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Peamised
tunnusjooned

Võistluse THEMIS töötasid 2006. aastal välja Rumeenia Riiklik
Kohtunike Instituut (NIM) ja Portugali Õigusõppe Keskus ning see võeti
EJTNi võrgustikku üle 2010. aastal.
Võistlus on suunatud kohtuniku ja prokuröri praktikantidele, kellest
moodustatakse kolmeliikmelised riiklikud meeskonnad. Isikut
käsitatakse praktikandina, kui teda käsitatakse sellena siseriiklike
õigusaktide kohaselt ning ta ei ole osalenud esmaõppes üle kahe aasta.
Iga riik, kus praktikandi kontseptsiooni ei kasutata, võib osaleda
sellistest kohtunikest ja/või prokuröridest koosneva meeskonnaga, kes
võistluse alguskuupäeval on tööl esimest aastat, kusjuures sellise aasta
alguskuupäevana käsitatakse kuupäeva, mil nad asusid esimest korda
tööle kohtuniku või prokurörina, olenemata sellest, kas nad praegu
töötavad sellel ametikohal või mitte. Võistluse ülesehitus on praegu
järgmine.
THEMIS koosneb kahest eri etapist: neli poolfinaali ja finaal. Igas
poolfinaalis võib osaleda maksimaalselt 11 meeskonda, kusjuures iga
kategooria võitjad ja teise koha saavutajad võistlevad finaalis.
Poolfinaalidesse registreerudes valivad osalevad meeskonnad teema,
mis kuulub võistluse ühte temaatilisse kategooriasse neljast. Iga
poolfinaal neljast käsitleb ühte kategooriat. Need on järgmised:
a) rahvusvaheline
koostöö
kriminaalasjades;
b) rahvusvaheline
õigusalane koostöö tsiviilasjades; c) Euroopa inimõiguste ja
põhivabaduste kaitse konventsiooni artikkel 5 või artikkel 6 – nende
tõlgendamine ja kohaldamine; ning d) kohtunike ja prokuröride kutseeetika ja deontoloogia.
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Iga meeskond koostab kirjaliku töö mis tahes teemal, mis kuulub nende
poolfinaaliks valitud kategooriasse. See töö edastatakse piisavalt
varakult kõigile žürii liikmetele (kolm teema kohta).
Poolfinaalis on igal osaleval meeskonnal maksimaalselt 30 minutit, et
teha selle kirjaliku töö kohta suuline ettekanne. Sellel ettekandel
peavad osalema kõik meeskonna liikmed ning kasutada võib mis tahes
audiovisuaalset tehnoloogiat.
Kohe pärast seda ettekannet lubatakse teisel (juhuslikult valitud)
osaleval meeskonnal esitada ettekande teinud meeskonnale kolm
küsimust. Pärast seda, kui neile küsimustele on vastatud, alustab žürii
meeskonnaga 30 minutit kestvat arutelu kirjaliku töö ja suulise
ettekande sisu üle. Kõigil meeskonnaliikmetel peab arutelus olema
enam-vähem võrdne roll.
Žürii valib igast poolfinaalist kategooria võitnud meeskonna ja teise
koha saavutanud võistkonna. Mõlemad sel viisil valitud meeskonnad
jätkavad finaalis, kus osaleb kokku kaheksa meeskonda.
Finaali žüriisse kuulub viis liiget ning finaalis käsitletav teemakategooria
valitakse juhuslikult eespool märgitud nelja kategooria hulgast.
Finaalis peab iga finaali pääsenud meeskond koostama kohe pärast
finaali avatseremooniat kirjaliku raporti üldise ja praktilise
õigusvaldkonna küsimuse kohta, mille žürii neile annab. See kirjalik
raport tuleb lõplikult vormistada ja THEMISe korraldajatele edastada
ettenähtud tähtajaks.
Iga meeskond peab osalema žürii ees toimuvas arutelus koos teise
osaleva meeskonnaga ning selle arutelu käigus palutakse kummalgi
meeskonnal asuda konkreetse juhtumi näite või teemaga seoses
oponeerivatele seisukohtadele. Asjaomane juhtumi näide või teema
edastatakse neile kaks nädalat enne finaali. Iga meeskondade paar
arutab erinevat juhtumit.
Iga tööpäeva lõpus ja vastavalt korraldajate kehtestatud ajakavale peab
iga meeskond koostama ja edastama žüriile tähelepanekuid sisaldava
dokumendi nende arutelude kohta, milles see meeskond tol päeval ei
osalenud. See dokument peaks sisaldama konstruktiivset tagasisidet,
meeskonna seisukohta arutelus osalenud meeskondade lähenemisviisi
kohta ning mis tahes muid konstruktiivseid märkusi, mida nad soovivad
esitada.
Žürii hindab osalejate üldist toimetulekut kirjaliku raporti, arutelu ja
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tähelepanekuid sisaldava dokumendi põhjal vastavalt järgmistele
kriteeriumidele (kui see on asjakohane):
-

originaalsus;
viited Euroopa Liidu Kohtu või Euroopa Inimõiguste Kohtu
asjakohasele kohtupraktikale;
kohtunike ja prokuröride kutse-eetikat ja deontoloogiat
käsitlevad Euroopa Liidu standardid;
viimasel ajal Euroopa tasandil toimunud, kutse-eetikat ja ELi
õigust käsitlevate arutelude põhjalik analüüs;
tulevaste lahenduste ettenägemine;
kriitiline mõtlemine;
suhtlemisoskus;
suulise eneseväljendamise selgus, atraktiivsus ja veenvus ning
järjepidevus.

Seejärel kuulutab žürii ühe osalenud meeskonna võistluse THEMIS
võitjaks.
Projekti eesmärk on arendada osalejate tulevase ametikohaga seotud
oskusi, näiteks suhtlemisoskust, argumenteerimisoskust, kriitilist ja
analüütilist mõtlemist, loogilist arutlemist ja õigusdokumentide
nõuetekohase koostamise oskust.
Lisaks soovitakse võistluse abil veelgi parandada kutsealaseid kontakte,
kogemuste vahetamist ja suhteid õigusvaldkonnas alustavate
praktikantide ja neid koolitava personali vahel. Võistlus annab
praktikantidele
ainulaadse
võimaluse
arutleda
tunnustatud
ekspertidega rahvusvahelisel foorumil enda ideede üle valitud
teemadel.
Otselink
veebisaidile

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

Asutuse
kontaktandmed

European Judicial Training Network (EJTN)
Rue du Commerce 123
1000 Brussels
BELGIUM
Tel: + 32 2280 2242
Faks: + 32 2280 2236
E-post: ejtn@ejtn.eu
Veebisait: http://www.ejtn.eu

Märkused

Eespool kirjeldatud poolfinaali mudelit ei ole põhimõtteliselt selle
väljatöötamisest alates muudetud. Sisuliselt on selle näol tegemist n-ö
tagurpidi pööratud seminariga.
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Kõnealusel juhul valivad osalejad teema, mida nad soovivad käsitleda, ja
teevad sel teemal ettekande (kuigi see teema tuleb valida üldiste
eelnevalt kindlaks määratud ja arvuliselt piiratud teemade hulgast),
samas kui ekspertide (žürii) ülesanne on juhtida järgnevat arutelu,
tõstes esile ettekande peamised elemendid.
Kõnealust PARIMAT TAVA on suurepäraselt võimalik üle võtta riiklikul
tasandil kas EJTNi võistlusega THEMIS seotud riiklike eelvõistluste kujul
(riiklikud eelvoorud) või on seda võimalik kohaldada mis tahes muus
koolitusvaldkonnas, mille käigus soovitakse arendada praktikantide
esitlus- ja argumenteerimisoskusi.

Allikas: Euroopa õigusalase koolituse teemaline katseprojekt „Lot 1 – Study on best practices in training
judges and prosecutors”. Küsitluse viis läbi Euroopa õigusalase koolituse võrgustik (EJTN).
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