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Civilinis ieškinys Nr. 1:13cv139
(LMB/TCB)

PATAISYTAS IEŠKINIO PAREIŠKIMAS
Ieškovas MICROSOFT CORP. („Microsoft“) skundžia ir kaltina MARAT MAZYNSKIJ
(Mazynskij) ir DMITRY CHUPAKHIN (Chupakhin) (toliau bendrai vadinamus Atsakovais),
valdančius kontroliuojamą kompiuterių tinklą, vadinamą botnetu „Bamital“, ir naudojančius
interneto domenus bei interneto protokolo (IP) adresus, nurodytus šio ieškinio pareiškimo
prieduose A, B ir C (toliau vadinamus „Bamital“ IP adresais ir domenais):
IEŠKINIO POBŪDIS
1.

Šis ieškinys grindžiamas: (1) kompiuterinio sukčiavimo ir piktnaudžiavimo aktu,

Jungtinių Valstijų kodekso 18 straipsnio § 1030; (2) elektroninių komunikacijų privatumo aktu,
Jungtinių Valstijų kodekso 18 straipsnio § 2701; (3) prekių ženklų pažeidimu pagal Lanham aktą,
Jungtinių Valstijų kodekso 15 straipsnio § 1114 ir tolesni; (4) neteisinga kilmės vietos nuoroda
pagal Lanham aktą, Jungtinių Valstijų kodekso 15 straipsnio § 1125(a); (5) prekės ženklo vertės
susilpninimu pagal Lanham akto, Jungtinių Valstijų kodekso 15 straipsnio § 1125(c); (6)
bendruoju įstatymu dėl žalos kilnojamajam turtui; (7) nepagrįstu praturtėjimu; ir (8) turto
pasisavinimu. „Microsoft“ siekia teismo draudimo ir kito teisingo atlyginimo bei žalos padengimo
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iš kontroliuojamo kompiuterių tinklo, vadinamo botnetu „Bamital“, operatorių, besinaudojančių
„Bamital“ IP adresais ir domenais, kurie ir toliau daro nepataisomą žalą „Microsoft“, jos klientams
ir visuomenei.
ŠALYS
2.

Ieškovas „Microsoft“ yra tinkamai organizuota ir pagal Vašingtono valstijos

įstatymus veikianti korporacija, kurios centrinė būstinė ir pagrindinė veiklos vieta yra Redmonde,
Vašingtono valstijoje.
3.

Atsakovas Marat Mazynskij įsigijo ir kontroliuoja „Bamital“ domenus ir IP adresus,

nurodytus prieduose A, B ir C, kuriais buvo neteisėtai naudojamasi ir kenkiama „Microsoft“, jos
klientams ir visuomenei. „Microsoft“ turi informacijos ir teigia, kad Marat Mazynskij gyvenamoji
vieta yra adresu Kosmoso g. 16-11, Visaginas, LT-31104, Lietuva ir (arba) Minske, Baltarusijoje,
o susisiekti su asmeniu galima šiais elektroninio pašto adresais: zipmonstr@gmail.com,
mmazynskij@gmail.com, marat@tts.lt, pakovelli@yahoo.com, davidzonbigid@gmail.com,
taxi.1979@mail.ru, trusart88@gmail.com, viktorhamov@yahoo.com, viktorhamov2@yahoo.com,
todeallr@yahoo.com, auselloyosjuv@gmail.com, billsberryhok@gmail.com,
peter1979@qmail.com, alexsmit2011@gmail.com, seven2011@gmail.com,
rosannaleazuk@gmail.com, s15051575@yandex.ru, s15@mail.ru, tarosmit@yandex.ru,
worldsearch@yandex.ru, martiula2@bk.ru.
4.

Atsakovas Dmitry Chupakhin, dar žinomas kaip Sergey Skorovod, įsigijo ir

kontroliuoja „Bamital“ domenus, nurodytus prieduose A, B ir C, kuriais buvo neteisėtai
naudojamasi ir kenkiama „Microsoft“, jos klientams ir visuomenei. „Microsoft“ turi informacijos
ir teigia, kad Dmitry Chupakhin gyvenamoji vieta yra adresu Barbyusa St., Bldg. 134, apt. 24,
Čeliabinskas, 454078, Rusijos Federacija, o susisiekti su asmeniu galima šiais elektroninio pašto
adresais: serg.skorovod@gmail.com, pizdato77@gmail.com.
5.

Atsakovai valdo, naudoja, kontroliuoja ir prižiūri botnetą „Bamital“ bei vykdo

veiklą „Bamital“ domenų ir IP adresų pavadinimais.
6.

„Microsoft“ dės reikiamas pastangas, kad Atsakovams būtų įteiktas šaukimas į

teismą.
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7.

„Microsoft“ turi informacijos ir teigia, kad kiekvienas iš Atsakovų tam tikru būdu

yra atsakingas už čia pateiktus veiksmus ir kad nurodyta „Microsoft“ patirta žala buvo tiesiogiai
sukelta šių Atsakovų.
8.

Atsakovai pateikė kontaktinę „Bamital“ domenų ir IP adresų, nurodytų šio skundo

prieduose A, B ir C, informaciją, taip pat pateikė falsifikuotos informacijos.
9.

Trečioji šalis „National Internet Exchange of India“ yra Indijos regioninis domenų

pavadinimų registras, prižiūrintis visų domenų, pavadinimuose turinčių galūnę „.in“, registraciją,
įskaitant visus „Bamital“ „.in“ domenus, ir yra įsikūręs adresu 5th Floor Incube Business Centre,
18, Nehru Place, Naujasis Delis, Delis, 110 019, Indija. „ National Internet Exchange of India“
sudaro sutartis su asmenimis, atsakingais už „.in“ domenus per „Afilias Limited, Afilias U.S.A.,
Inc.“ ir susijusius subjektus (toliau bendrai vadinamus „Afilias“), įsikūrusius adresu 300 Welsh
Road, Building 3, Suite 105, Horsham, Pensilvanija, 19044. Trečioji šalis „Afilias“ yra domenų
pavadinimų registras, prižiūrintis visų domenų, pavadinimuose turinčių galūnę „.info“, registraciją,
įskaitant visus „Bamital“ „.info” domenus.
10.

Trečiosios šalys „Verisign Naming Services“ ir „Verisign Global Registry

Services“ (toliau bendrai vadinamos „Verisign“) yra domenų pavadinimų registras, prižiūrintis
visų domenų, pavadinimuose turinčių galūnę „.com“, „.net“ ir „.cc“, registraciją, įskaitant visus
„Bamital“ „.com“, „.net“ ir „.cc“ domenus. „Verisign Name Services“ yra įsikūrusi adresu 21345
Ridgetop Circle, 4th Floor, Dulles, Virdžinija, 20166. „Verisign Global Registry Services“ yra
įsikūrusi adresu 12061 Bluemont Way, Reston, Virdžinija, 20190.
11.

Trečioji šalis „Public Interest Registry“ (toliau vadinama „PIR“) yra domenų

pavadinimų registras, prižiūrintis visų domenų, pavadinimuose turinčių galūnę „.org“, registraciją,
įskaitant „Bamital“ „.org“ domenus. „PIR“ yra įsikūrusi adresu 1775 Wiehle Avenue, Suite 200,
Reston, Virdžinija, 20190.
12.

Trečioji šalis „Kim Jong Sung“ yra domeno „.co.cc“, kuriuo šiuo atveju Atsakovai

piktnaudžiavo, kad kontroliuotų botnetą „Bamital“, administratorius ir per šį domeną vykdė
subdomeno paslaugas, nukreiptas į Jungtines Valstijas ir Virdžinijos rytinę apygardą. „Kim Jong
Sung“ yra įsikūrusi adresu 864-2, Janghangdong, Ilsan, Goyang, Gyeounggi 410837, Pietų Korėja.
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13.

Trečioji šalis „Dominique Piatti“ yra domenų „cz.cc“ ir „uni.me“, kuriais šiuo

atveju Atsakovai piktnaudžiavo, kad kontroliuotų botnetą „Bamital“, administratorius ir per šiuos
domenus vykdo subdomeno paslaugas, nukreiptas į Jungtines Valstijas ir Virdžinijos rytinę
apygardą. „Dominique Piatti“ yra įsikūrusi adresu Prazska 636, Dolni Brezany, Praha-Zapa 25241,
Čekijos Respublika.
14.

Trečioji šalis „Martin Semrad and i-Registry s.r.o.“ yra domeno „co.cz“, kuriuo

šiuo atveju Atsakovai piktnaudžiavo, kad kontroliuotų botnetą „Bamital“, administratoriai ir per šį
domeną vykdo subdomeno paslaugas, nukreiptas į Jungtines Valstijas ir Virdžinijos rytinę
apygardą. „Martin Semrad and i-Registry s.r.o.“ yra įsikūrusi adresu Nad výpustí 142, Praha 4
14900, Čekijos Respublika.
15.

Trečiosios šalys „ISPrime LLC“ ir „ISPrime, Inc.“ (toliau kartu vadinamos

„ISPrime“) yra interneto paslaugų tiekėjos ir prieglobą teikiančios bendrovės. Kaip interneto
paslaugą „ISPrime“ teikia savo klientams IP adresus. Priede B pateiktas „Bamital“ IP adresas
64.111.211.169 kartu su susijusiais domenais yra nurodomas kaip IP adresas, kurį tvarko
„ISPrime“. „ISPrime“ yra įsikūrusi adresu 300 Boulevard East, Suite 100, Weehawken, Naujasis
Džersis, 07086-6702.
16.

Trečiosios šalys „Leaseweb USA, Inc.“ ir „Leaseweb B.V.“ (toliau kartu vadinamos

„Leaseweb“) yra interneto paslaugų tiekėjos ir prieglobą teikiančios bendrovės. Kaip interneto
paslaugą „Leaseweb“ teikia savo klientams IP adresus. Priede B pateikti „Bamital“ IP adresai
85.17.239.25, 82.192.79.26, ir 88.192.88.13 kartu su susijusiais domenais yra nurodomi kaip IP
adresai, kuriuos tvarko „Leaseweb“. „Leaseweb USA, Inc.“ yra įsikūrusi adresu 9480 Innovation
Drive, Suite 1, Manassas, Virdžinija, 20110. „Leaseweb B.V.“ yra įsikūrusi adresu Mollerusweb
102, 2031 BZ Haarlem, Nyderlandai ir P.O. Box 93054, 1090 BB Amsterdamas, Nyderlandai.
17.

Veiksmai ir neveikimas, kurio, kaip įtariama, ėmėsi Atsakovai, buvo vykdomi

kiekvieno iš Atsakovų individualiai ir tai buvo veiksmai ir neveikimas, kurį kiekvienas Atsakovas
įgaliojo, kontroliavo, kuriam vadovavo ar turėjo galimybę įgalioti, kontroliuoti ar vadovauti ir
(arba) tai buvo veiksmai ir neveikimas, kuriuos kiekvienas Atsakovas palaikė, dalyvavo ar kitaip
kurstė ir tai yra veiksmai, už kuriuos kiekvienas Atsakovas yra atsakingas. Kiekvienas Atsakovas
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padėdavo ir skatino žemiau išdėstytus Atsakovų ir (arba) kitų asmenų veiksmus tokiu būdu, kad
kiekvienas Atsakovas turėjo žinių apie šiuos veiksmus ir neveikimą, teikė pagalbą ir turėjo naudos,
visiškai ar iš dalies, iš šių veiksmų ir neveikimo. Kiekvienas iš Atsakovų buvo kiekvieno iš likusių
Atsakovų ir kitų asmenų įgaliotinis ir darydamas tai, kuo yra įtariamas, veikė pagal šį įgaliojimą,
kitiems Atsakovams ir kitiems asmenims leidus ir pritarus.
JURISDIKCIJA IR NAGRINĖJIMO VIETA
18.

Šis ieškinys pateikiamas Atsakovams pažeidus Federalinį kompiuterinio

sukčiavimo ir piktnaudžiavimo aktą (Jungtinių Valstijų kodekso 18 straipsnio § 1030),
Elektroninių komunikacijų privatumo aktą (Jungtinių Valstijų kodekso 18 straipsnio § 2701) ir
Lanham aktą (Jungtinių Valstijų kodekso 15 straipsnio § 1114 ir 1125). Todėl teismas turi
jurisdikciją nagrinėti šį ieškinį pagal Jungtinių Valstijų kodekso 28 straipsnio § 1331. Šis ieškinys
taip pat yra susijęs su žala kilnojamajam turtui, nepagrįstu praturtėjimu ir turto pasisavinimu.
Atitinkamai šis teismas turi jurisdikciją nagrinėti šį ieškinį pagal Jungtinių Valstijų kodekso 28
straipsnio § 1367.
19.

Ieškovas turi informacijos ir mano, kad Atsakovai eksploatuoja kompiuterius ir

interneto svetaines bei užsiima kitais veiksmais, pasinaudodami privilegija vykdyti verslą,
nukreipė veiksmus, dėl kurių pateikiamas šis skundas, ir pasinaudojo nusikaltimo priemonėmis,
esančiomis Virdžinijoje ir Virdžinijos rytinėje apygardoje, veiksmams, dėl kurių pateikiamas šis
skundas, vykdyti.
20.

Atsakovai nukreipė savo veiksmus į Virdžiniją ir Virdžinijos rytinę apygardą,

nukreipdami kenksmingą kompiuterio kodą į individualių Virdžinijos ir Virdžinijos rytinės
apygardos vartotojų kompiuterius, siekdami užkrėsti tų vartotojų kompiuterius kenksmingu kodu ir
įtraukti vartotojų kompiuterius į botnetą, kuris yra naudojamas siekiant pakenkti „Microsoft“, jos
klientams ir visuomenei. Pateikiamas žemėlapis vaizduoja geografines kompiuterių vartotojų
vietas Virdžinijoje ir Virdžinijos Rytinėje Apygardoje, prieš kuriuos Atsakovai nukreipė
kenksmingą kodą, siekdami užkrėsti tuos kompiuterius ir įtraukti juos į botnetą:
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21.

Atsakovai taip pat naudojasi „Bamital“ IP adresais, užregistruotais bendrovės

„Leaseweb“ Virdžinijos rytinėje apygardoje. Atsakovai naudojasi „Bamital“ „.com“, „.net“, „.cc“
ir „.org“ interneto domenais, užregistruotais atitinkamai bendrovių „Verisign“ ir „PIR“ Virdžinijos
rytinėje apygardoje. Atsakovai kenkia „Microsoft“, jos klientams ir visuomenei per „Bamital“
domenus ir IP adresus, naudodami tuos domenus ir IP adresus, kad kontroliuotų užkrėstų vartotojų
kompiuterių tinklo, vadinamo botnetu, kurį Atsakovai valdo, kontroliuoja ir eksploatuoja, ryšį.
22.

Atsakovai, kaip įtariama, ėmėsi veiksmų žinodami, kad tokie veiksmai padarys

žalos per „.com“, „.net“ ir „.org“ domenus, esančius Virdžinijos rytinėje apygardoje, per IP
adresus, tvarkomus naudojantis Virdžinijos rytinėje apygardoje esančia įranga ir per vartotojų
kompiuterius, esančius Virdžinijos rytinėje apygardoje, taip kenkdami „Microsoft“, jos klientams
ir kitiems tiek Virdžinijos rytinėje apygardoje, tiek kitose Jungtinių Amerikos Valstijų vietose.
Todėl šis teismas turi asmeninę jurisdikciją Atsakovų atžvilgiu.
23.

Pagal Jungtinių Valstijų kodekso 28 straipsnio § 1391(b), ieškinio nagrinėjimo vieta

yra tinkama šiai teismo apygardai. Didelė veiksmų ar neveikimo dalis, dėl kurių pateikiamas
„Microsoft“ ieškinys, kartu su esmine turto dalimi, kuri yra „Microsoft“ ieškinio objektas, yra šioje
teismo apygardoje. Ieškinio nagrinėjimo vieta yra tinkama šiai teismo apygardai pagal Jungtinių
Valstijų kodekso 28 straipsnio § 1391(b), nes, kaip manoma, domeno pavadinimo buvimo vieta
yra teismo apygardoje, kurioje yra domeno pavadinimo registras, kuris ir užregistravo ar paskyrė
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domeno pavadinimą. „Verisign“ ir „PIR“ yra domenų pavadinimų registrai, įregistravę šioje
apygardoje esančius „Bamital“ domenus. „Leaseweb“ yra interneto paslaugų tiekėjas šioje
apygardoje esantiems „Bamital“ IP adresams. Ieškinio nagrinėjimo vieta yra tinkama šiai teismo
apygardai pagal Jungtinių Valstijų kodekso 28 straipsnio § 1391(c), nes šioje teismo apygardoje
Atsakovams taikoma asmeninė jurisdikcija.

FAKTINĖS BYLOS APLINKYBĖS
„Microsoft“ programinė įranga, paslaugos ir reputacija
24.

„Microsoft®“ yra operacinės sistemos „Windows®“, interneto naršyklės „Internet

Explorer®“, paieškos sistemos „Bing®“, reklaminės platformos „Bing® Ads“ ir daugelio kitų
programinių įrangų bei paslaugų tiekėja. „Microsoft“ investavo daug lėšų, siekdama sukurti
aukštos kokybės produktus ir paslaugas. Dėl aukštos „Microsoft“ produktų ir paslaugų kokybės bei
veiksmingumo, o taip pat „Microsoft“ išleidus nemažai resursų, kad šie produktai ir paslaugos būtų
pateiktos rinkai, „Microsoft“ sukūrė gerą reputaciją tarp savo klientų ir stiprų prekės ženklą, o
„Microsoft“ vardas ir jos produktų bei paslaugų pavadinimai tapo stipriais ir visame pasaulyje
žinomais simboliais, kurie yra pripažinti savo prekybos kanaluose. „Microsoft“ įregistravo prekių
ženklus, kurie simbolizuoja produktų ir paslaugų kokybę, įskaitant „Microsoft®“, „Windows®“,
„Internet Explorer®“ ir „Bing®“. „Microsoft“, „Windows“, „Internet Explorer“ ir „Bing“ prekių
ženklų registracijų numerių 2872708, 2463526, 2277112 ir 3883548 kopijos pateiktos šio ieškinio
D priede.
Reklama internete ir paspaudimų sukčiavimas
25.

Reklama internete – tai pramonė, skaičiuojanti milijardus dolerių per metus. 2012

m. JAV išlaidos interneto reklamai siekė 12,7 milijardų dolerių ir šis skaičius auga 17 proc. per
metus. Dėl savo dydžio ir spartaus augimo, o taip pat dėl jos techninio ir organizacinio
sudėtingumo interneto reklama tapo vaisinga terpe kibernetiniams nusikaltėliams, kurie sugalvojo
daugybę schemų, kaip manipuliuoti interneto reklamos verslo modeliu, kasmet pasilikdami sau
milijonus dolerių. Pagal šias schemas nusikaltėliai parengia metodus, kaip įgyti galutinių vartotojų
kompiuterių kontrolę. Įprastai tai daroma užkrečiant kompiuterius kenksminga programine įranga.
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26.

„Microsoft“ sudaro sutartis su įmonėmis, kurios nori patalpinti reklamą internete.

Per „Microsoft“ platformą „Bing Ads“ reklamuotojai tvarko savo interneto kampanijas,
naudodamiesi savo praeitų reklamos kampanijų rezultatais ateities interneto kampanijoms kurti.
„Microsoft“, be kitų vietų, įdeda skelbimus į trečiųjų šalių – vadinamųjų leidėjų – svetainių tinklą.
Leidėjai taip pat dalyvauja „Microsoft“ reklamos tinklo programoje. „Google“, „Yahoo!“ ir kiti
taip pat teikia dideles į „Bing Ads“ panašias reklamos platformas.
27.

Peržiūrėdamas leidėjo svetainę, galutinis vartotojas gali spustelėti ant reklamos ir

bus perkeltas į reklamuotojo svetainę, kurioje bus rodoma papildoma informacija apie
reklamuojamą produktą ar paslaugą. Reklamuotojo tikslas yra paskatinti galutinį vartotoją imtis
papildomų veiksmų, pvz., prašyti daugiau informacijos ar pirkti produktus ar paslaugas.
Reklamuotojas gali sekti ir stebėti tokius papildomus veiksmus, kurių imamasi reklamuotojo
svetainėje.
28.

Pagal „Mokėk už paspaudimą“ reklamos modelį, kai vartotojas paspaudžia ant

reklamos, reklamos platforma priskiria mokestį reklamuotojui ir sumoka svetainės, kurioje įvyko
paspaudimas, leidėjui. Tačiau paprastai reklamuotojai neturi mokėti už abejotinos kokybės ar
kilmės paspaudimus arba už tokius, kurie atrodo neteisėti. Sistemos „Mokėk už paspaudimą“
leidžia leidėjams gauti pelno iš laiko, pastangų ir pinigų, investuojamų į vystomas įdomias ir
naudingas svetaines, be būtinybės tiesiogiai apmokestinti vartotojus už lankymąsi jų interneto
svetainėse. Reklamuotojai gauna naudos patalpindami reklamą svetainėse, galinčiose pritraukti
galutinių vartotojų, besidominčių jų produktais ar paslaugomis. Pagal „Mokėk už paspaudimą“
modelį reklamuotojai gauna naudos iš tiesioginio ryšio su asmenimis, kurie paspaudę ant reklamos
parodė susidomėjimą jų produktais ar paslaugomis.
29.

Sistemos „Mokėk už paspaudimą“, deja, nėra apsaugotos nuo sukčiavimo.

Nesąžiningi leidėjai galėtų, pavyzdžiui, pasinaudoti automatiniais skriptais, žalinga programine
įranga užkrėstais galutinių naudotojų kompiuteriais arba pasamdyti asmenis, kurie generuotų daug
paspaudimų ant reklamos, kurią jų svetainėse patalpino „Bing Ads“ ar kitos reklamos platformos.
Šie metodai tik imituoja teisėto vartotojo spustelėjimą ant reklamos, siekiant vien tik generuoti
mokestį už paspaudimą, tačiau jie neatspindi ir nerealizuoja domėjimosi reklamuojamu produktu
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ar paslauga. Tokie paspaudimai yra laikomi nesąžininga veikla ir yra vadinami paspaudimų
sukčiavimais. Paspaudimų sukčiavimu užsiimantis leidėjas gali įgyti neteisėto pelno, nes už
kiekvieną užregistruotą paspaudimą leidėjui mokama reklamuotojo, kurio reklama buvo paspausta,
sąskaita.
30.

Yra ir sudėtingesnių schemų, kaip kibernetiniai nusikaltėliai gali generuoti didelius

neteisėtų paspaudimų kiekius, nukreipdami nekaltų galutinių naudotojų naršykles į interneto
svetaines ar apgaule įtikinti galutinius vartotojus spustelėti ant interneto reklamos. Vartotojų
nukreipimo į konkrečias svetaines metodai apima kenkėjiškų programų galutinių vartotojų
kompiuteriuose diegimą, dėl ko vartotojai yra priversti aplankyti svetaines ar pirkti interneto srautą
iš šalių, kontroliuojančių tokias kenkėjiškas programas. Tam tikra kenkėjiška programa
užsikrėtusių kompiuterių tinklas, vadinamas botnetu, gali sukelti daugybę neteisėtų spustelėjimų
ant reklamos ar interneto svetainėse be nukentėjusiojo, interneto reklamos platformos ir
technologijų teikėjo, tokio kaip „Microsoft“, žinios ar sutikimo. Botnetai, kurių pirminis tikslas yra
čia aprašyta veikla, yra vadinami paspaudimų botais.
31.

Tokių botnetų generuojamas „blogasis srautas“ yra perkamas ir parduodamas

sudėtingoje tarpininkų ir srauto prekybos ekosistemoje. Sąmoningai ar nesąmoningai „blogąjį
srautą“ perkančios šalys galiausiai gali iš jo gauti naudos, naudodamos jį paspaudimų ant reklamos
ar paspaudimų svetainėje kiekiui didinti. Reklamuotojai, kurie sumokėjo už savo reklamos
patalpinimą internete ir tikėjosi, kad jie bus reklamuojami teisėtomis priemonėmis, galiausiai gali
sumokėti už neteisėtus paspaudimus, generuojamus pagal tokias schemas.
32.

Galutiniai vartotojai taip pat gali nukentėti nuo paspaudimų sukčiavimo. Jų

kompiuteriai gali būti įtraukti į nelegalias schemas, jų naršyklių ieškos sistemos užgrobtos, taip pat
gali pablogėti jų kompiuterių veikimas. Kai vartotojo kompiuteris yra užkrėstas žalinga
programine įranga, kuri suteikia kibernetiniam nusikaltėliui galimybę kontroliuoti kompiuterį
vienam tikslui, kompiuteris tampa priemone, kurią kibernetinis nusikaltėlis gali parduoti ar
išnuomoti kitam kibernetiniam nusikaltėliui papildomiems neteisėtiems veiksmams vykdyti, iš
kurių daugelio tiesioginis tikslas yra šnipinėjimas ar vogimas iš nieko neįtariančio užkrėsto
kompiuterio savininko. Spustelėjimų sukčiavimas ir kibernetinių nusikalstamų operacijų atnešamas
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pelnas turi daug didesnį poveikį ne tik pačiai reklamos pramonei – grėsmė kyla visiems, kurie
naudojasi internetu.
Kompiuterių botnetai
33.

Bendriausia prasme botnetas yra atskirų kompiuterių tinklas, o kiekviename iš tų

kompiuterių veikia programinė įranga, leidžianti jiems bendrauti, o taip pat leidžianti centralizuotą
ar decentralizuotą komunikaciją su kitais kompiuteriais, teikiančiais nurodymus dėl kontrolės.
Atskiri botneto kompiuteriai dažnai priklauso individualiems vartotojams, kurie nežinodami
atsisiuntė programinę įrangą arba jų kompiuteriai buvo užsikrėsti programine įranga (žinoma kaip
kenksminga programinė įranga), kuri įtraukia kompiuterį į botnetą. Pavyzdžiui, galutinio vartotojo
kompiuteris gali tapti botneto dalimi, kai vartotojas netyčia naudojasi kenksminga svetainės
reklama, paspaudžia kenksmingo elektroninio laiško priedą arba atsisiunčia kenkėjišką programinę
įrangą. Kiekvienu tokiu atveju į vartotojo kompiuterį atsiunčiamas arba jame vykdomas
programinis kodas ir tokiu būdu kompiuteris tampa botneto dalimi, galinčia siųsti ir gauti
komunikaciją, kodą ir instrukcijas į arba iš kitų botneto kompiuterių.
34.

Kai kurie botneto kompiuteriai yra visiškai priklausomi nuo botneto kūrėjo. Jiems

gali būti paskirtos specializuotos funkcijos, tokios kaip kontrolės instrukcijų siuntimas. Tokie
kompiuteriai gali būti vadinami vadovavimo ir valdymo kompiuteriais.
35.

Botnetai dažnai yra kuriami ir kontroliuojami sudėtingų nusikalstamų organizacijų

ir yra naudojami nusižengimams vykdyti, pažeidžiantiems kitų asmenų teises. Pavyzdžiui, botneto
kompiuteris gali būti naudojamas anonimiškai siųsti nepageidaujamiems grupiniams
elektroniniams laiškus be individualių užkrėstų kompiuterių vartotojų žinios ar sutikimo. Be to,
botneto kompiuteris gali būti naudojamas kenkėjiškai programinei įrangai teikti, kuri užkrečia
kitus kompiuterius, kad jie irgi taptų botneto dalimi. Botneto kompiuteris taip pat gali būti
naudojamas sukčiavimui, įsibrovimui į kitus kompiuterius ar kitokiai neteisėtai veikai. Panašiai
botneto kompiuteris gali būti naudojamas siekiant tiesiog „įgalioti“ ar perduoti interneto
komunikaciją iš kitų kompiuterių, kad būtų nuslėptas tikrasis tokios komunikacijos šaltinis.
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Botnetas „Bamital“: bendroji architektūra
36.

„Microsoft“ pateikia šį skundą, kad Atsakovai nebedarytų žalos „Microsoft“ ir jos

klientams, piktavališkai naudodami domenus ir IP adresus, kurie yra esminiai botnetui, žinomam
kaip „Bamital“.
37.

Botnetas „Bamital“ pasižymi daugiapakope struktūra, kuri gali būti pavaizduota

38.

Žemiausią šios architektūros užkrėtimo pakopą sudaro tūkstančiai „Bamital“

taip:

užkrėstų galutinių vartotojų kompiuterių, tarp kurių gali būti biuro ar namų kompiuterių,
nešiojamųjų kompiuterių ar kompiuterių viešosiose bibliotekose. Šių užkrėstų kompiuterių
vartotojai š esmės yra botneto darbuotojai, atliekantys kasdienę neteisėtą veiką, įskaitant
paspaudimų sukčiavimą. Kalbant apie funkcijas, „Bamital“ kenkėjiškos programos turi tris
pagrindinius komponentus – pagrindinį modulį, A modulį ir C modulį. Kiekvienas modulis
bendrauja su specializuotais „Bamital“ valdymo ir vadovavimo serveriais, kuriuos „globoja“
„Bamital“ domenai ir IP adresai.
39.

Atsakovai naudoja apgaulingus metodus galutinių vartotojų kompiuteriams

užkrėsti. Ieškovas turi informacijos ir mano, kad botnetui „Bamital“ vadovaujantys Atsakovai
priklauso anoniminei kibernetinių nusikaltėlių grupei, kuriančiai interneto svetaines, kurių tikslas
yra užkrėsti galutinių vartotojų kompiuterius. Kai nieko neįtariantys vartotojai naršo vienoje iš
tokių svetainių, jų kompiuteriai yra perkeliami į kitą svetainę, kurioje atsiunčiama kenkėjiška
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programinė įranga, vadinamasis „Phoenix“ išnaudojimo paketas, nepastebimai tiria kompiuterio
pažeidžiamumą, ieškodama galimybių vykdyti kodą arba patalpinti sistemoje kenkėjiškų
programų. Vos tik išnaudojimo paketas yra įdiegtas, jis atsiunčia ir įdiegia „Bamital“ kenkėjiškų
programų. Ieškovas turi informacijos ir mano, kad Atsakovų svetainės, platinančios botnetą
„Bamital“, yra sukurtos būtent užkrėsti vartotojų kompiuterius ir nėra tik atsitiktinė svetainių
grupė. Kalbant tiksliau, visos „Bamital“ svetainės vartotojo kompiuteryje diegia mažą tekstinį
failą, žinomą kaip slapukas, kad Atsakovai galėtų identifikuoti kompiuterius, kurie jau yra
ištyrinėti ir užkrėsti. Tokiame slapuke yra tekstas „yatutuzebil“, kuris, išvertus iš rusų kalbos,
maždaug reiškia „Aš jau buvau čia“.
40.

Kai tik „Bamital“ užkrečia galutinių vartotojų kompiuterius, Atsakovai nurodo

tiems kompiuteriams dalyvauti paspaudimų sukčiavime, užgrobdami „Bamital“ užkrėstų galutinių
vartotojų kompiuterių interneto naršykles arba įsakydami užkrėstiems kompiuteriams generuoti
automatinį interneto srautą. „Bamital“ modulinė struktūra leidžia Atsakovams naudotis „Bamital“
užkrėstais galutinių vartotojų kompiuteriais ir atlikti kitą neteisėtą veiką, įskaitant asmens
tapatybės vagystes ir DDOS (dinaminio paslaugų apribojimo) atakas, dėl kurių netinkami naudoti
tampa ištisi kompiuterių tinklai. Dauguma, o gal net visi, „Bamital“ užkrėstų kompiuterių
savininkai nežino, kad jų įrenginiai yra užkrėsti ir funkcionuoja kaip botneto „Bamital“ dalis.
41.

Aukščiausioji architektūros valdymo ir vadovavimo pakopa susideda iš domenų ir

IP adresų, kurie naudojami kaip valdymo ir vadovavimo serveriai nuolat „Bamital“ užkrėstiems
galutinių vartotojų kompiuteriams kontroliuoti. Vadovavimo ir valdymo serveriais gali būti realūs
serveriai arba programinė įranga, kuri veikia kompiuteriuose, palaikančiuose botnetą „Bamital“.
Laikui bėgant, vadovavimo ir valdymo serverių skaičius ir vieta gali keistis. Ieškovas turi
informacijos ir mano, kad šie serveriai taip pat yra tiesiogiai valdomi botneto „Bamital“ operatorių.
Šie serveriai nėra sudaryti iš užkrėstų kompiuterių.
Botneto „Bamital“ domenai ir IP adresai
42.

Botnetas „Bamital“ pirmiausiai naudoja tris valdymo ir vadovavimo serverių

grupes. Pagrindiniai „Bamital“ valdymo ir vadovavimo serveriai kontroliuoja „Bamital“ užkrėstų
galutinių vartotojų kompiuterių gebėjimą bendrauti vieni su kitais ir plėsti botnetą. Pagrindiniai
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valdymo ir vadovavimo serveriai internetu siunčia užkrėstiems galutinių vartotojų kompiuteriams
informaciją ir instrukcijas, kurios įtraukia „Bamital“ užkrėstus galutinių vartotojų kompiuterius į
paspaudimų sukčiavimą. „Bamital“ kenkėjiškos programinės įrangos pagrindinis modulis turi
algoritmą, generuojantį galimus domenų pavadinimus, kuriais botneto „Bamital“ operatoriai gali
pasinaudoti kaip valdymo ir vadovavimo serveriais. Naudodamas esamą datą kaip pradinę įvestį,
domeno pavadinimą generuojantis algoritmas generuoja penkis domenus ir suteikia priesagas
kiekvienam iš penkių domenų. Kasdien generuojama 15 domenų. Pagrindinis „Bamital“ modulis
jungia užkrėstą vartotojo kompiuterį prie interneto ir bando užmegzti ryšį su 15 domenų,
siekdamas gauti tolesnių instrukcijų. Atsakovai paleidžia tą patį domeno pavadinimo generavimo
algoritmą, po to registruoja kai kuriuos arba visus domenų pavadinimus, o tada įdeda į tuos
domenus instrukcijas, kad jie komunikuotų su užkrėstais vartotojų kompiuteriais.
43.

Priede A išvardyti domenai, globojantys „Bamital“ pagrindinius valdymo ir

vadovavimo serverių domenus, sukurtus pavadinimus generuojančių algoritmų. Kai kurie iš jų jau
yra įregistruoti, o kai kurios Atsakovai pasiliko užsiregistruoti ateityje, kad galėtų kontroliuoti
botnetą. Kiekvieno priede A nurodyto „Bamital“ domeno tikslas yra palaikyti ir plėtoti botnetą
„Bamital“ ir toliau vykdyti kenkėjišką veiklą.
44.

Atsakovai naudojasi botnetu „Bamital“, kad galėtų užsiimti paspaudimų

sukčiavimu, užgrobdami „Bamital“ užkrėstus galutinių vartotojų kompiuterius. „Bamital“
kenkėjiškos programinės įrangos A modulis yra atsakingas už naršyklių užgrobimą, kuris vyksta,
kai „Bamital“ kenkėjiška programinė įranga užvaldo užkrėstą galutinio vartotojo interneto
naršyklę ir nukreipia vartotoją į botneto operatoriaus pasirinktą ieškos tinklalapį. „Bamital“ A
modulis yra tiksliai nukreiptas į paieškas per „Microsoft“ paieškos sistemą „Bing“, o taip pat
„Google“ ir „Yahoo!“. Ieškodamas produktų, paslaugų ar dominančių temų, vartotojas,
pavyzdžiui, gali naudotis „Microsoft“ interneto naršykle „Internet Explorer“ ir „Microsoft“
paieškos sistema „Bing“. „Bing“ parodys rezultatų sąrašą, kurį vartotojas peržiūrės ir galiausiai ką
nors spustelės. Vartotojui paspaudus bet kurią paieškos nuorodą, „Bamital“ A modulis užvaldo
vartotojo naršyklę „Internet Explorer“ ir „Bing“ paieškos rezultatus bei nukreipia „Internet
Explorer“ ir „Bing“ paieškos rezultatus į specializuotus „Bamital“ valdymo ir vadovavimo
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serverius – A modulio valdymo ir vadovavimo serverius – ir tada nukreipia vartotoją į vieną iš
kelių galimų Atsakovų iš anksto parinktų svetainių. Šios svetainės, į kurias vartotojai yra
nukreipiami, nėra susijusios su nuoroda, kurią vartotojas paspaudė, ir nėra tos, kurias numatė
vartotojas, „Microsoft“ ar jos reklamos partneriai. „Bamital“ A modulio valdymo ir vadovavimo
serveriai užgrobia įprastą naršyklės „Internet Explorer“ funkcionalumą ir „Bing“ paieškos
funkcionalumą bei suklaidina vartotoją, tarsi jis naudoja „Microsoft“ firminę naršyklę „Internet
Explorer“ ir firminę paieškos sistemą „Bing“, pateikdami „Microsoft“ „Internet Explorer“ ir
„Bing“ prekės ženklus. Iš tikrųjų A modulio valdymo ir vadovavimo serveris nukreipia vartotojo
naršyklę „Internet Explorer“ ir paieškos sistemą „Bing“ į botneto operatorių iš anksto parinktas
svetaines.
45.

Priede B išvardyti domenai ir IP adresai, prižiūrintys „Bamital“ A modulio

valdymo ir vadovavimo serverius. Kai kurie iš domenų jau yra įregistruoti, o kitus Atsakovai
pasiliko užsiregistruoti ateityje, kad galėtų kontroliuoti botnetą. Kiekvieno priede B nurodyto
„Bamital“ domeno ir IP adreso tikslas yra palaikyti ir plėtoti botnetą „Bamital“ ir toliau vykdyti
kenkėjišką veiką.
46.

„Bamital“ kenkėjiška programinė įranga taip pat gali priversti užkrėstus galutinių

vartotojų kompiuterius generuoti automatizuotą interneto srautą, nurodydama tiems kompiuteriams
– be vartotojo žinios ar įsikišimo – prisijungti prie bet kokios Atsakovų pasirinktos svetainės.
„Bamital“ C modulis bendrauja su „Bamital“ C modulio valdymo ir vadovavimo serveriais bei
nurodo užkrėstiems galutinių vartotojų kompiuteriams atsisiųsti tikslinių interneto svetainių sąrašą.
Tada C modulis užkrėstame galutinio vartotojo kompiuteryje paleidžia paslėptą interneto naršyklę
– tokią kaip „Microsoft“ „Internet Explorer“ – ir priverčia paslėptą naršyklę apsilankyti Atsakovų
parinktose svetainėse, tarsi tai darytų realus vartotojas. Užkrėsto kompiuterio savininkas – net ir
sėdėdamas prie kompiuterio – negali matyti paslėptos naršyklės. Tačiau savininkas tikrai pajus
lėtesnį kompiuterio veikimą ir interneto ryšį, atsižvelgiant į didelę interneto ryšio modulio dalį,
kurią C modulis nurodo užkrėstam kompiuteriui užimti. C modulio valdymo ir vadovavimo
serveris gali nukreipti užkrėstą galutinio vartotojo kompiuterį į naujus valdymo ir vadovavimo
serverius arba pradėti statyti į eilę lankytinas svetaines. C modulis bus pavaldus C modulio
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valdymo ir vadovavimo serveriui, kad būtų užtikrintas prisijungimas prie apgaulingo srauto. C
modulis turi vieną ar daugiau iš anksto nustatytų valdymo ir vadovavimo serverių domenų
pavadinimų.
47.

Priede C išvardyti domenai, prižiūrintys „Bamital“ C modulio valdymo ir

vadovavimo serverius. Kai kurie iš domenų jau yra įregistruoti, o kitus Atsakovai pasiliko
užsiregistruoti ateityje, kad galėtų kontroliuoti botnetą. Kiekvieno priede C nurodyto „Bamital“
domeno tikslas yra palaikyti ir plėtoti botnetą „Bamital“ ir toliau vykdyti kenkėjišką veiklą.
Botneto „Bamital“ daroma žala „Microsoft“ ir korporacijos klientams
48.

Kenkėjiška botneto „Bamital“ programinė įranga yra neteisėtai perkeliama į

vartotojų kompiuterius, užkrėsdama tuos kompiuterius ir įtraukdama juos į botnetą. Tokie
veiksmai – tai neleistinas įsibrovimas į operacinę sistemą „Microsoft Windows®“, kurią
„Microsoft“ licencijuoja galutiniams vartotojams. Kalbant tiksliau, botnetas „Bamital“ yra
nukreiptas tiesiai į operacinę sistemą „Windows®“, įskaitant bent šiuos operacinės sistemos
„Windows“ failus: iexplore.exe, explorer.exe, winlogon.exe, spoolsv.exe, svchost.exe,
sysprep.exe, wmiprvse.exe. Botnetas „Bamital“, pavyzdžiui, daro konkrečius įrašus operacinės
sistemos „Windows®“ registre be „Microsoft“ ar jos klientų sutikimo, įskaitant komandas,
nurodančias kompiuteriui, kurias komandas vykdyti; komandas, leidžiančias botneto
kompiuteriams bendrauti; komandas, priverčiančias kompiuterį vykdyti paspaudimų sukčiavimą;
komandas, pasakančias kompiuteriui, kaip gauti nurodymus iš botneto operatoriaus ir duomenis,
kuriais botnete identifikuojamas kompiuteris. Tokiu būdu botneto „Bamital“ plitimas nėra susijęs
su bet kokiu „Microsoft“ sistemų pažeidžiamumu, o yra vykdomas klaidinant atsitiktinius
vartotojus, kad šie imtųsi veiksmų, kurių pasekmė yra įrenginio užkrėtimas.
49.

Botneto „Bamital“ įsibrovimas į „Microsoft“ operacinę sistemą „Windows®“ neturi

„Microsoft“ arba jos klientų leidimo ir viršija bet kokį įgaliojimą, suteiktą „Microsoft“ arba jos
klientų bet kokiai trečiajai šaliai, įskaitant botneto „Bamital“ operatorius.
50.

Botnetas „Bamital“ daro žalą „Microsoft“ klientams, piktnaudžiaudamas operacine

sistema „Windows®“ vartotojų užkrėstuose kompiuteriuose. Botnetas „Bamital“ daro žalą
„Microsoft“ klientams be kitų būdų priversdamas klientų kompiuterius:
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a.

Įdiegti ir paleisti programinę įrangą be klientų žinios ar sutikimo, įskaitant

programinę įrangą, palaikančią botneto infrastruktūrą; programinę įrangą, kuri priverčia
kompiuterį užsiimti paspaudimų sukčiavimu, užgrobdama naršyklę, o taip pat per automatizuoto
interneto srauto generavimą; ir programinę įrangą, kuri priverčia kompiuterį užsiimti kita neteisėta
veikla;
b.

Sulėtinti veikimą dėl veikiančios neteisėtos programinės įrangos;

c.

Įdiegti ir paleisti programinę įrangą be klientų žinios ar sutikimo, kuri gali

rinkti asmeninę informaciją, įskaitant galutinių vartotojų paieškos sistemų užklausas ir rezultatų iš
„Microsoft“ paieškos sistemos „Bing“, kuriuose yra asmeninės galutinių vartotojų informacijos; ir
d.

perduoti surinktą asmeninę informaciją, įskaitant galutinių vartotojų

paieškos sistemų užklausas, turinčias asmeninės galutinių vartotojų informacijos, į „Bamital“
valdymo ir vadovavimo serverius.
51.

Neteisėtas patekimas ir įsibrovimas į „Microsoft“ operacinę sistemą „Windows®“ ir

„Microsoft“ klientų kompiuterius trikdo vartotojus. Norėdami įsibrauti į galutinių vartotojų
kompiuterius ir galiausiai vykdyti paspaudimų sukčiavimą, Atsakovai per „Bamital“ valdymo ir
vadovavimo serverius pakartotinai naudoja „Microsoft“ priklausančius „Microsoft“, „Windows“,
„Internet Explorer“ ir „Bing“ prekių ženklus ir sukelia naudojimąsi jais klaidinančiu būdu.
Atsakovai naudoja „Microsoft“ prekių ženklus, kad būtų įsibrauta į vartotojo kompiuterį ir būtų
vykdomas paspaudimų sukčiavimas užgrobiant vartotojo kompiuterio naršyklę ir naudojant
vartotojo kompiuterį neteisėtam automatizuotam srautui generuoti. Tai klaidina vartotoją, nes jis
pradeda manyti, kad „Microsoft“ paslaugos „Internet Explorer“ ir „Bing“ bei jos operacinė sistema
„Windows“ yra sugedusi ir nepatikima, bet iš tikrųjų taip nėra. „Microsoft“ klientai pranešė
„Microsoft“ apie žalą, padarytą botneto „Bamital“. Klientai buvo sutrikę ir neteisingai manė, kad
žalą, botneto „Bamital“ veiklą ir šios veiklos rezultatus sukėlė „Microsoft“ ir todėl neteisingai
priskyrė patirtą žalą „Microsoft“ ir susiejo ją su produktais bei paslaugomis.
52.

„Bamital“ taip pat apgaule daro žalą „Microsoft“ ir „Microsoft“ reklamuotojų

klientams. Interneto reklamuotojų klientai, mokantys „Microsoft“ ir kitiems reklamos paslaugų
teikėjams, siekdami padidinti tikslinį srautą į savo interneto svetaines, tikisi, kad dėl „Microsoft“
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teikiamų reklamos paslaugų galutiniai vartotojai, ieškantys atitinkamų produktų, apsilankys jų
interneto svetainėse. „Bamital“ šiurkščiai iškreipia šią aplinką, generuodamas ne vartotojų
inicijuotus paspaudimus ir apsilankymus svetainėse, padidindamas srautą į tam tikrų reklamuotojų
svetaines, o ne į kitas, ir perimdamas bei nukreipdamas vartotojų inicijuotus veiksmus. Tačiau
„Bamital“ apgaulingas srautas neturi įtakos potencialiems pardavimams; reklamos savininkai yra
klaidinami ir sumoka reklamos platintojams, tarsi reklamos savininkų skelbimai buvo teisėtai
paspausti. Paprasčiau tariant, skelbimo savininkas moka už interneto srautą, kuris neturi jokios
naudos. „Bamital“ taip pat iškreipia tikrąją tam tikrų skelbimų patalpinimo vertę. Paspaudimų
skaičius ant reklamuotojo skelbimo nustato, be kita ko, kur reklamuotojo skelbimas bus patalpintas
ateityje. „Bamital“ pakeičia rezultatus užsikrėtusiame galutinio vartotojo kompiuteryje ir
reklamuotojo skelbimas nėra paspaudžiamas. Taip reklamuotojas nukenčia, nes jo skelbimai
įvertinami kaip mažiau svarbūs, todėl jiems po to sunkiau gauti gerą vietą savo skelbimams
būsimos paieškos rezultatuose. Taip pat esama nemažos rizikos, kad reklamuotojai gali priskirti šią
problemą „Microsoft“ ir susieti šias problemas su „Microsoft“ produktais „Bing“ bei „Bing Ads“,
taip sumenkindami šių prekių ženklų vertę ir sutepdami gerą reputaciją.
53.

Tokiu būdu botnetas „Bamital“ ir „Bamital“ IP adresai bei domenai padarė žalos

„Microsoft“ prekės ženklui, reputacijai ir korporacijos vardui. Neteisingas botneto „Bamital“
veiklos ir „Bamital“ domenų bei IP adresų poveikio priskyrimas „Microsoft“ daro žalos
„Microsoft“ prekės ženklui ir juodina „Microsoft“ vardo, produktų ir paslaugų reputaciją.
„Microsoft“ turėjo išeikvoti daug išteklių, bandydama padėti savo klientams ir ištaisyti nuolatinę
klaidingą sampratą, kad „Microsoft“ yra žalos, daromos botneto „Bamital“ ir „Bamital“ IP adresų
bei domenų, šaltinis.
54.

Ieškovas turi informacijos ir mano, kad botnetą „Bamital“ valdantys Atsakovai turi

naudos iš botneto veiklos ir čia aprašytų veiksmų, veikdami kaip „srauto brokeriai“, didindami
lankytojų skaičių tam tikrose svetainėse dėl naršyklių užgrobimo ir automatizuoto srauto
generavimo arba parduodami užgrobtą srautą kitiems srauto tarpininkams.
PIRMASIS IEŠKINYS DĖL ŽALOS ATLYGINIMO
Kompiuterinio sukčiavimo ir piktnaudžiavimo akto, Jungtinių Valstijų kodekso 18 straipsnio
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§ 1030 pažeidimas
55.

Remdamasi 1–54 straipsniuose pateiktais pareiškimais, korporacija „Microsoft“ dar

kartą pareiškia savo ieškinius.
56.

Atsakovai: (a) sąmoningai ir apgalvotai įsibrovė į „Microsoft“ klientų apsaugotus

kompiuterius ir „Microsoft“ apsaugotus kompiuterius be leidimo arba viršydami bet kokį leidimą,
ir tokiu būdu gavo informacijos iš apsaugotų kompiuterių per operaciją, apimančią ryšį tarp
valstijų arba iš užsienio (Jungtinių Valstijų kodekso 18 straipsnio § 1030(a)(2)(C)); (b) sąmoningai
ir siekdami apgauti įsibrovė į apsaugotus kompiuterius be leidimo arba viršydami bet kokį leidimą
ir gavo informacijos iš kompiuterių, kurią Atsakovai naudojo tolesniam sukčiavimui ir siekdami
gauti iš to naudos (Jungtinių Valstijų kodekso 18 straipsnio § 1030(a)(4)); (c) sąmoningai persiuntė
programą, informaciją, kodą ir komandas, o tokių veiksmų be leidimo pasekmė buvo tyčia
padaryta žala saugomiems kompiuteriams (Jungtinių Valstijų kodekso 18 straipsnio §
1030(a)(5)(A)); ir (d) tyčia įsibrovė į apsaugotus kompiuterius be leidimo, o tokių veiksmų be
leidimo pasekmė buvo tyčia padaryta žala ir nuostoliai (Jungtinių Valstijų kodekso 18 straipsnio §
1030(a)(5)(C)).
57.

Per vienerių metų laikotarpį Atsakovų veiksmai padarė „Microsoft“ bent 5000 JAV

dolerių nuostolį.
58.

„Microsoft“ patyrė žalos dėl Atsakovų veiksmų.

59.

„Microsoft“ reikalauja kompensacijos ir baudžiamųjų priemonių pagal Jungtinių

Valstijų kodekso 18 straipsnio § 1030(g), kurių dydis ir pobūdis bus nustatytas teisme.
60.

Tiesioginė Atsakovų veiksmų pasekmė yra „Microsoft“ patirta ir vis dar patiriama

nepataisoma žala, dėl kurios „Microsoft“ neturi atitinkamų teisinių priemonių ir kuri bus toliau
daroma, nebent Atsakovų veiksmai bus uždrausti.
ANTRASIS IEŠKINYS DĖL ŽALOS ATLYGINIMO
Elektroninių komunikacijų privatumo akto, Jungtinių Valstijų kodekso 18 straipsnio § 2701
pažeidimas
61.

Remdamasi 1–54 straipsniuose pateiktais pareiškimais, korporacija „Microsoft“ dar

kartą pareiškia savo ieškinius.
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62.

„Microsoft“ kompiuteriai, serveriai ir licencijuota operacinė sistema – tai

priemonės, kuriomis vartotojams ir klientams teikiama elektroninių ryšių paslauga.
63.

Atsakovai sąmoningai ir apgalvotai įsibrovė į „Microsoft“ klientų kompiuterius ir

„Microsoft“ kompiuterius bei serverius be leidimo arba viršydami bet kokį „Microsoft“ duotą
leidimą.
64.

Neteisėtai įsibrovę Atsakovai turėjo galimybę pasiekti, pasisavinti, pakeisti ir (arba)

sutrukdyti „Microsoft“ vartotojams ir klientams teisėtai pasinaudoti elektroniniu ryšiu, įskaitant,
bet neapsiribojant vartotojų paieškos užklausomis, turinčiomis asmeninės informacijos
„Microsoft“ ir jos klientų kompiuterių ir serverių elektroninėse saugyklose ir „Microsoft“
licencijuotoje operacinėje sistemoje.
65.

Tiesioginė Atsakovų veiksmų pasekmė yra „Microsoft“ patirta ir vis dar patiriama

nepataisoma žala, dėl kurios „Microsoft“ neturi atitinkamų teisinių priemonių ir kuri bus toliau
daroma, nebent Atsakovų veiksmai bus uždrausti.
TREČIASIS IEŠKINYS DĖL ŽALOS ATLYGINIMO
Prekių ženklų pažeidimas pagal Lanham aktą, Jungtinių Valstijų kodekso 15 straipsnio § 1114 ir
tolesn.
66.

Remdamasi 1–54 straipsniuose pateiktais pareiškimais, korporacija „Microsoft“ dar

kartą pareiškia savo ieškinius.
67.

Tarp valstijų vykdomoje prekyboje Atsakovai naudojo „Microsoft“ prekių ženklus

„Microsoft“, „Windows“, „Internet Explorer“ ir „Bing“ („Microsoft“ ženklai).
68.

Botnetas „Bamital“ generuoja ir naudoja padirbtas „Microsoft“ ženklų kopijas,

Atsakovams vykdant paspaudimų sukčiavimą, kuriant ir platinant „Microsoft“ ženklų kopijų
falsifikatus, suklastotą „Microsoft“ firminės naršyklės „Internet Explorer“ ir „Microsoft“ firminės
paieškos sistemos „Bing“ tinklalapio versiją ir naudojant juos apgaulingose svetainėse su
„Microsoft“ ženklais. Tokiu būdu Atsakovai gali sukelti sumaištį, netikslumų ir apgaudinėti dėl
netikrų svetainių ir jose reklamuojamų produktų bei paslaugų kilmės, finansavimo arba jų
patvirtinimo.
69.

Naudodami „Microsoft“ ženklus ir įsibraudami į galutinių vartotojų kompiuterius
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bei vykdydami paspaudimų sukčiavimą, Atsakovai sukėlė arba gali sukelti sumaištį, netikslumų ir
apgaudinėti dėl netikrų botneto „Bamital“ generuojamų ir naudojamų svetainių kilmės,
finansavimo arba jų patvirtinimo. Tokiu būdu Atsakovai sukėlė arba gali sukelti sumaištį,
netikslumų ir apgaudinėti dėl elgesio, veiksmų, produktų ir paslaugų, kurias teikia ar reklamuoja
Atsakovai ir botnetas „Bamital“, kilmės, finansavimo arba jų patvirtinimo.
70.

Botnetas „Bamital“ kuria kodus ir daro įrašus „Windows®“ registre. Kurdami kodus

ir darydami įrašus registro kelyje, kuriame yra „Microsoft“ ženklų, Atsakovai gali sukelti sumaištį,
netikslumų ir apgaudinėti dėl kenksmingos programinės įrangos, diegiamos botneto „Bamital“, o
taip pat per „Bamital“ IP adresus ir domenus, kilmės, finansavimo arba jos patvirtinimo.
71.

Vykdydami neteisėtą veiklą, Atsakovai yra atsakingi prieš „Microsoft“ už Jungtinių

Valstijų kodekso 15 straipsnio § 1114 pažeidimą.
72.

„Microsoft“ reikalauja teismo draudimo, kompensacijos ir baudžiamųjų priemonių,

kurių dydis ir pobūdis bus nustatytas teisme.
73.

Tiesioginė Atsakovų veiksmų pasekmė yra „Microsoft“ patirta ir vis dar patiriama

nepataisoma žala, dėl kurios „Microsoft“ neturi atitinkamų teisinių priemonių ir kuri bus toliau
daroma, nebent Atsakovų veiksmai bus uždrausti.
74.

Atsakovų neteisėtas ir neleistinas naudojimasis „Microsoft“ ženklais reklamuojant,

prekiaujant arba parduodant produktus ir paslaugas yra prekių ženklo naudojimo pažeidimas pagal
Jungtinių Valstijų kodekso 15 straipsnio § 1114 ir tolesn.
KETVIRTASIS IEŠKINYS DĖL ŽALOS ATLYGINIMO
Neteisinga kilmės vietos nuoroda pagal Lanham aktą, Jungtinių Valstijų kodekso 15
straipsnio § 1125(a)
75.

Remdamasi 1–54 straipsniuose pateiktais pareiškimais, korporacija „Microsoft“ dar

kartą pareiškia savo ieškinius.
76.

„Microsoft“ ženklai yra išskirtiniai ženklai, kurie yra asocijuojami su „Microsoft“ ir

identifikuoja tik „Microsoft“ verslą, produktus ir paslaugas.
77.

Botnetas „Bamital“ generuoja ir naudoja padirbtas „Microsoft“ ženklų kopijas,

Atsakovams vykdant paspaudimų sukčiavimą, kuriant ir platinant „Microsoft“ ženklų kopijų
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falsifikatus, suklastotą „Microsoft“ firminės naršyklės „Internet Explorer“ ir „Microsoft“ firminės
paieškos sistemos „Bing“ tinklalapio versiją ir naudojant juos apgaulingose svetainėse su
„Microsoft“ ženklais. Tokiu būdu Atsakovai gali sukelti sumaištį, netikslumų ir apgaudinėti dėl
netikrų svetainių ir jose reklamuojamų produktų bei paslaugų kilmės, finansavimo arba jų
patvirtinimo.
78.

Naudodami „Microsoft“ ženklus ir įsibraudami į galutinių vartotojų kompiuterius

bei vykdydami paspaudimų sukčiavimą, Atsakovai sukėlė arba gali sukelti sumaištį, netikslumų ir
apgaudinėti dėl netikrų botneto „Bamital“ generuojamų ir naudojamų svetainių kilmės,
finansavimo arba jų patvirtinimo. Tokiu būdu Atsakovai sukėlė arba gali sukelti sumaištį,
netikslumus ir apgaudinėti dėl elgesio, veiksmų, produktų ir paslaugų, kurias teikia ar reklamuoja
Atsakovai ir botnetas „Bamital“, kilmės, finansavimo arba jų patvirtinimo.
79.

Botnetas „Bamital“ kuria kodus ir daro įrašus „Windows®“ registre. Kurdami kodus

ir darydami įrašus registro kelyje, kuriame yra „Microsoft“ ženklų, Atsakovai gali sukelti sumaištį,
netikslumų ir apgaudinėti dėl kenksmingos programinės įrangos, diegiamos botneto „Bamital“, o
taip pat per „Bamital“ IP adresus ir domenus, kilmės, finansavimo arba dėl jos patvirtinimo.
80.

Vykdydami neteisėtą veiklą, Atsakovai yra atsakingi prieš „Microsoft“ už Jungtinių

Valstijų kodekso 15 straipsnio § 1125(a) pažeidimą.
81.

„Microsoft“ reikalauja teismo draudimo, kompensacijos ir baudžiamųjų priemonių.

kurių dydis ir pobūdis bus nustatytas teisme.
82.

Tiesioginė Atsakovų veiksmų pasekmė yra „Microsoft“ patirta ir vis dar patiriama

nepataisoma žala, dėl kurios „Microsoft“ neturi atitinkamų teisinių priemonių ir kuri bus toliau
daroma, nebent Atsakovų veiksmai bus uždrausti.
PENKTASIS IEŠKINYS DĖL ŽALOS ATLYGINIMO
Prekės ženklo vertės susilpninimas pagal Lanham akto, Jungtinių Valstijų kodekso 15
straipsnio § 1125(c)
83.

Remdamasi 1–54 straipsniuose pateiktais pareiškimais, korporacija „Microsoft“ dar

kartą pareiškia savo ieškinius.
84.

„Microsoft“ ženklai yra išskirtiniai ženklai, kurie yra asocijuojami su „Microsoft“ ir
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identifikuoja tik „Microsoft“ verslą, produktus ir paslaugas.
85.

Botnetas „Bamital“ generuoja ir naudoja padirbtas „Microsoft“ ženklų kopijas,

Atsakovams vykdant paspaudimų sukčiavimą, kuriant ir platinant „Microsoft“ ženklų kopijų
falsifikatus, suklastotą „Microsoft“ firminės naršyklės „Internet Explorer“ ir „Microsoft“ firminės
paieškos sistemos „Bing“ tinklalapio versiją ir naudojant juos apgaulingose svetainėse su
„Microsoft“ ženklais. Tokiu būdu Atsakovai gali sumenkinti „Microsoft“ ženklų vertę, sutepdami
ir juodindami jų reputaciją.
86.

Naudodami „Microsoft“ ženklus ir įsibraudami į galutinių vartotojų kompiuterius

bei vykdydami paspaudimų sukčiavimą, Atsakovai susilpnino arba gali susilpninti „Microsoft“
ženklų vertę, sutepdami ir juodindami jų reputaciją. Tokiu būdu Atsakovai susilpnino arba gali
susilpninti „Microsoft“ ženklų vertę, sutepdami ir juodindami jų reputaciją, klaidingai susiedami
„Microsoft“ ženklus su piktavališku elgesiu, veiksmais, produktais ir paslaugomis, kurias teikia ar
reklamuoja Atsakovai ir botnetas „Bamital“.
87.

Botnetas „Bamital“ kuria kodus ir daro įrašus „Windows®“ registre. Kurdami kodus

ir darydami įrašus registro kelyje, kuriame yra „Microsoft“ ženklų, Atsakovai gali susilpninti
„Microsoft“ ženklų vertę, sutepdami ir juodindami jų reputaciją.
88.

Apgaulingai naudodami „Microsoft“ ženklus piktavališkoje veikloje, Atsakovai gali

susilpninti „Microsoft“ ženklų vertę, sutepdami ir juodindami jų reputaciją, o taip pat
naudodamiesi „Bamital“ IP adresais ir domenais.
89.

Vykdydami neteisėtą veiklą, Atsakovai yra atsakingi prieš „Microsoft“ už Jungtinių

Valstijų kodekso 15 straipsnio § 1125(c) pažeidimą.
90.

„Microsoft“ reikalauja teismo draudimo, kompensacijos ir baudžiamųjų priemonių,

kurių dydis ir pobūdis bus nustatytas teisme.
91.

Tiesioginė Atsakovų veiksmų pasekmė yra „Microsoft“ patirta ir vis dar patiriama

nepataisoma žala, dėl kurios „Microsoft“ neturi atitinkamų teisinių priemonių ir kuri bus toliau
daroma, nebent Atsakovų veiksmai bus uždrausti.
ŠEŠTASIS IEŠKINYS DĖL ŽALOS ATLYGINIMO
Bendrasis įstatymas dėl žalos kilnojamajam turtui
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92.

Remdamasi 1–54 straipsniuose pateiktais pareiškimais, korporacija „Microsoft“ dar

kartą pareiškia savo ieškinius.
93.

Atsakovų veiksmų vadovaujant botnetui „Bamital“ pasekmė yra nesankcionuota

prieiga prie kompiuterių ir serverių, susijusių su „Microsoft“ paslaugomis „Internet Explorer“,
„Bing“ ir „Bing Ads“. Atsakovų veiksmų vadovaujant botnetui „Bamital“ pasekmė yra
nesankcionuota prieiga prie „Microsoft“ priklausančios operacinės sistemos „Windows“ ir klientų
kompiuterių, kuriuose įdiegta ši operacinė sistema, taip pat nesąžiningas įsibrovimas į tuos
kompiuterius ir operacines sistemas, dėl ko jos yra įtraukiamos į paspaudimų sukčiavimą, siunčiant
kompiuterių ir „Microsoft“ interneto naršyklės „Internet Explorer“ sesijų bei paieškos sistemos
„Bing“ rezultatus į Atsakovų parinktus tinklalapius be „Microsoft“ ar jos klientų leidimo ar
sutikimo.
94.

Atsakovai tyčia vykdė šiuos veiksmus ir tokie veiksmai buvo neteisėti.

95.

Atsakovų veiksmai padarė žalos „Microsoft“ ir jos klientams, dėl to „Microsoft“ ir

jos klientai patyrė nuostolių, įskaitant laiką, pinigus ir „Microsoft“ bei jos klientų kompiuterių
apkrovą, o taip pat žalos „Microsoft“ verslo prestižui ir sumenkino „Microsoft“ turtinės teisės
vertę, susijusią su korporacijos kompiuteriais ir programinė įranga.
96.

Dėl Atsakovų neteisėtų ir tyčinių veiksmų „Microsoft“ patyrė žalos, kurios dydis

bus nurodytas teisme.
97.

Tiesioginė Atsakovų veiksmų pasekmė yra „Microsoft“ patirta ir vis dar patiriama

nepataisoma žala, dėl kurios „Microsoft“ neturi atitinkamų teisinių priemonių ir kuri bus toliau
daroma, nebent Atsakovų veiksmai bus uždrausti.
SEPTINTASIS IEŠKINYS DĖL ŽALOS ATLYGINIMO
Nepagrįstas praturtėjimas
98.

Remdamasi 1–54 straipsniuose pateiktais pareiškimais, korporacija „Microsoft“ dar

kartą pareiškia savo ieškinius.
99.

Atsakovų veiksmai, dėl kurių pateikiamas šis skundas, leido jiems nepagrįstai

praturtėti „Microsoft“ sąskaita, pažeidžiant bendruosius teisės aktus.
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100.

Atsakovai be leidimo įsibrovė į kompiuterius, kuriuose įdiegta „Microsoft“

programinė įranga.
101.

Atsakovai be leidimo ar licencijos naudojosi „Microsoft“ programinės įrangos

priemonėmis, kurios, be kitų veiksmų, siuntė kenkėjišką programinę įrangą, palaikė botnetą
„Bamital“ ir vykdė paspaudimų sukčiavimą.
102.

Atsakovų veiksmų vadovaujant botnetui „Bamital“ pasekmė yra nesankcionuota

prieiga prie kompiuterių ir serverių, susijusių su „Microsoft“ paslaugomis „Internet Explorer“,
„Bing“ ir „Bing Ads“. Atsakovų veiksmų vadovaujant botnetui „Bamital“ pasekmė yra
nesankcionuota prieiga prie „Microsoft“ priklausančios operacinės sistemos „Windows“ ir klientų
kompiuterių, kuriuose įdiegta ši operacinė sistema, taip pat nesąžiningas įsibrovimas į tuos
kompiuterius ir operacines sistemas, dėl ko jos yra įtraukiamos į paspaudimų sukčiavimą, siunčiant
kompiuterių ir „Microsoft“ interneto naršyklės „Internet Explorer“ sesijų bei paieškos sistemos
„Bing“ rezultatus į Atsakovų parinktus tinklalapius be „Microsoft“ ar jos klientų leidimo ar
sutikimo.
103.

Atsakovai neteisėtai pasipelnė iš savo neįgalioto ir nelicencijuoto naudojimosi

„Microsoft“ programine įranga ir „Microsoft“ bei jos klientų kompiuteriais, be kita ko,
nukreipdami pajamas nuo „Microsoft“ ir jos reklamos užsakovų bei nukreipdami apgavikišką
interneto srautą į „Microsoft“ platformą „Bing Ads“ ir kitomis „Microsoft“, taip pat jos reklamos
užsakovų išnaudojimo ir apgaudinėjimo priemonėmis.
104.

Atsakovai turėjo supratimo ir žinių apie naudą, kurią jie gaudavo iš savo neteisėto ir

nelicencijuoto naudojimosi „Microsoft“ programine įranga ir „Microsoft“ bei jos klientų
kompiuteriais bei vykdami veiklą, dėl kurios jie yra įtariami.
105.

Atsakovų pelno, kurie jie gavo iš savo neteisėto ir nelicencijuoto naudojimosi

„Microsoft“ programine įranga ir „Microsoft“ bei jos klientų kompiuteriais bei vykdami veiklą, dėl
kurios jie yra įtariami, pasisavinimas būtų neteisingas.
106.

Atsakovų neteisėtas ir nelicencijuotas naudojimasis „Microsoft“ programine įranga

ir „Microsoft“ bei jos klientų kompiuteriais bei veiklos, dėl kurios jie yra įtariami, vykdymas
padarė žalos, kurios dydis bus nurodytas teisme, korporacijai „Microsoft“, o Atsakovai turėtų
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grąžinti neteisėtai gautą pelną.
107.

Tiesioginė Atsakovų veiksmų pasekmė yra „Microsoft“ patirta ir vis dar patiriama

nepataisoma žala, dėl kurios „Microsoft“ neturi atitinkamų teisinių priemonių ir kuri bus toliau
daroma, nebent Atsakovų veiksmai bus uždrausti.
AŠTUNTASIS IEŠKINYS DĖL ŽALOS ATLYGINIMO
Turto pasisavinimas
108.

Remdamasi 1–54 straipsniuose pateiktais pareiškimais, korporacija „Microsoft“ dar

kartą pareiškia savo ieškinius.
109.

Atsakovai tyčia įsibrovė ir pasisavino „Microsoft“ asmeninę nuosavybę be teisinio

pagrindo, dėl ko „Microsoft“ neteko galimybės naudotis savo turtu.
110.

Dėl Atsakovų neteisėtų ir tyčinių veiksmų „Microsoft“ patyrė žalos, kurios dydis

bus nurodytas teisme.
111.

Tiesioginė Atsakovų veiksmų pasekmė yra „Microsoft“ patirta ir vis dar patiriama

nepataisoma žala, dėl kurios „Microsoft“ neturi atitinkamų teisinių priemonių ir kuri bus toliau
daroma, nebent Atsakovų veiksmai bus uždrausti.
IEŠKOVO REIKALAVIMAS
DĖL ŠIŲ PRIEŽASČIŲ, Ieškovas „Microsoft“ prašo teismo:
1.

Priimti nuosprendį „Microsoft“ naudai ir Atsakovų nenaudai.

2.

Pripažinti, kad Atsakovų veiksmai buvo tyčiniai ir kad Atsakovai sukčiavo, turėjo

nusikalstamų ketinimų.
3.

Paskelbti preliminarų ir nuolatinį draudimą Atsakovams ir jų pareigūnams,

direktoriams, vadovams, agentams, tarnautojams, darbuotojams, įpėdiniams, įgaliotiniams ir
visiems asmenims ir subjektams, veikiantiems su jais išvien ar dalyvaujantiems jų veikloje,
vykdyti bet kokią veiklą, dėl kurios pateikiamas skundas, daryti žalos, dėl kurios pateikiamas
skundas, padėti, pagelbėti ar bendrininkauti su bet kuriuo kitu asmeniu ar verslo subjektu,
užsiimančiu ar vykdančiu bet kokią veiklą, dėl kurios pateikiamas skundas, ar darančiu žalos, dėl
kurios pateikiamas skundas.
4.

Paskelbti preliminarų ir nuolatinį įsakymą, leidžiantį „Microsoft“ kontroliuoti
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botnetą „Bamital“ ir botneto „Bamital“ domenus ir IP adresus, kad būtų nutraukta tomis
priemonėmis daroma žala, išsaugojant įrodymus dėl Atsakovų nusikaltimų ir nurodant priemones,
kuriomis „Microsoft“ galėtų pranešti nukentėjusiems galutiniams vartotojams, kad jų kompiuteriai
yra užkrėsti, ir teikti priemones „Bamital“ kenkėjiškoms programoms pašalinti iš tų kompiuterių.
5.

Priimti sprendimą dėl Atsakovų tinkamo „Microsoft“ patirtos faktinės žalos

atlyginimo, kompensuojančio „Microsoft“ už Atsakovų veiksmus, dėl kurių pateikiamas šis
skundas, ir už bet kokią žalą, dėl kurios pateikiamas šis skundas, įskaitant, bet neapsiribojant
turtine teise ir išlaidomis, kurių dydis bus nurodytas teisme.
6.

Priimti sprendimą dėl Atsakovų pelno grąžinimo.

7.

Priimti sprendimą dėl padidintų, atgrasomųjų ir ypatingųjų nuostolių, kurių dydis

bus nurodytas teisme, padengimo.
8.

Priimti sprendimą dėl advokatų atlyginimų ir mokesčių padengimo, ir

9.

priimti bet kokį nuosprendį, kuris teismo manymu yra teisingas ir pagrįstas.
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