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Ez a dokumentum áttekintést nyújt az Európai Unió Bíróságának büntetőjogi ügyekben alkalmazott 
ítélkezési gyakorlatáról az Európai Unió Alapjogi Chartájának 50. cikkében és a Schengeni 
Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 54–58. cikkeiben meghatározott ne bis in idem 
elvére vonatkozóan. Adott esetben az emberi jogok európai egyezményére (EJEE) és az Emberi 
Jogok Európai Bíróságának (EJEB) ítélkezési gyakorlatára is hivatkoznak. E dokumentum célja, 
hogy iránymutatást nyújtson a ne bis in idem elvének transznacionális összefüggésben történő 
alkalmazásához. 

Az Európai Unió Bíróságának a ne bis in idem elvére vonatkozóan büntetőjogi ügyekben 
alkalmazott ítélkezési gyakorlatáról szóló Eurojust-áttekintés 2020. évi kiadását 2020. 
március 15-ig frissítették. Az előző, 2017-ben közzétett kiadáshoz képest öt további ítéletet 
tartalmaz, így a 2003 és 2020 között hozott ítéletek száma összesen 20-ra emelkedik. 

Az ítélkezési gyakorlat áttekintése tartalmazza a Bíróság ítéleteinek összefoglalását olyan fontos 
kulcsszavak szerint kategorizálva, amelyek tükrözik a ne bis in idem elvének fő elemeit. A 
dokumentum elején a kulcsszavak táblázata és az ítéletek időrendi felsorolása is megtalálható. 

Az aktualizált változat többek között a következő fő témákra terjed ki: 

• Jogi keret és a különböző rendelkezések közötti kapcsolat. 

• A ne bis in idem elv alkalmazásának időbeli hatálya. 

• A ne bis in idem elv alkalmazásának tárgyi hatálya. Ez a rész kifejezetten az eljárás és a 
büntetések büntető jellegének kulcselemeivel, az elkövető személyazonosságával, a tények 
azonosításával és a határozat végleges jellegével foglalkozik. 

• A ne bis in idem elv korlátozásai. E tekintetben a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról 
szóló egyezmény 55. cikke szerinti „végrehajtási feltétel” mellett az Európai Unió Bírósága is 
foglalkozott a közelmúltban a büntetőeljárások, a büntetések, a közigazgatási eljárások és a 
büntető jellegű büntetések megkettőzésével. 

Az ı́téletek tárgymutatói és összefoglalói nem teljes körűek, és csak hivatkozásként vagy kiegészı́tő 
eszközként használhatók a gyakorló szakemberek számára. Ezeket az Eurojust készı́tette, és nem 
kötelezik a Bı́róságot. Az összefoglalók a Bı́róság ı́téleteinek teljes szövegére mutató linkeket is 
tartalmaznak, amelyek a Bı́róság honlapján, az EU valamennyi hivatalos nyelvén megtalálhatók. 
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