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Кратко изложение 

 

В Меморандума на Евроюст относно доказателствата от зони на бойни действия, 2020 г. се 
представят настоящите възможности и практики при използването на доказателства от зони 
на бойни действия за целите на наказателни производства в държавите — членки на ЕС, и 
държави извън ЕС. Докладът е съставен в съответствие с препоръката на координатора на ЕС 
за борбата с тероризма с цел актуализиране на първото издание на Меморандума на Евроюст 
относно доказателствата от зони на бойни действия, публикувано през юни 2018 г. 
Докладите са част от усилията на Европейския съюз да укрепи информационния обмен в 
областта на борбата с тероризма, което включва получаване на достъп до информация, 
събирана от зони на бойни действия, и използването ѝ в разследвания и наказателно 
преследване. 

Докладът е изготвен въз основа на отговори на въпросници, изпратени до националните 
съдебни органи. В него се определя приложимата правна рамка и е направен преглед как се 
получава такава информация от военните сили и други инстанции. Разгледани са практиките 
на националните органи при използването на информация от зони на бойни действия, както 
и категориите доказателства, посочени от респондентите. Докато в Меморандума на Евроюст 
относно доказателствата от бойното поле от 2018 г. се отбелязва ограничен опит при 
използването на доказателства от зони на бойни действия, докладът от 2020 г. показва, че 
през последните няколко години редица държави са използвали подобни доказателства в 
наказателни производства срещу чуждестранни бойци терористи и други лица, заподозрени 
в престъпления по време на въоръжени конфликти. Също така в доклада се идентифицират 
проблемите и начини за преодоляването им, както и мерки за укрепване на информационния 
обмен. 

В една от заключителните бележки е формулиран постоянният ангажимент на Евроюст в 
тази област. Евроюст ще продължи да улеснява обмена на национални практики във връзка 
с тероризма и случаи на основни международни престъпления и се ангажира да поддържа 
постоянно сътрудничество с Европол по тези въпроси. Евроюст ще се опита също да 
продължи сътрудничеството си с органите на САЩ относно информацията от зони на бойни 
действия чрез съвместно усилие за увеличаване на използването на такава информация като 
доказателства в наказателни производства. 
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