
 
 
Ústavný súd má DNES možnosť zaujať stanovisko k vydaniu Aslana Jandieva a zabrániť tak 
predčasnému vydaniu, ktoré by bolo v rozpore s rozhodnutím Výboru OSN pre ľudské práva 
 
Tlačová správa 
 
V Bratislave dňa 16.7.2018 
 
Advokát Lukáš Opett požiadal Ústavný súd SR o ochranu ústavných práv Aslana 
Achmetoviča Jandieva ktoré sú ohorzené 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. 
 
Výbor OSN pritom minulý týždeň požiadal Slovensko opätovne, aby sa zdržalo vydania 
Aslana Jandieva.  
 
Ako sme informovali už v piatok, 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, žiadateľa o azyl na Slovensku, nevydal do Ruska a počkala, kým jeho 
prípad prešetrí a rozhodne.  

Liga za ľudské práva trvá na tom, že Slovensko by malo rešpektovať predbežné opatrenie 
(naliehavé opatrenie) tak, ako to požaduje Výbor OSN pre ľudské práva a počkať s vydaním 
pán Jandieva. Slovensko je viazané Medzinárodným paktom o občianskych a politických 
právach a uznáva príslušnosť Výboru, ktorý má autoritatívne právo interpretovať porušenia 
ustanovení paktu, na individuálne sťažnosti.  

Nerešpektovanie predbežného opatrenia je vnímané ako vážne porušenie záväzkov 
vyplývajúcich z Opčného protokolu, ktoré robí rozhodnutia Výboru prijaté vo veci („Views“) 
zbytočnými (Maksudov v. Kyrgyzstan). 

Preto vyzývame slovenské štátne orgány, aby sa zdržali konania smerujúceho k vydaniu pána 
Jandieva do Ruskej federácie do času, kým platí predbežné opatrenie Výboru a vyzývame 
slovenskú právnickú obec, aby sa k tejto výzve pridala v záujem zákonnosti, spravodlivosti 
a vlády práva. Vyzývame aj Ústavný súd SR aby vo veci novej sťažnosti konal rýchlo a zabránil 
predčasnému vydaniu Aslana Jandieva.  

Podrobnosti nájdete v priloženej tlačovej správe advokáta pána Jandieva, Lukáša Opetta.  

Pre bližšie vyjadrenie a komentár kontaktujte prosím: 

Zuzana Števulová, riaditeľka 

0907652036, stevulova@hrl.sk  
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