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Verslo  teisės  advokatų  profesinės  bendrijos  „STRATEGUM  Dargis  ir  partneriai“  teikia  informaciją  verslo  klientams              
dėl   atstovavimo,   teisinės   pagalbos   bei   skolų   išieškojimo   užsienio   valstybėse.   

 

BENDRADARBIAVIMO   PRINCIPAI  
 
APB  „STRATEGUM  Dargis  ir  partneriai“  turinti  išimtinės  narystės  teises  tarptautinėje  advokatų  kontorų  asociacijoje              
ILFA  E-IureILFA  E-Iure  ( https://www.e-iure.com/ ),  turi  galimybę suteikti  profesionalias  bei  operatyvias           
teisines   paslaugas   užsienio   valstybių   teritorijoje.   
 
ILFA  E-Iure  yra  Madride  (Ispanija)  įregistruota  asociacija,  jungianti 25  Europos,  Amerikos  ir  Azijos  advokatų               
kontoras ,  kurios  išlaikydamos  savo  identitetą  ir  puikiai  ismanydamos  savo  šalies  teisę,  dalijasi  ir  palaiko  bendrąją                
filosofiją,  darbo  metodiką,  profesinę  kultūrą  bei  etikos  principus.  Asociacijos  narių  (partnerių)  teikiamos  teisinės              
paslaugos   yra   galimybė   klientui   augti    už   jo   geografinės   įtakos   zonų   ribų.   
 
● Patikimų  teisinių  paslaugų  teikimas  bei  profesionalaus atstovo  turėjimas  užsienio  šalies  teritorijoje,  bei             

puikiai  išmanančio  vietinę  teisę  bei  verslo  principus  yra  didelis  indėlis  į  juridinio  asmens  verslo               
trajektorijos   plėtrą.   

 
● Klientui  -  Lietuvos  juridiniam  asmeniui,  nėra  būtinybės  tiesiogiai  bendrauti  su  asociacijos  nariu  (partneriui)              

valstybėje,  kurioje  yra  jo  verslo  interesai,  vesti  derybas  dėl  bendradarbiavimo  sąlygų  ir  panašiai.  Esant  kliento                
pageidavimui,  konsultacijas  teikia,  su  užsienio  šalies  nariu  bendrauja,  bei  kartu  su  juo  ieško  geriausių               
sprendimų  klientui,  jo  atstovas  Lietuvoje.  Tokiu  būdu eliminuojami  galimi  nesusipratimai  dėl  kalbos  bei              
kultūrinių   skirtumų   bei   užtikrinamas   teisinių   paslaugų   atlikimo   greitis   bei   efektyvumas.  

 
● Klientas visada  turi  galimybę  netrukdomas  komunikuoti  tiesiogiai  su  asociacijos  nariu  (partneriu)            

kuris   atstovauja   kliento   interesus   užsienio   valstybėje.  
 

ŠALYS  KURIUOSE  GALIME  PASIRŪPINTI  KOKYBIŠKU  KLIENTŲ  INTERESŲ  ATSTOVAVIMU (užsienio          
valstybės  teisme,  tarptautiniame  arbitraže,  užsienio  valstybinėse  institucijose,  atstovavimas  derybose,  ikiteisminis           
ir  teisminis  skolų  išieškojimas,  sutarčių  auditas,  konsultacijos,  išvadų  dėl  užsienio  valstybės  teisės  pateikimas  ir               
kitos   teisinės   paslaugos) :   
 
Europos   šalys                      Pietų   ir   Šiaurės   Amerikos   šalys                    Azijos   ir   Okeanijos   šalys  
Austrija                                 JAV                                                               Turkija  
Belgija                                  Brazilija                                                          Indija  
Baltarusija                             Ekvadoras                                                      Australija  
Bulgarija                               Meksika   
Čekija                                   Kosta   Rika  
Danija  
Prancūzija  
Vokietija  
Italija  
Nyderlandai  
Portugalija  
Ispanija  
Jungtinė   Karalystė  
Kipras  
Latvija  
Lenkija  
Rusija  
Estija  
 
 

Informaciją   parengė  
APB    „ STRATEGUM   Dargis   ir   partneriai“   Julius   Čiegis  

Kilus   klausimų,   galite   kreiptis   –    info@strategum.lt      julius@strategum.lt     arba   +370   657   88048  
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