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Gospod
prof. dr. Rajko Knez
predsednik Ustavnega sodišča
Spoštovani gospod predsednik,
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na zahtevo Sodnega
sveta Republike Slovenije, na seji 24. oktobra 2019 sklenilo, da do končne odločitve
Ustavnega sodišča zadrži izvrševanje Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list
RS, št. 63/93) in Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in
33/03), kolikor ne vsebujeta ustreznih mehanizmov za preprečitev parlamentarnih
preiskav, ustanovljenih zaradi ugotavljanja politične odgovornosti sodnikov. Do
končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži tudi izvrševanje točk 1 do vključno 7
Akta o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev politične odgovornosti
nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi političnega in
kazenskega pregona zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana
Državnega sveta Republike Slovenije Franca Kanglerja in drugih, zaradi suma, da so
bile v postopkih zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana
Državnega sveta Republike Slovenije Franca Kanglerja in drugih huje kršene in
nedopustno zlorabljene določbe Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in
temeljnih svoboščin, Ustave Republike Slovenije, Zakona o kazenskem postopku,
Kazenskega zakonika ter Zakona o državnem svetu, in ugotovitev domnevnega
nezakonitega upravljanja in vodenja določenih evidenc Policije (Uradni list RS, št.
46/19), kolikor se nanašajo na sodnike.
V zgoraj navedeni zadevi, št. U-I-246/19-11, je Ustavno sodišče odločalo o
začasnem zadržanju Akta o odreditvi parlamentarne preiskave, ki ga je Državni zbor
sprejel na podlagi zahteve Državnega sveta, sprejete na 19. seji 12. 6. 2019 (št. 00004-8/2019/22). Glede na to, da se pri obravnavi te zadeve na Ustavnem sodišču
neposredno posega tudi v ustavno pristojnost Državnega sveta za zahtevo za
uvedbo preiskave o zadevah javnega pomena iz 93. člena in četrte alineje prvega
odstavka 97. člena Ustave, vas prosimo za dovoljenje za vključitev v ta postopek na
Ustavnem sodišču in vse ostale postopke, ki se na Ustavnem sodišču vodijo v zvezi z
zgoraj navedenim Aktom o odreditvi parlamentarne preiskave, ki je objavljena v
Uradnem listu RS, št. 46/19.
S spoštovanjem,
Alojz Kovšca

