρμογή της αρχής ne bis in idem σε διακρατικό επίπεδο. 

Η  έκδοση του 2020 της Eurojust η οποία πραγματεύεται τη νομολογία του Δικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζεται με την αρχή ne bis in idem σε ποινικές υποθέσεις 
είναι επικαιροποιημένη έως και τις 15 Μαρτίου 2020. Σε σύγκριση με την προηγούμενη 
έκδοση, η οποία δημοσιεύτηκε το 2017, η έκδοση του 2020 περιλαμβάνει πέντε επιπλέον 
αποφάσεις, αυξάνοντας τον αριθμό των αποφάσεων μεταξύ των ετών 2003 και 2020 συνολικά σε 
20. 

Η επισκόπηση της νομολογίας περιλαμβάνει περιλήψεις των αποφάσεων του ΔΕΕ οι οποίες έχουν 
κατηγοριοποιηθεί βάσει ενός συνόλου από σημαντικές λέξεις-κλειδιά που αντικατοπτρίζουν τα 
κύρια στοιχεία της αρχής ne bis in idem. Στην αρχή του εγγράφου παρατίθενται επίσης ένας 
πίνακας με λέξεις-κλειδιά καθώς και ένας χρονολογικός κατάλογος των αποφάσεων. 

Η επικαιροποιημένη έκδοση καλύπτει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα κύρια θέματα. 

• Νομικό πλαίσιο και σχέσεις μεταξύ των διαφόρων διατάξεων. 

• Χρονικό πεδίο εφαρμογής της αρχής ne bis in idem. 

• Καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής της αρχής ne bis in idem. Η συγκεκριμένη ενότητα εξετάζει 
ειδικότερα τα βασικά στοιχεία του ποινικού χαρακτήρα των διαδικασιών και των 
κυρώσεων, την ταυτότητα του παραβάτη, την ταυτότητα των πραγματικών περιστατικών 
και τον αμετάκλητο χαρακτήρα της απόφασης. 

• Περιορισμοί στην αρχή ne bis in idem. Στο πλαίσιο αυτό, πέρα από την «προϋπόθεση 
εκτέλεσης» δυνάμει του άρθρου 55 της ΣΕΣ, το ΔΕΕ εξέτασε πρόσφατα και τη σώρευση 
ποινικών διώξεων και ποινικών κυρώσεων καθώς και διοικητικών διώξεων και 
διοικητικών κυρώσεων ποινικού χαρακτήρα. 

Ο καταά λογος και οι περιληά ψεις των αποφαά σεων του Δικαστηριάου αναφεάρονται ενδεικτικαά  και 
πρεάπει να χρησιμοποιουά νται αποά  τους επαγγελματιάες μοά νο ως σημειάα αναφοραά ς και ως 
συμπληρωματικαά  εργαλειάα. Έχουν εκπονηθειά αποά  την Eurojust και δεν δεσμευά ουν το ΔΕΕ. Οι 
συνοά ψεις περιεάχουν συνδεάσμους προς τα πληά ρη κειάμενα των αποφαά σεων του ΔΕΕ, τα οποιάα ειάναι 
διαθεάσιμα σε οά λες τις επιάσημες γλωά σσες της ΕΕ, στον ιστοά τοπο του ΔΕΕ. 
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