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Sažetak
U Memorandumu Eurojusta o dokazima s bojišta za 2020. opisuju se postojeće mogućnosti i
dosadašnja iskustva upotrebe dokaza s bojišta u kaznenim postupcima u državama članicama EU-a i
zemljama izvan EU-a. Izvješće je sastavljeno na temelju preporuke koordinatora EU-a za borbu protiv
terorizma da se ažurira prvo izdanje Memoranduma Eurojusta o dokazima s bojišta, objavljeno u
lipnju 2018. Ta su izvješća dio nastojanja Europske unije da ojača razmjenu informacija u području
borbe protiv terorizma, što uključuje dobivanje pristupa informacijama s bojišta i njihovu upotrebu
u istragama i kaznenom progonu.
Ovo se izvješće temelji na odgovorima iz upitnika koji je dostavljen nacionalnim pravosudnim
tijelima. U njemu se objašnjava primjenjivi pravni okvir i opisuje način na koji se informacije s bojišta
prikupljaju od vojnih snaga i drugih subjekata. Analiziraju se iskustva nacionalnih tijela u upotrebi
informacija s bojišta kao dokaza, kao i kategorije dokaza s bojišta koje su naveli ispitanici. Dok se u
Memorandumu Eurojusta o dokazima s bojišta za 2018. navodi kako su iskustva upotrebe dokaza s
bojišta ograničena, izvješće za 2020. pokazuje da je u posljednjih pet godina nekoliko zemalja
upotrijebilo tu vrstu dokaza u svojim kaznenim postupcima protiv stranih terorističkih boraca i
drugih osoba osumnjičenih za kaznena djela tijekom oružanih sukoba. U izvješću se razmatraju i
utvrđeni izazovi i načini njihova prevladavanja, kao i mjere za jačanje razmjene informacija.
Među zaključnim napomenama izražava se trajni angažman Eurojusta u tom području. Eurojust će i
dalje olakšavati razmjenu iskustava među zemljama u borbi protiv terorizma i rješavanju najtežih
predmeta povezanih s međunarodnim kaznenim djelima te je odlučan nastaviti suradnju s
Europolom u tim područjima. Osim toga, Eurojust će nastojati nastaviti suradnju s nadležnim tijelima
SAD-a u pogledu informacija s bojišta u zajedničkom nastojanju da se poboljša upotreba takvih
informacija kao dokaza u kaznenim postupcima.
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