
V rámci vybavovania občianskoprávnych vecí súdy v Slovenskej republike rozhodovali o nárokoch zahrnutých do týchto skupín :

I. Obchodné právo

II. Pracovné právo

III. Rodinné právo

IV. Spory občianskoprávnej povahy

z toho: a) vecné práva 

b) zodpovednosť za škodu

c) byty a iné miestnosti

V. Právo duševného vlastníctva

Toto delenie vychádza z číselníka druhov nárokov podľa Smernice 31/2005 Ministerstva spravodlivosti SR z 20. decembra 2005 o súdnej štatistike,

účinnej od 1. januára 2006.

V roku 2010 súdy v Slovenskej republike vybavili 85 492 občianskoprávnych vecí so 108 458 nárokmi (vrátane obchodných vecí). 

Pokiaľ ide o skladbu občianskoprávnej agendy, ktorú vybavili súdy v roku 2010, prevažujú spory občianskoprávnej povahy – 53 717 vybavených vecí

s 73 350 nárokmi. Z týchto nárokov až 18 333 sa týkalo sporov zo zmlúv o preprave osôb, 2 392 nárokov sa týkalo sporov z poistných zmlúv, dedenia

sa týkalo 1 368 nárokov a ochrany osobnosti 355 nárokov. 

V tejto veľkej skupine najpočetnejšiu podskupinu tvoria spory z užívania bytov a iných obytných miestností s počtom 4 110 vecí s 5 684 nárokmi. Druhú

najpočetnejšiu podskupinu tvoria spory vecného práva - 3 777 vybavených vecí s 13 560 nárokmi. Z nich 7 458 nárokov sa týkalo určenia vlastníctva

a 1 637 bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Tretiu najpočetnejšou podskupinou tvoria spory zodpovednosti za škodu - 2 438 vecí s 5 863

nárokmi.

Po sporoch občianskoprávnej povahy druhou najpočetnejšou skupinou boli veci obchodného práva. V roku 2010 bolo vybavených 21 912 vecí s 24 262

právami. V tejto skupine najpočetnejšie boli tzv. všeobecné vonkajšie spory, vybavených bolo 20 614 takýchto nárokov, zodpovednostných vonkajších

sporov bolo 1 285 a 1 567 konštitučných rozhodnutí súdu. Z celkového počtu 24 262 vybavených obchodných sporov bolo 632 (2,60 %)

s medzinárodným prvkom.

V poradí vybavených vecí nasleduje skupina sporov týkajúcich sa rodinného práva 8 343 vecí s 8 745 nárokmi. Z celkového počtu sporov z rodinného

práva 3 102 sa týkalo príspevku na výživu rozvedeného manžela, 1 599 vyživovacej povinnosti medzi manželmi za trvania manželstva a 2 620 rodičov

voči plnoletým deťom.

Najmenej vybavených vecí sa týkalo práva duševného vlastníctva – 30 vecí, ktoré sa týkali 42 nárokov.

Z prehľadu o rýchlosti konania v občianskoprávnych veciach v roku 2010 vyplýva, že priemerná dĺžka právoplatného vybavenia týchto vecí na súdoch

bola 11,77 mesiaca. Najdlhšie trvalo priemerné vybavenie jednej veci od jej nápadu do právoplatného skončenia vo veciach týkajúcich sa práva

duševného vlastníctva – 57,18 mesiaca, vo veciach pracovného práva - 29,65 mesiaca, vo veciach vecného práva – 25,70 mesiaca, vo veciach

zodpovednosti za škodu - 23,97 mesiaca a v obchodných sporoch 13,94 mesiaca.



Najdlhšie boli vybavované občianskoprávne veci na súdoch v obvode Krajského súdu v Bratislave – 14,34 mesiaca, na súdoch v obvode Krajského

súdu v Trenčíne – 12,49 mesiaca, na súdoch v obvode Krajského súdu v Košiciach - 12,43 mesiaca a v obvode Krajského súdu v Žiline - 12,35

mesiaca. Najrýchlejšie sa vybavovali občianskoprávne veci na súdoch v obvode Krajského súdu v Banskej Bystrici – 8,42 mesiaca. 

V roku 2010 krajské súdy v Slovenskej republike vybavili 35 305 odvolaní proti rozhodnutiam okresných súdov v občianskoprávnych veciach (bez

obchodných vecí). Z toho počtu bolo19 685 (55,76 %) prvostupňových rozhodnutí potvrdených, 3 380 (9,57 %) prvostupňových rozhodnutí zmenených,

7 082 (20,06 %) prvostupňových rozhodnutí zrušených a vrátených na ďalšie konanie a rozhodnutie a 5 158 (14,61 %) vybavili odvolacie súdy inak.

Najviac potvrdených rozhodnutí mali okresné súdy v obvode Krajského súdu v Trenčíne – 75,60 %, najviac zrušených a vrátených rozhodnutí

zaznamenali okresné súdy v obvode Krajského súdu v Prešove – 25,15 % a Krajského súdu v Žiline – 23,99 %.

V roku 2010 krajské súdy v Slovenskej republike vybavili 6 003 odvolaní proti rozhodnutiam okresných súdov v obchodných veciach. Z toho počtu bolo

3 231 (53,82 %) prvostupňových rozhodnutí potvrdených, 646 (10,76 %) prvostupňových rozhodnutí zmenených, 1 071 (17,84 %) prvostupňových

rozhodnutí zrušených a vrátených na ďalšie konanie a rozhodnutie a 1 055 (17,57 %) vybavili súdy inak. Najviac potvrdených rozhodnutí mali okresné

súdy v obvode Krajského súdu v Trenčíne - 65,19 %, najviac zrušených a vrátených rozhodnutí zaznamenali okresné súdy v obvode Krajského súdu

v Banskej Bystrici – 22,33 %.


