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Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) predstavuje toto
šieste vydanie Justičného monitora počítačovej kriminality (Cybercrime Judicial Monitor, CJM). CJM sa
uverejňuje raz ročne a distribuuje sa justičným orgánom a orgánom presadzovania práva, ktoré
pôsobia v oblasti boja proti počítačovej kriminalite a trestnej činnosti umožnenej počítačom.
Vypracúva sa na základe informácií poskytovaných členmi Európskej justičnej siete na boj proti
počítačovej kriminalite (EJCN). Všetky vydania CJM sú k dispozícii na webovom sídle Eurojustu.
Podobne ako v predchádzajúcich vydaniach CJM, aj aktuálne vydanie obsahuje štyri hlavné časti. Prvá
časť sa zaoberá vývojom právnych predpisov v oblasti počítačovej kriminality, trestnej činnosti
umožnenej počítačom a elektronických alebo digitálnych dôkazov v roku 2020.
V časti o súdnej analýze sa uvádzajú právne analýzy rozhodnutí súdov v členských štátoch a krajinách
mimo EÚ a európskych súdov. Súdy rozhodovali o rôznych otázkach súvisiacich s kybernetickou
oblasťou, ako je zrušenie nových ustanovení o monitorovaní šifrovaných správ (Rakúsko), prístup
orgánov presadzovania práva k šifrovaným údajom a zásada nemo tenetur (Belgicko); pranie
špinavých peňazí pokiaľ ide o výnosy z ransomware Locky prostredníctvom platformy na výmenu
kryptomien (Francúzsko); a prehliadka a zaistenie mobilného telefónu obsahujúceho komunikáciu
podliehajúcu dôvernosti komunikácie medzi advokátom a jeho klientom (Európsky súd pre ľudské
práva). V krátkosti je zhrnutých aj niekoľko ďalších rozhodnutí vnútroštátnych súdov.
Ďalšia časť sa zaoberá vývojom v Európskej únii v uplynulom roku v súvislosti s uchovávaním údajov.
Poskytuje prehľad najnovšieho vývoja v oblasti vnútroštátnych právnych predpisov a judikatúry.
Vzhľadom na zásadné rozsudky Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) z októbra 2020 a podľa
všetkého pribúdajúci počet ohlasov mnohých členských štátov týkajúcich sa harmonizovaného
právneho rámca na úrovni EÚ na uchovávanie údajov, v jednej z relevantných tém v tomto vydaní
CJM sa poskytuje prehľad všetkých doterajších hlavných rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie v
súvislosti s uchovávaním údajov na účely vyšetrovania trestných činov a trestných stíhaní. Zahrnutý
je každý z týchto šiestich rozsudkov vrátane prejudiciálnych otázok položených Súdnemu dvoru
Európskej únie a rozhodnutí súdu.
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