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Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych 
(Eurojust) przedstawia szóste wydanie Monitora sądowego o cyberprzestępczości. Monitor jest 
publikowany raz w roku i rozpowszechniany wśród organów sądowych i organów ścigania 
działających w dziedzinie zwalczania cyberprzestępczości i przestępczości wykorzystującej 
cyberprzestrzeń. Jest on opracowywany na podstawie informacji przekazanych przez członków 
europejskiej sieci sądowej ds. cyberprzestępczości (EJCN). Wszystkie wydania Monitora sądowego 
o cyberprzestępczości są dostępne na stronie internetowej Eurojustu. 

Podobnie jak poprzednie wydania, obecne obejmuje cztery główne części. Pierwsza część dotyczy 
zmian legislacyjnych w dziedzinie cyberprzestępczości, przestępczości wykorzystującej 
cyberprzestrzeń i dowodów elektronicznych (e-dowodów) – w 2020 r. 

W części poświęconej analizie sądowej przedstawiono analizy prawne orzeczeń wydanych przez 
sądy państw członkowskich i państw trzecich oraz przez sądy europejskie. Sądy orzekały w różnych 
kwestiach związanych z cyberprzestrzenią, takich jak: uchylenie nowych przepisów dotyczących 
monitorowania zaszyfrowanych wiadomości (Austria); dostęp organów ścigania do zaszyfrowanych 
danych oraz zasada nemo tenetur (Belgia); pranie pieniędzy za pośrednictwem platformy wymiany 
kryptowalut pochodzących z Locky ransomware (Francja); oraz przeszukanie i zajęcie telefonu 
komórkowego zawierającego komunikaty dotyczące prawniczej tajemnicy zawodowej (LPP) 
(Europejski Trybunał Praw Człowieka). Pokrótce podsumowano również kilka innych orzeczeń 
sądów krajowych. 

W następnej sekcji omówiono rozwój sytuacji w Unii Europejskiej w ciągu ostatniego roku 
w odniesieniu do zatrzymywania danych. Przedstawiono przegląd najnowszych zmian 
w ustawodawstwie krajowym i orzecznictwie. 

Biorąc pod uwagę przełomowe orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) 
z października 2020 r. oraz zdające się rosnąć apele wielu państw członkowskich o zharmonizowane 
ramy prawne na szczeblu UE w zakresie zatrzymywania danych, temat będący przedmiotem 
zainteresowania tego wydania Monitora sądowego o cyberprzestępczości zawiera przegląd 
wszystkich dotychczasowych głównych orzeczeń TSUE dotyczących zatrzymywania danych do 
celów dochodzeń i postępowań karnych. Przedstawiono każde z sześciu orzeczeń, w tym pytania 
skierowane do TSUE w celu wydania orzeczenia w trybie prejudycjalnym oraz orzeczenie sądu. 
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