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Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) præsenterer sjette nummer 
af Cybercrime Judicial Monitor (CJM). CJM offentliggøres en gang om året og distribueres til retlige og 
retshåndhævende myndigheder, der er aktive inden for bekæmpelse af cyberkriminalitet og 
cyberbaseret kriminalitet. CJM udarbejdes på grundlag af information fra medlemmer af Det 
Europæiske Retlige Netværk for Cyberkriminalitet (EJCN). Alle numre af CJM findes på Eurojusts 
websted. 

Som altid er CJM inddelt i fire hovedafsnit. Det første afsnit omhandler udviklingen inden for 
lovgivning omkring cyberkriminalitet, cyberbaseret kriminalitet og elektronisk — eller digitalt — 
bevismateriale i 2020. 

Afsnittet om retlig analyse indeholder retlige analyser af kendelser afsagt af domstole i 
medlemsstaterne og tredjelande og af europæiske domstole. Domstolene afsagde kendelse i 
forskellige cyberrelaterede sager, bl.a. om ophævelse af nye bestemmelser om overvågning af 
krypterede meddelelser (Østrig), retshåndhævende myndigheders adgang til krypterede data og 
nemo tenetur-princippet (Belgien), hvidvaskning via en kryptovalutabørs af indtægter fra 
ransomwaren Locky (Frankrig), ransagning og beslaglæggelse af en mobiltelefon indeholdende 
meddelelser vedrørende retten til fortrolighed mellem advokat og klient (Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol). Der gives også et kort resumé af flere andre kendelser ved de 
nationale domstole. 

Det næste afsnit omhandler udviklingen i Den Europæiske Union i det forgangne år med hensyn til 
datalagring. Der gives en oversigt over den seneste udvikling inden for national lovgivning og 
retspraksis. 

I lyset af Den Europæiske Unions Domstols (EU-Domstolens) skelsættende kendelser fra oktober 
2020 og den tilsyneladende stigende efterspørgsel i mange medlemsstater efter harmoniserede 
retlige rammer for datalagring på EU-plan rummer dette nummer af CJM en oversigt over alle de 
hidtil vigtigste kendelser fra EU-Domstolen vedrørende datalagring med henblik på strafferetlig 
efterforskning og strafferetlig forfølgning. Hver af de seks kendelser fremstilles, herunder 
spørgsmålene indbragt for EU-Domstolen med henblik på præjudiciel afgørelse og rettens afgørelse. 
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