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Finanšu identitātes zādzība internetā – aktuāla problēma arī Latvijā

Ar datoru saistīta finanšu identitātes zādzība Latvijā kā atsevišķs datornoziegums nav paredzēta, jo no

objektīvās puses izpaužas kā ar datoru saistīta krāpšana kopībā ar datu ieguvi, kas tālāk dod iespēju nelikumīgi

rīkoties ar finanšu instrumentiem vai maksāšanas līdzekļiem. Prof. U. Ķinis norāda, ka identitātes zādzības

definēšana Latvijas Krimināllikumā (KL) teorētiski nav aktuāla,  taču Eiropas Komisijas Krāpšanas novēršanas

ekspertu grupa norāda uz pilnīgi pretējo, ka tieši vienota identitātes zādzības definēšana ļautu efektīvāk ar to

cīnīties ne tikai dalībvalstu, bet arī Eiropas mērogā.  Turklāt nesenie notikumi saistībā ar "Imantas hakera" D.

Čalovska izdošanu ASV  un vairāk nekā 20 cilvēku apkrāpšanu internetā 2012. gada nogalē  liecina, ka finanšu

identitātes zādzība ir aktuāls jautājums arī praksē.

Identitātes zādzība vai krāpšana

Autors zinātniski praktiskajā seminārā "Noziedzīgie nodarījumi elektroniskajā vidē" Rīgas Stradiņa universitātē 2012. gada 19.

janvārī jautājumā profesoram U. Ķinim par identitātes zādzību saistībā ar datoru saistītu krāpšanu saņēma atbildi, ka KL nav

noziedzīga nodarījuma sastāva par identitātes zādzību tādā izpratnē, kāda tā ir Amerikas Savienotajās Valstīs. Taču KL ir

paredzēta atbildība par dokumentu viltošanu, par personu apliecinošu dokumentu viltošanu (tostarp personu apliecību jeb eID),

internetbankas datu (piem., paroļu) iegūšanu, kā arī par maksāšanas līdzekļu viltošanu. Latvijā nav specifisku unikālu

autentifikācijas rīku, kā tas, piemēram, ir ASV ar sociālās apdrošināšanas numuru (Social security number), ko izmanto dažādu

līgumu slēgšanā un citu jautājumu risināšanā, tostarp arī elektroniskajā vidē. Līdz ar to identitātes zādzība Latvijā nav aktuāls

jautājums.

Tomēr autors nepiekrīt šim viedoklim tieši saistībā ar doktrīnā pastāvošās diskusijas par identitātes zādzības nodarījuma

izpratni,  kā arī šī nodarījuma regulējumu jau minētajās ASV  un Latvijā,  kā arī citās valstīs Eiropā (skat. Kriminālkodeksu

Francijā,  Kriminālkodeksu Lietuvā,  Krimināllikumu Igaunijā,  Zviedrijas Krimināllikumu,  Somijas Kriminālkodeksu,

), kur, kaut arī dažādos sastāvos, tomēr ir saskatāmi identitātes zādzības sastāva elementi.

Turklāt identitātes zādzība pēdējā laikā kļuvusi aktuāla saistībā ar vairākiem skaļiem notikumiem Latvijā – ASV apsūdzību

Denisam Čalovskim jeb tā sauktajam "Imantas hakerim" vai "Miami"  un tā saukto "ātro kredītu" jeb "sms kredītu" izkrāpšanu,

izmantojot cietušo identificējošo informāciju.

Galvenās problēmas identitātes zādzības izpratnē ir vienotas, vispāratzītas definīcijas trūkums un šī nodarījuma saistība ar

citiem noziedzīgiem nodarījumiem, piemēram, terorismu, nelegālo imigrāciju, cilvēku tirdzniecību, naudas atmazgāšanu, ar

datoru saistītu krāpšanu, datorkrāpšanu un krāpšanu u.c.  Tieši jēdzienu "krāpšana" eksperti piedāvā lietot jēdziena "zādzība"

vietā, nosaucot nodarījumu par "ar identitāti saistītu krāpšanu" jeb "identitātes krāpšanu" (Identity Fraud), kam par iemeslu ir

šaura izpratne par "zādzības" jēdzienu attiecībā pret personas identitāti, norādot, ka neviens jau nevar atsavināt personai tās

identitāti sev par labu tā, ka cietušajai personai pašai tā nesaglabātos vai nebūtu pieejama.  Taču šeit būtu jāparaugās uz

identitātes zādzības nodarījuma izpausmi, proti, ar identitātes piesavināšanos tiek aizskarta cietušās personas identitātes

integritāte – personas tiesības vienīgi pašai rīkoties ar savu identitāti, piemēram, attīstīt savu reputāciju.

Identitātes zādzības gadījumā, piemēram, noformējot uz cietušā vārda kredītu ar zagtu identitāti, cietušajam rodas ne tikai

mantiski zaudējumi, bet arī var tikt sabojāta laba kredītvēsture (maksātspējas reputācija) vai arī citos identitātes zādzības

gadījumos var tikt aizskarts personas gods un cieņa, ceļot tai neslavu ar tās nozagto identitāti. Pēdējo divu gadu laikā medijos

nereti nācies dzirdēt, ka uzlauzts kāda aktiera, mūziķa vai politiķa interneta vietnes vai mikroemuāra (bloga) konts, visbiežāk

twitter.com konts, no kura pausts viedoklis, ko pats cietušais nekad nedarītu, radot viņam nemantisku aizskārumu.

Pēdējā laika skaļākie notikumi bijuši FIFA prezidenta twitter.com konta uzlaušana 2013. gada 22. aprīlī, kas par laimi

aprobežojusies vien ar hakeru lielību par "panākumu".  Savukārt krietni kaitīgāk izvērtās kādas juridiskas personas

twitter.com konta uzlaušana, proti, 2013. gada 23. aprīlī tika uzlauzts vienas no lielākajām ASV ziņu aģentūras Associated Press
(AP) twitter.com konts, kur AP vārdā, izmantojot tās twitter.com identitāti, bija publicēta ziņa, ka ASV Baltajā namā nogranduši

divi sprādzieni un prezidents B. Obama ievainots. Lieki piebilst, ka AP kontam twitter.com seko 1,9 miljoni lietotāju visā pasaulē

un šī ziņa piecu minūšu laikā izplatījās visos ASV plašsaziņas līdzekļos – situāciju glāba tas, ka AP pēc šīs ziņas nekavējoties

dzēsa savu twitter.com kontu, savukārt Baltais nams nāca klajā ar paziņojumu, ka viss ir kārtībā. Tomēr notikušā rezultātā biržā

uz laiku kritās AP akciju vērtība, jo šīs identitātes zādzības rezultātā tika aizskarta AP reputācija.

No minētajiem piemēriem redzams, ka identitātes zādzība ne vienmēr ir saistīta tikai ar krāpšanu, aizskarot cietušā mantiskās

intereses, bet var būt saistīta arī ar virkni citu noziedzīgu nodarījumu, reizē aizskarot cietušā identitātes integritāti, kas

identitātes zādzības gadījumā ir tās tiešais objekts. Tādēļ ASV Tieslietu departamenta eksperti piesardzīgi skaidro identitātes

zādzību ar abiem jēdzieniem, norādot, ka identitātes zādzība un identitātes krāpšana ir jēdzieni, kas attiecināmi uz visa veida

noziegumiem, kad kāds prettiesiski iegūst un lieto citas personas personisko informāciju prettiesiskos nolūkos, visbiežāk

1

2

3 4

5 6

8 9 10 11

12

13

14

15

16

17

18

7



krāpšanā.

Kā redzams, identitātes zādzībai ir divas daļas – identitātes prettiesiska ieguve un pēcāk tās prettiesiska izmantošana, kas

atspoguļojas gan ASV, gan arī Latvijas Krimināllikumā un abu valstu neseno notikumu praksē.

Identitātes zādzība ASV

Visnotaļ spilgts piemērs identitātes zādzībai un tās prettiesiskai izmantošanai ir Denisa Čalovska lieta, kur D. Čalovskim

inkriminēja gan identitātes zādzību pastiprinošos apstākļos grupā pēc iepriekšējas vienošanās (18 USC § 1028A),  gan finanšu

institūcijas krāpšanu grupā pēc iepriekšējas vienošanās (18 USC § 1344),  krāpšanu saistībā ar piekļuves līdzekli grupā pēc

iepriekšējas vienošanās (18 USC § 1029 (a)(2)(3)),  neatļautu iekļuvi automatizētā datu apstrādes sistēmā grupā pēc

iepriekšējas vienošanās (18 USC § 1030 (a)(2)(4)(5)(A)(6))  un krāpšanu elektronisko sakaru, radio vai televīzijas tīklā grupā

pēc iepriekšējas vienošanās (18 USC § 1343). ,

Laikā no 2005. gada līdz 2012. gada martam D. Čalovskis ar citiem līdzdalībniekiem organizētā grupā, izmantojot kaitīgu datora

kodu jeb viltus kodu (malware), pazīstamu kā "Gozi vīrusu", nozaga personisko informāciju no vairāk nekā miljons cietušajiem,

tostarp privātpersonām un valsts struktūrvienībām ASV un citur. Vēlāk personiskā informācija tika izmantota, lai nozagtu

miljoniem dolāru no šo cietušo bankas kontiem.

Ar savām darbībām, ASV federālā prokurora ieskatā, D. Čalovskis pārkāpa ASV Federālā likuma Nr. 18 "Noziegumi un

kriminālprocess":

1344. paragrāfu – finanšu institūcijas krāpšana grupā pēc iepriekšējas vienošanās (Bank Fraud Conspiracy),  kas līdzinās

KL 193. p. noteiktajam,  apdraudot ASV finanšu institūciju intereses finanšu sfērā (objekts);

1029. paragrāfa a daļas 2. un 3. iedaļu – krāpšana saistībā ar piekļuves līdzekli grupā pēc iepriekšējas vienošanās (Access

Device Fraud Conspiracy),  kas līdzinās KL 193.  p. pirmajā daļā noteiktajām darbībām,  apdraudot ASV finanšu

institūciju intereses finanšu sfērā (objekts);

1030. paragrāfa a daļas 2., 4., 5. A un 6. iedaļu – neatļauta iekļuve automatizētā datu apstrādes sistēmā grupā pēc

iepriekšējas vienošanās (Conspiracy to Commit Computer Intrusion),  kas pamatā līdzinās KL 241 .p.  sastāvam Latvijā,

jo galvenais apdraudējuma objekts acīmredzami ir datorsistēmas konfidencialitāte, integritāte un pieejamība (galvenais

tiešais objekts), taču atšķirībā no KL 241. p., kas nespecifizē apdraudēto sistēmu pēc tajā esošās informācijas vai šīs

sistēmas piederības, vai darbības mēroga, izņemot panta otro daļu, kur minēta apdraudētās sistēmas piederības Latvijas

valstij pazīme, ASV tomēr specifizē, kuras datu apstrādes sistēmas federālā mērogā aizsargājamas krimināltiesiski;

1343. paragrāfu – krāpšana elektronisko sakaru, radio vai televīzijas tīklā (Wire Fraud Conspiracy),  kuras sava specifiskā

krāpšanas veida dēļ Latvijas Krimināllikumā nav, tomēr, kā redzam, galvenais apdraudējuma objekts ir personas

mantiskās intereses (objekts);

1028 A paragrāfa – identitātes zādzība pastiprinošos apstākļos grupā pēc iepriekšējas vienošanās (Conspiracy to Comit
Aggravated Identity Theft), kas nosaka, ka jebkurš (subjekts), kurš apzināti (subjektīvā puse) neatļauti iegūst, glabā, pārsūta

vai izmanto jebkāda veida personu identificējošu informāciju (identitāti) nolūkā ar to prettiesiski rīkoties, papildus sodam

par attiecīgo prettiesisko darbību sodāms ar brīvības atņemšanu līdz diviem gadiem. , 

Tādējādi likumdevējs ASV vēlējies norādīt uz identitātes zādzību tiešo objektu – personas integritāti – personas tiesības pašai

rīkoties ar savu identitāti, kas diemžēl Latvijas Krimināllikumā nav aizsargāta pilnībā. Konkrētais paragrāfs (1028. A)

papildināts ar uzskaitījumu kriminalizētajiem identitātes neatļautas izmantošanas gadījumiem.

Kā redzams no D. Čalovska apsūdzības  un ASV Federālā likuma Nr. 18 "Noziegumi un kriminālprocess"  attiecīgajiem

sastāviem, likumdevējs ASV ir nodalījis identitātes zādzību no prettiesiskām darbībām ar pašu svešo identitāti. Turklāt attiecībā

uz pēdējo pat izveidojot uzskatāmu katalogu prettiesiskām darbībām ar personas identitāti, kas, autora ieskatā, ir pareizi, jo

pastāv iespēja, ka kāds konkrētais noziedznieks apzināti veic tikai personu identificējošas informācijas ieguvi, savukārt kāds cits

atkal to prettiesiski izmanto, jo ne velti medijos Latvijā ir uzdots retorisks jautājums, kur tad ir D. Čalovska jeb "Imantas hakera"

iegūtie miljoni, ja reiz viņš pieticīgi dzīvoja parastā dzīvoklī daudzdzīvokļu mājā pie saviem vecākiem.

Identitātes zādzība Latvijā

Saistībā ar D. Čalovska lietu noteikti jāmin arī 2013. gada aprīļa sākumā aizturēto trīs jauniešu lieta, kurā "agrāk netiesātie

vīrieši no 27 cilvēkiem internetā izkrāpa apmēram 8000 latu".  Minētajā lietā arī spilgti attaisnojas identitātes zādzības abi

elementi – neatļauta identitātes (identificējošas informācijas/datu) ieguve un sekojoši tās prettiesiska izmantošana.

No objektīvās puses – trīs jaunieši (grupa), lai iegūtu populārā portāla draugiem.lv lietotājvārdus (e-pasta adreses) un paroles

(piekļuves informāciju), 2012. gada nogalē izveidoja populārā portāla draugiem.lv ārēji līdzīgu, viltus interneta vietni, kurai

pieslēdzās cietušie un, uzskatot to par īsto draugiem.lv portāla vietni, ievadīja tajā savu piekļuves informāciju. Tādējādi trīs

jaunieši ieguva īstā portāla draugiem.lv lietotājvārdus un paroles. Izmantojot iegūtos lietotājvārdus un paroles, jaunieši piekļuva

šo personu draugiem.lv vēstulēm (korespondencei) un sūtīja vēstules šo personu vārdā citiem portāla draugiem.lv lietotājiem,

tādējādi radot iespaidu par ticamu vēstules nosūtītāju. Vēstulēs jaunieši izsūtīja neīstus (viltus) darba piedāvājumus, uz kuriem

vēlāk atsaucās vairāk nekā 1300 cilvēku. Viltus darba piedāvājums saturēja saiti, kura aizveda cietušos uz jauniešu iepriekš

izveidotajām, vizuāli līdzīgajām, neīstajām (viltus) internetbanku vietnēm. Jaunieši bija izveidojuši populārāko Latvijas

kredītiestāžu internetbanku vietņu atdarinājumus, proti, "Citadele", "SEB" un "Swedbank", lai iegūtu citu cilvēku internetbanku

piekļuves informāciju. Lai it kā pieņemtu darba piedāvājumu, cilvēkiem šajās viltus internetbanku vietnēs bija jāievada konta
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numuri, kodu kartes numuri un citi internetbankas autentifikācijai nepieciešamie identifikācijas dati. Tālāk jaunieši, turpinot

mantkārīgo nolūku, izmantojot iegūto internetbanku autentifikācijas informāciju, ar to identificējās, lai saņemtu īstermiņa

nebanku aizdevumus jeb tā dēvētos ātros kredītus. Saņēmuši aizdevumu, jaunieši to izņēma dažādos bankomātos. Šādā veidā

jaunieši kopumā izkrāpa vismaz Ls 8000 no izmeklēšanā pagaidām apzinātajiem 27 cilvēkiem. Taču, tā kā viltus darba

sludinājumam atsaucās 1300 cilvēku, iespējams, šī summa varētu būt lielāka. Par grupas organizētības pakāpi un pienākumu

sadali no publiski pieejamās informācijas grūti spriest, tomēr no aprakstītajām darbībām ir skaidrs, ka jaunieši rīkojušies grupā

pēc iepriekšējas vienošanās.

Ar aprakstītajām darbībām jaunieši aizskāra šādas intereses:

minēto draugiem.lv lietotāju tiesības uz privāto dzīvi, precīzāk, šo personu tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un

korespondences noslēpumu;

1. 

apkrāpto cilvēku mantiskās intereses kopumā vismaz Ls 8000 apmērā;2. 
tautsaimniecības intereses finanšu un kredīta sfērā, ko īsteno minētās lielākās Latvijas kredītiestādes – "Citadele", "SEB" un

"Swedbank".

3. 

Ņemot vērā jauniešu objektīvās puses darbību izpausmi un mērķtiecību, kā arī apstākli, ka nevienam no jauniešiem nebija

zināšanu programmēšanā un to noziedznieki apguvuši pašmācības ceļā,  jāsecina, ka no subjektīvās puses saskaņā ar KL 9. p.

2. d.  jaunieši rīkojušies tīši, ar tiešu nodomu, labi apzinoties savu darbību kaitīgumu un vēloties kaitīgo seku iestāšanos –

konkrēti mantisko interešu aizskārumu, papildus tam apzināti aizskarot personu tiesības uz privāto dzīvi un tautsaimniecības

intereses finanšu un kredīta sfērā.

Tā kā viens no jauniešiem dzimis 1989. gadā un divi 1990. gadā,  var secināt, ka visi jaunieši sasnieguši 14 gadu vecumu.

Darbību raksturs un ziņu, ka jaunieši varētu būt nepieskaitāmi, neesamība ļauj secināt, ka jaunieši ir pieskaitāmi, līdz ar to

jaunieši atbilst vispārējā subjekta pazīmēm (KL 11., 13. p.).

Aplūkojot jauniešu darbības, to kaitīgās sekas, jauniešu psihisko attieksmi pret tām un personību raksturojošās ziņas, vadoties

no pieejamajiem datiem,  varam konstatēt, ka jauniešu darbības atbilst un būtu kvalificējamas pēc:

KL 144. p. otrās daļas kā korespondences (pārraidāmas informācijas) noslēpuma pārkāpšana mantkārīgā nolūkā,

atsaucoties uz līdzīgi aprakstītu gadījumu autora bakalaura darbā "Korespondences krimināltiesiskās aizsardzības

trūkumi elektronisko sakaru tīklos Latvijā".  Turklāt jānorāda, ka šeit neveidosies kopība ar KL 241. p. "Patvaļīga

piekļuve automatizētai datu apstrādes sistēmai",  jo jaunieši nepārvarēja draugiem.lv sistēmas drošības līdzekļus, bet

pieslēdzās sistēmai ar draugiem.lv sistēmā esošiem lietotājvārdiem un parolēm;

1. 

KL 145. p. trešās daļas kā nelikumīgas darbības ar fiziskās personas datiem, ietekmējot datu subjektu, ar viltu no tā

iegūstot personas datus, nolūkā ar tiem veikt nelikumīgas darbības;

2. 

KL 177. p. otrās daļas kā ar datoru saistītu krāpšanu grupā pēc iepriekšējas vienošanās,  proti, lai iegūtu attiecīgu

pilnvarojumu (tiesības), kas dod iespēju nelikumīgi saņemt svešu mantu  (aizdevumu), trīs jaunieši grupā šajā lietā ar

datoru kā rīku un viltu kā līdzekli ieguva cietušo pilnvarojumu (tiesības) saņemt aizdevumu cietušo vārdā un ar to rīkoties

atbilstoši AS "4 finance" līguma noteikumiem,  tādējādi aizskarot cietušo mantiskās intereses vairāk nekā Ls 8000

apmērā (objekts). Saņemot īstermiņa aizdevumus, jauniešu krāpniecisko darbību dēļ vienlaikus tiek aizskartas arī šo

cietušo tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, jo saskaņā ar minēto AS "4 finance" līgumu AS "4 finance" iegūst

tiesības "veikt aizņēmēja datu apstrādi (ievākšanu (tai skaitā izejošo un ienākošo telefonsarunu saglabāšanu),

uzglabāšanu, reģistrāciju, ievadīšanu, nodošanu, pārraidīšanu u.c.), kā arī nodot un saņemt aizņēmēja datus un citu

informāciju no datubāzēm un/vai uzskaites sistēmām (no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Pilsonības un

migrācijas lietu pārvaldes uzturētā Iedzīvotāju reģistra) un apstrādāt tos. Aizņēmējs piekrīt datu apstrādei un aizņēmēja

datu saņemšanai un nosūtīšanai SIA "Creditreform Latvija", "Lindorff Oy" Latvijas filiālei, SIA "Paus Konsults", SIA

"Julianus Inkasso Latvija", UAB "Gelvora" filiālei Latvijā, SIA "Sergel" un SIA konsultatīvajai sabiedrībai "Conventus" ne

tikai par aizņēmēja pienācīgi, bet arī nepienācīgi pildītām saistībām.  Tādējādi spilgti nodemonstrējot, cik ļoti var

sabojāt personas kredītspējas reputāciju, ja pēc šādas krāpšanas informācija par cietušo nonāk teju visu Latvijas parādu

piedziņas pakalpojumu sniedzēju rīcībā, turklāt datu apstrāde tiek veikta nepamatoti;

3. 

KL 193.p.  pirmās daļas kā datu iegūšana nelikumīgām darbībām ar maksāšanas līdzekļiem,  proti, īstenojot krāpšanas

sastāvu, jauniešu veiktās darbības saskaņā ar KL 26. p. 1. un 2. d. veido ideālo kopību ar KL 193.  p. 1. d., jo atbilst vairāku

dažādu savstarpēji saistītu noziedzīgu nodarījumu sastāvu pazīmēm, un "ideālajai kopībai raksturīgi, ka personas sāktā

noziedzīgā darbība vērsta uz kāda mērķa sasniegšanu, bet šīs darbības realizācijas procesā rodas kādas citas kaitīgas

sekas, kuras neaptver viena noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes",  proti, ar viltu iegūstot piekļuves informāciju

cietušo internetbankai – tā reizē atbilst arī datiem par maksāšanas līdzekli. Līdz ar to jaunieši reizē ieguvuši arī datus par

maksāšanas līdzekļiem, šajā lietā –piekļuves informāciju – ar nolūku pēc tam ar tiem rīkoties, t.i., neatļauti rīkoties ar

maksāšanas līdzekli krāpnieciskos nolūkos (objektīvā puse), tādējādi aizskarot tautsaimniecības intereses finanšu un

kredīta sfērā (objekts), ko īsteno lielākās Latvijas kredītiestādes – "Citadele" (128 872 internetbankas lietotāju), "SEB" (242

846 internetbankas lietotāju) un "Swedbank" (762 426 internetbankas lietotāju), kas ir vieni no lielākajiem

tautsaimniecības finanšu un kredīta tirgus dalībniekiem;

4. 

KL 193. p. otrās daļas kā sveša maksāšanas līdzekļa izmantošana.  Proti, īstenojot krāpšanas sastāvu, jauniešu veiktās

darbības saskaņā ar KL 26. p. 1. un 2. d. veido ideālo kopību arī ar KL 193. p. 2. d., jo, krāpnieciski rīkojoties ar

internetbankas piekļuves tiesībām, t.i., maksāšanas līdzekli Kredītiestāžu likuma 1. panta 38. punkta  izpratnē, jaunieši

reizē arī ir šo maksāšanas līdzekli nelikumīgi izmantojuši (objektīvā puse), līdz ar to aizskāruši tautsaimniecības intereses

finanšu un kredīta sfērā (objekts), ko īsteno lielākās Latvijas kredītiestādes – "Citadele", "SEB" un "Swedbank".

5. 

Aplūkotās lietas apstākļi skaidri liecina par finanšu identitātes zādzību, t.i., iegūt un izmantot personas identitāti ar mērķi

saņemt aizdevumu uz šīs personas vārda (nelikumīgi rīkoties).  Tāpat iepriekš minētās lietas nav vienīgās ar finanšu

identitātes zādzību saistītās lietas pēdējo gadu laikā. "Policija atzīst, ka šādi gadījumi ir visnotaļ bieži, tāpēc atgādina, ka nedrīkst

izpaust trešajām personām savu bankas maksājumu karšu kodus un paroles, pat ja tie ir tuvi draugi vai ģimenes locekļi."
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Apkopojot iepriekš apskatītās ar identitātes zādzību saistītās lietas un ar tām saistītos kvalifikācijas jautājumus, kā arī citus

Krimināllikumā paredzētos noziedzīgo nodarījumu sastāvus, autors secina, ka Krimināllikumā ir paredzēti izplatītākie

identitātes zādzības veidi,  atsevišķi nodalot identitātes ieguvi no tās izmantošanas, un, proti:

Finanšu identitātes zādzība un ar finanšu identitāti saistīta krāpšana, kas neatļautā finanšu identitātes (identificējošas

informācijas/datu) ieguvē izpaudīsies kā KL 193.  p. 1. d. paredzētā datu iegūšana nelikumīgām darbībām ar finanšu

instrumentiem vai maksāšanas līdzekļiem,  taču, ja tā ir saistīta arī ar krāpšanu (ietverta noziedznieka vienotā nodomā),

cietušajam pašam nododot savu finanšu identitāti (tiesības rīkoties ar savu mantu), tad veidosies kopība ar KL 177. p.

attiecīgo daļu  kā ar datoru saistīta krāpšana. Tāpat arī finanšu identitātes prettiesiskā izmantošana izpaudīsies vai nu

atsevišķi kā KL 193. p. 2. d. paredzētā finanšu instrumenta vai maksāšanas līdzekļa nelikumīga izmantošana  vai, ja tā ir

saistīta arī ar krāpšanu (ietverta noziedznieka vienotā nodomā), – kopībā ar KL 177. p. attiecīgo daļu  kā ar datoru

saistīta krāpšana;

Personas oficiālās identitātes zādzība, kas neatļautā oficiālās identitātes (tiesību aktos pilnvarotas valsts pārvaldes

iestādes izsniegtas) ieguvē izpaudīsies: kā KL 145. p. 3. d. paredzētās nelikumīgās darbības ar fiziskās personas datiem,

ietekmējot datu pārzini vai datu subjektu, ar viltu no tā iegūstot personas datus, lai ar tiem veiktu nelikumīgas darbības,

 piemēram, elektroniski lasāmās pases vai personu apliecības jeb eID informācijas ieguve, vai, ja personu identificējošā

elektroniski lasāmā dokumenta informācija iegūta citā KL 145. p. pantā paredzētā veidā, piemēram, veicot datu ieguvi,

radot būtisku kaitējumu (KL 145. p. 1. d.),  kopībā ar patvaļīgu piekļuvi valsts informācijas sistēmai, kas glabā oficiālo

informāciju (KL 241. p. 2. d).  Līdz ar to tiek radīts ievērojams mantisks zaudējums – sistēmas drošības līdzekļu bojājums,

seku novēršana, jauna drošības līdzekļa izveide u.c., ja šie zaudējumi pārsniedz piecu tai laikā Latvijas Republikā noteikto

minimālo mēnešalgu kopsummu, un aizskartas personas likumiskās tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, kas atbilst

būtiskam kaitējumam likuma "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" 23. pantā,  tāpat arī kā KL

274. p. paredzētā dokumenta nolaupīšana,  t.i., personu apliecinoša dokumenta nolaupīšana. Tāpat arī kā KL 275. p.

paredzētā dokumenta viltošana,  t.i., pases un personu apliecības viltošana – esošā viltošana vai jauna viltojuma

radīšana, kas sevī ietver arī elektroniski lasāmās informācijas viltošanu – dokumenta elektroniskai izmantošanai ne tikai

šķērsojot robežu, bet arī personu apliecības jeb eID gadījumā – arī elektroniski parakstot dokumentu. Arī kā KL 275.  p.

paredzētā personu apliecinoša dokumenta iegūšana, izmantojot citas personas datus,  un oficiālās identitātes

prettiesiskā izmantošana izpaudīsies: kā KL 281. p. paredzētā identitātes slēpšana, uzturoties Latvijas Republikā bez

pienācīga personību apliecinoša dokumenta vai izmantojot svešu vai viltotu personību apliecinošu dokumentu (pirmā

daļa) un identitātes slēpšana, ja tā izdarīta nolūkā izvairīties no kriminālatbildības vai administratīvās atbildības, vai

izdarīt noziedzīgu nodarījumu, vai nolūkā palīdzēt citai personai izvairīties no kriminālatbildības vai administratīvās

atbildības (otrā daļa),  kas izteiktāka tieši interneta vidē, piemēram, krāpnieciskā nolūkā ar viltotu eID elektroniskā

formā esošo informāciju parakstīt kādu elektronisko dokumentu. Visbeidzot, kā KL 281.  p. paredzētā uzdošanās par citu

personu, izmantojot viltoto personu apliecinošo dokumentu, kārtojot latviešu valodas prasmes vai citu Pilsonības likumā

noteikto zināšanu pārbaudi, lai radītu šai personai iespēju iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā, ja tas izdarīts

mantkārīgā nolūkā;

Medicīniskās identitātes zādzība, kas neatļautā medicīniskās identitātes ieguvē izpaudīsies: kā KL 274. p. paredzētā

dokumenta nolaupīšana vai KL 275. p. paredzētā dokumenta viltošana,  piemēram, nolaupot/viltojot ārsta recepti, lai

iegādātos recepšu medikamentus. Lai arī pagaidām "farmāciju regulējošie normatīvie akti neparedz recepšu zāļu

izplatīšanu ar interneta starpniecību",  tomēr, autora ieskaitā, tas ir tikai laika jautājums, kad pilnībā atteiksimies no

ārsta papīra receptēm, jo jau tagad atbilstoši 2005. gada 8. marta MK noteikumiem Nr. 175 "Recepšu veidlapu

izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi" aptiekām ir jāreģistrē saņemtās

receptes elektroniski internetā.  Savukārt pacientiem ir iespēja savu medicīnisko informāciju glabāt veselības datu

bankā,  un medicīniskās identitātes prettiesiskā izmantošana izpaudīsies kā KL 253., 253. , 253.  p. paredzētā

neatļauta iegādāšanās,  izmantojot iepriekš nolaupīto vai viltoto ārsta recepti. Taču, tā kā ar noteiktu medicīnisko

identitāti iespējams saņemt noteiktus medicīniskos pakalpojumus, nākotnē apsvēršanas vērts ir jautājums par šādām

nelikumīgām darbībām ar medicīnisko identitāti, jo Latvijā, kopš ikviens portālā latvija.lv var iepazīties ar viņam

veiktajiem valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem,  atklātībā ir nākuši daudzi gadījumi, kad ārsti

reģistrē reāli nesniegtus medicīnas pakalpojumus personām, kurām tie nav nepieciešami. Līdz šim gan kriminālprocess

pret nevienu no ārstiem par šādām krāpnieciskām darbībām nav uzsākts, taču 2011. gadā Veselības inspekcija pieņēma

lēmumu par 110 tūkstošu latu atmaksu veselības aprūpes budžetā par šiem nenotikušajiem viltus medicīniskajiem

pakalpojumiem;
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Personas privātās identitātes zādzība, kas neatļautā privātās identitātes ieguvē izpaudīsies: kā KL 145. p. paredzētās

nelikumīgās darbības ar fiziskās personas datiem , t.i., to prettiesiskā ieguve vai viltošana. Tikai šajā gadījumā šī

identitāte nebūs tiesību aktos pilnvarotas valsts pārvaldes iestādes izsniegta, bet gan privātpersonas pašas radīta

identificējoša informācija vai citas privātpersonas identificējoša informācija attiecībā pret šo personu, kas nav saistīta ar

iepriekš aplūkoto finanšu institūcijās izmantoto finanšu identitāti vai medicīniskajās institūcijās izmantoto medicīnisko

identitāti. Tā, piemēram, personas identitāte dažādos interneta pakalpojumos, piemēram, Google pakalpojumu identitāte,

twitter.com identitāte, facebook.com identitāte utt. Taču šeit nav atrisināts jautājums saistībā ar juridiskās personas

privātās identitātes zādzību, kā, piemēram, minētajā AP twitter.com paziņojuma lietā ASV.  Turklāt mūsdienās arī

personas privātajai identitātei piešķir augstu ticamību. Tā, piemēram, autors pats ir saskāries ar Google pieprasījumu

apliecināt personas identitāti ar apstiprinājuma īsziņas starpniecību vai kādu valsts izsniegtu dokumentu, jo ar Google
identitāti var saņemt un autorizēties virknei informācijas un pakalpojumu internetā. Līdzīgi arī ar Facebook.com identitāti,

piemēram, var piekļūt savas dzimtas kokam (geni.com) vai noskaidrot savu radniecību ar citiem, ja paša tuvējie radi vēl

nav reģistrēti minētajā dzimtas koka pakalpojumā.  Privātās identitātes prettiesiska izmantošana izpaudīsies: kā KL 145.

pantā paredzētās nelikumīgās darbības ar fiziskas personas datiem,  kā iepriekš aprakstītajā triju jauniešu krāpšanas

lietā, tāpat arī kā KL 144. pantā paredzētā korespondences noslēpuma pārkāpšana,  kā iepriekš minētajā triju jauniešu

krāpšanas lietā, tāpat saistībā ar viltu KL 177. pantā paredzētā ar datoru saistītā krāpšana,  ja ar svešu personas privāto

identitāti aizskartas citas personas mantiskās intereses, kā arī citās nelikumīgās darbībās, ja ar to aizskartas citas ar

Krimināllikumu aizsargātas intereses.

Ņemot vērā iepriekš minēto, autors uzskata, ka identitātes zādzība ir aktuāls jautājums Latvijā, it īpaši tādēļ, ka arvien vairāk

izmantojam savu identitāti dažādos pakalpojumos interneta vidē, tādējādi tā kļūst arvien apdraudētāka saistībā ar datoru

saistītu krāpšanu. Lieki piebilst, ka ar katru brīdi internetā pieejamo pakalpojumu klāsts tikai pieaug, notiek arī, piemēram,

gatavošanās interneta balsošanas ieviešanai Latvijā.  Savukārt kopš elektronisko identifikācijas karšu ieviešanas ar

e-parakstu Latvijā Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde izsniegusi vairāk nekā 75 tūkstošus eID karšu.

Identitātes izkrāpšana un saistītie sastāvi

Ņemot vērā aplūkoto, būtu jānoskaidro, kad finanšu identitātes zādzības gadījumā starp ar datoru saistītu krāpšanu (KL 177. p.),

 ar datu ieguvi nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem (KL 193.  p.),  finanšu

instrumentu un maksāšanas līdzekļu nelikumīgu izmantošanu (KL 193. p.)  veidosies kopība un kad savukārt kopība

neveidosies.

Atbilstoši KL 26. panta pirmajai daļai noziedzīgu nodarījumu kopību veido vienas personas izdarīts viens nodarījums vai vairāki

nodarījumi, kas atbilst divu vai vairāku noziedzīgu nodarījumu sastāvu pazīmēm. Tātad, ja persona ar viltu, sniedzot cietušajam

nepatiesu informāciju vai radot iespaidu par kaut ko ticamu, ļaunprātīgi izmantojot šī cietušā uzticēšanos šai nepatiesajai

informācijai no paša cietušā, viņam labprātīgi nododot piekļuves informāciju, iegūst piekļuves informāciju, kas personai piešķir

tiesības rīkoties ar cietušā finanšu vai maksāšanas līdzekļiem (krāpšana ar viltu, KL 177. p.),  veidojas ideālā kopība ar KL 193.

 panta pirmajā daļā  paredzēto datu ieguvi nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem vai maksāšanas līdzekļiem.

Savukārt, ja cietušais pats nav labprātīgi nodevis viņa piekļuves informāciju, tādējādi nav ticis apkrāpts, ar datoru saistītas

krāpšanas sastāvs nepastāv. Līdz ar to nav arī kopības un pastāv tikai KL 193.  panta sastāvs – datu ieguve prettiesiskās

darbībām ar finanšu instrumentiem vai maksāšanas līdzekļiem.

Līdzīgi varētu rasties jautājums, vai kopība varētu veidoties arī starp datorkrāpšanu (KL 177.  p.) un KL 193.  pantā

paredzēto noziegumu. Ņemot vērā datorkrāpšanas objektīvās puses izpausmi, proti, nekorektu (nepareizu) datu ievadi

automatizētā datu apstrādes sistēmā, lai gūtu mantisku labumu vai tiesības uz to, piemēram, piekļuves tiesības, un KL 193.

panta objektīvo izpausmi datu par finanšu instrumentu vai maksāšanas līdzekli ieguvi, autora ieskatā, līdzīgi kā D. Čalovska

lietā,  šāda kopības iespējamība pastāv.

Nelikumīgas darbības ar finanšu identitāti

Kad finanšu identitāte iegūta, nākamais solis finanšu identitātes zādzības pabeigšanai ir nelikumīgas darbības ar finanšu

instrumentiem vai maksāšanas līdzekļiem. Ņemot vērā elektronisko sakaru vidē pieejamo pakalpojumu tehnisko specifiku,

nelikumīgas darbības ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem (KL 193. p.)  būs vienīgais veids, kā nelikumīgi

izmantot iegūto finanšu identitāti.

Atsaucoties uz iepriekš minēto finanšu identitātes zādzības lietu saistībā ar triju jauniešu krāpnieciskajām darbībām,  būtu

jāaplūko KL 193. pantā  paredzētie noziedzīgo nodarījumu sastāvi. KL 193. panta "Nelikumīgas darbības ar finanšu

instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem" pirmajā daļā paredzētais noziegums ir mazāk smags noziegums, otrajā un trešajā

daļā – smags, savukārt ceturtajā – sevišķi smags noziegums. "Nozieguma objekts ir tautsaimniecības intereses finanšu un kredīta

sfērā, bet nozieguma priekšmets – finanšu instrumenti vai maksāšanas līdzekļi."

Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 1. panta pirmo punktu finanšu instruments ir vienošanās, kas vienlaikus vienai

personai rada finanšu aktīvus, bet citai personai – finanšu saistības vai kapitāla vērtspapīrus.  Savukārt saskaņā ar

Kredītiestāžu likuma 1. panta 38. punktu maksāšanas līdzeklis ir līdzeklis, kurš atsevišķi vai kopā ar citu līdzekli ļauj tā

lietotājiem saņemt skaidru naudu vai citas lietas, saņemt vai veikt maksājumus, dot rīkojumu naudas līdzekļu pārvedumam vai

apstiprināt naudas līdzekļu pārvedumu, ko kā maksāšanas līdzekli pieņem arī tās personas, kas nav laidušas apgrozībā šo

maksāšanas līdzekli.

KL 193. pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvo pusi veido aktīvas darbības, kas atzītas par nelikumīgām un var
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izpausties kā: 

(1) finanšu instrumenta iegūšana vai atsavināšana savā vai citas personas vārdā, pamatojoties uz finanšu instrumentu tirgus

iekšējo informāciju (Finanšu instrumentu tirgus likuma 89. pants),  kā arī ar aizliegtām tirgus manipulācijām ar finanšu

instrumentiem (Finanšu instrumentu tirgus likuma 88. pants)  (materiāls sastāvs);

(2) sveša finanšu instrumenta vai maksāšanas līdzekļa nolaupīšana, iznīcināšana, bojāšana vai nelikumīga izmantošana

(materiāls sastāvs);

(3) finanšu instrumenta vai maksāšanas līdzekļa viltošana, kā arī šāda viltojuma izplatīšana vai izmantošana, ja nav KL 192.

pantā paredzētā nozieguma pazīmju (formāls sastāvs);

(4) finanšu instrumentu iegūšana vai atsavināšana savā vai citas personas vārdā, pamatojoties uz finanšu instrumentu tirgus

iekšējo informāciju, kā arī ar tirgus manipulācijām ar finanšu instrumentiem vai ar šā panta otrajā vai trešajā daļā

paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas lielā apmērā vai ja tās izdarījusi organizēta grupa (formāls vai materiāls sastāvs).

Subjekts – jebkura 14 gadus sasniegusi pieskaitāma fiziska persona. Savukārt no subjektīvās puses pantā paredzētos

nodarījumus iespējams izdarīt tikai ar tiešu nodomu.

No analizētā sastāva varētu rasties jautājums, vai iepriekš aplūkotajā triju jauniešu krāpšanas lietā  kopība nevarētu veidoties

starp ar datoru saistītu krāpšanu (KL 177. p.)  un finanšu instrumenta vai maksāšanas līdzekļa nolaupīšanu (KL 193. p. 2. d.).

 Autora ieskatā, šāda kopība nevarētu rasties, jo ar datoru saistītas krāpšanas gadījumā tiek iegūta elektroniskā formā esoša

informācija par finanšu instrumentu vai maksāšanas līdzekli, kas atbilst KL 193.  panta pirmajā daļā  paredzētajam

noziedzīga nodarījuma sastāvam. Līdz ar to kopība attiecībā uz finanšu identitātes zādzību var veidoties starp ar datoru saistītu

krāpšanu (KL 177. p.), datu ieguvi nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem vai maksāšanas līdzekļiem (KL 193.  p. 1.

d.) un finanšu instrumentu vai maksāšanas līdzekļu nelikumīgu izmantošanu (KL 193. p. 2. d.).

Iespējamais risinājums

Lai arī Krimināllikumā un nevienā no autora aplūkotajām Eiropas valstīm to krimināllikumos nav paredzēti vispārēji

identitātes zādzības sastāvi kā ASV Federālā likuma Nr. 18 "Noziegumi un kriminālprocess" 1028 A. paragrāfā, ietverot tajā

uzskaitījumu (katalogu) ar krimināli sodāmiem identitātes neatļautas izmantošanas gadījumiem,  tomēr Krimināllikumā un

citos krimināllikumos Eiropā vairāk vai mazāk ir paredzēti izplatītākie identitātes zādzības veidi – finanšu identitātes zādzība,

personas oficiālā un privātā identitātes zādzība, paredzot tiem vietu krimināllikumos pēc šo nodarījumu apdraudētā grupas

objekta. Turklāt tiek sadalīts attiecīgais identitātes zādzības sastāvs elementos, t.i., kriminalizējot atsevišķi identitātes ieguvi un

attiecīgi identitātes neatļautu izmantošanu, kas atkal sasaucas ar ASV regulējumu, kur šie elementi arī ir nodalīti.

Taču, tā kā autors iepriekš konstatēja vairākus gadījumus, kad nav iespējams kvalificēt kādu identitātes zādzības elementu, kas

aizskar ar likumu aizsargātas personas intereses, kā arī konstatēto personas integritātes aizsardzības trūkumu Krimināllikumā,

kas ir personas pamattiesības saskaņā Satversmes 96.pantu,  un, ņemot par piemēru Francijas Kriminālkodeksu, kur ar

personas identitātes aizskārumu saistītie noziedzīgie nodarījumi paredzēti nodaļā "Personas pamattiesību aizskārumi ar datoru

saistītu kaitīgu darbību un procesu rezultātā" (226-16. līdz 226-24. panti),  autors uzskata, ka Krimināllikuma XIV nodaļa

"Noziedzīgi nodarījumi pret personas pamattiesībām un pamatbrīvībām" jāpapildina ar jaunu noziedzīga nodarījuma sastāvu

"Personas identitātes zādzība".

Tā kā KL 145. panta "Nelikumīgas darbības ar fiziskas personas datiem" trešā daļa  tikai dažos iepriekš aplūkotajos gadījumos

paredz personas identitātes aizsardzību, tad pants "Personas identitātes zādzība", ņemot vērā grupas objektu un 145. pantā

paredzēto, būtu papildināms pēc KL 145. panta kā KL 145.  pants "Personas identitātes zādzība". Ņemot vērā iepriekš aplūkoto

ASV Federālā likuma Nr. 18 "Noziegumi un kriminālprocess" 1028 A. paragrāfa regulējumu,  kā arī identitātes zādzības

elementus – neatļautu personas identitātes ieguvi un sekojoši tās prettiesisku izmantošanu, aizskarot personas ar likumu

aizsargātas intereses, - tad tieši par šādām darbībām, autora ieskatā, būtu paredzama kriminālatbildība, par smagāk sodāmu

atzīstot tieši personas identitātes prettiesisku izmantošanu, jo tā bez personas integritātes aizskāruma aizskar arī citas, ar

likumu aizsargātas personas intereses.

Līdz ar to papildināms KL 145.  pants "Personas identitātes zādzība", pirmajā daļā paredzot atbildību par neatļautu personas

identitātes ieguvi, tādējādi ietverot sevī gan juridiskas, gan fiziskas personas identitātes ieguvi, savukārt panta otrajā daļā

paredzot atbildību par personas identitātes neatļautu izmantošanu, kas aizskar personas ar likumu aizsargātas intereses,

tādējādi neparedzot atsevišķu kataloga izveidi, bet tikai iekļaujot pazīmi – ar likumu aizsargāts personas interešu aizskārums.

Visbeidzot, panta trešajā daļā jānosaka atbildība par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi

personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai tās veiktas, ļaunprātīgi izmantojot personas uzticību, vai ar viltu, tādējādi sevī

ietverot arī iespēju nozagt identitāti ar datoru kā rīku, izmantojot, piemēram, viltus interneta vietnes, savukārt ceturtajā daļā –

par pirmajā, otrajā un trešajā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa.

Ņemot vērā aplūkotās prakses lietas, kā noziedzīga nodarījuma subjekts paredzams vispārējs subjekts – 14 gadus sasniegusi

fiziski pieskaitāma persona, savukārt subjektīvā puse – tikai ar tiešu nodomu.

Ņemot vērā Krimināllikuma 35. panta otrajā daļā paredzēto soda mērķi  un ar identitātes zādzības veidiem saistīto noziedzīgo

nodarījumu (KL 145. p., 193.  p. 1. d., 275. p. un 275.  p. un 281. p.)  sankcijas, autors par piedāvātā KL 145.  panta

"Personas identitātes zādzība" attiecīgajās daļās paredzētajiem noziedzīga nodarījuma sastāviem ierosina šādas sankcijas:

par panta pirmajā daļā paredzēto sastāvu – sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas

sodu,

par panta otrajā daļā paredzēto sastāvu – sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības
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atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu,

par panta trešajā daļā paredzēto sastāvu – sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības

atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu,

visbeidzot, par panta ceturtajā daļā paredzēto sastāvu – sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar

īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

Kopsavilkums

1. Identitātes zādzības sastāvu veido neatļauta personas identitātes (identificējošas informācijas/datu) ieguve un sekojoši tās

prettiesiska izmantošana, apdraudot ar likumu aizsargātas personas intereses.

2. Krimināllikums paredz izplatītākos identitātes zādzības veidus – finanšu identitātes zādzību, medicīniskās identitātes zādzību

un personas oficiālās un privātās identitātes zādzību.

3. Likumdevējs krimināllikumos ASV, Latvijā un citās valstīs Eiropā ir nodalījis identitātes ieguvi no tās prettiesiskas

izmantošanas, apdraudot ar likumu aizsargātas personas intereses.

4. Ja persona, izmantojot datoru, ar viltu no cietušā brīvprātīgi iegūst viņa finanšu identitāti, personas darbības kvalificējamas

kā ar datoru saistīta krāpšana (Krimināllikuma 177. pants) kopībā ar datu ieguvi nelikumīgām darbībām ar finanšu

instrumentiem vai maksāšanas līdzekļiem (Krimināllikuma 193.  panta pirmā daļa) un nelikumīga finanšu instrumenta vai

maksāšanas līdzekļa izmantošana (Krimināllikuma 193. panta otrā daļa).

5. Nelikumīgas darbības ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem (Krimināllikuma 193. pants) ir vienīgais veids, kā

internetā var neatļauti rīkoties ar iegūto finanšu identitāti.

6. Identitātes zādzība ne vienmēr ir saistīta tikai ar krāpšanu, aizskarot cietušā mantiskās intereses, bet var aizskart arī citas ar

likumu aizsargātas intereses.

7. Krimināllikumā nav aizsargāts identitātes zādzības objekts – personas integritāte, t.i., personas tiesības pašai rīkoties ar savu

identitāti.

8. Neatļauta fiziskās personas privātās vai oficiālās identitātes ieguve izpaužas kā nelikumīgas darbības ar fiziskās personas

datiem (Krimināllikuma 145. pants).

9. Tā kā praksē Krimināllikuma trūkumu dēļ ne vienmēr iespējams kvalificēt kādu identitātes zādzības elementu, kas aizskar ar

likumu aizsargātas personas intereses, kā arī vadoties no ārvalstu identitātes zādzības regulējuma, autors piedāvā papildināt

Krimināllikuma XIV nodaļu "Noziedzīgi nodarījumi pret personas pamattiesībām un pamatbrīvībām" ar šādu noziedzīga

nodarījuma sastāvu:

145.  pants. Personas identitātes zādzība

(1) Par neatļautu personas identitātes ieguvi –

soda ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

(2) Par personas identitātes neatļautu izmantošanu, kas aizskar personas ar likumu aizsargātas intereses, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar

naudas sodu.

(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai

tās veiktas, ļaunprātīgi izmantojot personas uzticību, vai ar viltu –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas

sodu.

(4) Par šā panta pirmajā, otrajā un trešajā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar

naudas sodu.

* Raksta pamatā – autora maģistra darbs "Ar datoru saistīta krāpšana: aktuālās problēmas", kas tika atzīts par labāko "Jurista Vārda" 2013. gada pētniecisko darbu konkursā

krimināltiesību sekcijā un kopvērtējumā. Darba vadītāja – docente Dr.iur. Diāna Hamkova.
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