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Προ έναρξης της αντιδικίας (Προληπτικές Ενέργειες)


“Know your client”

•

Κατανόηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας / δομής της επιχείρησης του εντολέα

•

Επίτευξη επαφής- επικοινωνίας- δημιουργία σχέσεων με πρόσωπα της επιχείρησης του εντολέα που
λαμβάνουν και εκτελούν επιχειρηματικές αποφάσεις

•

Δημιουργία και τήρηση πλήρους αρχείου
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Προ έναρξης της αντιδικίας (Προληπτικές Ενέργειες)


Εξασφαλιστικές Ενέργειες

•

Ενσωμάτωση εξασφαλιστικών όρων στις συμβάσεις του εντολέα





Επιλογή εφαρμοστέου δικαίου / αρμόδιων δικαστηρίων/ διαιτησίας
Ρήτρες αποκλεισμού ευθύνης
Μηχανισμός αποτελεσματικής και άμεσης αποδέσμευσης από προβληματική συνεργασία (π.χ.
καταγγελία της σύμβασης με άμεσα αποτελέσματα)
Δυνατότητα αποζημίωσης του εντολέα / ποινικές ρήτρες σε περίπτωση αθέτησης της σύμβασης
από το έτερο μέρος
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Προ έναρξης της αντιδικίας (Προληπτικές Ενέργειες)
•

Ενημέρωση του εντολέα για τους επιχειρηματικούς συνεργάτες / αντισυμβαλλομένους μέσω
πληροφοριακών βάσεων δεδομένων (π.χ. ICAP)
 Εμπλέκονται σε αντιδικίες, με ποια αφορμή?
 Τι πρέπει να προσέξουμε πριν και κατά τη διάρκεια σύναψης εμπορικής συνεργασίας?
 Θα έχει αντίκτυπο στη μεταξύ μας συνεργασία?

•

Επίβλεψη πορείας επιχειρηματικής δραστηριότητας
 Υιοθέτηση / παγίωση τεχνικών αντιμετώπισης (άμεση αντικατάσταση ελαττωματικών προϊόντων
/ ενημέρωση καταναλωτών- ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας / εξυπηρέτηση πελατών /
γραμμή τεχνικής υποστήριξης / πολιτική αποζημίωσης)
 Ενημέρωση για μεταβολές στη νομοθεσία που επηρεάζουν τις ήδη συναφθείσες συμβάσεις /
συνεργασίες
 Διασφάλιση ότι η επιχείρηση του εντολέα κατά τη δραστηριοποίησή της σε κάθε τομέα
(επιχειρηματικό ή μη) ενεργεί στα πλαίσια της νομιμότητας
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Προ έναρξης της αντιδικίας (Προληπτικές Ενέργειες)

•

Λήψη από την επιχείρηση πάσης φύσεως μέτρων ασφαλείας (ως προς τα παραγόμενα αγαθά, ως προς
τις διαδικασίες παραγωγής τους, ως προς τους εργαζoμένους και τους τρίτους)

•

Διασφάλιση- Προστασία των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης του εντολέα

•

Σύναψη ασφαλιστηρίων συμβολαίων για την κάλυψη της αστικής ευθύνης της εταιρείας και των
στελεχών της διοίκησης
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Κατά την έναρξη της αντιδικίας


Ο εντολέας αμυνόμενος

•

Αξιολόγηση Κατάστασης
 Αξιολόγηση της αγωγής / δικογράφου: α) ουσία υπόθεσης β) από δικονομικής απόψεως
 Άμεσος τρόπος αντιμετώπισης του
 Έχουμε μάρτυρες?
 Οργάνωση συνεντεύξεων και συναντήσεων
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Κατά την έναρξη της αντιδικίας
•

Καθορισμός Στρατηγικής






Ενδεχόμενη αντεπίθεση
Επιλογή τεχνικών συμβούλων/πραγματογνωμόνων ανάλογα με τη φύση της αντιδικίας
Υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη?
Ενημέρωση της διοίκησης της επιχείρησης για την επικείμενη κρίση και του τρόπου
αντιμετώπισής της
Δημιουργία επικοινωνίας μεταξύ δικηγόρου- μελών της επιχείρησης του εντολέα στο πλαίσιο
δικηγορικού απορρήτου
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Κατά την έναρξη της αντιδικίας


Συμβιβασμός?








Η συγκεκριμένη αντιδικία κρίνεται ως μεμονωμένο συμβάν ή όχι?
Κρίνεται ότι θα είναι η αρχή σειράς αντιδικιών και με άλλα τρίτα μέρη προμηθευτές με τα οποία
έχουν συναφθεί παρόμοιες εμπορικές συνεργασίες
Είναι στοιχείο της πολιτικής του να συμβιβάζει αντιδικίες ή λόγω αρχής το αποφεύγει?
Ποιά είναι η συμβιβαστική δύναμη του εντολέα?
Ο εντολέας επιθυμεί τη συνέχιση συνεργασίας με τον συγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο, και για
αυτό προτιμά τον συμβιβασμό
Σχεδιασμός τεχνικής στη διαπραγμάτευση
Σωστή επιλογή του προσώπου και ανάθεση της διαπραγμάτευσης
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Κατά την έναρξη της αντιδικίας
 Ο εντολέας επιτιθέμενος
Ισχύουν όλα τα παραπάνω (αξιολόγηση κατάστασης και καθορισμός στρατηγικής) και επιπλέον:
• Διερεύνηση οικονομικής περιουσιακής κατάστασης του αντιδίκου (μήπως βρίσκεται στα
όρια της πτώχευσης, έχει ή όχι περιουσιακά στοιχεία και αν ναι μήπως αυτά είναι ήδη
επιβαρυμένα?)
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Κατά τη διάρκεια της αντιδικίας

•

Διαχείριση και παρακολούθηση των δημοσίων σχέσεων της επιχείρησης (έλεγχος όλων
των επικοινωνιών, press releases)

•

Διαρκής επαφή και συνεχής ενημέρωση ασφαλιστικής

•

Συνεχής αξιολόγηση της εξέλιξης της αντιδικίας/ προσπάθεια συμβιβασμού εάν η
συνέχιση προβεί ασύμφορη για τον εντολέα
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