
Na okresné súdy v roku 2007 napadlo 102 996 občianskoprávnych vecí registra C, čo v porovnaní so stavom v roku 2006 predstavuje nárast o 9 460 vecí,
v roku 2007 došlo 144 698 platobných rozkazov v občianskoprávnych veciach agendy Ro, čo je  pokles o 232 vecí.

V porovnaní s rokom 2006 bol v  roku 2007 na okresných súdoch zaznamenaný pokles počtu došlých vecí starostlivosti o maloletých agendy P o  1 115
vecí. V dedičských veciach agendy D napadlo v roku 2007 na súdy 77 733 vecí, čo v porovnaní s rokom 2006 predstavuje zvýšenie o 2 911 vecí; pokles 
došlých vecí bol zaznamenaný vo veciach správneho súdnictva agendy S, keď napadlo 289 vecí, čo je o 159 menej, ako v roku 2006. Zvýšený nápad bol
zaznamenaný v obchodných veciach v skrátenom konaní agendy Rob, keď v roku 2007 došlo 62 146  vecí, čo je o 3 478 vecí viac, ako v roku 2006.
V obchodných veciach  Cb napadlo v roku 2007  27 501 vecí, čo je  nárast oproti roku 2006 o 1 848 vecí.

V počte vybavených vecí v agende C na okresných súdoch v Slovenskej republike bol zaznamenaný pokles. V roku 2007 vybavili súdy 105 250 vecí, kým
v roku 2006 to bolo 107 277 vecí. V agende Ro  bolo v roku 2007 vybavených 141 562 vecí, kým v roku 2006 to bolo  149 867 vecí.

Nárast vo vybavovaní občianskoprávnych vecí v roku 2007 oproti roku 2006 možno pozorovať v nasledujúcich agendách:

●  v obchodných veciach registra Cb o 3 090,
●  v obchodných veciach v skrátenom konaní agendy Rob  o 873 vecí. 

Ku koncu roka 2007 pracovali okresné súdy s počtom 104 544 nevybavených vecí registra C (pokles oproti roku 2006 o 2 254), s počtom 89 688 
nevybavených platobných rozkazov v občianskoprávnych veciach agendy Ro, s počtom 54 608 nevybavených vecí agendy D, s počtom 32 825
nevybavených obchodných vecí registra Cb, s počtom 16 972 nevybavených vecí starostlivosti o maloletých agendy P, s počtom 34 606 nevybavených vecí
v skrátenom konaní agendy Rob a s počtom 209 nevybavených vecí správneho súdnictva agendy S.

Počet nevybavených vecí klesol v roku 2007 v porovnaní s rokom 2006 v občianskoprávnej agende registra C o 2 254 vecí, v agende D o 5 423 vecí,
v agende Cb o 30 vecí, v agende správneho súdnictva registra S poklesol o 109 vecí, o 3 019 poklesol počet nevybavených vecí starostlivosti o maloletých
agendy P, pokles o 937 bol zaznamenaný aj v obchodných veciach v skrátenom konaní agendy Rob. 

Počet nevybavených vecí vzrástol v roku 2007 v porovnaní s rokom 2006 len v občianskoprávnych veciach agendy Ro o 3 136.

Ďalší pokles počtu došlých a nevybavených vecí, a zvýšený počet vybavených vecí vo vybavovaní  vecí výkonu rozhodnutí agendy E ovplyvnilo
prijatie zákona č. 341/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok. Uvedený zákon nadobudol účinnosť 1. 9. 2005. Od 1. 9. 2005 súdy 
vybavujú už len  agendu výkonu rozhodnutí o výchove maloletých detí.

V konaniach o výkon rozhodnutia začatých do 31. 8. 2005 musel oprávnený do 6 mesiacov podať návrh na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona a
zároveň v tejto lehote oznámiť podanie návrhu na vykonanie exekúcie súdu, ktorý viedol výkon rozhodnutia.

Na krajské súdy v Slovenskej republike ako súdy I. stupňa v roku 2007 došlo 56 občianskoprávnych vecí registra C, čo v porovnaní s rokom 2006
predstavuje pokles o 14 vecí, 84 obchodných sporov registra Cb, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu roku pokles o 78 vecí, a 8 946 vecí správneho
súdnictva agendy S, čo v porovnaní s rokom 2006 predstavuje pokles o 1 127 vecí.



Ku koncu roka 2007 zostalo na krajských súdoch nevybavených 22 občianskoprávnych vecí registra C, čo je zlepšenie o 19 vecí v porovnaní so stavom roku
2006, 2 768 vecí obchodnej agendy registra Cb (zlepšenie o 1 644 vecí), 8 475 vecí správneho súdnictva agendy S, čo je zlepšenie o 714 vecí v porovnaní
so stavom ku koncu roka 2006.

V odvolacom konaní došlo v roku 2007 na krajské súdy 25 731 odvolaní proti rozhodnutiu okresných súdov v občianskoprávnych veciach agendy Co
(o 2 227 odvolaní menej, ako v roku 2006) a 4 867 odvolaní proti rozhodnutiam okresných súdov v obchodných veciach agendy Cob (o 1 018 menej ako
v roku 2006).

Ku koncu roka 2007 pracovali krajské súdy s počtom 9 173 nevybavených odvolaní v civilných veciach registra Co (oproti stavu ku koncu roku 2006 je to 
pokles o 1 768 vecí) a s počtom  1 286 nevybavených odvolaní v obchodných veciach agendy Cob (o 702 menej ako ku koncu roka 2006). 


