TLAČOVÁ SPRÁVA: INICIATÍVA ADVOKÁTOV ZA PRÁVNY ŠTÁT K ROZHODNUTIU
ŠPECIALIZOVANÉHO TRESTNÉHO SÚDU V PEZINKU VO VECI VÄZOBNÉHO STÍHANIA
ADVOKÁTA MARTINA RIBÁRA
V stredu 10.02.2021 zastupujúci sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného
súdu zamietol žiadosť obvineného advokáta JUDr. Martina Ribára o prepustenie z väzby na
slobodu, neprijal písomný sľub obvineného ani ponúknutú finančnú záruku.
Advokát JUDr. M. Ribár je vo väzbe už 15 mesiacov. Iniciatíva advokátov za právny štát (ďalej
IAPŠ) v tejto súvislosti poukazuje na veľmi významnú skutočnosť, že hoci JUDr. M. Ribár na
poslednom väzobnom výsluchu nebol prepustený na slobodu, došlo k zásadnej zmene
právnej kvalifikácie skutku, z ktorého je JUDr. M. Ribár obvinený.
Je znepokojujúce, že až na samotnom výsluchu sa obhajoba z nahliadnutia do spisu
dozvedela, že vyšetrovateľ zmenil právnu kvalifikáciu skutku z obzvlášť závažného zločinu
vydierania „iba“ na zločin vydierania. Tým sa trestná sadzba advokáta JUDr. M. Ribára
zmenila z pôvodnej 20 – 25 rokov až doživotie, na 4 – 10 rokov. „Je veľmi zvláštne, že o tak
výraznej zmene právnej kvalifikácie skutku, z ktorého je advokát M. Ribár obvinený, nebola
obhajoba vyšetrovateľom alebo dozorujúcim prokurátorom vôbec oboznámená
v dostatočnom predstihu, dokonca ani krátkou cestou na samotnom výsluchu, ale obhajcovia
sa o nej dozvedeli iba náhodou nahliadnutím do 80 tisíc stranového spisu priamo na výsluchu
na súde“, dodáva JUDr. Matej Marhavý, substitučný obhajca Martina Ribára a iniciátor IAPŠ.
„Je zarážajúce, že advokát M. Ribár ostáva v najprísnejšej kolúznej väzbe aj po
mnohonásobnom vypočutí všetkých svedkov, voči ktorým by prichádzalo do úvahy kolúzne
správanie, vrátane korunného svedka, ktorý bol naposledy vypočutý v júni 2020“, doplnil
iniciátor IAPŠ JUDr. Matej Marhavý.
Počet signátorov Iniciatívy advokátov za právny štát stále narastá, v súčasnosti jej vyjadrilo
podporu 99 advokátov a celkový počet signatárov vrátane iných právnických profesií
presiahol počet 120. Podporu tejto iniciatíve je možné aj naďalej vyjadriť prostredníctvom
webovej stránky zapravnystat.sk, kde sa nachádza aj úplne znenie Manifestu tejto
Iniciatívy.

