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Resumé 

 

2020-udgaven af Eurojust-memorandummet om bevismateriale fra kampområder redegør for de 
nuværende muligheder for og erfaringer med at anvende bevismateriale fra kampområder i 
straffesager i EU-medlemsstater og tredjelande. Denne rapport blev udarbejdet efter henstilling fra 
EU-antiterrorkoordinatoren om at ajourføre den første udgave af Eurojust-memorandummet om 
bevismateriale fra kampområder, der blev offentliggjort i juni 2018. Disse rapporter er en del af Den 
Europæiske Unions bestræbelser på at styrke informationsudvekslingen på 
terrorbekæmpelsesområdet, herunder at sikre adgang til information fra kampområder med henblik 
på anvendelse i efterforskninger og retsforfølgninger. 

Rapporten er baseret på nationale retsmyndigheders svar i forbindelse med en spørgeundersøgelse. 
Den beskriver de gældende retlige rammer og giver et overblik over, hvordan information fra 
kampområder indhentes fra militære styrker og andre aktører. De nationale myndigheders 
erfaringer med at anvende information fra kampområder som bevismateriale granskes sammen med 
de kategorier af bevismateriale fra kampområder, som respondenterne henviser til. Hvor 2018-
udgaven af Eurojust-memorandummet om bevismateriale fra kampområder berettede om 
begrænsede erfaringer med brug af bevismateriale fra kampområder, fremgår det af rapporten fra 
2020, at flere lande i de seneste år har anvendt sådanne beviser i deres straffesager mod 
fremmedkrigere og andre personer, der er mistænkt for at have begået strafbare handlinger under 
væbnede konflikter. Rapporten ser også på eventuelle udfordringer og måder at overvinde disse på, 
samt foranstaltninger til at styrke informationsudvekslingen. 

I sine afsluttende bemærkninger bekræfter Eurojust sit fortsatte engagement på dette område. 
Eurojust vil fortsat lette udvekslingen af nationale erfaringer med terrorisme og centrale sager 
vedrørende internationale forbrydelser og er fast besluttet på at fortsætte samarbejdet med Europol 
på disse områder. Eurojust forpligter sig også til et fortsat samarbejde med de amerikanske 
myndigheder om information fra kampområder i en fælles indsats for at fremme brugen af sådan 
information som bevismateriale i straffesager. 
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