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Prezentul document oferă o prezentare generală a jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii 
Europene („CJUE”) cu privire la principiul ne bis in idem în materie penală în temeiul articolul 50 
din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („carta”) și al articolelor 54-58 din 
Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen („CAAS”). După caz, se face trimitere, de 
asemenea, la Convenția europeană a drepturilor omului („convenția”) și la jurisprudența Curții 
Europene a Drepturilor Omului („CEDO”). Scopul documentului este de a oferi îndrumări pentru 
aplicarea principiului ne bis in idem în context transnațional. 

Ediția din 2020 a prezentării generale a Eurojust asupra jurisprudenței CJUE cu privire la 
principiul ne bis in idem în materie penală a fost actualizată până la 15 martie 2020. Față de 
ediția precedentă, publicată în 2017, conține cinci hotărâri suplimentare, totalizând 20 de hotărâri 
între 2003 și 2020. 

Jurisprudența conține rezumate ale hotărârilor CJUE clasificate în funcție de o serie de cuvinte-
cheie importante care reflectă principalele elemente ale principiului ne bis in idem. La începutul 
documentului sunt prezentate, de asemenea, un tabel de cuvinte-cheie și lista cronologică a 
hotărârilor. 

Versiunea actualizată cuprinde, printre altele, următoarele subiecte principale. 

• Cadrul juridic și legătura dintre diferitele dispoziții. 

• Domeniul de aplicare temporal al principiului ne bis in idem. 

• Domeniul de aplicare material al principiului ne bis in idem. Această secțiune 
abordează în mod specific elementele esențiale ale caracterului penal al procedurilor și 
sancțiunilor, identitatea autorului, identitatea faptelor și natura finală a deciziei. 

• Limitări ale principiului ne bis in idem. În această privință, pe lângă „condiția de 
executare” prevăzută la articolul 55 din CAAS, CJUE a abordat recent, de asemenea, 
repetarea procedurilor penale și a sancțiunilor, precum și a procedurilor administrative și a 
sancțiunilor de natură penală. 

Indexul și rezumatele hotărârilor nu sunt exhaustive și trebuie folosite numai ca referință și ca 
instrument suplimentar pentru practicieni. Au fost elaborate de Eurojust și nu sunt obligatorii 
pentru CJUE. Rezumatele conțin linkuri către textele integrale ale hotărârilor CJUE, care se găsesc, ı̂n 
toate limbile oficiale ale UE, pe site-ul CJUE. 
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