НАУКОВЕ ЖИТТЯ

VII ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА
З МОРСЬКОГО ПРАВА
8—9 квітня 2017 року в Національному університеті «Одеська
юридична академія» був проведений один з найцікавіших та най
очікуваніших заходів Ліги студентів Асоціації правників України —
VII Всеукраїнська школа з морського права.
Починаючи з 2011 р., щороку в заході беруть участь студенти та
молоді юристи зі всієї України, а експертами виступають кращі спе‑
ціалісти країни у сфері морського права — викладачі вищих юридич‑
них навчальних закладів, адвокати та практикуючі юристи.
У 2017 р. програма заходу традиційно включала дві частини, перша
з яких була присвячена теоретичним питанням морського та міжна‑
родного приватного права, друга — роботі над практичними завдан‑
нями в рамках навчальних судових процесів.
Доцент кафедри морського та митного права Національного уні‑
верситету «Одеська юридична академія», к. ю. н., адвокат Ю. В. Сергєєв виступив з лекцією на тему «Особливості розгляду спорів в сфері
торговельного мореплавства», в рамках якої були розглянуті питання
специфіки застосування норм національного законодавства щодо аре‑
шту суден, підсудності спорів у сфері торговельного мореплавства,
а також особливості вирішення спорів в сфері торговельного море‑
плавства у цивільному судочинстві.
Лекції студентам також читали керівник практики морського права
Юридичної фірми «АНК», адвокат Артем Волков, юрист Міжна‑
родної юридичної служби «Interlegal» Катерина Гадецька, парт‑
нер Адвокатського об’єднання «Arzinger», адвокат Андрій Селютін.
Учасники Школи отримали можливість дізнатися більше про мор‑
ське право загалом, правову природу, види та особливості договорів
у сфері морських перевезень, функції та види коносаменту та тощо.
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Другий день Школи пройшов в стінах Одеського апеляційного
господарського суду, де учасники отримали можливість застосувати
свої знання на практиці шляхом розв’язання спорів у сфері мор‑
ського права у форматі «case study» за правилами цивільного, гос‑
подарського та адміністративного процесів.
Завершальним етапом Школи стала екскурсія до Одеського мор‑
ського торговельного порту — найбільшого морського порту в Ук
раїні.
За підсумками Школи найактивніші учасники отримали сертифі‑
кати, грамоти, корисну літературу та інші цінні подарунки від парт‑
нерів заходу та Ліги студентів Асоціації правників України.
Проведення таких науково‑практичних заходів як VII Всеукра‑
їнська школа з морського права сприяє ефективності навчального
процесу загалом, допомагає студентам‑правникам розширювати та
вдосконалювати свої теоретичні знання, а також здобувати прак‑
тичні навички.
Підготовлено за сприяння
«Юридичного бюро Сергєєвих»

