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elemei:

A THEMIS versenyt a román Nemzeti Bíraképző és a portugál CEJ hozta
létre 2006-ban, az EJTN pedig 2010-ben olvasztotta keretébe.
Háromfős nemzeti csapatokba osztott bírósági és ügyészségi
gyakornokok vehetnek részt a versenyen. Akkor minősül valaki
gyakornoknak, ha a nemzeti jog szerint annak számít és ha nem vett
részt két évet meghaladó alapképzésben. Bármely olyan ország, ahol
nem ismert a „gyakornok” fogalma, olyan igazságügyi tisztviselőkből
(bírákból és/vagy ügyészekből) álló csapattal vehet részt, akik a verseny
kezdetén szolgálatuk első évét töltik. Ezt az évet attól a naptól kell
számítani, amikor megkezdték bírói vagy ügyészi tevékenységüket,
függetlenül attól, hogy azóta ugyanazt a munkakört töltik-e be vagy
sem. A verseny jelenlegi formátuma a következő:
a THEMIS két szakaszból áll: az elődöntőkből és a döntőből. A négy
elődöntőből álló szakasz mindegyikébe legfeljebb 11 csapatot lehet
nevezni, az egyes kategóriák nyertesei és második helyezettjei pedig
bekerülnek a döntőbe.
Az elődöntőkbe való regisztráció során a részt vevő csapatok
kiválasztanak egy témát, amely a verseny négy témaköréhez
kapcsolódik. A négy elődöntő mindegyike az alábbi kategóriák
egyikéről szól: a) büntetőügyekben folytatott nemzetközi igazságügyi
együttműködés; b) polgári ügyekben folytatott nemzetközi igazságügyi
együttműködés; c) az EJEE 5. vagy 6. cikkének értelmezése és
alkalmazása; valamint d) igazságügyi tisztviselők általános és
hivatásetikája.
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Mindegyik csapat az elődöntőre kiválasztott kategórián belül esszét
készít egy adott témáról. Ezt minden zsűritagnak (témánként
háromnak) kellő időben megküldik.
Az elődöntő során minden résztvevő csapatnak legfeljebb harminc perc
áll rendelkezésére, hogy szóban ismertesse esszéjét. Az előadásban
minden csapattag részt vesz, és bármilyen audiovizuális technológiát
felhasználhatnak.
Közvetlenül ezt követően egy másik (véletlenszerűen kiválasztott)
résztvevő csapat három kérdést tehet fel az előadó csapatnak. A
válaszok után a zsűri újabb 30 percen át megvitatja a csapattal az esszé
tartalmát és a szóbeli előadást. Minden csapattagnak körülbelül
egyforma részt kell vállalnia a vitában.
A zsűri az elődöntők mindegyikében kiválaszt egy kategórianyertest és
egy második helyezettet. Az így kiválasztott mindkét – összesen pedig
nyolc – csapat bekerül a döntőbe.
A döntő zsűrije öt zsűritagból áll, a döntőre a tematikus kategóriát
véletlenszerűen választják ki a fenti négyből.
A döntő során rögtön a nyitóünnepséget követően minden döntősnek
írásbeli véleményt kell készítenie egy, a zsűritől kapott általános jogi
gyakorlati kérdésről. Ezt az írásbeli véleményt a megadott határidőig
kell elkészíteni és eljuttatni a THEMIS szervezőknek.
Minden csapatnak részt kell vennie a zsűri előtt folytatott vitában egy
másik résztvevő csapattal, ahol egy adott esettanulmányról vagy
témáról ellentétes álláspontokat kell képviselniük. Ezt két héttel a
döntő előtt megkapják. Minden csapatpár eltérő ügyet fog megvitatni.
Az egyes munkanapok végén a szervezők által megszabott
időkereteknek megfelelően minden csapat elkészít és átad a zsűrinek
egy aktát azon vitákkal kapcsolatos észrevételeikről, amelyekben aznap
a csapat nem vett részt. Az aktának a következők képezik részét:
konstruktív visszajelzés, a csapat véleménye a vitázó csapatok által
képviselt álláspontokról, és bármilyen egyéb konstruktív észrevétel.
A zsűri a résztvevőknek az írásbeli véleményben, a vitában és az
észrevételeket tartalmazó aktában nyújtott összteljesítményét a
következő (értelemszerűen alkalmazott) szempontok szerint értékeli:
-

eredetiség
hivatkozás az Európai Unió Bíróságának és az Emberi Jogok
Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatára
uniós standardok az etika, valamint a bírák és ügyészek
2

THEMIS

-

hivatásetikája terén
az etikáról és uniós jogról folytatott legfrissebb európai viták
részletes elemzése
jövőbeli megoldások előrejelzése
kritikus gondolkodás
kommunikációs készségek
a szóbeli készségek egyértelműsége, vonzereje, meggyőzőereje
és következetessége.

A zsűri ezt követően az egyik versenyző csapatot a THEMIS nyertesének
nyilvánítja.
A projekt célja a résztvevők jövőbeli szakmájához kapcsolódó
készségek – így a kommunikációs készségek, vitakészségek, kritikai és
elemző gondolkodás, logikus érvelés és megfelelő jogi fogalmazás –
fejlesztése.
A program célja továbbá a szakmai kapcsolatok, tapasztalatok, és a
kezdő gyakornokok és oktatóik közötti kapcsolatok bővítése. A
program különleges lehetőséget biztosít a gyakornokok számára a
választott témáról alkotott véleményeik ismert szakértőkkel,
nemzetközi fórumon történő megvitatására.
Közvetlen
internetes link

http://www.ejtn.eu/en/About/THEMIS11/
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Egyéb
megjegyzések

Az elődöntő fent leírt modellje létrehozása óta lényegében változatlan
maradt. A verseny egy fordított szemináriummal zárul.
Ebben az esetben a résztvevők választják ki és ismertetik az általuk
tárgyalni kívánt témákat (bár ezeket meghatározott számú, előre
megadott témakör közül kell kiválasztani), míg a szakértők (a zsűri)
feladata az előadást követő, annak fő elemeit kiemelő vita levezetése.
Ez a BEVÁLT GYAKORLAT akár az EJTN THEMIS versenyhez
kapcsolódó előzetes nemzeti versenyként is ideálisan átültethető, vagy
a képzés bármely más olyan területére alkalmazható, ahol a
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gyakornokok előadói és vitakészségeinek fejlesztése a cél.
Forrás: Kísérleti projekt – Európai Igazságügyi Képzés: „1. tétel – Vizsgálat a bírák és ügyészek
képzésének bevált gyakorlatairól”, Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN)
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