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Shrnutí 

 

Memorandum Eurojustu o důkazech z bojišť vydané v roce 2020 informuje o současných možnostech 
a zkušenostech v souvislosti s používáním důkazů z bojišť v trestních řízeních v členských státech EU 
a ve třetích zemích. Tato zpráva byla vypracována na základě doporučení protiteroristického 
koordinátora EU aktualizovat první vydání memoranda Eurojustu o důkazech z bojišť, které bylo 
zveřejněno v červnu 2018. Tyto zprávy jsou součástí úsilí Evropské unie o posílení výměny informací 
v oblasti boje proti terorismu, přičemž součástí tohoto úsilí je získávání přístupu k informacím 
z bojišť a jejich využívání při vyšetřování a stíhání. 

Zpráva vychází z odpovědí na dotazník zaslaný vnitrostátním justičním orgánům. Stanoví použitelný 
právní rámec a podává přehled o tom, jak jsou informace z bojišť získávány od vojenských sil a 
dalších aktérů. Prověřují se zkušenosti vnitrostátních orgánů s používáním informací z bojišť jako 
důkazů, stejně jako kategorie důkazů z bojišť, na které respondenti odkázali. Zatímco memorandum 
Eurojustu o důkazech z bojišť z roku 2018 uvádělo omezené zkušenosti s používáním důkazů z bojišť, 
zpráva z roku 2020 ukazuje, že v několika posledních letech využily některé země tyto důkazy ve 
svých trestních řízeních proti zahraničním teroristickým bojovníkům a dalším osobám podezřelým 
z trestných činů během ozbrojených konfliktů. Zpráva se rovněž zabývá zjištěnými problémy a 
způsoby, jak je překonat, jakož i opatřeními na posílení výměny informací. 

Jednou ze závěrečných poznámek je vyjádření pokračujícího zapojení Eurojustu do této oblasti. 
Eurojust bude i nadále usnadňovat výměnu vnitrostátních zkušeností v oblasti terorismu a 
nejzávažnějších mezinárodních zločinů a je odhodlán pokračovat ve spolupráci s Europolem v těchto 
oblastech. Eurojust bude rovněž usilovat o pokračování spolupráce s orgány USA v oblasti informací 
z bojišť v rámci společného úsilí o lepší využívání takových informací jako důkazů v trestním řízení. 
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