
E.G.M. mod Luxembourg (appl. 24015/94 EMK kendelse, afsagt den 20. maj 1994) 

Sagsfremstilling: 

Efter at lov om hvidvaskning af penge var trådt i kraft i Luxembourg, blev der i oktober 1989 

indledt politimæssig efterforskning vedrørende den colombianske statsborger E.G.M. I april 1992 

blev klageren idømt fem års fængsel og en bøde på 10 mio. LF for overtrædelse af lovgivningen om 

hvidvaskning af penge. Klageren ankede dommen, og i januar 1993 stadfæstede appelretten 

dommen hvad angår den udmålte straf, men berigtigede ordlyden af overtrædelsen til, at klageren i 

perioden fra 23. juli 1989 til 29. juni 1990 i Luxembourg og fra Luxembourg, i strid med lov af 7. 

juli 1989 om ændring af lov af 19. februar 1973 vedrørende salg af medicinske produkter og 

kampen mod narkotikamisbrug, havde planlagt og gennemført hvidvaskning vedrørende 36 mio. 

dollars hidrørende fra kokainhandel. I april 1992 anmodede USA Luxembourg om udlevering af 

klageren under henvisning til, at han havde organiseret kokainhandel og hvidvaskning af penge 

mellem 1979 og 1990. I april 1993 afgav appelretten en udtalelse, hvorefter udleveringsbegæringen 

kunne imødekommes på betingelse af, at klageren ikke kunne blive retsforfulgt eller dømt i USA 

for de kendsgerninger omfattet af udleveringsbegæringen, som han allerede var blevet retsforfulgt 

og dømt for i Luxembourg. I maj 1994 blev klageren udleveret til USA. 

Påstanden: 

Klageren gjorde blandt andet gældende, at udleveringen af ham til USA var begrundet i de samme 

kendsgerninger for hvilke han allerede var blevet dømt i Luxembourg, og at princippet om ”non bis 

in idem” derfor var overtrådt. 

Menneskerettighedskommissionens bemærkninger: 

Kommissionen afviste klagen vedrørende dette punkt som værende uforenelig ”ratione materiae” 

med konventionen. Kommissionen bemærkede i den forbindelse, at hvad angår straffesager i 

forskellige medlemsstater er overholdelsen af princippet om ”non bis in idem” hverken sikret af 

konventionen eller af artikel 4 i 7. tillægsprotokol. 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=675517&portal=hbkm&sour

ce=externalbydocnumber&table=1132746FF1FE2A468ACCBCD1763D4D8149 

 


