TLAČOVÁ SPRÁVA: INICIATÍVA ADVOKÁTOV ZA PRÁVNY ŠTÁT MÁ AMBÍCIU SPUSTIŤ
CELOSPOLOČENSKÚ DISKUSIU O NEGATÍVNYCH TRENDOCH V JUSTIČNEJ SFÉRE NA SLOVENSKU
Iniciatíva advokátov za právny štát s podporou Slovenskej advokátskej komory žiada
prepustenie JUDr. Martina Ribára z kolúznej väzby a volá po zastavení negatívnych trendov
v justičnej sfére. S touto iniciatívou prišiel advokát JUDr. Matej Marhavý a za prvé hodiny od jej
spustenia sa pod Iniciatívu podpísalo niekoľko desiatok advokátov.
Impulzom ku samotnému vzniku Iniciatívy advokátov za právny štát (ďalej IAPŠ) bolo viac ako rok
trvajúce väzobné stíhanie trestného advokáta JUDr. Martina Ribára, pričom podstata jeho
obvinenia spočíva v poskytovaní právnych služieb klientom. JUDr. Martin Ribár sa "previnil" tým,
že obhajoval (okrem mnohých iných) osoby v rámci organizovanej skupiny, ktorej členovia sú dnes
obvinení zo závažných trestných činov. Ako uviedol iniciátor IAPŠ JUDr. Matej Marhavý:
„Do dnešného dňa nebol v rámci trestného konania predložený jediný vecný dôkaz o tom, že by
JUDr. Martin Ribár nad rozsah výkonu advokácie vykonával činnosti pre túto skupinu alebo ju
podporoval.“
IAPŠ má ambíciu vyvolať celospoločenskú diskusiu o negatívnych trendoch v slovenskej justičnej
sfére, ktoré zďaleka nekončia len pri osobe JUDr. Martina Ribára, ale majú dosah na celý
advokátsky stav. V poslednej dobe sme, žiaľ, svedkami dehonestácie advokátov – obhajcov
vykonávajúcich obhajobu v závažných kauzách, ale aj spochybňovania úlohy a poslania advokácie,
snáh o zasahovanie do nezávislosti advokácie a dokonca aj kriminalizáciu advokátov. Európsky súd
pre ľudské práva považuje advokáciu za jeden zo štyroch pilierov ochrany práva spolu s políciou,
prokuratúrou a súdmi, pričom advokácia je subjektom s postavením mimo verejnej moci. „To, čo
sa v súčasnosti na Slovensku deje, sa nedá nazvať inak ako likvidácia advokátskeho stavu.
Advokácia je posledným pilierom ochrany práva a ústavnosti, ktorého likvidácia by mohla mať
pre celý súčasný justičný systém fatálne následky“, upozorňuje iniciátor IAPŠ JUDr. Matej Marhavý.
S povzbudením sme prijali informáciu o tom, že podporu JUDr. Martina Ribára vyjadrila aj
Slovenská advokátska komora, ktorá vo svojej tlačovej správe z 1. 12. 2020 uviedla: „Slovenská
advokátska komora je od začiatku informovaná o prípade M. R., ktorý je vo väzbe, pričom
minimálne značná časť jeho obvinenia podľa nášho názoru smeruje k postihu za vykonávanie
advokátskej činnosti v rámci plnenia advokátskych povinností. SAK sa preto v časti, ktorá sa týka
výlučne advokácie a poskytovania právnych služieb, rozhodla ako Amicus curiae (priateľ súdu – na
prípade priamo nezúčastnená osoba) pridať formou listu k ústavnej sťažnosti podanej právnymi
zástupcami M. R.“
Podpísať sa pod IAPŠ je možné prostredníctvom webovej stránky www.zapravnystat.sk, kde sa
nachádza aj úplne znenie Manifestu tejto Iniciatívy.

