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Šajā dokumentā ir dots pārskats par Eiropas Savienības Tiesas (EST) judikatūru attiecībā uz ne bis 
in idem principu krimināllietās atbilstoši Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (“Hartas”) 
50. pantam un Konvencijas, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, (“CISA”) 54.–58. pantam. Attiecīgi ir 
dotas atsauces arī uz Eiropas Cilvēktiesību konvenciju (“ECTK”) un Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
(“ECT”) judikatūru. Šā dokumenta mērķis ir sniegt norādījumus par ne bis in idem principa 
piemērošanu transnacionālā kontekstā. 

Eurojust pārskata 2020. gada redakcija par EST judikatūru attiecībā uz ne bis in idem 
principu krimināllietās tika atjaunināta līdz 2020. gada 15. martam. Salīdzinājumā ar 
iepriekšējo, 2017. gadā publicēto redakciju, tajā ir iekļauti pieci papildu spriedumi, tātad no 
2003. gada līdz 2020. gadam kopumā 20 spriedumu. 

Judikatūras pārskatā ir iekļauti EST spriedumu pārskati, kuri klasificēti atbilstoši svarīgu 
atslēgvārdu kopumam un atspoguļo ne bis in idem principa galvenos elementus. Dokumenta 
sākumā ir dota arī atslēgvārdu tabula un spriedumu hronoloģisks saraksts. 

Atjauninātajā versijā cita starpā ir iekļauti šādi galvenie temati. 

• Tiesiskais regulējums un saistība starp dažādiem noteikumiem. 

• Ne bis in idem principa piemērojamība laikā. 

• Ne bis in idem principa materiālā piemērojamība. Šajā sadaļā ir runa par tiesvedības un 
sodu krimināltiesiskā rakstura galvenajiem elementiem, likumpārkāpēja identitāti, faktu 
identitāti un lēmuma galīgo raksturu. 

• Ne bis in idem principa ierobežojumi. Šajā sakarībā papildus “izpildes nosacījumam” 
saskaņā ar CISA 55. pantu EST nesen pievērsās arī kriminālprocesu un sodu, kā arī 
krimināltiesiska rakstura administratīvo procedūru un sodu dubultošanai. 

Spriedumu indekss un kopsavilkumi nav izsmel̦oši, un tos drı̄kst izmantot tikai kā atsauci un kā 
papildu rı̄ku praktizējošiem speciālistiem.  Eurojust tos ir sagatavojusi, un tie nav saistoši EST. 
Kopsavilkumos ir iekl̦autas saites uz EST spriedumu pilniem tekstiem, kas atrodami visās ES 
oficiālajās valodās EST tı̄mekl̦a vietnē. 
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