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Adwokat Wojciech Szpara Kancelaria Adwokacka Dębica
http://adwokat-woj-szpara.firmy.net

Kancelaria Adwokacka specjalizująca się w sprawach karnych jest przedmiotem niniejszego opisu. Strona,
która jej dotyczy jest czymś pośrednim pomiędzy wizytówką firmy prawniczej, a witryną internetową.
Zawiera ona bowiem z jednej strony podstawowe dane teleadresowe, a z drugiej także i nieco szersze
spojrzenie na udział adwokata w postępowaniu karnym. Autor strony nie ogranicza się do tego co najbardziej
typowe dla wizytówek kancelarii adwokackich. Dość śmieszną ciekawostką jest swoista antyreklama w
ramach, której przestrzega on swoich potencjalnych klientów by lepiej nie przychodzili do niego jeśli nie będą
mu mówić całej prawdy. Uważa, iż takie postępowanie klientów w sprawach karnych ( podejrzanych,
oskarżonych, pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i innych ) stawia pod znakiem zapytania
skuteczność obrony ich interesów w procesie karnym. Jak twierdzi adwokat ma święty obowiązek
zachowywania w tajemnicy tego o czym dowiedział się od klienta którego broni w sprawie karnej. Co więcej -
gdyby nawet nie chciał zachować tej tajemnicy to i tak nie można go przesłuchać w charakterze świadka co do
informacji przekazanych mu przez klienta. Zgodnie z jego poglądami obrońca wprowadzony w błąd przez
swego klienta może zostać poważnie zaskoczony w procesie w taki sposób, że taka obrona przyniesie więcej
szkody niż pożytku. Kancelaria Adwokacka w Dębicy , którą rekomenduję prowadzi reprezentuje także
interesy stron w postępowaniu wykonawczym i w sprawach o wykroczenia. Opisywana witrynka zawiera w
katalogu usług wyjaśnienia wielu pojęć prawniczych i pism procesowych. Tego rodzaju quasi porady prawne
mogą być przydatne dla osób, które zupełnie nie wiedzą o tym jak się poruszać w tej materii. Godzi się
podkreślić, że większość ludzi zna tę problematykę tylko i wyłącznie z radia, prasy i z telewizji, a w tych
mediach obraz tego co naprawdę dzieje się w postępowaniu karnym jest często zbyt upraszczany bądź
zniekształcany na potrzeby dramaturgii sztuki medialnej.
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