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JG: Po straszliwych bojach sejm jest bliski przyjęcia ustawy rozszczelniającej korporację prawniczą. I oto
środowisko prawnicze przystąpiło do kontrataku. Protest przeciwko ustawie podpisały korporacje adwokackie
z 23 krajów. Powołują się - a jakże - na prawa człowieka. Któryż to już raz wzniosła idea służy do
przykrywania złodziejstwa i oszustwa...

31 maja o 10:38

Osoby (27) lubią to.

Tomasz Bargieł Czy jest gdzieś na sieci, wyczerpujący komentarz
tego "co ma się zmienić" dzięki tej ustawie ???
31 maja o 10:45

Marcin Sobiczewski Panie pośle -' prawa człowieka" się już wiele
razy skompromitowały jako idea i to w jeszcze ważniejszych
sprawach - usprawiedliwia się nimi zabijanie bezbronnych, czy
niszczenie własności, że warto wrócić do idei ochrony praw
naturalnych - ...

Zobacz więcej
31 maja o 10:47 ·  

Bartek Pusz Nawet gdyby zrealizować tę fantastyczną ideę, to nic
by to nie zmieniło. Wtedy powoływanoby się na "prawa naturalne" -
tylko rozumiane tak, jak współcześnie rozumie się "(przyrodzone)
prawa człowieka".
31 maja o 10:54

Tomasz Bargieł Wszystko prawda to co piszecie... ale proszę jeśli
ktoś znalazł jakiś dobry link o tej ustawie niech zamieści w
komentarzach. Dlaczego dziwnym trafem media milczą o takim
wydarzeniu???!!! Tylko zdawkowe informacje, bez wyjaśnienia
problemu od podszewki :-/ A na tvn24 mówią jedynie o tym, że nie
należy się kąpać w fontannie.
31 maja o 11:00

Wojtek Duch Im większy protest tym lepsza ustawa ; )
31 maja o 11:25 ·  

Andrzej Pogłódek link, do listu - trudno się wypowiedzieć nie
znając zawartych tam argumentów. Nie każdy z góry przyjmuje, że
jak krzyczą "nie" to jest dobra, albo jak PO uchwala to jest "dobra".
31 maja o 11:53 ·  

Ludzie Rewolucji F: Tym razem piszę tylko w swoim imieniu.
Troszkę się orientuję, wszak studiuję prawo i jednocześnie dość
dobrze wpisuję się w target tej ustawy. Powiem szczerze - nie
popieram modnego w pewnych kręgach atakowania korporacyjności
w zawodach...

Zobacz więcej
31 maja o 11:57

Anna Kornecka Może po prostu od razu zlikwidujmy oba zawody,
bo przecież każdy Polak zna się na prawie najlepiej;/ no i lekarze bez
specjalizacji też mogą leczyć, bo w sumie to nic trudnego.
31 maja o 12:07 ·  

Konrad Stanowicz No, wreszcie ktoś się za to zabrał.
31 maja o 12:24

Michal Andrzej Wirtel Buuu, chilp chlip ... Jak można pozwolić,
żeby prawnikiem został inny kandydat niż dziecko prawnika ... Buuu,
chlip chlip ... Zbrodnia to niesłychana. I zamach na prawa człowieka.

To się jeszcze tym skończy, że ciemny lud będzie miał wybór - i
zamiast do "genetycznego" radcy czy adwokata pójdzie do tańszej
konkurencji! W głowach im się poprzewracało, ćwokom jednym!
31 maja o 14:18 ·  

Michal Andrzej Wirtel Wszystkim płaczkom przeciwnym otwarciu
prawniczych korporacji polecam lekturę Ziemkiewicza. 

Bodaj w "Czasie wrzeszczących staruszków" opisywał egzamin na
aplikację - "niesłuszny" kandydat był nie do ugryzienia (jeśli idzie o
wiedzę), więc pan egzaminator przepytał go i oblał ... z wędkarstwa.
"Bo dobry adwokat musi mieć jakieś hobby", brzmiało uzasadnienie.
31 maja o 14:22 ·  

Bartek Pusz @ AF - Tak, to że konkurencja jest czymś dobrym dla
rynku i dla jakości usług to materiał na długą dyskusję. Która to
długa dyskusja jest toczona od 5000 lat. I obserwacja praktyki też
trwa mniej-więcej tak samo długo.
31 maja o 14:44 ·  

Michal Andrzej Wirtel Bartek Pusz - swoją wypowiedzią łamiesz
prawa człowieka !

Przecież gdybym miał jedyny w mieście sklep z butami, a Aleksander
Filip chciał otworzyć drugi sklep z butami- to powinienem mieć władzę,
żeby mu to zablokować. 

Oczywiście, to dla two...

Zobacz więcej
31 maja o 14:53 ·  

Anna Kornecka Hehe jakby ktoś nie zauważył, że na aplikacje dziś
może się dostać KAŻDY! ktoś tu chyba przespał ostatnie 4 lata...
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31 maja o 15:36

Anna Kornecka Złodziejem i oszustem okaże się zatem to właśnie
Państwo Prawa, gdy uchwali taką ustawę- pokaże tysiącom osób, że
lata zmarnowane na uczenie się i ciężkie pieniądze są nic nie warte...
31 maja o 15:40

Bartek Pusz Nie ma czegoś takiego jak czas zmarnowany na
uczenie się, no chyba, że ktoś utożsamia "uczenie się" ze
"zdobywaniem dyplomów". Ale to już jego problem.
31 maja o 15:50 ·  

Anna Kornecka zmarnowane za sprawą tego projektu, bo po co w
ogóle się uczyć- dziś można sobie magistra kupić;/ a ktoś się głupi
jeszcze stara inie idzie drogą na skróty...
31 maja o 16:36

Krystian Dąbek To nie jest rozszczelnienie korporacji adwokackiej.
Rozczelnienie byłoby tylko wtedy, kiedy o przyjęciu na aplikację
decyduje jedynie poziom wiedzy w teście na aplikację, a potem oceny
na kolokwiach zaliczających podczas aplikacji, i własne...

Zobacz więcej
31 maja o 16:47

Bartek Pusz @ AK - Tak, dyplom można dziś kupić, wiedzy nie. No,
ciekawe co z tego wynika z punktu widzenia korpolacyjności i też z
punktu widzenia zasady "nie warto chodzić na skróty"?
31 maja o 17:16

Anna Barczyk Garść wyjaśnień : na aplikację adwokacką oraz
radcowską dostaje się KAZDY kto zda egzemin państwowy
przygotowany przez ministerstwo sprawiedliwości . Adwokatem lub
radcą prawnym może zostać KAZDY kto zdał egzamin państwowy
przygotowany prze...

Zobacz więcej
1 czerwca o 00:16

Anna Barczyk Z wielką przykrością przeczytałam wpis Pana Posła, zarzucający
przedstawicielom samorządów prawniczych z 23 krajów protestującym przeciwko
ustawie dopuszającej prawników po studiach do występowania przed sądami -
obronę złodziejstwa i oszustwa.
1 czerwca o 20:37 ·  

Monika Strus-Wolos Jestem krajowym koordynatorem
ogólnopolskich akcji bezpłatnych porad adwokackich. Dziś było jej
piąte wydanie. Tylko dziś prawie tysiąc adwokatów udzieliło ponad 10
tysięcy darmowych porad, poświęcając na to dzień wolnym od pracy.
Proszę mi wyjaśnić, czy według Pana było to złodziejstwo, czy może
oszustwo?
4 czerwca o 17:54 ·  
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