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  Skaidrojumi. Viedokļi

Žurnālistu avotu aizsardzība ECT
praksē un lieta "Nagla pret Latviju"

ECT secināja, ka kratīšanas laikā izņemtie datu
nesēji saturēja ne tikai informāciju, kas varētu
palīdzēt identificēt informācijas avotu, bet arī
informāciju, kas varētu novest pie citu žurnālistes
informācijas avotu atklāšanas. Līdz ar to Tiesa
secināja, ka kratīšana žurnālistes mājās un
informācija, kuru varēja atklāt šīs kratīšanas
rezultātā, ir aizsargājama saskaņā ar Konvencijas
10. pantu.
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Eiropas Cilvēktiesību tiesa 2013. gada 16. jūlijā pasludināja spriedumu lietā "Nagla pret Latviju",1 konstatējot Eiropas Cilvēka

tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (turpmāk – Konvencija) 10. panta pārkāpumu. Šis ir pirmais tiesas spriedums

pret Latvijas valsti, kurā izvērtētas žurnālistu avotu aizsardzības garantijas un nepieciešamais pamatojums valsts institūcijām šo

tiesību ierobežošanai, tai skaitā izmeklēšanas interesēs. Apstāklis, ka Eiropas Cilvēktiesību tiesa (turpmāk – ECT vai Tiesa) izskatīja

šo lietu salīdzinoši īsā laika periodā, kā arī Tiesas spriedumā ietvertā kritika policijas, prokuratūras un tiesu varas amatpersonu

darbībām visdrīzāk liecina, ka ECT vēlējās ar šo spriedumu formulēt procesuālos un materiālos principus, kurus Latvijas

izmeklēšanas iestādēm un tiesām turpmāk būtu jāievēro, izskatot šāda veida lietas.

Vai ECT spriedums šajā lietā bija negaidīts? Vai žurnālistu avotu aizsardzība ir absolūta, un kāds ir Tiesas sniegtais pamatojums avotu

aizsardzībai? Kādi ir ECT izstrādātie pamatprincipi žurnālistu avotu aizsardzībai, un kā vērtēt spriedumu "Nagla pret Latviju" šajā

kontekstā? Šie ir daži no problēmjautājumiem, kurus vēlamies analizēt šajā rakstā.

Žurnālistu avotu aizsardzība ECT praksē

Vārda un preses brīvībai ir fundamentāla nozīme demokrātiskas sabiedrības pastāvēšanā un indivīda pamattiesību īstenošanā. ECT ir

vairākkārt uzsvērusi preses īpašo "sargsuņa" lomu demokrātiskā sabiedrībā, nodrošinot sabiedrību ar informāciju par tai nozīmīgiem un

aktuāliem jautājumiem.2 Tiesa ir norādījusi ne tikai uz masu plašsaziņas līdzekļu funkciju informāciju izplatīt, bet arī uz sabiedrības tiesībām

to saņemt.3 Plašsaziņas līdzekļu pienākums tradicionāli ir bijis uzraudzīt likumdevēja, izpildvaras un tiesu varas darbību un informēt par

sabiedrībai būtiskiem jautājumiem, lai ikviens pilsonis varētu paust savu nostāju un līdzdarboties valstij būtisku jautājumu risināšanā. Kā

norādījusi Lielbritānijas Augstākā tiesa, plašsaziņas līdzekļi ir galvenais avots, caur kuru pilsoņi tiek brīdināti4 un informēti par politiskiem

jautājumiem.5 Plašsaziņas līdzekļu brīva, profesionāla un aktīva darbība ir būtiska, lai nodrošinātu valsts varas lēmumu caurskatāmību un



Tas, ka informācijas pieprasīšana notiek, piemēram,
kriminālprocesa ietvaros un var sekmēt lietas atklāšanu,
per se vēl nenozīmē, ka žurnālistam būs pienākums atklāt
avotu. Atbilstoši ECT praksē izstrādātajiem principiem,
prokuratūrai un tiesai ir jāvērtē izmeklēšanas interešu
svarīgums iepretim avotu aizsardzībai.

varas atbildību sabiedrībai.6

Mūsdienu informācijas laikmetā daudzi autori uzsver pētnieciskās žurnālistikas būtisko lomu demokrātijas nostiprināšanā, izpētot un

sniedzot sabiedrībai informāciju, kas patiesībā notiek.7 Pētnieciskā žurnālistika ir lielā mērā atkarīga no pieejas sabiedrībai būtiskai

informācijai, tai skaitā tādai informācijai, kurai var būt piešķirts slepenības statuss noteiktas valsts institūcijas vai privātas organizācijas

ietvaros. Preses pieeja konfidenciālai, bet sabiedrībai būtiskai informācijai ir iespējama tikai tajā gadījumā, ja žurnālisti var garantēt

informācijas avotu konfidencialitāti un anonimitāti.8 Ja ikvienā gadījumā tiesībsargājošās iestādes var prasīt žurnālistiem atklāt to

informācijas avotus, tas atstāj "atturošu ietekmi" uz avotu gatavību sniegt žurnālistiem konfidenciālu informāciju par sabiedriskas nozīmes

jautājumiem. Rezultātā cieš sabiedrības tiesības tikt pienācīgi informētai par tai būtiskiem jautājumiem, jo bez proaktīvas un pētnieciskas

žurnālistikas sabiedrība saņemtu tikai oficiālo institūciju sniegtos viedokļus vai žurnālistiem pasīvi piegādāto informāciju.9

Žurnālistu avotu būtiskā nozīme "preses sargsuņa" lomas

īstenošanā un sabiedrības pienācīgā informēšanā ir galvenie

argumenti, kādēļ ECT ir noteikusi, ka žurnālistu avota

konfidencialitāte ietilpst 10. panta aizsardzībā.10 Mūsdienās jau par

klasiku kļuvušajā lietā "Goodwin v. The United Kingdom" tiesa

uzsvēra, ka "žurnālistu avotu aizsardzība ir viens no

pamatnosacījumiem preses brīvībai," jo "bez šādas aizsardzības

informācijas avoti var atturēties atbalstīt presi sabiedrības

informēšanā par sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem".11 Tiesas īpašā nostāja attiecībā uz žurnālistu avotu konfidencialitātes aizsardzību

atspoguļojas arī principā, ka jebkuri ierobežojumi žurnālistu tiesībām neizpaust savus avotus ir "pakļaujami visstingrākajai to

nepieciešamības izvērtēšanai".12 Tāpat Tiesa visai plaši ir interpretējusi valsts institūciju darbības, kas iejaucas žurnālistu tiesībās neizpaust

avotus. Lietā "Financial Times and others v. The United Kingdom" ECT noraidīja valdības argumentu, ka no laikrakstiem pieprasītie

dokumenti nesniedz tiešu atsauci uz informācijas avotu, bet varētu novest pie avota identificēšanas tikai pēc rūpīgas dokumentu izpētes. Kā

uzsver tiesa, "atturošais efekts rodas jebkurā situācijā, kas rada priekšstatu par žurnālistu līdzdalību anonīmā avota identifikācijā".13

Taču, neskatoties uz ECT noteikto augsto slieksni, lai pamatotu iejaukšanos žurnālistu avotu aizsardzībā, šī tiesība nav absolūta. Līdzīgi

kā vārda un preses brīvība, avotu aizsardzība var tikt ierobežota, lai aizsargātu citu personu tiesības. Praksē visbiežāk avotu aizsardzības

intereses tiek pretstatītas valsts drošības iestāžu vai pat tiesas veiktās izmeklēšanas interesēm, kad policija, prokuratūra vai tiesa uzliek

žurnālistam pienākumu atklāt informācijas avotu. Tiesa ir atzinusi, ka valsts institūciju prasība žurnālistam atklāt savu avotu atbilst

Konvencijai tikai tad, ja tā ir pamatota ar sevišķi svarīgu sabiedrības interesi, kas konkrētajā situācijā ir svarīgāka par avotu aizsardzību.14

Tas, ka informācijas pieprasīšana notiek, piemēram, kriminālprocesa ietvaros un var sekmēt lietas atklāšanu, per se vēl nenozīmē, ka

žurnālistam būs pienākums atklāt avotu. Atbilstoši ECT praksē izstrādātajiem principiem prokuratūrai un tiesai ir jāvērtē izmeklēšanas

interešu svarīgums iepretim avotu aizsardzībai.15 Pirmkārt, jāņem vērā noziedzīgais nodarījums, kura atklāšanai nepieciešama avota

atklāšana.16 Piemēram, Beļģijas likumā "Par žurnālistu avotu aizsardzību"17 tiesa var uzlikt pienākumu izdevniecībai vai žurnālistam atklāt

avotu tikai tad, ja informācija attiecas uz noziegumu, kas rada nopietnus draudus vienas vai vairāku personu fiziskai integritātei. Otrkārt,

ECT ir uzsvērusi, ka pieprasītajai informācijai ir jābūt vitāli svarīgai nozieguma atklāšanai.18 Visbeidzot, ECT izvērtē, vai valsts institūcijām

nepieciešamo informāciju nav iespējams iegūt citā veidā.19 Šie pamatprincipi ir arī nostiprināti Eiropas Padomes Rekomendācijā Nr. R

(2000)7,20 kuru ECT ņem vērā, izskatot lietas, kas saistītas ar žurnālistu informācijas avotu aizsardzību. Taču izmeklēšanas iestādes nereti

izvēlas vieglāko ceļu, prasot tiesai uzlikt pienākumu žurnālistiem atklāt avotu vai veicot citas darbības, kas noved pie avota identificēšanas,

nevēloties veltīt resursus darbietilpīgākām metodēm, kuru rezultātā arī būtu iespējams iegūt nepieciešamo informāciju. Šāda pieeja ir klajā

pretrunā ECT praksei, saskaņā ar kuru žurnālists nedrīkst kļūt par instrumentu, ko tiesībsargājošās iestādes izmanto informācijas iegūšanai.

Ņemot vērā žurnālistu avotu aizsardzības svarīgumu, žurnālistu iesaistīšana nepieciešamo pierādījumu iegūšanā ir jāizvērtē kā pats pēdējais,

nevis pirmais līdzeklis.21

Nākamajās raksta nodaļās tiks analizēts, kā iepriekšminētie ECT praksē izstrādātie principi tika piemēroti lietā "Nagla pret Latviju" un

kādi bija Tiesas pamatargumenti pārkāpuma konstatēšanai.



Lietas apstākļi un hronoloģija22

2010. gada 10. februārī Latvijas Televīzijas žurnāliste Ilze Nagla saņēma e-pastu no anonīmas personas, kura sevi sauca par Neo. Neo

informēja par nopietniem drošības trūkumiem Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (turpmāk -

EDS) datubāzē, kuru dēļ bija iespējams piekļūt amatpersonu un privātpersonu datiem, tostarp viņu ienākumiem un nodokļu maksājumiem.

Žurnāliste I. Nagla pārbaudīja e-pastam pievienotos datus par atsevišķu valsts kapitālsabiedrību darbinieku atalgojumu un secināja, ka dati ir

patiesi. Žurnāliste nekavējoties ziņoja VID par iespējamo drošības pārkāpumu un datu noplūdi.

Turpmākajā sarakstē Neo, neatklājot savu identitāti, nosūtīja I. Naglai datus, kas liecināja, ka taupības režīms publiskajā sektorā nav

ietekmējis labāk apmaksātās valsts amatpersonas. 2010. gada 14. februārī žurnāliste Nagla raidījumā "De facto" publiski paziņoja, ka no

EDS sistēmas ir notikusi ievērojama datu noplūde. Nedēļu pēc raidījuma Neo sāka publiskot būtiskākos datus no EDS sistēmas savā

tviterkontā, kas izpelnījās plašu mediju ievērību.

2010. gada 4. februārī VID vērsās Valsts policijā ar sūdzību par to, ka laika posmā no 2009. gada 29. oktobra līdz 2010. gada 3.

februārim ir notikusi nesankcionēta EDS datubāzē saglabāto dokumentu ar fizisko un juridisko personu datiem lejupielāde, kā rezultātā trešo

personu rīcībā ir nonācis valsts informācijas sistēmas datubāzes saturs, pārkāpjot Valsts informācijas sistēmas likuma un Fizisko personu

datu aizsardzības likuma normas. 2010. gada 10. februārī tika uzsākts kriminālprocess par iespējamo patvaļīgo piekļūšanu VID EDS. 2010.

gada 19. februārī Latvijas Televīzijas telpās ieradās policijas darbinieki, kuri liecinieces statusā nopratināja I. Naglu un pieprasīja izsniegt

14. februāra raidījuma ierakstu, kā arī e-pasta saraksti ar Neo. Žurnāliste atteicās sniegt jebkādu informāciju, kas varētu novest pie

informācijas avota atklāšanas, kā arī atteicās izpaust informācijas avota identitāti.

Uzsāktā kriminālprocesa ietvaros Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomikas policijas

pārvaldes izmeklētāja 2010. gada 11. maijā saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 180. panta 3. daļu pieņēma lēmumu par kratīšanas izdarīšanu

žurnālistes I. Naglas dzīvesvietas telpās un palīgtelpās neatliekamības kārtībā. Lēmums citastarp tika pamatots ar to, ka noziedzīgā

nodarījuma izdarīšanas laikā I. Nagla kontaktējās ar I.P., kuru tiesībsargājošās iestādes uzskatīja par žurnālistes informācijas avotu, un

iespējams viņas rīcībā varētu būt informācija par I.P. nelikumīgām darbībām, lejupielādējot EDS XML datnes, tos apstrādājot, uzglabājot un

izplatot, viņa līdzdalībniekiem un cita ar kriminālprocesu saistīta informācija. Lēmumam par kratīšanas veikšanu ar savu rezolūciju piekrita

Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūras prokurore.

Kratīšana tika veikta 2010. gada 11. maijā, un tās laikā tika izņemts žurnālistes portatīvais dators un citi datu nesēji. 2010. gada 12. maijā

atbilstoši Kriminālprocesa likuma 180. panta 5. daļai kratīšanu rezolūcijas veidā apstiprināja Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas

izmeklēšanas tiesnesis. Ar 2010. gada 14. jūnija Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas priekšsēdētājas lēmumu izmeklēšanas tiesneša 12. maija

lēmums par kratīšanas veikšanu I. Naglas dzīvoklī tika atstāts negrozīts, kā arī kratīšana tika atzīta par tiesisku un tās rezultātā iegūtie

pierādījumi par pieļaujamiem.

Par notikušo kratīšanu Latvijas Republikas tiesībsargs ierosināja pārbaudes lietu, kuras ietvaros secināja, ka "ir aizskartas personai

Satversmē un saistošajos starptautiskajos līgumos garantētās tiesības uz vārda brīvību un žurnālista informācijas avota aizsardzību".23 2010.

gada 13. decembrī I. Nagla vērsās Eiropas Cilvēktiesību tiesā, lūdzot atzīt, ka ir noticis Konvencijas 10. panta pārkāpums.

ECT secinājumi

Tiesa, pirmkārt, izvērtēja, vai kratīšanai žurnālistes mājās konkrētajos apstākļos ir piemērojams Konvencijas 10. pants. Valdības

centrālais arguments bija vērsts uz to, ka kratīšana pie I. Naglas netika veikta ar mērķi noskaidrot žurnālistes informācijas avotu, jo uz

kratīšanas brīdi informācijas avots tiesībsargājošajām iestādēm jau bija zināms. Attiecīgi kratīšanas mērķis bija "atrast lejupielādētās EDS

datubāzes XML datnes vai to atvasinājumus, programmatūru datņu apstrādei, informāciju par šo datņu iegūšanu, kā arī citus priekšmetus,

kas satur ziņas par izmeklējamo noziedzīgo nodarījumu, kā arī pārtraukt turpmāku nelikumīgu fizisko personu datu izplatīšanu".24 Vērtējot

valdības apgalvojumu, ka iesniedzējas dzīvesvietā veiktās kratīšanas mērķis bija pierādījumu iegūšana ierosinātajā kriminālprocesā, nevis

žurnālistes informācijas avota noskaidrošana, kurš amatpersonām jau tajā brīdī bija zināms, ECT norādīja, ka minētais apstāklis neizslēdza

Konvencijas 10. panta piemērošanu, jo neapstrīdams palika fakts, ka kratīšana un izņemšana tika veikta uz plaši definēta lēmuma pamata.25



Atsaucoties uz saviem līdzšinējiem secinājumiem, ECT norādīja, ka Konvencijas 10. pants aizsargā ne tikai anonīmus avotus, kas palīdz

presei informēt sabiedrību par tai svarīgiem jautājumiem, bet gan daudz plašāku personu un informācijas loku. Tiesa uzsvēra, ka atbilstoši

Eiropas Padomes Rekomendācijai Nr. R (2000)7 un to paskaidrojošajam memorandam žurnālista informācijas "avots" ir "jebkura persona,

kas žurnālistam sniedz informāciju", savukārt "informācija, kas identificē avotu," ietver visu, kas var novest pie avota identifikācijas, tostarp

"informācijas iegūšanas procesa faktiskos apstākļus" un "nepublicētās informācijas saturu, ko avots ir sniedzis žurnālistam".26 Attiecīgi ECT

ņēma vērā faktu, ka kratīšana žurnālistes I. Naglas mājās bija ar mērķi iegūt informāciju, kas satur ziņas par izmeklējamo noziedzīgo

nodarījumu un ka kratīšanas orderis attiecās ne tikai uz pašu datņu izņemšanu, bet arī uz informāciju par šo datņu iegūšanu.

Kaut arī ECT atzina pierādījumu nodrošināšanas svarīgumu kriminālprocesā, tā uzsvēra, ka "atturošais efekts rodas jebkurā situācijā, kas

rada priekšstatu par žurnālista līdzdalību anonīmā avota identifikācijā".27 ECT secināja, ka neatkarīgi no tā, vai I. Naglas informācijas avota

identitāte tika atklāta vai kaut vai tikai apstiprināta kratīšanas laikā, tas nemaina to, ka kratīšanas laikā izņemtie datu nesēji saturēja ne tikai

informāciju, kas varētu palīdzēt identificēt informācijas avotu (attiektos uz informācijas iegūšanas procesa faktiskajiem apstākļiem vai

nepublicētās informācijas saturu), bet arī informāciju, kas varētu novest pie citu žurnālistes informācijas avotu atklāšanas.28 Kā norāda ECT,

nav nozīmes tam, vai kratīšana nesa kādus rezultātus vai kā citādi bija produktīva. Līdz ar to Tiesa secināja, ka kratīšana attiecās uz

žurnālistes avotiem un tādējādi kratīšana žurnālistes mājās un informācija, kuru varēja atklāt šīs kratīšanas rezultātā, ir aizsargājama saskaņā

ar Konvencijas 10. pantu.

Tālāk ECT konstatēja, ka ar kratīšanas izdarīšanu ir notikusi iejaukšanās I. Naglas tiesībās saņemt un izplatīt informāciju, kas

nostiprinātas Konvencijas 10. pantā, ka šāda iejaukšanās bija paredzēta likumā - tieši Kriminālprocesa likuma 180. pantā, un ka tai bija

likumīgs mērķis - nozieguma novēršana un citu personu tiesību aizsardzība. Vienlaikus Tiesa konstatēja, ka šāda iejaukšanās nebija

nepieciešama demokrātiskā sabiedrībā.

Lai konstatētu, vai iejaukšanās bija nepieciešama demokrātiskā sabiedrībā, ECT izvērtēja amatpersonu norādītos iemeslus kratīšanas

veikšanai kopsakarībā ar kratīšanas lēmumu. Tāpat arī ECT pārbaudīja, vai šie iemesli bija "atbilstoši" un "pietiekami", vai iejaukšanās bija

proporcionāla izvirzītajiem mērķiem un atbilda "sabiedrības interešu ārkārtējām prasībām".

ECT uzsvēra, ka konkrētā lieta ir būtiski atšķirīga no citām ECT lietām, kurās žurnālistiem ir ticis pieprasīts atklāt savu avotu

identitāti.29 Taču šī atšķirība nav tajā, ka personas I.P., kuru tiesībsargājošās iestādes uzskatīja par žurnālistes informācijas avotu, identitāte

tām bija zināma pirms kratīšanas veikšanas.

ECT atsaucās uz jau iepriekš izdarītajiem secinājumiem lietās "Roemen and Schmit v. Luxembourg" un "Ernst and Others v. Belgium",

ka "kratīšana, kas veikta ar mērķi, lai identificētu žurnālista informācijas avotu, ir vēl radikālāks līdzeklis nekā pieprasījums izpaust avota

identitāti".30 ECT norādīja, ka neatkarīgi no tā, vai informācijas avota identitāte bija zināma izmeklēšanas iestādei, konkrētās lietas apstākļi

ir vēl radikālāki, jo lēmums par kratīšanas izdarīšanu bija plaši definēts, atļaujot izņemt "jebkādu informāciju", kas satur ziņas par

izmeklējamo noziedzīgo nodarījumu. ECT atkārtoti norādīja, ka "izmeklētājiem, kas bez iepriekšēja brīdinājuma pārmeklē žurnālista

darbavietu vai mājas, nodrošinājušies ar kratīšanas orderiem, ir ļoti plašas izmeklēšanas pilnvaras, jo viņiem ir pieeja visiem žurnālista

dokumentiem".31 Tiesa uzsvēra, ka ierobežojumi žurnālistu avotu konfidencialitātei tiek ļoti rūpīgi pārbaudīti no ECT puses.

ECT arī secināja, ka Latvijas institūciju norādītie iemesli kratīšanas veikšanai nav bijuši atbilstoši un pietiekami, kā arī tie neatbilda

sabiedrības interešu ārkārtējām prasībām. Kā norāda ECT, jautājumi, par kuriem I. Nagla ziņoja un saistībā ar kuriem tika veikta kratīšana,

sniedza pat divkāršu pienesumu sabiedriskajai diskusijai. Pirmkārt, sabiedrība tika informēta par atalgojumu publiskajā sektorā, kas tika

maksāts ekonomiskās krīzes un taupības režīma laikā. Otrkārt, tika izgaismotas drošības problēmas VID datubāzē, kuras atklāja žurnālistes

informācijas avots. ECT īpaši uzsvēra, ka "žurnālista tiesības neizpaust savu informācijas avotu ir nevis privilēģija, kuru jebkurā brīdī var

atņemt, bet gan tiesību uz vārda brīvību sastāvdaļa, pret kuru ir jāizturas ar vislielāko rūpību. Turklāt žurnālista vārda brīvības aizsardzības

pakāpi neietekmē šaubas par viņa informācijas avota rīcības tiesiskumu".32

Tiesa arī vērtēja pamatojumu kratīšanas veikšanai neatliekamības kārtībā. Kriminālprocesa likuma 180. panta 1. daļā ietverts

pamatnoteikums, ka "kratīšanu izdara ar izmeklēšanas tiesneša vai tiesas lēmumu". Savukārt Kriminālprocesa likuma 180. panta 3. daļa

paredz, ka tikai "neatliekamos gadījumos, kad novilcināšanas dēļ meklējamie priekšmeti vai dokumenti var tikt iznīcināti, noslēpti vai

sabojāti vai arī meklējamā persona var aizbēgt, kratīšanu var izdarīt ar procesa virzītāja lēmumu, bet, ja lēmumu pieņem izmeklētājs, - ar

prokurora piekrišanu". ECT norādīja, ka vienīgais neatliekamības pamatojums lēmumā par kratīšanas izdarīšanu bija "liegt iespēju tos

iznīcināt, noslēpt vai sabojāt" bez jebkāda turpmāka skaidrojuma vai atsauces uz konkrētiem faktiem.33



ECT ņēma vērā, ka kratīšana tika izdarīta gandrīz trīs mēnešus pēc I. Naglas sagatavotā sižeta raidījumā "De facto", ka komunikācija

starp žurnālisti un viņas avotu tika pārtraukta pēc raidījuma pārraides, kā arī to, ka I. Naglai kriminālprocesa ietvaros bija tikai liecinieces

statuss. Līdz ar to ECT secināja, ka kratīšana nesamērīgi iejaucās žurnālistes tiesībās uz vārda brīvību, jo amatpersonas nebija sniegušas

pietiekamu pamatojumu nepieciešamībai veikt kratīšanu neatliekamības kārtībā. Minētos trūkumus nenovērsa arī izmeklēšanas tiesneša

īstenotā pēckontrole nākamajā dienā pēc kratīšanas un izņemšanas.

Tiesa norādīja, ka ne izmeklēšanas tiesnesis, ne arī tiesas priekšsēdētāja, kas izskatīja I. Naglas iesniegumu par kratīšanas atzīšanu par

prettiesisku, nav snieguši nekādus papildu iemeslus kratīšanas veikšanai neatliekamības kārtībā. Attiecīgi ECT secināja, ka netika sniegts

izvērtējums tam, ka izmeklēšanas intereses nostiprināt pierādījumus būtu pietiekamas, lai neievērotu sabiedrības intereses uz žurnālistes

vārda brīvības aizsardzību, tostarp informācijas avotu aizsardzību un aizsardzību pret žurnālista izpētes materiālu izņemšanu. ECT norādīja,

ka "jebkura kratīšana, kurā žurnālistam tiek izņemtas datu glabāšanas ierīces, rada jautājumu par žurnālista vārda brīvības, tostarp

informācijas avotu, aizsardzību".34 ECT secināja, ka konkrētajā lietā netika sniegti atbilstoši un pietiekami iemesli kratīšanas veikšanai.

Ņemot vērā izklāstītos apsvērumus, ECT konstatēja, ka Latvija ir pārkāpusi Konvencijas 10. pantu. Tiesa piesprieda Latvijas valstij izmaksāt

I. Naglai atlīdzību par morālo kaitējumu 10 000 eiro (7028 latu) apmērā, kā arī izmaksāt 10 000 eiro (7028 latu) kā kompensāciju par

tiesāšanās izdevumiem.

Kopsavilkums

Vērtējot līdzšinējo ECT praksi, secināms, ka žurnālistu avotu būtiskā nozīme "preses sargsuņa" lomas īstenošanā un sabiedrības

pienācīgā informēšanā ir galvenie argumenti, kādēļ ECT ir noteikusi, ka žurnālistu avota konfidencialitāte ietilpst Konvencijas 10. panta

aizsardzībā. Kaut arī žurnālistu tiesības uz informācijas avotu aizsardzību nav absolūtas, ECT ir atzinusi, ka valsts institūciju prasība

žurnālistam atklāt savu avotu atbilst Konvencijai tikai tad, ja tā ir pamatota ar sevišķi svarīgu sabiedrības interesi, kas konkrētajā situācijā ir

svarīgāka par avotu aizsardzību.

Žurnālista tiesības neizpaust savu informācijas avotu ir nevis privilēģija, kuru jebkurā brīdī var atņemt, bet gan tiesību uz vārda brīvību

sastāvdaļa, pret kuru ir jāizturas ar vislielāko rūpību neatkarīgi no informācijas avota rīcības tiesiskuma.

Dalībvalstu nacionālajai likumdošanai un praksei ir jāaizsargā ne tikai žurnālistu tiesības neizpaust savus informācijas avotus, bet arī

tiesības neizpaust jebkādu informāciju, kas identificētu avotu, tostarp informācijas iegūšanas procesa faktiskos apstākļus un nepublicētās

informācijas saturu, ko avots ir sniedzis žurnālistam. Līdz ar to jebkura kratīšana, kurā žurnālistam tiek izņemtas datu glabāšanas ierīces,

rada jautājumu par žurnālista vārda brīvības, tostarp informācijas avotu, aizsardzību.

Tā kā žurnālistes I. Naglas kratīšanas laikā izņemtie datu nesēji saturēja ne tikai informāciju, kas varētu palīdzēt identificēt informācijas

avotu (attiektos uz informācijas iegūšanas procesa faktiskajiem apstākļiem vai nepublicētās informācijas saturu), bet arī informāciju, kas

varētu novest pie citu žurnālistes informācijas avotu atklāšanas, nebija nozīmes apstāklim, vai I. Naglas informācijas avota identitāte tika

atklāta vai kaut vai tikai apstiprināta kratīšanas laikā. ECT secināja, ka I. Naglas lietas apstākļi ir vēl radikālāki par tiem gadījumiem, kad

kratīšana tiek veikta ar mērķi atklāt žurnālista informācijas avotu, jo konkrētais lēmums par kratīšanas izdarīšanu bija plaši definēts, atļaujot

izņemt "jebkādu informāciju", kas satur ziņas par izmeklējamo noziedzīgo nodarījumu.
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