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17. FEBRUĀRIS 2015 /NR. 07 (859) SKAIDROJUMI. VIEDOKĻI

Krimināllikuma 193. un 193.1 panta piemērošanas teorētiskās un
praktiskās problēmas

Liriska atkāpe juridiskā kontekstā. Ātro kredītu kompāniju piedāvātie pakalpojumi ir radījuši jaunu

noziedznieku kategoriju. Viņu galvenais mērķis ir tikt pie ātrā kredīta, izmantojot citai personai piešķirtas

tiesības, un nemaksāt par to. Dažiem likumpārkāpējiem tas pat ir kļuvis par ģimenes biznesu. Kamēr sodu izcieš

vīrs, biznesu turpina sieva, citā gadījumā, tiklīdz persona izcietusi sodu, tūdaļ atkal atsāk šo nodarbi, jo pēc

cietuma taču nepieciešami iztikas līdzekļi.

Kāpēc to nedarīt, ja pasaule ir pilna ar lētticīgiem ļautiņiem, kuri par simbolisku samaksu ir gatavi vai nu kādā bankā noslēgt

līgumu par attālinātas bankas lietošanu, vai uz paplātes atdot svešai personai savus personas datus, bankas kodu kartes, kontu

numurus un citus identifikatorus par kaut kāda "brīnumaina" pakalpojuma solījumu. Parasti tie ir piedāvājumi lēti noformēt

kredītu, apsolījums pieņemt darbā kāda vadošā amatā u.c. Kā norāda K. Balodis savā rakstā "Rīgas Hārlema", visvairāk

direktoru vienkopus var sastapt Maskavas ielā 208 – Rīgas patversmē.  Tas uzskatāmi raksturo ātro kredītu izkrāpšanas

dinamiku. Turklāt dīvaini ir tas, ka neviens no šiem ātro kredītu pakalpojumu sniedzējiem nav izrādījis iniciatīvu, lai tiktu atzīts

par cietušo kriminālprocesā. Tagad pietiks lirikas un pāriesim pie lietas būtības, jo pētījuma uzdevums ir izvērtēt šo darbību

juridiskos aspektus.

Tipiska situācija: lieta Nr. 11096084013/ KA 07-710-14/5. Pirmā darbība: N.M. vienojās ar P.C., ka to pieņems darbā. Lai to

izdarītu, P.C. bija jāatver norēķinu konts bankā un jāpieslēdz interneta banka darba algas saņemšanai. P.C., kas to arī izdarīja un

pieslēdza attālinātās bankas pakalpojumu, saņēma lietotāja vārdu, paroli un kodu karti. N.M., par ieganstu minot

nepieciešamību izmantot P.C. datus, lai to noformētu darbā kā nodokļu maksātāju, protams, datus piesavinājās. Otrā darbība:

N.M., nelikumīgi izmantojot iegūtos datus, P.C. vārdā iesniedz kredīta pieprasījumus ikdienā plaši reklamētajām ātro kredītu

kompānijām, uzticībai no P.C. konta pārskaita vienu centu vai santīmu un attiecīgais komersants P.C. kontā ieskaita kredītu.

Trešā darbība: saņemto kredītu N.C. nelikumīgi pārskaita uz savu vai savu paziņu kontu, pēc tam to izlietojot savām

vajadzībām.

Šo ideāli tipisko situāciju ņemšu arī par pamatu tālākā situācijas analīzē. Protams, ka atkarībā no lietas apstākļiem situācijas var

atšķirties, tomēr visu apsūdzību pamatā ir iepriekš aprakstītās darbības. Dīvaini ir tas, ka pie daudzmaz līdzīgiem apstākļiem

tiesas atšķirīgi vērtē šādus nodarījumus. Dažas tiesas šādas darbības tiesā pēc Krimināllikuma (turpmāk tekstā – KL) 193. panta,

savukārt citas – pēc KL 193.  panta, turklāt nereti atšķiras arī piemērotās pantu daļas. Krimināllikuma 193. pants paredz

kriminālatbildību par nelikumīgām darbībām ar maksāšanas līdzekļiem, tostarp arī elektroniskajiem maksāšanas līdzekļiem,

savukārt 193.  pants paredz kriminālatbildību par datu, programmatūras un iekārtu iegūšanu, izgatavošanu, izplatīšanu,

izmantošanu un glabāšanu nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem.

Maksāšanas līdzekļa, tostarp arī elektroniskā vai bezskaidras naudas (non-cash payment), definīciju sniedz Kredītiestāžu likums.

Minētā likuma 1. panta 38. punktā maksāšanas līdzeklis tiek definēts kā līdzeklis (atsevišķi vai kopā ar citu maksāšanas līdzekli)

vai maksājuma instruments, kurš ļauj tā lietotājiem saņemt skaidru naudu vai citas lietas, saņemt vai veikt maksājumus, dot

rīkojumu naudas līdzekļu pārvedumam vai apstiprināt naudas līdzekļu pārvedumu un kuru kā maksāšanas līdzekli pieņem arī

tās personas, kas nav laidušas apgrozībā šo maksāšanas līdzekli. Par maksāšanas līdzekļiem uzskata skaidru naudu, čekus,

maksājumu kartes (kredītkarte, debetkarte un citas tamlīdzīgas kartes), bankomātu kartes, maksājuma dokumentus,

elektronisko naudu, attālinātu elektronisko kredītiestāžu operāciju (globālajā datortīklā vai izmantojot datoru vai tālruni)

programmatūru un citus tamlīdzīgus līdzekļus. Var piekrist A. Berezinam, ka maksāšanas līdzeklis KL 193. un 193.  panta
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izpratnē ir saistāms tikai ar bezskaidras naudas maksāšanas līdzekli.  Tāpēc rakstā netiks apskatīti jautājumi, kas saistīti ar

skaidras naudas apriti, jo tos pamatā reglamentē Krimināllikuma 192. pants.

Eiropas Savienības Padomes 2001. gada 28. maija Pamatlēmuma par krāpšanas un viltošanas apkarošanu attiecībā uz

bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem  1. pantā bezskaidras naudas maksāšanas līdzeklis definēts kā "materiāls līdzeklis,

[..] kas savu īpatnību dēļ viens pats vai kopā ar citu (maksāšanas) līdzekli ļauj tā turētājam vai lietotājam pārskaitīt naudu vai

monetāru vērtību, kā, piemēram, kredītkartes, eiročeku kartes, citas finanšu iestāžu izdotas kartes, ceļojuma čeki, eiročeki, citi

čeki un vekseļi, kas ir aizsargāti pret imitāciju vai negodīgu izmantošanu, piemēram, ar noformējumu, kodu vai parakstu". Kā

redzams no šīs definīcijas, tā neietver darījumus, kas veikti elektroniskā bankā. Autors apskatīs arī citu valstu pieredzi saistībā

ar termina "maksāšanas līdzeklis" saturu.

2006. gada Augstākās tiesas vispārinājumā "Tiesu prakse lietās par nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem un

maksāšanas līdzekļiem"  (turpmāk tekstā – Vispārinājums) plaši tika apskatīti jautājumi par tādiem maksājumu līdzekļiem kā

kredītkartes, debetkartes, ceļojumu čeki un citi līdzekļi, kas aizsargāti pret imitāciju vai negodīgu izmantošanu, un secināts, ka

šī nozieguma priekšmeta izpratne un kvalifikācija tiesu praksē problēmas nav radījusi. Līdz ar to jautājumi, kas saistīti ar

minēto priekšmetu nelikumīgu izmantošanu, tiks vērtēti tikai ar bankas piešķirto tiesību identifikatoru – datu, kas dod tiesības

izmantot maksāšanas līdzekli, kvalifikācijas problēmām. Tāpēc raksta galvenais uzdevums ir izvērtēt tādus nodarījumus, kas

saistīti ar bankas pakalpojumiem tiešsaistē, kuros maksātājs, autentificējoties bankas datorsistēmā, izmanto internetbankas

programmatūru maksāšanas līdzekļa izveidošanai. Šos maksājumus sauc par maksājumiem internetā vai e-maksājumiem.

Pie maksājumiem e-vidē (internetā) pieskaita attālinātu maksājumu kartes darījumu; uz bankas pakalpojumiem tiešsaistē

balstītu kredīta pārvedumu vai tiešo debetu, kuros maksātājs izmanto tiešsaistes bankas portālu identifikācijai; maksājumus

caur e-pakalpojumu sniedzējiem, pie kuriem patērētājam ir atvērts individuāls konts, piemēram, e-maksājums "Mobilly" par

autostāvvietas izmantošanu; mobilās bankas pakalpojumus u.c., kur pakalpojumu apjoms ir atkarīgs no autentificēšanās bankas

automatizētajā datu apstrādes sistēmā.

Krimināllikuma ietverto objektu "datu" programmatūras un iekārtu, kas dod iespējas izmantot nelikumīgi finanšu instrumentus

un maksāšanas līdzekļus, saturs krimināltiesību zinātnē nav īpaši pētīts. Pievērsties šī jautājuma izpētei 2014. gada janvārī mani

lūdza Ģenerālprokuratūra, gatavojot lekcijas prokuroriem par kibernoziegumiem. Tad arī pirmo reizi pievērsu uzmanību

nodarījumiem, kas saistīti ar nelikumīgu maksāšanas līdzekļa izmantošanu. Toreiz Tiesu informācijas sistēmā atradu kādus 10

spriedumus saistībā ar šo tēmu. Tos izlasot, radās pārdomas par nodarījumu kvalifikācijas pareizību, jo nereti spriedumos

apsūdzība pēc KL 193. un 193.  panta faktiski nebija konkretizēta. Daudzos gadījumos tiesas, tostarp arī apgabaltiesas,

spriedumu konstatējošajā daļā uzskaita hronoloģiski visu lietā inkriminēto darbību kopumu un beigās norāda, ka ar šīm

darbībām apsūdzētais ir izdarījis nodarījumus, kas paredzēti Krimināllikuma 193., 193.  un 177. vai 180. pantā.

Prokuroru un AT tiesnešu mācībās minēju, ka šāda situācija var radīt jautājumus par Satversmes 92. pantā paredzēto tiesību uz

aizstāvību aizskārumu, jo neskaidras apsūdzības formula var norādīt uz iespējamu šādu tiesību pārkāpumu. Uz to vairākkārt ir

norādījusi arī Eiropas Cilvēktiesību tiesa (turpmāk – ECT), piemēram, 2011. gada 25. janvāra spriedums lietā Block v. Hungary,
pieteikuma Nr. 56282/09; ECT 2013. gada 5. marta spriedums lietā Varela Geis v. Spain, pieteikuma Nr. 61005/09. ECT uzsvērusi,

ka ir jāpiemēro īpaša rūpība, lai nodrošinātu, ka apsūdzētais tiek pienācīgi informēts par apsūdzību.

Praksē redzams, ka šīs kategorijas lietas faktiski tiek skatītas bez pierādījumu pārbaudes un arī apelācijas instances nevienu

spriedumu nav atcēlušas vai grozījušas saistībā ar noziedzīgā nodarījuma kvalifikācijas apstākļiem, bet gan izskatījušas tikai

apelācijas daļā par piespriesto sodu. Jāuzsver, ka mācības ir devušas rezultātu, jo, izpētot 2014. gadā pieņemtos spriedumus,

šādas problēmas nekonstatēju. Domājams, ka būtisku pavērsienu un vadlīnijas šo nodarījumu iztiesāšanā deva Augstākās tiesas

Krimināllietu departaments 2014. gada 2. oktobra lēmums lietā Nr. 11210051613/ SKK-453-2014. Šajā lēmumā departaments

norādīja uz vairākiem šajā lietas iztiesāšanā pieļautiem trūkumiem, tostarp saistībā uz tiesas pienākumu noskaidrot

nodarījuma faktiskos apstākļus neatkarīgi no tā, vai lieta skatīta bez vai ar pierādījumu pārbaudi, nepieciešamību pārbaudīt

normu konkurenci un citus svarīgus apstākļus. Šos jautājumus mēs pārrunājām arī Augstākās tiesas tiesnešu mācību laikā un

diskusijā pie Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja par kvalifikācijas jautājumiem, kas saistīti ar abu minēto pantu

piemērošanu.

Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas statistiku saistībā ar Krimināllikuma 193.  pantu 2013. gadā tika uzsākti 304 kriminālprocesi,

no tiem nosūtīti prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai 48 lietas; 2014. gadā uzsākti 212 procesi, no kuriem 33 nosūtīti

kriminālvajāšanas uzsākšanai. Diemžēl tiesu informācijas sistēmā nav iespējams konstatēt, cik šādas kategorijas lietu atrodas

tiesu tiesvedībā, jo, ievadot minētos pantus, tika norādīti vairāk nekā 1000 ierakstu. Tas tikai apstiprina faktu, ka tiesu

informatīvā sistēma konkrētu nodarījumu statistikas datu iegūšanai diemžēl nav efektīga. Tāpēc autors lietoja citu metodi, proti,

lūdza no dažādām pirmās instances tiesām un visām apgabaltiesām atsūtīt trīs līdz piecus spriedumus, kas saistīti ar attiecīgo
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problemātiku. Kopā tika atsūtīti 52 spriedumi. Tas ir pietiekami, lai varētu izdarīt zināmus secinājumus par tiesu praksi saistībā

ar KL 193. panta un 193.  panta piemērošanu. Jāpiebilst, ka netika analizēta sodu politika, bet tikai nodarījumu kvalifikācijas

jautājumi.

Īpašu pateicību vēlos izteikt visu apgabaltiesu priekšsēdētājiem, Krimināltiesu kolēģiju priekšsēdētājiem, Kuldīgas, Tukuma,

Cēsu, Ogres, Rēzeknes pilsētas tiesu priekšsēdētājiem, Kurzemes apgabaltiesas tiesnesei I. Rozītei, kas mani nodrošināja ar

pietiekamu tiesu spriedumu kopumu. Tāpat vēlos pateikties Latvijas Bankas Maksājumu sistēmas pārvaldes vadītājam E. Gailīša

kungam, Bankas IT daļas vadītājai I. Murānes kundzei, Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes asociētajam

profesoram Dr.iur. A. Lieljukša kungam par sniegtajiem padomiem raksta tapšanai. Ļoti vērtīgu pienesumu guvu arī diskusijā ar

Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas ekspertiem. Paldies arī Satversmes tiesas Juridiskā departamenta padomniekam K.

Tamužam par sagatavoto ECT spriedumu analīzi saistībā ar Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību konvencijas piemērošanu.

 

Viedoklis par personas "digitālās" finanšu identitātes zādzību

Juridiskajā literatūrā  ir pausts viedoklis, ka Krimināllikums pienācīgi neaizsargā personas finanšu identitāti. Identitātes

zādzības koncepts tiek plaši attīstīts ASV, kur vienā pētījumā bija minēti pat 50 noziedzīga nodarījuma veidi, kas saistīti ar

personas identitātes nelikumīgu iegūšanu un izmantošanu. S.V. Brenere (S.W. Brenner) uzskata, ka gadījumus, kad persona

iegūst citai personai piederošu mantisku labumu, izmantojot šīs personas identifikatorus, būtu vēlams kvalificēt kā zādzību.

Tomēr viņa atzīst, ka galvenokārt cietušie no šādas identitātes "zādzības" pamatā ir apkrāptās bankas vai komersanti.  Tātad

faktiski viņa runā nevis par zādzību, bet gan krāpšanu. Šim terminam saturiskais apjoms ir neapšaubāmi plašāks par zādzības

objektiem, jo tā aptver jebkuru mantisku labumu, tostarp tiesības un pakalpojumus.

Teorijā un arī praksē nav izkristalizējies viedoklis, ko saprast ar finanšu identitāti, kādi ir tās elementi. Parasti tā saturs tiek

apskatīts saistībā ar šī identitātes veida nelikumīgas izmantošanas gadījumiem. Piemēram, N. van den Meilena (Van den Maylen)

uzskata, ka ar finanšu identitātes zādzību jāsaprot ļaunprātīga citai personai piederošu identifikatoru izmantošana ar nodomu

nelikumīgi iegūt finansiālu labumu.  No tā var secināt, ka ar finanšu identitāti saprot jebkurus datus, kas dod iespēju personai

izmantot skaidras vai bezskaidras naudas maksājumus.

Kā redzams iepriekš minētajos piemēros, juridiskajā literatūrā autori nereti zināmā mērā "spēlējas" ar terminiem "zādzība" un

"krāpšana". Turklāt nereti attiecina vienas un tās pašas pazīmes gan uz vienu, gan otru nodarījumu. Šo apstākli autors ir

norādījis iepriekšējā rakstā par datorkrāpšanu.  Tomēr katram no šiem nodarījumiem Latvijas krimināltiesību sistēmā ir

atšķirīga objektīvā un subjektīvā puse. Turklāt reti kura valsts atzīst, ka terminu "zādzība – kustamas mantas nelikumīgu

izņemšanu no valdījuma" var attiecināt uz datu vai informācijas nolaupīšanu. Arī ES Komisijas pētījumā par identitātes

zādzībām uzsvērts, ka ES nepastāv vienota pieeja identitātes zādzības (nolaupīšanas) satura noteikšanai. Tāpēc dažas valstis

atbilstoši nacionālās valsts krimināltiesību doktrīnai lieto terminu "identitātes zādzība", citas – "identitātes krāpšana", savukārt

vēl citas izvēlas kriminalizēt ar identitātes nelikumīgu iegūšanu saistītus darbību veidus.

Piemēram, "Eurofinas-ACCIS" ziņojumā par krāpšanas novēršanu un datu aizsardzību secināts, ka dalībvalstu krimināllikumos

krāpšanas nozieguma legāldefinīcijas būtiski atšķiras. Tomēr visām valstīm krāpšanas legāldefinīcijās ir ietverti šādi kopīgi

elementi: jābūt cietušajam, darbībai ir jābūt tīšai un saistītai ar nepatiesu faktu interpretāciju, mērķim jābūt saistītam ar

mantiska labuma iegūšanu un ekonomisku zaudējumu nodarīšanu trešajai personai.  Īpaši minētā ziņojuma 2.1. punktā ir

uzsvērts fakts, ka tas, ka dalībvalstī Krimināllikumā nav speciāla panta par identitātes zādzību vai krāpšanu, nenozīmē, ka šajās

valstīs vispār netiek paredzēta kriminālatbildība par šādiem nodarījumiem. Piemēram, Igaunijas Krimināllikuma  157.

pants paredz atbildību par sensitīvu personas datu atklāšanu, ja tas cietušajam ir nodarījis būtisku kaitējumu vai arī

apdraudējis citas personas ar likumu aizsargātu interesi. Turklāt Krimināllikuma 157.  pants paredz atbildību par nelikumīgu

personas identitātes izmantošanu, tas ir, par tādu personas datu, kas identificē vai var identificēt citas personas identitāti, vai

šādu datu pieejas nodrošināšanu, ja tas izdarīts bez datu subjekta piekrišanas ar mērķi apzināti radīt nepareizu priekšstatu par

šo personu, ar mērķi apdraudēt citas personas ar likumu aizsargātās intereses vai slēpt nozieguma izdarīšanu. J. Janums savā

rakstā bija īpaši atsaucies uz šo Igaunijas piemēru. Tomēr tas, ka Igaunijas likumdevējs paredz kriminālatbildību par sensitīvu

personas datu atklāšanu, gan par citu personas datu nelikumīgu izmantošanu, nosaucot tos par "personas identitāti", nenozīmē,

ka Latvijā šāda ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu nodrošinātā interese, tostarp finanšu informācija, pēc būtības

netiek aizsargāta Krimināllikumā.

Finanšu informācijas jēdzienu un saturu nav iespējams precīzi noteikt. Tās apjoms izriet no tā, vai pēc datiem vai informācijas

var identificēt – atpazīt konkrēto personu, kurai attiecīgā informācija pieder, un vai tai ir nozīme, veicot finanšu operācijas.

Analizējot dažādās vārdnīcās termina "finanšu informācija" saturu, var secināt, ka pie šādas informācijas pieder, piemēram,
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norēķinu karšu numuri, personas kredītvēsture, konta bilance un citi dati, kas var tikt izmantoti, veicot dažādas monetāras

operācijas. Tomēr nav iespējams sniegt izslēdzošu finanšu informācijas jēdzienu, jo to pamatā nosaka pēc lietošanas mērķa,

proti, kādam nolūkam dati tiek izmantoti. Līdzīgi tas ir arī ar finanšu identitāti.

Līdz ar to informāciju, kas saistīta ar personas finanšu identitāti, nosacīti varam iedalīt:

1. tieši personu identificējoša informācija – vārds, uzvārds, personas kods, personas apliecinoša dokumenta – pases vai

identifikācijas kartes numurs, personas kods, citi personu apliecinoši dokumenti, deklarētā vai faktiskā dzīvesvieta

(juridiskām personām – komersanta nosaukums, reģistrācijas Nr., ko piešķir Uzņēmumu reģistrs, nodokļu maksātāja Nr.,

komersanta juridiskā adrese u.c. – tā ir informācija, uz kuras pamata kredītiestāde noslēdz ar klientu maksājumu

pakalpojuma līgumu);

2. pamatojoties uz personu identificējošu informāciju, kredītiestāde ar konkrēto personu noslēdz maksājuma pakalpojuma

līgumu, tostarp internetbankas, mobilā telefona bankas u.c., un piešķir tiem maksājuma turējuma konta tiesības, piešķirot

unikālu, konkrētai personai piederošu bankas konta numuru;

3. lai nodrošinātu maksājuma pakalpojumu, maksājuma iestāde – komercsabiedrība, kas, saņēmusi licenci, maksājumu

iestādes darbībai piešķir maksātājam (personai, kas ir konta turētājs) lietotāja vārdu, pastāvīgo vai mainīgo paroli.

Papildus atkarībā no apgrozījuma apjoma maksājumu iestāde nodod maksātāja turējumā kodu karti, kalkulatoru un citus

rīkus, kas nepieciešami, lai persona spētu piekļūt maksājuma iestādes automatizētajai datu apstrādes sistēmai un saņemt

maksājuma pakalpojumus. Lai saņemtu attālinātu (internetbankas, mobilās bankas u.c. maksājuma pakalpojumu,

maksātājam ir jāspēj pierādīt, ka viņš ir persona, kurai maksājuma iestāde ir piešķīrusi pakalpojuma tiesības. Tātad jāspēj

autentificēties atbilstoši 2010. gada 25. februāra Maksājumu pakalpojumu likuma, kas kopš 2011. gada 17. marta pārdēvēts

par Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumu (turpmāk – Maksājumu pakalpojumu likums), 1. panta 25.

punktā noteiktās procedūras – autentifikācijas – prasībām. Maksātājs nevar piekļūt automatizētai datu apstrādes sistēmai,

ja viņam nav visu šo iepriekš 2. un 3. punktā uzskaitīto datu. Tātad tiesības persona iegūst, tikai izmantojot visu šo datu

kopumu.

Atbilstoši ES Direktīvas 95/46/EK  "Par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti" 2.a

pantam personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu);

identificējama persona ir tā, kuru var identificēt tieši vai netieši, norādot reģistrācijas numuru [personas kodu] vai vienu vai

vairākus šai personai raksturīgus fiziskās, fizioloģiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktorus. Minētā

Direktīva transponēta Fizisko personu datu aizsardzības likumā. Šī likuma 2. panta 2. punkts nosaka: "Personas dati ir jebkāda

informācija, kas attiecas uz identificējamu vai identificējamo personu." Datu valsts inspekcijas izstrādātais buklets "Personas

datu aizsardzība" norāda, ka fizisko personu dati aptver arī finanšu informāciju.  Turklāt ES Datu aizsardzības vadlīnijās 23.

punktā  citastarp norādīts, ka personas dati aptver arī personas kodu, nodokļu maksātāja kodu, algas informāciju, ienākumus

un īpašumus, biometrisko informāciju, IP adresi, ar datu pārraidi saistītus datus (traffic un subscriber data) un arī citus datus,

kurus iegūstot var identificēt personu. Taču saistībā ar apskatāmo tematu runa var būt par personas digitālo identitāti.

Ar digitālo identitāti saprot tādus datus, kas sniedz iespēju personai izmantot konkrētās automatizētās datu apstrādes sistēmas

pakalpojumus. Parasti ar to saprot personai piešķirto lietotājvārdu un paroli, kā arī citus instrumentus, kas nepieciešami, lai

autorizētos konkrētajā automatizēto datu apstrādes sistēmā.  Tātad tie ir dati, kas apstrādājami automatizētā datu apstrādes

sistēmā. Maksājumu pakalpojumu likuma pirmā panta 27. punktā definēts termins "unikāls identifikators" – burtu, ciparu vai

simbolu kombinācija, ko maksājumu pakalpojumu sniedzējs nosaka maksājuma pakalpojuma izmantotājam un ko maksājuma

pakalpojuma izmantotājs norāda, lai nepārprotami identificētu otru maksājuma veikšanā iesaistīto maksājuma pakalpojuma

izmantotāju vai viņa maksājumu kontu. Ar šo likumdevējs ir paredzējis īpašu kārtību, lai šie dati tiktu izmantoti, personas

autentifikācijas un identifikācijas procesā bankas vai cita komersanta automatizētajā datu apstrādes sistēmā.

Autentifikācijas procesā sistēma tehniski pārbauda, vai persona, kas vēlas piekļūt sistēmai, ir tā, par ko uzdodas. Tādējādi

autentifikācija noskaidro, kas ir konkrētā persona. Savukārt identifikācijas (autorizācijas) procesā sistēma pārbauda lietotāja

tiesību apjomu, kuru tam ir piešķīris sistēmas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs. No krimināltiesību viedokļa tā ir lietotāja

piekļuves tiesību pārbaude automatizētā datu apstrādes sistēmā.  Tātad "finanšu digitālā identitāte" aptver to tiesību apjomu,

ko konkrētās finanšu iestādes sistēmas īpašnieks ir piešķīris konkrētai personai (fiziskai un juridiskai). Piemēram, "Swedbank",

 pārbaudot personai piederošās tiesības lietot internetbanku, par tādiem atzīst lietotājam piešķirto unikālo internetbankas

lietotāja numuru, pastāvīgo paroli un kodu no bankas izsniegtās kodu kartes vai arī kodu no kalkulatora. Kodu karte un

kalkulators ir bankas īpašums, taču uz tās nav norādīts lietotāja vārds un uzvārds. Tikai tad, ja lietotājs var norādīt visus trīs

iepriekš minētos identifikatorus, bankas sistēma to autorizē un dod viņam iespēju rīkoties ar tam piederošo kontu, tostarp

izveidojot maksāšanas pakalpojumu, tas ir, veikt operācijas ar personai piederošo bankas kontu. Līdzīga piekļuves tiesību

pārbaudes sistēma darbojas arī citās banku iestādēs.
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Tātad svarīgākais jautājums ir nevis par "finanšu identitātes" kā atsevišķa apdraudējuma objekta tiešu iekļaušanu

Krimināllikumā, bet gan – vai valsts ir radījusi juridiskus mehānismus personu likumīgo interešu aizsardzībai saistībā ar

maksāšanas līdzekļu un finanšu instrumentu izmantošanu, tostarp to datu izmantošanu, ko pieņemts dēvēt par datiem, kas

nodrošina finanšu identitāti.

Neizvēršot plašāku diskusiju par "identitātes" nolaupīšanas kriminalizāciju, uzskatu, ka atbildība par svešai personai piederošas

digitālās identitātes izmantošanu, ir paredzēta Krimināllikuma 241. pantā: (1) "Par patvaļīgu piekļūšanu automatizētas datu

apstrādes sistēmas resursiem, ja [..] tas izdarīts, izmantojot citai personai piešķirtas tiesības, un ja ar to radīts būtisks kaitējums."

Šis tiesību apjoms nodrošina personai iespēju izpildīt autentifikācijas un identifikācijas (autorizācijas) prasības un piekļūt

sistēmas resursiem to tiesību apjomā, kurus tam piešķīris sistēmas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs (turētājs). Papildus

minētajam jāuzsver, ka pat tad, ja nebūtu iepriekšminētais nozieguma sastāvs, Krimināllikuma 145. pants paredz atbildību par

nelikumīgām darbībām ar fiziskās personas datiem. Jebkuri personai piederoši vai piešķirti digitālie identifikatori ir tādi, kuri

tieši paredzēti personas identificēšanai, līdz ar to šādi dati ir atzīstami un arī attiecīgi aizsargājami kā fiziskās personas dati.

Tādējādi valsts ir izpildījusi savu pienākumu aizsargāt personas digitālo, tostarp finanšu, identitāti.

 

Nelikumīgas darbības ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem

Krimināllikuma 193. pants:

"(1) Par finanšu instrumentu iegūšanu vai atsavināšanu savā vai citas personas vārdā, pamatojoties uz finanšu instrumentu

tirgus iekšējo informāciju, kā arī par tirgus manipulācijām ar finanšu instrumentiem, ja ar to radīts būtisks kaitējums, –

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

sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par sveša finanšu instrumenta vai maksāšanas līdzekļa nolaupīšanu, iznīcināšanu, bojāšanu vai nelikumīgu izmantošanu –

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

naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(3) Par finanšu instrumenta vai maksāšanas līdzekļa viltošanu, kā arī par šāda viltojuma izplatīšanu vai izmantošanu, ja nav šā

likuma 192. pantā paredzētā nozieguma pazīmju, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz septiņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(4) Par finanšu instrumentu iegūšanu vai atsavināšanu savā vai citas personas vārdā, pamatojoties uz finanšu instrumentu

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

paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas lielā apmērā vai ja tās izdarījusi organizēta grupa, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar

probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Krimināllikuma 193.  pants:

(1) Par tādu datu iegūšanu vai izplatīšanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot finanšu instrumentu vai maksāšanas līdzekli, –

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

sodu.

(2) Par tādu datu izmantošanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot finanšu instrumentu vai maksāšanas līdzekli, vai par

programmatūras vai iekārtas izgatavošanu vai pielāgošanu šā likuma 193. pantā paredzēto noziegumu izdarīšanai, kā arī par

šādas programmatūras vai iekārtas iegūšanu, glabāšanu vai izplatīšanu tādā pašā nolūkā, –

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

naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas."

Minētie noziedzīgā nodarījuma sastāvi Krimināllikumā tikai iekļauti ar 2000. gada 14. jūnija likumu "Grozījumi

Krimināllikumā", kas stājās spēkā 2000. gada 28. jūnijā. Kaut arī abos pantos ir veikti vairāki grozījumi, tomēr tie pēc būtības

nav mainījuši KL 193. panta un 193.  panta ietverto noziedzīgā nodarījuma definīciju un tajā ietveramās pazīmes.
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Uzsākot minēto pantu analīzi, ir jānorāda, ka plaši jautājumi saistībā ar Krimināllikuma 193. panta objektu un objektīvo pusi ir

skatīti Vispārinājumā,  kur secināts, ka Krimināllikuma 193. pantā likumdevējs ir norādījis uz diviem nozieguma

priekšmetiem – finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem, kuru jēdziens ir sniegts citos normatīvajos aktos.

Vispārinājumā ir analizēts priekšmets – finanšu instruments, tomēr secināts, ka tolaik Latvijas tiesu sistēmā nebija lietas

apsūdzībā pēc Krimināllikuma 193. panta pirmās daļas. Līdz ar to finanšu instrumenta jēdziens arī netika vērtēts.

Tāpat Vispārinājumā ir norādīts, ka maksāšanas līdzekļa definīcija sniegta 1995. gada 5. oktobra Kredītiestāžu likumā un to var

arī attiecināt uz KL 193. pantu. Minētajā likumā citastarp par maksāšanas līdzekli atzīst čekus, maksājumu kartes, maksājuma

dokumentus un elektronisko naudu, attālinātu elektronisku banku operāciju (globālajā datortīklā vai izmantojot datoru vai

tālruni, programmatūras) un citus tamlīdzīgus līdzekļus. Vispārinājums veikts 2006. gadā, tāpēc svarīgi būtu apskatīt saistībā ar

noziedzīgā nodarījuma priekšmetu notikušās izmaiņas. Īpaši autors pievērsīsies elektroniskās naudas un attālinātas bankas

operācijas satura analīzei. Saistībā ar pēdējo ir arī jāizvērtē, vai Kredītiestāžu likumā ietvertā maksāšanas līdzekļa definīcija,

piemērojot to krimināltiesībās, sniedz tiesību piemērotājam skaidrību vai gluži otrādi – apgrūtina šo procesu un vai tā ir

piemērojama krimināltiesību mērķim. Tāpēc autors sniegs savu skatījumu par maksāšanas līdzekļa jēgu elektroniskajā vidē.

Veicot KL 193. panta analīzi, autors izteiks savu viedokli par konkrētā nodarījuma elementiem, īpaši objektu, priekšmetu un

objektīvo un subjektīvo pusi.

 

Nozieguma objekts

Jautājums par noziedzīga nodarījuma objektu gan teorijā, gan arī praksē ir saistīts ar personas ar likumu aizsargāto interesi, par

kuras aizskārumu likumdevējs ir paredzējis kriminālatbildību. Par šo jautājumu tiesību literatūrā ir izteikušies vairāki autori,

un vispār ir pieņemts uzskats, ka intereses aizsardzība sastāv no tiesiskā kārtībā noteiktas sankcijas, ko likumdevējs noteicis par

tiesību aizskārumu. Augstākās tiesas Vispārinājumā šis jautājums nav apskatīts.

Krimināllikuma 193. un 193.  pantā paredzētie nodarījumi Krimināllikumā ir iekļauti XIX nodaļā, un tos apvieno grupas

objekts, proti, šie nodarījumi ir vērsti pret tautsaimniecību. Krimināllikuma komentāru autori uzskata, ka minētie nodarījumi

aizsargā tautsaimniecības intereses finanšu kredīta sfērā.  No Krimināllikuma struktūras viedokļa neapšaubāmi šādam

viedoklim var piekrist. Tomēr, pētot šo jautājumu plašāk, īpaši saistībā ar KL 193.  panta saturu, par šādas apdraudētās

intereses traktējumu rodas zināmas šaubas.

Vai abos pantos minētais apdraudējuma objekts – personām piederošie finanšu līdzekļi – ir kredītiestādes vai konkrētās

personas īpašums? Ja tas uzskatāms par kredītiestādes īpašumu, pareiza būtu pieeja, ka apdraudētais objekts saistāms tikai ar

tautsaimniecības interesēm – finanšu un kredīta sfērā. Saskaņā ar Valsts informācijas sistēmas likuma 12. pantu informācijas

sistēmu datubāze un informācijas tehnoloģijas, datu pārraides līdzekļi ir valsts īpašums. Tomēr personas, kuras nodevušas savu

informāciju valsts informācijas sistēmu turējumā, nezaudē uz to tiesības. Tā joprojām pieder konkrētai personai, taču valsts ir

uzņēmusies pilnu atbildību par tās drošību, kas ietver pieejamību, integritāti un konfidencialitāti.

No tā var secināt, ka jebkurš apdraudējums, kas vērts pret valsts informācijas sistēmu, ir vērsts pret konkrētu valsts funkciju,

kuras nolūkam sistēma ir izveidota, nevis pret indivīdu, kura dati tiek glabāti sistēmā. Fizisko personu datu aizsardzības likums

paredz personai tiesību pārbaudīt, vai datu apstrāde un to integritāte tiek nodrošināta atbilstoši prasībām, kādas likums paredz

fizisko personu datu apstrādei. Turklāt Kredītiestāžu likuma 62. pantā ir noteikts ekskluzīvs personu loks, kurām ir tiesības

iegūt informāciju par fizisko un juridisko personu bankas kontiem. No tā netieši var secināt, ka, izņemot konta īpašnieku,

neviena cita persona, izņemot konta turētājus, nav tiesīga veikt darījumus vai iegūt informāciju par banku kontiem. Šis

pienākums ir ietverts arī Maksājumu pakalpojumu likuma 41.–44.  pantā. Proti, saskaņā ar šo likumu maksājumu

pakalpojuma sniedzējs nodod maksātājam turējumā bankas kontu, taču tas nevar, izņemot līgumā noteiktos gadījumus,

automātiski bez maksātāja ziņas veikt maksājumus no maksātāja konta. Līdz ar to var secināt, ka kontā atrodošies naudas

līdzekļi pieder maksātājam – fiziskai vai juridiskai personai, kas nodoti maksājuma iestādes turējumā. No tā izriet, ka KL 193. un

193.  panta galvenais mērķis ir aizsargāt personas likumīgās intereses izmantot sev piederošās naudas (skaidras, bezskaidras)

maksājumus. Tas ir secināms arī no pantu dispozīcijā minēto darbību uzskaitījuma.

Analizētajā tiesu praksē saistībā ar KL 193., 193.  panta piemērošanu nav gadījumu, kad spriedumā būtu secināts, ka ar

konkrēto nodarījumu zaudējumi nodarīti maksājumu iestādei. Visos gadījumos cietušie bija fiziskas vai juridiskas personas –

kontu turētāji kredītiestādē. Līdz ar to loģiski būtu, ka šie divi noziedzīgo nodarījumu sastāvi, kuros nodarījumi ir vērti pret

konkrēto personu īpašumu – bezskaidras naudas finanšu līdzekļiem, kas glabājas kredītiestādē, būtu saistīti ar personas

mantisko tiesību apdraudējumu.
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Tomēr ir jāatzīst, ka likuma mērķis parasti ir vērtējams plašāk, proti, tas aptver ne tikai maksājumu iestādes, bet arī tās klientu –

kontu turētāju aizsardzību no ļaunprātīgas klientiem piederošo finanšu līdzekļu izmantošanas. Minētā joma ir reglamentēta ar

Kredītiestāžu un Maksāšanas pakalpojumu likumu, kuru prasības ir obligātas, veicot skaidras un bezskaidras naudas

maksājumus. No KL 193. un 193.  panta dispozīcijas ir secināms, ka nodarījumi aptver arī tādus gadījumus, kad vainojamā

persona var nelikumīgi iegūt pieeju kredītiestādes resursiem, piemēram, izmantojot dažādas palīgierīces, kaitīgas ierīces

(datorprogrammas), kas paredzētas magnētisko karšu datu skanēšanai, vai arī piekļūt konta turētāja finanšu līdzekļiem,

pārvarot bankas automatizētās sistēmas drošības līdzekļus.  Šādos gadījumos cietušais būs kredītiestāde, kuras automatizētā

datu apstrādes sistēma tikusi apdraudēta. Līdz ar to ir arī pilnīgs pamats atzīt, ka konkrētais nodarījums ir vērsts pret finanšu

un kredīta sfēru. Tāpēc autors uzskata, ka juridiski pareizāk būtu, ja tiesību piemērotāji norādītu uz diviem objektiem, proti,

apdraudēto kārtību finanšu un kredīta sfērā un personas konkrēto mantisko tiesību apdraudējumu.

KL 193., 193.  panta priekšmets

Minētie nodarījumi paredz divus priekšmetus – finanšu instrumentu un maksāšanas līdzekli. Kredītiestāžu likuma 1. panta 38.

punktā sniegta šāda maksāšanas līdzekļa definīcija: "Līdzeklis (atsevišķi vai kopā ar citu maksāšanas līdzekli) vai maksājuma

instrumentu, kurš ļauj tā lietotājiem saņemt skaidru naudu vai citas lietas, saņemt vai veikt maksājumus, dot rīkojumu naudas

līdzekļu pārvedumam vai apstiprināt naudas līdzekļu pārvedumu un kuru kā maksāšanas līdzekli pieņem arī tās personas, kas

nav laidušas apgrozībā šo maksāšanas līdzekli. Par maksāšanas līdzekļiem uzskata skaidru naudu, čekus, maksājumu kartes

(kredītkarte, debetkarte un citas tamlīdzīgas kartes), bankomātu kartes, maksājuma dokumentus, elektronisko naudu, attālinātu

elektronisko kredītiestāžu operāciju (globālajā datortīklā vai izmantojot datoru vai tālruni) programmatūru un citus tamlīdzīgus

līdzekļus."

Minētajā definīcijā autors vēlas pievērst uzmanību vārdam "uzskata". Faktiski tas ir zināms vispārpieņemts apgalvojums tam,

ko praksē pieņemts atzīt par šādiem līdzekļiem. Tādējādi likumdevējs atzīst, ka Latvijā šajā definīcijā uzskaitītie priekšmeti tiek

uzskatīti par maksāšanas līdzekļiem. To apstiprina šīs definīcijas pirmā daļa – maksāšanas līdzekļa funkcija – saņemt, veikt

maksājumus, respektīvi, gūt tiesības rīkoties ar skaidras vai bezskaidras naudas līdzekļiem.

Jāpiekrīt Vispārinājumā norādītajam secinājumam, ka tiesām Kredītiestāžu likuma maksāšanas līdzekļu definīcija, ciktāl tā

attiecas uz kartēm, čekiem, vekseļiem, maksājumu uzdevumiem u.c., bez šaubām ir saistoša. Tomēr ir jāuzsver, ka Kredītiestāžu

likumā pieņemtā maksāšanas līdzekļa definīcija pēc būtības nav mainījusies kopš likuma pieņemšanas brīža, tas ir, 1995. gada

5. oktobra. Tā nav arī noslēgta. Tomēr attiecībā uz KL 193.  pantā paredzētajiem noziedzīgā nodarījuma priekšmetiem (datiem,

programmatūru, iekārtām)  šo definīciju ir grūti piemērot. Tādējādi attiecībā uz KL 193.  panta paredzētajiem

apdraudējuma priekšmetiem šī definīcija rada vairāk jautājumu nekā atbilžu. Turklāt rodas šaubas, vai minētā definīcija

pilnībā atbilst Maksājumu pakalpojumu likumam. Maksājumu pakalpojumu likums paredz vairākus jaunus terminus,

piemēram, maksāšanas pakalpojums maksāšanas instruments, autentifikācija un citi, kuri nav definēti Kredītiestāžu likumā.

Šiem terminiem ir būtiska nozīme jēdziena "maksāšanas līdzeklis" satura noskaidrošanā attālināta bankas pakalpojuma jomā.

No pētīšanai iesniegtajiem spriedumiem par iepriekš minētās maksāšanas līdzekļu definīcijas atbilstību KL 193.  pantam, kas

skatīti pēc Maksājumu pakalpojumu likuma stāšanās spēkā, redzams, ka šie likumā ietvertie termini nevienā spriedumā nav

vērtēti.

Vērtējot nodarījumus saistībā ar elektronisko vidi – kibernoziegumiem, tiesību piemērotājiem ar piesardzību vajadzētu

izturēties pret tehniskajā literatūrā vai nozarē izmantotajiem terminiem, jo tie vienmēr ir tulkojami tikai saskaņā ar lietojuma

mērķi, konkrētajā gadījumā – ar Kredītiestāžu likuma mērķi. Kredītiestāžu likuma 61. pantā noteikts, ka kredītiestādes

pienākums ir garantēt klientu personas kontu noguldījumu un darījumu noslēpumu. Tomēr ir jāsecina, ka Kredītiestāžu likuma

mērķis ir regulēt attiecības, kas saistītas ar kredītiestāžu tiesisko statusu, reglamentēt šo iestāžu darbību un uzraudzību, kā

noteikt to personu tiesības un pienākumus, uz kuriem attiecas šī likuma prasības.

Kredītiestāžu darbības uzraudzība ir cieši saistīta ar Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas

novēršanas likumu, kas 1. panta 2. punktā sniedz finanšu līdzekļu jēdzienu. Tie ir personas turējumā esoši finanšu instrumenti

vai maksāšanas līdzekļi (skaidras vai bezskaidras naudas veidā), dokumenti (papīra vai elektroniskā veidā), kas ir personas

īpašumā vai valdījumā un kas rada tiesības gūt labumu no tiem [..]. Šī likuma mērķis ir novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu

legalizāciju un terorisma finansēšanu. Tādējādi Kredītiestāžu likums tieši nereglamentē attiecības starp klientu un kredītiestādi,

bet gan tā galvenais mērķis ir regulēt Kredītiestādes attiecības ar valsti. Šādu pieeju atbalstīja arī Finanšu un kapitāla tirgus

eksperti. Savukārt Krimināllikuma 193. panta mērķis ir aizsargāt personu turējumā esošos materiālos maksāšanas līdzekļus

pret nelikumīgu iegūšanu un izmantošanu. Kāpēc turējumā – tāpēc, ka karšu, čeku u.c. maksāšanas līdzekļu īpašnieks ir

kredītiestāde. Krimināllikumā nav ietverts maksāšanas līdzekļa jēdziens, kas būtu tieši saistošs krimināltiesību piemērotājam.
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Šāda saistība tika minēta Vispārinājumā. Kaut arī Vispārinājums nav tiesai absolūti obligāts, tomēr nereti šādos dokumentos

paustos secinājumus krimināltiesību piemērotāji atzīst par gana saistošiem. Minētajā dokumentā tika norādīts, ka tiesām,

vērtējot maksāšanas līdzekļa saturu, ir jāvadās no Kredītiestāžu likumā ietvertās definīcijas. Faktiski ar šo norādi zināmā mērā

KL 193. pantā un 193.  panta nozieguma priekšmeta saturs tika saistīts ar Kredītiestāžu likumu. Līdz ar to praksē attiecībā uz

maksāšanas līdzekļu definēšanu šī norma atzīta par blanketu. Profesors U. Krastiņš  norāda, ka norma ir uzskatāma par

blanketu, ja tajā nav norādītas visas noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes – "tās jāmeklē citos tiesību aktos vai vispārinātā vai

aprobētā tiesu praksē". Ja šis apgalvojums būtu attiecināms tikai uz KL 193. pantu, tad tam varētu piekrist, jo saistībā ar

materiāliem maksāšanas līdzekļiem Kredītiestāžu likums dod izsmeļošu materiālu maksāšanas līdzekļu skaidrojumu.

Tomēr, ja mēs attiecību vērtējam saistībā ar attālinātas bankas pakalpojumu KL 193.  panta kontekstā šāda pieeja būtu

apšaubāma. Piemērojot Kredītiestāžu likuma terminus Krimināllikuma izpratnē, tie ir piemērojami tik tālu, cik tie atbilst,

krimināltiesību mērķim. KL 193.  pants faktiski paredz maksāšanas pakalpojumu aizsardzību. Tāpēc saistībā ar maksāšanas

līdzekļa jēdziena piemērošanu elektronisko pakalpojumu jomā tiesai nebūtu pamats atzīt Kredītiestāžu likumu par blanketu

normu. Taču par šādu normu būtu atzīstams Maksājumu pakalpojumu likums, kurš ievieš vairākus jaunus terminu, kas

izmantojami īpaši KL 193.  panta vērtēšanas procesā, bet panta dispozīcijas tekstā tieši nav ietverti. Arī diskusijā ar Finanšu un

kapitāla tirgus komisijas (iestādes, kas uzrauga Kredītiestāžu likuma un Maksājumu pakalpojuma likuma izpildi) ekspertiem

tika atzīts, ka Kredītiestāžu likumā maksāšanas līdzekļa definīcija ir grūti saprotama un piemērojama, tāpēc, iespējams, tajā

vajadzētu veikt nepieciešamās mūsdienu realitātēm atbilstošās izmaiņas.

Lai vispusīgi izvērtētu maksāšanas līdzekļa saturu saistībā ar bezskaidras naudas norēķiniem, jāizanalizē arī Eiropas Savienības

normatīvais regulējums šajā jomā. ES sfēru, kas saistīta ar bezskaidras naudas, tostarp elektroniskās naudas, maksājumiem,

reglamentē vairāki normatīvie akti. Starp tiem autors vēlas izcelt divus.

1. Eiropas Padomes pamatlēmums 2001/413/TI par krāpšanas un viltošanas apkarošanu attiecībā uz bezskaidras naudas

maksāšanas līdzekļiem. Minētā pamatlēmuma 1. pantā – bezskaidras naudas maksāšanas līdzeklis definēts kā materiāls

līdzeklis – karte, čeks, vekselis u.c. Turklāt šī definīcija ir ar piebildi, kas konkrēto problēmu kontekstā ir būtiska, proti, šī

definīcija ir attiecināma tikai uz konkrēto pamatlēmumu. Minētā pamatlēmuma 2. pants uzskaita noziedzīgus nodarījumus

saistībā ar maksāšanas līdzekļiem un uzliek dalībvalstīm par pienākumu kriminalizēt darbības, ja tās izdarītas ar nodomu,

vismaz attiecībā uz kredītkartēm, eiročeku kartēm, citām finanšu iestāžu izdotām kartēm, ceļojuma čekiem, eiročekiem, citiem

čekiem un vekseļiem, tostarp maksāšanas līdzekļu zādzības vai citādu nelikumīgu atsavināšanu un negodīgu izmantošanu.

Savukārt 3. pants "Nodarījumi saistībā ar datoriem" uzliek dalībvalstīm par pienākumu veikt pasākumus, lai nodrošinātu tādu

tīšu ar nodomu veiktu darbību kriminalizāciju, ja tās saistītas ar nelikumīgu naudas vai monetārās vienības pārskaitīšanu vai

nodošanu pārskaitīšanai, ar mērķi nodarīt mantiskus zaudējumus citai personai. Pants paredz dalībvalstīm kriminalizēt

darbības, ja tās saistītas ar elektronisko datu, jo īpaši identifikācijas datu, ievadīšanu, grozīšanu, dzēšanu vai anulēšanu vai

nelikumīgu iejaukšanos datorprogrammas vai sistēmas darbībā. Pamatlēmuma mērķis ir cīņas pastiprināšana saistībā ar

krāpšanu un viltošanu bezskaidras naudas līdzekļu jomā. Turklāt ir jāuzsver, ka šis pamatlēmums tapa pirms 2001. gada, kad

stājās spēkā Budapeštas Eiropas Padomes Konvencija par kibernoziegumiem,  kura paredzēja dalībvalstīm kriminalizēt tādus

noziedzīgu nodarījumu sastāvus kā krāpšana un viltošana automatizētā datu apstrādes sistēmā.

Tātad šī maksāšanas līdzekļa definīcija, atšķirībā no Kredītiestāžu likumā noteiktās, ir attiecināma tikai uz materiāliem

objektiem un mērķis faktiski pilnībā sakrīt ar KL 193. pantā paredzēto noziedzīgo nodarījuma objektu. Piemēram, maksāšanas

līdzeklis "banku viedkarte" ir no plastikāta gatavots priekšmets. Tas fiziski atrodas cietušā turējumā. Šādu priekšmetu var fiziski

nolaupīt. Turklāt, personai nelikumīgi iegūstot karti savā valdījumā un veicot atsevišķus maksājumu pakalpojumus, piemēram,

pirkumus internetā, ir iespējas norēķināties ar šo maksāšanas līdzekli bez papildu identifikatoriem. Vienīgais, ko persona,

iegūstot citai personai piederošu viedkarti, nevar izdarīt – izņemt bez personai piederošā identifikācijas koda (PIN) skaidru

naudu un uz vietas samaksāt par pirkumu. Tātad materiāli maksāšanas līdzekļi paši par sevi jau rada zināmu tiesību personai

rīkoties ar tiem. Savukārt attālinātas bankas lietošanas gadījumā persona iegūst tiesības lietot maksāšanas pakalpojumu tikai

tad, ja viņas rīcībā ir viss identifikatoru kopums. Tieši šis aspekts liek apšaubīt Kredītiestāžu likumā sniegto plašo maksāšanas

līdzekļa definīciju, proti, tās attiecināšanu arī uz attālinātu kredītiestāžu operāciju.

Arī citu valstu Krimināllikumos ir nodalīta atbildība par nelikumīgu materiālu maksāšanas līdzekļu un instrumentu

izmantošanu. Piemēram, Horvātijas Krimināllikuma 226. pants paredz kriminālatbildību par čeku un kredītkaršu nelikumīgu

izmantošanu.  Somijas Sodu likuma 37. nodaļā  ir ietverti nodarījumi saistībā ar maksāšanas līdzekļu nelikumīgu

izmantošanu. Turklāt 37. nodaļas 12. pants definē jēdzienu "maksāšanas līdzeklis", kas piemērojams krimināllikuma izpratnē.

Definīciju attiecina: 1) uz jebkuru oficiālu maksāšanas līdzekli – naudu (banknotēm, monētām, kas atzītas par maksāšanas

līdzekli Somijā vai citā valstī; 2) par maksāšanas līdzekli atzīstami čeki, bankas kartes un citi objekti vai ieraksti, kas var tikt

izmantoti maksājumos vai pārskaitījumos, vai naudas izņemšanā; 3) maksāšanas līdzeklis attiecas uz jebkuru ne brīvā apritē
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esošu drukātas formas cirkulāru, kuru aizpildot tas var kalpot par maksāšanas līdzekli. Vācijas  Krimināllikuma 152.a pants

paredz kriminālatbildību par debetkaršu, čeku, vekseļu viltošanu, bet 152.b pants par kredītkaršu, eiročeku viltošanu, bet 266.b

pants par čeku un kredītkaršu ļaunprātīgu izmantošanu. Francijas Krimināllikuma 226-16. pants paredz atbildību par citai

personai piederošu datu nelikumīgu izmantošanu.  Savukārt Lietuvas  Krimināllikuma 215. pantā atbildība paredzēta gan

par nelikumīgu maksāšanas līdzekļu, gan arī tādu identifikācijas datu izmantošanu, kas dod iespēju izveidot citu maksāšanas

līdzekli. Iepriekš minētā ES valstu krimināllikumu analīze pierāda, ka minētās valstis norobežo maksāšanas līdzekļus – fiziskus

objektus – no digitāliem datiem, kas nepieciešami attālināta kredītiestādes pakalpojuma saņemšanai. Iegūtā informācija dod

pamatu secināt, ka šāda izpratne atbilst arī iepriekš analizētajiem ES normatīvajiem aktiem.

2. 2009. gada 16. septembra Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/110/EK par elektroniskās naudas iestāžu darbību

sākšanu, veikšanu un konsultatīvo uzraudzību, par grozījumiem Direktīvā 2005/60/EK un par Direktīvas 2000/46/EK atcelšanu.

 Kaut arī direktīvas pārstāsta 5. punktā norādīts, ka tā ir attiecināma tikai uz maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas

emitē elektronisko naudu, un sniegta arī elektroniskās naudas un emitentu definīcijas, tomēr jāvērš uzmanība, ka Latvijā 2010.

gada 25. februārī tika pieņemts Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums, kur tika arī transponētas

elektroniskās naudas un emitenta definīcijas. Šim apstāklim ir būtiska nozīme maksāšanas līdzekļa satura noskaidrošanā, jo

citastarp Kredītiestāžu likumā ietvertā maksāšanas līdzekļa definīcija ietver arī tādu elementu kā elektroniskā nauda. Savukārt

likuma pirmā panta 2.  punktā elektroniskā nauda definēta kā elektroniskā ierīcē (viedkartē vai datora atmiņā) glabāta

monetāra vērtība. Lai krimināllietā konstatētu, vai konkrētais apdraudētais priekšmets ir elektroniskā nauda, procesa

virzītājam būtu svarīgi konstatēt vai apdraudējuma objekts atbilst kādai no iepriekš aprakstītajām pazīmēm. Tomēr, pieņemot

Maksājumu pakalpojumu likumu, likumdevējs to neattiecināja tikai uz elektroniskās naudas apriti un subjektiem, bet faktiski

šis likuma mērķis ir reglamentēt maksājumu pakalpojumu, nodalot to no materiāliem maksāšanas līdzekļiem. Tāpēc veiksim

plašāku šī likuma analīzi.

Likuma pirmā panta 1. apakšpunkts plaši definē terminu "maksāšanas pakalpojums". Apskatāmai problemātikai atbilst: a)

punkts – "pakalpojums, kura rezultātā ir iespējams ieskaitīt skaidru naudu maksājumu kontā, kā arī visas nepieciešamās

operācijas, ko veic maksājumu pakalpojumu sniedzējs, lai nodrošinātu maksājuma pakalpojuma izmantotājam iespēju izmantot

maksājumu kontu"; b) punkts – pakalpojums, kura rezultātā ir iespējams izņemt skaidru naudu no maksājumu konta, kā arī

visas nepieciešamās operācijas, ko veic maksājumu pakalpojumu sniedzējs, lai nodrošinātu maksājuma pakalpojuma

izmantotājam iespēju izmantot maksājumu kontu". Minētā likuma 2. pantā noteikts, ka likums nosaka maksājumu pakalpojuma

sniedzēju un pakalpojumu izmantotāju tiesības un pienākumus. Savukārt 3. pants paredz gadījumus, kādos šis likums nav

piemērojams. Tas neattiecas uz maksājumiem skaidrā naudā, čekiem, parādzīmēm, kuponiem papīra formātā un naudas

izņemšanu no bankomātiem, ja maksājumu pakalpojumu sniedzējs rīkojas kā viena vai vairāku karšu izdevēju pārstāvis u.c.

Tātad šis likums ir attiecināms attiecībā uz distances pakalpojumiem, ko sniedz kredītiestāde.

Saistībā ar attālinātu elektronisko banku pakalpojumu izmantošanu "maksājumu pakalpojums" ir precīzāks termins, jo tas

atbilst arī 2004. gada 4. novembra Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 1. panta 2. punktā minētajam informācijas

sabiedrības pakalpojumu jēdzienam, proti, ka "tas ir attālināts – distances pakalpojums (puses vienlaikus nesatiekas); to parasti

sniedz par maksu, izmantojot elektroniskus līdzekļus (elektroniskas datu apstrādes un uzglabāšanas, tajā skaitā ciparu

saspiešanas, iekārtas), un pēc pakalpojuma saņēmēja individuāla pieprasījuma". Informācijas sabiedrības pakalpojumi ietver

preču un pakalpojumu elektronisku tirdzniecību, komerciālo paziņojumu sūtīšanu, iespēju piedāvāšanu informācijas

meklēšanai, piekļuvei tai un informācijas ieguvei, pakalpojumus, kas nodrošina informācijas pārraidi elektronisko sakaru tīklā,

vai piekļuvi elektronisko sakaru tīklam, informācijas glabāšanu.

Kaut arī tas tieši likumā nav norādīts, tomēr var secināt, ka Kredītiestāžu likuma 1. panta 38. punktā dotā maksāšanas līdzekļa

definīcija, īpaši teksts "[..] kurš ļauj tā lietotājiem saņemt skaidru naudu vai citas lietas, saņemt vai veikt maksājumus, dot

rīkojumu naudas līdzekļu pārvedumam vai apstiprināt naudas līdzekļu pārvedumu un kuru kā maksāšanas līdzekli pieņem arī

tās personas, kas nav laidušas apgrozībā šo maksāšanas līdzekli", ir saistāma ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās

naudas likuma 1. pantā minēto terminu "maksājumu pakalpojums". Līdz ar to var secināt, ka, slēdzot attālinātās bankas

izmantošanas līgumu, kredītiestāde kļūst par informācijas sabiedrības pakalpojumu sniedzēju. Šim finanšu pakalpojumam ir

jāatbilst visiem kritērijiem, ko paredz Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma pirmā panta 2. punkts. Tāpēc var izvirzīt

jautājumu par to, vai persona, saņemot šo pakalpojumu un veicot attālinātu naudas pārskaitījumu, izveido maksāšanas līdzekli

Kredītiestāžu likuma izpratnē, vai arī šī darbība ir vērtējama Maksājumu pakalpojumu likuma kontekstā.

Tas nav tikai teorētisks pieņēmums, jo šeit var rasties diskusija, vai KL 193. pants un 193.  pants kriminalizē darbības ar vienu

un to pašu nozieguma priekšmetu – maksāšanas līdzekli. Savukārt, ja katrs no pantiem vēršas pret atšķirīgiem noziedzīgo

nodarījumu priekšmetiem, tad var rasties problēma ar noziedzīgā nodarījuma sastāva konstatēšanu. Ar nozieguma sastāva

pazīmēm saprot: objektu, objektīvo pusi, subjektu un subjektīvo pusi. Kāda tad ir abu noziedzīgo nodarījumu rezultātā ar
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likumu aizsargātā interese? Tā nav tikai saistāma ar konkrēta maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu, bet tā ir

interpretējama plašāk, proti, aizsargāt personu pret tai piederošo skaidras, bezskaidras naudas maksājumu izmantošanu.

Piemēram, Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 2014. gada 2. oktobra lēmumā lietā Nr. 11210051613/ SKK-453-2014

secinājis, ka pēc KL 193. panta ir kvalificējama ne tikai pati darbība, bet arī rezultāts, proti, aizdomās turamās personas

darbības, lietojot citai personai piederošus naudas līdzekļus. Tāpēc apsūdzētā darbības kvalificējamas pēc Krimināllikuma 193.

panta otrās daļas un papildus pēc Krimināllikuma 193.  panta otrās daļas nav jākvalificē.

Jau iepriekš norādīts, ka 1995. gada 5. oktobrī pieņemtā Kredītiestāžu likuma mērķis nav tieši reglamentēt kredītiestādes un

klienta attiecības, bet gan pārsvarā tas ir vērsts uz kredītiestāžu tiesiskā statusa un šo iestāžu darbības pārraudzību un

atbildības noteikšanu. Savukārt Maksājuma pakalpojuma likuma mērķis ir cita starpā reglamentēt maksājumu pakalpojuma

sniedzēja un maksājuma pakalpojuma izmantotāja, elektroniskās naudas turētāju tiesības, pienākumus un atbildību

maksājumu pakalpojuma sniegšanai. Tādējādi loģiski, ka Kredītiestāžu likumā sniegtā maksāšanas līdzekļa definīcija attiecas

tikai uz KL 193. panta priekšmetu. Augstākā tiesa iepriekš minētajā lēmumā arī norāda, ka tiesai, kvalificējot vienas un tās pašas

darbības pēc KL 193. un 193.  panta, bija jārodas saprātīgām šaubām, vai kvalifikācija ir pareiza. Līdz ar to rodas jautājums:

kas tad ir KL 193.  pantā paredzētais nodarījuma priekšmets pēc 2010. gada?

KL 193.  panta hipotēze – datu programmatūras un iekārtu iegūšana, izgatavošana, izplatīšana, izmantošana un glabāšana

nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem. Tātad attiecībā uz apskatāmo jautājumu hipotēze

ir vērsta uz mērķi – aizsargāt citai personai piešķirtu attālinātas bankas operāciju izmantošanu. Savukārt panta dispozīcija

paredz:

"(1) Par tādu datu iegūšanu vai izplatīšanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot finanšu instrumentu vai maksāšanas līdzekli

[..].

(2) Par tādu datu izmantošanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot finanšu instrumentu vai maksāšanas līdzekli, vai par

programmatūras vai iekārtas izgatavošanu vai pielāgošanu šā likuma 193. pantā paredzēto noziegumu izdarīšanai, kā arī par

šādas programmatūras vai iekārtas iegūšanu, glabāšanu vai izplatīšanu tādā pašā nolūkā [..]."

Viens no terminiem, ko definējis Maksājumu pakalpojuma likums, ir "maksājuma instruments". Minētā likuma 1. panta 14.

punkts to definē kā jebkādu personalizētu ierīci vai procedūru kopumu, par ko maksājuma pakalpojuma izmantotājs un

maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir vienojušies un ko maksājuma pakalpojuma izmantotājs izmanto, lai ierosinātu

maksājumu. Salīdzināsim šo tekstu ar Kredītiestāžu likuma 1. panta 38. punktā esošo maksāšanas līdzekļa jēdzienu. Proti, par

maksāšanas līdzekļiem uzskata "[..] attālinātu elektronisko kredītiestāžu operāciju (globālajā datortīklā vai izmantojot datoru

vai tālruni) programmatūru un citus tamlīdzīgus līdzekļus". Turklāt šai definīcijai ir pievienots arī maksāšanas instruments. Ar

ko personalizēta ierīce un procedūru kopums atšķiras no attālinātas banku operācijas ar mobilā telefona vai citas ierīces

palīdzību, nudien nesaprotu. Tas tikai pierāda, ka maksāšanas līdzekļa definīcija ir ļoti grūti saprotama praksē.

Piemēram, vieni par tādu uzskata internetbankas programmatūru, piemēram, Rīgas apgabaltiesas lieta Nr. KA04-710-14/05,

savukārt Kurzemes apgabaltiesas spriedumā lietā Nr. 12151000413/11151073612 un Latgales apgabaltiesas spriedumā lietā Nr.

1181111213/ KA 03-0098-14 par maksāšanas līdzekļiem atzīti piesaistītie identifikatori, kas patiesībā ir dati KL 193.  panta

izpratnē, savukārt Vidzemes apgabaltiesa lietā Nr. 11280028711/ KA 05-0213-12/02 šādu objektu vispār nav norādījusi. Savukārt

Latgales apgabaltiesa lietā Nr. 11331081013/ KA 03-0289-14 norāda, ka par maksāšanas līdzekli KL 193.  panta apsūdzībā

atzīstams viss datu kopums, proti, pati operācija. Turklāt vairākas tiesas par maksāšanas līdzekli ir atzinušas maksājumu

pakalpojumu, kas neapšaubāmi vērtējams pozitīvi.

193.  pantā norādītie noziedzīgā nodarījuma priekšmeti ir dati, programmatūra, iekārta. Ar terminu "dati" saprotam

elektroniskai datu apstrādei paredzētu informāciju, kas izteikta ciparu, burtu vai simbolu veidā. KL 193. un 193.  panta

izpratnē tie ir bankas piešķirtie identifikatori, kas kopumā dod tiesības personai iegūt maksājumu pakalpojumu un veikt

bezskaidras naudas darījumus.

Ilustrācijai varam minēt termina "dati" saturu – Eiropas Centrālās bankas novērtējuma ziņojumā  par interneta maksājumu

drošību ar pārskaitījumu. Šī ziņojuma kontekstā tiek definēti sensitīvi dati, kas var tikt izmantoti, veicot krāpnieciskas darbības:

a) dati, kas spēj ierosināt maksājumu; b) autentifikācijas dati; c) dati, kas izmantojami, lai pasūtītu maksāšanas instrumentus vai

autentifikācijas rīkus; d) dati, parametri, programmatūra, kuru modificējot var ietekmēt kredītiestādes spēju pārbaudīt, vai

patērētājam nav noteikts kredīta limits, vai viņš nav iekļauts parādnieku sarakstā u.c.

Pirmās trīs grupas satur: a) datu kopumu, kas dod iespēju uzsākt maksājumu procedūru – norēķinu konta numurs, IBAN

numurs; maksājumu kartes dati, numurs, derīguma termiņš, CV2, kods (parasti atrodas kartes otrā pusē); b) datus, kas
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nepieciešami personas autentifikācijai – klienta numurs, identifikācijas numuri, slepenie jautājumi, paroles iestatīšanas kodi;

telefona numurs; c) datus, kas izmantojami, lai pasūtītu kredītiestādei autentifikācijas līdzekļus – klienta pasta adrese, telefona

numurs, e-pasta adrese.

Tomēr ir jāuzsver, ka Krimināllikuma 193.  panta kontekstā saistībā ar maksājumu pakalpojumiem ar datiem jāsaprot datu

kopums, kas dod personai tiesības veikt maksājumu pakalpojumu, jo atsevišķi iepriekš minētie dati, izņemot a) grupā

uzskaitītos, nekādas sekas nerada.

Ar terminu "attālinātas bankas programmatūra" jau ir grūtāk. Ar attālinātu banku (internetbanku) saprot datorizētu

(automatizētu) datu apstrādi, kas atļauj bankas klientam attālināti tiešsaistē vai izmantojot elektroniskos komunikācijas

līdzekļus, mobilos telefonus, datorus u.c. saņemt bankas maksājumu pakalpojumu.  Gramatiski tulkojot šo jēdzienu, var

saprast, ka programmatūra sastāv no vairākām datorprogrammām. Parasti datorprogrammu definē kā algoritmu – instrukciju

kopumu,  kas dod iespēju tās lietotājam veikt speciālu uzdevumu vai sasniegt konkrētu mērķi. Tomēr izsmeļoši definēt

datorprogrammas jēdzienu nemaz nav iespējams, jo tās saturs vienmēr būs atkarīgs no konkrētā lietojuma veida. Arī ES

Direktīvas 91/250  pirmajā pantā tikai uzsvērts, ka datorprogrammas aizsargājamas kā literāri darbi, taču definīcija nav

sniegta. Kā norādīts ģenerāladvokāta I. Bota (Yves Bot) secinājumu 48. punktā EST lietā C-393/09  Bespečnostni softwarova
asociate – Svaz softarove ohrany pret Ministerstvo kultury, šim jēdzienam ir jāietver visas cilvēkam saprotamas vai mašīnā

izmantojamas programmas formas, pamatojoties uz kurām programma, kas ļauj mašīnai veikt savu funkciju, ir tikusi vai var

tikt radīta.

Tātad, lai piemērotu jēdzienu "programmatūra" krimināltiesību izpratnē, ir svarīgi definēt tās pazīmes, kas sakristu ar konkrētā

nodarījuma mērķi. Attālinātās bankas funkcija ir sniegt klientam maksājumu pakalpojumu, tāpēc ar programmatūru saprot

maksājumu pakalpojuma sniedzēja – automatizētās datu apstrādes sistēmas – resursus (tehniskos un informācijas), kuriem ir

lietotāju pieeja. Kāpēc viss šis iepriekšējais kalambūrs – tikai vienam mērķim, lai pamatotu, ka dati no programmatūras nav

nodalāmi, faktiski tie ir programmatūras sastāvdaļa, kas palīdz lietotājam sasniegt mērķi – autorizēties maksājumu

pakalpojuma saņemšanai un veikt maksājumu pakalpojumu. Tāpēc krimināltiesību izpratnē nebūtu pareizi nodalīt datus no

programmatūras, jo tie abi ir instrumenti, lai persona iegūtu tiesības lietot internetbankas pakalpojumu.

 

Secinājumi

1. Finanšu digitālā identitāte ir dati, kuri nepieciešami, lai persona varētu izmantot sev turējumā nodoto maksāšanas līdzekli vai

maksāšanas pakalpojumu. 193. pants un 193.  pants paredz kriminālatbildību par šādu datu nelikumīgu izmantošanu.

2. Jebkura citā likumā ietvertā definīcija ir jātulko atbilstoši konkrētā likuma mērķim un Krimināllikumā piemērojama tiktāl,

cik tā saistīta ar konkrētās ar šo likumu aizsargājamās intereses noskaidrošanu.

3. KL 193. pantam un KL 193.  pantam ir divi noziedzīgā nodarījuma objekti: 1) maksāšanas līdzekļu un maksāšanas

pakalpojumu jomu reglamentē Kredītiestāžu un Maksāšanas pakalpojumu likums, tādējādi šie nodarījumi ir vērsti pret finanšu

un kredīta jomu; 2) savukārt finanšu līdzekļi, ko glabā kredītiestāde vai maksājumu pakalpojuma sniedzējs, pieder personai,

līdz ar to jebkuras nelikumīgas darbības ar tiem ir vērstas pret šo personu mantisko tiesību aizsardzību. Tāpēc būtu vēlams

spriedumā norādīt abas apdraudētās intereses.

4. Kredītiestāžu likumā ietvertā maksāšanas līdzekļu definīcija ir jāpiemēro tikai saistībā ar materiāliem (fiziskiem) maksāšanas

līdzekļiem – kredītkartēm, debetkartēm, čekiem, eiročekiem, vekseļiem u.c. To būtu vēlams attiecināt tikai uz KL 193. pantā

paredzēto noziedzīgā nodarījuma priekšmetu satura noskaidrošanu.

5. Izvērtējot KL 193.  pantā paredzēto nodarījumu, tiesai būtu jāvadās no Maksājumu pakalpojumu likumā ietvertajiem

terminiem un sasaistē ar Kredītiestāžu likumu, par šī nodarījuma priekšmetu jāatzīst maksāšanas pakalpojumi.
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