
V správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupu orgánov verejnej správy.
Správne súdnictvo je právny inštitút, ktorý umožňuje, aby sa každá osoba, ktorá sa cíti poškodená, dovolala súdu a vyvolala tak konanie, v ktorom
správny orgán už nebude mať autoritatívne postavenie, ale bude účastníkom konania s rovnakými právami ako ten, o koho práva v konaní ide. 

Vzhľadom na dôležitosť správneho práva ako odvetvia právneho poriadku, štatistické údaje správnej agendy od roku 2006 sú v štatistickej ročenke
zobrazené v samostatnej kapitole. Do roku 2005 sa v ročenkách táto agenda vykazovala v rámci občianskoprávnych vecí.

     V rámci vybavovania agendy S - správne veci - súdy rozhodovali o nárokoch zahrnutých do týchto skupín:

1. Rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov
2. Priestupky 
3. Rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov
4. Konanie voči nečinnosti orgánu verejnej správy 
5. Konanie o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy 
6. Vykonateľnosť rozhodnutí cudzích správnych orgánov
7. Osobitné konania 

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 2008 súdy vybavili 5 410 správnych vecí, o 544 vecí viac ako v roku 2007. Najrozsiahlejšou skupinou z počtu vybavených vecí (až 77,47 %)
boli veci týkajúce sa rozhodovania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov, spolu v počte 4 191 vecí. Tento počet je o 588
vecí vyšší ako v roku 2007.

Druhou najpočetnejšou skupinou s počtom 1 112 vybavených vecí boli veci týkajúce sa rozhodovania o žalobách proti rozhodnutiam a postupom
správnych orgánov. Toto číslo predstavuje pokles o 31 vecí oproti roku 2007.

Z vybavených nárokov sa správy hospodárstva týkalo 64, správy financií 305, správy justície 16, správy sociálnych vecí 184, správy zdravotníctva
21 a priestupkov 88 nárokov.  

Počet vybavených nárokov podľa zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení bol 2 746, podľa zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle 327 a podľa zákona
162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností predstavoval 597 nárokov.

Konanie v správnych veciach trvalo v roku 2008 v priemere 11,89 mesiaca, o 2,15 mesiaca kratšie ako v roku 2007. V priemere najdlhšie trvalo
rozhodovanie v 2 veciach o vykonateľnosti rozhodnutí cudzích správnych orgánov - v priemere 39,68 mesiaca a rozhodovanie o žalobách proti
rozhodnutiam a postupom správnych orgánov  - v  celoslovenskom meradle 19,46 mesiaca. Najkratšie trvali tzv. osobitné konania - 2,70 mesiaca.
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