Німецько-українське об’єднання юристів (НУОЮ)

НУОЮ організовує в червні 2021

Цикл лекцій:

„Напрямки професійної
юридичної діяльності в
Німеччині“
(українською мовою)
В останні роки Україна обрала шлях наближення до Європейського Союзу і
заплатила за це високу ціну. Це рішення значно активізувало економічну, а також
наукову і особисту взаємодію з Німеччиною. У цьому відношенні пандемія
коронавірусу є лише тимчасовою перервою, але вона змушує перейти на інші
формати комунікації.
Для поглиблення обміну досвідом в юридичній сфері НУОЮ в циклі лекцій
ознайомить слухачів із різноманіттям професій в Німеччині, які носять юридичний
характер. Щоб полегшити юридичний діалог, всі лекції будуть проводитися
українською мовою. Частково доповідачі самі володіють українською мовою, а
частково буде здійснюватися синхронний переклад.
Цей цикл лекцій призначений для практикуючих юристів, які хотіли б
поспілкуватись з колегами із іншої країни. Крім того, запрошуються вчені та,
особливо, молоді юристи та студенти, які шукають можливості розпочати
професійну кар’єру і бажають отримати уявлення про різні напрямки професійної
діяльності.
Участь у циклі лекцій безкоштовна, потрібно лише особисто зареєструватися в
системі ZOOM, використовуючи надані посилання. Для кожного дня циклу
лекцій потрібна окрема реєстрація.

Програма (час вказано за київським часом):
У кожний з наступних днів буде проведено по дві лекції (з короткою перервою
між ними) з 18:00 години до приблизно 20:15 години.
Вівторок, 08.06.2021

18:00

Суддя (Катья Штахнов, німецькою
мовою з синхронним перекладом)
19:15
Нотаріус (Володимир Прімаченко,
німецькою мовою з синхронним
перекладом)
Реєстрація: https://zoom.us/webinar/register/WN_yWsujjz4RjmEhgRKuEEeQw

Четвер, 10.06.2021

18:00

Вівторок, 15.06.2021

18:00

Четвер, 17.06.2021

18:00

Четвер, 24.06.2021

18:00

Адвокат у великій міжнародній
юридичній фірмі (Кирил Чілевич,
німецькою мовою з синхронним
перекладом)
19:15
Захист у кримінальних справах (Райнер
Бірке, німецькою мовою з синхронним
перекладом)
Реєстрація: https://zoom.us/webinar/register/WN_3ANXf7hFS9mbz46BpS47GA
Юрист з адміністративного права
(Тільманн Кебер, німецькою мовою з
синхронним перекладом)
19:15
Університетська діяльність (Назар Панич,
українською мовою)
Реєстрація: https://zoom.us/webinar/register/WN_rV3utxjuTr2BVduaalNAqw

Юридичний переклад (Оксана Ґерлях,
українською мовою)
19:15
Діяльність у сфері банкрутства (Арне
Енгельс, німецькою мовою з
синхронним перекладом)
Реєстрація: https://zoom.us/webinar/register/WN_854BxyQkT8CPlucAM6VG-g

In-house юрист (Уляна Фешко,
українською мовою)
19:15
Діяльність українських адвокатів в
Німеччині (Михайло Юнко, українською
мовою)
Реєстрація: https://zoom.us/webinar/register/WN_kYzeYzQJQJWDko-IvXyW6Q

Доповідачі: (в алфавітному порядку на німецькій мові):
Др. Райнер Бiрке - адвокат та фаховий адвокат з кримінального права,
працює в кримінально-правовому бутіку Wessing & Partner у
Дюссельдорфі. Він вивчав право в Лейпцигу та Дрездені, де здобув
ступінь доктора з дисертацією на тему міжнародної співпраці у
кримінальних справах. Райнер Бірке консультує та представляє
приватних осіб та компанії німецькою, російською та англійською
мовами. Він є головою Німецько-українського об’єднання юристів.
Кирил Чілевич - адвокат і радник (counsel) в Дюссельдорфскому офісі
міжнародної юридичної фірми Allen & Overy LLP. Він вивчав право і
комерційне право в Одесі і Оснабрюці. Більше 9 років він консультує
національні та міжнародні компанії та інвесторів з питань
корпоративного права з особливим фокусом на національних і
транскордонних операціях M&A, спільних підприємствах (Joint Ventures) і реорганізації.
Арне Енгельс є адвокатом/радником (counsel) в юридичній фірмі
GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB. Більше 15 років пан
Енгельс займається питаннями банкрутства, реструктуризації та
реорганізації. В рамках своєї діяльності він також надавав консультації
з питань подальшого розвитку законодавства про банкрутство в
Україні. Пан Енгельс є постійним автором статей на теми, пов’язані із
реструктуризацією та банкрутством в Німеччині та Україні.
Уляна Фешко штатний юрист юридичного відділу банку ODDO BHF
Aktiengesellschaft. Вона вивчала право в Одесі і Франкфурті-на-Одері.
Уляна Фешко спеціалізується на приватному банківському праві,
особливо в зв'язку з платіжними операціями і управлінням рахунками,
а також в області деривативів.

Ass. jur. Оксана Ґерлях вивчала міжнародні відносини у Львівському
національнальному університеті ім. Івана Франка (Україна) і отримала
диплом спеціаліста з міжнародних відносин, перекладача німецької
мови. Згодом вона вивчала право в Університеті Людвіґа-Максиміліана
в Мюнхені і скалала перший та другий державний юридичний іспит.
Під час навчання вона склала державний іспит з перекладу з
української мови і стала присяжним перекладачем української мови.
Вона працює позаштатним незалежним перекладачем з української
мови з упором на юридичну тематику.

Др. Тільманн Кебер 20 років працює в різних органах федерального і
земельного управління на різних посадах. Він вивчав право в Гамбурзі,
Москві та Лейпцигу. Після закінення університету Тільманн Кебер отримав
докторський ступінь в Гамбурзькому університеті, захистивши дисертацію
з російського конституційного права. Протягом декількох років він працює
лектором з правової підготовки майбутніх поліцейських в Берліні.
Др. Назар Панич, к.ю.н., LL.M. працює науковим співробітником Інституту
права держав Східної Європи Кільського університету. Він вивчав
юриспруденцію в університеті ім. Івана Франка у Львові. Після цього Назар
Панич навчався в аспірантурі юридичного факультету цього університету
та одночасно здобув ступінь LL.M. в університеті Регенсбурга. В
подальшому він завершив аспірантуру на юридичному факультеті
Кільського університету по цивільно-правовій тематиці з перспективи
порівняльного права. На сьогодні Назар Панич працює над габілітацією у
галузі цивільного процесуального права. Він є учасником багатьох
об’єднань, які спеціалізуються на питаннях Східної Європи, в тому числі він
є головою об’єднання "Ostrecht Kiel e.V.".
Др. Володимир Примаченко є нотаріусом в Плауені і членом контактної
групи з права інших держав Федеральної нотаріальної палати, в якій він
інтенсивно займається питаннями нотаріальної професії в Східній Європі.
Він написав дисертацію на тему “Фідуціарне управління активами за
російським законодавством”, а також регулярно професійно займається
питаннями східноєвропейського права в контексті нотаріальної
діяльності.
Катья Штахнов працює суддею в земельному соціальному суді Гамбурга
з 2011 року, після декількох років роботи в соціальних судах
Нойбранденбурга і Гамбурга. В даний час вона розглядає там судові
справи, пов’язані зі страхуванням від нещасних випадків, страхуванням на
випадок безробіття і законодавством, яке поширюється на лікарів, які
мають ліцензію на лікування пацієнтів, які є членами фондів обов’язкового
медичного страхування. Крім того, вона є членом Об’єднаного
екзаменаційного бюро земель Бремен, Гамбург і Шлезвіг-Гольштейн для
складання другого державного юридичного іспиту.
Михайло Юнко, LL.M., є українським адвокатом і присяжним
перекладачем з української та німецької мов у Баварії. Після закінчення у
2000 році юридичного факультету Львівського Національного
університету імені Івана Франка і подальшого вивчення німецького права
в рамках магістерської програми (LL.M.) в Європейському університеті
Віадріна у Франкфурті на Одері, Михайло Юнко працював адвокатом в
різних міжнародних юридичних компаніях, напослідок протягом більше
шести років у міжнародній юридичній компанії Noerr в Мюнхені. У 2013
році Михайло Юнко заснував власну юридичну компанію і бюро
перекладів з місцезнаходженням у Мюнхені. Михайло Юнко консультує
міжнародних клієнтів з усіх питань українського права. Будучи одночасно
юрисконсультом німецької інвестиційної компанії в Мюнхені, Михайло
Юнко володіє також знаннями і має значний практичний досвід у галузі
німецького права і успішно супроводжує іноземних інвесторів при
здійсненні ними інвестиційної діяльності у німецьку нерухомість.

