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Περίληψη 

 

Το Μνημόνιο της Eurojust 2020 σχετικά με τα αποδεικτικά στοιχεία από το πεδίο μάχης εξετάζει τις 
δυνατότητες και εμπειρίες που παρέχει σήμερα η χρήση των αποδεικτικών στοιχείων του πεδίου 
μάχης στις ποινικές διαδικασίες των κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών. Η έκθεση αυτή 
εκπονήθηκε κατόπιν σύστασης του Συντονιστή Αντιτρομοκρατικής Δράσης της ΕΕ για την 
επικαιροποίηση της πρώτης έκδοσης του υπομνήματος της Eurojust σχετικά με τα αποδεικτικά 
στοιχεία από το πεδίο μάχης, το οποίο δημοσιεύθηκε στα τέλη Ιουνίου 2018. Οι εν λόγω εκθέσεις 
εκπονούνται στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει την ανταλλαγή 
πληροφοριών στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, καθώς και την πρόσβαση στις 
πληροφορίες πεδίου μάχης και τη χρήση τους σε έρευνες και διώξεις. 

Η έκθεση βασίζεται στις απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο που εστάλη στις εθνικές δικαστικές αρχές. 
Καθορίζει το ισχύον νομικό πλαίσιο και παρουσιάζει συνοπτικά τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται 
οι πληροφορίες του πεδίου μάχης από στρατιωτικές δυνάμεις και άλλους φορείς. Εξετάζονται οι 
εμπειρίες των εθνικών αρχών από τη χρήση των πληροφοριών πεδίου μάχης ως αποδεικτικών 
στοιχείων, καθώς και οι κατηγορίες των αποδεικτικών στοιχείων πεδίου μάχης που αναφέρθηκαν 
από τους ερωτηθέντες. Ενώ το υπόμνημα της Eurojust του 2018 για τα αποδεικτικά στοιχεία από το 
πεδίο μάχης αναφέρει περιορισμένες μόνο εμπειρίες από τη χρήση αποδεικτικών στοιχείων πεδίου 
μάχης, η έκθεση του 2020 καταδεικνύει ότι, κατά τα τελευταία έτη, αρκετές χώρες έχουν αξιοποιήσει 
τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών τους κατά αλλοδαπών 
τρομοκρατών μαχητών και άλλων υπόπτων για ποινικά αδικήματα κατά τη διάρκεια ένοπλων 
συγκρούσεων. Στην έκθεση εξετάζονται επίσης οι προκλήσεις που εντοπίζονται και οι τρόποι 
αντιμετώπισής τους, καθώς και τα μέτρα για την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών. 

Μεταξύ των συμπερασματικών παρατηρήσεων συμπεριλαμβάνεται η διασφάλιση της 
συνεχιζόμενης δέσμευσης της Eurojust στον τομέα αυτό. Η Eurojust θα συνεχίσει να διευκολύνει τις 
ανταλλαγές εθνικών εμπειριών σε υποθέσεις τρομοκρατίας και βασικών διεθνών εγκλημάτων και 
δεσμεύεται να συνεχίσει τη συνεργασία με την Ευρωπόλ για τα ζητήματα αυτά. Η Eurojust θα 
επιδιώξει επίσης να συνεχίσει τη συνεργασία με τις αρχές των ΗΠΑ σχετικά με τις πληροφορίες που 
συλλέγονται στο πεδίο μάχης στο πλαίσιο της κοινής τους προσπάθειας να εντείνουν τη χρήση των 
εν λόγω πληροφοριών ως αποδεικτικών στοιχείων στις ποινικές διαδικασίες. 
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