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Krāpšana automatizētā datu apstrādes sistēmā

2001. gadā tika pieņemta Kibernoziegumu konvencija (turpmāk – Konvencija), kas pirmo reizi starptautiskā tiesību jomā

definēja noziedzīgo nodarījumu sastāvus, kas attiecīgi sagrupēti:

noziedzīgi nodarījumi pret informācijas sistēmu drošību (patvaļīga piekļuve, pārtveršana, datu traucēšana, sistēmu

traucēšana, kaitīgās ierīces);

1. 

ar datoriem saistīti noziegumi – datorkrāpšana, datorviltošana;2. 
noziegumi pret autortiesībām un blakustiesībām;3. 
tā dēvētie satura noziegumi – saistīti ar nelikumīgas informācijas apriti (rasu naida, genocīda, kara kurināšana, bērnu

pornogrāfijas aprite).

4. 

Konvencijas izstrādes gaitā bija daudzas diskusijas par nepieciešamību pievienot Konvencijai arī tādus nodarījumus kā domēna

vārda piesavināšanās (cybersquatting), apmelošana (defamation), šantāža (blackmailing), ķircināšana (harrasement), netīrās

naudas atmazgāšana (money laundering), kas tiek veikti, izmantojot automatizētās datu apstrādes sistēmas u.c. Tomēr eksperti

vienojās, ka Konvencijā ir jāietver tikai nodarījumu sastāvi, kuros darbības ir saistītas ar attālinātu piekļuvi sistēmām un ar

automatizētu datu apstrādes procesu.

Konvencijas paskaidrojošā ziņojuma (Explanatory report) (turpmāk tekstā – ER) 16. punktā  norādīts, ka Konvencijas mērķis

materiālo krimināltiesību jomā ir nevis sniegt visaptverošas noziedzīgo nodarījumu definīcijas, bet gan harmonizēt Konvencijā

ietverto nodarījumu pazīmes dalībvalstīs. Tāpēc īpaši ir jāuzsver, ka līdz šai dienai nav neviena starptautiska dokumenta, kas

sniegtu saistošu kibernoziegumu definīciju. Tāpēc termins "kibernoziegums" ir uzskatāms par katras nacionālās krimināltiesību

doktrīnas radītu jēdzienu.

Kibernoziegumu definīcija nevar būt noslēgta, tajā ir jāiekļauj elementi, bez kuriem nav iespējama neviena nodarījuma

veikšana elektroniskā vidē, proti, aktīva darbība, kas saistīta ar automatizētu datu apstrādes sistēmu un automatizētu datu

apstrādi, kā arī tiešs vai netiešs nodoms. Šie elementi ir kopīgi visiem nodarījumiem, kas ietverti Konvencijas pirmajā daļā.

Tomēr tas nenozīmē, ka nacionālās valstis, definējot Konvencijā ietvertos nodarījumu sastāvus, bez šiem elementiem nevar

iekļaut citus.  Taču, ievērojot to, ka nereti kibernoziegumi tiek izdarīti no citu valstu teritorijām, noziedzīgo nodarījumu

definīciju harmonizācijai var būt izšķiroša nozīme, lai vainojamā persona tiktu saukta pie atbildības un saņemtu pelnīto sodu.

Konvencijas 8. pants definē noziedzīgu nodarījumu "Ar datoru saistīta krāpšana", savukārt ER 86. punktā norādīts, ka ar

moderno informācijas tehnoloģiju attīstību rodas jaunas iespējas izdarīt tādus nodarījumus kā krāpšana datorsistēmās. Šie

nodarījumi pamatā ir saistīti ar apzināti nepareizu datu ievadīšanu datorsistēmās.

Latvija ir pievienojusies Konvencijai, tāpēc tika pieņemti grozījumi Krimināllikumā, un no 2005. gada 1. jūnija ir spēkā

Krimināllikuma 177.  pants "Krāpšana automatizētā datu apstrādes sistēmā". Kopš panta ieviešanas Krimināllikumā ir pagājis

krietns laika posms, lai varētu sākt izvērtēt problēmas, kas radušās, piemērojot šīs normas darbību praksē. Diemžēl tiesu

prakses analīze liecina, ka nereti šo nodarījumu kvalifikācijā tiek pieļautas būtiskas kļūdas.

Rakstā autors apskatīs Krimināllikuma 177.  pantā sniegto legāldefinīciju par krāpšanu automatizētā datu apstrādes sistēmā

(turpmāk tekstā – ADAS). Krimināltiesību teorijā datorkrāpšanu sauc arī par quasi – kibernoziegumu. Autors rakstā sniegs īsu šī

termina skaidrojumu.

Jebkura darbība, kas saistīta ar ADAS izmantošanu, vispirms ir izvērtējama informācijas tehnoloģiju jomā. Darbība kļūst par

krimināli sodāmu tikai tad, ja persona, kas apstrādā datus, to dara ļaunprātīgi un konkrēti vēlas negatīvu un Krimināllikumā

paredzētu seku iestāšanos. Tāpēc ir svarīgi izprast, kā tehnoloģiskie termini interpretējami kriminālprocesā un kādas var būt šīs

interpretācijas robežas.

Tālāk autors pievērsīsies datorkrāpšanas objektīvās puses analīzei un šī nodarījuma nodalīšanai no citiem līdzīgiem noziedzīgo

nodarījumu sastāviem. Pēc tam tiks analizēti daži problemātiski aspekti saistībā ar jurisdikciju par datorkrāpšanu, kurā

iesaistīti dažādu valstu iedzīvotāji.

Datorkrāpšanas legāldefinīcija – KL 177.  panta dispozīcija

Datorkrāpšana un datorviltošana starptautiski tiek klasificēti kā ar datoriem saistīti noziegumi (computer related crimes).

Atšķirībā no Konvencijas pirmajā sadaļā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem pret informācijas sistēmu drošību otrajā

sadaļā ietvertie nodarījumi – datorkrāpšana un datorviltošana – pēc nozieguma sastāva pazīmēm ir analogi noziegumi

tradicionālajai krāpšanai (KL 177. pants) un viltošanai (KL 275. pants).

Šo nodarījumu kriminalizēšanā ir divas pieejas. Pirmā – valstis savos krimināllikumos ir iestrādājušas speciālu normu, kas

paredz kriminālatbildību par krāpšanu automātiskā datu apstrādes sistēmā. Analizējot Konvencijas dalībvalstu

krimināllikumus, var secināt, ka lielākā daļa valstu ir izvēlējušās pieeju, ar kuru krimināllikumā tiek iekļauts noziedzīgs

nodarījums – datorkrāpšana. Otra pieeja – valstis, piemēram, Lietuva, Zviedrija, Šveice un Krievija, izvēlējušās krimināllikumā
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paredzēt speciālu atbildību par datorkrāpšanu. Tās ir noteikušas, ka, piemērojot funkcionālās ekvivalences principu,  tiesa,

izvērtējot noziedzīgā nodarījuma modus operandi un sekas, ir tiesīga attiecināt noziedzīgā nodarījuma krāpšanas sastāvu arī uz

datorkrāpšanu.

Turklāt šāda krimināltiesību normu paplašināta interpretācija tiek piemērota ne tikai vispārīgo tiesību sistēmā, bet arī

kontinentālo tiesību sistēmā. Jau 1996. gadā Eiropas Komisija rezolūcijā "Nelikumīgs un kaitīgs saturs internetā"  un 1997.

gadā Eiropas Komisija rekomendācijā 3/97 "Par anonimitāti internetā"  uzsvēra, ka e-vidē nepastāv juridiskais vakuums un uz

to ir pilnībā attiecināmi vispārīgo tiesību principi un vispāratzītas vērtības. Dalībvalstīm ir jānodrošina principa "kas ir

nelikumīgs reālajā vidē (off-line), par tādu atzīstams arī e-vidē (on-line)" ieviešana tiesību sistēmā. Tāpēc arī vairākas ES

dalībvalstis ir izvēlējušās savās krimināltiesību sistēmās ieviest šo principu, dodot iespēju tradicionālos noziegumu sastāvus

attiecināt uz e-vidi tiesību piemērošanas ceļā.

Piemēram, Lietuvas Kriminālkodekss neparedz kriminālatbildību par datorkrāpšanu, bet, pamatojoties uz funkcionālās

ekvivalences principu,  tiesa tradicionālo krāpšanu attiecina arī uz darbībām, kas vērstas pret automatizētām datu apstrādes

sistēmām. Ievērojot funkcionālās ekvivalences principu, tiesību piemērotājam ir jānoskaidro,  vai konkrētā noziedzīgā

nodarījuma definīciju var lietot arī gadījumos, kad modus operandi saistīts ar jauniem tehnoloģiskiem risinājumiem. Arī

Augstākās tiesas Senāts  atzinis, ka personas sodīšana par krāpšanu nevar būt atkarīga no apstākļa, ka persona, veicot

krāpnieciskās darbības, iedarbojas uz fiziskas personas gribu vai arī uz tehnisku ierīci. Tomēr turpmākā Senāta praksē šāda

konsekventa funkcionālās ekvivalences principa attīstība attiecībā uz nodarījumiem, kas veikti, izmantojot automatizēto datu

apstrādes sistēmu, nav vērojama.

Automatizētā datu apstrādes sistēma

Krimināllikuma 177.  panta nosaukums ir "Krāpšana automatizētā datu apstrādes sistēmā", kas pats par sevi jau norāda, ka šis

noziedzīgais nodarījums var tikt vērsts tikai pret automatizētu datu apstrādes sistēmu. Automatizētās datu apstrādes sistēmas

definīcija krimināltiesībās ir atvasināta no informācijas tehnoloģiju jomas. Latvijas krimināltiesību doktrīnā nav pieņemts, ka

Krimināllikumā piemērotie termini tiek skaidroti likuma tekstā, bet parasti to skaidrojums ir atrodams vai nu likumprojektam

pievienotajā anotācijā vai arī meklējams citu normatīvo aktu tekstos.

Valsts informācijas sistēmu likuma 1. panta 1. punktā  informācijas sistēma definēta kā "strukturizēts informācijas tehnoloģiju

un datu bāzu kopums [..]". Informācijas tehnoloģiju drošības likuma 1. panta 3. punktā informācijas tehnoloģijas definētas kā

tehnoloģijas, kuras veic informācijas elektronisku apstrādi.  Savukārt likumprojekta "Par grozījumiem Krimināllikumā"

anotācijā  norādīts, ka termins "automatizēta datu apstrādes sistēma" ietver datorsistēmu, tīklu, tehnisko un informācijas

resursu kompleksu, kam ir lietotāju pieeja. Tādējādi, neanalizējot citus informācijas avotus, iespējams secināt, ka

Krimināllikuma 177.  panta mērķis ir kā īpašu priekšmetu aizsargāt automatizētas datu apstrādes sistēmas, kuru

pamatuzdevums ir datu automatizēta apstrāde.

Izstrādājot normatīvos aktus jomās, kas saistītas ar informācijas tehnoloģiju piemērošanu, likumdevējam īpaši ir jāievēro

tehnoloģiskās neitralitātes princips, proti, norma jāizstrādā tā, lai tā kalpotu savam mērķim neatkarīgi no tehnoloģiskās

attīstības. Tieši šis apstāklis bija par pamatu tam, ka darba grupā eksperti vienojās par šāda tehnoloģiski neitrāla termina

ietveršanu Krimināllikumā. Respektīvi, neatkarīgi no tehnoloģiskās attīstības un no tā, vai datu apstrādē tiks izmantota

elektronu plūsma vai kāda cita tehnoloģija, ierīces pamatfunkcija nemainīsies. Tā vienmēr būs saistīta ar automatizētu datu

apstrādi. Tomēr būtu nepareizi katru ierīci, kas veic šādu funkciju, definēt kā ADAS, jo likumdevējs, ieviešot ADAS terminu

Krimināllikumā, ir paredzējis aizsargāt tikai tādas ierīces, kas sniedz lietotājam konkrētu pakalpojumu, kurš saistīts ar

automatizētu datu apstrādi.

Savukārt e-pakalpojuma definīcija ir ietverta Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma  1. panta 2. punktā, kā primāro

pazīmi nosakot, ka tas ir distances (on-line) pakalpojums (puses vienlaikus nesatiekas). Arī Eiropas Parlamenta un Padomes

Direktīvas 2013/40 ES (turpmāk – Direktīva 2013/40 ES) par uzbrukumiem informācijas sistēmām, ar kuru tiek aizstāts Padomes

Pamatlēmums 2005/222/TI,  2. panta a) apakšpunktā jēdziens "informācijas sistēma" definēts kā ierīce vai savstarpēji

savienots vai saistīts ierīču kopums, no kurām viena vai vairākas ierīces saskaņā ar programmu automātiski apstrādā datus.

Tādējādi var secināt, ka likumdevēja mērķis, ieviešot Krimināllikumā terminu ADAS, ir aizsargāt ierīci vai ierīču grupu, kam ir

lietotāju pieeja un kas sniedz pakalpojumu, veicot automatizētu datu apstrādi.

Tomēr, neraugoties uz šo likumdevēja mērķi, tiesu praksē  par Krimināllikuma 177.  panta datorkrāpšanas objektu tiek

atzītas ierīces, kuru primārā funkcija nav automatizēta datu apstrāde. Nav noliedzams, ka mūsdienās lielākā daļa sadzīvē

lietojamo ierīču veic zināmas automatizētu datu apstrādes funkcijas, bet tāpēc jau, piemēram, gludeklis, veļas mazgāšanas

automāts vai ledusskapis nekļūst par ierīci, kas sniedz pakalpojumu, kas saistīts ar automatizētu datu apstrādi. Pētot tiesu praksi

šīs kategorijas lietās, jāsecina, ka vairākās lietās, piemēram, lietā Nr. SKK -09/2012,  par automatizētu datu apstrādes sistēmu

tiesas ir atzinušas spēļu automātus. Ir vairākas ierīces, piemēram, sīkkioski, kafijas automāti, maksas autostāvvietu,

iebraukšanas caurlaižu u.c. automāti, kur, iemetot žetonu vai monētu, persona var iegūt konkrētu mantu vai tiesības uz

pakalpojumu, tomēr neviena no šīm ierīcēm nevar tikt atzīta par automatizētu datu apstrādes sistēmu Krimināllikuma 177.

panta izpratnē.

Protams, nevar izslēgt, ka arī šādu ierīci varētu apmānīt, taču tad šāda darbība ir jāsaista ar ierīces programmatūras koda

maiņu. Tieši par šāda nozieguma izdarīšanu saistībā ar krāpšanu spēļu automātos ASV eksperti min arī Latvijas pārstāvi. Šādā

noziegumā apsūdzētais Rodrigess Kalebra bija beidzis Rīgas Aviācijas institūtu un dzīvoja Latvijā. 2004. gadā viņš Rīgā bija

izveidojis savu elektronikas remonta firmu. Iegādājoties IGT ražotos (Internet game technology) spēļu automātus, R. Kalebra

pirms to uzstādīšanas nelikumīgi nomainīja šo programmu kodus. Tas viņam deva iespēju pārņemt kontroli pār spēļu automātu

funkcijām un gūt no tā mantisku labumu. 2008. gadā ASV tiesu iestādes izvirzīja viņam apsūdzību par sazvērestību preču

viltošanā un realizācijā, un 2009. gadā Latvija, pamatojoties uz ASV un Latvijas izdošanas līgumu, šo personu izdeva ASV.

Savukārt 2010. gadā Lasvegasas rajona tiesa viņam par šo noziegumu piesprieda brīvības atņemšanu uz diviem gadiem.
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Aprakstītajā gadījumā R. Kalebra nevis fiziski ietekmēja automāta darbību, bet gan ar automatizēto datu apstrādes sistēmu

nelikumīgi piekļuva spēļu automāta programmatūrai un mainīja tās mērķus un kodu, un šādas pārprogrammētas ierīces

realizēja patērētājiem.

Krāpnieciskas darbības raksturojums

Lai noskaidrotu Krimināllikuma 177.  pantā paredzēto krāpniecisko darbību saturu, īpaša uzmanība jāvelta panta dispozīcijā

minētajiem vārdiem: "apzināti ievadot ADAS nepatiesus datus". No šīs vārdkopas izvērtēsim divu elementu – dati un apzināta

ievadīšana – saturu.

Dati. Krimināllikums nesniedz jēdziena "dati" saturu. Jēdziens "dati", tāpat kā jēdzieni "datorsistēma" un "informācijas sistēma",

ir tehniski jēdzieni. Termins "dati" ir cēlies no latīņu vārda "data", kas apzīmē ziņas, kuras kaut ko raksturo.  Savukārt otru

jēdziena "dati" nozīmi saista ar simboliem, burtiem un lielumiem, kas sagatavoti apstrādei automatizētās datu apstrādes ierīcē.

 Taču par datiem neviens normatīvs akts neatzīst fiziskus priekšmetus, piemēram, monētas, kuponus u.c. Tādējādi šādu

priekšmetu mehāniska ievadīšana automatizētajā datu apstrādes sistēmā nevar tikt atzīta par datu ievadīšanu ADAS.

Ar datiem datorkrāpšanas un citu kibernoziegumu izpratnē apzīmē tikai datorizētus datus. Šo datu definīcija sniegta Direktīvas

2013/40 ES 2. panta b) apakšpunktā, kas nosaka, ka "datorizēti dati ir faktu, informācijas vai konceptu atveidojums formā, kas ir

piemērota apstrādei informācijas sistēmā, tostarp programma, kas piemērota tam, lai informācijas sistēmā izraisītu kādu

darbību". Tātad tiesību piemērotājam, pirms lemt, vai attiecīgais nodarījums kvalificējams kā datorkrāpšana, ir nepieciešams

noskaidrot, vai aizdomās turamā persona ADAS ir veikusi darbības, kas saistītas ar apzinātu datorizētu datu ievadīšanu.

Apzināta datu ievadīšana. Datu ievadīšana ADAS ir uzskatāma par automatizētās datu apstrādes procesa (informācijas aprites)

sastāvdaļu. Valsts informācijas sistēmu likums datu apstrādi definē kā: [..] informācijas ierosināšanu, radīšanu, apkopošanu,

uzkrāšanu, apstrādāšanu, izmantošanu un iznīcināšanu. Līdz ar to datu ievadīšana ADAS var notikt tikai tad, ja tā var ietekmēt

ADAS sistēmā esošo datu apstrādes procesu. Tomēr ir nepieciešams atcerēties, ka jebkuras ADAS pamatfunkcija ir automatizēta

datu apstrāde, tas ir, informācijas aprites procesa nodrošināšana. Tāpēc ir jāuzsver, ka Krimināllikums  prasa, lai, kvalificējot

darbību par datorkrāpšanu, tiktu konstatēts, ka datu ievadīšana ir veikta apzināti ar mērķi nelikumīgi ietekmēt datu apstrādes

procesu un ar nolūku iegūt citai personai piederošu tiesību, īpašuma vai citu mantisku labumu. ADAS datu apstrādes procesā

var tikt izmantota gan kā rīks, ar kuru dati tiek ievadīti, gan kā objekts, kas glabā datus, gan arī kā medijs datu pārraidei.

Tāpēc vajadzētu nošķirt darbības, kuras nevar tikt uzskatītas par datu ievadīšanu, piemēram, krāpnieka nosūtīta parasta

elektroniska ziņa, kas nesatur "pikšķerēšanas" instrumentus. Šādu shēmu izmanto tā sauktie Nigērijas krāpnieki. Ja persona,

atsaucoties uz vēstuli, atdod krāpniekam savu īpašumu vai tiesības uz to, cietušais ir fiziska persona, kas ir uzticējies

krāpniekam. Tādējādi, ja ADAS izmantots tikai kā medijs konkrētas informācijas nosūtīšanai, bet lēmumu, ar kuru krāpnieks var

iegūt cietušajam piederošu mantu vai tiesību uz to, pieņem konkrētā fiziskā persona, darbības ir kvalificējamas saskaņā ar

Krimināllikuma 177. pantu.

Tomēr tiesu praksē ir sastopami gadījumi,  kad darbības, kas saistītas ar citai personai piederošu nelikumīgu elektronisko

maksāšanas līdzekļu (internetbankas lietotājvārdu un paroli) izmantošanu, lai iegūtu uz tās vārda kredītu, tika kvalificētas kā

datorkrāpšana, kaut gan no lietas materiāliem bija redzams, ka lēmumu par kredīta piešķiršanu pieņēma nevis automatizētā

sistēma, bet gan konkrēts kredītiestādes darbinieks – fiziska persona.

Datorkrāpšanas izplatītākie modus operandi

Kaut arī Krimināllikums tieši paredz atbildību par apzināti nepatiesu datu ievadīšanu, tomēr diezin vai būtu pareizi tiesību

piemērotājam ignorēt pārējās sistēmā esošo datu modifikācijas tehnikas, ja aizdomās turamās personas nodoms ir bijis gūt citai

personai piederošu mantu vai mantisku labumu.

Teorijā krāpnieciskās darbības tiek iedalītas divās galvenajās grupās: 1) datu krāpšana un 2) krāpšana programmēšanas jomā.

 Pirmajā gadījumā runa ir par apzināti nepatiesu datu ievadīšanu ADAS vai arī tādu darbību veikšanu, kas modificē sistēmā

glabāto informāciju, lai veiktu krāpnieciskas darbības. Otrajā gadījumā darbības tiek veiktas, lai ietekmētu ADAS programmas

kodu. Kā piemēru var minēt grāmatvedības vai uzskaites programmu grozīšanu, lai noapaļotu atskaitēs atlikumu un

piesavinātos slēpto naudu.

Pikšķerēšana (phishing) ir viena no pašlaik visizplatītākajām datorkrāpšanas formām, kas īpaši raksturo datorkrāpšanas kā

quasi kibernozieguma veidu. Saskaņā ar Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas statistiku 2014.

gada pirmajā ceturksnī valstī reģistrēti 17 augstas prioritātes incidenti, kas saistīti ar "pikšķerēšanu".

"Pikšķerēšana" ir tīša krāpnieciska darbība, kas ar e-pasta vai mobilā telefona starpniecību, uzdodoties par "leģitīmu" datu

apstrādes institūciju (banku, apdrošināšanas kompāniju u.c.), tiek vērsta pret konkrētu personu, lai izkrāptu no personas

sensitīvus personas datus saturošu informāciju, piemēram, kredītkaršu, e-banku lietotājvārdus, paroles, kontus u.c.

Šī nodarījuma darbība ir iedalāma divos posmos.

Darbība, kas saistīta ar konkrētu e-pasta vai īsziņas nosūtīšanu potenciālajam upurim. Krāpnieks, uzdodoties par leģitīmas

institūcijas, piemēram, bankas, pārstāvi, lūdz potenciālo cietušo sazināties ar banku, lai precizētu vai atjaunotu e-bankas pieejas

identifikatorus (lietotājvārdu, paroli, konta numurus u.c.). Ja persona, saņemot šādu informāciju, uz to nereaģē un to izdzēš no

ADAS ierīces, protams, nekādas kaitīgas sekas neiestājas. Tieši šis pirmais darbības posms ir iemesls, kāpēc šo modus operandi
sauc par pikšķerēšanu, jo faktiski tā ir darbība, kas ir ļoti līdzīga makšķerēšanai vai precīzāk – "lētticīgo makšķerēšana

internetā".  Makšķerējot zivis, ir nepieciešama makšķere ar āķi. Tieši šāds mehānisms ar "elektronisku āķi" ir pikšķerēšanas

pamatā, jo, lai krāpšana izdotos, cietušajam fiziski ir e-ziņa jāaktivizē vai arī jāpiezvana uz šādā ziņā norādīto tālruni.
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Tātad šajā pirmajā stadijā krāpšanas darbība ir vērsta tieši pret personas apziņu, un teorētiski tā varētu tikt kvalificēta pēc KL

177. panta, jo izkrāpšanas darbība šajā stadijā nav saistīta ar automatizēto datu apstrādi. Šāda situācija būtu iespējama

gadījumos, kad aizdomās turamajam tiktu inkriminēts krāpšanas mēģinājums, izmantojot elektroniskās ziņas nosūtīšanu, lai

izkrāptu no personas elektroniskos maksāšanas līdzekļus. Tomēr neatkarīgu iemeslu dēļ noziegumu viņam nav izdevies novest

līdz galam, piemēram, potenciālais cietušais nav šādai ziņai noticējis un ziņu izdzēsis.

Otrais posms sākas pēc tam, kad persona šo "e-āķi" norij, tas ir, aktivizē krāpniecisko ziņu. Šādā situācijā tālākā darbība jau

satur KL 177 . panta dispozīcijā paredzēto automatizēto datu apstrādi. Proti, krāpnieciskā darbība ir tieši saistīta ar viltu iegūto

elektronisko datu apstrādi, lai iegūtu cietušajam piederošo mantu vai tiesības uz to. Lai realizētu šo krāpšanas stadiju, krāpnieks

izmanto speciāli šim mērķim izstrādātas datorprogrammas.

Praksē tiek identificētas vairākas "pikšķerēšanas" tehnikas, piemēram: 1) ievilinošie (luring) e-pasti, kas parasti satur izdevīgus

piedāvājumus, piemēram, saistībā ar loterijām u.tml.; 2) neatlaidīgie (urgent) e-pasti, kas parasti satur informāciju, ka izdevīgais

piedāvājums pieejams tikai neilgu laiku u.tml.; 3) saite uz citu e-resursu – aktivizējot saiti uz e-resursu, krāpnieks iegūst no

cietušā nepieciešamo informāciju par viņa elektroniskajiem maksāšanas līdzekļiem; 4) mēstuļu (spam) ziņas – "pikškerēšanas"

ziņas tiek sūtītas lielam daudzumam nenoteiktu adresātu; tās, izmantojot konkrētās ADAS drošību vājās vietas, iegūst pieeju

sistēmā glabātai sensitīvai informācijai; 5) vispārējas (generic) ziņas – tās nav adresētas konkrētai personai, bet satur vispārēju

uzrunas formu, piemēram, cienījamais pircēj, un citas.

Tādējādi visas iepriekš aprakstītās metodes ir vērstas uz cietušajam kaitīgu seku iestāšanos. Turklāt šādu kaitīgu seku iestāšanās

iespējama, tikai veicot cietušajam piederošo automatizēto datu iegūšanu ar viltu. Ja krāpnieka darbības satur abas aprakstītās

darbības un to rezultātā nelikumīgi iegūtas tiesības uz cietušā mantu vai citu mantisku labumu, nodarījums kvalificējams pēc

Krimināllikuma 177.  panta.

Telefonkrāpšana – krāpnieka darbība, kas saistīta ar nelikumīgu tiesību uz informācijas pakalpojumu telekomunikāciju jomā,

kas veikta, lai iegūtu iespēju izmantot telefonizācijas (balss, datu u.c.) pakalpojumus bez maksas vai par samazinātu maksu.

Viens no izplatītākajiem krāpšanas paņēmieniem ir tā sauktā abonentu krāpšana  (subscription fraud), kurā krāpnieks ar

dažādām metodēm iegūst cietušā abonenta datus. Tādējādi krāpnieks iegūst kontroli arī pār cietušajam pieejamajiem

informācijas pakalpojumiem.

Pagājušā gadsimta beigās Latvijā bija vairāki gadījumi, kad krāpnieki fiziski piekļuva "Lattelecom" sakaru kabelim un,

pieslēdzoties tam, nelikumīgi ieguva citai personai piederošas tiesības uz kādu maksas telekomunikāciju pakalpojumu, bet

rēķins par šo pakalpojumu tika nosūtīts likumīgajam stacionāro telefonu abonentam. Kopš tā laika ir ievērojami pieaugusi

mobilo sakaru tīklu nozīme un tāpēc arī ir attīstījušās krāpšanas tehnikas.

Tomēr neatkarīgi no modus operandi krāpnieka mērķis ir palicis nemainīgs, proti, ar viltu iegūt tiesības uz konkrēto maksas

pakalpojumu, piemēram, intīmpakalpojumiem, viesabonēšanas pakalpojumiem u.c. Pie šiem krāpšanas veidiem var pieskaitīt

arī personas identitātes zādzības sociālajos tīklos un citus gadījumus. Realizējot šo krāpšanas veidu, krāpnieks izmanto "legālu"

abonenta informāciju un tāpēc tam nav nepieciešams veikt darbības pret ADAS sistēmas drošības līdzekļiem.

Jurisdikcija

Dažādi starptautiski pētījumi, piemēram, Pricewaterhouse Coopers, Arbor Network un citi, liecina, ka ap 40% no visiem

kiberuzbrukumiem tiek veikti no ārvalstīm. Īpaši tas attiecas uz Krimināllikuma 177.  panta otrajā un trešajā daļā paredzētiem

noziegumiem, jo saistībā ar datorkrāpšanām var būt situācijas, ka aizdomās turamās personas, kas dzīvē nekad reāli nav tikušās

un dzīvo katra savā valstī, vienošanos par krāpnieciskas darbības izdarīšanu ir noslēgušas, komunicējot sociālos tīklos vai citā

e-resursā.

Nereti, lai varētu veikt krāpnieciskās darbības un iegūtu nelikumīgi citai personai piederošu mantisku labumu, ir nepieciešama

vairāku komponentu absolūta kopdarbība.  Protams, ka valstīm, kuru pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji ir aizdomās turamās

personas, ir tiesības vērst pret tiem savu jurisdikciju par jebkura nodarījuma izdarīšanu. To paredz arī Krimināllikuma 4. panta

pirmā daļa.

Persona atzīstama par vainīgu krāpšanas izdarīšanā, ja tās nodarījumā ir konstatētas visas noziedzīgā sastāva pazīmes –

noziedzīgā nodarījuma objekts, objektīvā puse, subjekts un subjektīvā puse. Nereti tādi kibernoziegumi kā, piemēram,

datorkrāpšana, patvaļīga piekļuve, izmantojot citai personai piederošas tiesības, vai nelikumīga sistēmas datu traucēšana pēc

būtības satur vienas un tās pašas darbības, jo nav iespējams likumīgi piekļūt sistēmai, ja šim nolūkam netiek izmantota šim

mērķim speciāli izstrādāta programmatūra vai ierīce, vai arī citai personai piederoši identifikatori (parole, lietotājvārds), kas

dod tiesības uz citai personai piederošu mantu vai mantisku labumu.

Tādējādi šīs darbības un līdz ar to nodarījuma kvalifikācija ir atkarīga no nozieguma izdarīšanā iesaistīto personu nodoma

noskaidrošanas. Ja procesa virzītājs nevar konstatēt personas nodomu nelikumīgi iegūt svešu mantu vai tiesības uz mantisku

labumu, persona nevar tikt atzīta par vainīgu krāpšanā, jo trūkst krāpšanas subjektīvās puses.

Situācijās, kad grupas vai organizētās grupas dalībnieki katrs dzīvo savā valstī, piemēram, Latvijā, Brazīlijā, ASV, bet kaitīgās

sekas ir vērstas pret personām, kas atrodas vēl kādā citā valstī, ir jāņem vērā, ka katrai no šīm valstīm ir tiesības uz jurisdikciju

konkrētās datorkrāpšanas izmeklēšanā, gan pamatojoties uz personālo,  gan arī seku  jurisdikcijas doktrīnu.

Līdz ar to šādās situācijās var rasties pozitīvs jurisdikcijas konflikts, proti, viena vai vairākas valstis pretendē uz viena un tā paša

nodarījuma jurisdikciju. Vērtējot šos apstākļus, procesa virzītājam vajadzētu ievērot teorijā un praksē nostiprināto principu, ka

prioritāte uz jurisdikciju ir tai valstij, kura pirmā uzsākusi šādu kriminālprocesu, vai arī valstij, kurā atrodas lielākā

pierādījumu daļa.
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Secinājumi

1. Krāpšana ir svešas mantas vai tiesību uz šādu mantu iegūšana, izmantojot uzticēšanos vai ar viltu. Savukārt datorkrāpšana
ir svešas mantas vai tiesību uz šādu mantu, vai citu mantisku labumu iegūšana, apzināti ievadot automatizētā datu apstrādes

sistēmā nepatiesus datus, lai ietekmētu tās resursu darbību.

Kā redzams no abu nodarījumu legāldefinīcijām, tām pilnīgi sakrīt nozieguma sekas un nozieguma subjektīvā puse. Lai

personai inkriminētu krāpšanu vai datorkrāpšanu, ir nepieciešams konstatēt sekas – vai persona ir nelikumīgi ieguvusi citai

personai piederošu mantu vai tiesības uz kādu citu mantisku labumu, kā arī subjektīvo pusi – vai personai ir bijis tiešs (netiešs)

nodoms ar uzticēšanos vai viltu iegūt citai personai piederošu mantisku labumu.

2. Tomēr datorkrāpšanai salīdzinājumā ar krāpšanu ir atšķirīgs noziedzīgā nodarījuma apdraudējuma objekts. Krāpšanas

gadījumā vainojamās personas darbības tiek vērstas pret konkrētas fiziskas personas apziņu. Savukārt datorkrāpšana var tikt

izdarīta, tikai vēršoties pret automatizētu datu apstrādes sistēmu (ADAS).

Termins "automatizēta datu apstrādes sistēma" ietver datorsistēmu, tīklu, tehnisko un informācijas resursu kompleksu, kam ir

lietotāju pieeja. Tādējādi par automatizētu datu apstrādes sistēmu Krimināllikuma izpratnē atzīstama jebkura ierīce, kuras

primārais mērķis ir automatizēta datu apstrāde. Turklāt ADAS ir integrēta ar elektroniskiem tīkliem un tai ir lietotāju pieeja,

piemēram, mobilais telefons, ar tīklu savienots dators, planšete u.c.

Par ADAS nav atzīstamas sadzīves elektroniskās ierīces, spēļu, biļešu, kafijas u.c. automāti, kuru galvenais uzdevums ir par

samaksu sniegt konkrētai personai mantisku tiesību vai konkrētu mantu, jo to primārā funkcija nav automatizēta datu apstrāde.

3. Automatizēta datu ievadīšana. Krimināllikuma 177.  pants prasa procesa virzītājam pierādīt, ka darbība ir saistīta ar

nelikumīgu datu ievadīšanu. Datu ievadīšana ADAS var notikt tikai tad, ja tā var ietekmēt ADAS sistēmā esošo datu apstrādes

procesu. Datu ievadīšana ir normāla ADAS datu apstrādes funkcija.

Kā jau tika minēts, nereti tiesu praksē tiesas kļūdaini izprot jēdzienu "dati". Dati ir saistāmi ar simboliem, burtiem, lielumiem,

kas sagatavoti apstrādei automatizētās datu apstrādes ierīcē. ADAS datu apstrādes procesā var tikt izmantota gan kā rīks, ar

kuru dati tiek ievadīti, gan kā objekts, kas glabā datus, gan arī kā medijs datu pārraidei.

Taču nekādas saistības ar datu apstrādi nav personu darbībām, kas saistītas ar fizisku darbību pret konkrēto apdraudējuma

priekšmetu – sišana, speršana, monētu, kuponu iemešana automātos, ierīču atslēgšana no strāvas padeves. Šādos gadījumos

vainojamās personas darbības ir kvalificējamas atbilstoši tradicionāliem nodarījumu sastāviem, piemēram, kā zādzība, kas

izdarīta no glabātavas (Krimināllikuma 175. panta trešā daļa), u.c.

4. Darbības, kas saistītas ar nelikumīgu datu ievadīšanu automatizētu datu apstrādes sistēmā, ir nepieciešams konstatēt, arī

inkriminējot nodarījumus pēc Krimināllikuma 241. un 243. panta. Tomēr šo nodarījumu objekts, sekas un subjektīvā puse ir

atšķirīga, jo nav vērsta uz citai personai piederoša mantiska labuma iegūšanu, bet gan uz citu, ar likumu aizsargāto, interešu

apdraudējumu.
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