
Formalizem slovenskih sodišč

zadeva Vaskršić (ESČP)

Jean Monnet Modul 2017



Dejansko stanje in predhodni 

postopki

• Zoper Vaskršića so pred Okrajnim 

sodiščem v Litiji tekli izvršilni postopki

treh upnikov. 

– Izvršilni postopek upnika JP Vodovod 

Kanalizacija se je nanašal na račun v višini 

124 EUR, ki je bil izdan decembra 2007.



• Ker račun ni bil plačan, je bil junija 2009 

na predlog navedenega upnika izdan 

sklep o izvršbi. 

• Upnik je najprej zahteval izvršbo na 

premičnine, ki pa ni bila uspešna, saj po 

ugotovitvi izvršitelja z izkupičkom ne bi bilo 

mogoče poplačati niti izvršilnih stroškov.

– Pritožnikovega vozila ni bilo mogoče zarubiti, 

saj ga je pritožnik uporabljal na podlagi 

leasinga.



• Na predlog upnika JP Vodovod 

Kanalizacija se je postopek junija 2010 

nadaljeval z izvršbo na nepremičnino.



• Pritožnik je bil s postopkom seznanjen, 

izvršbi ni nasprotoval in se ni udeležil 

javnih dražb dne 7. oktobra in 22. 

novembra 2010. 

– Med prvo in drugo javno dražbo je upnik 

predlagal širitev izvršbe z novimi izvršilnimi 

sredstvi, 

• tj. z izvršbo na dolžnikova sredstva na bančnem 

računu in na njegovo plačo. 



• Na drugi javni dražbi je bila pritožnikova 

nepremičnina prodana za polovico

ocenjene vrednosti, tj. za kupnino 70.000 

EUR.



• Okrajno sodišče je izdalo sklep o domiku 

nepremičnine kupcu. 

• Štiri dni po drugi javni dražbi je sodišče 

ugodilo še predlagani širitvi izvršbe z 

dodatnimi izvršilnimi sredstvi. 



• Pritožnik se je tedaj pritožil zoper sklep o 

domiku in je med drugim navedel, da je 

dolg medtem plačal. 

• Pritožba je bila zavrnjena, 

• okrajno sodišče pa je nato januarja 2011 

izdalo sklep o izročitvi nepremičnine

kupcu.



• Pritožnik se je pritožil še zoper sklep o 

izročitvi, a je bila tudi ta pritožba 

zavrnjena, 

– Pravnega sredstva na Vrhovno sodišče ni…

• pritožnikova ustavna pritožba pa ni bila 

sprejeta v obravnavo.

– Brez obrazložitve!



• Ker je po drugi javni dražbi pritožnik plačal 

dolg podjetju JP Vodovod Kanalizacija, 

• je bila na koncu iz izkupička od prodaje 

nepremičnine poplačana le terjatev 

upnika A. A., ki se je pridružil izvršbi na 

nepremičnino



• Po plačilu dolga Vodovod umakne izvršbo 

in se ta ustavi – toda le glede izterjave 

dolga

• Hiša je bila novemu lastniku prodana že 

prej…



• Pritožnik je še nadalje bival v prodani hiši, 

zato je bila ta marca 2012 izpraznjena ob 

asistenci policije. 

• Pritožnikova družina se je najprej preselila 

k sorodnikom, nato pa je pridobila nov 

dom. 



ESČP

• VASKRSIĆ proti Sloveniji (pritožba št. 

31371/12)

• kršitev 1. člena Protokola št. 1 (pravica do 

mirnega uživanja premoženja). 



Pritožnikovo „breme“

• Sodišče ugotavlja, da je bil pritožnik v 

postopku izvršbe pasiven

– in ni izkoristil različnih procesnih možnosti, ki 

so mu bile na voljo, da bi se izognil prodaji 

nepremičnine, 

– čeprav so mu bile vročene vse sodne odločbe 

in je bil vabljen na javno dražbo. 



• Šele po prodaji nepremičnine se je 

pritožil, 

– sklicujoč se na svoje finančne težave

– in na to, da bo njegova družina ostala brez 

doma, če javna dražba ne bo razveljavljena.



• Slovensko sodišče teh okoliščin ni 

raziskalo, res pa je tudi, da pritožnik ni 

izkazal finančnih težav, ki naj bi mu 

preprečevale plačati dolg



Druga stran – sodni „mlini“

• Na drugi strani je pritožnikov dolg znašal 

124 EUR, skupaj z obrestmi in stroški pa 

je narasel na približno 500 EUR. 

• Izvršba na premičnine ni bila uspešna, 

pritožnikova nepremičnina pa je bila nato 

prodana na drugi javni dražbi, po polovični 

tržni vrednosti. 



• Izvršilno sodišče ni preverilo 

alternativnih možnosti izvršbe, čeprav 

se zdi, da je bil pritožnik zaposlen in je 

imel dohodek.



Domača zakonodaja

• Izvršilnega sodišča ne zavezuje, da bi 

moralo po svoji presoji uporabiti milejše

izvršilno sredstvo ali zavrniti predlog na 

izvršbo v primeru nesorazmernosti. 

• Izvršbe na nepremičnino tudi ne omejuje

z opredelitvijo zneska, pod katerim takšna 

izvršba ne bi bila dopustna



Domača sodišča

• Zakonske določbe razlagala tako, da 

zaradi varstva kupca ni bilo mogoče 

razveljaviti prodaje nepremičnine na 

javni dražbi zaradi plačila dolga, ki je bilo 

izvedeno po dražbi. 

• Bi morala skrbno in natančno 

upoštevati druge primerne, milejše 

alternative!!!



• Upnik je skoraj mesec dni pred drugo 

javno dražbo predlagal izvršbo na 

dolžnikova sredstva na bančnem 

računu in na njegovo plačo.



• Izvršilno sodišče bi moralo pravočasno 

odločiti o teh predlogih in ukrepati v 

smeri odložitve ali odpovedi javne dražbe. 

• Ni izkazano, da je bila prodaja pritožnikove 

nepremičnine nujen ukrep za zagotovitev 

izvršbe!!



• Glede na nizek znesek dolga in glede na 

to, da domače oblasti niso upoštevale 

drugih primernih in milejših sredstev, 

Sodišče zaključuje, da v predmetni zadevi 

ni bilo zagotovljeno pravično 

ravnovesje med zasledovanim ciljem in 

ukrepom, ki je bil v postopku izvršbe 

uporabljen zoper pritožnika. 



• Zato je bil kršen 1. člen Protokola št. 1, 

pritožbe pa ni treba obravnavati še po 13. 

členu Konvencije.



• Sodišče je pritožniku prisodilo znesek 

70.000 EUR, ki predstavlja premoženjsko 

škodo, tj. razliko med polovično tržno 

vrednostjo, po kateri je bila nepremičnina 

prodana, in polno vrednostjo, na katero je 

bila ocenjena. 

• Prisodilo mu je še znesek 7.000 EUR, ki 

predstavlja obresti na premoženjsko 

škodo, 3.000 EUR za nepremoženjsko 

škodo in 5.000 EUR za stroške postopka.



Odziv Vrhovno sodišče

• ESČP očitno drugače tolmačilo

slovensko izvršbeno zakonodajo, ki so jo 

tudi sodišča v tem postopku upoštevala

• Odločitev bo imela vpliv na slovensko 

sodno prakso, tako kot jo ima v drugih 

primerih, kadar se odloči drugače od 

dotedanjega razumevanje zakonodaje v 

sodnih postopkih

– Verjetno pa tudi na zakonodajo



• Službeni nadzor

– Ravnanje litijskega sodišča glede na časovno 

zaporedje dejanj, dejavnost strank in drugih 

okoliščin pravilno in zakonito

– Sodišče lahko na predlog dolžnika izvršbo 

omeji samo na nekatera sredstva, vendar 

dolžnik takega predloga ni podal



Deložacije

• 2016 – 244 sklepov

• 2005-2015 – 7246 predlogov za izvršbo na 

nepremičnine zaradi izterjave dolga pod 

100 EUR
• Prodaja nepremičnine v 1,42 odstotkih primerov 

– 49.566 predlogov – dolg med 100 in 1000 

EUR – 1,44 odstotkov

– 41.920 predlogov – dolg med 1000 in 5000 

EUR – 2,85 odstotkov



Ministrstvo za pravosodje

• Slovenska izvršbena zakonodaja je bila 

tudi na podlagi izkušenj konkretnega 

primera že dopolnjena

• Po potrebi še dodatni ukrepi in 

spremembe… glede na to odločbo


