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Skaidrojumi. Viedokļi

“Neo lieta” – noziedzīgs nodarījums vai “ziņotāja”
apklusināšana

Tiesības brīvi saņemt informāciju ietilpst tiesībās uz vārda brīvību. Tomēr tās nav
absolūtas un tās var ierobežot.

Mg.iur. Birks Mārtiņš,
zvērināts advokāts

Foto: Boriss Koļesņikovs

2010. gada 4. februārī Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) ģenerāldirektora v. i. vērsās VP
GKPP EPP ar sūdzību par to, ka laika posmā no 2009. gada 29. oktobra līdz 2010. gada 3. februārim
esot notikusi nesankcionēta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (turpmāk – EDS) datubāzē saglabāto
dokumentu XML datņu ar fizisko un juridisko personu datiem lejupielāde, kā rezultātā trešo personu
rīcībā esot nonācis valsts informācijas sistēmas datubāzes saturs, kas esot Valsts informācijas sistēmas
likuma un Fizisko personu datu aizsardzības likuma normu pārkāpums. 2010. gada 10. februārī VP
GKPP EPP uzsāka kriminālprocesu lietā Nr. 11816003310 par iespējamu patvaļīgu piekļūšanu VID

EDS.1

Kā tas jau ziņots iepriekš,2 2010. gada 11. maijā uz aizdomu pamata par iepriekš minēto darbību izdarīšanu
tika aizturēts Ilmārs Poikāns. Sākotnēji I. Poikāns ierosinātajā kriminālprocesā tika atzīts par aizdomās turēto
noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 145. panta pirmajā daļā un 244. panta otrajā
daļā. Tomēr gadu vēlāk nolemts izbeigt kriminālprocesu daļā pēc Krimināllikuma 244. panta otrās daļas
noziedzīgā nodarījuma sastāva trūkuma dēļ, nolemjot turpināt izmeklēšanu pēc Krimināllikuma 145. panta
pirmās daļas, kā arī kvalificēt kriminālprocesā izmeklējamo noziedzīgo nodarījumu papildus pēc
Krimināllikuma 241. trešās daļas un 200. panta otrās daļas.

Tādējādi I. Poikāns uzsāktajā kriminālprocesā pašlaik ir atzīts par aizdomās turēto noziedzīga nodarījuma
izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 145. panta pirmajā daļā, 200. panta otrajā daļā un 241. panta trešajā
daļā.

Darbību iespējamā atbilstība Krimināllikuma 241. panta trešajai daļai

Krimināllikuma 241. panta trešā daļa nosaka, ka par patvaļīgu (bez attiecīgas atļaujas vai izmantojot citai
personai piešķirtas tiesības) piekļūšanu automatizētai datu apstrādes sistēmai vai tās daļai, ja tas saistīts ar datu
apstrādes sistēmas aizsardzības līdzekļu pārvarēšanu un ja tās vērstas pret valsts informācijas sistēmām, un ja
ar to radīts būtisks kaitējums, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar naudas sodu līdz



simt astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.

Saskaņā ar Krimināllikuma komentāriem3 komentējamais noziedzīgais nodarījums (smags noziegums)
apdraud personas tiesības realizēt sev vēlamās pieejamības tiesības sistēmā esošiem resursiem. Analizējamā
nozieguma priekšmets ir telekomunikāciju sistēma - strukturizēts informācijas tehnoloģiju un datubāzu
kopums. Tā objektīvo pusi veido darbība - patvaļīga piekļūšana automatizētai datu apstrādes sistēmai vai tās
daļai. Ar patvaļību šajā gadījumā saprot piekļūšanu automatizētai datu apstrādes sistēmai bez attiecīgas atļaujas
vai izmantojot citai personai piešķirtās tiesības.

Ar automatizētās datu apstrādes sistēmas aizsardzības līdzekļiem saprot speciālos loģiskās aizsardzības
līdzekļus, kurus vainīgā persona pārvar - salauž vai apiet ar speciālām metodēm.

Saskaņā ar likuma "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību"4 23. panta pirmo daļu atbildība par
Krimināllikumā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ar kuru radīts būtisks kaitējums, iestājas, ja noziedzīgā
nodarījuma rezultātā ne vien nodarīts ievērojams mantiskais zaudējums (mantiskais zaudējums, kas nodarījuma
izdarīšanas brīdī pārsniedz piecu tai laikā Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu), bet arī
apdraudētas vēl citas ar likumu aizsargātās intereses un tiesības vai ja šāds apdraudējums ir ievērojams.

Kā tas analizēts juridiskajā literatūrā,5 Krimināllikuma 241. pantā paredzētā patvaļīgā piekļūšana automatizētai
datu apstrādes sistēmai apdraud informācijas pieejamības intereses, jo pieejamības kārtību informācijas
sistēmai ir tiesīgs noteikt tikai informācijas sistēmas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs un tās pārkāpšana

vienmēr skars šo personu intereses.6 Panta pirmajā un otrajā daļā tas ir klasificēts kā mazāk smags noziegums,
panta trešajā daļā - kā smags noziegums.

Analizējamajā pantā atbildība noteikta par patvaļīgu (bez attiecīgas atļaujas vai izmantojot citai personai
piešķirtas tiesības) piekļūšanu automatizētai datu apstrādes sistēmai vai tās daļai, kas sodāma ar nosacījumu: 1)
ja tas saistīts ar datu apstrādes sistēmas aizsardzības līdzekļu pārvarēšanu; 2) ja ar to radīts būtisks kaitējums
(materiāls sastāvs).

Tādējādi nozieguma objektīvo pusi veido aktīva darbība - piekļūšana automatizētai datu apstrādes sistēmai, kas
ir patvaļīga, proti, bez attiecīgas atļaujas vai izmantojot citai personai piešķirtas tiesības.

Kā jau minēts iepriekš, viens no kriminālatbildības nosacījumiem ir patvaļīgas piekļūšanas saistība ar datu

apstrādes sistēmas aizsardzības līdzekļu7 pārvarēšanu, kas var izpausties kā to apiešana vai salaušana. Ar šiem
loģiskās aizsardzības līdzekļiem saprot informācijas un programmatūras aizsardzības līdzekļus, kas, nodrošinot
informācijas sistēmas lietotāja identitātes un piekļuves tiesību pārbaudi, pasargā informāciju no tīšas vai

nejaušas grozīšanas (bojāšanas) vai dzēšanas (iznīcināšanas).8 Analizējamā nozieguma sastāvs neveidosies, ja
persona būs patvaļīgi piekļuvusi automatizētai datu apstrādes sistēmai, ja tā nebūs nodrošināta ar attiecīgiem
aizsardzības līdzekļiem.

Obligāta objektīvās puses pazīme ir nodarījuma sekas - būtisks kaitējums, tāpēc jākonstatē, ka patvaļīgas
piekļūšanas automatizētai datu apstrādes sistēmai rezultātā ir vai nu nodarīts ievērojams mantiskais zaudējums
un apdraudētas vēl citas ar likumu aizsargātās intereses un tiesības, vai arī šāds citu ar likumu aizsargātu
interešu un tiesību apdraudējums ir ievērojams.

Kā skaidrots likuma "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" 23. panta otrajā daļā, par
ievērojamu mantisko zaudējumu atzīstams mantiskais zaudējums, kas nodarījuma izdarīšanas brīdī pārsniedz
piecu tajā laikā Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu, kas, piemēram, pēc U. Ķiņa
ieskata, varētu tikt aprēķināts, ņemot vērā 1) zaudējumus, kas saistīti ar sistēmas dīkstāvi; 2) izdevumus, kas
saistīti ar bojātās informācijas atjaunošanu vai tās aizstāšanu; 3) izdevumus, kas saistīti ar jaunu
programmatisku resursu instalēšanu, kas paredzēti sistēmas drošības funkciju atjaunošanai; 4) izdevumus, kas



saistīti ar sistēmas lietotāju piekļuves tiesību korekciju; 5) neiegūto peļņu, ja sistēma sniedz maksas

informācijas pakalpojumus.9 Domājams, ka šāda mantiskā zaudējuma apmēra aprēķināšanas metodika būtu
piemērojama, arī izlemjot, vai ar noziegumu nav izraisītas smagas sekas, kas izpaužas kā materiāls zaudējums
lielā apmērā.

No subjektīvās puses Krimināllikuma 241. pantā paredzētais nodarījums ir tīšs noziegums, jo persona apzināti
bez attiecīgas atļaujas vai izmantojot citai personai piešķirtas tiesības piekļūst automatizētai datu apstrādes
sistēmai vai tās daļai, pārvarot datu apstrādes sistēmas aizsardzības līdzekļus, vēloties radīt būtisku kaitējumu,
apzināti pieļaujot tāda kaitējuma rašanos vai arī esot vienaldzīgai pret sava nodarījuma izraisītajām sekām.

Atbilstoši Valsts informācijas sistēmu likuma 1. pantā skaidrotajam 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. Valsts informācijas sistēmas tiek reģistrētas valsts informācijas sistēmu reģistrā10.

Analizējot I. Poikāna veiktās darbības un publiski izskanējušo informāciju par tām, autors secina, ka
Elektroniskās deklarēšanas sistēmas datu masveida lejupielādēšanai I. Poikāns izmantojis operētājsistēmas
"Linux" standarta programmu "curl", kas ir publiski pieejams produkts datu lejupielādēšanai un pēc būtības
nav nelikumīgs automatizētas datu apstrādes sistēmas resursu nelabvēlīgas ietekmēšanas līdzeklis.

Tādējādi jāpieņem, ka I. Poikāns tikai izmainīja vienoto resursu vietrādi (URL), kas ir standartizēta resursa (kā
dokuments vai bilde) adrese internetā, konkrētajā gadījumā, interneta adresi globālā tīmekļa (Web) pieteikumā,
mainot tikai numerāciju adresēs uz sava datora.

Apmeklējot tīmekļa vietni internetā (mājaslapā), dokumenti tiek lejuplādēti no datora sistēmas (tīmekļa vietnes
servera) un īslaicīgi novietoti lietotāja datora atmiņā, kā arī parādīti lietotāja tīmekļa vietnes meklētājā.
Izvēloties pieprasīt konkrēto tīmekļa vietni, ikviens var ieiet meklētājā ierakstītajā tīmekļa adresē (URL),
noklikšķinot uz saites, kas ved uz konkrēto tīmekļa vietni, kas ir atrasta, vai arī tā tiek automātiski lejuplādēta
ar citu tīmekļa adresē kodētu dokumentu.

Katra tīmekļa adrese attiecīgajā tīmekļa programmā ietver skaitli, kas ir identifikācijas numurs lietotāja
pieprasītajam dokumentam. Mainot šos numurus (par pamatu ņemot, piemēram, savu elektroniskās
deklarēšanas sistēmas dokumentu) un pieprasot dokumentu no tīmekļa servera ar jaunu tīmekļa adresi, I.
Poikāns varēja lejuplādēt jaunu dokumentu no tīmekļa servera.

Visticamāk I. Poikāns automatizēja šo procesu, mainot vienoto resursu vietrādi (adresi internetā), un,
apmeklējot tīmekļa vietni, lejuplādēja to uz sava datora, izmantojot nelielu datorprogrammu (skriptu), un,
atkārtojot dokumentu numurus, lejuplādēja dokumentus no visdažādākajām adresēm internetā, kas tika
saglabātas speciālā vietā datorā, nevis pagaidu kešatmiņā, kurā interneta pārlūkprogramma saglabā
dokumentus pēc to parādīšanas.

Tādu darbību rezultātā I. Poikāna datorā nonāca vairāki dati, kurus viņš apkopoja un faktiski atkārtoti publicēja
interneta vietnē, kur šī informācija atkal (atkārtoti) bija pieejama jebkuram interneta lietotājam - gluži tāpat kā
tajā brīdī, kad to sākotnēji ieguva I. Poikāns.

Darbību iespējamā atbilstība Krimināllikuma 145. panta pirmajai daļai

Krimināllikuma 145. panta pirmā daļa nosaka, ka par nelikumīgām darbībām ar fiziskas personas datiem, ja ar
to radīts būtisks kaitējums, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar
piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.



Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 2. panta 3. punktu personas dati ir jebkāda informācija,
kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 3. panta trešo daļu šis likums neattiecas uz personas datu
apstrādi, ko fiziskas personas veic personiskām vai mājas un ģimenes vajadzībām, turklāt personas dati netiek
izpausti trešajām personām.

Dokumentus, kurus I. Poikāns norādījis kā publiski pieejamus internetā, var iedalīt divās kategorijās:

1) dokumenti, kuros valsts un pašvaldību iestāžu darbinieku vārdi tika aizstāti ar "Persona Nr. 1", "Persona Nr.
2", "Persona Nr. 3" utt., respektīvi, aizsargājot personas identitāti;

2) dokumenti, kuros tika norādītas valsts amatpersonas un to atalgojumi.

Attiecībā uz pirmo dokumentu kategoriju, ja personu vārdi nav identificēti, pašu par sevi algu sarakstu
publicēšana nav un nevar tikt atzīstama par personas datu publicēšanu. Šie dokumenti neidentificē konkrētas
personas, uz kurām minētie dokumenti attiecas.

Saskaņā ar likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 2. pantu šā likuma mērķis ir
nodrošināt valsts amatpersonu darbību sabiedrības interesēs, novēršot jebkuras valsts amatpersonas, tās
radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās ieinteresētības ietekmi uz valsts amatpersonas
darbību, veicināt valsts amatpersonu darbības atklātumu un atbildību sabiedrības priekšā, kā arī sabiedrības
uzticēšanos valsts amatpersonu darbībai. Savukārt 4. pants nosaka, kuras personas ir atzīstamas par valsts
amatpersonām.

Atbilstoši likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 23. panta pirmās daļas
prasībām valsts amatpersonai ir pienākums noteiktā termiņā un kārtībā iesniegt amatpersonas deklarācijas,
proti: 1) stājoties amatā, 2) kārtējā gada, 3) beidzot pildīt pienākumus, 4) pēc tam, kad amata pienākumu
pildīšana ir izbeigta.

Šā panta otrajā daļā ir noteikts, ka valsts amatpersonas, izņemot šā panta trešajā un ceturtajā daļā minētās
valsts amatpersonas, deklarācijas iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam elektroniskā veidā, izmantojot Valsts
ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

Saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 26. panta pirmo daļu, lai
nodrošinātu personu datu aizsardzību, deklarācijās ir publiski pieejamā un publiski nepieejamā daļa. Par
publiskās pieejamības nodrošināšanu ir atbildīga valsts amatpersona vai tās institūcijas vadītājs, kas saskaņā ar
šo likumu pārbauda deklarācijas, kā arī valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājs, kas saņēmis attiecīgās
deklarācijas kopiju.

Turklāt šā panta trešajā daļā noteikts, ka publiska pieejamība šā likuma izpratnē ir masu saziņas līdzekļu
darbinieku, kā arī citu personu tiesības iepazīties ar jebkuras valsts amatpersonas deklarācijām, kā arī publicēt
tajās ietvertās ziņas.

Tādējādi, pat ja I. Poikāns publicēja konkrētu valsts amatpersonu algu apmēru, šī informācija jau bija definēta
kā publiski pieejama atbilstoši likumam "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā".

Bez tam attiecībā uz I. Poikānam inkriminētajā Krimināllikuma 145. panta pirmajā daļā minēto noziedzīgs
nodarījums ir izdarīts un iestājas pamats saukšanai pie kriminālatbildības tikai tad, ja ir veiktas nelikumīgas
darbības ar personas datiem un ar to radīts būtisks kaitējums likuma "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku
un kārtību" izpratnē, proti, ja noziedzīgā nodarījuma rezultātā būtu ne vien nodarīts ievērojams mantiskais
zaudējums (tas pārsniegtu piecu tai laikā Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu), un
tiktu apdraudētas vēl citas ar likumu aizsargātās intereses un tiesības vai ja šāds apdraudējums ir ievērojams.



Par to, vai sabiedrībai ir tiesības zināt valsts un pašvaldību iestāžu darbinieku atalgojumu, jau detalizēti ir
analizējis Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments savā 2010. gada 1.

jūlija spriedumā lietā Nr. A42404707, SKA-347/2010,11 konstatējot, ka iepretim preses brīvībai saņemt
pieprasīto informāciju šajā gadījumā ir citu personu tiesības uz privātās dzīves aizsardzību. Privātās dzīves
tvērumā ietilpst arī dati par personas finanšu līdzekļiem, kurus, kā tas ir konkrētajā gadījumā, tā ir saņēmusi
prēmijas veidā. Cilvēki parasti nevēlas publiski apspriest savus finanšu līdzekļus, un cilvēciski tas ir
saprotams. Tomēr šajā gadījumā iepretim esošā sabiedrības interese zināt valsts darbiniekiem un amatpersonām
izmaksāto prēmiju apmērus nav uzskatāma par vienkāršu ziņkāri. Tā ir interese zināt savu kā nodokļu
maksātāju naudas izlietojumu, kas ir leģitīma interese. Abas konfliktējošās tiesības - tiesības saņemt
informāciju par valsts līdzekļu izlietojumu, no vienas puses, un tiesības uz personas datu aizsardzību, no otras
puses, - ir taisnīgi jālīdzsvaro.

Līdz ar to, kā tas izriet no minētā sprieduma, tiesības brīvi saņemt informāciju ietilpst tiesībās uz vārda brīvību
(Latvijas Republikas Satversmes 100. pants). Tomēr tās nav absolūtas un tās var ierobežot. Izvērtējot, vai
tiesības ierobežojums ir attaisnots, jāapsver, vai: 1) ierobežojums ir paredzēts likumā; 2) tas ir vērsts uz
leģitīma mērķa sasniegšanu un 3) ir nepieciešams demokrātiskā sabiedrībā (ierobežojums ir sociāli
nepieciešams un samērīgs).

Darbību iespējamā atbilstība Krimināllikuma 200. panta otrajai daļai

Krimināllikuma 200. panta otrā daļa nosaka, ka par ekonomisko, zinātniski tehnisko vai citu ziņu, kuras ir
komercnoslēpums, neatļautu iegūšanu savai vai citas personas lietošanai vai izpaušanai, par šādu ziņu
neatļautu izpaušanu citai personai tādā pašā nolūkā, kā arī par finanšu instrumentu tirgus iekšējās informācijas
neatļautu izpaušanu - soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu
darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

Kā tas analizēts juridiskajā literatūrā12 - "pantā paredzētais noziedzīgais nodarījums atzīstams par mazāk
smagu noziegumu.

Nozieguma objekts - tautsaimniecības intereses uzņēmumu dienesta un ekonomiskās darbības sfērā, bet
nozieguma priekšmets - informācija (ekonomiskās, zinātniski tehniskās un citas ziņas), kas ir neizpaužamas vai
satur komerciālo noslēpumu uzņēmumā vai organizācijā. Nozieguma priekšmets var būt arī finanšu
instrumentu tirgus iekšējā informācija.

Pantā noteikta atbildība par komercnoslēpuma iegūšanu vai izpaušanu (komercnoslēpums - informācija, kurai
ir komerciāla vērtība, ja tā nav zināma nepiederošām personām).

Krimināllikuma 200. pantā paredzētā nozieguma objektīvo pusi raksturo aktīvas darbības: ziņu neatļauta
iegūšana (ar šantāžu, uzpirkšanu, pamudināšanu u. tml.), izpaušana (paziņošana jebkādā veidā kaut vienai
personai). Noziegums pabeigts ar minēto darbību izdarīšanas brīdi (formāls noziegums).

No subjektīvās puses 200. pantā paredzēto noziegumu var izdarīt tikai ar tiešu nodomu. Turklāt vainīgā
nodoms ir vērsts uz pantā norādīto ziņu neatļautu iegūšanu savai vai citas personas lietošanai, kā arī uz šādu
ziņu izpaušanu citai personai tādā pašā nolūkā".

Atbilstoši Komerclikuma 19. pantam komercnoslēpuma statusu komersants var piešķirt tādām saimnieciska,
tehniska vai zinātniska rakstura lietām un rakstveidā vai citādā veidā fiksētām vai nefiksētām ziņām, kuras
atbilst visām šādām pazīmēm:

1) tās ietilpst komersanta uzņēmumā vai ir tieši ar to saistītas;



2) tās nav vispārpieejamas trešajām personām;

3) tām ir vai var būt mantiska vai nemantiska vērtība;

4) to nonākšana citu personu rīcībā var radīt zaudējumus komersantam;

5) attiecībā uz tām komersants ir veicis konkrētai situācijai atbilstošus saprātīgus komercnoslēpuma
saglabāšanas pasākumus.

Kā to norādījis arī Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments savā 2010.
gada 1. jūlija spriedumā lietā Nr. A42404707, SKA-347/2010, preses brīvība vārda brīvības kontekstā ir īpaša
tā iemesla dēļ, ka presei demokrātiskā sabiedrībā ir svarīga loma. Lai gan prese nedrīkst pārkāpt noteiktas
robežas attiecībā uz citu personu tiesību aizsardzību, tās uzdevums ir darīt zināmu informāciju un idejas par
politiskiem jautājumiem, kā arī citām sabiedrību interesējošām tēmām, tas ir, pildīt sabiedrībā "sargsuņa" lomu.

Nodokļu maksātāju finanšu līdzekļu izlietojums demokrātiskā sabiedrībā neapšaubāmi ir sabiedrību
interesējoša tēma, jo prēmijas valsts darbiniekiem un amatpersonām izmaksā no valsts budžeta līdzekļiem, kas
veidojas no sabiedrības - nodokļu maksātāju - finanšu līdzekļiem. Šādas informācijas iegūšanai prese pilda
savu "sargsuņa" lomu.

Tādējādi nodokļu maksātāju naudas izlietojums nav un nevar tikt atzīts par komercnoslēpumu Komerclikuma
19. panta izpratnē.

Turklāt, tā kā Komerclikumā ir noteiktas komersanta izņēmuma tiesības uz komercnoslēpumu un tikai pašam
komersantam paredzētas tiesības prasīt komercnoslēpuma aizsardzību, kā arī to zaudējumu atlīdzību, kuri
radušies komercnoslēpuma prettiesīgas izpaušanas vai izmantošanas rezultātā, bet konkrētajā gadījumā
kriminālprocess ir ticis ierosināts pēc VID, nevis kāda konkrētā komersanta, kuru komercnoslēpums būtu
izpausts, iesnieguma, apšaubāma ir I. Poikāna veiktās valsts un pašvaldību iestāžu darbinieku atalgojumu
publiskošanas kvalificēšana kā "komercnoslēpuma izpaušana".

Eiropas tiesu prakse un tās iespējamā attiecināmība uz "Neo lietu"

Lai konstatētu, vai I. Poikāna darbības satur noziedzīga nodarījuma pazīmes un iestātos pamats saukšanai pie
kriminālatbildības, svarīgi ir ne tikai konstatēt noziedzīga nodarījuma sastāva esamību, bet arī to, vai valsts
varas iestāžu iejaukšanās šajā gadījumā nav vārda un izpausmes brīvības ierobežošana, citiem vārdiem, ir
svarīgi noskaidrot, vai I. Poikānam ir bijušas tiesības informēt sabiedrību par to, kā tiek izlietota nodokļu
maksātāju un starptautisko aizdevēju "dārgā" nauda, un vai I. Poikāna darbības bija nepieciešamas un veiktas
demokrātiskās sabiedrības labā.

Tiesības uz informācijas iegūšanas un vārda brīvību ir noteiktas ne tikai Latvijas Republikas Satversmē, bet tās
stingri regulē arī Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (turpmāk - Konvencija) 10.
pants, kas nosaka:

"1. Ikvienam ir tiesības brīvi izteikties. Šīs tiesības ietver uzskatu brīvību un tiesības saņemt un izplatīt
informāciju un idejas bez iejaukšanās no publisko institūciju puses un neatkarīgi no valstu robežām. Šis pants
neierobežo valstu tiesības noteikt radioraidījumu, televīzijas raidījumu un kino demonstrēšanas licencēšanas
režīmu.

2. Tā kā šo brīvību īstenošana ir saistīta ar pienākumiem un atbildību, tā var tikt pakļauta tādām prasībām,
nosacījumiem, ierobežojumiem vai sodiem, kas paredzēti likumā un nepieciešami demokrātiskā sabiedrībā, lai
aizsargātu valsts drošības, teritoriālās vienotības vai sabiedriskās drošības intereses, nepieļautu nekārtības vai



Sabiedrības interese zināt valsts darbiniekiem un
amatpersonām izmaksāto prēmiju apmērus nav uzskatāma
par vienkāršu ziņkāri, jo tā ir interese zināt savu kā
nodokļu maksātāju naudas izlietojumu, kas ir leģitīma
interese. Sabiedrības tiesības uzzināt minēto informāciju
ir lielākas nekā šo personu tiesības uz datu aizsardzību.

noziedzīgus nodarījumus, aizsargātu veselību vai tikumību, aizsargātu citu cilvēku cieņu vai tiesības,
nepieļautu konfidenciālas informācijas izpaušanu vai lai saglabātu tiesu varas autoritāti un objektivitāti."

Kā tas analizēts juridiskajā literatūrā,13 Konvencijas 10. panta pirmā daļa paredz principu, ka ikvienam ir
tiesības brīvi izteikties, savukārt Konvencijas 10. panta otrā daļa prezumē "pienākumus un atbildību", īstenojot
šo brīvību, kas paver iespēju valsts iestādēm iejaukties ar prasībām, nosacījumiem, ierobežojumiem un pat
sodiem attiecībā uz šīs brīvības īstenošanu. Tomēr 10. panta otrās daļas galvenā iezīme ir tā, ka, nosakot
specifiskas sfēras un gadījumus, kuros valstij ir tiesības iejaukties, ievērojami tiek samazināta varbūtība, ka
tiktu ierobežotas tiesības saņemt un izplatīt informāciju un idejas vispārējos gadījumos. Iejaukšanās no valsts
iestāžu puses ir atļauta tikai saskaņā ar stingriem nosacījumiem, tai ir jākalpo leģitīma mērķa sasniegšanai, tā ir
pieļaujama, ja tā ir paredzēta ar likumu, un tā ir pieļaujama tikai tādā gadījumā, ja tā ir nepieciešama un vērsta
demokrātiskās sabiedrības labā.

Konvencijas 10. pants, kā to interpretē Eiropas Cilvēktiesību tiesa (turpmāk - ECT), ir acīmredzami veicinājis
un garantējis augstāku aizsardzības līmeni vārda brīvībai papildus tam, ko jau nodrošina dalībvalstu

konstitūcijas, un papildus arī citiem starptautiskajiem līgumiem, kuri aizsargā vārda un informācijas brīvību.14

Kā to ir norādījis D. Vorhūfs (D. Vorhoof),15

Konvencijas 10. pants ir interpretējams no viedokļa,
ka tas sniedz augsta līmeņa aizsardzību vārda un
informācijas brīvībai pat tādos gadījumos, ja izteiktie
viedokļi vai informācija ir kaitīga (nevēlama) valstij
vai dažādām grupām, uzņēmumiem, organizācijām
vai publiskām personām. Tomēr 10. pants arī norāda
uz vārda brīvības izņēmumiem, kuri ir interpretējami
šaurāk. Jebkādu ierobežojumu nepieciešamība ir pārliecinoši jāpierāda, jo vārda brīvība tiek uzskatīta par

būtisku demokrātiskās sabiedrības darbības sastāvdaļu.16

Personas dati kā sabiedrības interešu jautājums ir jau ticis apskatīts tādā tiesvedībā kā "Hachette Filipacchi

Associés ("ICI Paris") pret Franciju".17 Apkopojot lietas faktus, D. Vorhūfs18 norāda, ka šajā gadījumā ECT
tika aicināta atrisināt konfliktu sakarā ar pamattiesību ievērošanu un tiesībām uz privāto dzīvi, ieskaitot tiesības
uz savu reputāciju un attēlu (Konvencijas 8. pants), un izdevējdarbības kompānijas tiesībām uz vārda brīvību,
pēc tam kad žurnālā "ICI Paris" tika publicēts raksts par Francijas bijušo rokzvaigzni Džoniju Holideju
(Johnny Hallyday), norādot uz viņa finanšu grūtībām un ekstravaganto gaumi. Francijas tiesa uzskatīja, ka
raksts, kurā tika izmantotas arī dažas fotogrāfijas, pārkāpa Dž. Holideja tiesības uz privāto dzīvi un personas
attēlu. Apelācijas tiesa piesprieda izdevējdarbības uzņēmumam samaksāt Dž. Holidejam atlīdzību 20 000 eiro
apmērā, kā arī Dž. Holideja tiesas izdevumus un izmaksas. Atsaucoties uz raksta būtību, tā saturu un
kontekstu, ECT nonāca pie secinājuma, ka ierobežojumi žurnālistikas brīvībā demokrātiskā sabiedrībā nav
tikuši pārkāpti ar rakstu "ICI Paris", lai gan tiesa arī atzina, ka raksts nav sniedzis jebkādu pievienoto vērtību
sabiedrības interešu debatēs. ECT uzskatīja, ka Francijas tiesas, lai gan ar dziļāku novērtējumu saskaņā ar
nosacījumiem, savā novērtējumā par izdevējdarbības uzņēmuma atbildību nebija spējušas atrast taisnīgu
līdzsvaru starp konfliktējošām interesēm. Tiesa secināja, ka ir noticis pārkāpums saistībā ar Konvencijas 10.
pantu.

Kā tas norādīts secinājumos,19 ECT ir precizējusi, ka demokrātiskā sabiedrībā papildus prese medijiem,
nevalstiskajām organizācijām (NVO), dažādām interešu grupām vai organizācijām, kas ziņo ārpus vairākumam
pieņemamajiem standartiem, ir jāspēj efektīvi veikt savas darbības un paļauties uz vārda brīvības spēku, jo
pastāv "spēcīga sabiedrības interese radīt šādām grupām un indivīdiem ārpus vairākuma iespēju piedalīties
sabiedriskajā apspriešanā, izplatot informāciju un idejas par jautājumiem, kas skar vispārējās sabiedrības

intereses..".20



Demokrātiskā sabiedrībā valsts iestādes ir jāpakļauj iedzīvotāju pārbaudei un ikvienam ir jābūt tiesībām

piesaistīt sabiedrības uzmanību situācijām, kuras viņi uzskata par nelikumīgām.21

Īpaša uzmanība ir jāpievērš situācijām, kad sabiedrības interesēs tiek izpausta informācija, kas var veicināt
debates par sabiedrības interešu jautājumiem. "Demokrātiskā sistēmā valdības darbība vai bezdarbība ir
jāpakļauj ne tikai rūpīgām pārbaudēm no likumdošanas un tiesu iestādēm, bet arī no medijiem un sabiedriskās
domas. Interese no sabiedrības puses par specifisku informāciju dažkārt spēj būt tik spēcīga, ka tā spēj pārvarēt

pat juridiski piemērotu slepenības pasākumu un atslepenot to."22

Šādos gadījumos žurnālisti, ierēdņi, aktīvisti vai NVO darbinieki nedrīkst tikt krimināli vajāti vai sodīti sakarā

ar konfidencialitātes pārkāpumu vai nelikumīgi iegūto dokumentu izmantošanu.23

"Tiesa ir atzinusi, ka atsevišķos gadījumos interese aizsargāt avotu, kas ir ieguvis un izplatījis nelikumīgi
iegūtu informāciju, ir svarīgāka par privātpersonu vai uzņēmumu (privātu vai publisku) interesēm saglabāt
informācijas konfidencialitāti. Laikraksts, kas ir publicējis nelegāli savāktas e-pasta vēstules starp divām
amatpersonām par jautājumu, kas izraisa nopietnas sabiedrības bažas publiskajā diskusijā, var tikt pasargāts
Konvencijas 10. panta ietvaros pret prasībām sakarā ar tiesībām uz privāto dzīvi, ko prezumē Konvencijas 8.

pants."24

Kā liecina tiesu prakse,25 jo īpaši gadījumos, kad informācija ir publicēta par iespējamu korupciju, krāpšanu
vai nelikumīgu rīcību, kurā ir iesaistīti politiķi, ierēdņi, valsts institūcijas, žurnālisti, izdevēji, mediji vai NVO
pārstāvji, var paļauties uz visaugstākajiem standartiem vārda brīvības aizsardzībā. Tiesa ir uzsvērusi, ka
"demokrātiskā valstī, kurā valda likums, sabiedrībai ir tiesības būt informētai par neatbilstošu metožu
izmantošanu valsts iestādēs". Tiesa ir paudusi viedokli, ka "prese ir viens no līdzekļiem, ar kura palīdzību
politiķi un sabiedrība var pārliecināties, ka publiskie līdzekļi tiek tērēti saskaņā ar grāmatvedības principiem,

nevis izmantoti, lai bagātinātu noteiktas personas".26

Normatīvie akti, kas aizsargā personu godu un cieņu un tiesvedības šajā sakarā nevar tikt atzītas par likumīgām
un pamatotām, ja to mērķis vai sekas ir novērst pamatotu kritiku par valsts amatpersonām, tās neatbilstošām
darbībām vai korupcijas atmaskošanu. Tiesības celt prasību par goda un cieņas aizskaršanu attiecībā uz
amatpersonu reputāciju var viegli izmantot ļaunprātīgi, un tas varētu kavēt brīvas un atklātas debates par

sabiedrības interešu jautājumiem vai sabiedrisko līdzekļu izlietojuma uzraudzību.27

Kā secina E. Verkers (E. Werkers) un P. Valcke (P. Valcke),28 lietā "Fressoz un Roire pret Franciju"29 gan
žurnālists, gan iknedēļas laikraksta "Le Canard enchaine" direktors tika iesūdzēti tiesā par raksta publicēšanu,
kurš balstījās uz "Peugeot" priekšsēdētāja konfidenciāliem nodokļu failiem. Fakts, ka žurnālisti bija saņēmuši
un strādājuši ar nozagtām fotokopijām, ko tie ieguva no neidentificētas nodokļu administrēšanas iestādes
amatpersonas, bija pietiekams, lai Francijas tiesa nospriestu uzlikt naudas sodu un pienākumu atlīdzināt
zaudējumus. ECT piekrita žurnālistiem, ka debates, kuras izraisīja raksts, pārsniedza "Peugeot" priekšsēdētāja
kā indivīda tiesības un attiecās uz kompānijas pārvaldīšanu, kuru viņš uzraudzīja, kas attiecīgi ir sabiedrības
interešu tēma. Tiesa nepiekrita, ka par primāro prasību vajadzētu kļūt mērķim aizsargāt fiskālo
konfidencialitāti, jo īpaši tādēļ, ka informācija jau bija publiski pieejama un tādējādi ne pilnīgi slepena.
Spriedums nebija pamatots un pārkāpa Konvencijas 10. pantu, proti, žurnālistu tiesības izpaust informāciju par
sabiedrību interesējošiem jautājumiem ar nosacījumu, ka tie ir rīkojušies godprātīgi un ar precīzu faktisko
pamatojumu un nodrošina uzticamu un precīzu informāciju saskaņā ar žurnālistikas ētiku. Nodokļa

novērtējuma publicēšana tika uzskatīta par būtisku, atbilstošu tematam un sniegtās informācijas ticamībai.30

Ir pierādīts,31 ka ECT visās lietās aplūko vairākus dažādus aspektus, pirms tā izlemj, vai iejaukšanās
izteiksmes brīvībā ir bijusi nepieciešama demokrātiskās sabiedrības interesēs. Konteksta realizēšana un
spriedumu analizēšana norāda, ka ECT galveno uzmanību pievērsīs konkrētajam gadījumam un tā dažādiem



Izvērtējot, vai tiesības ierobežojums ir attaisnots,
jāapsver, vai: 1) ierobežojums ir paredzēts likumā; 2) tas
ir vērsts uz leģitīma mērķa sasniegšanu un 3) ir
nepieciešams demokrātiskā sabiedrībā (ierobežojums ir
sociāli nepieciešams un samērīgs).

aspektiem, "ņemot vērā lietas būtību". Tādēļ ECT ņems vērā gan personu, kura ir atsaukusies uz izteiksmes
brīvības principu, gan to, kas ir ticis publicēts, pārraidīts vai paziņots, gan arī to, kurš ir ticis kritizēts vai
apvainots. Svarīgi ir arī tas, kā atzinumi vai apgalvojumi ir formulēti, kāds līdzeklis ir ticis izmantots un kam
ziņa ir tikusi adresēta vai kurš varētu saņemt šo informāciju, kad kaut kas tika publicēts, pārraidīts vai paziņots.
ECT izvērtē arī to, kur un kādos apstākļos informācija tika publiskota, ar kādu nodomu, vai apgalvojumi vai
atzinumi tika formulēti un kāda ir ziņas iespējamā ietekme. Visbeidzot ECT arī ņems vērā iejaukšanās raksturu
un/vai sankcijas bardzību vai mērenību, lai izlemtu, vai iejaukšanās izteiksmes brīvībā ir vai nav pārkāpusi
Konvencijas 10. pantu.

Analizējot I. Poikāna gadījumu un valsts rīcību, kas šobrīd tiek vērsta pret viņu, kā arī lai noskaidrotu, vai viņa
veiktās darbības var tikt klasificētas kā noziedzīgas un krimināli sodāmas, ir jāņem vērā ECT prakse un
precedenti, lai konstatētu, vai specifiskā iejaukšanās bija nepieciešama demokrātiskās sabiedrības interesēs un
vai apsūdzības uzturēšanai vispār ir kāds tiesisks pamats.

ECT izskatīja lietu "Radio Twist prasībā pret Slovākiju"32 sakarā ar nelabvēlīgu spriedumu pret radiostaciju
par ierakstītu telefona sarunu ar politiķi noplūdināšanu un šo ziņu pārraidi pa radio kā izteikšanās brīvības
pārkāpumu, ko garantē Konvencijas 10. pants. Pieteikuma iesniedzējs - "Radio Twist" ir radio raidsabiedrība,
kas tika notiesāta par ziņu programmas laikā atskaņotiem telefona zvana ierakstiem starp Tieslietu ministrijas
valsts sekretāru un premjerministra vietnieku. Ierakstiem tika pievienots komentārs, precizējot, ka ierakstītais
dialogs attiecas uz politiski ietekmētu varas cīņu 1996. gada jūnijā starp divām grupām, kuras izrādīja interesi
par nozīmīgu valsts apdrošināšanas kompānijas privatizāciju. Mr.D., Tieslietu ministrijas valsts sekretārs, pēc
pārraides iesniedza civilprasību pret "Radio Twist" sakarā ar viņa personīgo integritātes aizsardzību. Viņš
apgalvoja, ka "Radio Twist" pārraidīja telefona sarunas, neskatoties uz to, ka tās tika iegūtas nelikumīgā veidā.
Slovākijas tiesa piesprieda "Radio Twist" piedāvāt Mr.D. atvainošanos rakstiskā veidā un pārraidīt šo
atvainošanos 15 dienu laikā. Papildus tam tika nospriests piedzīt no raidsabiedrības kompensāciju par
kaitējumu uz nefinansiāla strīda bāzes, jo Slovākijas tiesa uzskatīja, ka Mr.D. cieņa un reputācija kā valsts
amatpersonai ir tikusi aptraipīta. Nelikumīgi ierakstīto sarunu pārraide tika uzskatīta par īpaši neattaisnojamu
un kā iejaukšanās Mr.D. personas tiesībās, jo privātās dzīves neaizskaramība attiecas arī uz valsts amatpersonu
telefona sarunām.

Savukārt ECT nepiekrita Slovākijas tiesas
konstatētajam, atsaucoties uz vispārīgajiem
principiem, kurus ECT ir izstrādājusi savā juridiskajā
precedentā attiecībā uz izteiksmes brīvību
politiskajos jautājumos, preses pamatfunkciju
demokrātiskā sabiedrībā un pieņemamajām robežām
attiecībā uz politiķu kritiku. ECT uzsvēra, ka
konteksts un saturs ierakstītajās sarunās ir bijis politisks un ka ieraksti un komentāri nesaturēja aspektus, kas
attiektos uz attiecīgā politiķa privāto dzīvi. Turklāt ECT minēja arī to, ka "Radio Twist" ziņu pārraide neietvēra
nepatiesu vai sagrozītu informāciju un ka Mr.D. reputācija netika aptraipīta apstrīdētajā raidījumā, jo īsi pēc šā
gadījuma viņš tika ievēlēts par Satversmes tiesas tiesnesi.

Tiesa norādīja, ka "Radio Twist" ir ticis sankcionēts galvenokārt tāpēc, ka pārraidīja informāciju, kuru kāds cits
bija ieguvis nelikumīgā veidā un to nosūtījis uz radiostaciju. Tiesa nebija pārliecināta, ka fakts, ka ierakstu
kāda trešā persona bija ieguvusi pretrunā ar likumu, varētu ietekmēt raidsabiedrības tiesības uz izteiksmes
brīvību, kuras garantē Konvencijas 10. pants. Tiesa arī piezīmēja, ka nevienā brīdī nav ticis apgalvots, ka
raidsabiedrība vai tās darbinieki, vai pārstāvji bija jebkādā veidā atbildīgi par ierakstu vai ka tās žurnālisti būtu
pārkāpuši krimināltiesības, iegūstot vai pārraidot materiālu. Tiesa norādīja, ka nav nekādu pazīmju, ka "Radio
Twist" žurnālisti būtu rīkojušies nodevīgi vai ka tie īsteno jebkādu citu mērķi, kā ziņot par jautājumiem, kurus
viņi uzskatīja par pienākumu darīt zināmu sabiedrībai. Šo iemeslu dēļ ECT secināja, ka, pārraidot specifisko
telefona sarunu, "Radio Twist" neaizvainoja Mr.D. reputāciju un neaizskāra viņa tiesības jebkādā veidā, kas



varētu attaisnot piespriesto sankciju. Tātad iejaukšanās izteiksmes brīvībā neatbilda neatliekamajām sociālajām

vajadzībām, tā nebija nepieciešama demokrātiskā sabiedrībā, un tā pārkāpa Konvencijas 10. pantu.33

Lieta "Sdruženi Jihočeské Matky pret Čehijas Republiku"34 attiecās uz piekļuvi publiskiem dokumentiem,
ierobežojumiem un nepieļaujamu informāciju. Kā redzams, nu jau vairākās lietās ECT ir atzinusi "sabiedrības
tiesības gūt pienācīgu informāciju" un "tiesības saņemt informāciju", lai gan vēl nesen arī pati ECT bija ļoti
negribīga piešķirt piekļuvi publiskiem vai administratīviem dokumentiem.

"Leander pret Zviedriju" (1987), "Gaskin pret Apvienoto Karalisti" (1989) un "Sîrbu pret Moldovu" (2004)
lietās ECT tiesa ir atzinusi, "ka sabiedrībai ir tiesības saņemt informāciju, kas izriet no īpašās žurnālistu
funkcijas, proti, paziņot informāciju un idejas par sabiedrības interešu jautājumiem". Tiesa uzskatīja, ka brīvība
saņemt informāciju būtībā aizliedz valdībai ierobežot personu saņemt informāciju, ko citi vēlas vai varētu
vēlēties tai paziņot. Šajās lietās tika nolemts, ka brīvība saņemt informāciju, ko garantē Konvencijas 10. pants,
nav interpretējama kā valsts pienākums izplatīt informāciju vai izpaust to sabiedrībai. Savā nolēmumā ECT
pirmo reizi uzskatīja par pieņemamu Konvencijas 10.panta ietvaros izskatīt noraidījumu iestādei ar lūgumu
piekļūt administratīvajiem dokumentiem. Lieta attiecās uz atteikumu sniegt kādai ekoloģiskai NVO piekļuvi
dokumentiem un plāniem saistībā ar atomelektrostaciju Temelinā, Čehijā. Kaut ECT uzskatīja, ka nav bijis 10.
panta pārkāpuma, tā skaidri atzina, ka Čehijas iestāžu atteikums ir uzskatāms par iejaukšanos tiesībās saņemt
informāciju, kā to garantē Konvencijas 10. pants. Tātad atteikumam jāatbilst tiem nosacījumiem, kādi tie tiek
definēti 10. panta otrajā daļā.

"Sdruženi Jihočeské Matky pret Čehijas Republiku" gadījumā ECT atsaucās uz savu juridisko precedentu,
uzsverot tiesības saņemt informāciju. ECT arī uzskatīja, ka ir grūti attiecināt Konvencijas 10. pantu uz
vispārēju piekļuvi administratīviem dokumentiem, tomēr atzina, ka atteikums dot piekļuvi administratīvajiem
dokumentiem saistībā ar atomelektrostaciju ir uzskatāms par iejaukšanos pieteicēja tiesībās saņemt
informāciju. Tā kā Čehijas iestādes bija skaidri un attiecīgi pamatojušas atteikumu sniegt piekļuvi
pieprasītajiem dokumentiem, ECT uzskatīja, ka šajā gadījumā Konvencijas 10. panta otrā daļa nav tikusi
pārkāpta. Atteikums bija pamatots ar to, ka tika aizsargātas citu cilvēku (rūpniecības noslēpums) tiesības, valsts
drošības intereses (teroristu uzbrukumu risks) un aizsargāta veselība. ECT arī uzsvēra, ka lūgums piekļūt
būtiskai tehniskai informācijai par atomelektrostaciju neiekļaujas sabiedrības interešu jautājumā. Šo iemeslu
dēļ bija skaidrs, ka nav ticis pārkāpts Konvencijas 10. pants un līdz ar to tiesa atzina prasību par nepieņemamu.
Tomēr 2006. gada 10. jūlija lēmums attiecībā uz "Sdruženi Jihočeské Matky" ir svarīgs, jo tas satur skaidru un
nenoliedzamu atzīšanu, ka Konvencijas 10. pants ir piemērojams gadījumos, kad ir noraidīts lūgums piekļūt
publiskiem vai administratīviem dokumentiem. Piekļuve administratīviem dokumentiem nav absolūta tiesība
un ir ierobežojama saskaņā ar Konvencijas 10. panta otro daļu, kas nozīmē, ka šāds atteikums, noteikts ar
likuma nosacījumiem, ir ar leģitīmu mērķi un ir nepieciešams demokrātiskā sabiedrībā. ECT lēmums sniedz
papildu atbalstu un paver jaunas perspektīvas pilsoņiem, žurnālistiem un NVO, kā piekļūt administratīviem

dokumentiem sabiedrības interešu jautājumos.35

Kā tas aprakstīts juridiskajā literatūrā,36 lietā "White pret Zviedriju" divi galvenie Zviedrijas vakara laikraksti -
"Expressen" un "Aftonbladet" - publicēja rakstu sēriju, kurā dažādi noziegumi tika piedēvēti Entonijam Vaitam
(Anthony White), Lielbritānijas pilsonim, kurš dzīvoja Mozambikā. Raksts arī ietvēra apgalvojumu, ka viņš
1986. gadā bija nogalinājis Ūlofu Palmi - Zviedrijas premjerministru. E. Vaits bija labi pazīstama personība,
kura varbūtējā nelikumīgā darbība jau bija atspoguļota plašsaziņas līdzekļos. Laikraksti arī publicēja intervijas
ar dažādām personām, kuras noliedza apgalvojumus pret Vaita kungu. Intervijā, kas tika publicēta "Expressen",
E. Vaits noliedza jebkādu dalību minētajos noziegumos. E. Vaits iesniedza privātu apsūdzību pret laikrakstu
redaktoriem par neslavas celšanu saskaņā ar Preses brīvības aktu un Zviedrijas Kriminālprocesa kodeksu.
Stokholmas rajona tiesa attaisnoja redaktorus un konstatēja, ka tie bija pamatoti publicējuši ziņojumus un
attēlus, jo par apsūdzībām pastāvēja liela sabiedrības interese. Tiesa arī uzskatīja, ka avīzēm bija pietiekams
pamats apgalvojumiem un ka tās bija veikušas attiecīgās pārbaudes dotajos apstākļos, ņemot vērā laika
ierobežojumus, kas saistīti ar ziņu dienestiem. Apelācijas tiesa atbalstīja rajona tiesas lēmumu.



E. Vaits sūdzējās ECT, norādot, ka Zviedrijas tiesas nav pienācīgi nodrošinājušas viņa reputāciju. Viņš atsaucās
uz Konvencijas 8. pantu (tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību). ECT atzina, ka ir jāpanāk
taisnīgs līdzsvars starp konkurējošām interesēm, izteiksmes brīvību (10. pants) un tiesībām uz privāto dzīvi (8.
pants), kā arī ir jāņem vērā, ka saskaņā ar Konvencijas 6. panta otro daļu personai ir tiesības tikt uzskatītai par
nevainīgu noziedzīgā nodarījumā, kamēr viņas vaina nav pierādīta saskaņā ar likumu. Tiesa vispirms atzīmēja,
ka šāda publicēta informācija abos laikrakstos tiek definēta kā iesniedzēja apmelošana. Šāda veida ziņas, bez
šaubām, aptraipīja viņa reputāciju un neņēma vērā viņa tiesības tikt uzskatītam par nevainīgu, līdz viņa vaina
nav tikusi pierādīta, jo E. Vaits nebija ticis notiesāts par nodarījumiem, kas viņam tika piedēvēti.

Tomēr rakstu sērijā laikraksti bija centušies sniegt informāciju par vairākām izvirzītajām apsūdzībām ar pēc
iespējas līdzsvarotāku skatījumu un žurnālisti bija rīkojušies pēc labas gribas. Turklāt neatrisinātā bijušā
Zviedrijas premjerministra Ūlofa Palmes slepkavība un notiekošā kriminālizmeklēšana ir atzīstamas par
nopietnu sabiedrības interešu un rūpju jautājumu. ECT tiesa uzskatīja, ka nacionālās tiesas ir rūpīgi
pārbaudījušas un līdzsvarojošas pretējās intereses lietā saskaņā ar Konvencijas standartiem. ECT atzina, ka
Zviedrijas Tiesai ir bijis pamats konstatēt, ka sabiedrības intereses par attiecīgi publicēto informāciju pārspēj E.
Vaita tiesības uz viņa reputācijas aizsardzību. Līdz ar to Zviedrija nebija vainīga, nepasargājot prasītāja

tiesības. Šo iemeslu dēļ ECT uzskatīja, ka nav noticis 8. panta pārkāpums.37

Kā tas ticis analizēts38 lietā "Dupuis un citi pret Franciju", ECT vienbalsīgi atzina, ka Francijas varas iestādes
bija pārkāpušas divu žurnālistu un izdevēja ("Fayard") tiesības uz izteiksmes brīvību. Abiem žurnālistiem
spriedums bija nelabvēlīgs lietā par izmantoto konfidenciālo informāciju, kuru tie publicēja savā grāmatā
"Prezidenta Ausis" ("Les Oreilles du President"). Grāmatas galvenā tēma bija Elizejas noklausīšanās operācija
- nelikumīga telefonu noklausīšanās sistēma un pierakstu vākšana, kuru organizēja Francijas augstākās varas
iestādes un kura bija vērsta pret daudziem pilsoniskās sabiedrības locekļiem, tostarp žurnālistiem un
advokātiem. Francijas tiesa atzina abus žurnālistus par vainīgiem, izmantojot informāciju, kura iegūta, apejot
konfidencialitātes likumus. Tika arī apgalvots, ka publikācija varētu kaitēt prezidenta biroja direktora
vietniekam, attiecībā uz kuru jau notika oficiālas izmeklēšanas par pārkāpumiem sakarā ar privātuma
aizskaršanu aizdomās par nelikumīgu telefona sarunu noklausīšanos.

ECT norādīja, ka šī grāmata attiecas uz ievērojamu sabiedrības intereses jautājumu un valsts notikumiem, kas
interesē sabiedrību. ECT arī atsaucās uz Mr.G.M. statusu kā publiskai personai, kura ir iesaistīta augsta līmeņa
politiskajā dzīvē, un ka publikai ir leģitīma interese zināt par tiesas prāvu, jo īpaši par faktiem, kas tikuši atklāti
un aplūkoti grāmatā. ECT konstatēja, ka ir pamatoti piešķirt īpašu konfidencialitāti tiesas izmeklēšanai, ņemot
vērā kriminālprocesu gan tiesvedības procesam, gan personai tikt uzskatītai par nevainīgu. Tomēr brīdī, kad
grāmata tika publicēta, lieta jau bija plaši atspoguļota medijos un jau bija publiski zināms, ka Mr.G.M. tiek
izmeklēts sakarā ar šo lietu. Tādējādi informācijas konfidencialitātes aizsargāšana nav uzskatāma par primāru
prasību.

ECT arī apšaubīja, vai ir jāievēro informācijas konfidencialitāte, ja tā jau ir vismaz daļēji publiskota un plaši
publiski zināma, ņemot vērā plašsaziņas līdzekļu uzmanību. ECT arī uzskatīja, ka ir ļoti piesardzīgi jāvērtē
nepieciešamība sodīt žurnālistus, kas ir izmantojuši informāciju, iegūtu caur konfidencialitātes pārkāpumiem,
ja šo žurnālistu mērķis ir sekmēt publiskas debates par tik svarīgām lietām, tādējādi spēlējot uzraudzības
funkcijas lomu demokrātijā. ECT uzskatīja, ka žurnālisti ir rīkojušies saskaņā ar profesijas standartiem un ka
apstrīdētā publikācija bija svarīga savā priekšmetā un atsaucās uz ticamu informāciju.

Visbeidzot ECT uzsvēra, ka iejaukšanās izteiksmes brīvībā varētu negatīvi ietekmēt šo brīvību kā tādu - relatīvi
nelielais naudas sods šajā gadījumā nevarētu atspēkot nodarīto kaitējumu. Tādējādi ECT atzina, ka šo divu
žurnālistu sodīšana bija nesamērīga iejaukšanās viņu izteiksmes brīvībā un nebija nepieciešama demokrātiskā

sabiedrībā. Attiecīgi ECT konstatēja, ka ir noticis pārkāpums saistībā ar Konvencijas 10. pantu.39

Lietā "Guja pret Moldovu"40 tika apskatīts jautājums saistībā ar kādu ziņotāju, kurš rīkojies sabiedrības



interešu labā, un ziņotāja aizsargāšanas nosacījumi saskaņā ar Konvencijas 10. pantu. ECT pasludināja
spriedumu šajā ļoti īpašajā un interesantajā lietā, kas attiecās uz ziņu piegādātāju, kas nopludināja divas
vēstules presei un vēlāk tika atstādināts. ECT nosprieda, ka šajā gadījumā iekšējo dokumentu atklāšana presei
ir aizsargājama ar Konvencijas 10. pantu, kas garantē tiesības uz izpaušanās brīvību, tostarp tiesības saņemt un
izplatīt informāciju un idejas. Prasītājs Mr. Guja bija Moldovas Ģenerālprokuratūras Preses nodaļas vadītājs,
pirms viņš tika atstādināts, pamatojoties uz to, ka viņš nodeva presei divas slepenas vēstules, un, pirms viņš to
darīja, viņš nebija apspriedis savu lēmumu ar citu Ģenerālprokuratūras biroja departamentu vadītājiem,
tādējādi pārkāpjot preses departamenta iekšējos noteikumus. Guja uzskatīja, ka minētās vēstules nebija
konfidenciālas, jo tās atklāja, ka parlamenta spīkera vietnieks Vadims Misins bija izdarījis spiedienu uz
prokuratūru. Guja esot rīkojies saskaņā ar prezidenta pretkorupcijas kampaņu ar nodomu radīt pozitīvu biroja
tēlu. Guja cēla civilprasību pret Ģenerālprokuratūru ar vēlmi atgūt savu amatu, taču viņa pieprasījums tika
noraidīts. Atsaucoties uz Konvencijas 10. pantu, viņš sūdzējās ECT par viņa atlaišanu. ECT uzskatīja, ka,
ņemot vērā īpašos lietas apstākļus, ārēja ziņošana, šajā gadījumā pat medijiem, varētu būt pamatota, jo lieta
attiecās uz augsta ranga politiķa izdarītu spiedienu uz izskatāmu krimināllietu. Tajā pašā laikā prokurors radīja
iespaidu, ka viņš ir padevies politiskajam spiedienam. Tiesa arī atsaucās uz starptautiskām nevalstiskām
organizācijām ("International Commission of Jurists", "Freedom House" un "Open Justice Initiative"), kuras
ziņojumos bija izteikušas bažas par varas nedalīšanu un tiesu neatkarības trūkumu Moldovā. ECT uzskatīja, ka
nepastāv šaubas, ka šie ir ļoti svarīgi jautājumi demokrātiskā sabiedrībā, par kuriem sabiedrībai ir likumīgas
intereses iegūt informāciju un kas ietilpst politiskajās debatēs.

ECT uzskatīja, ka, nodrošinot informāciju par pārmērīgu spiedienu un pārkāpumiem prokuratūrā, sabiedrības
intereses ir tik svarīgas demokrātiskā sabiedrībā, ka tas atsver interesi uzturēt sabiedrības uzticību
Ģenerālprokuratūrai. Atklāta diskusija par jautājumiem, kas rada bažas sabiedrībā, ir būtiska demokrātijas
sastāvdaļa, un, ja sabiedrības locekļi tiek ierobežoti savās spējās izteikt viedokli par šādiem jautājumiem, tad tā
ir nopietna problēma. ECT, uzskatīdama, ka Guja bija rīkojies ar labu gribu, norādīja, ka atlaišana bija bargākā
sankcija, kura varēja tikt piemērota prasītājam. Sankcijas ne tikai negatīvi ietekmēja prasītāja karjeru, bet
varēja arī nopietni ietekmēt citus Prokuratūras darbiniekus un atturēt viņus no ziņošanas par pārkāpumiem.
Turklāt, ņemot vērā plašsaziņas līdzekļu pārskatu par iesniedzēja lietu, sankcija varētu negatīvi ietekmēt arī
citus ierēdņus un darbiniekus. Apzinoties, cik svarīgas ir tiesības uz izteikšanās brīvību vispārējās nozīmes
jautājumos, tiesības ierēdņiem un citiem darbiniekiem ziņot par nelikumīgu rīcību un pārkāpumiem savās
darbavietās, pienākums un atbildība darbiniekiem pret saviem darba devējiem un tiesības darba devējiem
pārvaldīt savus darbiniekus, kā arī līdzsvarojot šīs lietas, ECT secināja, ka prasītāja tiesības uz izpaušanās
brīvību, it īpaši viņa tiesības izplatīt informāciju, tika ierobežotas un nebija nepieciešamas demokrātiskā

sabiedrībā. Attiecīgi Konvencijas 10. pants bija ticis pārkāpts.41

Secinājumi

1. Vienotā resursu vietrāža (URL) jeb interneta adreses izmainīšana globālajā tīmeklī un dokumentu
lejuplādēšana no sistēmas, izmantojot dažādus identificējošos numurus, tos vienkārši mainot, nevar tikt atzīta
par patvaļīgu piekļūšanu automatizētai datu apstrādes sistēmai vai tās daļai, kas saistīta ar datu apstrādes
sistēmas aizsardzības līdzekļu pārvarēšanu, kas vērsta pret valsts informācijas sistēmām, ar ko radīts būtisks
kaitējums.

Turklāt, lai I. Poikānu varētu saukt pie kriminālatbildības pēc Krimināllikuma 241. panta trešās daļas, viņa
darbībām ne tikai pilnībā būtu jāatbilst šajā pantā norādītajam sastāvam, bet ar tām būtu jābūt nodarītam
būtiskam kaitējumam. Saskaņā ar likuma "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" 23.
panta pirmo un otro daļu atbildība par Krimināllikumā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ar kuru radīts būtisks
kaitējums, iestājas, ja noziedzīgā nodarījuma rezultātā ne vien nodarīts ievērojams mantiskais zaudējums
(mantiskais zaudējums, kas nodarījuma izdarīšanas brīdī pārsniedz piecu tai laikā Latvijas Republikā noteikto



minimālo mēnešalgu kopsummu - Ls 900,00), bet arī apdraudētas vēl citas ar likumu aizsargātās intereses un
tiesības vai ja šāds apdraudējums ir ievērojams.

2. Lai I. Poikāna darbības saistībā ar informācijas publiskošanu par nodokļu maksātāju naudas izlietošanu
varētu tikt kvalificētas pēc Krimināllikuma 145. panta pirmās daļas, jākonstatē, ka I. Poikāns patiešām ir veicis
nelikumīgas darbības ar fiziskas personas datiem, kā rezultātā radīts būtisks kaitējums. Respektīvi, jākonstatē,
ka konkrētie publicētie fizisko personu dati ir atzīstami par aizsargājamiem un sabiedrībai neizpaužamiem.
Turklāt, lai iestātos kriminālatbildība pēc Krimināllikuma 145. panta pirmās daļas, kā obligātam nosacījumam
ir jābūt nodarītam ievērojamam mantiskajam zaudējumam, kas nodarījuma izdarīšanas brīdī ne tikai pārsniegtu
piecu tai laikā Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu (Ls 900,00), bet būtu bijušas
apdraudētas vēl citas ar likumu aizsargātās intereses un tiesības, un šāds apdraudējums būtu bijis ievērojams
(likuma "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" 23. panta pirmā un otrā daļa).

Kā tas izriet ne tikai no aplūkotās Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakses, bet arī norādīts Latvijas judikatūrā -
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2010. gada 1. jūlija spriedumā
lietā Nr. A42404707, SKA-347/2010, iepretim preses brīvībai saņemt pieprasīto informāciju ir citu personu
tiesības uz privātās dzīves aizsardzību, kurā ietilpst arī dati par personas finanšu līdzekļiem. Tomēr sabiedrības
interese zināt valsts darbiniekiem un amatpersonām izmaksāto prēmiju apmērus nav uzskatāma par vienkāršu
ziņkāri, jo tā ir interese zināt savu kā nodokļu maksātāju naudas izlietojumu, kas ir leģitīma interese.
Sabiedrības tiesības uzzināt minēto informāciju ir lielākas nekā šo personu tiesības uz datu aizsardzību. Turklāt
valsts iestādē strādājošie darbinieki, kuriem nav valsts amatpersonas statusa, valsts amatpersonas deklarācijas
neaizpilda, taču tas nenozīmē, ka sabiedrības interese par darbiniekiem izmaksātajiem valsts finanšu līdzekļiem
tāpēc ir mazāka. Šī interese ir tikpat leģitīma kā attiecībā uz valsts amatpersonām.
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Tiesības brīvi saņemt informāciju ietilpst tiesībās uz vārda brīvību (Latvijas Republikas Satversmes 100.
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