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Številka:  Up-555/07 

Datum:     4. 7. 2008 

 

 

SKLEP 

 

Senat je o predlogu Gjona Munega, Srbija, ki ga zastopa mag. Matevž Krivic iz Spodnjih 

Pirnič, za obnovo postopka, na seji senata 4. julija 2008 

 

s k l e n i l :  

 

Predlog za obnovo postopka, končanega s sklepom Ustavnega sodišča št. Up-

555/07 z dne 11. 6. 2007, se zavrže. 

 

O b r a z l o ž i t e v  

 

1. Ustavno sodišče je s sklepom št. Up-555/07 z dne 11. 6. 2007 sklenilo, da se ustavna 

pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 12/2007 z dne 24. 1. 2007 zavrže, ker 

pritožnik nima več pravnega interesa za nadaljevanje postopka s to ustavno pritožbo.  

 

2. Pritožnik trdi, da so mu bile v prvem azilnem postopku, ki je bil predmet ustavne pritožbe 

Up-555/07, očitno kršene ustavne pravice. Ustavno sodišče je njegovo ustavno pritožbo 

zavrglo, ker naj ne bi več imel pravnega interesa za nadaljevanje postopka. Navaja, da je 

Azilni dom zapustil v paničnem strahu pred prestavitvijo v Center za tujce. Glede na to, da je 

pravnomočno končan tudi postopek pri ponovni prošnji za azil, je njegov pravni interes za 

nadaljnje obravnavanje medtem zavržene ustavne pritožbe oživel. Zato predlaga, naj 

Ustavno sodišče ob smiselni uporabi sodne procesne zakonodaje dovoli obnovo postopka in 

omogoči odpravo kršitev zakonitosti in ustavnosti v prvotnem azilnem postopku.  

 

3. Ustavno sodišče je s sklepom št. Up-915/07 z dne 3. 7. 2008 sprejelo stališče, da Zakon 

o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS) nima 

določb o obnovi postopka, zato obnova postopka v postopku ustavne pritožbe ni dopustna. 

Zato je Ustavno sodišče iz razlogov navedenih v sklepu št. Up-915/07 z dne 3. 7. 2008 

predlog za obnovo postopka, končanega s sklepom Ustavnega sodišča št. Up-555/07 z dne 

11. 6. 2007, zavrglo. 

 

4. Senat je ta sklep sprejel na podlagi 6. člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. 

člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07) v sestavi: predsednik senata 

mag. Miroslav Mozetič ter člana mag. Marta Klampfer in Jan Zobec. Sklep je sprejel 

soglasno. 

 

 

 

        mag. Miroslav Mozetič 

          Predsednik senata 


