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AGENDA

Funcţionarul judiciar austriac
� Aspecte generale
� Statistică
� Istoric
� Formare profesională
� Statut
� Domeniul de competenţă - competenţe
� Perspective
� Asociaţia Funcţionarilor Judiciari din Austria
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ASPECTE GENERALE

� BAZE LEGALE
� Constituţia Austriei – art. 87a
� Legea funcţionarilor judiciari

� DOMENII DE COMPETENŢE
� Procesul civil, executări, insolvenţă
� Succesiuni şi asistenţă (curatelă)
� Carte Funciară şi Registrul de Înmatriculare a Navelor
� Registrul Comerţului
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STATISTICĂ - 1 

1.7.2007
658 - funcţionari judiciari : 1050 funcţionari judiciari în 

activitate

185

161

214 52

227

211

Extrajud. Executari Reg. Com. C. Funciara Insolventa Litigii
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STATISTICĂ - 2

1.7.2007 
Funcţionari judiciari - raportul femei:bărbaţi

334324

Femei Barbati
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STATISTICĂ - 3

53

35
29

6

Extrajud. Executari C.funciara Reg.Com.

1.7.2007
Funcţionari judiciari - aspiranţi
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ISTORIC

� Sfârşitul sec. al XIX-lea – primele discuţii
� 1929: Funcţionar specializat cu domeniu de 

competenţă extins
� Extindere şi modificare continue
� din 1944: „Rechtspfleger“ (funcţionar judiciar)
� 1962: Legea funcţionarilor judiciari
� § 87a din Constituţia Austriei
� Legea funcţionarilor judiciari 1985
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Funcţionarul judiciar în prezent:

� Protecţie prin Constituţie
� Autonomi
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FORMARE PROFESIONALĂ - 1

� CONDIŢII DE ADMITERE
� Condiţiile Generale pentru numirea pe un post din serviciul 

superior pentru funcţionari
� Susţinerea examenului pentru grefă
� Susţinerea examenului pentru serviciul de specialitate
� Necesar
� Starea fizică şi psihică

� DURATA
� 3 ani
� 2 ani pentru un alt domeniu de specialitate
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FORMARE PROFESIONALĂ - 2

� OBIECTUL FORMĂRII
� Teorie

� Absolvirea unui curs de bază, inclusiv examen (exclusiv 
pregătirea pentru un alt domeniu de specialitate)

- Cunoştinţe de bază teoretice şi practice pentru toate domeniile de 
activitate

� Absolvirea unui curs de specializare, inclusiv examen
- Cunoştinţe speciale pentru propriul domeniu de competenţă

� Practică
� 3 luni la grefa instanţei resp. 3 luni ca executor judecătoresc în 

cursul formării funcţionarilor judiciari, în procese civile şi în 
activităţi de executare

� Activitate de cel puţin ½ de zi ca funcţionar judiciar la 1 sau mai 
multe instanţe
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FORMARE PROFESIONALĂ - 3

� Cursuri
� Centrul de pregătire al justiţiei Schwechat
� Participanţi: max. 20 de persoane
� Curs de bază spre sfârşitul primului an de pregătire
� Curs de specializare în ultimul an de pregătire
� Examene – exerciţii scrise
� Cadre didactice

� Judecători (coordonatori de curs) 
� Funcţionari judiciari



27.11.200713

FORMARE PROFESIONALĂ - 4

� EXAMEN
� Concediu pentru examene

� 5 zile lucrătoare la cursul de bază
� 10 zile lucrătoare la practică

� Comisia de examinare
� Numirea de către ministerul justiţiei din Austria pentru un mandat de 5 ani
� 2 judecători (preşedinţi) şi 1 funcţionar judiciar

� Curs de bază – scris
� Curs de specializare – scris şi oral
� Notare

� excelent – cunoştinţe şi abilităţi mult peste medie, excelente
� Foarte bine – cunoştinţe şi abilităţi peste medie
� bine – cunoştinţe şi abilităţi medii
� insuficient – cunoştinţe şi abilităţi sub medie

� Este posibilă repetarea examenului.
� Diploma de funcţionar judiciar

� După susţinerea examenului, ministrul justiţiei din Austria eliberează diploma în funcţie de domeniul 
de specializare.
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Competenţe

� Procedura somaţiei
� Executarea hotărârilor definitive

� Asistenţă procedurală
� Asistenţă juridică internă
� Amenzi contravenţionale până la EUR 200,--

� Titlul executoriu european
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Proces civil, executări, insolvenţă

� Recuperarea creanţelor în bani
- instituirea dreptului de gaj
- patrimoniul mobiliar

� Măsuri asiguratorii
� Evidenţe ale situaţiei patrimoniale
� Cereri de amânare/suspendare

� Contestarea măsurilor de executare
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Insolvenţă

� Dosare de faliment la nivel de judecătorie
- active în valoare de până la EUR 50.000,--
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Necontencios

� Succesiuni
- active în valoare de până la EUR 150.000,--

� Minori şi asistenţa pentru adulţi (tutelă)

� Depozit la instanţă, ca garanţie
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Carte funciară

� Procedura specifică, inclusiv depozit

� Registrul de înmatriculare a navelor
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Registrul Comerţului

� „toate operaţiunile care au legătură cu 
ţinerea evidenţei sale“

� În acest caz, judecătorul păstrează 
competenţe ample! 
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Perspective

� UNIVERSITATEA DE STUDII APLICATE 
PENTRU FUNCŢIONARI JUDICIARI
� Pregătire academică modernă, orientată pe 

specialitate
� Perfecţionare orientată pe dezvoltarea personalităţii 
şi pe specificul domeniului de activitate
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ASOCIAŢIA FUNCŢIONARILOR JUDICIARI 
DIN AUSTRIA – VdRÖ

Înfiinţată în anul 1970
� Relaţionare cu reprezentarea intereselor 

personalului
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Asociaţia (VdRÖ) în prezent:

� Reactivare şi reorganizare în 2004/2005
� Asociaţie de reprezentare a intereselor, 

bazată pe voluntariat
� Independentă
� Apolitică
� www.vdroe.at

� Actualmente: refacerea bazei digitale.
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Priorităţi ale asociaţiei (VdRÖ)

� Gestionarea informaţiilor şi comunicării
� Puncte de vedere cu privire la proiecte 

legislative
� Contacte internaţionale (UE)
� Seminare
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