SPORY GOSPODARCZE

CZAS TO PIENIĄDZ!
W toku prowadzenia biznesu często napotyka się na nierzetelnych kontrahentów. Czasem
nawet najlepiej sporządzona umowa nie zabezpieczy przed nieuczciwym zachowaniem
drugiej strony.
Niedotrzymanie postanowień wynikających z umów, opóźnione płatności, czy też brak
płatności, kary umowne, zwroty i zapłaty zadatku, naruszenie tajemnicy, naruszenie znaków
towarowych, wzorów przemysłowych i dóbr osobistych - to tylko przykładowe naruszenia
jakie mogą skutkować powstaniem sporu sądowego.
Złożoność sporów, które powstają na tle spraw związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, nierzadko każe znać specyfikę i przepisy dotyczące różnych branż bądź typów
działalności gospodarczej.

„Czas to pieniądz” – jedna z naczelnych zasad każdego
przedsiębiorcy. Z powodu czynników takich jak ogromna
konkurencja na rynku, czy chęć zainteresowania klienta,
nadrzędnym celem przedsiębiorców jest szybkie działanie.
Dynamizm pracy często jest opóźniony z powodu wszelkiego
rodzaju przeszkód formalnych. Zaliczamy do nich między innymi:
uzyskanie koniecznych zezwoleń, czy też oczekiwanie na wydanie
decyzji przez organy administracji. Z podobną sytuacją mamy do
czynienia w przypadku gospodarczych sporów sądowych. Dlatego
ważne jest, aby sprawy procesowe były prowadzone przez
pełnomocników z bogatym doświadczeniem. Wierzymy, że każdą
sprawę da się rozwiązać polubownie, zatem każdy zaogniający
się spór próbujemy ugasić polubownie jeszcze na etapie
przedsądowym, w drodze negocjacji. Pozwala to zaoszczędzić
zarówno czas, jak i pieniądze naszych klientów.

W przypadku braku możliwości
wypracowania kompromisu,
rozpoczynamy walkę w imieniu
naszego klienta w oparciu
o przygotowaną wspólnie
strategię, dostosowując ją do
bieżących zmian sytuacji
procesowej.

Rozwiązywanie sporów występujących między podmiotami,
które prowadzą działalność gospodarczą jest jedną z
nadrzędnych praktyk procesowych prowadzonych przez
naszą kancelarię. Po nowelizacji kodeksu postępowania
cywilnego, najważniejszymi dowodami w sprawie są
dowody z dokumentów. Podstawę do prawidłowego
dokonania kwalifikacji danej sprawy do poszczególnych
trybów i rodzajów postępowań stanowi żądanie pozwu, a
także jego podstawa faktyczna, oznaczenie stron lub
uczestników i ich statusu prawnego. Istotnym jest także
ustalenie stosunku prawnego, na tle którego powstał spór
pomiędzy stronami.

Wiemy, że
spory gospodarcze mogą wiązać się z
obowiązkiem zapłaty często bardzo wysokich opłat od
pozwu, zatem dążąc do największej optymalizacji kosztowej
dążymy do rozstrzygnięcia sporów polubownie, a jeżeli
jest to niemożliwe, to kierujemy sprawę do rozstrzygnięcia
przez sąd. Niemniej, wszelkie nasze czynności są uprzednio
konsultowanezklientem,abywnajwiększymstopniuograniczyć
jego niepotrzebne koszty.

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej

ŚWIADCZYMY FACHOWĄ POMOC PRAWNĄ W NASTĘPUJĄCYCH SPRAWACH:

•

opracowanie taktyki procesowej, w tym pozwu,
wniosku o zabezpieczenie roszczenia, odpowiedzi
na pozew

•

skargi kasacyjne

•

reprezentacja klientów w sporach o zapłatę, w tym
o rozliczenie z wykonania zobowiązań umownych,
kar umownych, zwrot nienależnych świadczeń
i uwzględnianie potrąceń, postępowania
egzekucyjne i poszukiwanie majątku dłużników, w
szczególności majątku przewłaszczonego na rzecz
osoby trzeciej z pokrzywdzeniem wierzycieli

•

reprezentacja klientów w sprawach spornych
dotyczących niewykonania lub nieprawidłowego
wykonania umowy, roszczeń wynikających z kar
umownych, prawa regresu, bezpodstawnego
wzbogacania

•

spory dotyczące realizacji umów na każdym ich
etapie, poczynając od sporów związanych z oceną
zdolności do zawarcia kontraktu handlowego, formą
jego zawarcia (w trybie ofertowym lub
przetargowym, w trybie negocjacji), interpretacją,
ustaleniem istnienia lub nieistnienia umowy,
przejścia praw i obowiązków umownych na inne
osoby czy też uzyskaniem zastępczego oświadczenia
woli

●

doprowadzenie w imieniu naszego klienta do

NASZE WYBRANE DOŚWIADCZENIE

●

doprowadzenie na etapie postępowania
przedsądowego do wycofania ze sprzedaży

ustanowienia kuratora w spółce z branży medycznej

towarów naruszających prawa naszego klienta
z branży jubilerskiej

●

uzyskanie zabezpieczenia roszczenia dla naszego
klienta na kwotę ponad 250.000,00 złotych

●

doprowadzenie na etapie postępowania
przedsądowego do zaniechania roszczenia

●

zapłaty podwójnego zadatku od naszego klienta

uzyskanie dla wielu klientów zapłaty w drodze
negocjacji, w tym w drodze zawezwania do próby
ugodowej
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