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COMUNICAT 

- Institutul Naţional al Magistraturii,  21 octombrie 2010 -  

Concursul Şcolilor de magistratură din Europa - THEMIS
Ediţia a V-a

Prima etapa a celei de a cincea editii a concursului internaţional THEMIS, adresat viitorilor judecători şi procurori europeni s-a desfasurat in perioada 4–16 octombrie 2010, la Barcelona, potrivit unui comunicat al INM.

In acest an, pentru prima oara, competitia a fost organizata in doua etape: două Semi-finale şi o Mare finală, România având onoarea să găzduiască în toamna acestui an această din urmă etapă a competiţiei.

Au participat 13 echipe (11 pentru prima categorie şi 2 echipe pentru cea de a doua) provenind din 12 state diferite. În cadrul acestei Semi-finale, Institutul Naţional al Magistraturii a asigurat participarea unei echipe în cadrul componentei Cooperare Internaţională în Materie Penală, aceasta obţinând Premiul Juriului.
Cea de a doua Semi-finală, grupând categoriile Cooperare Internaţională în Materie Civilă şi Interpretarea şi Aplicarea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, s-a desfăşurat în perioada 12 – 16 octombrie 2010, la Roma (Italia), cu participarea a 12 echipe (3 pentru prima categorie şi 9 echipe pentru cea de a doua) provenind din 9 state diferite. În cadrul acestei Semi-finale, Institutul Naţional al Magistraturii a asigurat participarea unei echipe în cadrul componentei Interpretarea şi Aplicarea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, aceasta obţinând Premiul pentru cea mai bună lucrare scrisă.

La Marea Finală a competiţiei, care se va desfăşura anul acesta la Bucureşti, la sediul Institutului Naţional al Magistraturii, în perioada 22 – 27 noiembrie, vor participa opt echipe, reunind primele două echipe clasate în cadrul fiecăreia dintre cele patru secţiuni ale concursului. Statele reprezentate în etapa Marii Finale vor fi: Germania, Italia, Olanda, Portugalia.

În perioada 04 – 16 octombrie 2010, Reţeaua Europeană de Formare Judiciară (REFJ/EJTN) a asigurat desfăşurarea primei etape a celei de a cincea ediţii a concursului internaţional THEMIS, adresat viitorilor judecători şi procurori europeni. 

	Evenimentul a avut ca principal obiectiv asigurarea unui cadru favorabil dezvoltării relaţiilor profesionale între participanţi, viitori magistraţi, precum şi între aceştia şi formatorii diferitelor instituţii europene de profil împărtăşind aceleaşi valori în domenii care presupun aplicarea directă a normelor de drept internaţional. 	

	Categoriile de concurs ale competiţiei  THEMIS sunt următoarele:
	Cooperare internaţională în materie penală;
	Cooperare internaţională în materie civilă;
	Interpretarea şi Aplicarea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului; 
	Etică şi deontologie judiciară.


Prima ediţie a acestui concurs internaţional, de o importanţă majoră sub aspectul formării unei conştiinţe europene asupra profesiei de magistrat în rândul auditorilor de justiţie, s-a desfăşurat în anul 2006, la Bucureşti şi a fost organizată la iniţiativa Institutului Naţional al Magistraturii (INM), având ca partener  Centro de Estudos Judiciarios (CEJ) din Portugalia. A doua ediţie a avut loc la Lisabona, la sediul CEJ, în cursul anului 2007, cea de a treia fiind găzduită în luna septembrie a anului 2008 la sediul INM din Bucureşti. La ediţia din 2009, desfăşurată la Lisabona, au fost invitaţi să se înscrie reprezentanţi ai tuturor şcolilor de magistratură europene membre ale REFJ/EJTN şi/sau ale Reţelei de la Lisabona (Consiliul Europei.

Datorită succesului de care s-a bucurat acest proiect încă de la data conceperii sale, în ultimii ani a avut loc o creştere exponenţială a numărului instituţiilor interesate să participe la eveniment. Astfel s-a ajuns de la 4 ţări participante în 2006, 11 ţări în 2007, 15 ţări în 2008, la 17 ţări participante în 2009.  Toate aceste ediţii anterioare au fost organizate în parteneriat şi finanţate de către cele două instituţii de formare fondatoare – INM şi CEJ, beneficiind totodată de sprijinul Reţelei Europene de Formare Judiciară, precum şi al Reţelei de la Lisabona. 
Pentru anul 2010, dată fiind amploarea pe care a cunoscut-o acest eveniment internaţional adresat viitorilor magistraţi europeni, precum şi eforturile bugetare sporite pe care organizarea acestuia le implică în acest context, cele două instituţii fondatoare  (INM, CEJ) au decis să îl includă, inclusiv sub aspectul finanţării, în catalogul programelor de formare al EJTN, în scopul adaptării şi extinderii formatului actual al proiectului. 

Date fiind aceste circumstanţe, în 2010, deşi elementele deja consacrate au fost menţinute, Competiţia THEMIS a fost organizată în două etape: două Semi-finale şi o Mare finală, România având onoarea să găzduiască în toamna acestui an această din urmă etapă a competiţiei.

Astfel, prima Semi-finală, grupând categoriile Cooperare Internaţională în Materie Penală şi Etică şi Deontologie judiciară,  s-a desfăşurat în perioada 4 – 9 octombrie 2010, la Barcelona (Spania), cu participarea a 13 echipe (11 pentru prima categorie şi 2 echipe pentru cea de a doua) provenind din 12 state diferite. În cadrul acestei Semi-finale, Institutul Naţional al Magistraturii a asigurat participarea unei echipe în cadrul componentei Cooperare Internaţională în Materie Penală, aceasta obţinând Premiul Juriului.

Cea de a doua Semi-finală, grupând categoriile Cooperare Internaţională în Materie Civilă şi Interpretarea şi Aplicarea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, s-a desfăşurat în perioada 12 – 16 octombrie 2010, la Roma (Italia), cu participarea a 12 echipe (3 pentru prima categorie şi 9 echipe pentru cea de a doua) provenind din 9 state diferite. În cadrul acestei Semi-finale, Institutul Naţional al Magistraturii a asigurat participarea unei echipe în cadrul componentei Interpretarea şi Aplicarea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, aceasta obţinând Premiul pentru cea mai bună lucrare scrisă.

Numărul total al echipelor participante a fost de 25, iar cel al statelor reprezentate în cadrul celor două semi-finale a fost de 15 – Belgia, Bulgaria, Bosnia&Herţegovina, Finlanda, Franţa, Germania, Italia, Macedonia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Ungaria. 

Echipele câştigătoare la fiecare secţiune au fost desemnate de câte un juriu internaţional care a evaluat atât lucrările scrise, cât şi prezentarea orală a acestora.

La Marea Finală a competiţiei, care se va desfăşura anul acesta la Bucureşti, la sediul Institutului Naţional al Magistraturii, în perioada 22 – 27 noiembrie, vor participa opt echipe, reunind primele două echipe clasate în cadrul fiecăreia dintre cele patru secţiuni ale concursului. Statele reprezentate în etapa Marii Finale vor fi: Germania, Italia, Olanda, Portugalia.

Participarea remarcabilă a echipelor româneşti la toate ediţiile concursului organizate până în prezent, precum şi premiile obţinute de acestea, reprezintă o dovadă a calităţii pregătirii auditorilor de justiţie din Institutul Naţional al Magistraturii, atât teoretice cât şi practice. 
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