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16 серпня 2019 року в Одесі відбувся науково-практичний семінар 
“Спори у сфері торговельного мореплавства та шляхи їх вирішення”. 
Організаторами заходу, за підтримки Відділення Асоціації прав-
ників України в Одеській області, виступили: Комітет з транспорт-
ного права Асоціації правників України, Комітет з морського права 
Асоціації адвокатів України та Комітет з транспортного права Ради 
адвокатів Одеської області. 

Модераторами заходу стали Юрій Сергєєв, адвокат, к.ю.н., Голова 
Комітету з морського права ААУ, керуючий партнер АО “Юридичне 
бюро Сергєєвих”, доцент кафедри морського та митного права НУ 
“ОЮА” та Артур Ніцевич, адвокат, Голова Комітету з транспортного 
права РАОО, партнер ЮФ “Interlegal”. У семінарі також взяли участь 
Віталій Серафімов, адвокат, к.ю.н., доцент, доцент кафедри морського 
та митного права НУ “ОЮА”, керуючий партнер Юридичної групи 
“Віталій Серафімов і Партнери” та Тетяна Аверочкіна, д.ю.н., завід-
увач лабораторією кафедри морського та митного права НУ “ОЮА”. 

Обговорювані під час заходу питання стосувалися різноманіт-
них аспектів, що мають місце при вирішенні спорів між членами 
екіпажу суден, судновласниками та клубами взаємного страхування 
(Ю. Сергєєв), судових спорів за участю морських агентів (А. Волков, 
адвокат, керівник практики морського права АО “АНК”, арбітр 
Морської арбітражної комісії), особливостей розгляду спорів в арбіт-
ражі GAFTA (Д. Христич, адвокат, старший юрист ЮФ “LEGRANT”), 
а також стягнення боргів з судноплавних компаній (А. Мащенко, 
директор ТОВ “Юридична фірма “МБЛС”) та санкцій, що застосову-
ються у торговельному мореплавстві (О. Ремесло, адвокат, асоційова-
ний партнер Міжнародної юридичної служби “Interlegal”).

Дар’яна Денисова, заступник Генерального секретаря Морської 
арбітражної комісії при Торговельно-промисловій палаті України, у 
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своєму виступі означила процесуальні особливості та значні переваги 
подачі позову і розгляду справи у Морській арбітражній комісії при 
Торгово-промисловій палаті України. А Ольга Костишина, радник 
Голови Міжнародного комерційного арбітражного суду та Морської 
арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України окрес-
лила у теоретичному та практичному аспектах підсумки застосування 
нового процесуального законодавства, що застосовується у сфері тор-
говельного судноплавства.

Завдячуючи палкому обговоренню, учасникам заходу вдалося 
переконатися у складеній стабільній практиці застосування норм 
національного законодавства та міжнародних угод у сфері торговель-
ного мореплавства в Україні та означити шляхи її можливого роз-
витку та поступового удосконалення.
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