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Zhrnutie 

 

Memorandum Eurojustu o dôkazoch z bojísk za rok 2020 informuje o existujúcich možnostiach 
a skúsenostiach s využívaním dôkazov z bojísk v trestných konaniach v členských štátoch EÚ a 
v krajinách mimo EÚ. Táto správa vznikla na základe odporúčania koordinátora EÚ pre boj proti 
terorizmu ako aktualizácia prvého vydania Memoranda Eurojustu o dôkazoch z bojísk, ktoré bolo 
uverejnené v júni 2018. Správy sú súčasťou snáh Európskej únie o posilnenie výmeny informácií 
v oblasti boja proti terorizmu, ku ktorým patrí získavanie prístupu k informáciách z bojísk a ich 
využívanie vo vyšetrovaní a trestnom stíhaní. 

V správe sa vychádza z odpovedí na dotazník, ktorý bol zaslaný vnútroštátnym súdnym orgánom. 
Vytyčuje uplatniteľný právny rámec a poskytuje prehľad o spôsobe, ako sa informácie z bojísk 
získavajú od vojenských síl a iných činiteľov. Skúmajú sa skúsenosti jednotlivých vnútroštátnych 
orgán s využívaním informácií z bojísk ako dôkazu, ako aj kategórie dôkazov z bojísk, ktoré uviedli 
respondenti v dotazníku. Zatiaľ čo v Memorande Eurojustu o dôkazoch z bojísk z roku 2018 sú hlásené 
skúsenosti s využívaním dôkazov z bojísk dosť obmedzené, v správe z roku 2020 sa naznačuje, že len 
za posledných pár rokov už viacero krajín využilo takéto dôkazy v rámci trestných konaní proti 
zahraničným teroristom a iným osobám podozrivým z kriminálnych činov počas ozbrojených 
konfliktov. Správa sa tiež zaoberá zistenými problémami a spôsobmi ich riešenia, ako aj opatreniami 
na posilnenie výmeny informácií. 

Jednou zo záverečných poznámok je prejav pretrvávajúcej angažovanosti Eurojustu v tejto oblasti. 
Eurojust bude naďalej pracovať na uľahčení výmeny skúseností o terorizme a veľkých 
medzinárodných trestných činoch medzi vnútroštátnymi orgánmi a zaväzuje sa trvalo spolupracovať 
s Europolom na týchto otázkach. Eurojust bude pokračovať v spolupráci v oblasti dôkazov z bojísk 
s americkými orgánmi, aby sa v spoločnom úsilí tieto informácie využívali ako dôkazy v trestných 
konaniach. 
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