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Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης 
(Eurojust) παρουσιάζει το παρόν έκτο τεύχος της Cybercrime Judicial Monitor [δικαστικής 
παρακολούθησης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο] (CJM). Η CJM εκδίδεται άπαξ ετησίως και 
διανέμεται στις δικαστικές αρχές και τις αρχές επιβολής του νόμου που δραστηριοποιούνται στο 
πεδίο της καταπολέμησης του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και του εγκλήματος που 
διευκολύνεται από τον κυβερνοχώρο. Εκπονείται βάσει πληροφοριών που παρέχονται από τα μέλη 
του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο (EJCN). Όλα τα τεύχη της 
CJM διατίθενται στον διαδικτυακό τόπο του Eurojust. 

Όπως και στα προηγούμενα τεύχη της CJM, το παρόν τεύχος περιέχει τέσσερις κύριες ενότητες. Η 
πρώτη ενότητα καλύπτει τις νομοθετικές εξελίξεις στον τομέα του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, 
του εγκλήματος που διευκολύνεται από τον κυβερνοχώρο και τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία 
το 2020. 

Η ενότητα για τη δικαστική ανάλυση παρουσιάζει νομικές αναλύσεις αποφάσεων που εξέδωσαν 
δικαστήρια κρατών μελών και κρατών εκτός της ΕΕ, καθώς και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Τα 
δικαστήρια αποφάνθηκαν σχετικά με διάφορα ζητήματα που συνδέονται με τον κυβερνοχώρο, 
όπως είναι η κατάργηση των νέων διατάξεων για την παρακολούθηση των κρυπτογραφημένων 
μηνυμάτων (Αυστρία), η πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου σε κρυπτογραφημένα δεδομένα 
και η αρχή nemo tenetur (Βέλγιο), η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω 
πλατφόρμας ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων από τα έσοδα του Locky ransomware (Γαλλία) και η 
αναζήτηση και κατάσχεση κινητού τηλεφώνου που περιέχει επικοινωνίες οι οποίες άπτονται του 
δικηγορικού απορρήτου (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου). 
Παρουσιάζονται επίσης συνοπτικά αρκετές άλλες αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων. 

Η επόμενη ενότητα καλύπτει τις εξελίξεις σχετικά με τη διατήρηση δεδομένων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση κατά το παρελθόν έτος. Παρέχεται επισκόπηση των πρόσφατων εθνικών νομοθετικών και 
νομολογιακών εξελίξεων. 

Υπό το πρίσμα των αποφάσεων-ορόσημων που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΔΕΕ) τον Οκτώβριο του 2020 και του κατά τα φαινόμενα αυξανόμενου αριθμού των αιτημάτων 
πολλών κρατών μελών για τη θέσπιση ενός εναρμονισμένου νομικού πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ 
σχετικά με τη διατήρηση των δεδομένων, το παρόν τεύχος της CJM παρέχει, στο πλαίσιο της 
θεματικής του εστίασης, επισκόπηση όλων των σημαντικών έως σήμερα αποφάσεων του ΔΕΕ που 
αφορούν τη διατήρηση δεδομένων για τον σκοπό ποινικών ερευνών και διώξεων. Παρουσιάζονται 
και οι έξι αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων των προδικαστικών παραπομπών προς το ΔΕΕ και της 
απόφασης του δικαστηρίου. 
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