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Par Kristīnes Misānes lietu
Pēc tikšanās 2020. gada 17. februārī pie Valsts prezidenta un Jūsu lūguma sniedzu pilnu
un precīzu informāciju par paveikto K.Misānes lietā. Informācija tiek sniegta kopā ar pievienotiem
dokumentiem, kas apliecina rīcības atbilstību Tiesībsarga likumā noteiktajai tiesībsarga
kompetencei.
Esmu sniedzis atbildes pēc būtības uz diviem K.Misānes māsas M.Batrakas iesniegumiem
(reģistrēti 21.12.2018. ar Nr.1697 un 29.04.2019. ar Nr.558) un vienu K.Misānes bērna tēva
Johana Jozefa Groblera iesniegumu (reģistrēts 25.01.2019. ar Nr.118). Pēc informācijas
saņemšanas par K.Misānes iespējamo izdošanu Dienvidāfrikas Republikai pēc savas iniciatīvas
esmu vērsies Ārlietu ministrijā un Ģenerālprokuratūrā, paužot bažas, ka K.Misānes izdošana
Dienvidāfrikas Republikai var būtiski ietekmēt vai pat aizskart viņas cilvēktiesības, kā arī viņas
nepilngadīgās meitas tiesību ievērošanu. Vēstulē lūdzu sniegt informāciju par katras institūcijas
iesaisti un rīcību K.Misānes tiesību aizsardzībā un nodrošināšanā, kā arī izskaidroju tiesībsarga kā
ombuda institūcijas iesaisti cilvēktiesību nodrošināšanā citā valstī starpvalstu tiesiskās palīdzības
ietvaros.
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija (turpmāk – Eiropas
Cilvēktiesību konvencija) uzliek ikvienai dalībvalstij starptautiski saistošu pienākumu izvērtēt, vai
izraidīšanas gadījumā persona netiks pakļauta apstākļiem, kas ir pretrunā ar konvencijas
noteiktajiem standartiem. Eiropas Cilvēktiesību tiesa, definējot non-refoulement principa būtību
Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 3.panta kontekstā, ir noteikusi, ka valstīm ir pienākums neizdot
personu, ja pastāv pamatotas šaubas, ka šī persona saņēmējvalstī var tikt pakļauta necilvēcīgai vai
pazemojošai rīcībai vai sodam.1
Tādējādi Dānijas atbildīgajām valsts institūcijām, it īpaši tiesai, ir procesuāls pienākums
pirms lēmuma pieņemšanas par Eiropas Savienības pilsones izdošanu uz valsti, ar kuru noslēgts
izdošanas līgums, izslēgt jebkādas pamatotas šaubas, ka pilsoņa izdošanas gadījumā varētu tikt
pārkāptas Eiropas Cilvēktiesību konvencijā garantētās pamattiesības.
Publiskajā telpā vērojama agresīva kampaņa, kas maldina sabiedrību un ir vērsta pret
neatkarīgām Eiropas Savienības dalībvalstīm un šo valstu neatkarīgām iestādēm – tiesām. Mans
kā tiesībsarga uzdevums ir arī publiski vērst sabiedrības uzmanību par tās Satversmē garantētajam
tiesībām uz objektīvu, precīzu un sabiedrībai saprotamu informāciju no valsts institūcijām un

1

ECT 1989. gada 7. jūlija spriedums lietā „Soering v the United Kingdom”, appl. Nr.14038/88., 88.punkts.
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amatpersonām. Oficiālas, objektīvas un vispusīgas informācijas trūkums šajā gadījumā
noveda pie sakāpinātas reakcijas sociālajos medijos un politiķu komunikācijā.
Pielikumā:
1. M.Batrakas 20.12.2018. iesniegums uz 4 lp.;
2. Tiesībsarga 07.01.2019. atbilde Nr.6-1/37 uz 2 lp.;
3. M.Batrakas 29.04.2019. iesniegums uz 4 lp.;
4. Tiesībsarga 23.05.2019. atbilde Nr.6-1/894 uz 2 lpp.;
5. J.J.Groblera 24.01.2019. iesniegums uz 3 lp.;
6. Tiesībsarga 28.03.2019. atbilde Nr.6-1/551 uz 2 lp.;
7. Tiesībsarga 15.11.2019. vēstule Nr.6-1/1967 Ģenerālprokuratūrai un Ārlietu ministrijai uz 1
lpp.;
8. Tiesībsarga 04.12.2019. vēstule Nr. 6-1/20181 Ārlietu ministrijai uz 1 lp.
Lūdzu īpaši ņemt vērā, ka šīs vēstules pielikumā pievienotie dokumenti satur nepilngadīga
bērna un citu personu datus. Tā ir ierobežotas pieejamības informācija, kas nav izpaužama
trešajām personām.
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