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Nodarījumi pret informācijas sistēmu drošību
Krimināllikuma piemērošanas problēmas

Krimināllikumā noteikto aizliegumu un sodu sistēma var sekmīgi darboties tikai
tad, ja tiesību sistēmā pastāv precīzs konkrētās jomas regulējums, praksē atzītas
teorijas un vienveidīga termi- noloģijas izpratne, ko var izmantot konkrēta
noziedzīga nodarījuma izvērtēšanā un vainīgās personas saukšanā pie
kriminālatbildības.

Asoc.prof. Dr.iur Ķinis Uldis,
Satversmes tiesas tiesnesis
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Pēdējā laikā gan IT speciālistu, gan juristu un pat politiķu aprindās notiek diskusijas par Valsts informācijas sistēmu drošības
problēmām. Nesenajā Satiksmes ministrijas organizētajā sanāksmē tika analizēta arī Krimināllikuma piemērošanas efektivitāte
nodarījumos pret informācijas sistēmu drošību (turpmāk – ISD). Tika uzsvērts, ka nereti personas, kas izdarījušas nodarījumus
pret informācijas sistēmu drošību, netiek sauktas pie atbildības. Diskusijā tika analizēti arī vairāki iemesli šādai situācijai.
Raksta mērķis ir izvērtēt iespējamo problēmu spektru, kas saistīts ar krimināltiesību piemērošanas efektivitāti noziedzīgu
nodarījumu gadījumos, kas vērsti pret ISD. Nodarījumu pret ISD priekšmets vienmēr ir automatizētās datu apstrādes sistēmas
(turpmāk – ADAS).

1. Automatizētās datu apstrādes sistēmas jēdziens

Valsts krimināltiesisko jurisdikciju attiecina uz visām teritorijā esošajām fiziskām un juridiskām personām un viņu mantu, tajā skaitā uz
ADAS. Tomēr jāatzīst, ka saistībā ar e-apdraudējumiem neviena valsts pasaulē nespēj nodrošināt vienādu tiesiskās aizsardzības režīmu
visām valstī esošajām ADAS un to lietotājiem. Tāpēc, izstrādājot kiberapdraudējumu apkarošanas stratēģijas, valstis ADAS iedala pēc to
piederības, izveides mērķa vērtības un iespējamā apdraudējuma sociālā kaitīguma pakāpes. Tādējādi valsts racionāli plāno savu
krimināltiesisko resursu izmantošanu un paredz īpašu aizsardzības režīmu un atbildību par apdraudējumiem tādām ADAS, kuras
izveidotas ar mērķi apstrādāt valsts drošībai (ekonomiskajai, politiskajai, militārajai u. c.) svarīgu informāciju: ADAS, kas apstrādā
fizisko personu datus, ADAS, kas apstrādā ierobežotas pieejamības informāciju, u. c. Savukārt citu ADAS apdraudējumu gadījumā
kaitīguma slieksnis ir ievērojami zemāks un līdz ar to samērīgai jābūt arī atbildībai.

Viena no šādām sistēmu grupām, kurai ir nepieciešama īpaša aizsardzība, ir Valsts informācijas sistēma (turpmāk - VIS). Šāds mērķis
bija arī likumdevējam, nosakot Krimināllikumā, ka nodarījumi, kas veikti pret Valsts informācijas sistēmām, ir vērtējami kā nodarījumi
ar ievērojami augstāku kaitīguma pakāpi nekā nodarījumi, kas vērsti pret citām ADAS. Lai apdraudējuma priekšmetu atzītu par ADAS,
tam ir jāatbilst šādām pazīmēm:

1) ierīcei vai ierīču grupai ir jābūt savienotai ar elektroniskajiem tīkliem;

2) ierīcei vai ierīču grupai ir jābūt tādai, kas paredzēta automatizētai datu apstrādei;

3) par šādām sistēmām nevar tikt atzītas ierīces, kuras, kaut arī tām ir zināmas automatizēto datu apstrādes funkcijas, tomēr ir paredzētas
citiem mērķiem, piemēram, spēļu automāti, taksofoni, sadzīves un virtuves iekārtas, automašīnās ievietotās elektroniskās ierīces, kas var



tikt savienotas ar dažādu pamatierīces darbībai nepieciešamu mezglu kontroli, un datorsistēmas, ja tās nav savienotas ar tīkliem, u. c.
Šādu ierīču pamatfunkcijas nav saistītas ar automatizētu datu apstrādi un informācijas apriti. Tāpēc darbības, kad fiziski tiek ietekmētas
šādas ierīces, ir kvalificējamas kā tradicionālie nodarījumi, piemēram, zādzība, krāpšana. Tādējādi pamatnosacījums, lai nodarījumu
kvalificētu kā apdraudējumu, kas ir vērsts pret informācijas sistēmu drošību vai saistīts ar krāpšanu ADAS, ir konstatēt, vai priekšmets
vai nozieguma rīks atbilst ADAS jēdzienam. Tā kā mēs analizējam apdraudējumus, kas vērsti pret VIS, tad svarīgi ir konstatēt, vai VIS
atbilst automatizētās datu apstrādes pazīmēm.

 

2. Valsts informācijas sistēmas jēdziens

Valsts informācijas sistēmu likuma1 1. panta 1. punkts noteic, ka "valsts informācijas sistēma ir strukturizēts informācijas tehnoloģiju un
datubāzu kopums, kuru lietojot tiek nodrošināta valsts funkciju izpildei nepieciešamās informācijas ierosināšana, radīšana, apkopošana,
uzkrāšana, apstrādāšana, izmantošana un iznīcināšana (turpmāk - informācijas aprite)". Likumā ietvertā definīcija expresis verbis
nepasaka, ka VIS ir automatizēta datu apstrāde sistēma. Tomēr, analizējot likuma tekstu, secināms, ka VIS pilnīgi atbilst visām ADAS
pazīmēm. Līdz ar to VIS ir atzīstama par ADAS.

Problemātiskāks jautājums ir par likumā noteiktajiem piederības kritērijiem, lai ADAS identificētu par VIS. Diskutējot par šo jautājumu
ar Satiksmes ministrijas, Vides un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) speciālistiem, izrādās, ka viedokļi, kas ir
uzskatāma par VIS, atšķiras. Piemēram, Satiksmes ministrijas eksperti uzskata, ka VIS ir tās sistēmas, kas ir reģistrētas VIS reģistrā, jo
citādi šim reģistram nebūtu juridiskas nozīmes. Savukārt VARAM eksperti uzskata, ka par VIS atzīstama jebkura sistēma, kura atbilst
Valsts informācijas sistēmu likuma 3. panta pirmās un otrās daļas kritērijiem. Tajā pašā laikā VARAM eksperti atzina, ka likumā
izmantotie kritēriji ir ļoti plaši un nekonkrēti. Šobrīd valstī neviens nevar pateikt, cik šādu sistēmu valstī funkcionē un vai
pamatfunkcijas, ko tās izpilda, ir saistītas ar valsti un pašvaldībām. Daudzi sistēmu īpašnieki, cenšoties izvairīties pildīt Valsts
informācijas sistēmu likuma prasības un attiecīgos Ministru kabineta noteikumus, kas noteic papildprasības šīm sistēmām, aizbildinās,
ka viņu valdījumā esošās ADAS nav saistītas ar šādu funkciju pildīšanu, līdz ar to neatbilst VIS statusam. Tāpēc no valsts puses zināma
kontrole ir iespējama tikai par tām sistēmām, kas ir reģistrētas VIS reģistrā, bet tās ir tikai 173 sistēmas.

VIS sistēmu identifikācijai likumdevējs noteicis pamatprasību, ka tām ir jābūt saistītām ar informācijas apriti, kas paredzēta
normatīvajos aktos un Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos noteikto funkciju izpildei. Savukārt kā papildu prasība ir noteikts, ka
sistēmai ir jāatbilst vispārīgām tehniskām un drošības prasībām. Šīs vispārīgās prasības ir formulētas Ministru kabineta 2005. gada 11.

oktobra noteikumos Nr. 765 "Valsts informācijas sistēmu vispārīgās drošības prasības"2 un noteikumos Nr. 764 "Valsts informācijas

sistēmu vispārīgās tehniskās prasības".3 Noteikumi paredz, ka sistēmas tehniskajiem parametriem jābūt tādiem, kas nodrošina:

1) normatīvos paredzēto funkciju izpildi;

2) sistēmu drošību un attīstību;

3) sistēmu pārziņu sadarbību integrētā valsts informācijas sistēmā.

Noteikumu Nr. 764 3. punkts noteic, ka par sistēmas tehnisko prasību ievērošanu ir atbildīgs sistēmas pārzinis. Analoga prasība ir
ietverta arī Noteikumu Nr. 765 3. punktā, kas nosaka, ka atbildīgā persona par sistēmu drošību ir sistēmas pārzinis. Saskaņā ar Valsts
informācijas sistēmu likuma 1. panta 2. punktu sistēmas pārzinis ir valsts institūcija, kas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā organizē un
vada valsts informācijas sistēmu darbību.

Lai sistematizētu un optimizētu darbu ar sistēmām, kas saistītas ar būtisku valsts funkciju izpildi, tika izstrādāts Informācijas tehnoloģiju
drošības likums. Likums stājās spēkā 2011. gada 1. februārī. Tā mērķis ir uzlabot informācijas tehnoloģiju drošību tajās valsts,
pašvaldību, komersantu un privāto juridisko personu ADAS, kas sniedz sabiedrībai pakalpojumus, kuri saistīti ar būtisku valsts funkciju
izpildei nepieciešamo automatizēto datu apstrādi. Acīmredzot likumā domātas tādas informācijas tehnoloģijas, kuru apdraudējums var
būtiski ietekmēt valsts drošību. Tādējādi tas pamatā vērsts uz tādām ADAS, kas atbilstoši nacionālās drošības likumam tiek atzītas par
valstij svarīgas informācijas infrastruktūras sastāvdaļu. Informācijas tehnoloģiju drošības likuma 8. panta "Valsts un pašvaldību

institūciju informācijas tehnoloģiju drošība"4 pirmā daļa noteic, ka par drošības pārvaldību institūcijā ir atbildīgs tās vadītājs. Savukārt šī
panta otrā daļa noteic, ka vadītājs, saskaņojot ar valsts drošības iestādēm, nozīmē atbildīgo personu par institūcijas IT drošības
pārvaldību.

 

3. Informācijas sistēmu drošība

"Nacionālās drošības koncepcijas 2011" 2.1. punktā nacionālā drošība definēta kā "valsts un sabiedrības īstenotu vienotu, mērķtiecīgu



pasākumu rezultātā sasniegts stāvoklis, kurā ir garantēta valsts neatkarība, tās konstitucionālā iekārta un teritoriālā integritāte,
sabiedrības brīvas attīstības perspektīva, labklājība un stabilitāte". Nacionālās drošības politikas mērķu sasniegšana ir visu valsts

institūciju un iedzīvotāju atbildība. Nacionālās drošības garantēšana ir valsts pamatpienākums.5 Krimināltiesiskā izpratnē ar terminu
"drošība" apzīmē visu ar Krimināllikumu aizsargāto interešu kopumu. Kā redzams no Nacionālās drošības koncepcijas, drošība aptver
ikvienu valsts vai pašvaldības institūciju darbības jomu, kā arī tās jomas, kas saistītas ar valsts iedzīvotāju un viņiem piederošās mantas
tiesisko aizsardzību u. c. Drošību var sadalīt apakšsistēmās, tajā skaitā - valsts politiskā, militārā, ekonomiskā, ekoloģiskā, sociālā un
informācijas sistēmu drošība. Savukārt katru apakšsistēmu iedala elementos, piemēram, sociālā drošība aptver iedzīvotāju īpašuma
drošību, sabiedrisko drošību u. c. Līdz ar to secināms, ka drošība ir viena no galvenajām pamatvērtībām, ko aizsargā Krimināllikums.

VARAM informatīvajā ziņojumā "Par valsts informācijas sistēmu drošības pārvaldību" norādīts, ka no VIS reģistrā reģistrētajām 162
VIS 57 VIS nav izpildītas likuma 14. panta otrās daļas prasības par VIS drošības pārvaldnieka iecelšanu.

Valsts informācijas sistēmu likuma 15. panta pirmā daļa noteic, ka valsts informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks ir persona, kura
īsteno valsts informācijas sistēmas drošības pārvaldību. Par VIS drošības pārvaldnieku var iecelt gan fizisku, gan arī juridisku personu.

Tomēr, kā redzams no ziņojuma, drošības pārvaldnieku trūkst 25 valsts institūcijām (VIS pārziņiem).6 Daļa VIS pārziņu nepilda likumā
un noteikumos minētās prasības, kas ir būtisks apdraudējums VIS drošībai. Dokuments parāda, ka likuma prasības netiek pildītas astoņās
ministrijās. No tām vissliktākais stāvoklis ir Kultūras, Finanšu, Izglītības un zinātnes un Tieslietu ministrijā, kur vairāk nekā 50%
reģistrēto sistēmu nav iecelti drošības pārvaldnieki. Lai normatīvajos aktos minētās drošības prasības būtu efektīvāk realizējamas praksē,

VARAM izstrādāja Informācijas sistēmu drošības pārvaldības vadlīnijas. 7

ES dokumentā "Tīklu un informācijas drošība: priekšlikumi Eiropas politikas nostādnēm"8 skaidrots, "ka ar tīklu un informācijas drošību
saprot tīkla un informācijas sistēmas zināmu drošības līmeni, kas spēj pretoties gadījuma vai ļaunprātīgām darbībām". Tādējādi arī 2011.
gadā varam definēt informācijas sistēmu drošību kā stāvokli, kas nodrošina ADAS resursu zemākā apdraudējuma iespēju (noteiktā laika
periodā), garantējot informatīvo resursu pieejamību, konfidencialitāti un integritāti. Tas izriet no ISD pamatmērķa, proti, organizēt tādu
pasākumu un kontroles sistēmu, lai sasniegtu mērķi, ko raksturo trīs pazīmes:

1) konfidencialitāte,

2) integritāte,

3) piekļuve.

Šī pieeja, definējot informācijas tehnoloģiju drošības incidentu, ir iestrādāta arī Informācijas tehnoloģiju drošības likuma 6. panta
pirmajā daļā. Par tādu atzīstams kaitīgs notikums vai nodarījums, kura rezultātā apdraudēta informācijas tehnoloģiju integritāte,
pieejamība vai konfidencialitāte. Informācijas sistēmu drošībai ir jābūt saistītai ar visām šīm pazīmēm vienlaicīgi. Ja kādas no pazīmēm
trūkst, tad nevaram runāt par informācijas sistēmu drošību kā stāvokli. Tāpēc apskatīsim sīkāk katru no trim minētajām pazīmēm.
Analizējot katru no šīm pazīmēm, vienmēr ir jāatceras, ka sākotnēji šie termini ir veidoti IT drošības pārvaldībai no tehnoloģisko
pozīciju viedokļa. Tāpēc ne vienmēr to tehnoloģiskais saturs ir piemērojams tiesību jomā. Tā kā rakstā galveno uzmanību veltīsim
Krimināllikuma (turpmāk - KL) 241. panta trešajā daļā paredzētā noziedzīga nodarījuma analīzei, tad paplašināti analizēsim tikai
piekļuves jēdzienu, bet pārējos divus elementus vien ieskicēsim.

Saskaņā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas slēdzienu piekļūšana ir:

"Noteiktiem nosacījumiem pakļautas ekskluzīvas vai neekskluzīvas iekārtu, resursu vai pakalpojumu piekļuves sniegšana citam
elektronisko sakaru komersantam. Tiek nodrošināta piekļuve: 1) tīkla elementiem, resursiem un ar tiem saistītām iekārtām, kas var
ietvert arī pieslēgumu tīklam; [..] 3) infrastruktūrai, ieskaitot ēkas, kabeļu līnijas un antenu mastus; [..] 4) atbilstošām programmatūras

sistēmām, ieskaitot operētājsistēmas u. c."9

Jāatzīst, ka šādu piekļuves jēdzienu krimināltiesībās piemērot ir ļoti grūti. Vienīgais, ko no šīs definīcijas var izlobīt, ir tas, ka piekļuve ir
saistāma ar nosacījumiem pakalpojumu saņemšanai.

Daudz plašāku un tiesību jomai draudzīgāku definīciju sniedz ANO vadībā izstrādātais ITU Instrumentārijs kibernoziegumu

definēšanai.10 Dokumentā sniegta šāda piekļuves tehniskā definīcija:

"Piekļuve aptver jebkuru darbību, kas nodrošina ieiešanu sistēmā; sistēmā glabāto informācijas resursu apskati, parādīšanu, koriģēšanu
un cita veida apstrādi; datu izgūšanu, kopēšanu, pārvietošanu, papildināšanu, grozīšanu vai dzēšanu; sistēmas resursu vai daļas
izmantošanu, veicot jebkuras sistēmas elementa, tajā skaitā datorprogrammu, datoru, datorsistēmu, tīklu un to piederumu, loģiskās un
aritmētiskās atmiņas, datu pārraides, datu saglabāšanas, procesoru, datoru atmiņas funkciju komponentu konfigurāciju vai
rekonfigurāciju, tieši vai netieši izmantojot šim nolūkam fiziskos vai virtuālos līdzekļus, to skaitā elektroniskos, magnētiskos, audio,
optiskos."



No ITU definīcijas var secināt, ka piekļuve aptver jebkuru darbību, kas nodrošina piekļuvi sistēmas resursiem. KL regulēta patvaļīga
piekļuve. Tāpēc, definējot ADAS piekļuves tiesības, jēdzienam ir jāatbilst šādam kritērijam: piekļuves tiesībām jāattiecas tikai uz
autorizētiem lietotājiem, kuriem ir tiesības pieslēgties sistēmas resursiem un iegūt nepieciešamo informāciju vai pieprasīt to. Savukārt
piekļuves tiesības sastāv no diviem elementiem: (a) personai piešķirtiem identifikatoriem un to identifikācijas un (b) sistēmas spējas pēc
šiem identifikatoriem atpazīt lietotāju, to autorizēt un dot piekļuvi attiecīgiem sistēmas resursiem.

ADAS piekļuves tiesiskais raksturojums ir arī atkarīgs no tā, kam šī informācijas sistēma pieder. Ja ADAS turētājs ir valsts vai
pašvaldība, tad piekļuves kārtību reglamentē normatīvie akti. Ja ADAS īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir komersants vai privātpersona,
tad piekļuves tiesību saturu reglamentē iekšējās kārtības noteikumi.

 

4. Kriminālatbildības piemērošanas vispārīgie nosacījumi

Kaut arī KL pilda noteiktas funkcijas, aizsargājot personu likumīgās intereses, tomēr tā mērķis nav regulēt konkrēto "tehnisko" jomu.
Kriminālatbildība iestājas tad, ja apdraudējums ir sasniedzis tādu pakāpi, ka šīs darbības sāk būtiski traucēt personām realizēt savas
likumīgās tiesības un intereses. Tādējādi KL funkcija ir noteikt konkrētas darbības aizliegumu un sodu par šī aizlieguma pārkāpšanu.
KL, kā daudzi, iespējams, uzskata, nav nekāda "brīnumzālīte". KL noteikto aizliegumu un sodu sistēma var sekmīgi darboties tikai tad,
ja tiesību sistēmā pastāv precīzs konkrētās jomas regulējums, praksē atzītas teorijas un vienveidīga terminoloģijas izpratne, ko var
izmantot konkrēta noziedzīga nodarījuma izvērtēšanā un vainīgās personas saukšanā pie kriminālatbildības. Tas pats attiecas arī uz
nodarījumu pret informācijas sistēmu drošību kriminalizāciju.

Kriminālatbildība par nodarījumiem pret informācijas sistēmu drošību (KL 241.-244. pants) var būt piemērojama tikai tad, ja pantu
dispozīcijā paredzētā nozieguma aprakstu var pamatot ar normatīvajiem aktiem, kas izstrādāti informācijas tehnoloģiju un informācijas
drošības jomā. Tādējādi primārā atbildība par to, ka KL piemērošanā ir trūkumi, izriet no nozarē lietotām pretrunīgām definīcijām un
terminoloģijas. Piemērojot KL, prioritārai ir jābūt tādu faktu analīzei, kas izriet no konstrukcijām, kuras balstās uz objektīvi izstrādātām
definīcijām un vispāratzītām nozares attīstības likumsakarībām. Taču, ja nozares speciālistu vidū nav vienprātības par jomā
piemērojamajām definīcijām un procedūrām, tad nevar prasīt no krimināltiesību eksperta, lai tas konkrētā kriminālprocesā pats izstrādātu
šos elementus. Tas nav krimināltiesību uzdevums.

Latvijā tiesību jaunrades procesā pastāv vispārējā nostādne, ka normatīvajos aktos nav jāietver jēdzieni, kas pieņemti un pieejami,
piemēram, LZA Terminoloģijas komisijas Lielajā terminu vārdnīcā www.termini.lv. Tomēr minētais piemērs pierāda, ka ne vienmēr
tiesību jomā šie termini ir piemērojami.

Ir daudz tehnoloģisku terminu, kas vispār nav skaidroti. Piemēram, "informācijas sistēmu aizsardzības līdzekļi", "sistēmu aizsardzības
līdzekļu pārvarēšana" u. c. jēdzieni. Neviens no minētajiem KL 241.-244. panta sastāva noskaidrošanai nepieciešamajiem terminiem nav
atrodams nedz Valsts informācijas sistēmu likumā, nedz Informācijas tehnoloģiju drošības likumā, nedz arī citos ar IT darbības jomu
saistītos normatīvajos aktos. Acīmredzot šo likumu autori ir uzskatījuši par pašsaprotamu, ka šādu terminu izpratne kriminālprocesa
virzītājiem vienkārši ir jāzina. Kriminālatbildība var iestāties tikai tad, ja konkrētajā nozarē ir izstrādāts attiecīgs normatīvais regulējums.
Piemēram, ja nebūtu ceļu satiksmes noteikumu, tad nevarētu ierosināt kriminālprocesu par noziegumiem pret satiksmes drošību, ja
nebūtu Valsts informācijas sistēmu likumā dota VIS definīcija, tad KL nevarētu paredzēt atbildību par nodarījumiem pret VIS u. tml.

Satiksmes ministrijas organizētajā sanāksmē ar vietējo IT drošības speciālistu, Valsts policijas, Ģenerālprokuratūras, Tieslietu ministrijas
un NATO informācijas tehnoloģiju aizsardzības izcilības centra ekspertiem vairāki eksperti aktualizēja problēmas, kas esot saistītas ar
nekvalitatīvu normatīvo aktu bāzi un kas it kā kavējot efektīvu kriminālatbildības institūta piemērošanu IT drošības incidentu gadījumos.
Saskaņā ar Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas datiem esot reģistrēti ap 1000 IT drošības incidentu gadā.
Savukārt ierosināto kriminālprocesu skaits ir mazāks par 100. Šī statistika samazinās līdz minimumam, kad tiek vērtēts pabeigto
kriminālprocesu skaits un lietu nodošana tiesai.

Pēc dažu ekspertu domām, šāda situācija liecina, ka sistēmā kaut kas nav kārtībā. Diezin vai šādam viedoklim var piekrist, jo, analizējot
Drošības incidentu institūcijas statistiku, secināms, ka tikai neliela daļa no reģistrēto incidentu skaita pēc apdraudējuma pakāpes atbilst
tādam līmenim, kuru varētu vērtēt no kriminālprocesa perspektīvas viedokļa. Diemžēl šī statistika atspoguļo tikai divu institūciju
rādītājus, tas ir, Drošības incidentu institūcijas un Valsts policijas Ekonomisko noziegumu kibernoziegumu izmeklēšanas nodaļas datus.
Tāpēc jāatzīst, ka līdz šim valstī nav pieejama vispusīga statistika, kas objektīvi parādītu kibernoziegumu procesuālās virzības gaitu no
kriminālprocesa uzsākšanas līdz tiesu spriedumiem, kas stājušies spēkā. Tāpēc iegūt precīzu statistiku par to, cik valstī ir ierosināti
kriminālprocesi par KL 241.-245. pantā paredzētajiem nodarījumiem un kāda ir to tālākā norise, ir apgrūtinoši. Fakts, ka kriminālprocess
tiek uzsākts tikai par desmito daļu incidentu, jau pats par sevi nevar tikt vērtēts kā negatīvs faktors, jo zināms taču, ka drošības incidenti
arī tiek grupēti pēc iespējamās apdraudējuma pakāpes. Tam, ka nepietiekami efektīvi funkcionē krimināltiesiskās atbildības institūts
nodarījumos pret ISD, varētu būt divi aspekti:

Pirmkārt, vai problēma ir saistāma ar nepietiekamu juridisko regulējumu?



Šeit var nošķirt divus problēmjautājumus:

1) Vai ir trūkumi Krimināllikumā, kas traucē efektīvi piemērot Krimināllikuma normas?

2) Vai trūkumi un problēmas ir kriminālprocesā, kas saistīts ar Krimināllikuma 241.-244. panta piemērošanu?

Pētījumā autors neanalizēs kriminālprocesuālos aspektus. Var tikai paust viedokli, ka Kriminālprocesā ir ietverts viss normu kopums, ko
Latvijai kā ES un EP dalībvalstij paredz starptautiskie tiesību akti. Līdz ar to analizēsim tikai aktuālos jautājumus, kas saistīti ar
krimināltiesību jēdzieniem.

Otrkārt, vai problēma saistāma ar normatīvo aktu piemērošanu? Šeit jau iepriekš var atbildēt, ka jā. Tiesību akta nepareizai piemērošanai
arī var būt daudz iemeslu. Dažas no problēmām, kas saistītas ar KL piemērošanu, paanalizēsim turpmāk.

 

5. Vai Krimināllikuma 241.-244. panta redakcijā ir trūkumi

KL 241.-244. pants aptver visus KL ietvertos nodarījumus, kas vērsti pret ISD. Izvērtējot pantu dispozīcijas, tika atzīts, ka minēto pantu
redakcijas pilnībā atbilst gan Eiropas Padomes Kibernoziegumu konvencijai, gan ES pamatlēmumiem "Par uzbrukumiem informācijas
sistēmām". Arī VP kibernoziegumu apkarošanas speciālisti atzina, ka pantu juridiskajās konstrukcijās nav neskaidru terminu, tās aptver
visas kvalificējošās pazīmes un to piemērošanā nav problēmu. Savukārt IT jomas speciālisti nereti pauž viedokli, ka KL panta
dispozīcija nav viegli uztverama un saprotama. Viņuprāt, problēmu rada prasība, ka darbības ir kriminalizējamas tikai tad, ja ir
pierādāms "būtisks kaitējums". Tomēr, izvērtējot dažādu ekspertu viedokļus par minēto normu juridisko kvalitāti, jāsecina, ka pat tiem,
kas kritizē normas saturu, nebija pārliecinošu argumentu un priekšlikumu, ko konkrēti pantu dispozīcijās grozīt un vai vispār
nepieciešams kaut ko grozīt. Līdz ar to ir jāsecina, ka KL 241.-244. panta redakcijās šobrīd nav saskatāmi būtiski trūkumi un paliek tikai
viena problēma, kas saistīta ar KL piemērošanu.

 

6. Krimināllikuma 241. panta piemērošanas problēmas un risinājumi

Saskaņā ar KL 1. pantu pie kriminālatbildības ir saucama persona, kuras darbībās ir visas nozieguma sastāva pazīmes - nodarījuma
objekts, objektīvā puse, subjekts un subjektīvā puse. Kā jau minēts, problēma, kāpēc tik labi nesokas ar KL normu piemērošanu, ir
neskaidrības par noziedzīgā nodarījuma objektīvās puses saturu. Diskusija parādīja, ka ne vienmēr kriminālprocesa virzītājiem un
cietušajiem ir izpratne par jēdziena "būtisks kaitējums" saturu. Būtisks kaitējums ir KL 241.-243. pantā ietverto nodarījumu kvalificējoša
pazīme.

6.1. Noziedzīgu nodarījumu pret ISD objekts

Par noziedzīga nodarījuma objektu Latvijas krimināltiesību teorijā un praksē atzīst apdraudēto tiesisko interesi. Tiesiskā interese ietver
gan tiesisko labumu, gan mantiskas, gan nemantiskas vērtības, gan arī sabiedriskās attiecības. Noziedzīgam nodarījumam kā jebkurai
darbībai ir savs mērķis. Apzināti vai ne, bet tas vienmēr ir vērsts pret kaut ko konkrētu - ārējo fenomenu, kas sastopams reālā pasaulē.
Mērķis var būt bioloģisks, informatīvs, materiālas un nemateriālas dabas. Tas var izpausties kā mākslīgs fakts, virtuālā realitāte
(artefakts), piemēram, sakari, procesi, organizācija, tiesības, iespējas, citas domāšanas rakstura parādības, kas izpaužas šī objekta
noteiktā vērtībā (reālā vai iedomātā). Ārējās pasaules fenomeniem pastāvīgi nepieciešama aizsardzība, lai aizsargātu tos no
pārkāpumiem, pašiznīcināšanās un citām izmaiņām. Šīs aizsardzības iespējas nosaka ārējās vides parādības un to saistība ar apkārtējo
darbību. Līdz ar to objekts vienmēr nes sev līdz zināmu krimināltiesiskās aizsardzības nepieciešamību. Tikai tad, ja šo interešu
aizskārums ir krimināli prettiesisks, vainīgās personas ir krimināli sodāmas un apdraudētā interese kļūst par noziedzīgā nodarījuma

objektu.11 To uzsver arī G. Novoselovs12, uzskatot, ka nozieguma objektu nevar definēt, to cieši nesaistot ar kaitējuma būtību un mērķi.

Līdz ar to objekta izpratnei ir jābūt pamatotai ar to, ko mēs saprotam ar kaitējumu.13 Šāda teorija dominē arī vispārējo tiesību (Common
Law) valstīs. To, kādas ir likumīgas intereses mums sabiedrībā ikdienas dzīvē, mēs varētu apzīmēt kā personas tiesības radīt jebkuru
juridisku faktu, kas tieši nav aizliegts ar likumu. Interešu aizskārums rodas gadījumos, ja kāda persona mums kaut ko no tā visa
ierobežo. Patiesībā termins "apdraudētās likumīgās intereses" saistībā ar nodarījumiem pret ADAS ir viens no atslēgas jautājumiem, lai
cietušais un procesa virzītājs spētu definēt ne tikai aizskarto tiesību, bet arī noteikt, vai nodarījuma rezultātā iestājies būtisks kaitējums.

Analizējot ISD standartus, secināms, ka informācijas sistēmu drošība ir informācijas pieejamības, konfidencialitātes un integritātes
nodrošināšana informācijas sistēmā. Tomēr, atkāpjoties no ISD definīcijas, kas noteic, ka mazāko apdraudējuma stāvokli ADAS var
panākt, tikai mijiedarbojoties visiem trim elementiem, citādi tas ir ar apdraudētajām interesēm.

KL 241.-244. pantā ietvertie nodarījumi ir saistīti ar informācijas sistēmu drošības apdraudējumu. Tādējādi KL 241.-244. pantā
paredzētais nozieguma objekts ir saistīts ar vienu vai arī vairākiem ISD elementiem. Tā kā katrs no ISD elementiem satur konkrētu



tiesību un pienākumu loku, tad tas arī veido likumīgas ADAS lietotāju tiesiski aizsargājamas intereses. Piemēram, ja lietotājam sistēmas
drošības pārvaldnieks ir piešķīris lietotājvārdu un paroli, tad šie identifikatori automātiski dod tiesības piekļūt sistēmas resursiem. Šis
tiesību kopums ietver tiesības saņemt noteiktajā laikā un apjomā konkrētu informācijas pakalpojumu.

VIS apstrādā tikai tādu informāciju, kuras aprite ir paredzēta normatīvajos aktos un Latvijai saistošos starptautiskos līgumos. Tātad ar
VIS saistītā informācijas aprite uzskatāma par tādu, kāda vajadzīga valsts pārvaldes darbības nodrošināšanai. Saskaņā ar Valsts
informācijas sistēmu likuma 10. panta otro daļu, lai aizsargātu VIS no nesankcionētas pieejas, sistēmas lietotāju identitātes un piekļuves
tiesību pārbaudi nodrošina sistēmas turētājs. Līdz ar to ir saprotams, ka likums precīzi nosaka, kas atzīstams par ADAS likumīgo
lietotāju.

VIS sistēmās ir divu veidu lietotāji:

1) kas iegūst lietotāja tiesības, pamatojoties uz līgumu;

2) lietotāji, kas iegūst vienreizējas lietotāja tiesības, iesniedzot individuālu informācijas pieprasījumu par to, ka vēlas saņemt konkrētu
pakalpojumu, ko sniedz sistēmas resursi.

Pastāvīgiem VIS lietotājiem līgums noteic arī pienākumus. Pie lietotāja pienākumiem var minēt noteikumu: atbilstoši likuma prasībām

nodot sistēmai likumā paredzēto informāciju14, nevienam citam nedot savus identifikatorus, izmantot piekļuvi tikai tiem informācijas
pakalpojumiem, kas noteikti līgumā, izmantot sistēmas resursus tā, lai ar savu darbību neradītu traucējumus citiem likumīgiem
lietotājiem u. c. Viss šis kopums, īpaši tiesību kopums, arī veido likumisko interesi - tiesības droši piekļūt sistēmas resursiem, lai lietotu
informācijas pakalpojumus.

Valsts informācijas sistēmu likuma 11. panta pirmā daļa noteic, ka "VIS turētājam ir jānodrošina vispārpieejama informācija globālajā
datoru tīklā (internetā)", bet informācija, kura nav vispārpieejama globālajā tīmeklī, ir pieejama saskaņā ar normatīviem aktiem. Spriežot
pēc tā, ka lietotāju otrā grupa tiesības uz pakalpojumu iegūst, iesniedzot individuālu informācijas pieprasījumu, tad tiem netiek piešķirti
sistēmas lietotāja identifikatori. Ārpus vienreizējā informācijas pieprasījuma izpildes procesa sistēmas turētājs šādai personai sistēmas

lietotāja tiesības nepiešķir. Saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"15 26. pantu "Deklarāciju
publiskā pieejamība" noteikts:

"Lai nodrošinātu personu datu aizsardzību, deklarācijās ir publiskā un publiski nepieejamā daļa. Par publiskās pieejamības
nodrošināšanu ir atbildīga valsts amatpersona vai tās institūcijas vadītājs, kas saskaņā ar likumu pārbauda deklarācijas, kā arī valsts vai
pašvaldības institūcijas vadītājs, kas saņēmis attiecīgās deklarācijas kopiju.

Publiski pieejamā deklarācijas daļā ir visa deklarācijā ietvertā informācija, izņemot šā panta ceturtajā daļā norādīto informāciju.

Publiska pieejamība šī likuma izpratnē ir plašsaziņas līdzekļu darbinieku, kā arī citu personu tiesības iepazīties ar jebkuras valsts
amatpersonas deklarācijām, kā arī publicēt tajā ietvertās ziņas.

Publiski nepieejamā deklarācijas daļa ir deklarācijā norādītā valsts amatpersonas, tās radinieku un citu deklarācijā minēto personu dzīves
vieta un personas kods, kā arī darījumu partneri, tajā skaitā parādnieki, kreditori."

Piemērs. B ir EDS lietotājs. VID B ir piešķīris lietotāja identifikatorus un ar tiem noteiktu tiesību apjomu. Saskaņā ar likumu un
noslēgto EDS lietotāja līgumu autora pienākums ir iesniegt deklarāciju reizi gadā. Atbilstoši līgumam autors šīs sistēmas ietvaros drīkst
aizpildīt tikai savu deklarāciju vai tajā veikt nepieciešamos labojumus. B nav dotas tiesības piekļūt citām personu iesniegtajām
deklarācijām, uzņēmumu pārskatiem u. c. Deklarācijai ir publicējamā un nepublicējamā daļa. B deklarācijas publicējamai daļai ir jābūt
pieejamai atbilstoši Informācijas atklātības likumam. B deklarācijas nepublicējamā daļa satur sensitīvus personas datus, piemēram,
radinieku personu kodus, adreses, banku kontus. Tāpēc tie nav publicējami. Likumā precīzi ir noteikts to amatpersonu un institūciju loks,
kurām ir tiesības iepazīties ar nepieejamajā deklarācijas daļā pausto informāciju. Likums nenoteic ierobežojumus tiesībām iepazīties ar
amatpersonu ienākumu deklarāciju publisko daļu. Jebkura persona, kurai ir pieeja ADAS resursiem, var šīs tiesības var izmantot un bez

jebkādiem identifikatoriem datus iegūt VID mājaslapā "Valsts amatpersonu deklarācijas".16

Tomēr šī pakalpojuma lietotājiem ir noteikts arī tiesību ierobežojums - VID datubāzes lietotājiem bez saskaņošanas ar VID aizliegts
izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas informācijas pieprasīšanai no datubāzes. Kaut arī personai, kura vēlas iepazīties ar
konkrētas amatpersonas deklarāciju, nav nepieciešami identifikatori, tomēr, lai pārliecinātos, ka pieprasījumu veicis cilvēks, lietotājam ir

jāizpilda Captcha17 tests. Nenoliedzami, ka likumīgam ADAS lietotājam interesē, lai viņš varētu izmantot savas piekļuves tiesības tad,
kad tam tās ir nepieciešamas, un lai neviena cita persona nevarētu izmantot viņam piešķirtās piekļuves tiesības. Saistībā ar VIS papildus
jāuzsver, ka valsts vairākos gadījumos ar likumu ir noteikusi kārtību, kādā personām ir nododami dati VIS un kā notiek elektronisko
dokumentu aprite.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un



pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un

fiziskajām un juridiskajām personām".18

29. punkts. Drošības līdzekļus, dublēšanas pasākumus un metodes dokumentiem, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, nosaka,
ievērojot normatīvos aktus, kas regulē ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzību.

30. punkts. Iestāde, ievērojot prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos, kuri regulē attiecīgās jomas, nosaka piekļuves tiesības un
ierobežojumus, kurus paredz darbā ar elektroniskajiem dokumentiem.

31. punkts. Pieejamības kontroli nodrošina, nosakot pieejamības statusu gan dokumentiem, gan personām, kā arī veicot pastāvīgu
elektronisko dokumentu izmantošanas uzskaiti.

Iepazīstoties ar šo un citiem VIS darbību regulējošiem normatīviem aktiem, var secināt, ka ar VIS institūta izveidošanu valsts ir
uzņēmusies saistības nodrošināt VIS glabātiem datiem pienācīgu aizsardzības līmeni. Šim nolūkam valsts ir noteikusi kārtību, kādā
personas var iepazīties ar elektroniskiem dokumentiem un kādi ierobežojumi piemērojami šajā procesā.

Termins "informācijas aizsardzība" ietver visus trīs ISD elementus: gan aizsardzību pret patvaļīgu piekļuvi, gan ADAS resursu veseluma
(integritātes) nodrošināšanu, gan arī konfidencialitāti.

Jau minējām, ka, lai persona piekļūtu VIS, tai ir nepieciešams slēgt līgumu ar sistēmas pārzini. Savukārt līgums satur lietotājiem
saistošus piekļuves noteikumus, tajā skaitā piekļuves kārtību. Tieši piekļuves procesa iziešana dod personai tiesības atbilstoši piešķirto
pilnvaru apjomam rīkoties ar informācijas resursiem. Ja persona apiet vai neitralizē šo piekļuves pārbaudes ciklu, tad tiek pavērts ceļš
ļaunprātīgai sistēmas resursu izmantošanai. Tas ir līdzīgi kā, piemēram, ar seifa atmūķēšanu vai uzlaušanu. Tikai pēc šīm darbībām
aizdomās turamajai personai ir iespēja brīvi piekļūt seifā esošajām vērtībām un nelikumīgi rīkoties ar tām pēc saviem ieskatiem.
Tādējādi, kriminalizējot nodarījumu pēc KL 241. panta trešās daļas, var identificēt nodarījuma objektu - personu likumīgi aizskartās
intereses pēc šādām pazīmēm un kategorijām:

1) VIS turētāja personā tiek apdraudētas valsts likumīgās intereses, kas paredz nodrošināt piekļuvi VIS tikai tādu personu lokam, kas
atbilst likumā paredzētajiem kritērijiem. Šī intereses ietver tiesības noteikt valstij un pašvaldībai piederošās informācijas resursu drošības
politiku;

2) Kaitējums var tikt nodarīts arī valsts tēlam starptautisko tiesību jomā, jo starptautiskās organizācijas, kurām valsts ir pievienojusies,
piemēram, ANO, NATO, EU, EP un citas, var apšaubīt valsts spēju nodrošināt drošu informācijas apriti.

3) Par interešu apdraudējumu atzīstams arī tas, ka var tikt aizskartas sabiedrības tiesības uz labklājību, jo e-valdības pakalpojumi ir cieši
saistīti ar ikvienas personas tiesībām uz e-valdības vai informācijas sabiedrības pakalpojumiem. Jebkuras no šīm interesēm var atzīt par
objektu nodarījumos, kas saistīti ar patvaļīgu piekļuvi VIS informācijas sistēmām.

4) Ir apdraudētas personas - datu īpašnieka - tiesības paļauties uz to, ka VIS nodoto un glabāto informāciju valsts adekvāti aizsargā. Ja
VIS nespēj šo pienākumu pildīt, tiek grauta sabiedrības uzticība par VIS drošumu. Līdz ar to apdraudētās intereses ir saistītas ar personas
tiesībām paļauties, ka valsts ar saviem resursiem spēj nodrošināt datu drošību.

Taču fizisko personu apdraudētajām interesēm šajā nodarījumu kategorijā ir tikai sekundāra loma. Primārais apdraudējums lietās pret
VIS vienmēr būs valsts interešu aizskārums. Primārais objekts ir valsts drošības apdraudējums gan plašākā, gan šaurākā nozīmē. Iepriekš
jau analizēju termina "drošība" jēdzienu Krimināllikuma izpratnē, līdz ar to var tikai uzsvērt, ka KL 241. panta trešās daļas gadījumā
primārā apdraudētā interese ir valsts tiesības realizēt suverēnu informācijas aprites un piekļuves kārtību valsts informācijas sistēmām.

Jāuzsver, ka, vērtējot katru gadījumu, kad nodarījums veikts pret VIS, īpaši saistot to ar sistēmā glabātās informācijas sociālo svarīgumu,
apdraudēto interešu uzskaitījums var arī mainīties. Piemēram, ja trešo personu rokās nonāk sensitīvi personu dati, tad var tikt apdraudēta
arī konkrēto personu fiziskā drošība un citas intereses.

Tomēr jāatceras, ka nodarījumos, kas vērsti pret VIS, vienmēr pirmajā vietā ir valsts likumīgo interešu apdraudējums. Valstij ir tiesības
noteikt savu funkciju nodrošināšanai elektroniskās informācijas aprites kārtību, sistēmas lietotāja tiesību apjomu, un tās vienmēr būs
galvenās apdraudētās intereses, jo panta mērķis ir aizsargāt valsts, nevis konkrēta indivīda intereses.

6.2. Objektīvā puse

Teorijā un praksē ar nodarījuma objektīvo pusi saprot personas uzvedības ārējo izpausmi, kas var radīt kaitīgas izmaiņas apkārtējā
pasaulē. Apskatīsim tikai objektīvo pusi veidojošās obligātās pazīmes, bez kuru konstatēšanas nav iespējams personu saukt pie atbildības
par konkrētu noziedzīgu nodarījumu. Šādas pazīmes ir: 1) vainojamās personas darbība vai bezdarbība, 2) cēloņsakarība starp
prettiesisko nodarījumu un kaitīgām sekām; 3) kaitīgās sekas.



6.2.1 Prettiesiska darbība (actus reus) un cēloniskais sakars

Darbību vienmēr raksturo šādas pazīmes: 1) tai ir jābūt ar Krimināllikumu aizliegtai nodarījuma brīdī; 2) tai ir jābūt reālai un aktīvai, tīši
vērstai uz konkrētu negatīvu rezultātu; 3) personai jāapzinās, ka tā veic aktīvu darbību un vēlas konkrēta negatīva rezultāta iestāšanos.
Profesors U. Krastiņš norāda, ka par darbību, krimināltiesiskā nozīmē, uzskatāma personas apzināta, aktīva, kaitīga un prettiesiska
uzvedība, ar ko tiek realizēta šīs personas griba, un tās rezultātā tiek izdarīts Krimināllikumā paredzēts ar likumu aizsargāto interešu

apdraudējums.19

Patvaļīga piekļuve ir nodarījums, kuru var veikt tikai ar aktīvu, mērķtiecīgu darbību. Respektīvi, persona, kas veic patvaļīgo piekļuvi,
apzinās, ka tā veic prettiesisku darbību, kas ir vērsta uz negatīvu rezultātu - bez tiesībām piekļūt sistēmas resursiem, un šī persona vēlas
arī konkrēta negatīva rezultāta iestāšanos - lai viņai būtu iespēja brīvi manipulēt ar sistēmā esošajiem resursiem, tajā skaitā tos
nelikumīgi kopēt, pārsūtīt uz citu ADAS u. tml.

Likumdevējs patvaļīgās piekļuves ADAS dispozīcijā ir ietvēris šādus elementus:

1. Darbībai ir jābūt patvaļīgai, veiktai bez attiecīgas atļaujas vai izmantojot citai personai piešķirtus lietotāju identifikatorus. Jau iepriekš
noskaidrojām, ka patvaļīgs nozīmē - bez attiecīgas atļaujas vai tiesībām. Tādējādi vispirms ir svarīgi noskaidrot, vai ADAS resursu
turētājs vai tā pilnvarotā persona saskaņā ar VIS likumu un konkrēto ADAS darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem vai iekšējiem
tiesību aktiem nav piešķīrusi lietotāja tiesības personai, kura tiek turēta aizdomās par patvaļīgu piekļuvi ADAS. Ja šādas tiesības
piešķirtas, ir jānoskaidro piešķirto tiesību apjoms un citi ar to saistītie jautājumi.

M. Planka institūts20 ar savu iekšējo aktu ir noteicis, ka lietotājam ne tikai ir tiesības, bet arī atbildība par institūta iekšējo noteikumu
izpildi, kas ietver "paklausības" prasību, strādājot institūta ADAS vai tīklos. Lietotājs ir atbildīgs par viņam piešķirto identifikatoru
glabāšanu. Identifikāciju nodrošinātājas programmas un rīki ir jāglabā tā, lai tās nevarētu nonākt trešo personu rīcībā bez institūta
Datorikas departamenta akcepta. Piešķirtos sistēmas identifikatorus un programmas var ievadīt tikai no institūta autorizētām ADAS. Ja
identifikatori lietotājam piešķirti uz laiku, tad viņam pēc derīguma termiņa iztecēšanas tie obligāti ir jāizdzēš no ADAS.

Tādējādi, vērtējot nosacījumu, vai darbība veikta bez atļaujas vai izmantojot citai personai piešķirtas tiesības, kriminālprocesā svarīgi
būtu arī izvērtēt apstākļus, kā pārkāpējs ir ieguvis citam lietotājam piešķirtus identifikatorus. M. Planka institūta iekšējie noteikumi
zināmā mērā var kalpot par testu, pēc kura vērtēt likumīgā lietotāja darbību atbilstību likumam un sistēmas īpašnieka vai turētāja
pieņemtajiem ISD noteikumiem, jo līdzīgas prasības lietotājiem izvirzītas arī VIS sistēmās.

Piemērs. Lietotāja parauglīgumā "Par elektronisko dokumentu parakstīšanu ar elektronisko parakstu, izmantojot Valsts ieņēmumu

dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas pakalpojumus"21 noteikts:

18. Klients apņemas:

18.1. nodrošināt saņemto elektroniskā paraksta radīšanas datu izmantošanu tikai EDS iesniedzamo elektronisko dokumentu parakstīšanai
atbilstoši līguma noteikumiem;

18.2. nodrošināt EDS izmantošanai nepieciešamo identifikatoru un paroļu saglabāšanu un slepenību, kā arī periodisku paroļu nomaiņu
(ne retāk kā reizi divos mēnešos). Ja lietotāja parole ir kļuvusi zināma trešajai personai, nekavējoties pieslēgties EDS un nomainīt paroli;

18.3. nodrošināt EDS pilnvērtīgai izmantošanai nepieciešamo elektroniskā paraksta radīšanas datu saglabāšanu un slepenības
ievērošanu. Ja ir pamats uzskatīt, ka elektroniskā paraksta dati ir kļuvuši zināmi trešajai personai vai izmantoti bez parakstītāja ziņas,
parakstītāja pienākums ir nekavējoties telefoniski pieprasīt VID anulēt elektroniskā paraksta pārbaudes datus un apturēt elektroniskā
paraksta radīšanas datu izmantošanu.

VID EDS sistēmā klientam saskaņā ar līgumu bez lietotāja vārda un paroles ir piešķirts arī elektroniskais paraksts, kas nenoliedzami ir
drošāks lietotāja identifikācijas līdzeklis nekā lietotāja vārds un parole. Līgums noteic arī to lietotāja tiesību apjomu, kuru personai līdz
ar līguma parakstīšanu piešķir sistēmas turētājs.

2. Darbībai ir jābūt saistītai ar datu apstrādes sistēmu aizsardzības līdzekļu pārvarēšanu. Par sistēmas aizsardzības līdzekļiem
informācijas tehnoloģiju jomā atzīst jebkuru ierīci, kura ir izveidota, lai veiktu ADAS lietotāju identifikācijas un autentifikācijas
pārbaudi. VIS ir obligāta prasība, ka ADAS jāatbilst ISD noteikumiem. Tas nozīmē, ka tai ir jābūt aprīkotai ar sistēmas aizsardzības
līdzekļiem. Autors, pētot šo jautājumu, neatrada nevienu pilnīgu definīciju, kur būtu aprakstītas visas iespējamās aizsardzības līdzekļu
uzlaušanas un apiešanas metodes. No tā var secināt, ka tādas visaptverošas aizsardzības līdzekļu uzlaušanas definīcijas nemaz nav.

Galvenā jēga vārdiem "darbībai jābūt saistītai ar aizsardzības līdzekļu pārvarēšanu" ir apstāklī, ka ar to tiek aptverti visi zināmie un pat
arī līdz šim nezināmie paņēmieni, kādus personas ir izmantojušas, lai pārvarētu ADAS aizsardzības līdzekļus. Tieši šāda pieeja liecina
par "gudru" likumdevēja attieksmi, pieņemot KL 241.-244. panta dispozīciju formulējumus, jo to piemērošanu neierobežos nekāda
zinātniska novitāte, līdz brīdim, kamēr tiks izgudrota kāda pilnīgi jauna ierīce, kuras darbības pamatā nebūs automatizēta datu apstrāde.



Kamēr tas nenotiks, sistēmas aizsardzības līdzekļu galvenā funkcija būs pārbaudīt sistēmas lietotāju tiesības. Jebkāda šo līdzekļu
pārvarēšana ir saistāma ar šīs funkcijas neitralizēšanu. Neitralizējot sistēmas aizsardzības līdzekļus, persona iegūst iespēju piekļūt
sistēmas resursiem bez personas autorizācijas sistēmā, tas ir, patvaļīgi.

Tāpēc pie drošības līdzekļiem var pieskaitīt jebkuru autentifikācijas un identifikācijas ierīci, datorprogrammu u. tml. Par sistēmas
piekļuves aizsardzības līdzekli var atzīt gan ļoti vienkāršu lietotāja paroli, piemēram "@" vai *, gan vissarežģītākās daudzpakāpju
drošības sistēmas, kas balstās uz loģiskām, kriptogrāfiskām u. c. metodēm, kuru mērķis ir identificēt un autentificēt sistēmas lietotāju.

Līdz ar to aizsardzības līdzekļu pārvarēšanai ir jābūt saistītai ar kādu sistēmas autentifikācijai un identifikācijai lietotu elementu
uzminēšanu, izskaitļošanu, drošības līdzekļu tiešu sagraušanu vai arī iespējamu trūkumu, piemēram, vājo sistēmas punktu identificēšanu
un izmantošanu piekļūšanai sistēmas resursiem. Kibernoziegumu konvencijā šo metožu skaitā ir ietverta arī tā saukto hakeru (urķu)
instrumentārija un speciāli veidotu datorprogrammu vai ierīču izmantošana sistēmas drošības līdzekļu neitralizācijai. No minētā var
secināt, ka likumā noteiktā aizsardzības līdzekļu pārvarēšana ietver jebkuru modus operandi, ja tā mērķis ir bijis nodrošināt patvaļīgu
piekļuvi sistēmas resursiem. Te ieteicams atgriezties pie ITU ekspertu izstrādātā jēdziena "piekļuve" satura, jo tā plašākā interpretācija ir
svarīga, lai noskaidrotu nodarījuma motīvu un mērķi.

Izmeklējot šāda rakstura nodarījumus, jautājums, kāds tehniskais risinājums bijis lietots, lai pārkāpējs sasniegtu nelikumīgo mērķi, ir
svarīgs tiktāl, cik tas nepieciešams, lai noskaidrotu cēlonisko sakaru starp "pārkāpēja" darbību un sekām. Lai noskaidrotu saikni starp
pārkāpēja datoru un VIS sistēmu, kurai noticis uzbrukums, ir nepieciešams digitālā tiesu eksperta slēdziens. Šim slēdzienam ir jādot
atbilde, kādas tehniskās ierīces un metodes likumpārkāpējs izmantojis nodarījuma veikšanai un vai to lietošana ir saistāma ar kaitīgo
seku iestāšanos.

Kā dažādos forumos un publikācijās uzsver vairāku valstu krimināltiesību eksperti, iedziļināšanās nodarījumu pret ISD tehniskās izpētes
detaļās nereti noved pie būtiskiem kriminālprocesa sarežģījumiem, jo likumpārkāpējs var sākt izvirzīt tehniski pamatotus argumentus,
kurus var dažādi interpretēt no informācijas tehnoloģiju viedokļa. Jurists nav informācijas tehnoloģiju speciālists. Tāpēc koncentrēšanās
uz šādu darbību dažādo tehnoloģisko interpretāciju var ietekmēt jurista pieņemamā nolēmuma kvalitāti vai, sliktākajā gadījumā, novest
pie nepareiziem secinājumiem.

Lai tas nenotiktu, jāuzsver, ka, no juridiskā viedokļa, jautājums par pārkāpēja modus operandi ir sekundārs. Primāri ir noskaidrot
pārkāpēja nodomu, darbības raksturu un to, vai pārkāpējs ir sasniedzis savu mērķi, tas ir, pēc iekļūšanas sistēmā ir varējis veikt
nelikumīgas darbības ar sistēmas resursiem, kā arī novērtēt radušos kaitējumus.

6.2.2. Kaitīgo seku raksturojums

Kaitīgas sekas ir jebkura nodarījuma obligāts priekšnosacījums. To saturu parasti ietver panta dispozīcija. Juridiskajā literatūrā ir plaši
izplatīts viedoklis, ka sekas izpaužas kā kaitējums ar Krimināllikumu aizsargātai interesei. Noziedzīgajos nodarījumos, kas vērsti pret
ISD, atbildība iestājas tikai tad, ja nodarījuma rezultātā nodarīts būtisks kaitējums. Likuma "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un
kārtību" (turpmāk - Likums par kārtību) 23. pantā ir teikts:

"(1) Atbildība par Krimināllikumā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ar kuru radīts būtisks kaitējums, iestājas, ja noziedzīgā nodarījuma
rezultātā ne vien nodarīts ievērojams mantisks zaudējums, bet arī apdraudētas vēl citas ar likumu aizsargātas intereses un tiesības, vai ja
šāds apdraudējums ir ievērojams.

(2) Par ievērojamu mantisku zaudējumu atzīstams mantiskais zaudējums, kas nodarījuma izdarīšanas brīdī pārsniedz piecu tai laikā
Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu kopumu."

No Likuma par kārtību 23. panta teksta var secināt, ka būtiskam kaitējumam ir divi kritēriji:

1) mantiskais kritērijs, kur noteikts, ka par būtisku var atzīt ievērojamu zaudējumu, kas pārsniedz piecas minimālās mēnešalgas;

2) sociālais kritērijs, ar kuru apzīmēts cita rakstura kaitējums, kas var būt gan morāls kaitējums, gan tas var izpausties kā kaitējums ne
tikai cietušajam, bet arī kā citu ar likumu aizsargāto interešu un tiesību apdraudējums.

Diemžēl praksē, izņemot tās noziegumu grupas, kur kaitējuma aprēķināšanas kārtību noteic speciāli pielikumi, procesa virzītājs nereti,
nosakot būtisku kaitējumu, galvenokārt ievēro mantisko kritēriju.

Autors atbalsta principu, ka, lai iestātos kriminālatbildība par nodarījumiem pret informācijas sistēmu drošību, būtiskam kaitējumam ir
jābūt kā robežšķirtnei. Šāda pieeja atbilst arī starptautiskajiem tiesību aktiem, kas reglamentē šo jomu. Taču saistībā ar apskatāmo
noziedzīgo nodarījumu grupu jēdzienā "būtisks kaitējums", saglabājot abu kritēriju nozīmi, ir jāieliek cits saturs. Apskatīsim kritērijus,
kurus varētu piemērot būtiska kaitējuma konstatācijai:

1. Materiālais kritērijs. Praksē arvien biežāk nāksies saskarties ar problēmu par mantisko zaudējumu apmēra noteikšanu. Lai



maksimāli objektīvi tiesu praksē varētu tikt novērtētas mantiskās sekas saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem pret informācijas sistēmu
drošību, lietderīgi būtu izstrādāt un ieviest vienotu zaudējumu noteikšanas metodoloģiju. Šim nolūkam ierosinu praksē piemērot šādu
zaudējumu aprēķināšanas metodi:

1) zaudējumi, kas saistīti ar sistēmas dīkstāvi;

2) izdevumi, kas saistīti ar bojātās informācijas atjaunošanu vai tās aizstāšanu;

3) izdevumi, kas saistīti ar jaunu programmatisku resursu instalēšanu, kas paredzēti sistēmas drošības funkciju atjaunošanai;

4) izdevumi, kas saitīti ar sistēmas lietotāju piekļuves tiesību korekciju.

Zaudējumu aprēķinā jānorāda arī sistēmas bilances vērtība, atskaitot amortizācijas izdevumus. Nosakot būtiska kaitējuma apjomu
kibernoziegumos, Likuma par kārtību 23. panta otrajā daļā minētais materiālo zaudējumu apjoms būtu saglabājams. Taču, kā parāda
prakse, ir vairāki gadījumi, kad kibernoziegumos cietušās personas nav materiāli cietušas vai arī nespēj pierādīt būtiskam kaitējumam
nepieciešamo zaudējumu piecu minimālo mēnešalgu apmērā, tāpēc kriminālprocess tiek atteikts. Šādas situācijas ir izveidojušās tāpēc,
ka kaitējuma noteikšanai netiek vērtēts sociālais kritērijs. Šī situācija skaidri parāda, ka ir jāmaina uzsvari kaitējuma noteikšanas kritēriju
piemērošanā. Respektīvi, materiālajam kritērijam ir jābūt sekundāram, bet prioritāri ir vērtējams sociālā kritērija - tiesību un ar likumu
aizsargāto interešu - saturs.

2. Sociālais kritērijs. Prasību kaitējuma saturā izvērtēt sociālo kritēriju noteic Likuma par kārtību 23. panta pirmā daļa, kas būtisko
kaitējumu identificē ar citām ar likumu aizsargātām personas tiesībām un interesēm. Tādējādi likumdevējs noteic, kādi elementi ir
svarīgi, vērtējot "būtiskā kaitējuma" sociālo kritēriju. Tomēr norma ir abstrakta un nav piesaistīta konkrētam gadījumam, tādēļ tās
piemērošana arī prasa zināmu abstraktas domāšanas prasmi. No normas teksta izriet, ka tās piemērošanā likumdevējs ir paredzējis divus
elementus:

1) ar likumu aizsargātas personu intereses,

2) personu tiesības.

Jebkuras personas pamattiesības garantē Satversme un normatīvie akti vai līgums, kas paredz personai (fiziskai, juridiskai) tiesības radīt,
grozīt vai izbeigt tiesiskās attiecības. Līdz ar to, lai izvērtētu, vai personai nodarītais kaitējums ir saistīts ar tai piešķirto tiesību

apdraudējumu, ir jāvērtē tiesību norma. Problemātiskāk un grūtāk ir iespējams izvērtēt ar likumu aizsargātās intereses. Intereses22 (lat.
Interesse - atrasties starpā, būt klāt, piedalīties) Objektīvā nozīmē "intereses" apzīmē labumu vai peļņu, ko sola kāda rīcība vai lieta.
Tiesībās ar jēdzienu "intereses" saprot labumu, ko persona var gūt vai arī zaudēt. Taču interešu aizskāruma novērtējumu nevar noteikt
policists, prokurors vai tiesa, jo tā izvērtēšana balstās uz subjektīvu faktoru kopumu, ko var noteikt tikai pats cietušais. Tāpēc "intereses"
ir sociāla kategorija, kas ietver vienlaikus gan subjektīvus, gan arī objektīvus kritērijus, un tā nav abstrakta, jo vienmēr vērsta uz to, lai
apmierinātu personas garīgās un materiālās vajadzības. Krimināltiesībās terminu "intereses" mēs piemērojam, gan identificējot
nodarījuma objektu, gan arī nosakot nodarījuma kaitējuma apmēru, vērtējot visu sociālā labuma kopumu, ko cietušā persona iegūtu, ja
šāds apdraudējums netiktu veikts. Tikai tad, ja šo interešu aizskārums ir krimināli prettiesisks, vainīgās personas ir krimināli sodāmas un

apdraudētā interese kļūst par noziedzīgā nodarījuma objektu.23 Piemēram, Kibernoziegumu konvencija noteic, ka nodarījums - patvaļīga

piekļuve informācijas sistēmai - apdraud organizāciju un indivīdu intereses netraucēti lietot, vadīt un kontrolēt savu sistēmu darbību24.
Līdzīgi izskaidrojumi doti arī citiem pantiem, piemēram, datu traucēšanas gadījumā tiek apdraudēta datorsistēmu un datorprogrammu
integritāte un funkcionēšana u. c.

Satversmes tiesa25, vērtējot apstākli, vai pieteicēja sūdzībā minētie fakti uzskatāmi par būtisku kaitējumu personas pamattiesībām, ir
norādījusi, ka par būtisku varētu atzīt situāciju, ja ar konkrēto gadījumu aizskartas ir vairākas personas intereses. Kaut arī ST šo
secinājumu ir izdarījusi konstitucionālo tiesību kontekstā, tādu pašu slieksni paredz arī Likuma par kārtību 23. panta pirmā daļa, kas
būtisko kaitējumu identificē ar citām ar likumu aizsargātām personas tiesībām un interesēm, tas ir, ar vairākām, ne mazāk kā divām,
aizskartām tiesībām un interesēm. Gan Satversme, gan arī KL aizsargā tikai personu ar likumu pamatotās intereses. Tādējādi Latvijas
tiesību sistēmā par būtisku kaitējumu sociālajā dimensijā atzīst tikai tādu kaitējumu, kur ar konkrēto apdraudējumu aizskartas ne mazāk
kā divas likumīgas intereses un tiesības.

Piemēram, komersants A izveido mājaslapu, lai ar tās palīdzību sniegtu informatīvus pakalpojumus iedzīvotājiem. Mājaslapas izveidē A
ir ieguldījis naudas līdzekļus, iestāde mājaslapai ir izveidojusi unikālu dizainu. Katru dienu, izmantojot mājaslapu, tās likumīgie lietotāji
saņem e-pakalpojumus, piemēram, pieeju komersanta datubāzēm, iespēju samaksāt rēķinu, aizpildīt veidlapu, iepazīties ar informāciju,
sniegt savu viedokli u. tml. Tātad personas likumīgās intereses veido: tiesības noteikt lietotāja statusu, tiesības uz mājaslapas dizaina
aizsardzību, iespējas sniegt informācijas sabiedrības pakalpojumus saviem lietotājiem, komunicēt ar lietotājiem. Ja persona X,
izmantojot tiesības piekļūt mājaslapai, pārkāpj šīs robežas un ar neatļautām metodēm padara mājaslapu nepieejamu likumīgajiem
lietotājiem, tad visas iepriekš uzskaitītās A intereses tiek aizskartas, jo trešo personu darbības rezultātā viņš nevar realizēt šīs tiesības.
Bez tam tiek apdraudēta arī attiecīgā komersanta reputācija. Tas viss ir pilnīgi pietiekami, lai atzītu, ka A nodarījuma rezultātā ticis



nodarīts būtisks kaitējums.

VIS statusa analīze pierāda, ka VIS pieder valsts vai pašvaldību institūcijām un to funkcijas ir saistītas ar valsts vai pašvaldību darbības
mērķi. Ja VIS sistēmām likumdevējs būtu noteicis tādu pašu aizsardzības līmeni kā jebkurai citai valsts teritorijā esošai sistēmai, tad
nebūtu nepieciešamības nodarījumus, kas vērsti pret VIS, nodalīt kā īpaši kriminālatbildību kvalificējošu objektu ar smagāku atbildības
pakāpi. Tas pierāda, ka šī likumdevēja griba ir vērsta uz to, lai šī specifiskā ADAS grupa tiktu stingrāk aizsargāta. No tā var secināt, ka
normas teleoloģiskais un vēsturiskais mērķis bija ar krimināltiesiskām aizsardzības metodēm panākt, ka nodarījumi pret VIS ir jāvērtē kā
īpašas sociālās nozīmes apdraudējuma objekts.

Ko nozīmē īpašas sociālas nozīmes objekts? To varētu nosacīti pamatot tā: objekta sociālā nozīmība ir saistāma ar to, kāds kaitējums var
iestāties apdraudējuma gadījumā. Tiesību piemērotājam, protams, labāk būtu, ja šī apdraudējuma sociālā kaitīguma faktors būtu noteikts
ar likumu. Tad atliktu tikai visus faktus un apstākļus salikt loģiskā shēmā un apsūdzība būtu gatava. Tomēr, ja likuma norma expresis
verbis nepasaka pareizo risinājumu, tas ir jāmeklē tiesību sistēmā. Tātad, vērtējot VIS sociālo nozīmību, jāņem vērā mērķis, kāpēc
konkrētā VIS izveidota. Kādu informācijas apriti tā nodrošina? Kādas potenciālās sekas iestātos, ja drošības incidenta gadījumā sistēmas
darbībā rastos traucējumi vai apdraudējuma rezultātā ADAS pārstātu funkcionēt?

VIS netiek veidotas tādas informācijas apritei, kura nav saistāma ar sabiedrības tiesisku interešu nodrošināšanu. Tāpēc būtu nepareizi
uzskatīt, ka sabiedrības labā veikta informācijas aprite varētu būt mazsvarīga sabiedrības tiesisko interešu kopuma nodrošināšanai.
Jebkurš VIS darbības apdraudējums automātiski aizskar vairākas valsts tiesības un intereses.

Valstij ir tiesības izdot normatīvos aktus savā teritorijā un prasīt, lai tos ievērotu visas valstī esošās personas. Tādējādi valstij ir likumīgas
tiesības noteikt tiesisku regulējumu VIS. Valstij ir tiesības noteikt speciālu piekļuves kārtību VIS un saukt pie atbildības ikvienu, kas
pārkāpj šo kārtību. Valsts interesēs ir ar konkrēto normatīvo regulējumu veicināt ekonomisko, ekoloģisko, militāro, finansiālo un citu
drošību.

VIS statuss dod valsts iedzīvotājiem tiesisko paļāvību, ka valsts rūpējas un atbild par VIS glabāto informācijas drošību. Tas dod
personām tiesības paļauties, ka šādās sistēmās glabātā informācija ir pieejama tikai likumīgiem lietotājiem. Tādējādi jebkurš VIS
apdraudējums jau skar ne mazāk kā divu valsts un sabiedrības likumīgo interešu apdraudējumu. Tas dod pamatu uzskatīt, ka jebkurš
apdraudējums, kas vērsts pret VIS, nodara valstij būtisku kaitējumu. Ja krimināltiesību piemērošanas prakse virzītos šādā gultnē, tad tas
varētu būt pragmatisks Krimināllikuma piemērošanas risinājums.

Izdarot kopsavilkumu par iepriekš teikto, secināms, ka Likuma par kārtību 23. panta piemērošanā saistībā ar kibernoziegumiem būtisko
seku noteikšanu būtu jāievēro tālāk minētie kritēriji.

1. Primārais - sociālais kritērijs, kas ietver sistēmas klasifikāciju pēc apdraudējuma pakāpes. Šim nolūkam būtu ieteicams papildināt
Nacionālās drošības koncepciju ar Latvijas teritorijā esošu ADAS sistēmu klasifikāciju pēc to sociālās nozīmības un apdraudējuma
pakāpes. Atbilstoši apdraudējuma pakāpei likuma pielikumā būtu jānorāda, ka par būtisku sistēmas darbības traucējumu (izņemot valsts
informācijas sistēmas) atzīstams gadījums, kad sistēmas resursu darbības traucēšana tiek veikta ilgāk par pusstundu. Valsts informācijas
sistēmās jebkurš sistēmas darbības traucējums atzīstams par būtisku.

2. Sekundārais - materiālais kritērijs - zaudējumu apmērs nosakāms, piemērojot minēto metodiku:

1) zaudējumi, kas saistīti ar sistēmas dīkstāvi;

2) izdevumi, kas saistīti ar bojātās informācijas atjaunošanu vai tās aizstāšanu;

3) izdevumi, kas saistīti ar jaunu programmatisku resursu instalēšanu, kas paredzēti sistēmas drošības funkciju atjaunošanai;

4) izdevumi, kas saistīti ar sistēmas lietotāju piekļuves tiesību korekciju;

5) neiegūtā peļņa, ja sistēma sniedz maksas informācijas pakalpojumus.

Zaudējumu aprēķinā jānorāda arī sistēmas bilances vērtība, atskaitot amortizācijas izdevumus.

7.3. Subjektīvā puse

Subjektīvās puses jēdziens aptver subjekta psihisko attieksmi pret sabiedriski bīstamu nodarījumu. Juridiskajā literatūrā noziedzīgā
nodarījuma subjektīvā puse definēta kā noziedzīgā nodarījuma sastāva elements, kas dod priekšstatu par iekšējiem psihiskiem
procesiem, kas rodas tās personas apziņā, kura izdara noziedzīgu nodarījumu, un ko raksturo konkrēta vainas forma, motīvs, mērķis un

emocijas.26 Respektīvi, noziedzīgā nodarījuma subjektīvā puse atspoguļo saistību starp personas apziņu, gribu un viņas izdarīto

nodarījumu.27 Subjektīvās puses pamatpazīme ir vaina. U. Krastiņš ir devis ļoti vienkāršu, bet vienlaikus izsmeļošu vainas definīciju:
"Vaina ir personas psihiskā attieksme nodoma vai neuzmanības formā pret viņas izdarīto prettiesisko darbību vai bezdarbību un ar to



saistītajām kaitīgajām sekām."28 Noziedzīga nodarījuma vainas formas noteic KL 8. pants. Savukārt KL 9. pants noteic: Noziedzīgais
nodarījums atzīstams par izdarītu ar nodomu (tīši), ja persona, kas to izdarījusi, ir paredzējusi nodarījuma sekas un vēlējusies tās (tiešs
nodoms) vai, kaut arī šīs sekas nav vēlējusies, tomēr apzināti pieļāvusi to iestāšanos (netiešs nodoms).

Profesors U. Krastiņš29 un daudzi citi autori30 norāda, ka tiešu nodomu vienmēr raksturos šādas pazīmes: (1) uzvedība (darbība vai
bezdarbība), kas izpaužas tādā veidā, ka persona, to darot, pilnīgi apzinās tās kaitīgumu; (2) tā precīzi paredz šīs uzvedības rezultāta
kaitīgās sekas; (3) obligāti vēlas, lai šīs sekas iestātos. Savukārt netiešu nodomu raksturo: (1) personas apzināta darbība; (2) apziņa, ka
veiktā darbība vai bezdarbība ir kaitīga; (3) persona nav tieši vēlējusies seku iestāšanos, tomēr neko nav darījusi, lai tās novērstu,
respektīvi, apzināti pieļāvusi, ka šādas sekas var iestāties.

Nodarījumus pret informācijas sistēmu drošību var izdarīt tikai ar tiešu (dolus directus) vai netiešu nodomu (dolus eventualis).

Attiecībā uz nodarījumiem pret VIS pārkāpējs tos izdara ar tiešu nodomu. Nodarījuma tiešo nodomu zināmā mērā pamato VIS tiesiskais
statuss, tajā skaitā likumā noteiktā sistēmas resursu kārtība. Valsts informācijas sistēmās lietotājs tiesības iegūst, tikai pamatojoties uz
likumu un līgumu. Ja likumpārkāpējam šāda tiesiska pamata nav vai arī viņš apzināti pārkāpj savas lietotāja tiesības, tad viņa darbības
VIS ir patvaļīgas. Šādu iespēju persona var iegūt tikai tad, ja apzināti apiet sistēmā noteikto identifikācijas un autentifikācijas pārbaudi.
Tādējādi, apejot vai citādi neitralizējot vai arī izmantojot sistēmas programmā "drošības caurumus" u. c., persona apzinās, ka ir
piekļuvusi sistēmas resursiem bez atļaujas. Līdz ar to persona apzinās savu darbību raksturu un apzināti vēlas konkrētu kaitīgu seku
iestāšanos.
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