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ARTICOLUL SAPTAMANII
Reguli generale in instanta
Articol publicat in revista Monitorul Jurisprudentei nr. 20/2014. Autor: Adrian Toni Neacsu
Tine minte: Fii pregatit
Am intalnit multe situatii in care avocatii erau luati prin surprindere de strigarea dosarului. Erau stanjeniti, se
scuzau ca nu se asteptau ca dosarul sa fie luat atat de repede si cereau un ragaz pentru a avea o ultima discutie
cu clientul. Care abia venise sau urma sa vina. Inca nu aveau ce spune in dosar. Evolutia unei sedinte de judecata este imprevizibila. Chiar
daca ea este temeinic planificata, oricand pot surveni modificari. Daca ai un dosar care nu este printre primele la ordine nu inseamna ca
poti sa fi complet relaxat si dezinteresat de derularea sedintei. Oricand lucrurile se pot precipita, iar dosarul tau sa fie strigat. In general,
un avocat trebuie sa fie gata tot timpul pentru a raspunde. Stabilirea strategiei in dosar nu trebuie lasata pentru ultimul moment, sub
justificarea ca intrucat dosarul fiind la coada listei de sedinta exista timp pentru asta. Judecatorul nu are timp si tocmai de aceea pe acesta
ti-l va oferi cel mai greu. Dosarul tau e doar unul dintre multele pe care judecatorul le-a studiat pentru sedinta si daca in conditiile astea el
il cunoaste iar tu nu, impresia este dezastruoasa. Nu uita ca tu esti cel platit pentru acel dosar, nu judecatorul.
...citeste articolul integral

...si comenteaza pe

NOUTATI

AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informatiile disponibile la data de
4.03.2014.
...citeste articolul integral

BREVIAR LEGISLATIV
Informatiile prezentate se refera la actele normative aparute
in perioada 24 - 28 februarie 2014
...citeste articolul integral

Revista Romana de
Drept al Afacerilor nr.1/
2014
Din cuprins:
- Dumitru DOBREV - De ce este important
Raportul asupra progreselor Romaniei in
cadrul MCV pentru mediul de afaceri sau
de ce nu e utilizabil JURINDEX?
- Dragos CALIN - Organizarea si
desfasurarea adunarii generale a
actionarilor societatilor pe actiuni admise la tranzactionare
- Paul-Dieter CIRLANARU - Raspunderea administratorilor si
asociatilor pentru pasivul neacoperit al societatii, in dreptul
german al insolventei
...mai multe detalii si comenzi
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