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Összefoglaló 

 

Az Eurojust 2020. évi feljegyzése a harctéri bizonyítékokról beszámol a hadszíntéri bizonyítékok 
büntetőeljárásokban való felhasználásának jelenlegi lehetőségeiről és tapasztalatairól az európai 
uniós tagállamokban és az Eu-n kívüli országokban. Ez a jelentés a terrorizmus elleni küzdelem uniós 
koordinátorának ajánlását követően készült, miszerint aktualizálják a harctéri bizonyítékokról szóló 
Eurojust feljegyzés első kiadását, amelyet 2018 júniusában tettek közzé. Ezek a jelentések az Európai 
Unió arra irányuló erőfeszítéseinek részét képezik, hogy fokozza a terrorizmus elleni küzdelem terén 
folytatott információcserét, többek között a harctéri információkhoz való hozzáférést és azoknak a 
nyomozások és büntetőeljárások során való felhasználását. 

A jelentés a nemzeti igazságügyi hatóságoknak küldött kérdőívre adott válaszokon alapul. 
Meghatározza az alkalmazandó jogi kereteket és áttekintést nyújt arról, hogyan kérhető harctéri 
információ a fegyveres erőktől és más szereplőktől. A dokumentum a nemzeti hatóságok harctéri 
információk bizonyítékként való felhasználása terén szerzett tapasztalatait, valamint a válaszadók 
által hivatkozott harctéri bizonyítékok kategóriáit is megvizsgálja. Míg a Eurojust 2018. évi feljegyzése 
a harctéri bizonyítékokról a harctéri bizonyítékok felhasználásával kapcsolatban korlátozott 
tapasztalatokról számolt be, a 2020. évi jelentés alapján az elmúlt néhány évben számos ország 
használt fel ilyen bizonyítékokat külföldi terrorista harcosokkal és fegyveres konfliktusok során 
bűncselekmény elkövetésével gyanúsított más személyekkel szemben folytatott büntetőeljárások 
során. A jelentés kitér az azonosított kihívásokra és azok leküzdésének módjaira, valamint az 
információcsere megerősítését célzó intézkedésekre is. 

A záró megjegyzések között szerepel az Eurojust folyamatos szerepvállalásának kifejezése ezen a 
területen. Az Eurojust továbbra is segíteni fogja a terrorizmus és a jelentős nemzetközi bűnügyi 
esetek során szerzett nemzeti tapasztalatok cseréjét, és elkötelezett az Europol-lal folytatott 
együttműködésben e területeken. Az Eurojust továbbra is keresi az együttműködési lehetőségeket az 
Amerikai Egyesült Államok hatóságaival a harctéri információkkal kapcsolatban annak érdekében, 
hogy közösen segítsék az ilyen információk bizonyítékként való felhasználását a büntetőeljárások 
során. 
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