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Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие 
(Евроюст) представя шестото издание на Cybercrime Judicial Monitor (CJM) (правен преглед в 
областта на киберпрестъпността). CJM се публикува веднъж годишно и се разпространява 
сред съдебните и правоприлагащите органи, работещи в областта на борбата с 
киберпрестъпността и престъпленията, извършвани чрез киберпространството. 
Публикацията се изготвя въз основа на информация, предоставена от членовете на 
Европейската съдебна мрежа по въпросите на киберпрестъпността (EJCN). Всички издания на 
CJM са достъпни на уебсайта на Евроюст. 

Подобно на предишните издания на CJM, това издание съдържа четири основни раздела. 
Първият раздел обхваща законодателните промени в областта на киберпрестъпността, 
престъпленията, извършвани чрез киберпространството, и електронните (цифровите) 
доказателства през 2020 г. 

В раздела за съдебен анализ са представени правни анализи на решения, постановени от 
съдилища в държави членки и държави извън ЕС, както и от европейски съдилища. 
Съдилищата са се произнесли по различни въпроси, свързани с киберпространството, като 
отмяна на нови разпоредби относно наблюдението на криптирани съобщения (Австрия); 
достъп до криптирани данни от правоприлагащите органи и принципа nemo tenetur (Белгия); 
изпиране на пари чрез платформа на Locky ransomware за обмен на постъпленията в 
криптовалута (Франция), както и претърсването и изземването на мобилен телефон, 
съдържащ съобщения, свързани със защитата на поверителността на разговорите и 
кореспонденцията между адвокати и клиенти (LLP) (Европейски съд по правата на човека). 
Накратко са обобщени и няколко други решения на национални съдилища. 

Следващият раздел обхваща промените в Европейския съюз през изминалата година във 
връзка със запазването на данни. Направен е преглед на последните промени в националното 
законодателство и съдебната практика. 

Предвид ключовите решения на Съда на Европейския съюз (Съда на ЕС) от октомври 2020 г. 
и очевидно нарастващите призиви от много държави членки за създаване на хармонизирана 
правна рамка на равнище ЕС относно запазването на данни, в представляващата интерес тема 
в това издание на CJM се прави преглед на всички основни решения на Съда на ЕС, 
постановени досега във връзка със запазването на данни за целите на наказателни 
разследвания и наказателни преследвания. Представено е всяко от шестте решения, 
включително преюдициалните въпроси, отправени до Съда на ЕС, и постановеното от съда 
решение. 
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