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Jak często błędna, zupełnie nieświadomie podjęta decyzja może spowodować problemy, a jakie zadowolenie i
zrozumienie daje nam nieraz zwykła porada, uzyskanie odpowiedzi na Twoje pytania. Adam Bernau
Kancelaria Adwokacka w Lublinie świadczy profesjonalne doradztwo prawne i służy kompleksową poradą
prawną, opracowuje wszelkie pisma (pozwy, zażalenia, odwołania, skargi, wnioski), zapewnia również w
Twoim imieniu zastępstwo przed sądami i organami administracji, urzędami i różnymi instytucjami
państwowymi, osobami prawnymi i fizycznymi. Adwokaci prowadzą sprawy karne, cywilne, rodzinne,
majątkowe, o odszkodowanie, gospodarcze, administracyjne, egzekucyjne, pracownicze, konsumenckie.
Adwokat zapewnia obronę karną w procesie i przed organami ścigania. Otrzymasz pisma procesowe, pozew,
odwołanie, zażalenie. Być może potrzebujesz wsparcia w sprawie o rozgraniczenie, zasiedzenie, ustanowienie
służebności, inne dotyczące nieruchomości, zachowku, dziedziczenia, spadkobrania ustawowego i
testamentowego, podziału majątku spadkowego. Być może pewne okoliczności zmusiły Cię do wystąpienia z
pozwem o rozwód, separację, alimenty lub z jakichś powodów jesteś pozwanym w jednej z tych spraw
rodzinnych i masz pewne wątpliwości, pytania, chciałbyś się poradzić. Być może przedmiotem Twoich
wątpliwości są sprawy pracownicze, kwestie dotyczące odwołania, rozwiązania umowy o pracę, przywrócenia
do pracy, terminów wypowiedzenia, inne kwestie. Potrzebujesz sporządzić odwołanie w sprawie
administracyjnej, uchybiłeś terminowi, chcesz się złożyć apelację w sprawie cywilnej lub karnej. Wreszcie
może potrzebny jest adwokat, który jako obrońca w procesie karnym stać będzie na straży praw oskarżonego
bądź dochodził praw jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego. Prawnik złoży stosowne wnioski, sporządzi
ewentualnie odwołanie i wystąpi w procesie.
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