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Detta dokument ger en översikt över Europeiska unionens domstols (nedan kallad EU-domstolen) 
rättspraxis avseende principen ne bis in idem i straffrättsliga förfaranden enligt artikel 50 i 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (stadgan) och artiklarna 54–58 i 
konventionen om tillämpning av Schengenavtalet (nedan kallad Schengenkonventionen). I 
tillämpliga fall hänvisas även till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och 
rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen). Syftet 
med detta dokument är att ge vägledning om tillämpningen av principen ne bis in idem i ett 
gränsöverskridande sammanhang. 

2020 års version av Eurojusts översikt över EU-domstolens rättspraxis rörande principen ne 
bis in idem i straffrättsliga ärenden uppdaterades den 15 mars 2020. Jämfört med den tidigare 
versionen från 2017 innehåller denna version 5 ytterligare domar och sammanlagt 20 domar under 
perioden 2003–2020. 

Översikten över rättspraxis innehåller sammanfattningar av EU-domstolens domar som 
kategoriserats utifrån en rad viktiga nyckelord som speglar huvuddelarna i principen ne bis in idem. 
I början av dokumentet finns också en tabell över nyckelord och en kronologisk förteckning över 
domar. 

Den uppdaterade versionen omfattar bland annat följande huvudämnen: 

• Den rättsliga ramen och förhållandet mellan de olika bestämmelserna. 

• Tidsmässigt tillämpningsområde för principen ne bis in idem. 

• Det materiella tillämpningsområdet för principen ne bis in idem. I detta avsnitt 
behandlas särskilt de väsentliga aspekterna av förfarandenas och påföljdernas 
straffrättsliga karaktär, regelöverträdarens identitet, de faktiska omständigheterna och 
beslutets lagakraftvunna karaktär. 

• Begränsningar av principen ne bis in idem. Utöver det ”verkställighetsvillkor” som 
föreskrivs i artikel 55 i Schengenkonventionen tog domstolen också nyligen upp frågan om 
kumulering av straffrättsliga förfaranden och påföljder med administrativa förfaranden och 
påföljder av straffrättslig karaktär. 

Förteckningen över och sammanfattningarna av domar är inte uttömmande och ska endast 
användas som referens och som ett kompletterande verktyg för rättstillämpare. De har utarbetats 
av Eurojust och är inte bindande för EU-domstolen. Sammanfattningarna innehåller länkar till de 
fullständiga texterna i EU-domstolens domar, som finns på alla EU:s officiella språk på domstolens 
webbplats. 

https://europa.eu/!Bv67Nx
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/ecran-d-accueil
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/ecran-d-accueil

