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Povzetek 

 

Eurojustov memorandum o dokazih z bojišč za leto 2020 poroča o sedanjih možnostih in izkušnjah pri 
uporabi dokazov z bojišča v kazenskih postopkih v državah članicah EU in državah, ki niso članice 
EU. To poročilo je bilo pripravljeno na podlagi priporočila koordinatorja EU za boj proti terorizmu, 
da je treba posodobiti prvo izdajo Eurojustovega memoranduma o dokazih z bojišč, ki je bil objavljen 
junija 2018. Tovrstna poročila so del prizadevanj Evropske unije za okrepitev izmenjave informacij 
na področju boja proti terorizmu, kar vključuje pridobitev dostopa do informacij z bojišč ter njihovo 
uporabo pri preiskavah in kazenskem pregonu. 

Poročilo temelji na odgovorih na vprašalnik, ki je poslan nacionalnim pravosodnim organom. Določa 
veljavni pravni okvir in ponazarja, kako se informacije z bojišč pridobijo od vojaških sil in drugih 
akterjev. Proučene so tudi izkušnje nacionalnih organov pri uporabi informacij z bojišč kot dokazov 
ter tudi kategorije dokazov z bojišč, ki so jih navedli anketiranci. Čeprav so v Eurojustovem 
memorandumu o dokazih z bojišč iz leta 2018 poročali o maloštevilnih izkušnjah z uporabo dokazov 
z bojišč, je iz poročila za leto 2020 razvidno, da je v zadnjih nekaj letih več držav tovrstne dokaze 
uporabilo v svojih kazenskih postopkih proti tujim terorističnim borcem in drugim osebam, 
osumljenim kaznivih dejanj med oboroženimi spopadi. V poročilu so obravnavani tudi ugotovljeni 
izzivi in načini za njihovo premagovanje ter ukrepi za okrepitev izmenjave informacij. 

Med sklepnimi opombami je izražena Eurojustova zaveza k stalnim prizadevanjem na tem področju. 
Eurojust bo še naprej omogočal izmenjavo nacionalnih izkušenj v zvezi s terorizmom in najhujšimi 
primeri mednarodnih kaznivih dejanj ter je zavezan nadaljnjemu sodelovanju z Europolom na teh 
področjih. Prav tako si bo prizadeval za nadaljnje sodelovanje z organi ZDA na področju informacij z 
bojišč, da bi se povečala uporaba takih informacij kot dokazov v kazenskih postopkih. 
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