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uplatňovania práva EÚ a medzinárodnej justičnej spolupráce
Typ postupu: najlepší postup

Ústav: Európska sieť odbornej justičnej prípravy (EJTN)
apríl 2014

Názov postupu

THEMIS

Hlavné črty:

Súťaž THEMIS vytvorili Národný ústav pre súdnictvo v Rumunsku (NIM)
a Centrum právnych štúdií (CEJ) v Portugalsku v roku 2006. V roku 2010
sa stala súčasťou rámca siete EJTN.
Zameriava sa na začínajúcich sudcov a prokurátorov zoskupených do
trojčlenných národných tímov. Osoba sa považuje za začínajúceho
pracovníka, ak sa zaň považuje podľa vnútroštátneho práva a ak sa
nezúčastnila na úvodných činnostiach odbornej prípravy v trvaní viac
ako dva roky. Krajina, v ktorej neexistuje pojem „začínajúceho
pracovníka“, sa môže zúčastniť s tímom zloženým zo sudcov a/alebo
prokurátorov, ktorí sú ku dňu začiatku súťaže v prvom roku služby,
pričom tento rok začína dňom, keď začali pôsobiť vo funkcii sudcu alebo
prokurátora, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú v súčasnosti
v rovnakom zamestnaní. Formát súťaže je v súčasnosti takýto:
súťaž THEMIS sa skladá z 2 rôznych fáz: semifinálových kôl a veľkého
finále. Do každého zo 4 semifinálových kôl sa môže zapojiť maximálne
11 tímov, pričom víťaz a druhý v poradí z každej kategórie budú súťažiť
vo veľkom finále.
Pri registrácii do semifinále si zúčastnené tímy vyberú tému z jednej zo
štyroch tematických kategórií súťaže. Každé z týchto štyroch semifinále
sa týka jednej z kategórií. Sú to: a) medzinárodná spolupráca
v trestnoprávnych veciach, b) medzinárodná súdna spolupráca
v občianskoprávnych veciach, c) výklad a uplatňovanie článkov 5 alebo 6
EDĽP a d) etika a deontológia sudcov a prokurátorov.
Každý tím pripraví písomnú prácu na akúkoľvek tému, ktorá patrí do
kategórie zvolenej pre semifinále. Práca sa pošle všetkým porotcom (3
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pre každú tému) s potrebným predstihom.
Počas semifinále má každý zúčastnený tím maximálne tridsať minút na
ústnu prezentáciu svojej práce. Prezentácia zahŕňa všetkých členov
tímu a je možné použiť akúkoľvek audiovizuálnu technológiu.
Ihneď po tejto prezentácii má iný zúčastnený tím (vybraný náhodne)
možnosť položiť prezentujúcemu tímu tri otázky. Po zodpovedaní
otázok porota 30 minút diskutuje s tímom o obsahu práce a ústnej
prezentácie. Každý člen tímu sa musí zapojiť do diskusie v približne
rovnakej miere.
V každom semifinále porota vyberie víťazný a druhý tím kategórie. Oba
takto vybrané tímy postúpia do veľkého finále, v ktorom bude súťažiť
celkovo osem tímov.
Porota veľkého finále sa skladá z 5 porotcov a tematická kategória,
ktorej sa finále bude týkať, sa vyberie náhodne zo štyroch uvedených
tém.
Počas finále musí každý finalista pripraviť písomnú správu o bežnej
praktickej právnej otázke, ktorú dostane od poroty, a to bezprostredne
po slávnostnom začiatku veľkého finále. Táto písomná správa sa musí
dokončiť a odovzdať organizátorom súťaže THEMIS v stanovenej
lehote.
Každý tím je povinný zúčastniť sa diskusie pred porotou s iným
zúčastneným tímom, v rámci ktorej musia jednotlivé tímy zaujať opačné
postoje k danej prípadovej štúdii alebo téme. Tímy dostanú tieto témy
dva týždne pred finále. Každá dvojica tímov bude diskutovať o inej veci.
Na konci každého pracovného dňa a v súlade s harmonogramom
stanoveným organizátormi každý tím pripraví a odovzdá porote spis
s pozorovaniami týkajúcimi sa všetkých diskusií, na ktorých sa tím
v danom dni nezúčastnil. Tento spis by mal obsahovať konštruktívnu
spätnú väzbu, názor tímu na prístup diskutujúcich tímov a prípadné iné
konštruktívne pripomienky.
Porota posúdi celkový výkon účastníkov v písomnej správe, diskusii
a spisoch s pozorovaniami podľa týchto kritérií (podľa potreby):
-

originalita,
odkaz na príslušnú judikatúru Súdneho dvora Európskej únie
a Európskeho súdu pre ľudské práva,
normy Európskej únie v oblasti etiky a deontológie sudcov
a prokurátorov,
podrobná analýza posledných európskych diskusií o etike a práve
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-

EÚ,
predvídanie budúcich riešení,
kritické myslenie,
komunikačné zručnosti,
jasnosť, atraktívnosť a presvedčivosť
a konzistentnosť.

ústnych

zručností

Porota potom spomedzi súťažiacich tímov vyhlási víťaza súťaže
THEMIS.
Projekt sa zameriava na rozvoj schopností súvisiacich s budúcim
povolaním účastníkov, ako sú komunikačné zručnosti, diskusné
schopnosti, kritické a analytické myslenie, logická argumentácia
a správny právnický písomný prejav.
Cieľom podujatia je aj ďalšie rozvíjanie profesionálnych kontaktov,
získavanie skúseností a rozvoj vzťahov medzi začínajúcimi pracovníkmi
a ich školiteľmi. Podujatie je pre začínajúcich pracovníkov jedinečnou
príležitosťou diskutovať o vlastných myšlienkach na vybrané témy so
známymi odborníkmi na medzinárodnom fóre.
Priame
internetové
prepojenie

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

Kontaktné údaje Európska sieť odbornej justičnej prípravy (European Judicial Training
inštitúcie
Network – EJTN)
Rue du Commerce 123
1000 Brusel
Belgicko
Telefón: + 32 2 280 22 42
Fax: + 32 2 280 22 36
E-mail: ejtn@ejtn.eu
Webová lokalita: http://www.ejtn.eu
Ďalšie
poznámky

Opísaný model semifinále sa od začiatku prakticky nezmenil.
V podstate predstavuje seminár naopak.
V tomto prípade je úlohou účastníkov vybrať a prezentovať témy,
ktorými sa chcú zaoberať (hoci si ich musia vybrať z obmedzeného
počtu všeobecných vopred určených tém), a odborníci (porotcovia)
potom vedú nadväzujúcu diskusiu, pričom zdôraznia hlavné prvky
prezentácie.
Tento NAJLEPŠÍ POSTUP je ideálne prenosný na vnútroštátnu úroveň
buď vo forme vnútroštátnej kvalifikácie v rámci súťaže THEMIS siete
EJTN (vnútroštátne kolá), alebo ho možno použiť v akejkoľvek inej
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oblasti odbornej prípravy, kde je potrebné rozvíjať prezentačné
a argumentačné zručnosti účastníkov.
Zdroj: Pilotný projekt – Európska odborná justičná príprava: „Časť 1 – Štúdia o najlepších postupoch
odbornej prípravy sudcov a prokurátorov“, ktorý vykonáva Európska sieť odbornej justičnej prípravy (EJTN)
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