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Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) prezintă a șasea
ediție a Monitorului judiciar privind criminalitatea informatică (CJM). CJM este un document publicat
anual și distribuit autorităților judiciare și autorităților de aplicare a legii care își desfășoară
activitatea în domeniul combaterii criminalității informatice și a infracțiunilor facilitate de calculator.
Este întocmit pe baza informațiilor furnizate de membrii Rețelei judiciare europene de combatere a
criminalității informatice (EJCN). Toate edițiile CJM sunt disponibile pe site-ul Eurojust.
Ca și edițiile anterioare ale CJM, prezenta ediție conține patru secțiuni principale. Prima secțiune
tratează evoluțiile legislative din anul 2020 din domeniul criminalității informatice, al infracțiunilor
facilitate de calculator și al probelor electronice.
Secțiunea de analiză judiciară prezintă analize juridice ale hotărârilor pronunțate de instanțe din
statele membre și din țări din afara UE și ale hotărârilor pronunțate de instanțe europene. Instanțele
s-au pronunțat asupra diferitelor aspecte legate de spațiul cibernetic, precum abrogarea prevederilor
privind monitorizarea mesajelor criptate (Austria); accesul autorităților de aplicare a legii la datele
criptate și principiul nemo tenetur (Belgia); spălarea de bani prin intermediul unei platforme de
tranzacționare a criptomonedelor prin utilizarea ransomware-ului Locky (Franța) și percheziția și
sechestrarea unui telefon mobil care conținea comunicări cu privire la secretul profesional al
avocatului (LPP) (Curtea Europeană a Drepturilor Omului). De asemenea, sunt rezumate și alte
hotărâri judecătorești naționale.
Următoarea secțiune vizează evoluțiile înregistrate în Uniunea Europeană în cursul anului trecut în
domeniul păstrării datelor. Se oferă o imagine de ansamblu a evoluțiilor legislative naționale și a
evoluției jurisprudenței din ultima perioadă.
Având în vedere hotărârile importante ale Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) din octombrie
2020 și solicitările care par să fie din ce în ce mai frecvente ale statelor membre cu privire la un cadru
juridic armonizat la nivelul UE privind păstrarea datelor, subiectul de interes din prezenta ediție a
CJM oferă o imagine de ansamblu a tuturor hotărârilor principale ale CJUE de până acum cu privire
la păstrarea datelor în scopul cercetărilor și urmăririlor penale. Cele șase hotărâri sunt prezentate
separat, inclusiv întrebările adresate CJUE privind o decizie preliminară și decizia curții.
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