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Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) predstavlja to 
šesto izdajo publikacije Cybercrime Judicial Monitor (Zbornik pravosodne prakse, povezane s 
kibernetsko kriminaliteto) (CJM). Zbirnik se objavi enkrat letno ter razdeli pravosodnim organom in 
organom kazenskega pregona, ki delujejo na področju boja proti kibernetski kriminaliteti in 
kriminaliteti, ki jo omogoča kibernetski prostor. Izdela se na podlagi informacij, ki jih posredujejo 
člani Evropske pravosodne mreže za kibernetsko kriminaliteto (EJCN). Vse izdaje te publikacije so 
na voljo na spletnem mestu Eurojusta. 

Podobno kot v prejšnjih letih, tudi ta vsebuje štiri glavna poglavja. Prvo poglavje obravnava razvoj 
zakonodaje na področju kibernetske kriminalitete, kriminalitete, ki jo omogoča kibernetski prostor, 
in elektronskih dokazov ali e-dokazov v letu 2020. 

V poglavju, ki se nanaša na sodno analizo, so predstavljene pravne analize sodb sodišč v državah 
članicah in tretjih državah ter sodb evropskih sodišč. Sodišča so odločala o različnih kibernetskih 
zadevah, na primer o razveljavitvi novih določb o spremljanju šifriranih sporočil (Avstrija); dostopu 
organov kazenskega pregona do šifriranih podatkov in načelu nemo tenetur (Belgija); pranju denarja 
prek platforme za trgovanje s kriptovalutami v povezavi s prihodki, pridobljenimi z izsiljevalskim 
programjem Locky (Francija); ter iskanju in zasegu mobilnega telefona, ki vsebuje sporočila in 
pogovore, povezane z zakonsko določenim varovanjem poklicne skrivnosti odvetnikov (Evropsko 
sodišče za človekove pravice). Na kratko je povzetih tudi več drugih sodb nacionalnih sodišč. 

Naslednje poglavje povzema dogajanje v Evropski uniji v zadnjem letu v zvezi s hrambo podatkov. 
Podan je pregled nedavnega razvoja dogodkov na področju nacionalne zakonodaje in sodne prakse. 

Glede na pomembne sodbe Sodišča Evropske unije (SEU) iz oktobra 2020 in na videz vse pogostejše 
pozive številnih držav članic po usklajenem pravnem okviru na ravni EU za hrambo podatkov je ta 
aktualna tema v tem zborniku obravnavana tako, da ponuja pregled vseh dosedanjih glavnih sodb 
Sodišča Evropske unije v zvezi s hrambo podatkov za namene kazenskih preiskav in pregona. 
Predstavljenih je vseh šest sodb, vključno z vprašanji, ki so bila predložena Sodišču Evropske unije 
za predhodno odločanje, in odločitvami sodišča. 
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