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TLAČOVÁ SPRÁVA 

Ústavný súd má na efektívne rozhodnutie jeden deň 

V piatok 13.07.2018 bola na Ústavný súd Slovenskej republiky podaná sťažnosť pána Aslana 
Jandieva, ktorou sa domáha ochrany svojich práv ohrozených tým, že orgány Slovenskej republiky 
nerešpektujú neodkladné opatrenie nariadené Výborom OSN pre ľudské práva zo dňa 21.06.2018, 
pretože napriek jeho existencii je pripravované vydanie sťažovateľa do Ruskej federácie. Podľa 
našich informácií má byť vydanie realizované dňa 17.07.2018, teda zajtra.  

KRÁTKE ZHRNUTIE FAKTOV O PRÍPADE 

Pán Jandiev je na Slovensku žiadateľom o azyl, pretože sa v Rusku obáva prenasledovania zo strany 
ruských štátnych orgánov, falošného obvinenia a trestného stíhania. O jeho žiadosti o azyl, ktorú 
podal koncom roka 2010, 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 pán 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, v ktorom sa Výbor sa bude zaoberať tým, či nedochádza k porušeniu medzinárodného 
práva v prípade vydania p. Jandieva do Ruska, keďže mu tam hrozí mučenie.  

Napriek vydaniu predbežného opatrenia, ktoré je príslušným slovenským orgánom známe, je 
pripravované bezprostredné faktické vydanie pána Jandieva do Ruskej federácie, a to bez ohľadu na 
zákaz vydania zo strany ženevského Výboru. 

DÔVOD PODANIA ÚSTAVNEJ SŤAŽNOSTI 

Pán Jandiev považuje za súčasného stavu podanie ústavnej sťažnosti na Ústavný súd Slovenskej 
republiky za jediný efektívny prostriedok, schopný zvrátiť nezákonný postup slovenských orgánov 
verejnej moci, ktoré napriek existencii neodkladného opatrenia Výboru OSN pre ľudské práva naďalej 
pokračujú vo výkone extradície pána Jandieva. Pán Jandiev považuje toto konanie slovenských 
orgánov za tzv. iný zásah do jeho práv, garantovaných Ústavou Slovenskej republiky, Európskym 
dohovorom o ochrane ľudských práv a Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach.   

DÔSLEDKY 

Pokiaľ Ústavný súd Slovenskej republiky do pripravovanej realizácie vydania pána Jandieva 
bezodkladne nezasiahne, pánovi Jandievovi hrozí nenávratná ujma vrátane ohrozenia života 
a zdravia.  

Pán Jandiev verí, že je v možnostiach Ústavného súdu Slovenskej republiky, aby najneskôr dnes, v 
pondelok 16.07.2018, zaujal k jeho sťažnosti postoj, inak dôjde k jeho vydaniu a konanie o tejto 
sťažnosti, ako aj konanie o azyl, stratia preňho reálny význam. 

Sme presvedčení, že sa ak Ústavný súd Slovenskej republiky nebude sťažnosťou dnes zaoberať 
a neprijme potrebné rozhodnutia, nerešpektovaním Výborom OSN pre ľudské práva nariadeného 
neodkladného opatrenia a vykonávaním úkonov smerujúcich k vydaniu sťažovateľa dôjde k porušeniu 
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práv pána Jandieva vyplývajúcich z čl. 1 ods. 1 a 2 a čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj 
práv vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov, ktoré sú súčasťou nášho právneho poriadku a majú 
prednosť pred zákonom. 

Apelujeme tiež opakovane na právnu obec na Slovensku, s cieľom získania jej podpory v uvedenej 
veci, pre naplnenie požiadaviek právneho štátu, spravodlivosti a ústavnosti v našej krajine.  

 

Pre bližšie vyjadrenie a komentár kontaktujte prosím: 

Lukáš Opett  

0911 336 616 

opett@kolikova.sk 

 

Kontakt na Výbor OSN pre ľudské práva 

Human Rights Committee 

Petitions and Inquiries Section Office of the High Commissioner for Human Rights 

United Nations Office at Geneva 1211 Geneva 10, Switzerland 

petitions@ohchr.org  

 

Kontakt na Ústavný súd Slovenskej republiky: 

 Ústavný súd Slovenskej republiky 

 Hlavná 110, 042 65 Košice 

 hovorca@ustavnysud.sk, +421-55-7207275 
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