
Na okresné súdy v roku 2010 došlo 112 004 občianskoprávnych vecí registra C, čo v porovnaní so stavom roku 2009 predstavuje nárast o 4 743 vecí; v roku 2010

došlo 159 072 platobných rozkazov v občianskoprávnych veciach agendy Ro, čo je  nárast o 36 888 vecí.

V porovnaní s rokom 2009 bol v roku 2010 na okresných súdoch zaznamenaný pokles počtu došlých vecí starostlivosti o maloletých agendy P o 1 079

vecí. V dedičských veciach agendy D napadlo v roku 2010 na súdy 74 254 vecí, čo v porovnaní s rokom 2009 predstavuje zníženie o 827 vecí; nárast došlých vecí

bol zaznamenaný vo veciach správneho súdnictva agendy S, keď  napadlo 379 vecí, čo je o 142 viac, ako v roku 2009. Pokles nápadu bol zaznamenaný

v obchodných veciach v skrátenom konaní agendy Rob, keď v roku 2010 došlo 56 277 vecí, čo je o 13 835 vecí menej, ako v roku 2009. V obchodných veciach

agendy  Cb napadlo v roku 2010  28 613 vecí, čo je  pokles oproti roku 2009 o 1 601 vecí.

V počte vybavených vecí v agende C na okresných súdoch v Slovenskej republike bol zaznamenaný pokles. V roku 2010 vybavili súdy 107 699 vecí, kým v roku

2009 to bolo 111 147 vecí. V dedičských veciach agendy D bolo v roku 2010 vybavených 79 291 vecí, kým v roku 2009 to bolo 82 736 vecí, čo predstavuje pokles o

3 445.

Nárast vo vybavovaní občianskoprávnych vecí v roku 2010 oproti roku 2009 možno pozorovať v nasledujúcich agendách:

• vo veciach starostlivosti o maloletých registra P o 645 vecí, 

• v občianskoprávnej agende  registra Ro o 10 433 vecí,

• v obchodných veciach registra Cb o 981 vecí,

• v správnej  agende registra S o 140 vecí.

Ku koncu roka 2010 okresné súdy pracovali s počtom  96 394 nevybavených vecí registra C (nárast oproti roku 2009 o 4 305 vecí), s počtom 69 750 nevybavených

platobných rozkazov v občianskoprávnych veciach agendy Ro (nárast o 2 597), s počtom 42 262 nevybavených dedičských vecí agendy D, s počtom 31 878

nevybavených obchodných vecí registra Cb, s počtom 16 329 nevybavených vecí starostlivosti o maloletých agendy P, s počtom 17 666 nevybavených obchodných

vecí v skrátenom konaní agendy Rob a s počtom 141 nevybavených vecí správneho súdnictva agendy S.

Počet nevybavených vecí klesol v roku 2010 v porovnaní s rokom 2009 v agende starostlivosti o maloletých agendy P o 1 225, v dedičskej agende D o 5 037, v

občianskoprávnych veciach registra E o 1 324, v agende správneho súdnictva registra S poklesol o 22 vecí. Pokles o 1 279 vecí bol zaznamenaný aj v obchodnej

agende registra Cb (o 1 279 vecí) a  v obchodných veciach v skrátenom konaní agendy Rob (o 10 199).

Ďalší pokles počtu nevybavených vecí výkonu rozhodnutí agendy E ovplyvnila skutočnosť, že od 1. 9. 2005 súdy vybavujú už len agendu výkonu rozhodnutí o

výchove maloletých detí.

Na krajské súdy v Slovenskej republike ako súdy I. stupňa v roku 2010 došlo 16 občianskoprávnych vecí registra C, čo v porovnaní s rokom 2009 predstavuje ďalší

pokles o 19 vecí,  103 obchodných sporov registra Cb, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu roku nárast o 49 vecí. V agende správneho súdnictva agendy S

bolo doručených až 41 841 vecí, z toho 33 287 sa týkalo jednorázového mimoriadneho sporu Lawyer Partners a.s. versus Obvodný úrad Košice.  

Ku koncu roka 2010 zostalo na krajských súdoch nevybavených 18 občianskoprávnych vecí registra C, 1 017 vecí obchodnej agendy registra Cb (zlepšenie o 329

vecí), 7 697 vecí správneho súdnictva agendy S, čo je zníženie o 873 vecí v porovnaní so stavom ku koncu roka 2009.

V odvolacom konaní došlo v roku 2010 na krajské súdy 38 971 odvolaní proti rozhodnutiam okresných súdov v občianskoprávnych veciach agendy Co (o 8 237

odvolaní viac, ako v roku 2009) a 6 197 odvolaní proti rozhodnutiam okresných súdov v obchodných veciach agendy Cob (o 875 viac ako v roku 2009).

Ku koncu roka 2010 pracovali krajské súdy s počtom 12 024 nevybavených odvolaní v civilných veciach registra Co (oproti stavu ku koncu roku 2009 je to  nárast

o 3 666 vecí) a s počtom 2 067 nevybavených odvolaní v obchodných veciach agendy Cob (o 197 viac ako ku koncu roka 2009). 


