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Ministru prezidenta birojam

Par K.Misānes izdošanas no Dānijas Karalistes uz
Dienvidāfrikas Republiku lietu

Atsaucoties uz panākto mutisko vienošanos Valsts prezidenta un atbildīgo
institūciju vadības tikšanās laikā š.g. 17.februārī, informējam par sekojošām
Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras darbībām hronoloģiskā secībā, kas skar
ar Kristīnes Misānes izdošanu uz Dienvidāfrikas Republiku saistītus jautājumus.
2018.gada 11.oktobrī Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes
Starptautiskās sadarbības pārvalde veica saskaņojumu ar Ģenerālprokuratūras
Darbības analīzes un vadības departamenta Starptautiskās sadarbības nodaļu par
nepieciešamību “uzlikt karogu” Interpola sarkanajam paziņojumam par K.Misānes
aizturēšanu izdošanas nolūkā par tiesas nolēmuma nepildīšanu, kas skar saskarsmes
tiesības ar bērnu. Tika panākta vienošanās par “karoga uzlikšanu” starptautiskās
meklēšanas sistēmā, kas nozīmēja, ka K.Misāne Latvijas teritorijā netiks aizturēta
un/vai izdota pēc Dienvidāfrikas Republikas kompetento iestāžu pieprasījuma.
2019.gada 14.janvārī Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrā tika saņemts
Dānijas Karalistes kompetentās iestādes lūgums izteikt viedokli par iespēju pieņemt
Eiropas apcietinājuma lēmumu attiecībā pret Kristīni Misāni, kuras izdošanu
Dānijas Karalistei lūdza Dienvidāfrikas Republika.
2019.gada 17.janvārī Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra nepieprasīja
Dānijas Karalistei Kristīnes Misānes izdošanu saskaņā ar Padomes 2002. gada 13.
jūnija Pamatlēmuma 2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas orderi un par
nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm nosacījumiem Dienvidāfrikas Republikas
izdošanas lūgumā norādīto un K.Misānei inkriminēto noziedzīgo nodarījumu
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smaguma un rakstura dēļ. Tas ir, Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra nebija
tiesīga pieņemt Eiropas apcietināšanas orderi, jo Kristīne Misāne Dienvidāfrikas
Republikā tika apsūdzēta tāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas atbilst
Latvijas Krimināllikuma 168. pantā paredzētajam noziedzīgajam nodarījumam
(nolēmumu par aizgādības, aprūpes un saskarsmes tiesībām ar bērnu nepildīšana),
par ko ir paredzēts brīvības atņemšanas sods, kura maksimālā robeža ir mazāka par
vienu gadu. Saskaņā ar Pamatlēmuma 2002/584/TI 2. pantu Eiropas apcietināšanas
orderi var izsniegt par darbībām, par kurām izsniegšanas dalībvalsts tiesībās
paredzēts brīvības atņemšanas sods, kura maksimālais ilgums ir vismaz 12 mēneši.
Savukārt, attiecībā par pārējiem Kristīnei Misānei Dienvidāfrikas Republikā
inkriminētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem (iespējama krāpšana un dokumentu
viltošana) nebija iespējams pieņemt Eiropas apcietināšanas orderi, jo Latvijas
Republikas Ģenerālprokuratūra, ņemot vērā Kristīnes Misānes izdarīto noziedzīgo
nodarījumu raksturu un ar to saistīto pierādīšanas slieksni, nevarēja garantēt
Kristīnes Misānes saukšanu pie kriminālatbildības par šo noziedzīgo nodarījumu
izdarīšanu, kā to paredz Pamatlēmuma 2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas
orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm 1.pants.
2019. gada 16. augustā Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra, ņemot vērā
2019.gada vasarā Eiropas Tiesā ierosināto lietu par prejudiciālā nolēmuma
sniegšanu C-398/19, kas pēc savas būtības risina līdzīgus jautājumus, kad personas
mītnes zemē nav konkurējoša kriminālprocesa ar trešās valsts lietvedībā esošo, par
ko Eiropas Savienības dalībvalstij tiek prasīta Eiropas Savienības pilsoņa izdošana,
vērsās ar lūgumu Dānijas Karalistes kompetentajā iestādē, lai iegūtu papildu
pierādījumus par Kristīnei Misānei Dienvidāfrikas Republikā inkriminētajiem
noziedzīgajiem nodarījumiem. 2019. gada 27. augustā, sniedzot atbildi uz
informācijas pieprasījumu, Dānijas Karalistes kompetentā iestāde norādīja, ka
Dānijas Karaliste nav noslēgusi nekādus līgumus ar Dienvidāfrikas Republiku par
savstarpējās tiesiskās palīdzības sniegšanu, kā arī to, ka prokuratūra ir pieņēmusi
galīgo nolēmumu par Kristīnes Misānes izdošanu Dienvidāfrikas Republikai.
2019.gada 6.novembrī Dānijas Karalistes prokuratūrai tika nosūtīts lūgums
pārskatīt K.Misānes izdošanu, ņemot vērā nopietnos cilvēktiesību pārkāpumus
Dienvidāfrikas Republikā, bet 2019.gada 23.decembrī tika lūgts Dānijas Karalistes
Tieslietu ministram rast iespēju pārskatīt lēmumu par K.Misānes izdošanas
pieprasījuma pamatotību situācijā, kad personas pilsonības valsts likumdošanā ir
paredzēts mazāks sods nekā to pieprasa regulējums, lai izdotu Eiropas
apcietināšanas lēmumu.
2020.gada 14.janvārī Dānijas Karalistes Ģenerālprokuroram tika nosūtīta
vēstule ar lūgumu tikties oficiālās vizītes ietvaros ar Latvijas Republikas
Ģenerālprokuratūras delegāciju, lai klātienē apspriestu K.Misānes izdošanas uz
Dienvidāfrikas Republiku lietu. Visi augstākminētie lūgumi tika noraidīti.
2020.gada 27.janvārī Latvijas Republikas ģenerālprokurors, reaģējot uz
plašsaziņas līdzekļos izskanējušo informāciju par Kristīnes Misānes vēlmi tikt
nopratinātai Dānijas Karalistes cietumā no Latvijas puses (lūgums
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Ģenerālprokuratūrā līdz 2020.gada 17.februārim netika saņemts), sazinājās ar
Latvijas Republikas vēstnieci Dānijas Karalistē, kura telefoniski apliecināja
gatavību pieņemt un nodot Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrai K.Misānes
pašrocīgi uzrakstītu liecību. Minētais mehānisms tika izvēlēts kā visatbilstošākais,
efektīvākais un ātrākais risinājums, jo citu tiesiskās sadarbības instrumentu
izmantošana šajā gadījumā ieilgtu. Jāņem vērā, ka Dānijas Karaliste nav
pievienojusies Eiropas izmeklēšanas rīkojuma instrumentam, kas paredz
ierobežotus termiņus ārvalsts lūguma izvērtēšanai un izpildei.
2020.gada 29.janvārī Dienvidāfrikas Republikas Tieslietu un labošanas
dienestu ministram, pamatojoties uz savstarpējības principu, kā arī humānistisku
iemeslu dēļ, vēršot uzmanību apstāklim, ka Latvijas Republikā atrodas divi
K.Misānes nepilngadīgie bērni, tika nosūtīta vēstule ar apstiprinājumu par gatavību
pārņemt Latvijas Republikā Dienvidāfrikas Republikā uzsākto kriminālprocesu
attiecībā pret Latvijas Republikas pilsoni Kristīni Misāni, ja Dienvidāfrikas
Republika ar šādu ierosinājumu griezīsies Latvijā. Atbilde uz minēto vēstuli nav
saņemta.
2020.gada 6.februārī Dānijas Karalistes Kopenhāgenas policijai tika nosūtīts
tiesiskās palīdzības lūgums krimināllietā Nr.11352005019 ar lūgumu nopratināt
K.Misāni kā liecinieci lietā pēc Krimināllikuma 132. un 183.pantiem (draudi izdarīt
slepkavību un nodarīt smagu miesas bojājumu / izspiešana).
Tāpat 2020.gada 6.februārī Dānijas Karalistes Kopenhāgenas policijai tika
nosūtīts tiesiskās palīdzības lūgums krimināllietā Nr.12410002819 ar lūgumu
nopratināt K.Misāni kā personu, pret kuru uzsākts kriminālprocess, lietā pēc
Krimināllikuma 300.panta (apzināti nepatiesas liecības, atzinuma, tulkojuma,
paskaidrojuma un pieteikuma sniegšana). Abi tiesiskās palīdzības lūgumi ietver
sevī prasību atļaut izmeklēšanas darbību veikšanā ņemt dalību Latvijas puses
procesa virzītājam un uzraugošajam prokuroram.
Par abu minēto tiesiskās palīdzības lūgumu saņemšanas faktu ir saņemts
apstiprinājums no Dānijas Kopenhāgenas policijas 2020.gada 7.februārī.
2020.gada 17.februārī plkst. 13.58. no K.Misānes pārstāves M.Batrakas tika
saņemta K.Misānes pašrocīgi uzrakstīta vaļsirdīga atzīšanās.
Tajā pašā dienā Rīgas tiesas apgabala prokuratūrā tika ierosināts
kriminālprocess Nr.12502000120.
Tāpat 2020.gada 17.februārī K.Misāne tika atzīta par aizdomās turēto
kriminālprocesā par Dienvidāfrikas Republikā iespējami izdarītiem noziedzīgiem
nodarījumiem pēc Krimināllikuma 168. panta, 275. panta otrās daļas un 193. panta
otrās daļas (nolēmumu par aizgādības, aprūpes un saskarsmes tiesībām ar bērnu
nepildīšana / dokumenta, zīmoga un spiedoga viltošana un viltota dokumenta,
zīmoga un spiedoga realizēšana un izmantošana / nelikumīgas darbības ar finanšu
instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem).
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2020.gada 18.februārī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa piemēroja
K.Misānei drošības līdzekli – apcietinājumu.
Tajā pašā dienā Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības
departamenta Starptautiskās sadarbības nodaļā tika pieņemts Eiropas apcietinājuma
lēmums, kas nekavējoties tika nosūtīts Dānijas Karalistes kompetentajai iestādei.
Cieņā
Darbības analīzes un vadības
departamenta virsprokurors

A.Ostapko

U.Brenča
67044524
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