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Sammanfattning 

 

I Eurojusts memorandum om bevis från slagfältet från 2020 redogörs det för de nuvarande 
möjligheterna och erfarenheterna av att använda bevis från slagfältet i straffrättsliga förfaranden i 
EU:s medlemsstater och tredjeländer. Denna rapport har tagits fram efter en rekommendation från 
EU:s samordnare för kampen mot terrorism om att uppdatera den första versionen av Eurojusts 
memorandum om bevis från slagfältet, som offentliggjordes i juni 2018. Dessa rapporter omfattas av 
Europeiska unionens insatser för att stärka informationsutbytet inom området för 
terrorismbekämpning, bland annat genom att få tillgång till information från slagfältet och använda 
den i utredningar och åtal. 

Rapporten bygger på svar på ett frågeformulär som skickats till nationella rättsliga myndigheter. Den 
fastställer den tillämpliga rättsliga ramen och ger en översikt över hur information från slagfältet 
erhålls från militära styrkor och andra aktörer. De nationella myndigheternas erfarenheter av att 
använda information från slagfältet som bevis undersöks, liksom de kategorier av bevis från 
slagfältet som de svarande hänvisar till. I Eurojusts memorandum om bevis från slagfältet från 2018 
redogjordes det för begränsade erfarenheter av att använda bevis från slagfältet, men rapporten från 
2020 visar att flera länder under de senaste åren har använt sådana bevis i sina straffrättsliga 
förfaranden mot utländska terroriststridande och andra personer som misstänks för brott under 
väpnade konflikter. Rapporten tar också upp identifierade utmaningar och sätt att övervinna dem 
samt åtgärder för att stärka informationsutbytet. 

I de avslutande kommentarerna uttrycker Eurojust sitt fortsatta engagemang på detta område. 
Eurojust kommer att fortsätta att underlätta utbyte av nationella erfarenheter av mål som avser 
terrorism och centrala internationella brott och åtar sig att fortsätta samarbetet med Europol i dessa 
frågor. Eurojust kommer också att sträva efter att i en gemensam insats fortsätta sitt samarbete med 
de amerikanska myndigheterna gällande information från slagfältet för att öka användningen av 
sådan information som bevis i straffrättsliga förfaranden. 
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