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Dit document geeft een overzicht van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie 
(het Hof) over het ne bis in idem-beginsel in strafzaken krachtens artikel 50 van het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie (het Handvest) en de artikelen 54 tot en met 58 van de 
Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen (SUO). Waar relevant wordt ook 
verwezen naar het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM) en de 
rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Het doel van dit 
document is het bieden van richtsnoeren voor de toepassing van het ne bis in idem-beginsel in een 
transnationale context. 

De editie van 2020 van het overzicht van Eurojust over de rechtspraak van het Hof over het 
ne bis in idem-beginsel in strafzaken is bijgewerkt tot 15 maart 2020. De vorige editie 
(gepubliceerd in 2017) is uitgebreid met vijf nieuwe arresten, waarmee het totale aantal arresten 
voor de periode 2003-2020 op 20 komt. 

Het overzicht van de rechtspraak bevat samenvattingen van de arresten van het Hof, die zijn 
ingedeeld aan de hand van een aantal belangrijke trefwoorden in aansluiting op het ne bis in idem-
beginsel. Aan het begin van het document is ook een tabel met trefwoorden en een chronologische 
lijst van arresten opgenomen. 

In de bijgewerkte versie komen onder meer de volgende hoofdonderwerpen aan bod. 

• Wettelijk kader en verband tussen de verschillende bepalingen. 

• Temporeel toepassingsgebied van het ne bis in idem-beginsel. 

• Materiële werkingssfeer voor de toepassing van het ne bis in idem-beginsel. In dit deel 
wordt specifiek ingegaan op de belangrijkste elementen van de strafrechtelijke aard van de 
procedures en sancties, de identiteit van de overtreder, de feiten en de onherroepelijke aard 
van de beslissing. 

• Beperkingen van het ne bis in idem-beginsel. Naast de "uitvoeringsvoorwaarde" 
krachtens artikel 55 van de SUO, heeft het Hof zich in dit verband onlangs ook gebogen over 
de overlapping van strafprocedures en sancties en van administratieve procedures en 
sancties van strafrechtelijke aard. 

Het register en de samenvattingen van de arresten zijn niet uitputtend en dienen uitsluitend ter 
informatie en als aanvullend instrument voor rechtsbeoefenaren. Zij zijn opgesteld door Eurojust en 
hebben geen bindende werking voor het Hof. De samenvattingen bevatten links naar de volledige 
tekst van de arresten van het Hof, die in alle officiële talen van de EU te vinden zijn op de website 
van het Hof. 
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