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Ці навчання, які проходили під егідою Міністерства внутрішніх справ
України, розвинули у курсантів та студентів навички ефективного захисту
прав людини у кримінальному судовому процесі.
Модератором семінару виступив Юридичний радник Департаменту
юстиції США, керівник Департаменту судової практики, викладач курсу із
навичок виступу в суді у спільному проекті з Юридичними клініками, радник
з правових питань Американської асоціації юристів Ініціатива з верховенства
права, викладач Юридичного факультету Університету Вашингтона та Лі,
Вірджинія, США Джеймс А. Лофтон. Даний тренінг відбувся також за участі
юриста Американської асоціації юристів Тетяни Рогозанської.
За результатами тренінгу кращим курсантам та студентам ЛьвДУВС
були вручені офіційні сертифікати. За словами Джеймса А. Лофтона,
документальне підтвердження отримали тільки ті спудеї, котрі на належному
рівні засвоїли теоретичні знання та показали практичні навики, зуміли
поєднати аналітичне мислення та ораторське мистецтво. Крім цього,
керівники Rule of Law Initiative, на конкурсній основі відібрали декілька
курсантів та студентів, які найближчим часом візьмуть участь в заключній
стадії тренінгу, що відбудеться у м. Києві за участю представників
Юридичних клінік ВНЗ системи МВС України.

Доречно зазначити, що координатор міжнародного проекту від
ЛьвДУВС начальник кафедри теорії та історії держави і права, доктор
юридичних наук, професор полковник міліції Тарас Гарасимів та

консультант Юридичної клініки ЛьвДУВС, професор кафедри теорії та
історії держави і права, кандидат історичних наук, доцент, підполковник
міліції Дмитро Забзалюк здійснили низку заходів щодо підготовки та
проведення тренінгу на високому професійному рівні. Та це, маємо надію, не
остання подія такого масштабу.

Вже зараз, за Програмою підвищення професійної кваліфікації юристів,
яку здійснює Американська асоціація юристів Ініціатива з верховенства
права в Україні (ABA ROLI Ukraine), досягнуто домовленості щодо
проведення різного роду майстер-класів, лекцій, тренінгів та семінарів у
Львівському державному університеті внутрішніх справ за участю провідних
іноземних фахівців та спеціалістів в сфері юриспруденції. Крім цього,
планується на постійній основі, з метою вивчення специфіки та особливостей
міжнародного законодавства, відвідування курсантами та студентами
ЛьвДУВС інших держав, в тому числі Сполучених Штатів Америки.

