
Okresné súdy

V roku 2010 bolo v agende T okresným súdom Slovenskej republiky doručených 34 703 vecí, čo je oproti roku 2009 menej o 226 vecí agendy T.

Vybavených vecí v tejto agende v roku  2010 bolo o 724 vecí viac ako v roku 2009.

V roku 2010 v agende C bolo okresným súdom Slovenskej republiky doručených 112 004 vecí, čo je o 4 743 viac ako v roku 2009, vybavených vecí

oproti minulému roku bolo ale o 3 448  vecí menej.

V agende Cb bolo v roku 2010 doručených 28 613 vecí, čo predstavuje pokles nápadu oproti roku 2009 o 322 vecí, zároveň bolo vybavených v roku

2010 v agende Cb o 981 vecí viac.

V agende S bolo doručených v roku 2010 379 vecí, čo bolo oproti minulému roku o 142 návrhov viac, vybavených v tejto agende bolo 401 vecí, čo

predstavuje nárast o 140 vecí oproti roku 2009.

V agende P napadlo v roku 2010 38 990 vecí, nápad oproti roku 2009 sa znížil o 1 079 vecí tejto agendy, vybavených bolo 40 215 vecí, čo predstavuje

oproti roku 2009 nárast o 645 vybavených vecí. 

V agende D v roku 2010 došlo na okresné súdy spolu 74 254 vecí, čo predstavuje pokles nápadu oproti roku 2009 o 827 návrhov, vybavených v roku

2010 bolo 79 291 vecí, čo je pokles  oproti roku 2009 o 3 445 vybavených vecí tejto agendy.

Spolu bolo v roku 2010 na okresné súdy v trestnej a občianskoprávnej agende, v ktorých sa sleduje viac ukazovateľov, doručených 295 230 vecí, čo

predstavuje nárast oproti roku 2009 o 1 642 vecí. Okresné súdy oproti roku 2009 však vybavili spolu o 4 084 vecí menej.        

Krajské súdy

V roku 2010 boli v agende T krajským súdom Slovenskej republiky doručené 2 veci a Špecializovanému trestnému súdu 197 vecí. Vybavených vecí

v tejto agende v roku 2010 bolo 279 vecí, z čoho krajské súdy vybavili 51 a Špecializovaný trestný súd 228 vecí.

Na krajské súdy v SR v roku 2010 v agende C došlo 16 vecí, čo je o 19 vecí menej ako v roku 2009, krajské súdy vybavili v roku 2010 v tejto agende

13 vecí, čo je o 28 menej ako v roku 2009. V agende Cb bolo krajským súdom doručených 103 vecí,  vybavených bolo 432 vecí.

V agende Co v roku 2010 došlo 38 971 vecí, čo je o 8 237 vecí viac, ako v roku 2009, vybavených bolo 35 305 vecí, čo je o 4 892 vecí viac, ako v roku

2009.

V agende Cob došlo v roku 2010 na krajské súdy 6 197 vecí, čo je oproti roku 2009 nárast o 875 vecí, vybavených bolo v roku 2010 v tejto agende

6 003 vecí, čo je o 1 083 vecí viac, ako v roku 2009.

V agende S bolo v roku 2010 doručených 41 841 vecí, z toho 33 287 sa týkalo jednorázového mimoriadneho sporu Lawyer Partners a.s. versus

Obvodný úrad Košice. Vybavených bolo 42 714  S vecí. 

Spolu bolo v roku 2010 na krajské súdy v Slovenskej republike v trestnej a občianskoprávnej agende, v ktorých sa sleduje viac ukazovateľov,

doručených 95 046 návrhov a vybavených  92 777 vecí .



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 2010 doručených spolu 460 341 žiadostí o poverenie na vykonanie exekúcie, čo oproti roku 2009 predstavuje nárast  o 45 849 žiadostí.

Súdy v roku 2010 vybavili 452 666 žiadostí o poverenie na vykonanie exekúcie, čo je o 38 893 vybavených žiadostí viac ako v roku 2009. V roku 2010

bolo súdmi vydaných 438 033 poverení na vykonanie exekúcie, čo predstavuje oproti roku 2009  nárast o 35 601 vydaných poverení.

Exekútori v Slovenskej republike vybavili v roku 2010 spolu 192 702 exekúcií, čo znamená oproti roku 2009 nárast o 13 372 vybavených exekúcií.

Vrátením poverenia po skončení exekučného konania bolo ukončených 145 080 exekúcií, čo je o 10 160 viac ako v roku 2009. Nevybavených exekúcií ku

koncu roka 2010 bolo už 1 881 234, čo oproti roku 2009 predstavuje  nárast o ďalších 247 544 nevybavených exekúcií.


