TLAČOVÁ SPRÁVA: INICIATÍVA ADVOKÁTOV ZA PRÁVNY ŠTÁT ČAKÁ NA ZAJTRAJŠIE
ROZHODNUTIE ŠPECIALIZOVANÉHO TRESTNÉHO SÚDU V PEZINKU VO VECI VÄZOBNÉHO
STÍHANIA ADVOKÁTA MARTINA RIBÁRA
V stredu 10.02.2021 bude Špecializovaný trestný súd v Pezinku rozhodovať o tom, či bude
pokračovať väzobné stíhanie advokáta JUDr. Martina Ribára, ktorý je vo väzbe už takmer 16
mesiacov alebo dôjde k jeho prepusteniu z väzby.
Väzobný výsluch sa uskutoční 10.02.2021 o 9:00 hod v priestoroch Špecializovaného trestného
súdu v Pezinku, Suvorovova 5/A, v pojednávacej miestnosti č. IPK, č. dverí 130b.
Iniciatíva advokátov za právny štát (ďalej IAPŠ) upozornila na tento prípad a vo svojom Manifeste
okrem iného vyzýva nového generálneho prokurátora, aby prešetril zákonnosť postupu orgánov
činných v trestnom konaní voči advokátovi JUDr. Martinovi Ribárovi. IAPŠ podporuje aj Slovenská
advokátska komora a 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 JUDr. Martina Ribára.
O predĺžení väzby o ďalších sedem mesiacov rozhodol Špecializovaný trestný súd v Pezinku ešte
3.decembra 2020, voči ktorému obhajoba podala sťažnosť. Najvyšší súd SR následne na svojom
neverejnom zasadnutí dňa 17.12.2020 konštatoval, že žiaden zo skutkov, ktorý sa
obvinenému M. Ribárovi kladú za vinu, nevykazuje znaky obzvlášť závažného zločinu a väzba
M. Ribára môže trvať max. do 28. mája 2021.
Podľa iniciátora IAPŠ JUDr. Mateja Marhavého a zároveň substitučného obhajcu M. Ribára: „Sme
presvedčení, že advokát JUDr. Martin Ribár do väzby nepatrí, pretože do dnešného dňa nebol v
rámci trestného konania predložený jediný vecný dôkaz o tom, že by konal nad rozsah výkonu
advokácie.“
Pod Iniciatívu advokátov za právny štát sa podpísalo už viac ako 100 advokátov a iných právnych
profesií a podporu tejto iniciatíve je možne vyjadriť prostredníctvom webovej stránky
zapravnystat.sk, kde sa nachádza aj úplne znenie Manifestu tejto Iniciatívy.

