
Okresné súdy

V roku 2009 bolo v agende T okresným súdom Slovenskej republiky doručených 34 929 vecí, čo je oproti roku 2008 viac o 3 090 vecí agendy T.
Vybavených vecí v tejto agende v roku  2009 bolo o 2 720 vecí viac ako v roku 2008.

V roku 2009 v agende C bolo okresným súdom Slovenskej republiky doručených 107 261 vecí, čo je o 6 836 viac, ako v roku 2008, vybavených vecí
oproti minulému roku bolo o 2 150 vecí viac.

V agende Cb bolo v roku 2009 doručených 30 214 vecí, čo predstavuje nárast nápadu oproti roku 2008 o 3 352 vecí, zároveň bolo vybavených v roku
2009 v agende Cb o 1 076 vecí viac.

V agende S bolo doručených v roku 2009 237 vecí, čo bolo oproti minulému roku o 7 návrhov menej, vybavených v tejto agende bolo 261 vecí, čo
predstavuje pokles o 5 vecí oproti roku 2008.

V agende P napadlo v roku 2009 40 069 vecí, nápad oproti roku 2008 sa zvýšil o 1 851 vecí tejto agendy, vybavených bolo 39 570 vecí, čo predstavuje
oproti roku 2008 nárast o 1 435 vybavených vecí. 

V agende D v roku 2009 došlo na okresné súdy spolu 75 081 vecí, čo predstavuje pokles nápadu oproti roku 2008 až o 9 388 návrhov, vybavených
v roku 2009 bolo 82 736 vecí, čo je pokles  oproti roku 2008 o 1 387 vybavených vecí tejto agendy.

Spolu bolo v roku 2009 na okresné súdy v trestnej a občianskoprávnej agende, v ktorých sa sleduje viac ukazovateľov, doručených 293 588 vecí, čo
predstavuje nárast oproti roku 2008 o 6 063 vecí. Okresné súdy oproti roku 2008 vybavili spolu o 6 346 vecí viac.        

Krajské súdy

V roku 2009 boli v agende T krajským súdom Slovenskej republiky doručené 4 veci a Špecializovanému trestnému súdu 182 vecí. Vybavených vecí
v tejto agende v roku 2009 bolo 241 vecí, z čoho krajské súdy vybavili 71 a Špecializovaný trestný súd 170 vecí.

Na krajské súdy v SR v roku 2009 v agende C došlo 35 vecí, čo je o 11 vecí menej ako v roku 2008, krajské súdy vybavili v roku 2009 v tejto agende
41 vecí, čo je o 6 menej ako v roku 2008. V agende Cb bolo krajským súdom doručených 54 vecí,  vybavených bolo 605 vecí.

V agende Co v roku 2009 došlo 30 734 vecí, čo je o 4 030 vecí viac, ako v roku 2008, vybavených bolo 30 413 vecí, čo je o 2 573 vecí viac, ako v roku
2008.

V agende Cob došlo v roku 2009 na krajské súdy 5 322 vecí, čo je oproti roku 2008 nárast o 529 vecí, vybavených bolo v roku 2009 v tejto agende
4 920 vecí, čo je o 309 vecí viac, ako v roku 2008.

V agende S bolo v roku 2009 doručených 9 927 vecí, čo je oproti roku 2008 pokles o 712 vecí, vybavených bolo v roku 2009 10 253 vecí, čo je o 34
vecí viac, ako v roku 2008.

Spolu bolo v roku 2009 na krajské súdy v Slovenskej republike v trestnej a občianskoprávnej agende, v ktorých sa sleduje viac ukazovateľov,
doručených 54 157 návrhov, čo je o 4 3440 návrhov viac, ako v roku 2008. Krajské súdy vybavili oproti minulému roku  o 2 724 vecí viac.



Vojenské súdy

V komentári Štatistickej ročenky za rok 2009 sa tentoraz naposledy hodnotia aj vojenské súdy. Je to odôvodnené činnosťou týchto súdov do 31. marca
2009 (s účinnosťou od 1. apríla 2009 vojenské súdy zanikli). Na vojenských obvodových súdoch k 1. januáru 2009 ostalo nevybavených 237 vecí, v
ktorých bolo stíhaných 261 osôb. K týmto nevybaveným veciam napadlo od 1. januára 2009 do 31. marca 2009 celkom 25 vecí v ktorých bolo stíhaných
26 osôb. Vojenské obvodové súdy do 31. marca 2009 vybavili 50 vecí s 50 stíhanými osobami. K 31. marcu 2009 ostalo nevybavených 212 vecí, v ktorých
bolo stíhaných 237 osôb. Tieto neskončené veci prešli na nástupnícke okresné súdy – Bratislava I, Banská Bystrica a Prešov, čo malo reálny dopad na
počet vecí neskončených vecí na uvedených súdoch k 31. decembru 2009 (najviac nevybavených vecí prešlo na Okresný súd Bratislava I). Vyšší
vojenský súd ako odvolací súd (To) mal k 1. januáru 2009 nevybavených 21 vecí, v ktorých bolo stíhaných 21 osôb. Od 1. januára 2009 do 31. marca
2009 napadlo 20 vecí, v ktorých bolo stíhaných 22 osôb. Vybavených bolo 19 vecí s 19 osobami, nevybavených ostalo 22 vecí s 24 osobami.
Tieto nevybavené veci prešli na nástupnícky Krajský súd Trenčín.

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 2009 doručených spolu 414 492 žiadostí o poverenie na vykonanie exekúcie, čo oproti roku 2008 predstavuje nárast  o 18 037 žiadostí.

Súdy v roku 2009 vybavili 413 773 žiadostí o poverenie na vykonanie exekúcie, čo je o 17 346 vybavených žiadostí viac, ako v roku 2008. V roku 2009
bolo súdmi vydaných 402 432 poverení na vykonanie exekúcie, čo predstavuje oproti roku 2008  nárast o 21 437 vydaných poverení.

Exekútori v Slovenskej republike vybavili v roku 2009 spolu 179 330 exekúcií, čo znamená oproti roku 2008 pokles o 16 168 vybavených exekúcií.
Vrátením poverenia po skončení exekučného konania bolo ukončených 134 920 exekúcií, čo je o 19 187 menej, ako v roku 2008. Nevybavených exekúcií
ku koncu roka 2009 bolo už 1 633 690, čo oproti roku 2008 predstavuje  nárast o ďalších 224 450 nevybavených exekúcií.
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