Arbitraż

Dentons jest liderem w obszarze międzynarodowego oraz krajowego arbitrażu. Zapewniamy najwyższej klasy
obsługę prawną i praktyczne doradztwo zarówno powodom, jaki i pozwanym.
Nasz zespół posiada unikalne doświadczenie i dysponuje umiejętnościami oraz wiedzą, które pozwalają nam
dostarczać najlepszą obsługę prawną. Nasi doradcy łączą wiedzę dotyczącą prowadzenia postępowań arbitrażowych
ze znajomością specyfiki Państwa działalności. Dysponując szczególnie rozległą znajomością przemysłu naftowego i
gazowego, zasobów naturalnych (w tym górnictwa i leśnictwa), hotelowego, usług finansowych, sektora infrastruktury
i organów administracji rządowej, jesteśmy dla naszych klientów partnerem, który pomaga osiągnąć sukces.
Prawnicy kancelarii Dentons mają bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów na gruncie wiodących na świecie
regulaminów arbitrażowych, takich instytucji jak: Międzynarodowa Izba Handlowa (International Chamber of
Commerce), Londyński Trybunał Arbitrażu Międzynarodowego (London Court of International Arbitration),
Sztokholmska Izba Handlowa (Stockholm Chamber of Commerce), Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów
(International Centre for Dispute Resolution), Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych
(International Centre for Settlement of Investment Disputes), American Arbitration Association), Chińska Komisja
Międzynarodowego Arbitrażu Gospodarczego i Handlowego (China International Economic and Trade Arbitration
Commission), Centrum Arbitrażu Międzynarodowego w Singapurze (Singapore International Arbitration Centre) oraz
wiele innych, regionalnych instytucji arbitrażowych. Dysponujemy również rozległym doświadczeniem w prowadzeniu
arbitraży ad hoc, w tym postępowań prowadzonych zgodnie z regulaminem Komisji Prawa Handlu
Międzynarodowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations Commission on International Trade Law).
Oferujemy Państwu gwarancję skutecznego działania, jaką daje pewność, że po Państwa stronie stoi doświadczony
partner. Zarówno w instytucjach arbitrażowych tradycyjnie zakotwiczonych w Ameryce Północnej i Europie, jak i w
regionach szybko rozwijających się gospodarek, nasz zespół współpracuje ściśle z klientami w zakresie postępowań
arbitrażowych prowadzonych zgodnie z prawem cywilnym, common law, traktatami międzynarodowymi oraz prawem
międzynarodowym. Dzięki naszym sukcesom oraz kontaktom w skali globalnej, pomagamy klientom sprawnie
poruszać się wśród niuansów natury prawnej, politycznej lub praktycznej.
Mamy również bogate doświadczenie w zakresie postępowań dotyczących uznawania lub stwierdzania wykonalności
wyroków arbitrażowych, a także postępowań ze skargi o uchylenie wyroków arbitrażowych.

Obszary działalności:
• Arbitraż inwestycyjny
• Międzynarodowy arbitraż handlowy
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