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RECOMANDARE
Comunicarea Judiciara eficienta… in 10 pasi practici
Articol preluat de pe situl www.castigaprocese.ro. Autor: Adrian Neacsu
E timpul potrivit sa recunosc. Mai mult decat sa scriu o carte, de succes sau nu, atunci cand am lucrat la
Convinge Judecatorul – tehnica si arta convingerii instantei mi-am dorit sa pun bazele unei metode. Este o
metoda de comunicare judiciara, adica a relationarii complexe avocat –instanta ce are loc in cadrul procesului
de solutionare a litigiilor. Este o metoda pentru ca analizez in mod sistematic procedeele, tehnicile, regulile si
principiile pentru practicarea unei comunicari judiciare eficiente.
Cartea mea reprezinta o introducere accesibila, sper ca si agreabila, pentru o abordare complet necunoscuta in Romania si care la prima
vedere poate descumpani. Este abordarea de tip legal writing, procedeul educational cel mai respectat in tarile de drept anglo-saxon
pentru formarea profesionistilor in drept. Tocmai de aceea, abordarea autorului familiara, directa, la un per tu este in realitate
promisiunea unei activitati cvasi – didactice ...citeste articolul
...si comenteaza pe

FILM DE WEEK-END
Criminal Law – Proces de constiinta
A killer is back on the streets. The only one who can stop him is the lawyer who set him free.
Avocatul nu este obligat sa castige fiecare cauza in care reprezinta un client. Nici nu se poate imagina o
astfel de situatie in care succesul sa fie garantat prin contractul de asistenta juridica. Avocatul trebuie sa
depuna toata staruinta pentru a asigura cea mai buna reprezentare pentru clientul sau si sa actioneze cu bunacredinta in fiecare situatie in care savarseste anumite fapte in numele acestuia. De altfel, relatia avocat-client este
marcata si de confidentialitate, informatiile discutate intre acestia fiind, ca natura a profesiei, protejate de catre lege.
Criminal Law, in regia lui Martin Campbell, urmareste povestea unui tanar avocat ambitios, Ben Chase (Gary
Oldman), care reprezinta in fata instantei de judecata un client acuzat de omor, Martin Thiel (Kevin Bacon). In cele
din urma avocatul reuseste sa obtina castig de cauza pentru clientul sau, insa ulterior acelasi tip de crima pentru care
clientul sau fusese judecat se repeta.
...citeste articolul si comenteaza pe
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