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Tento dokument poskytuje prehľad judikatúry Súdneho dvora Európskej únie (ďalej len „súdny 
dvor“) týkajúcej sa zásady ne bis in idem v trestných veciach podľa článku 50 Charty základných 
práv Európskej únie (ďalej len „Charta“) a článkov 54 až 58 Dohovoru, ktorým sa vykonáva 
Schengenská dohoda. V prípade potreby sa odkazuje aj na Európsky dohovor o ľudských právach 
(EDĽP) a na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva. Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť 
usmernenie o uplatňovaní zásady ne bis in idem v nadnárodnom kontexte. 

Vydanie prehľadu judikatúry Súdneho dvora Európskej únie o zásadene bis in idem 
v trestných veciach z roku 2020 bolo aktualizované do 15. marca 2020. V porovnaní s 
predchádzajúcim vydaním, ktoré bolo uverejnené v roku 2017, obsahuje päť ďalších rozsudkov, 
pričom celkový počet rozsudkov za obdobie rokov 2003 až 2020 je 20. 

Tento prehľad judikatúry obsahuje zhrnutia rozsudkov súdneho dvora kategorizovaných podľa 
súboru dôležitých hesiel, ktoré odrážajú hlavné prvky zásady ne bis in idem. Na začiatku dokumentu 
sa uvádza aj tabuľka hesiel a chronologický zoznam rozsudkov. 

Aktualizovaná verzia sa týka okrem iného týchto hlavných tém. 

• Právny rámec a vzťah medzi jednotlivými ustanoveniami. 

• Časový rozsah uplatňovania zásady ne bis in idem. 

• Vecná pôsobnosť uplatňovania zásady ne bis in idem. V tejto časti sa konkrétne riešia 
kľúčové prvky trestnej povahy konania a sankcií, totožnosť páchateľa, totožnosť skutku a 
konečná povaha rozhodnutia. 

• Obmedzenia zásady ne bis in idem. V tejto súvislosti sa okrem „výkonu trestu“ podľa 
článku 55 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, súdny dvor nedávno 
zaoberal duplikáciou trestného konania a sankcií a správnych konaní a sankcií trestnej 
povahy. 

Index a zhrnutia rozsudkov nie sú vyčerpávajúce a majú sa použıv́ať len na referenčné účely a ako 
doplnkový nástroj pre odbornı́kov z praxe. Vypracoval ich Eurojust a nie sú pre Súdny dvor 
Európskej únie záväzné. V zhrnutiach sa nachádzajú odkazy na úplné znenie rozsudkov súdneho 
dvora, ktoré sú k dispozı́cii vo všetkých úradných jazykoch EUÚ  na webovom sı́dle súdneho dvora. 
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