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Korespondences aizsardzības trūkumi elektronisko sakaru
tīklos

Likumdevējam Krimināllikumā vajadzētu skaidrāk definēt pārraidāmās informācijas
veidus un paredzēt adekvātu atbildību par attiecīgajām nelikumīgajām darbībām, lai
novērstu situāciju, ka informācijas veida dēļ, aizsargājot vienu aizskarto interesi,
netiek aizsargāta cita aizskartā interese.

Bac.iur. Janums Juris,
LU Juridiskās fakultātes tiesību zinātņu profesionālās maģistrantūras IV
semestra students
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Latvijā internetu regulāri izmanto 70,3% iedzīvotāju.1 Tas ir pieejams visās2 874 publiskajās bibliotēkās3 un visās

pašvaldībās.4 Ar katru gadu internets kļūst aizvien lētāks,5 turklāt attīstās informācijas tehnoloģijas un informācijas

sabiedrības pakalpojumi, padarot internetu arvien vairāk pieejamu ikvienam, tādējādi arvien vairāk kļūstot par neatņemamu

mūsu ikdienas sastāvdaļu. Taču, pieaugot interneta lietotāju skaitam, pieaug arī datornoziegumu upuru skaits. Tāpēc vienlaikus

rodas jautājums: vai personas korespondence un cita pārraidāmā informācija elektronisko sakaru tīklos Latvijā ir pietiekami

skaidri noteikta un aizsargāta?

1. Korespondences aizsardzība elektronisko sakaru tīklos Latvijā

Korespondence elektronisko sakaru tīklos ir dati, kas paredzēti apmaiņai ar ikvienu personu, izmantojot datoru jeb datorsistēmu.

Līdz ar to korespondence elektronisko sakaru tīklos nav tikai elektroniskais pasts, bet arī vairāki citi informācijas sabiedrības

pakalpojumi, piemēram, interneta telefonija vai īsu ziņojumu apmaiņas pakalpojumi (Windows Messenger, Skype u.tml.).

Dati informācijas sabiedrības pakalpojumā ir informācijas noslēpums. "Jebkura informācija, kas tiek pārraidīta pa sakaru tīkliem

starp diviem vai vairākiem abonentiem, ir konfidenciāla līdz brīdim, kad kāds no viņiem ir devis atļauju to oficiāli izpaust."6 Līdz ar to

dati, kas ir paredzēti nosūtīšanai kādai personai ar kāda informācijas sabiedrības pakalpojuma starpniecību, ir informācijas noslēpums,

kamēr šo datu nosūtītājs vai saņēmējs nav piekritis to izpaušanai.

Ikvienai fiziskai personai Latvijā ir tiesības uz personiskās elektroniskās korespondences (pārraidāmās informācijas) noslēpuma

neaizskaramību. Pārraidāmās informācijas noslēpuma neaizskaramību garantē Latvijas Republikas Satversmes 96. pants.7 Līdz ar to

Latvija atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības uz privāto dzīvi saskaņā ar nacionālajiem un Latvijai saistošiem starptautiskajiem tiesību

aktiem, kas izriet no Satversmes 89. panta.8

Saistībā ar informācijas personisko raksturu minēšanas vērta ir tīmekļa vietnes kompromat.lv redaktora Leonīda Jākobsona lieta, kur

vēl pavisam nesen uzrādīta apsūdzība, proti, no medijos publiskotās informācijas (Nekā personīga. 217. epizode. Ēterā: 17.02.2013.

pulksten 19:00. Pieejams: http://www.tv3play.lv/program/nekapersoniga) izriet, ka publicētajai informācijai nav personisks raksturs,

turklāt tā sūtīta no N. Ušakova darba e-pasta, līdz ar to būtu vērtējams, vai šeit vispār pastāv privātās dzīves aizskārums un noziedzīga

nodarījuma sastāvs.

Autors atzinīgi vērtē likumdevēja pieņemtos normatīvos aktus un labo gribu sakārtot informācijas un komunikāciju tiesību nozari



Latvijā, tomēr kritika veltāma tā rezultātā radītajam plašajam, nepārskatāmajam un dažkārt savstarpēji konkurējošam normatīvo aktu

klāstam. Piemēram, attiecībā uz informāciju un informācijas apriti vien ir pieņemti četri dažādi likumi: Fizisko personu datu

aizsardzības likums,9 Informācijas atklātības likums,10 Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums,11 likums "Par valsts

noslēpumu".12 Savukārt komunikāciju un komunikāciju drošības prasību ziņā tā vietā, lai papildinātu jau esošo Elektronisko sakaru

likumu,13 likumdevējs pieņēma vēl vienu - Informācijas tehnoloģiju drošības likumu ar 10 pantiem.14

2. Korespondences krimināltiesiskās aizsardzības trūkumi elektronisko sakaru tīklos Latvijā

Fiziskas personas elektronisko korespondenci Latvijā krimināltiesiski aizsargā Krimināllikuma (turpmāk - KL) 144. pants,15 kurā

ietvertais "noziedzīgais nodarījums ir pieskaitāms pie noziedzīgiem nodarījumiem datortīklos".16

Minētajā pantā aprakstītie noziedzīgo nodarījumu sastāvi saskaņā ar KL 7. pantu17 ir mazāk smagi noziegumi. "Noziedzīga

nodarījuma subjekts ir pieskaitāma persona, kas sasniegusi 14 gadu vecumu."18 "Ja persona noziedzīgo nodarījumu izdarījusi, būdama

atbildīga par telekomunikāciju sakaru nodrošināšanu vai kurai ir tiesības noklausīties telefona sarunas vai pārtvert informāciju, tad

minētais nodarījums ir kvalificējams pēc kopības ar KL pantu, kas paredz atbildību par dienesta pilnvaru pārkāpšanu."19 Savukārt no

subjektīvās puses - noziedzīgu "nodarījumu var izdarīt tikai ar tiešu nodomu".20 Tāpat šāds regulējums saglabājas arī pēc 2013. gada 1.

aprīļa KL grozījumu spēkā stāšanās.

2.1. Krimināllikuma 144. panta kvalificēto sastāvu trūkumi

Pret personas elektronisko korespondenci un citu pārraidāmo informāciju mūsdienās vērsti vairāki dažādu veidu uzbrukumi, kurus

organizē ne tikai viens noziedznieks, bet to grupas, turklāt no dažādām pasaules valstīm. Tādēļ, autora ieskatā, kā trūkums ir vērtējams

fakts, ka KL 144. pantā21 nav paredzēti kvalificētie sastāvi par nozieguma veikšanu personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās vai

organizētā grupā.

Turpretim attiecībā uz krāpšanu automatizētā datu sistēmā (KL 177.1 pants),22 kas apdraud fiziskas un juridiskas personas mantiskās

intereses, likumdevējs gan ir paredzējis kvalificētos sastāvus, nosakot datorkrāpšanu personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās (KL

177.1 panta otrā daļa)23 un datorkrāpšanu organizētā grupā (KL 177.1 panta trešā daļa)24 kā smagus noziegumus, savukārt

datorkrāpšanu, kas izdarīta lielā apmērā, pat par sevišķi smagu noziegumu, kamēr KL 144. pantā paredzētie noziegumi, kas aizsargā

nozīmīgas cilvēka pamattiesības, noteikti tikai par mazāk smagiem noziegumiem, kur vienīgais kvalificētais sastāvs veidojas, ja

vainīgajam bijis mantkārīgs nolūks (KL 144. panta otrā daļa).25

Likumdevējs nav ņēmis vērā datornoziegumu specifiku elektroniskajos sakaru tīklos, proti, galvenokārt visi liela apmēra

datornoziegumi sākas ar noziegumiem, kas vērsti uz jebkādas elektroniski pārraidāmās informācijas ieguvi, lai tālāk to jau izmantotu

kādās citās prettiesiskās darbībās, visbiežāk datorkrāpšanā, tādējādi no sākuma aizskarot fizisku personu privātās dzīves un

korespondences noslēpumu, kam tālāk seko juridisku un fizisku personu mantisko interešu aizskārums.

Spilgts piemērs tam ir Surogātpasta krustēva Alana Ralskija (Alan Ralsky) krimināllieta Amerikas Savienotajās Valstīs (turpmāk -

ASV). A. Ralskijs izveidoja 10 cilvēku organizētu grupu, kura sistemātiski ar inficētiem elektroniskā pasta ziņojumiem ievāca e-pasta

adreses no cietušo elektroniskā pasta kastēm (elektroniskās korespondences noslēpuma pārkāpums), lai pēcāk, izsūtot biljoniem

surogātpasta vēstuļu uz šīm adresēm, uzdotu cietušo pasta adreses par surogātpasta nosūtītājiem, kas ASV ir aizliegts ar federālo likumu

CAN-SPAM Act of 2003.26 Surogātpasta vēstulēs noziedznieki solīja lielu peļņu, ja upuris iegādāsies vēstulē reklamētās akcijas, kuras

par niecīgu cenu (dažiem centiem) pirms tam jau iegādājušies paši noziedznieki. Sekojoši dažu dienu laikā (atkarībā no datorkrāpšanas

izdošanās), pieaugot pieprasījumam uz surogātpastā reklamētajām akcijām, pieaug šo akciju vērtība, un datorkrāpnieki tās pārdod,

tādējādi iegūstot peļņu uz mākslīgi kāpinātu akciju vērtību. Šajā datorkrāpšanas veidā centrālā nozīme ir tieši iegūto elektroniskā pasta

adrešu skaitam, kas arī nosaka datorkrāpšanas ienesīgumu (jo vairāk reālu adresātu saņem šīs maldu vēstules ar "reālām" nosūtītāju

elektroniskā pasta adresēm, jo lielāka iespēja, ka kāds lētticīgāks upuris uzķersies). Par šiem datornoziegumiem tiesa Surogātpasta

krustēvam piesprieda brīvības atņemšanu uz četriem gadiem un trim mēnešiem (51 mēnesis), kā arī naudas sodu 250 tūkst. ASV dolāru

apmērā (aptuveni 123 tūkst. latu jeb 615 minimālās mēnešalgas).27

Turklāt vēl viens būtisks šī datornozieguma apstāklis ir tas, ka tam nav robežu, tādējādi paplašinot potenciālo elektroniskās

korespondences noslēpuma upuru loku. Pasaulē šo problēmu risina, veidojot kopīgu politiku cīņā ar datornoziegumiem un pieņemot

starptautiskus dokumentus. Tieši tā arī pieņēma 2001. gada 23. novembra Eiropas Padomes Konvenciju par kibernoziegumiem.28 ES



mērogā ES Parlaments un ES Padome pieņēma direktīvu 2002/58/EK "Par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju",29 kuru Latvija

īstenoja Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā,30 līdz ar tā izstrādi palielinot KL 144. panta sankciju,31 taču vēl joprojām

neparedzot sastāvus ar darbībām grupās. Tomēr šajā jomā arī pasaules mērogā vēl nav viena noteikta dokumenta un personas

elektronisko korespondenci starptautiski pagaidām aizsargā tikai ANO Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām

tiesībām.32 Taču pirmo soli ir spērusi ASV valdība, 2011. gada 16. maijā uzsākot darbu pie ASV Starptautiskās Kibertelpas stratēģijas

īstenošanas.33

Tomēr joprojām ir noziedznieki un to grupas, kas piedāvā iegādāties nelikumīgi iegūto pārraidāmo informāciju, gūstot no tā

ienākumus. Piemēram, Latvijā TV3 raidījuma "Nekā personīga" žurnālisti atsaucās uz kāda Edgara sludinājumu pārdot viņiem datubāzi

ar 100 000 personu datiem - adresēm un telefona numuriem. "Žurnālisti gan pie Edgara ieradās nevis ar solītajiem 400 latiem, bet gan ar

Ekonomikas policiju."34 Līdzīgi noziegumi turpinās ik dienu, tā, piemēram, 2011. gada 17. maijā Valsts policijas Ekonomisko

noziegumu apkarošanas pārvalde par 15 000 Latvijas iedzīvotāju datu ieguvi aizturēja kādu 1992. gadā dzimušu jaunieti.35

Tāpēc, lai adekvāti sodītu un atturētu ikvienu no vēl nopietnākiem elektroniskās korespondences noslēpuma pārkāpumiem personu

grupā pēc iepriekšējas vienošanās vai organizētā grupā, arī KL 144. pantā ir jāparedz kvalificēti sastāvi, par nožēlu, šis trūkums nav

novērsts ar jaunajiem KL grozījumiem.

2.2. Krimināllikuma 144. panta sankciju trūkumi

Attiecībā uz KL 144. pantā paredzēto noziegumu sankcijām likumdevējs ir ņēmis vērā Ulda Ķiņa doktrīnā pausto kritiku par

nepietiekami bargo sankciju par pantā inkriminēto darbību "lielo sabiedrisko bīstamību un to saistību ar vienu no cilvēka

pamattiesībām",36 un attiecīgi ar 2004. gada 29. aprīļa grozījumiem KL37 sankcija ir palielināta.

Tomēr autors nepiekrīt esošajai sankcijai un uzskata, ka par personas elektroniskās korespondences un informācijas noslēpumu

aizskārumu, saglabājot papildsodu, pamatsodā jāparedz vismaz tāda pati sankcija kā par KL 177.1 pantā paredzēto datorkrāpšanu,38 jo

personas pamattiesības uz elektroniskās korespondences un informācijas noslēpuma neaizskaramību, autora skatījumā, ir, ja ne

vērtīgākas, tad vismaz vienlīdz nozīmīgas ar KL 177.1 pantā aizsargātajām mantiskajām interesēm. Turklāt īpašuma zaudējumu vai

īpašumam nodarīto kaitējumu iespējams atlīdzināt pilnībā, taču personiskā privātās dzīves aizskāruma sekas nav kompensējamas, un tā

to atzinis arī Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 2006. gada 26. septembra lietā Nr. SKK-552/2006.39

Tāpat redzams, ka esošās KL 144. panta sankcijas40 neattur personas no korespondences noslēpuma pārkāpumiem un līdz ar to

nepilda vienu no KL 35. pantā paredzētajiem soda mērķiem - atturēt ikvienu no šī datornozieguma izdarīšanas.41

Tāpēc, paredzot KL 144. pantā kvalificētos sastāvus par elektroniskās korespondences noslēpuma pārkāpumiem personu grupā pēc

iepriekšējas vienošanās vai organizētā grupā, vienlaikus jāiestrādā arī adekvātas sankcijas, tostarp palielinot arī KL 144. panta pirmajā

daļā esošo sankciju,42 kas, autora skatījumā, varētu būt līdzīga kā par KL 177.1 pantā paredzētajiem sastāviem.43

Diemžēl arī grozījumi KL, kas būs spēkā no šā gada 1. aprīļa, minēto problēmu neatrisina, pat pretēji - tie tikai mīkstina pantā

paredzēto sankciju.

2.3. Krimināllikuma 144. panta priekšmeta identificēšanas trūkumi

Elektroniskā korespondence ir ar KL aizsargāta interese (vispārējais objekts), kas ir iekļauta XIV nodaļas "Noziedzīgi nodarījumi

pret personas pamattiesībām un pamatbrīvībām" (grupas objekts) 144. pantā,44 kas paredz personas privātās dzīves un korespondences

noslēpuma (tiešais objekts) aizsardzību. "Juridisko personu savstarpējā korespondences noslēpuma izpaušana neveido Krimināllikuma

144. panta sastāvu."45 Datornozieguma "priekšmets ir jebkura pārraidāmā informācija [..] datorsistēmā"46 jeb dati.

Krimināllietu par KL 144. pantu mazais skaits liecina, ka praksē pastāv grūtības piemērot šo pantu, lai gan datornoziegumu skaits

pieaug47 un pieaug arī noziegumu skaits attiecībā uz personas privāto dzīvi un korespondenci (par to liecina Datu valsts inspekcijas

veiktais pētījums48). Praksē KL 144. pants tiesās piemērots tikai divas reizes - spriedums krimināllietā Nr. K40-299/03 (1150029203)

Ventspils tiesā, kur apsūdzētajam D.Š. piespriests 80 stundu piespiedu darbs par KL 144. panta otrās daļas pārkāpumu,49 un

krimināllietā Nr. 11810041707 Rīgas rajona tiesā. (Jāpiebilst, ka 2011. gada 21. jūnijā tā tika izskatīta Rīgas apgabaltiesā, kas atstāja

spēkā Rīgas rajona tiesas 2011. gada 17. marta spriedumu, savukārt Augstākās tiesas Senāts 2012. gada 23. februārī atcēla Rīgas

apgabaltiesas lēmumu pilnībā un nosūtīja lietu jaunai iztiesāšanai Rīgas apgabaltiesā.50 Diemžēl tālākai šīs lietas gaitai autors nav

sekojis.)



Uz autora darba izstrādes brīdi Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā bija saņemta vēl viena krimināllieta Nr. K29-0818-11/11

(11816015510), kurā J.S. tika apsūdzēts pēc KL 144. panta pirmās daļas. Šajā lietā Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa 2011.

gada 7. novembrī pieņēma lēmumu par personas atbrīvošanu no kriminālatbildības un izbeidza kriminālprocesu.51

Tā kā KL 144. panta priekšmets var būt jebkāda fiziskas personas pārraidāmā informācija, neatkarīgi no pārraidīšanas veida, tad tā

atkarībā no informācijas veida kā priekšmets var tikt paredzēta arī citos KL pantos, kuru praksē līdz šim tad arī parasti piemēro KL 144.

panta vietā. Tādējādi rodas problēma, ka personas privātās dzīves un korespondences noslēpums (tiešais objekts) netiek aizsargāts, jo

vainīgos sauc pie kriminālatbildības par citu KL paredzēto interešu aizskārumu.

Tā, piemēram, kriminālprocesā Nr. 12-812002506 par Ilzes Jaunalksnes telefonsarunu ierakstīšanu un publiskošanu, kas pirmajā

brīdī šķiet tiešs KL 144. pantā paredzētā objekta aizskārums, Ģenerālprokuratūra to uzsāka pēc KL 94. panta par valsts noslēpuma

apzinātu izpaušanu. Proti, tiesībsargājošo iestāžu rīcībā esošās telefonsarunas (pa telekomunikāciju tīkliem pārraidāmās informācijas

noslēpums) tika kvalificētas kā valsts noslēpums, jo "iegūtas ar AT tiesneša akceptu (likumīgā ceļā - it kā tādējādi neveidojot KL 144.

panta sastāvu - autora piez.), un operatīvo telefonsarunu noklausīšanos pēc Valsts ieņēmuma dienesta Finanšu policijas pārvaldes

pieprasījuma ir veicis Satversmes aizsardzības birojs".52 Taču vienlaikus Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija spriedumā

civillietā Nr. C-2211/12 (C04381306) piesprieda par labu prasītājai I. Jaunalksnei piedzīt no Latvijas Republikas morālā kaitējuma

atlīdzinājumu Ls 100 000 apmērā, tādējādi tomēr atzīstot viņas privātās dzīves, mājokļa un korespondences aizskārumu, lai gan

Ģenerālprokuratūra, kvalificējot nopludināto informāciju kā valsts noslēpumu, šo aizskārumu neatzina, saskatot tajā tikai valsts drošības

interešu apdraudējumu.53

Tāpat to vispārīgi atzīst arī U. Ķinis - KL 144. panta "noziedzīgā nodarījuma objekts nav saistīts ar valsts noslēpuma izpaušanu",54

turpat tālāk skaidrojot KL normas priekšmetu - "privātais noslēpums ir jebkura informācija".55 Līdz ar to, ņemot vērā autora uzskaitītos

KL pantus: 85., 94., 95., 145., 169., 243., 245., 304., 329., 330.56 - personas elektroniskās korespondences noslēpums var tikt fakultatīvi

aizsargāts citos KL pantos, kur informācijas noslēpums tiek kvalificēts kā kāds no attiecīgajos KL pantos paredzētajiem informācijas

veidiem.

Tāpat kriminālprocesā par KNAB priekšnieka vietnieces Jutas Strīķes brīvdienu fotogrāfiju nokopēšanu un publiskošanu no politiķu

Jura un Ilzes Viņķeļu personīgā datora kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma nodaļas par noziegumiem pret vispārējo drošību un

sabiedrisko kārtību.57 Šajā gadījumā fotoattēli ir arī fiziskas personas dati. Līdz ar to, pēc publiskajā telpā izskanējušajām ziņām,58

priekšmets, objekts un objektīvā puse atbilst KL 145. panta pirmajā daļā59 paredzētajam noziedzīgā nodarījuma priekšmetam, objektam

un objektīvajai pusei - jo šajā gadījumā notikusi nelikumīga personas datu apstrāde (nesankcionēta bilžu kopēšana) un šo datu

publiskošana, ar ko radīts būtisks kaitējums - Satversmes 96. pantā noteiktais privātās dzīves aizskārums, kā to atzinis Augstākās tiesas

Senāta Krimināllietu departaments lietā SKK-351/2008.60 Taču, ja Viņķeļu ģimene, piemēram, būtu pārsūtījusi šīs bildes J. Strīķei,

personas dati tiktu kvalificēti kā pārraidāmās informācijas priekšmets, un tad vainīgo sauktu pie kriminālatbildības pēc KL 144. panta

pirmās daļas kopībā ar 241. pantu (KL 144. pantā aizsargātā informācija var būt jebkāda informācija, kas savā priekšmetā ietver arī KL

145. pantā aizsargātos fiziskas personas datus, turklāt abu KL pantu objekts ir privātās dzīves noslēpums).

Līdzīgi arī Ventspils tiesa spriedumā krimināllietā Nr. K40-299/03 (1150029203) notiesāja apsūdzēto D.Š., nevis pēc KL 145. panta,

kas arī toreiz sevī ietvēra nelikumīgas darbības ar fizisko personu datiem, bet par korespondences pārkāpšanu mantkārīgā nolūkā (KL

144. panta otrā daļa).61 D.Š. izmantoja kaimiņienēm no pastkastes nozagtajos fiksētā telefona rēķinos esošos fiziskas personas datus un

līguma numurus, lai uz kaimiņieņu fiksētajiem telefoniem ar operatora klientu servisa starpniecību pieslēgtu pakalpojumu "Ienākošo

zvanu pāradresācija" uz trijiem D.Š. personīgajiem mobilajiem telefoniem, un pēcāk, lietojot operatora piedāvāto pakalpojumu "Maksā

zvana saņēmējs", zvanīja uz kaimiņieņu telefona numuriem, no kuriem zvans pāradresējās uz D.Š. mobilajiem telefoniem, kuros D.Š.

akceptēja zvana samaksu, kas automātiski tika piestādīta kaimiņienēm.62 Tiesa pareizi piemēroja KL 144. pantu, jo ņēma vērā D.Š.

veikto darbību objektīvo pusi - darbības, kas tieši tika vērstas uz korespondences zādzību un atvēršanu ar mantkārīgu nolūku, nevērtējot

korespondencē esošās informācijas veidu (KL 145. pants).

Ņemot vērā, ka pārraidāmā informācija var tikt fakultatīvi aizsargāta citos KL pantos, kur informācijas noslēpums tiek kvalificēts kā

kāds no KL pantos paredzētajiem informācijas veidiem, rodas jautājums: kā noteikt, vai informācija ir KL 144. pantā aizsargātais

priekšmets vai cita (pēc informācijas veida) KL panta priekšmets? Minētajā Ventspils tiesas spriedumā uz šo jautājumu atbildēja D.Š.

veikto darbību atbilstība KL 144. panta objektīvās puses darbībām - prettiesiska personas korespondences atvēršana, turklāt mantkārīgā

nolūkā (kvalificējošā pazīme).63 Turpretim elektroniski pārraidāmās informācijas gadījumā - atbilde meklējama priekšmetā, proti, vai

informācija bija paredzēta pārraidīšanai vai tikusi pārraidīta, un pēc tam var sekojoši vērtēt, ar kādām darbībām tā iegūta.

Ņemot vērā informācijas sabiedrības pakalpojumu plaši piedāvāto klāstu un tendences tehnoloģiju attīstībā, pārraidāmās



informācijas jēdziens iegūst diezgan plašu segumu pār datiem datorsistēmās, un līdz ar to KL 144. panta aizsardzības loma elektronisko

sakaru tīklos pieaug. Tā, piemēram, autors pats ikdienā plaši izmanto kompānijas Google piedāvātos pakalpojumus internetā, piemēram,

Gmail (personiskā elektroniskā pasta kaste), Google Docs (datņu krātuve) u.c.64 Šādā veidā autors saglabā dažādu veidu personisko

informāciju uz Google serveriem. Ja autors šo informāciju glabātu savā personīgajā datorā, tā nebūtu KL 144. panta priekšmets, jo nav

paredzēta pārraidīšanai, taču, tikko kā autors to augšupielādē (pārraida) personīgai, publiski nepieejamai glabāšanai, tā kļūst par KL

144. p. priekšmetu.

Autora aprakstītā pieredze mūsdienās jau ir reāla informācijas tehnoloģiju lietošanas principu izpausme. Tirgū jau ir pieejami

portatīvie datori, kuros vairs nav paredzēts glabāt pastāvīgu informāciju lielā apjomā (gan datorprogrammas, gan apstrādājamo

informāciju).65 To paredz Google radītā nākotnes vīzija informācijas tehnoloģiju lietošanā, proti, nākotnē datoru lietotāji vairs neglabās

informāciju personīgajās datorsistēmās, bet gan datu krātuvēs, kurām lietotājs, izmantojot plaši pieejamo un ātro internetu, tad arī

pieslēgsies un piekļūs savai informācijai. Tāds pats princips darbosies arī attiecībā uz programmu nodrošinājumu - proti, uz lietotāju

datoriem būs tikai interneta pārlūks, kurš no minētajām datu krātuvēm uz konkrētās programmas lietošanas laiku ielādēs to lietotāja

datora īslaicīgajā atmiņā.66 Jau tagad ikviens, izmantojot Google izstrādāto dokumentu redaktoru, caur jebkuru no populārākajiem

interneta pārlūkiem var izveidot dokumentu populārākajos ofisa programmu dokumentu formātos bez šo programmu iegādes un

uzstādīšanas.67

Tieši tāpēc KL 144. pantam ir liela nozīme attiecībā uz nākotnes informācijas tehnoloģijas lietošanas principiem, jo jebkāda fizisko

personu informācija tad būs pārraidāmā informācija minētās normas izpratnē. Tāpēc likumdevējam KL vajadzētu skaidrāk definēt

pārraidāmās informācijas veidus un paredzēt adekvātu atbildību par attiecīgām nelikumīgajām darbībām, lai novērstu situāciju, ka

informācijas veida dēļ, aizsargājot vienu aizskarto interesi, netiek aizsargāta cita aizskartā interese.

2.4. Krimināllikuma 144. panta objektīvās puses trūkumi

Praksē autors ir novērojis problēmas tiesībsargājošo iestāžu rīcībā, identificējot KL 144. panta objektīvās puses darbības, kas,

iespējams, ir iemesls, kāpēc tās nepiemēro šajā normā paredzēto sastāvu. Tā, piemēram, 2010. gada 4. novembrī interneta vietnes

www.loriflame.lv administrators vienas stundas laikā konstatēja un atvairīja 516 prettiesiskus hakera "Tava māte" uzbrukumus.68 Pēc

tam administrators, savācis visus datus par notikušajiem uzbrukumiem, vērsās Valsts policijā, kur saņēma atbildi, ka normatīvo aktu

nepilnību dēļ par šīm darbībām policija kriminālprocesu uzsākt nevar, jo tas būtu iespējams, ja persona jau būtu iekļuvusi sistēmā un

ieguvusi datus (ar tiem iepazinusies).69 Lai arī piemērā hakeris vēlējās apdraudēt mantiska rakstura intereses, kas neatbilst KL 144.

panta priekšmetam, tomēr līdzīgā situācijā var nonākt arī jebkura cita datorsistēma ar pārraidāmo personisko informāciju, tāpēc autors

pieļauj iespēju, ka līdzīgā situācijā pie cita datu veida arī policija rīkotos līdzīgi. Policija šajā piemērā pieļāva kļūdu, nekonstatējot

objektīvās puses darbību - iepazīšanos ar informāciju - kas ir saprotami, jo hakeris taču nepārvarēja datu apstrādes sistēmas aizsardzības

līdzekļus, līdz ar to uzskatīja, ka hakera veiktajās darbībās nav konstatētas visas objektīvās puses pazīmes un tādēļ nav arī noziedzīga

nodarījuma sastāva. Taču policijai vajadzēja uzsākt kriminālprocesu vismaz par KL 241. panta pirmās daļas70 mēģinājumu, lai gan,

ņemot vērā hakera mērķtiecīgās darbības, - arī par KL 200. panta otrās daļas71 mēģinājumu.

Tāpat ne vienmēr attiecībā uz pārraidāmās informācijas noslēpuma aizskārumu jāveido kopība ar KL 241. pantu,72 jo ir iespējams

pārkāpt KL 144. pantu arī bez aktīvām darbībām, kas vērstas, lai pārvarētu datu apstrādes sistēmas aizsardzības līdzekļus. Tā,

piemēram, 2005. gadā noziedznieki pieslēdzās toreizējās Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas vīra Imanta Freiberga

datoram, nepārvarot datu apstrādes drošības līdzekļus, jo I. Freibergs nekādus drošības līdzekļus gluži vienkārši nebija ieslēdzis (nebija

ieslēgts tā dēvētais ugunsmūris, kas pasargā datorsistēmu no nesankcionētām pieslēgšanās mēģinājumiem).73 Līdzīgi var veidoties arī

situācija, ka uz ieslēgtas datorsistēmas atrodas brīvi pieejama elektroniskā korespondence vai cita pārraidāmā informācija, ar kuru

noziedznieks var nesankcionēti iepazīties, sākot ar vienkāršu ieskatīšanos datorsistēmas ekrānā un līdz pat informācijas iekopēšanai

pārnēsājamā datu nesējā. Vēl latentākas informācijas ieguves darbības un līdzekļus apraksta U. Miķelsons, piemēram, pārtverot

datorsistēmas ierīču emitētos elektromagnētiskos signālus (t.sk. to zaudējumus), ir iespējams iegūt un reproducēt ierīces signālu pat no

200 metru attāluma (piem., reproducēt cietušā monitora attēlu uz noziedznieka monitora).74

3. Korespondences krimināltiesiskās aizsardzības trūkumu risinājumi elektronisko sakaru tīklos Latvijā

3.1. Informācijas un komunikāciju tiesību regulējuma risinājumi

Lai novērstu informācijas un komunikāciju tiesību reglamentācijas trūkumus, autors ierosina izstrādāt divus informācijas un



komunikāciju tiesību pamatlikumus, kuros apvienot jau esošos likumus, tos attiecīgi savstarpēji saskaņojot, kā arī noregulēt tajos vēl

nesakārtotos informācijas un komunikāciju tiesību jautājumus.

Visus likumus attiecībā uz informāciju un informācijas apriti varētu apvienot vienā Informācijas un informācijas aprites likumā.

Šādi, piemēram, Informācijas un informācijas aprites likumā kā daļas varētu iekļaut Fizisko personu datu aizsardzības likumu,75

Informācijas atklātības likumu,76 Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumu,77 likumu "Par valsts noslēpumu"78 u.c. informācijas

veidu un apriti reglamentējošos likumus.

Savukārt attiecībā uz komunikāciju tiesībām tās varētu turpināt regulēt jau esošajā Elektronisko sakaru likumā79 vai arī pārdēvēt to

par Komunikāciju un komunikāciju drošības likumu, kur vienuviet regulēt komunikāciju tehnoloģijas un to drošības prasības, nevis

izdot atsevišķus normatīvos aktus, kā tas bija Informācijas tehnoloģiju drošības likuma80 gadījumā.

Informācijas un komunikāciju tiesību regulējums divos pamatlikumos veicinātu izpratni arī par Krimināllikumu datornoziegumu

sastāvu priekšmetiem.

3.2. Krimināllikuma 144. panta kvalificēto sastāvu trūkumu risinājumi

KL 144. pants aizsargā Satversmes 96. pantā paredzētās cilvēka pamattiesības, un, kā noteicis Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu

departaments lietā SKK-351/2008,81 Satversmē garantēto tiesību aizskārums ir būtisks personisks kaitējums. Tāpat turpina pieaugt

kaitīgo elektroniskā pasta vēstuļu skaits, kas apdraud personas elektronisko korespondenci.82 Turklāt A. Ralskija krimināllieta83 liecina,

ka korespondences apdraudējums un izplatība ir ievērojami lielāka, ja datornoziegumu īsteno personu grupa. Tāpēc, ņemot vērā iepriekš

minēto, autors ierosina izteikt Krimināllikuma 144. panta otrās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas mantkārīgā nolūkā vai ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās."

Tāpat Krimināllikuma 144. pants būtu papildināms ar šādu trešās daļas dispozīciju:

"(3) Par personas korespondences, pa telekomunikāciju tīkliem pārraidāmās informācijas noslēpuma tīšu pārkāpšanu, kā arī par

tādas informācijas un programmu noslēpuma tīšu pārkāpšanu, kas paredzētas lietošanai sakarā ar datu elektronisko apstrādi, ja to

izdarījusi organizēta grupa."

3.3. Krimināllikuma 144. panta sankciju trūkumu risinājumi

Atbilstoši KL 35. pantam soda mērķis ir ne tikai sodīt par noziedzīgo nodarījumu, bet arī atturēt ikvienu no noziedzīga nodarījuma

izdarīšanas.84 Piemēram, Krievijā par pārraidāmās informācijas noslēpuma aizskārumu pie kvalificējošiem apstākļiem (ja persona

izmanto savu dienesta stāvokli) paredzēts:

- naudas sods no 100 līdz 300 tūkst. rubļiem (apmēram no Ls 1810 līdz Ls 5430, kas atbilstu 27 mēnešalgām Latvijā) jeb naudas

sods mēnešalgu un citu ienākumu apmērā, kas atbilst periodam no viena līdz diviem gadiem;

- vai atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos jeb atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku no diviem līdz pieciem

gadiem;

- vai piespiedu darbu no simt līdz divsimt četrdesmit stundām;

- vai arestu uz laiku līdz četriem mēnešiem;

- vai brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem.85

Savukārt ASV par apzinātu pārraidāmās informācijas noslēpuma pārkāpumu paredzēts naudas sods vai brīvības atņemšana uz laiku

līdz pieciem gadiem, vai abi.86

Tāpēc, ņemot vērā iepriekš minēto, autors piedāvā par KL 144. panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu noteikt šādu

sankciju: "Soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz

astoņdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā."

Savukārt par autora ierosināto KL 144. panta otrās daļas dispozīciju paredzēt šādu sankciju: "Soda ar brīvības atņemšanu uz laiku

līdz astoņiem gadiem vai ar mantas konfiskāciju, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības uz

zināmu nodarbošanos uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā." Visbeidzot par autora ierosināto KL 144. panta trešās daļas dispozīciju



paredzēt šādu sankciju: "Soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem vai ar naudas sodu līdz divsimt

minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās,

atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos vai bez tā."

Vērtējot pēdējos Krimināllikuma grozījumus, autoram nav iebildumu sankcijas tiesību uz zināmu nodarbošanos izslēgšanā, tomēr

diskutabla ir soda mīkstināšana, ņemot vērā iepriekš minēto. Vērtējot KL paredzēto sodu mīkstināšanu kopumā, autors to atbalstītu, ja

tiktu veicināta pārējo KL 35. panta otrajā daļā noteikto mērķu izpilde, īpaši prevencija un resocializācija.

3.4. Krimināllikuma 144. panta priekšmeta identificēšanas trūkumu risinājums

Kā jau minēts, KL 144. pantam ir liela nozīme attiecībā uz nākotnes informācijas tehnoloģiju lietošanas principiem, jo jebkāda

fizisku personu informācija elektronisko sakaru tīklos būs pārraidāmā informācija šā panta izpratnē. Tāpēc ir svarīgi, lai KL 144. pantā

būtu skaidri noteikts paredzētā apdraudējuma priekšmets.

Piemēram, Lietuvas Kriminālkodeksa 166. pantā,87 kur aizsargāta privātā dzīve un korespondences noslēpums, priekšmeti ir

korespondence, pasta vai sakaru līdzekļu pārraidāmā informācija, telekomunikāciju informācija, kā arī cita veida informācija. Jāatzīmē

gan, ka autors uzskata par lieku atsevišķi izdalīt telekomunikāciju informāciju, jo pēc būtības telekomunikācijās tiek pārraidīta tā pati

pārraidāmā informācija un telekomunikācija ir sakaru ierīces. Šajā ziņā labāks ir ASV piemērs, kur likumdevējs autora norādīto

problēmu ir atrisinājis, datornoziegumu nodaļā paredzot paragrāfu ar jēdzieniem un pēcāk tos izmantojot noteiktos sastāvos.88 Turklāt

ASV likumdevējs normā par privātās dzīves un korespondences noslēpuma aizsardzību savā Kriminālkodeksā kā priekšmetus ir noteicis

sakaru līdzekļos pārraidāmo informāciju un mutiskās saziņas informāciju, kas sevī neietver nekādu elektronisko sakaru līdzekļu saziņu.

Tāpēc, ņemot vērā iepriekš minēto, autors piedāvā izteikt KL 144. panta nosaukumu un dispozīcijas šādā redakcijā:

"144. pants. Korespondences un pārraidāmās informācijas noslēpuma pārkāpšana

(1) Par personas korespondences vai citas pārraidāmās informācijas noslēpuma tīšu pārkāpšanu - autora piedāvātā sankcija.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas mantkārīgā nolūkā vai ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, -

autora piedāvātā sankcija.

(3) Par personas korespondences vai citas pārraidāmās informācijas noslēpuma tīšu pārkāpšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa, -

autora piedāvātā sankcija".

3.5. Krimināllikuma 144. panta objektīvās puses trūkumu risinājumi

Attiecībā uz iepriekš minēto situāciju www.loriflame.lv gadījumā89 autors, vērtējot iespējamos objektīvās puses trūkumus KL 144.

pantā, neizprot policijas rīcību un nespēju identificēt normatīvo aktu trūkumus, jo saskatīja aprakstītajā situācijā skaidru vairāku

datornoziegumu mēģinājumu sastāvus. Tāpēc autors nesaskata nepieciešamību pēc izmaiņām attiecībā uz KL 144. panta noziegumu

objektīvo pusi, tomēr vienlaikus pauž cerību, ka tieši viņa piedāvātie normas grozījumi varētu veicināt tā piemērošanu praksē attiecībā

uz ikvienu privātās dzīves un korespondences noslēpuma aizskārumu elektronisko sakaru tīklos Latvijā.

Tāpat, lai nākotnē novērstu iespējamos privātās dzīves un korespondences noslēpuma aizskārumus elektronisko sakaru tīklos

Latvijā, autors aicina ne tikai veikt grozījumus datornoziegumu normās, bet arī vairāk izglītot sabiedrību par informācijas un

komunikāciju drošības pasākumiem, kas vairāk pasargātu personas pārraidāmo informāciju elektronisko sakaru tīklos Latvijā un

pasaulē.

Kopsavilkums

[1] Korespondence elektronisko sakaru tīklos ir dati, kas ir jebkāda veida personiska rakstura informācija datorsistēmā, kas

paredzēta nosūtīšanai un saņemšanai ikvienai personai, kas ir datora lietotājs.

[2] Personas pamattiesības uz elektroniskās korespondences un informācijas noslēpuma neaizskaramību ir vismaz vienlīdz

nozīmīgas ar Krimināllikuma 177.1 pantā aizsargātajām mantiskajām interesēm.

[3] Personas elektroniskās korespondences noslēpums var tikt fakultatīvi aizsargāts citos Krimināllikuma pantos, kur informācijas



noslēpums tiek kvalificēts kā kāds no attiecīgajos KL pantos paredzētajiem informācijas veidiem.

[4] Krimināllikuma 144. pantam ir liela nozīme attiecībā uz nākotnes informācijas tehnoloģijas lietošanas principiem, jo jebkāda

pārraidāmā personiskā informācija ir Krimināllikuma 144. panta priekšmets.

[5] Skaidras pārraidāmās informācijas veidu definīcijas novērsīs situāciju, ka informācijas veida dēļ, aizsargājot vienu aizskarto

interesi, netiek aizsargāta cita aizskartā interese.

[6] Praksē tiesībsargājošo iestāžu rīcībā ir problēmas, identificējot Krimināllikuma 144. panta objektīvās puses darbības, kas,

iespējams, ir iemesls, kāpēc praksē nepiemēro Krimināllikuma 144. pantā paredzēto sastāvu.

[7] Informācijas un komunikāciju tiesību regulējums divos pamatlikumos, kuros būtu skaidri definēti informācijas veidi un aprite,

komunikāciju tehnoloģijas un drošības prasības, veicinātu skaidrāku izpratni arī par Krimināllikumu datornoziegumu sastāva pazīmēm

elektronisko sakaru tīklos.

[9] Autors piedāvā izteikt KL 144. pantu šādā redakcijā:

"144.pants. Korespondences un pārraidāmās informācijas noslēpuma pārkāpšana

(1) Par personas korespondences vai citas pārraidāmās informācijas noslēpuma tīšu pārkāpšanu - soda ar brīvības atņemšanu uz
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