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Ta dokument vsebuje pregled sodne prakse Sodišča Evropske unije v zvezi z načelom ne bis in idem 
v kazenskih zadevah v skladu s členom 50 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v 
nadaljnjem besedilu: listina) in členi od 54 do 58 Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma 
(v nadaljnjem besedilu: schengenska konvencija). Kjer je ustrezno, se sklicuje tudi na Evropsko 
konvencijo o človekovih pravicah (v nadaljnjem besedilu: EKČP) in sodno prakso Evropskega 
sodišča za človekove pravice (v nadaljevanju: ESČP). Namen tega dokumenta je zagotoviti smernice 
o uporabi načela ne bis in idem v nadnacionalnem okviru. 

Eurojustov pregled sodne prakse Sodišča o načelu ne bis in idem v kazenskih zadevah iz leta 
2020 je bil posodobljen do 15. marca 2020. V primerjavi s prejšnjim pregledom, objavljenim 
leta 2017, vsebuje pet dodatnih sodb, kar predstavlja skupaj 20 sodb med letoma 2003 in 2020. 

Pregled sodne prakse vsebuje povzetke sodb Sodišča Evropske unije, razvrščene po nizu 
pomembnih ključnih besed, ki odražajo glavne elemente načela ne bis in idem. V uvodnem delu 
dokumenta je na voljo seznam vseh ključnih besed in kronološki seznam sodb. 

Posodobljena izdaja pregleda sodne prakse zajema naslednje osrednje teme: 

• Pravni okvir in razmerje med različnimi določbami. 

• Časovni okvir uporabe načela ne bis in idem. 

• Stvarno področje uporabe načela ne bis in idem. V tem oddelku so posebej obravnavani 
ključni elementi kazenske narave postopka in sankcij, identiteta storilca, identiteta dejstev 
in pravnomočnost odločbe. 

• Omejitve načela ne bis in idem. V zvezi s tem je Sodišče poleg „pogoja izvršitve“ v skladu s 
členom 55 schengenske konvencije nedavno obravnavalo tudi kumulacijo kazenskih 
postopkov in sankcij ter upravnih postopkov in sankcij kazenske narave. 

Seznam sodb in njihovi povzetki niso izčrpni in jih je treba uporabljati le za namene sklicevanja in 
kot dopolnilno orodje za izvajalce. Pripravil jih je Eurojust in niso zavezujoči za Sodišče Evropske 
unije. Povzetki vsebujejo povezave do celotnih besedil sodb Sodišča Evropske unije, ki so na voljo v 
vseh uradnih jezikih EU na spletišču Sodišča Evropske unije. 
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