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Šiame dokumente apžvelgiama Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ESTT) praktika dėl 
principo ne bis in idem baudžiamosiose bylose pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
(toliau – Chartija) 50 straipsnį ir Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo (toliau – KŠSĮ) 
54–58 straipsnius. Jei reikia, taip pat pateikiama nuoroda į Europos žmogaus teisių konvenciją 
(toliau – EŽTK) ir Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT) praktiką. Šio dokumento 
tikslas – pateikti principo ne bis in idem taikymo tarpvalstybiniame kontekste gaires. 

2020 m. Eurojusto parengta ESTT praktikos dėl principo ne bis in idem baudžiamosiose 
bylose apžvalga atnaujinta iki 2020 m. kovo 15 d. Palyginti su ankstesniu 2017 m. leidimu, joje 
aptarti penki papildomi sprendimai, taigi iš viso 20 2003–2020 m. priimtų sprendimų. 

Teismo praktikos apžvalgoje pateikiamos ESTT sprendimų santraukos, suskirstytos į kategorijas 
pagal svarbius raktinius žodžius, atspindinčius pagrindinius principo ne bis in idem elementus. 
Dokumento pradžioje taip pat pateikiama raktinių žodžių lentelė ir chronologine tvarka pateikiamų 
teismo sprendimų sąrašas. 

Atnaujintame leidime, be kita ko, aptariamos toliau nurodytos svarbiausios temos. 

• Teisinė sistema ir skirtingų nuostatų santykis. 

• Principo ne bis in idem taikymo sritis laiko atžvilgiu. 

• Principo ne bis in idem materialinė taikymo sritis. Šiame skirsnyje konkrečiai aptariami 
pagrindiniai proceso ir sankcijų baudžiamojo pobūdžio elementai, pažeidėjo tapatybė, 
faktinių aplinkybių tapatumas ir galutinis sprendimo pobūdis. 

• Principo ne bis in idem ribos. Be „vykdymo sąlygos“ pagal KŠSĮ 55 straipsnį, ESTT 
neseniai taip pat nagrinėjo baudžiamojo proceso ir sankcijų, taip pat administracinio 
proceso ir baudžiamojo pobūdžio sankcijų dubliavimosi klausimą. 

Sprendimų rodyklė ir santraukos nėra baigtinės. Jos naudotinos tik informacinėms reikmėms ir kaip 
papildoma priemonė specialistams. Jas parengė Eurojustas ir jos nėra privalomos ESTT. 
Santraukose pateiktos nuorodos į išsamias ESTT sprendimų versijas, kurias visomis oficialiosiomis 
ES kalbomis galima rasti ESTT interneto svetainėje. 

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

