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Vzpostavitev pravosodne protiteroristične evidence pri Eurojustu: 
pospešen in okrepljen odziv pravosodja na terorizem 

Haag, Bruselj 5. september 2019 

Eurojust je vzpostavil protiteroristično evidenco (Counter-Terrorism Register, CTR), da 

bi v državah članicah okrepil pravosodni odziv na teroristične grožnje in izboljšal 

varnost državljanov. V evidenci CTR, ki je stopila v veljavo 1. septembra, so centralizirane 

ključne pravosodne informacije za vzpostavitev povezav v postopkih zoper osumljence 

terorističnih kaznivih dejanj. CTR upravlja Eurojust v Haagu 24 ur na dan in zagotavlja 

proaktivno podporo nacionalnim pravosodnim organom. Te centralizirane informacije 

bodo tožilcem v pomoč pri usklajevanju in identificiranju osumljencev ali mrež, ki so 

predmet preiskav v posebnih primerih z možnimi čezmejnimi posledicami. 

Ladislav Hamran, predsednik Eurojusta, je dejal: „Protiteroristična evidenca je pomemben korak 

v boju proti terorizmu. Zdaj ko so teroristi čedalje bolj dejavni v čezmejnih mrežah, mora tako 

delovati tudi EU. Z zagotavljanjem hitrih povratnih informacij o čezmejnih povezavah med sodnimi 

postopki lahko bolje uskladimo in pospešimo ukrepe proti osumljencem terorističnih dejavnosti. 

Pravilne informacije so ključnega pomena pri boju proti terorizmu in bodo okrepile EU kot 

območje pravice in varnosti.“ 

Frédéric Baab, do nedavnega francoski nacionalni predstavnik pri Eurojustu in pobudnik 

protiteroristične evidence, je izjavil: „V boju proti terorizmu moramo preprečiti možnost pojava 

mrtvih kotov. Izkušnje iz terorističnih napadov v Parizu in Saint-Denisu 13. novembra 2015 so 

pokazale potrebo po popolnem pregledu vseh tekočih sodnih postopkov v državah članicah. S 

protiteroristično evidenco pri Eurojustu bomo imeli orodje, ki je na operativni ravni potrebno za 

podporo pri usklajevanju preiskav v primerih terorizma.“ 

Po terorističnih napadih v francoskem Parizu in Saint-Denisu novembra 2015 so bile čezmejne 

povezave med osumljenimi takoj zaznane. Francija, Nemčija, Španija, Belgija, Italija, 

Luksemburg in Nizozemska so prevzeli pobudo za vzpostavitev evidence pri Eurojustu, v kateri 

bi se zbirale pravosodne informacije o terorističnih dejavnostih in omrežjih ter določale potrebe 

po usklajevanju. 

Na podlagi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ je bila tako vzpostavljena evidenca, in sicer ob podpori 

Evropske komisije, Posebnega odbora Evropskega parlamenta o terorizmu in koordinatorja EU 

za boj proti terorizmu. Mednarodna in večstranska razsežnost boja proti terorizmu ter pomen 

izmenjave informacij sta izkazana v vse večjem številu tekočih sodnih postopkov, o katerih je 

obveščen Eurojust. V letu 2018 jih je bilo 580. 

CTR lahko uporabljajo vse države članice, ki se jih tudi poziva, da podatke o osumljencih in 

primerih evidentirajo ta mesec. Oblikovana je bila posebna predloga in določeni so bili skupni 

standardi za informacije, ki jih je treba zagotoviti, kar omogoča skladnost z vsemi obstoječimi 

pravili o varstvu podatkov. Informacije za evidenco bodo Eurojustu posredovali pristojni 

nacionalni organi. 

  



 

CTR je edinstvena zbirka podatkov za vse vrste terorističnih dejanj, ki obravnava tudi vse bolj 

prisotno grožnjo nedžihadističnega terorizma, vključno s skrajnimi desničarskimi in 

levičarskimi skupinami v Evropi. CTR se v celoti osredotoča na sodne postopke in obsodbe ter 

se tako ne bo ukvarjal s kazensko analizo, ki jo izvaja Europol. 


