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Niniejszy dokument zawiera przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
(zwanego dalej „TSUE”) dotyczącego zasady ne bis in idem w sprawach karnych na podstawie art. 
50 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej „Kartą”) oraz art. 54 – 58 Konwencji 
wykonawczej do układu z Schengen. W stosownych przypadkach odwołano się również do 
europejskiej konwencji praw człowieka (zwanej dalej „EKPC”) oraz do orzecznictwa Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka (zwanego dalej „ETPC”). Celem niniejszego dokumentu jest 
przedstawienie wytycznych dotyczących stosowania zasady ne bis in idem w kontekście 
transnarodowym. 

Opublikowany przez Eurojust w 2020 r. przegląd orzecznictwa TSUE dotyczącego zasady ne 
bis in idem w sprawach karnych został zaktualizowany o informacje do dnia 15 marca 2020 r. 
W porównaniu z poprzednią wersją, opublikowaną w 2017 r., zawiera on pięć dodatkowych 
wyroków, co daje w sumie 20 wyroków z lat 2003 – 2020. 

Przegląd orzecznictwa zawiera streszczenia wyroków TSUE uszeregowanych według zbioru 
ważnych słów kluczowych, które odzwierciedlają główne elementy zasady ne bis in idem. Na 
początku dokumentu znajduje się również tabela słów kluczowych i chronologiczny wykaz 
wyroków. 

Uaktualniona wersja obejmuje między innymi następujące główne tematy: 

• Ramy prawne i związek między różnymi przepisami. 

• Zakres czasowy stosowania zasady ne bis in idem. 

• Przedmiotowy zakres zastosowania zasady ne bis in idem. W niniejszej części 
omówiono w szczególności kluczowe elementy karnego charakteru postępowania i kar, 
tożsamość sprawcy, tożsamość zdarzeń oraz ostateczny charakter decyzji. 

• Ograniczenia zasady ne bis in idem. W tym względzie, oprócz „przesłanki wykonania” na 
podstawie art. 55 Konwencji wykonawczej do konwencji z Schengen, TSUE odniósł się 
ostatnio również do powielania postępowań karnych i sankcji oraz postępowań 
administracyjnych i sankcji o charakterze karnym. 

Skorowidz i streszczenia wyroków nie są wyczerpujące i mają służyć wyłącznie do celów 
referencyjnych oraz jako dodatkowe narzędzie dla praktyków. Zostały one sporządzone przez 
Eurojust i nie są wiążące dla TSUE. Streszczenia zawierają linki do pełnych tekstów wyroków 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które można znaleźć na stronie internetowej TSUE 
we wszystkich językach urzędowych UE. 
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