
Okresné súdy

V roku 2008 bolo v agende T okresným súdom Slovenskej republiky doručených 31 839 vecí, čo je oproti roku 2007 viac o 1 355 vecí agendy T.
Vybavených vecí v tejto agende v roku  2008 bolo o 2 757 vecí viac ako v roku 2007. 

V roku 2008 v agende C bolo okresným súdom Slovenskej republiky doručených 100 425 vecí, čo je o 2 571 menej, ako v roku 2007, vybavených vecí
oproti minulému roku bolo ale o 3 747 vecí viac. 

V agende Cb bolo v roku 2008 doručených 26 862 vecí, čo predstavuje pokles nápadu oproti roku 2007 o 639 vecí, zároveň bolo vybavených v roku
2008 v agende Cb o 304 vecí viac. 

V agende S bolo doručených v roku 2008 244 vecí, čo bolo oproti minulému roku o 45 návrhov menej, vybavených v tejto agende bolo 266 vecí, čo
predstavuje pokles o 132 vecí oproti roku 2007. 

V agende P napadlo v roku 2008 38 218 vecí, nápad oproti roku 2007 sa zvýšil o 2 205 vecí tejto agendy, vybavených bolo 38 135 vecí, čo predstavuje
oproti roku 2007 pokles o 897 vybavených vecí.  

V agende D v roku 2008 došlo na okresné súdy spolu 84 469 vecí, čo predstavuje nárast nápadu oproti roku 2007 až o 6 736 návrhov, vybavených
v roku 2008 bolo 84 123 vecí, čo je nárast  oproti roku 2007 o 967 vybavených vecí tejto agendy.

Spolu bolo v roku 2008 na okresné súdy v trestnej a občianskoprávnej agende, v ktorých sa sleduje viac ukazovateľov, doručených 287 525 vecí, čo
predstavuje nárast oproti roku 2007 o 7 026 vecí. Okresné súdy oproti roku 2007 vybavili spolu o 6 668 vecí viac.         

Krajské súdy

V roku 2008 bolo v agende T krajským súdom Slovenskej republiky doručených 10 vecí a Špeciálnemu súdu 138 vecí. Vybavených vecí v tejto agende
v roku 2008 bolo 210 vecí, z čoho krajské súdy vybavili 83 a Špeciálny súd 127 vecí.

Na krajské súdy v SR v roku 2008 v agende C došlo 46 vecí, čo je o 10 vecí menej ako v roku 2007, krajské súdy vybavili v roku 2008 v tejto agende
47 vecí, čo je o 28 menej ako v roku 2007. V agende Cb bolo krajským súdom doručených 76 vecí,  vybavených bolo 950 vecí.

V agende Co v roku 2008 došlo 26 704 vecí, čo je o 973 vecí viac, ako v roku 2007, vybavených bolo 27 840 vecí, čo je o 340 vecí viac, ako v roku
2007.

V agende Cob došlo v roku 2008 na krajské súdy 4 793 vecí, čo je oproti roku 2007 pokles o 74 vecí, vybavených bolo v roku 2008 v tejto agende 4 611
vecí, čo je o 958 vecí menej, ako v roku 2007. 



V agende S bolo v roku 2008 doručených 10 639 vecí, čo je oproti roku 2007 nárast o 1 693 vecí, vybavených bolo v roku 2008 10 219 vecí, čo je o 506
vecí viac, ako v roku 2007. 

Celkovo bolo v roku 2008 na krajské súdy v Slovenskej republike v trestnej a občianskoprávnej agende, v ktorých sa sleduje viac ukazovateľov,
doručených 49 813 návrhov, čo je o 3 029 návrhov viac, ako v roku 2007. Krajské súdy vybavili oproti minulému roku  o 2 580 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 2008 doručených spolu 396 455 žiadostí o poverenie na vykonanie exekúcie, čo oproti roku 2007 predstavuje nárast  o 12 312 žiadostí.

Súdy v roku 2008 vybavili 396 427 žiadostí o poverenie na vykonanie exekúcie, čo je o 7 717 vybavených žiadostí viac, ako v roku 2007. V roku 2008
bolo súdmi vydaných 380 995 poverení na vykonanie exekúcie, čo predstavuje oproti roku 2007  nárast o 3 523  vydaných poverení.

Exekútori v Slovenskej republike vybavili v roku 2008 spolu 195 498 exekúcií, čo znamená oproti roku 2007 nárast o 35 759 vybavených exekúcií.
Vrátením poverenia po skončení exekučného konania bolo ukončených 154 107 exekúcií, čo je o 31 665 viac, ako v roku 2007. Nevybavených exekúcií
ku koncu roka 2008 bolo už 1 409 240, čo oproti roku 2007 predstavuje  nárast o ďalších 207 426 nevybavených exekúcií.
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