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  Skaidrojumi. Viedokļi

Ar krimināllikumu aizsargātās intereses un tiesības
informācijas tehnoloģiju jomā

Vērtējamie kritēriji saistībā ar kibernoziegumu kaitīguma pakāpes novērtēšanu ir
sastopami daudzu valstu krimināllikumos. Katrai valstij ir sava pieeja, pamatā to
saturu atklāj ar tiesu praksi un tiesību zinātnes atziņām.

Dr.iur. Ķinis Uldis,
Satversmes tiesas tiesnesis
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"Jurista Vārdā" šogad publicēti divi krimināltiesību doktrīnai ļoti svarīgi raksti, kas saistīti ar vērtējamo kritēriju

noteikšanas problēmu krimināltiesībās. Pirmā raksta "Būtiska kaitējuma izpratne: likums, teorija, prakse" ("JV" Nr. 2,

10.01.2012.) autores ir LU Juridiskās fakultātes Krimināltiesību katedras profesores Dr.iur. V. Liholaja un Dr.iur. D. Hamkova.

Turpinot diskusiju, profesors U. Krastiņš publicēja rakstu "Vērtējuma jēdzieni Krimināllikuma normās" ("JV" Nr. 24,

12.06.2012.). Pētot noziedzīgos nodarījumus, kas saistīti ar apdraudējumiem informācijas tehnoloģiju jomā un tiekoties ar

informācijas tehnoloģiju (turpmāk – IT) sektora darbiniekiem, nereti jāsaņem pārmetumi, ka mūsu likumi pietiekami

neaizsargā elektronisko vidi, ka bieži vien policija atsaka ierosināt krimināllietas, jo nav iespējams pierādīt "būtiska kaitējuma"

faktu.

Autors, sazinoties ar saviem ārzemju kolēģiem, ir noskaidrojis, ka līdzīga problēma pastāv gan mūsu kaimiņvalstī Lietuvā, gan arī

citās valstīs. Vienota prakse vai universāla "brīnumnūjiņa", kas spētu atrisināt šo problēmu, joprojām nav atrasta. Problēma ir tā, ka

iesniegumā par notikušu automātiskās datu apstrādes sistēmas (turpmāk - ADAS) apdraudējumu, būtiskais kaitējums jāpierāda nevis

policistam, kuram ir attiecīgas juridiskas zināšanas, bet gan iesniedzējam, kuram nereti nav pat elementāru juridisko zināšanu par

Krimināllikumu, kur nu vēl par krimināltiesību doktrīnu. Tad nu tiec gudrs šajā juridiskajā rēbusā ar aizsargātām interesēm un būtisku

vai ievērojamu aizskārumu! Galu galā bieži šie vērtēšanas kritēriji pat nepadodas elementārai loģikai, kas praksē ir tik tuva IT

speciālistiem.

Tāpēc, pilnībā piekrītot abu ievadā minēto rakstu autoru secinājumiem, autors tomēr vēlas atgādināt, kāds ir mūsu Krimināllikuma

mērķis. Nerunāsim šeit par to mērķi, kas formulēts Krimināllikuma pirmajā pantā, bet par mērķi, kāpēc vispār radīts Krimināllikums,

proti, aizsargāt sabiedrību pret apdraudējumiem, ko par aizliedzošiem ar soda piedraudējumu atzīst Krimināllikums vai arī aizsargājamā

tiesība izriet no citiem normatīvajiem aktiem. Kāpēc mums viens no svarīgākajiem krimināltiesību principiem ir nullum crimen sine

lege, un kādas konsekvences izriet no šīs sentences? No šī principa izriet arī apakšprincips nullum crimen sine lege certa (skaidrības

princips) un nullum crimen sine lege stricta (analoģijas aizlieguma princips).1 Kāds tad ir šo abu minēto principu saturs? Tie abi nozīmē,

ka krimināltiesību normai ir jābūt formulētai precīzi un skaidri. Taču vai vispār ir iespējams skaidri formulēt kritērijus, kuru vērtēšana

lielā mērā var balstīties uz novērtētāja subjektivitāti, vai tādā veidā mēs efektīvi nodrošinām krimināltiesību galvenā mērķa - aizsargāt to



personu, kurai apdraudētas likumīgās intereses, un sodīt to personu, kas vērsusi šo apdraudējumu pret personu, - izpildi?

Autors rakstā galvenokārt analizēs likuma par Krimināllikuma spēkā stāšanās kārtību 23. panta otrās daļas saturu. Analizējot to,

galvenā uzmanība tiks veltīta jēdzienu "interese", "būtisks" un "ievērojams" saturiskajai analīzei gan no jurista, gan arī no cietušā

skatpunkta, tai skaitā normas skaidrībai un noteiktībai, par ko saņemti visbiežākie pārmetumi.

Interese

Objektīvā nozīmē "interese"2 (lat. interesse - atrasties starpā, būt klāt, piedalīties) nozīmē labumu vai peļņu, ko sola kāda rīcība vai

lieta. U. Krastiņš norāda, ka "interese" ir vajadzības, pieredzes un izvēles nosacīta attieksme pret īstenības objektiem. Savukārt H.

Kelzens3 norāda, ka ar "interesi" apzīmē noteiktu mentālu attieksmi pret kaut ko, uzsverot: kamēr interese netiek garantēta ar likumu, tā

nav nekāda ar likumu aizsargāta tiesība.

Tādējādi par ar Krimināllikumu aizsargāta interese atzīst tiesisku labumu (Rechtsgut),4 ko aizsargā krimināltiesību normas. Ar

likumu aizsargāta interese - tiesiskais labums var būt gan mantiska rakstura, gan arī nemantiska rakstura. Intereses satura un nozīmes

apzināšanās ir svarīgs nozieguma nodarījuma klasifikācijas elements visos gadījumos, kad panta dispozīcija paredz prasību konstatēt ar

likumu apdraudēto interešu un tiesību apdraudējuma faktu.

Tiesības

H. Kelzens norāda,5 ka tiesības nevar būt ar likumu aizsargātā interese, bet tikai šīs intereses aizsardzība. Aizsardzība sastāv no

tiesiskā kārtībā noteiktas sankcijas, ko piemēro par interešu aizskārumu. Tādējādi tiesības paredz juridisku pienākumu nepārkāpt

interesi. Ar likumu aizsargātās intereses apdraudējums ietver gadījumus, kad valstij ir pozitīvais pienākums aizsargāt personas tiesības

realizēt savu interesi pret trešo personu apdraudējumiem. No tā var secināt, ka tiesības ir ar likumu aizsargāto interešu aizsardzības

juridiskais regulējums, kas ietverts tiesību normās. Savukārt apdraudētās intereses saturu mēs galvenokārt noskaidrojam tiesu praksē vai

arī tiesību doktrīnā. Tāpēc starp ar likumu aizsargātu interesi un tiesībām nevar likt vienādības zīmi.

Likums par Krimināllikuma spēkā stāšanās kārtību vārdkopu "saistītas ar likumu aizsargātām interesēm un tiesībām" izmanto 23. un

24. pantā, atšķiras tikai interešu apdraudējuma pakāpe. Proti, 23. panta pirmajā daļā likumdevējs būtiskā kaitējuma konstatēšanai ir

noteicis divus alternatīvus kritērijus:

1) prasību konstatēt, vai noziedzīgā nodarījuma rezultātā nodarīts ievērojams mantiskais zaudējums (zaudējums piecu minimālo

mēnešalgu apmērā), kā arī citu ar likumu aizsargāto interešu apdraudējums. Respektīvi, pirmā kritērija piemērošanas gadījumā procesa

virzītājam vai personai, pret kuru vērsts noziedzīgs nodarījums, ir pienākums pierādīt ne tikai to, ka mantisko zaudējumu apmērs nav

mazāks par piecām minimālajām algām, bet arī ka noziedzīgs nodarījums vērsts pret citām ar likumu aizsargātām interesēm, piemēram,

tiesībām uz komercdarbību, tiesībām uz informācijas apriti u. c.;

2) nepieciešamību vērtēt, vai šāds apdraudējums ir "ievērojams". Otrā kritērija gadījumā nav jānosaka mantiskā kaitējuma apmērs,

bet gan jāsniedz argumentēts vērtējums, ka nemantisko interešu apdraudējums ir ievērojams.

Savukārt 24. pantā smagu seku konstatēšanai likumdevējs pieprasa konstatēt, vai radīts citāds smags kaitējums ar likumu

aizsargātām interesēm un tiesībām. Lai kriminalizētu nodarījumus, kas saistīti ar ADAS izmantošanu, likumdevējs ir noteicis šo

nodarījumu kriminalizācijas robežu, kurai pamatā ir fakta konstatēšana: vai cietušajam ir aizskarta likumīga interese un tiesība, un vai šis

aizskārums zemākā līmenī ir vērtējams kā "ievērojams" vai "smags". Pamēģināsim izanalizēt visus trīs elementus.

Kā jau iepriekš minēts, ar likumu aizsargāta interese nevar būt bez likumā nostiprinātas tiesības. Tāpēc ar likumu aizsargātās

intereses aizskārums nekad nebūs abstrakts, jo tas vienmēr būs saistīts ar sekām, ko radīs ar krimināllikumu aizliegta citas personas

darbība vai bezdarbība. Tādējādi ar "likumu aizsargāto interesi" saprot to racionālo tiesisko labumu (mantisku, nemantisku), ko persona



ir tiesīga iegūt, īstenojot savas tiesības, nepārkāpjot pienākumus. Tā vienmēr var būt tikai leģitīma, jo likums neaizsargā pretlikumīgas

intereses.

Piemēram, Satversmes 96. pants aizsargā ikviena tiesības uz privāto dzīvi, mājokli, korespondences neaizskaramību. Kādas personas

intereses izriet no šī panta? Sāksim ar mājokli - personas interese, iegādājoties dzīvokli, ir nodrošināt sevi ar dzīvojamo platību. Savukārt

citam, iegādājoties mājokli, interese var būt investīciju projekta realizēšana, vēl citam - papildu peļņas gūšana, izīrējot dzīvokli. Personas

interese ir nepieļaut trešo personu iekļūšanu dzīvoklī, turēt to tīru, apdrošināt pret riskiem u. tml. Visas personas intereses ir likumīgas, ja

to īstenošana ir vai nu tieši noteikta tiesību normās, vai arī nav pretrunā ar tiesību normām. Tad šādu personu likumīgo interešu

aizsardzība ir valsts pozitīvais pienākums. Savukārt, ja persona īsteno savas intereses, pārkāpjot tiesisko regulējumu, piemēram,

izmantojot dzīvokli par noziedzīgu perēkli, valsts ir tiesīga realizēt likumā noteiktajā kārtībā tiesību un ierobežot dzīvokļa

neaizskaramības tiesību, veicot kratīšanu u. tml.

Līdzīgi tas ir ar likumīgās intereses konstatēšanu gadījumos, kad persona ir izveidojusi savu komercdarbību, kuras realizēšanā sava

nozīme ir arī interneta resursam. Jebkura komercdarbība ir saistīta ar peļņas gūšanu, komersanta reputāciju, interesi netraucēti

nodarboties ar konkrēto nodarbošanos; noteikt komersanta klientiem sava servisa izmantošanai konkrētus noteikumus, kādā veidā tie var

pieslēgties interneta resursam, drošas informācijas aprites interesi u. tml. Savukārt, ja persona ADAS glabā nelikumīgu informāciju vai

izmanto ADAS kā noziedzīgu rīku kaitējuma nodarīšanai citai personai, valstij ir tiesības ierobežot šādu personu intereses. Tieši

personas pienākumu un tiesību kopums veido personai leģitīmās intereses saturu.

Krimināltiesībās terminu "interese" mēs piemērojam, gan identificējot nodarījuma objektu, gan arī nosakot nodarījuma kaitējuma

apmēru, vērtējot visu to 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.6

Piemēram, Kibernoziegumu konvencija noteic, ka nodarījums - patvaļīga piekļuve informācijas sistēmai - apdraud organizāciju un

indivīdu intereses netraucēti lietot, vadīt un kontrolēt savu sistēmu darbību.7 Līdzīgi izskaidrojumi sniegti arī citiem pantiem, piemēram,

datu traucēšanas gadījumā tiek apdraudēta datorsistēmu un datorprogrammu integritāte un funkcionēšana.

Interešu un tiesību ievērojams aizskārums

Satversmes tiesa,8 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 ir aizskartas vairākas personas intereses". Kaut arī Satversmes

tiesa šo secinājumu ir izdarījusi konstitucionālo tiesību kontekstā, līdzīgu slieksni paredz arī likuma par Krimināllikuma spēkā stāšanās

laiku un kārtību 23. panta pirmā daļa, kas būtisko kaitējumu identificē ar citām ar likumu aizsargātām personas tiesībām un interesēm, t.

i., ar vairākām aizskartām tiesībām un interesēm. U. Krastiņš gan uzskata, ka "citu interešu apdraudējumu" var arī attiecināt tikai uz

vienu interesi, jo arī viena interese var tikt apdraudēta ievērojami.9 Noziedzīga nodarījuma rezultātā var būt aizskartas vairākas cietušā

intereses, taču tikai vienas no tām aizskārums no cietušā viedokļa var būt vērtējams kā ievērojams. Tāpēc autors uzskata, ka šai gadījumā

neveidojas pretruna starp Satversmes tiesas secinājumiem un U. Krastiņa viedokli, jo krimināltiesībās svarīgākais ir konstatēt, vai

intereses apdraudējums ir ievērojams.

Ievērojams vai būtisks: vai tikai vārdu spēle

Jāatzīst, ka aprakstīt, kas būtu uzskatāms par ievērojamu intereses apdraudējumu, nav vieglākais uzdevums. Kā norāda U. Krastiņš,

"citu interešu apdraudējums" ir ar visai plašu saturu. Taču problēma rodas, ja jānovērtē, vai ir ievērojams citu interešu aizskārums.10

Vispirms par terminoloģiju. Īpašības vārds "ievērojams" ir daudz vispārīgāks nekā īpašības vārds "būtisks". Šo īpašības vārdu

tradicionāli lieto, ja runa ir par ievērojamiem sasniegumiem, slavenām vietām, kas saistītas ar tautas vēsturi, sabiedrībai nozīmīgiem



cilvēkiem u. tml.

Savukārt, vērtējot šo problēmu paplašinātās teritoriālās krimināljurisdikcijas kontekstā, noziedzīgā nodarījuma kvalificējošo pazīmju

aprakstam var būt izšķiroša nozīme, vai valsts, kas būs saistīta ar jurisdikcijas piemērošanu, piekritīs starptautiskai sadarbībai konkrētā

kriminālprocesa ietvaros, respektīvi, vai šīs terminoloģijas atšķirības starp "būtisks" un "ievērojams" attiecīgā amatpersona, kas gatavos

šādu pieprasījumu, spēs formulēt tā, lai tās atbilstu citās valstīs prasītajām dubultās kriminālatbildības prasībām. Mazāk šī problēma var

izpausties ES valstu vidū, kur funkcionē zināmi krimināltiesiskās sadarbības instrumenti, bet vairāk uz valstīm, ar kurām Latvijai nav

divpusējo vai daudzpusējo sadarbības līgumu krimināllietās. Tāpēc ir svarīgi noskaidrot, kādā nozīmē šo terminu piemēro un saprot

angļu valodā, kas ir prioritārā svešvaloda dokumentu noformēšanai starptautiskai sadarbībai krimināllietās.

Angļu valodā11 terminu "ievērojams" tulko tāpat kā "būtisks" - significant, considerable, substantial.

Šo terminu galvenās nozīmes ir saistītas ar objekta, parādības, fakta raksturojumu:

1) diezgan liels, tātad kaut kas lielāks par vidējo vērtējamo lielumu;

2) objektam ir stabils, reāls pamats, tāpēc tas ir svarīgs;

3) kaut ko vērtē substantīvi, bet ne iedomātās dimensijās.

No tā var secināt, ka ievērojams ar likumu aizsargāto interešu un tiesību aizskārums var iestāties tikai tad, ja tas ir reāls un

apdraudējuma konsekvences ir negatīvi kvalitatīvi atšķirīgas no normālās ADAS produktivitātes. Tātad termins "ievērojams" pēc savas

jēgas neatšķiras no termina "būtisks". Kā norāda U. Krastiņš,12 termins "būtisks kaitējums" ir vērtējamais kritērijs. Savukārt

rietumvalstu13 krimināltiesību doktrīnā to dēvē par liberālo noziedzīgā nodarījuma konstrukciju, kas pēc būtības aptver prof. U. Krastiņa

uzskaitītos kritērijus.

Par vērtējamiem kritērijiem tos dēvē tāpēc, ka:

1) to saturs Krimināllikuma normā konstruktīvu apsvērumu dēļ konkrēti netiek atklāts;

2) kaitējums vienmēr ir pietiekami individuāls konkrēta noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas gadījumā;

3) vērtējuma jēdziena saturs laika gaitā var būt mainīgs.

Var piekrist V. Liholajai un D. Hamkovai,14 ka nebūtu loģiski prasīt, lai likumdevējs noteiktu būtisku kaitējumu ikvienā gadījumā,

kad šāda kvalificējoša pazīme ietverta Krimināllikuma normā, tomēr īpaši kibernoziegumu kontekstā, sevišķi jau, ja tiem ir starptautisks

raksturs, šāda nenoteiktība var radīt problēmas jurisdikcijas piemērošanā.

Taču kā ar principu nullum crimen sine lege certa? Likuma par Krimināllikuma spēkā stāšanās kārtību 23. pants noteikti nav

pretrunā ar šo principu, tas pamatā aizsargā no nenoteiktības aizdomās turēto personu. No šī skatpunkta viss ir kārtībā, bet no cietušo

viedokļa? Kāds princips Krimināllikumā aizsargā cietušo intereses gadījumos, ja jāpiemēro vērtējamie kritēriji? Praktiski viens - valsts

pienākums ir krimināltiesību apdraudējuma gadījumā aizsargāt savu iedzīvotāju likumiskās intereses. Aizsargāt likumiskās intereses,

protams, nebūt nenozīmē, ka valstij ir obligāts pienākums visos aizskāruma gadījumos piemērot kriminālatbildību. Pašlaik notiek aktīva

diskusija, ka par ADAS apdraudējumiem varētu paredzēt administratīvo atbildību, neprasot konstatēt nodarītā kaitējuma apmēru vispār.

Doma jau nav slikta, tomēr vispirms būtu nepieciešama plašāka diskusija par to, kādi būs jaunās sistēmas plusi un mīnusi. Kamēr valstij

nav citu ar likumu aizsargāto interešu aizsardzības sviru kā tikai kriminālatbildība, atgriezīsimies pie visus baidošā "būtiskā kaitējuma"

satura analīzes.

U. Krastiņš norāda: nosakot, vai ar likumu aizsargāto interešu un tiesību apdraudējums ir ievērojams, būtu ņemams vērā jebkurš

kaitējums neatkarīgi no tā apmēra, kas nav vērtējams naudas izteiksmē.15

Diemžēl praksē Krimināllikuma normu piemērošanā nereti vislielākās grūtības procesa virzītājam sagādā saturiski piepildīt šo ar

likumu aizsargāto interešu un tiesību ievērojamā apdraudējuma nemantisko saturu. Tāpēc U. Krastiņš īpaši uzsver, ka vērtējuma kritēriju



jēdzienu satura noteikšanā ir jābalstās uz reāliem faktiem un jāraugās, lai tie atbilstu likuma jēgai un citiem tiesību sistēmā

piemērojamiem jēdzieniem. Šeit juristam ir arī atbildes atslēga. Ja atbildi nav iespējams atrast tieši Krimināllikumā, tā ir jāmeklē tiesību

sistēmā, ko veido gan normatīvie akti, gan tiesību doktrīna, gan tiesu prakse, gan arī vispārīgie tiesību principi. Tieši šī pieeja arī var

nodrošināt vienotu vērtējuma jēdzienu izpratni un to pareizu piemērošanu praksē.

Respektīvi, piemērojot konkrēto Krimināllikuma normu, ir jāizmanto visas juristiem zināmās tiesību interpretācijas (gramatiskā,

vēsturiskā, sistēmiskā, teleoloģiskā) metodes. Tas savukārt ietver nepieciešamās judikatūras un doktrīnas izpēti. Satura atklāšanai var arī

izmantot krimināltiesībām radniecīgu, piemēram, konkurences tiesību u. c., nozaru sniegtos skaidrojumus.

Piemēram, Konkurences padome16 ir definējusi terminu "būtisks kaitējums konkurencei" kā atklātu juridisku jēdzienu, ko, lai katrā

gadījumā piemērotu, jāpiepilda ar attiecīgā likuma saturu. Tam pilnīgi var piekrist, jo termins "būtisks" ir lietots daudzu normatīvo aktu

tekstos un katrā no tiem tas piepildīts ar specifisku saturu. Arī krimināltiesību kontekstā, izvērtējot būtisko seku nemantiskā (sociālā)

elementa - ar likumu aizsargāto interešu un tiesību - ievērojamu aizskārumu, var analizēt tādus negatīvi ietekmējošus (kavējošus,

ierobežojošus vai deformējošus u. c.) apstākļus, kas ierobežojuši ar likumu aizsargāto interešu īstenošanu.

Noziedzīgs nodarījums no citiem pārkāpumiem atšķiras tieši ar nodarījuma kaitīguma novērtējuma pakāpi. Noziedzīgos

nodarījumos, kas saistīti ar ADAS izmantošanu, būtiskais kaitējums ir zemākais kaitējuma raksturojuma slieksnis. Tas nozīmē: ja netiek

konstatēts būtisks kaitējums, nav ar e-vides izmantošanu saistīta nodarījuma sastāva.

Tāpēc kriminālprocesā tieši šī termina "būtisks" kā obligātas kvalificējošās pazīmes noteikšana prasa, lai procesa virzītājs precīzi

norādītu, kāds konkrēti kaitējums nodarīts un kāpēc tas vērtējams kā būtisks Krimināllikuma izpratnē. To, analizējot Augstākās tiesas

Senāta praksi, ir norādījušas arī V. Liholaja un D. Hamkova. Procesa virzītājam ir pienākums precīzi norādīt, kā izpaudusies cietušā

aizskartā interese, nevis ietvert pamatojumā vispārīgus formulējumus. Lai noteiktu, cik lielā mērā ir aizskarta cietušā ar likumu

aizsargātā interese, ir jāņem vērā cietušā sociālais stāvoklis, apdraudētā objekta darbības raksturs un speciālās funkcijas ietekme uz

citiem ārējās vides objektiem, tai skaitā ietekme uz citiem sabiedrības locekļiem utt. Minētais skaidri norāda, ka jurista pienākums ir

meklēt atbildes uz neskaidriem jautājumiem konkrētā likumā vai tiesību sistēmā, ieskaitot juridiskās zinātnes atziņas kopumā.

Kā cietušajam noteikt būtisko kaitējumu? Vai tiešām mēs varētu atzīt tik vienkāršu pieeju, ka persona N, kurai kāds patvaļīgi

pieslēdzies ADAS, vēršas policijā un uzskaita veselu virkni apdraudēto interešu (piemēram, tirgus ierobežošana, komercijas darbības

ierobežošana, piekļuves tiesību aizskārums, reputācija, tā saskaitot, matemātiski iznāks, ka ir apdraudētas četras vai piecas intereses),

norādot, ka šo interešu apdraudējums subjektīvi tam uzskatāms par ievērojamu? Vai līdz ar to būtu pamats uzsākt kriminālprocesu? Kā

procesa virzītājam pārbaudīt cietušā prātā esošās domas, kas viņam likušas novērtēt konkrēto incidentu kā būtisku savu likumisko

interešu aizskārumu? Kā apsūdzētais varēs aizstāvēt savas intereses šādā gadījumā?

Jautājumu par to, vai interešu aizskārums ir ADAS īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam vērtējams kā ievērojams vai smags, tomēr

nedrīkstētu tikai saistīt ar cietušā tīri subjektīvo uztveri. Citādi var rasties situācija, ka jebkurš gadījums, kuru cietušais neatbilstoši

"subjektīvi" uzskatīs par ievērojamu vai smagu savu interešu apdraudējumu, automātiski būtu jāatzīst par nozieguma sastāvam

atbilstošu. Tas noteikti nav Krimināllikuma mērķis - piemērot kriminālatbildību par jebkuru incidentu, kas saistīts ar ADAS

izmantošanu.

Novērtējuma kritēriji

Galvenajam kritērijam interešu smaguma pakāpes konstatēšanā ir jāsaistās ar ADAS sociālo nozīmības un veicamo funkciju

izvērtējumu. Ko nozīmē īpaši sociāli nozīmīgs objekts? To varētu nosacīti pamatot šādi: objekta sociālā nozīmība ir saistāma ar to, kāds

kaitējums var iestāties apdraudējuma gadījumā. Kādu informācijas apriti ADAS nodrošina? Kādas potenciālās sekas iestātos, ja drošības

incidenta gadījumā sistēmas darbībā rastos traucējumi vai apdraudējuma rezultātā ADAS pārstātu funkcionēt? Jo augstāka ir sistēmas

sociālā nozīmība, jo zemākas prasības jāizvirza cietušajam apdraudētās intereses kaitīguma pakāpes novērtēšanā. Savukārt, jo sistēmas

sociālā nozīmība ir zemāka, piemēram, ADAS izveidota tikai personīgām vajadzībām un to apdraudējums nerada citu personu tiesību

ievērojamu aizskārumu, prasībām ievērojama apdraudējuma pierādīšanai ir jābūt daudz stingrākām.



Piemēram, ja sistēma ir saistīta ar komercdarbību, būtu jāizvērtē, vai šī sistēma ir paredzēta personas datu apstrādei, vai tā sniedz

vienu vai multiplus pakalpojumu veidus utt., kādi būtu apdraudējuma riski. Jāizvērtē, vai komersants apdraudējuma gadījumā zaudētu

iespēju apkalpot savus klientus, vai tiktu apdraudēti klientu personīgie dati, to skaitā informācija, kas paredzēta norēķinu veikšanai, u. c.

faktori.

Lai palīdzētu risināt šos jautājumus, būtu ieteicams ar likumu noteikt kritērijus, kas automātiski ierindotu visas valstī esošās ADAS

apdraudējuma kategorijās atbilstoši apdraudējuma riska pakāpei un sekām. Autors ieteiktu šādus kritērijus iestrādāt IT nozari regulējošos

speciālajos normatīvajos aktos, piemēram, Informācijas tehnoloģiju drošības likumā vai arī Nacionālajā drošības likumā u. c. Savukārt

mantisko zaudējumu izvērtēšanai informācijas tehnoloģiju jomā būtu ieteicams izstrādāt pielikumu likuma par Krimināllikuma spēkā

stāšanās kārtību 23. pantam, kas būtu piemērojams kibernoziegumu gadījumos.

Autors jau norādīja, ka vērtēšanas kritēriji nav tikai Latvijas krimināltiesību doktrīnas izdomājums. Šādus likumā noteiktus

kritērijus, kas nosaka procesa virzītājam pienākumu atrast robežšķirtni starp sodāmu un nesodāmu darbību, var atrast daudzu valstu

krimināllikumos. Tomēr šo kritēriju nozīmi, īpaši gadījumos, kas saistīti ar starptautisko sadarbību kriminālprocesā, nedrīkst arī

pārvērtēt, jo pasaulē nav vienotas seku noteikšanas metodikas un terminoloģijas. Juridiskajā literatūrā krimināltiesību kontekstā tiek

minēti dažādi seku identifikācijas termini, piemēram, visaugstākā mēroga kaitējums,17 būtisks apdraudējums, nopietni zaudējumi, lieli

zaudējumi, būtiski zaudējumi, ļoti lieli zaudējumi u. c. Nereti šo terminu skaidrojums ir atrodams tikai nacionālo tiesu spriedumos. Līdz

ar to paplašinātās teritoriālās jurisdikcijas ietvaros seku principa piemērošanas nosacījumiem ir jābūt ļoti konkrēti noteiktiem.18 Ja

doktrīna tiek piemērota nepareizi, piemērošanas procesā, īpaši, ja tas saistīts ar informācijas apriti kibertelpā, tās īstenošanā var rasties

nopietni juridiski sarežģījumi.19

Saistībā ar ADAS nodarījumiem attiecībā pret kaitējuma novērtējumu valstīm pasaulē ir divējāda pieeja.

1. Valstis, kas paredz atbildību par "tīro" darbību, respektīvi, kaitīgās sekas nav jāsaista ar vērtējamiem kritērijiem, bet ir prasība

konstatēt fiziskas sekas. Piemēram, Krievijas Federācijas Kriminālkodeksa20 272. pants "Neatļauta piekļūšana datorinformācijai"

atbildību paredz tad, ja šādas piekļuves rezultātā tikusi iznīcināta, bloķēta vai citādi modificēta informācija.

2. Valstis, kas paredz kibernoziegumu kriminalizācijai īpašas kvalifikācijas pazīmes, kas ietver vērtējamos kritērijus. Piemēram,

Zviedrijas Sodu likuma 2. panta, kas noteic kriminālatbildību par "rupju apmelošanu" (gross defamation), otrā daļa nosaka: izvērtējot,

vai apmelošana ir rupja, ir jāizvērtē izplatītās informācijas saturs, ziņu izplatīšanas mērķis, vai tas ir vērsts uz smagu seku nodarīšanu

cietušajam.21 Šādus piemērus varētu minēt daudz. Atšķirības ir tikai krimināllikuma kvalifikācijai nepieciešamo kritēriju vērtēšanas

metodoloģijā, proti, vai šo vērtējumu sniedz tiesu prakse, vai arī šie kritēriji pamatā ir noteikti jau krimināltiesības regulējošos aktos.

Tāpēc vērtējamiem kritērijiem jurisdikcijas piemērošanā var būt būtiska nozīme.

Piemēram, Bulgārijas Krimināllikuma22 319.d panta trešā daļa paredz atbildību par datorvīrusa izplatīšanu ar kvalificējošo apstākli:

ja iestājas būtiskas sekas (considerable damage), savukārt šī paša kodeksa 319.e pants nosaka, ka ikviens, kas atklāj paroles vai kodus

valsts noslēpuma informācijai, ir krimināli sodāms. Savukārt trešā daļa noteic kvalificējošo pazīmi: ja nodarījums radījis (būtiskus)

ievērojamus zaudējumus vai citas smagas sekas (where it has caused considerable damage or other grave consequences). Pirmajā

gadījumā termins considerable identificē konkrētus novērtējamus zaudējumus. Savukārt otrajā gadījumā situācija kļūst neskaidrāka, jo

šeit Bulgārijas likumdevējs šos pašus zaudējumus saista ar citām smagām, nopietnām (grave) sekām. Tātad var prezumēt, ka otrajā

gadījumā runa ir par ievērojamiem zaudējumiem, kuri pēc apjoma tiek identificēti ar citām smagām sekām.

Salīdzinājumā ar Latvijas krimināltiesībām šāda pieeja faktiski sapludina kopā trīs seku vērtēšanas kritērijus: būtisks, ievērojams un

smags. Ir vēl viena problēma, proti, izņemot Bulgāriju, autors nav atradis nevienas valsts krimināllikumu, kur expressis verbis

krimināllikums seku raksturojumā saturētu norādi par aizsargāto interesi. Galvenokārt runa ir tikai par identificējamām fiziskām sekām

(informācijas sistēmu bojāšana, sagraušana, informācijas modifikācija u. c.) vai arī mantiska vai nemantiska rakstura zaudējumiem

(damage). Doktrināli tas ir skaidrojams ar ES ietvaros notiekošo diskusiju par kibernozieguma rezultātā nodarīto kaitējumu un

nodarījuma kaitīgumu. Mēs uzsveram nodarījuma kvalificējošās pazīmes, kas ietver arī aizsargātās intereses apdraudējumu, savukārt

rietumu kolēģi runā par pastiprinošiem apstākļiem (aggraviated circumstances), to saistot tieši ar mantiskajām un nemantiskajām sekām.

Analizējot citu valstu krimināllikumus, jāsecina, ka daudzu valstu kriminālkodeksi, gan austrumos, gan rietumos par noziedzīgu



nodarījumu, kas veikts saistībā ar automatizēto datu apstrādes sistēmu, prasa, lai nodarījums būtu saistīts ar būtisku seku iestāšanos.

Piemēram, Vācijas Kriminālkodeksa 303.b pants "Datorsabotāža" nosaka, ka par noziegumu atzīstama tāda darbība, kas rada "būtiskas

nozīmes" (substantial significance) traucējumus.23 Igaunijas Sodu likuma 206. pants "Datorsabotāža"24 (līdzvērtīgs KL 243. pantam)

paredz, ka par noziegumu atzīstama darbība, kas rada būtisku ievērojamu bojājumu; Somijas Sodu likuma 8. pants (769/1990)

"Nelikumīga izmantošana pie atbildību pastiprinošiem apstākļiem" (Aggraviated illegal use) - ja darbības rezultāts ir ievērojams

(būtisks) (considerable financial benefit) finansiāls ieguvums,25 savukārt Somijas Sodu likuma 7. pants "Mazsvarīga ietekme" (petty

interference) - par nodarījumu atzīst tādu darbību, kas rada nebūtiskus (minor significance) traucējumus. Šādu piemēru ir daudz.

Ja persona nelikumīgi piekļūst personas ADAS resursiem, kas nav pieejami publiski, šādai personai ir aizskarta interese kontrolēt

savu sistēmas resursu pieejamību, nodrošināt savu resursu konfidencialitāti, aizsargāt savu reputāciju u. tml. Tomēr ir jāizvērtē, ar ko

atšķiras "interese" un nozieguma objekts no "intereses" kā seku elementa.

Nobeigums

Kā jau autors minēja, vērtējamie kritēriji saistībā ar kibernoziegumu kaitīguma pakāpes novērtēšanu ir sastopami daudzu valstu

krimināllikumos. Katrai valstij ir sava pieeja, pamatā to saturu atklāj ar tiesu praksi un tiesību zinātnes atziņām. Vispareizākais variants

būtu, ja Latvijā tiktu ierosināts kāds kriminālprocess saistībā ar šo problēmu, lieta izietu visas iztiesāšanas instances un Senāts teiktu gala

vārdu. Tādā veidā izveidotos attiecīga judikatūra, bet, kamēr tā nav un likumdevējs arī nav atradis šai problēmai piemērotu risinājumu,

autors tās izvērtēšanai ieteic izmantot šādu trīs punktu testu.

1. ADAS izvērtējums pēc tās sociālās nozīmības: vai sistēma ir izveidota personīgām vajadzībām, vai arī tās funkcijās ietilpst tādas

informācijas apstrāde, kas var aizskart citu personu likumīgās tiesības un intereses, piemēram, apdraudēti klientu personas dati, liegta

iespēja apmainīties un laikus saņemt informāciju, kā tas bija ziņu aģentūras LETA informācijas sistēmas apdraudējuma gadījumā, u. c.

Visaugstākais sociālās nozīmības statuss ir tām ADAS, kas ir atzīstamas par valsts informācijas sistēmām vai arī piederīgas kritiskajai

informācijas infrastruktūrai.

2. Pierādījumi, kas liecinātu, ka nodarījuma rezultātā radītais apdraudējums ir ievērojami aizskāris vismaz vienu interesi. Kā jau

minēts, ar likumu aizsargātā interese ir jebkurš tiesisks labums, ko sistēmas īpašnieks gūst ADAS normālas darbības rezultātā. Šeit ir

jāatsaucas uz Civillikuma klauzulu, ka katram saimniekam ir pienākums attiekties pret savu īpašumu ar pienācīgu rūpību. Tikai sistēmas

īpašnieks var izvēlēties, kādā veidā viņa sistēma funkcionēs, kā tiks nodrošināta pieeja sistēmas lietotājiem un sistēmu aizsardzība. Ja

saimnieks nav ar pienācīgu rūpību attiecies pret sistēmu, piemēram, izstrādājis sistēmas lietotāju drošības politiku, veicis uzlabojumus

sistēmas drošībā, nodrošinājis sistēmu ar antivīrusu programmatūru, tādā gadījumā pierādīt savas ar likumu aizskartās intereses

ievērojamu aizskārumu būs ļoti grūti vai pat neiespējami.

3. Šo interešu aizskārumam ir jābūt reālam, un tam ir jāatšķiras no sabiedrībā esošās vidējās izpratnes par intereses aizskārumu. Tas

nozīmē, ka cietušajam ir jāspēj nodrošināt pierādījumus par apdraudējuma raksturu. Turklāt sistēmas īpašniekam vai tiesiskajam

valdītājam ir jāpamato, ka šis aizskārums ir radījis tādas situācijas, ar kādām ADAS nesastopas ikdienā. Respektīvi, aizskāruma rezultātā

likumīgo interešu īstenošanai jābūt radītiem tādiem apgrūtinājumiem, kuri nebūtu viegli novēršami parastā situācijā.
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