Курсанти ЛьвДУВС стали півфіналістами міжвузівського турніру
серед команд юридичних клінік
Цьогорічний V міжвузівський відкритий дебатний турнір з прав людини
серед 12 команд юридичних клінік ВНЗ України з нагоди Тижня права
був присвячений обговоренню антикорупційної політики. Захід
проходив на базі Національної академії прокуратури України 9-11
грудня.

Турнір має на меті розвивати навички аналізу та оцінювання інформації
з правової позиції, підготувати студентів до участі у судових засіданнях
та ведення судових дебатів, а також сприяти розвитку у майбутніх
юристів критичного мислення. Так на обговорення цьогорічних дебатів
виносилось 5 тем, серед яких: «Чи здатне підвищення заробітної плати
державних службовців суттєво вплинути на зменшення рівня корупції в
Україні», «Наскільки дієвим є утворення розгалуженої мережі
антикорупційних органів», «Наскільки сприятиме запобіганню корупції
розширення інструментів громадського моніторингу способу життя
державних службовців».

За правилами турніру, кожна команда складалась з двох учасників,
тож Львівський державний університет внутрішніх справ представляли
найкращі консультанти юридичної клініки навчального закладу –
курсант 3-го курсу факультету № 3 Людмила Гринь та курсант 2-го
курсу факультету № 3 Марина Іщук. У перший день дебатів дівчата
перемогли команду Національної академії внутрішніх справ та увійшли
до півфіналу турніру.

Морально підтримував львівську команду керівник юридичної клініки

ЛьвДУВС Роман Андрусишин, який у рамках триденного турніру 10
грудня взяв участь у круглому столі «Чому українці продовжують
давати хабарі – як зарадити цьому?» в Київському будинку вчителя.
Організатором заходу виступив Національний рух «Ні хабарництву! Я
не даю і не беру хабарів». Варто зазначити, що рівень проведення
круглого столу був досить високим, адже серед присутніх гостей були
предстоятель Української православної церкви Київського патріархату
Патріарх Філарет та письменник, громадський діяч, Герой України
Левко Лук’яненко.

11 грудня відбулась фінальна частина V Міжвузівського відкритого
дебатного турніру «Хабарництво і корупція – стоп!», за підсумками
якого перемогу здобула команда юридичної клініки Дніпропетровського
НУ ім. Олеся Гончара. Також третього дня відбулось нагородження
сертифікатами слухачів тренінгу «Хабарництво і корупція – СТОП»,
який відбувся напередодні. Крім цього усі учасники отримали дипломи
та серію юридичної літератури, наданої видавництвом Юрінком Інтер.

Варто зазначити, що числа організаторів цьогорічного турніру увійшли
Асоціація юридичних клінік України, Українська фундація правової
допомоги, Американська асоціація правників, видавництво Юрінком
Інтер, рух «Ні хабарництву в Україні».

Відділ зв’язків з громадськістю ЛьвДУВС

