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Konkurs THEMIS został opracowany w 2006 r. przez INM w Rumunii i
CEJ w Portugalii i został włączony do ram EJTN w 2010 r.
W konkursie mogą wziąć udział krajowe trzyosobowe zespoły
aplikantów sędziowskich i prokuratorskich. Osobę uznaje się za
aplikanta, jeżeli posiada taki status zgodnie z prawem krajowym i jeżeli
uczestniczy w zajęciach na aplikacji nie dłużej niż dwa lata. W przypadku
państw, w których nie funkcjonuje koncepcja „aplikanta”, w konkursie
może wziąć udział zespół pracowników wymiaru sprawiedliwości
(sędziów lub prokuratorów), którzy w dniu rozpoczęcia konkursu nie
ukończyli jeszcze pierwszego roku pracy zawodowej, przy czym bieg
tego okresu rozpoczyna się w dniu, w którym dana osoba została
mianowana na stanowisko sędziego lub prokuratora, niezależnie od
tego, czy w trakcie konkursu nadal pracuje w tym samym miejscu.
Obecnie konkurs odbywa się w formule opisanej poniżej.
THEMIS przebiega w 2 różnych etapach: są to półfinały i wielki finał. W
każdym z czterech etapów półfinałowych może wziąć udział
maksymalnie 11 zespołów, przy czym zwycięzcy i członkowie zespołów,
które zajęły drugie miejsce w każdej kategorii, przechodzą do wielkiego
finału.
Rejestrując się do udziału w półfinałach, zespoły wybierają temat
należący do jednej z czterech kategorii konkursowych. Każdy z czterech
półfinałów jest poświęcony jednej z tych kategorii. Wspomniane
kategorie obejmują: a) międzynarodową współpracę w sprawach
karnych; b) międzynarodową współpracę sądową w sprawach
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cywilnych; c) wykładnię i stosowanie art. 5 lub 6 EKPC oraz d) etykę i
deontologię zawodów prawniczych.
Każdy zespół przygotowuje pracę pisemną na dowolny temat, który
obejmuje kategoria wybrana dla danego półfinału. Wspomnianą pracę
przesyła się wszystkim jurorom (3 w odniesieniu do każdego tematu) z
odpowiednim wyprzedzeniem.
W trakcie półfinału każdy zespół ma maksymalnie trzydzieści minut na
ustną prezentację swojej pracy. W prezentacji biorą udział wszyscy
członkowie zespołu; dopuszcza się również możliwość wykorzystania
dowolnej technologii audiowizualnej.
Bezpośrednio po zakończeniu prezentacji członkowie innego (losowo
wybranego) zespołu biorącego udział w półfinale mogą zadać trzy
pytania członkom zespołu dokonującego prezentacji. Po udzieleniu
przez członków zespołu odpowiedzi na te pytania jury rozpoczyna
dyskusję z zespołem na temat treści pracy i ustnej prezentacji, która
trwa kolejne 30 minut. Każdy członek zespołu musi uczestniczyć w
dyskusji w mniej więcej takim samym stopniu.
Podczas każdego z półfinałów jury wybiera jeden zespół jako zwycięzcę
danej kategorii i inny zespół, który zajął drugie miejsce. Obydwa tak
wybrane zespoły przechodzą do wielkiego finału, w którym łącznie
bierze udział osiem zespołów.
W skład jury wielkiego finału wchodzi 5 jurorów, przy czym kategorię
tematyczną, która będzie przedmiotem finału, wybiera się losowo
spośród czterech wspomnianych powyżej kategorii.
W trakcie finału każdy z finalistów przygotowuje pisemne sprawozdanie
na temat powszechnego zagadnienia dotyczącego praktyki prawnej,
które wyznacza jury bezpośrednio po zakończeniu ceremonii otwarcia
wielkiego finału. Takie pisemne sprawozdanie musi zostać ukończone i
przekazane organizatorom konkursu THEMIS w wyznaczonym
terminie.
Każdy zespół jest zobowiązany do wzięciu udziału w prowadzonej przed
jury debacie z członkiem innego zespołu; każdy z uczestników zespołu
zajmuje przeciwne stanowisko w sprawie analizowanego kazusu lub
omawianego tematu. Uczestnicy debaty otrzymują informacje o jej
temacie na dwa tygodnie przed finałem. Każda para zespołów będzie
prowadziła debatę na inny temat.
Pod koniec każdego dnia zajęć, zgodnie z harmonogramem ustalonym
przez organizatorów, każdy zespół przygotowuje i przekazuje jury swoje
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uwagi na temat każdej z debat, w których dany zespół nie uczestniczył
tego dnia. Uwagi powinny zawierać konstruktywne informacje zwrotne,
opinię zespołu na temat podejścia przyjętego przez debatujące zespoły
oraz wszelkie inne konstruktywne komentarze, które członkowie
zespołu uznają za stosowne przekazać.
Jury wystawia uczestnikom finału ogólną ocenę na podstawie
pisemnego sprawozdania, debaty oraz przekazanych uwag, opierając
się na następujących kryteriach (w stosownych przypadkach):
-

-

oryginalność,
odniesienia
do
stosownego
orzecznictwa
Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka,
normy etyczne i deontologiczne Unii Europejskiej mające
zastosowanie do sędziów i prokuratorów,
dogłębna analiza prowadzonych ostatnio na szczeblu
europejskim debat na temat etyki i prawa UE,
zdolność przewidywania rozwiązań, jakie mogą zostać
wprowadzone w przyszłości,
umiejętność krytycznego myślenia,
umiejętności komunikacyjne,
klarowność, atrakcyjność, przekonujący charakter wystąpień
ustnych oraz spójność wywodów.

Następnie jury ogłasza jeden z zespołów zwycięzcą konkursu THEMIS.
Projekt ma służyć rozwijaniu umiejętności, z których uczestnicy będą
korzystać w swojej przyszłej pracy zawodowej, takich jak umiejętności
komunikacyjne, umiejętności prowadzenia dyskusji, umiejętność
krytycznego i analitycznego myślenia, umiejętności logicznego
rozumowania oraz umiejętność prawidłowego sporządzania tekstów
prawniczych.
Ponadto wydarzenie jest okazją do zacieśniania kontaktów
zawodowych, wymiany doświadczeń i nawiązywania relacji miedzy
aplikantami rozpoczynającymi pracę zawodową a ich kadrą
dydaktyczną. Konkurs ten daje aplikantom niepowtarzalną okazję do
skonfrontowania swoich przemyśleń dotyczących wybranych tematów
z uznanymi ekspertami na forum międzynarodowym.
Dostępne
bezpośrednie
łącze
internetowe

http://www.ejtn.eu/en/About/THEMIS11/
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Dane
kontaktowe
instytucji

European Judicial Training Network (EJTN)
Rue du Commerce 123
1000 Brussels
Belgia
Nr tel.: +32 2 280 22 42
Faks: +32 2 280 22 36
E-mail: ejtn@ejtn.eu
Strona internetowa: http://www.ejtn.eu

Inne uwagi

Opisany powyżej model organizacji półfinałów pozostał praktycznie
niezmieniony od pierwszej edycji konkursu. Jego końcową część
stanowi seminarium przeprowadzane w „odwróconej” formule.
W tym przypadku to uczestnicy wybierają i przedstawiają tematy, które
chcieliby omówić (choć muszą one zostać wybrane z wcześniej
przygotowanej listy standardowych tematów), natomiast eksperci
(jurorzy) prowadzą dyskusję na wybrany temat, zwracając uwagę na
najistotniejsze elementy prezentacji.
Omawianą NAJLEPSZĄ PRAKTYKĘ można z łatwością przenieść na
grunt krajowy w formie krajowych eliminacji do konkursu THEMIS
organizowanego przez EJTN (krajowy etap kwalifikacyjny) albo można
ją stosować w dowolnym innym obszarze szkoleniowym, w którym dąży
się do rozwijania umiejętności aplikantów w zakresie prezentacji i
argumentacji.

Źródło: Projekt pilotażowy – szkolenie europejskich kadr wymiaru sprawiedliwości: „Część 1 – Badanie
dotyczące najlepszych praktyk w zakresie szkolenia sędziów i prokuratorów” realizowany przez
Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)

4

