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TLAČOVÁ SPRÁVA
Slovensko nerešpektuje rozhodnutie OSN
Slovensko sa chystá konať v rozpore s predbežným opatrením Výboru OSN pre ľudské práva, ktorý
našej vláde 21. júna nariadil, aby pána Aslana Achmetoviča Jandieva nevydala do Ruska a počkala,
kým jeho prípad prešetrí a rozhodne.
Podľa našich informácií sa aktuálne pripravuje faktické vydanie pána Jandieva do Ruska a to bez
ohľadu na zákaz vydania zo strany ženevského Výboru. K realizácii vydania má dôjsť v týždni od
16.07.2018.
FAKTY O PRÍPADE
Pán Jandiev je na Slovensku žiadateľom o azyl, pretože sa doma v Rusku obáva prenasledovania zo
strany ruských štátnych orgánov a falošného obvinenia a trestného stíhania. Už keď bol v Rusku, bol
pán Jandiev zadržaný a vypočúvaný políciou, ktorá mučením chcela získať jeho priznanie. Na následky
bitky kvôli priznaniu bol aj hospitalizovaný. Preto z Ruska utiekol a požiadal o azyl. O jeho žiadosti
o azyl nebolo dodnes právoplatne rozhodnuté, pretože žiadne z doterajších rozhodnutí Migračného
úradu Ministerstva vnútra SR neobstálo pred súdmi.
Rusko požiadalo o jeho vydanie na trestné konanie (extradícia) a Aslan Jandiev bol v roku 2011 vzatý
do väzby, v ktorej až do dnešného dňa čaká na skončenie vydávacieho (extradičného) konania do
Ruskej federácie.
Výbor OSN pre ľudské práva v Ženeve vydal v júni tohto roku predbežné opatrenie (21.06.2018),
podľa ktorého sa má Slovensko zdržať vydania p. Jandieva do Ruskej federácie počas konania pred
Výborom. Výbor sa bude zaoberať tým, či nedochádza k porušeniu medzinárodného práva v prípade
vydania p. Jandieva do Ruska, keďže mu tam hrozí mučenie. Výbor by mal zohľadniť aj okolnosť, že
pán Jandiev požiadal na Slovensku o azyl, pričom o jeho azylovej žiadosti sa doposiaľ nerozhodlo
a prípadným vydaním by azylové konanie stratilo zmysel. O toto rozhodnutie sme Výbor požiadali po
tom, čo sme neuspeli na slovenskom Ústavnom súde a pred Európskym súdom pre ľudské práva.
Potom, čo právoplatným spôsobom skončilo konanie pred ústavným súdom vo veci vydania pána
Jandieva (02.07.2018), slovenské orgány začali ihneď s prípravou faktického vydania pána Jandieva
do Ruskej federácie, a to bez ohľadu na zákaz vydania zo strany ženevského Výboru.
ČO JE VÝBOR OSN PRE ĽUDSKÉ PRÁVA
Výbor OSN pre ľudské práva je orgán, ktorý bol zriadený na základe Medzinárodného paktu
o občianskych a ľudských právach. Tento medzinárodný pakt je v zmysle čl. 154c Ústavy Slovenskej
republiky súčasťou nášho právneho poriadku a má prednosť pred zákonmi. Slovensko uznáva
príslušnosť Výboru dostávať a posudzovať oznámenia jednotlivcov pre porušenie a práv
vyplývajúcich z Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach už od roku 1991.
Súčasťou právomoci Výboru je aj možnosť vydať predbežné opatrenie (Rokovací poriadok Výboru, čl.
92). Predbežné opatrenia Výboru by mali zmluvné štáty – vrátane Slovenska - rešpektovať, keďže sa
zaviazali dodržiavať tento medzinárodný pakt a uznali Výbor ako orgán príslušný posudzovať
oznámenia jednotlivcov.

DÔSLEDKY
Nerešpektovaním predbežného opatrenia Výboru OSN poruší Slovensko svoje záväzky, ku ktorým
sme sa dobrovoľne zaviazali. Najmä to znamená právnu neistotu pre každého občana Slovenska,
nielen pre pána Jandieva, pretože z Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach
vyplýva každému nášmu občanovi právo podať individuálnu sťažnosť Výboru (ktorý je nezávislý od
našej vlády), ak sa domnieva, že štát porušuje jeho práva a vyčerpal všetky iné možnosti. Ak dôjde
k nerešpektovaniu rozhodnutia Výboru, bude to znak, že Slovensko nechce rešpektovať právnu
ochranu, ktorú majú občania a obyvatelia tejto krajiny zaručenú, a že kedykoľvek môže dôjsť k inému
beztrestnému pošliapaniu našich práv.
Pre pána Jandieva súčasný postup štátnych orgánov Slovenska znamená, že nebude mať prístup
k účinnej ochrane. Je faktom, že v histórii Slovenskej republiky Výbor prvýkrát vydal predbežné
opatrenie voči Slovenskej republike a teda istým spôsobom ide o novinku pre naše štátne orgány. Ak
by Výbor OSN po preskúmaní veci uznal námietky pána Jandieva, bol by to dôvod na obnovu konania
pred Ústavným súdom SR podľa čl. 133 Ústavy Slovenskej republiky. To však už bude zbytočné, ak
bude pán Jandiev už vydaný do Ruska.
Pripomeňme tiež, že Slovensko už raz malo poškodené dobré meno nerešpektovaním predbežného
opatrenia Európskeho súdu pre ľudské práva (napr. https://domov.sme.sk/c/5341051/kalinak-sazbavil-labsiho.html). Následne sme okrem medzinárodnej blamáže museli zaplatiť aj odškodnenie
a trovy súdneho konania vo výške niekoľkých tisíc eur z vreciek daňových poplatníkov – teda nás
všetkých.

Preto žiadame Ministerstvo zahraničných vecí SR, Ministerstvo spravodlivosti SR a Ministerstvo
vnútra SR, aby upustilo od krokov smerujúcich k vydaniu pána Jandieva po dobu trvania
predbežného opatrenia Výboru a aby toto opatrenie rešpektovali.
Apelujeme tiež na právnu obec na Slovensku, aby podporila našu požiadavku, pretože si to
vyžaduje samotná podstata právneho štátu, spravodlivosti a ústavnosti v krajine.
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