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Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust) bemutatja a
Cybercrime Judicial Monitor (a számítástechnikai bűnözésről szóló igazságügyi értesítő, CJM) jelen,
hatodik számát. A CJM-et évente egyszer teszik közzé, és a számítástechnikai bűnözéssel, valamint a
számítástechnika felhasználásával elkövetett bűncselekményekkel szembeni küzdelem területén
működő igazságügyi és bűnüldöző hatóságok részére továbbítják. A CJM a számítástechnikai bűnözés
elleni európai igazságügyi hálózat (EJCN) tagjai által szolgáltatott információk alapján készül. A CJM
valamennyi száma elérhető az Eurojust weboldalán.
A CJM korábbi számaihoz hasonlóan ez a szám is négy fő fejezetet tartalmaz. Az első fejezet a
számítástechnikai bűnözés, a számítástechnika felhasználásával elkövetett bűncselekmények és az
elektronikus bizonyítékok, illetve az e-bizonyítékok területén 2020-ban bekövetkezett jogalkotási
fejleményeket tárgyalja.
Az igazságszolgáltatás elemzésére vonatkozó fejezet a tagállamok és az EU-n kívüli országok
bíróságai, valamint az európai bíróságok által hozott határozatok jogi elemzését mutatja be. A
bíróságok számos számítástechnikai kérdésben hoztak határozatot, például a titkosított üzenetek
ellenőrzésére vonatkozó új rendelkezések hatályon kívül helyezéséről (Ausztria); a bűnüldöző
hatóságoknak a titkosított adatokhoz való hozzáféréséről és a nemo tenetur elvéről (Belgium); a
Locky zsarolóvírusból származó bevételeknek a kriptovalutacsere platformon történő
felhasználásával elkövetett pénzmosásról (Franciaország); valamint az ügyvédi titoktartási
kötelezettséghez kapcsolódó kommunikációt tartalmazó mobiltelefon felkutatásáról és
lefoglalásáról (az Emberi Jogok Európai Bírósága). A fejezet számos más nemzeti bírósági határozat
rövid összefoglalóját tartalmazza.
A következő fejezet az adatmegőrzéssel kapcsolatban az Európai Unióban az elmúlt évben
bekövetkezett fejleményeket ismerteti. Áttekintést nyújt a közelmúltban a nemzeti jogalkotásban és
ítélkezési gyakorlatban elért eredményekről.
Figyelembe véve az Európai Unió Bírósága (EUB) által 2020 októberében hozott, mérföldkőnek
számító ítéleteket és számos tagállamnak az adatmegőrzésre vonatkozó, uniós szinten harmonizált
jogi keret létrehozása iránti, láthatóan egyre növekvő igényét, a CJM e számában tárgyalt téma
áttekintést nyújt az EUB-nak a bűnügyi nyomozás és a büntetőeljárás céljából történő
adatmegőrzéssel kapcsolatban hozott összes eddigi főbb határozatáról. Mind a hat ítélet
bemutatásra kerül, beleértve az EUB elé előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdéseket és a
bírósági döntést.
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