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Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) presenterar den sjätte utgåvan av
Cybercrime Judicial Monitor. Publikationen offentliggörs en gång per år och delas ut till rättsliga och
brottsbekämpande myndigheter som arbetar med att bekämpa it-brottslighet och brottslighet som
möjliggörs av informationsteknik. Den sammanställs på grundval av den information som
tillhandahålls av medlemmarna i det europeiska rättsliga nätverket mot it-brottslighet. Alla utgåvor
av publikationen finns tillgängliga på Eurojusts webbplats.
Denna utgåva av publikationen innehåller fyra huvudavsnitt, i likhet med de tidigare utgåvorna. Det
första avsnittet omfattar hur lagstiftningen inom området it-brottslighet, brottslighet som möjliggörs
av informationsteknik eller e-bevisning har utvecklats under 2020.
I avsnittet om rättslig analys anges rättsliga analyser av beslut som fattats av domstolar i
medlemsstaterna, i tredjeländer och av EU-domstolarna. Domstolarna fattade beslut som rör olika
cyberrelaterade frågor, såsom upphävanden av nya bestämmelser för övervakning av krypterade
meddelanden (Österrike), brottsbekämpande organs tillgång till krypterade data och nemo teneturprincipen (Belgien), penningtvätt via en plattform för utväxling av kryptovaluta av vinning från
utpressningsprogrammet Locky (Frankrike), samt eftersökning och beslagtagande av en
mobiltelefon som innehöll meddelanden med information som omfattas av advokatsekretess
(Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna). Det innehåller även korta sammanfattningar
av flera andra nationella domstolsbeslut.
Det efterföljande avsnittet tar upp det senaste årets utveckling i EU vad gäller lagring av data. En
överblick över den senaste utvecklingen av nationell lagstiftning och rättspraxis ges.
Med tanke på de prejudikatbildande domarna som Europeiska unionens domstol meddelade i
oktober 2020 och flera medlemsstaters till synes ökande efterfrågan på en harmoniserad rättslig ram
på EU-nivå för lagring av data, ger huvudpunkten i denna utgåva av publikationen en överblick över
domstolens viktigaste beslut hittills vad gäller lagring av data för brottsutredningar och åtal. Var och
en av de sex domarna presenteras, inklusive frågorna i begäran till Europeiska unionens domstol om
ett förhandsavgörande och domstolens beslut.
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