
Okresné súdy

V roku 2007 bolo v agende T okresným súdom Slovenskej republiky doručených 30 484 vecí, čo je oproti roku 2006 viac o 4 309 vecí agendy T.
Vybavených vecí v tejto agende v roku  2007 bolo o 1 662 vecí viac ako v roku 2006. 

V roku 2007 v agende C bolo okresným súdom Slovenskej republiky doručených 102 996 vecí, čo je o 9 460 viac, ako v roku 2006, vybavených vecí
oproti minulému roku bolo ale o 2 027 vecí menej. 

V agende Cb bolo v roku 2007 doručených 27 501 vecí, čo predstavuje nárast nápadu oproti roku 2006 o 1 848 vecí, zároveň bolo vybavených
v roku 2007 v agende Cb o 3 090 vecí viac. 

V agende S bolo doručených v roku 2007 289 vecí, čo bolo oproti minulému roku o 159 návrhov menej, vybavených v tejto agende bolo 398 vecí, čo
predstavuje pokles o 151 vecí oproti roku 2006. 

V agende P napadlo v roku 2007 36 013 vecí, nápad oproti roku 2006 sa znížil o 1 115 vecí tejto agendy, vybavených bolo 39 032 vecí, čo
predstavuje oproti roku 2006 pokles o 1 267 vybavených vecí.  

V agende D v roku 2007 došlo na okresné súdy spolu 77 733 vecí, čo predstavuje nárast nápadu oproti roku 2006 o 2 911 návrhov, vybavených
v roku 2007 bolo 83 156 vecí, čo je pokles oproti roku 2006 o 2 993 vybavených vecí tejto agendy.

Spolu bolo v roku 2007 na okresné súdy v trestnej a občianskoprávnej agende, v ktorých sa sleduje viac ukazovateľov, doručených 280 499 vecí, čo
predstavuje nárast oproti roku 2006 o 17 318 vecí. Okresné súdy oproti roku 2006 vybavili spolu o 1 328 vecí menej.         

Krajské súdy

V roku 2007 bolo v agende T krajským súdom Slovenskej republiky doručených 5 vecí a Špeciálnemu súdu 150 vecí. Vybavených vecí v tejto
agende v roku 2007 bolo 265 vecí, z čoho krajské súdy vybavili 104 a Špeciálny súd 161 vecí.

Na krajské súdy v SR v roku 2007 v agende C došlo 56 vecí, čo je o 14 vecí menej ako v roku 2006, krajské súdy vybavili v roku 2007 v tejto agende
75 vecí, čo je o 2 menej ako v roku 2006. V agende Cb bolo krajským súdom doručených 84 vecí,  vybavených bolo 1 728 vecí.

V agende Co v roku 2007 došlo 25 731 vecí, čo je o 2 227 vecí menej, ako v roku 2006, vybavených bolo ale 27 500 vecí, čo je o 1 154 vecí viac, ako
v roku 2006.

V agende Cob došlo v roku 2007 na krajské súdy 4 867 vecí, čo je oproti roku 2006 pokles o 1 018 vecí, vybavených bolo v roku 2007 v tejto agende
5 569 vecí, čo je o 66 vecí menej, ako v roku 2006. 

V agende S bolo v roku 2007 doručených 8 946 vecí, čo je oproti roku 2006 pokles o 1 127 vecí, vybavených bolo v roku 2007 9 713 vecí, čo je o 
1 342 vecí menej, ako v roku 2006. 

Celkovo bolo v roku 2007 na krajské súdy v Slovenskej republike v trestnej a občianskoprávnej agende, v ktorých sa sleduje viac ukazovateľov,
doručených 46 784 návrhov, čo je o 6 703 návrhov menej, ako v roku 2006. Znížený počet doručených vecí súvisí aj s vykonanými legislatívnymi
zmenami.    Krajské súdy vybavili oproti minulému roku  o 2 469 vecí menej. 



Súdni exekútori a exekučná činnosť

V exekučnej agende Er vybavovanej súdmi podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, bolo súdom v Slovenskej
republike v roku 2007 doručených spolu 384 143 žiadostí o poverenie na vykonanie exekúcie, čo oproti roku 2006 predstavuje nárast  o 23 494 žiadostí.

Súdy v roku 2007 vybavili 388 710 žiadostí o poverenie na vykonanie exekúcie, čo je o 40 979 vybavených žiadostí viac, ako v roku 2006. V roku
2007 bolo súdmi vydaných 377 472 poverení na vykonanie exekúcie, čo predstavuje oproti roku 2006  nárast o 43 016  vydaných poverení.

Exekútori v Slovenskej republike vybavili v roku 2007 spolu 159 739 exekúcií, čo znamená oproti roku 2006 nárast o 29 538 vybavených exekúcií.
Vrátením poverenia po skončení exekučného konania bolo ukončených 122 442 exekúcií, čo je o 24 695 viac, ako v roku 2006. Nevybavených exekúcií
ku koncu roka 2007 bolo už 1 201 814, čo oproti roku 2006 predstavuje nárast o 218 670 nevybavených exekúcií.


