
Tư vấn - Trả lời qua Đài - Báo chí

Viết bởi Thi Trang

Tổng hợp một số bài Tư vấn - trả lời phỏng vấn của luật sư Giám đốc và các luật sư của
Công ty trên
báo chí - Đài tiếng nói VN & Đài truyền hình VN
:

  

  

  

&gt;&gt; Phân chia di sản thừa kế

  

 1 / 9

index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1687:phan-chia-di-san-thua-ke-dung-luat-ra-sao&amp;catid=1&amp;Itemid=53


Tư vấn - Trả lời qua Đài - Báo chí

Viết bởi Thi Trang

&gt;&gt; Chia tay sao cho đúng luật

  

    

&gt;&gt; Xử lý hành vi buôn bán động vật hoang dã, quý hiếm

    >> Phù Cát, Bình Định: một quyết định của Tòa án cần được xem xét lại  

&gt;&gt; Cục trưởng Cục TGPL Nguyễn Thị Minh: “Mục tiêu quan trọng là nâng cao chất lượng
Trợ giúp pháp lý”&nbsp;

  

&nbsp;&gt;&gt; Bình Định: Tòa án huyện Phù Cát ra bản án trái luật?

  

&gt;&gt; Chồng ngoại tình vẫn bắt vợ quỳ gối suốt đêm xin lỗi

  

&gt;&gt; Vụ PV báo Phụ nữ TP.HCM bị bảo mua quan tài: Luật sư nói gì? 

  

&gt;&gt; Nhãn, mã vạch thực phẩm “giăng bẫy” người tiêu dùng

    &gt;&gt; Phiên tòa ly hôn hi hữu
  

&gt;&gt; Vụ nổ ở Văn Phú: Ai bồi thường thiệt hại?

  

&gt;&gt; Cảnh báo nạn trộm cắp táo tợn ở nông thôn

  

&gt;&gt; Nhân cách, kỹ năng sống kém làm gia tăng tội phạm trẻ “máu lạnh”
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Viết bởi Thi Trang

&gt;&gt; Ôm hận vì mua bán theo… tin đồn!

  

&gt;&gt; Trào lưu "hôn trộm" người lạ: Có thể bị phạt tiền

  

 &gt;&gt; “Quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục khó khả thi”

  

&gt;&gt; Nhóm thanh niên sàm sỡ tại công viên nước có thể bị xử lý

  

&gt;&gt; Ý kiến pháp lý xung quanh vụ hôi “bia”

  

&gt;&gt; Đất chưa thành vàng nhưng nghĩa tình đã hóa… “bạc”

  

&gt;&gt; BS Tường có thể bị tử hình khi thay đổi tội danh?

  

&gt;&gt; Vụ ‘cố ý làm lộ bí mật nhà nước’: Luật sư nói gì?

  

&gt;&gt; Gọi 115, xe cấp cứu không đến sẽ bị xử lý thế nào?

  

&gt;&gt; Những vụ ‘hôi của’ man rợ, mất nhân tính của người Việt

  

&gt;&gt; Vụ Cát Tường: Chưa ngày nào hết "nóng"

  

&gt;&gt; Vụ ‘ăn bớt’ vắc xin: Y tá Hoa có thể bị truy tố hình sự
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Viết bởi Thi Trang

  

&gt;&gt; Trước phiên tòa xử vụ Cát Tường: Tòa sẽ trả hồ sơ để điều tra bổ sung?

  

&gt;&gt; Có dấu hiệu vi phạm pháp luật?

  

&gt;&gt; Cảnh sát giao thông yêu cầu xuất trình giấy tờ trước khi báo lỗi vi phạm, đúng hay
sai?

  

&gt;&gt; Có khả năng khởi tố tội danh Giết người với bác sĩ Cát Tường

  

&gt;&gt; Vũ sư buôn tình có thể mắc rất nhiều tội

  

&gt;&gt; Dân phòng có được phép dừng xe người vi phạm giao thông?

  

&gt;&gt; Góc nhìn nhân văn trong vụ nữ sinh ném con xuống ao

  

&gt;&gt; CSGT có được xử phạt lỗi về chất lượng xe hay không?

  

&gt;&gt; Những vụ ‘hôi của’ man rợ, mất nhân tính của người Việt

  

&gt;&gt; Gọi 115, xe cấp cứu không đến sẽ bị xử lý thế nào?

  

&gt;&gt; CSGT có quyền yêu cầu dừng xe trong trường hợp nào?
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Viết bởi Thi Trang

&gt;&gt; Tẩy chay LĐ Thanh-Nghệ-Tĩnh là phạm pháp

  

>>  Dân phòng bắt sai, công an bảo đúng, người dân phải làm gì?

  

&gt;&gt; Hợp đồng hôn nhân: Không phù hợp với văn hóa người Việt

  

&gt;&gt; Vũ sư buôn tình có thể mắc rất nhiều tội

  

&gt;&gt; Cởi quần yêu râu xanh là “cởi” luôn tội của hắn

  

&gt;&gt;&nbsp; Những kiểu quan niệm kỳ dị của dân chơi biển số đẹp

  

&gt;&gt; Góp tiền xây chung cư, giấc mơ và sự phiền toái?

  

&gt;&gt; Đơn vị thi công: Trần nhà sập do học sinh đùa nghịch làm rung

  

&gt;&gt;    Phát tán cảnh "nóng" chồng với bồ để níu kéo hôn nhân

  

&gt;&gt; Vụ đứt cáp cẩu tháp: Tai nạn đã được báo trước

  

&gt;&gt;&nbsp; Khám sức khỏe trước hôn nhân: Có nên đưa vào luật?

  

&gt;&gt; Có thể khởi kiện nếu bị sa thải bởi các lý do liên quan đến giới tính
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Viết bởi Thi Trang

  

&gt;&gt;&nbsp; Báo chí: Đời tư và đại chúng

  

&gt;&gt; Ớn lạnh với thịt chó đổi mạng người

  

>> Những kiểu quan niệm kỳ dị của dân chơi biển số đẹp 

  

>> Hàng loạt vụ học sinh tự tử vì lý do “lãng xẹt”

  

>>  Mỗi giọt nước là một tấm lòng

  

>>  Xâm phạm bản quyền truyền hình sẽ bị xử lý?

  

&gt;&gt; “Chủ đầu tư cam kết cấp sổ đỏ cho căn hộ dưới 45m2 là không đúng luật" 

  

&gt;&gt; Sẽ cấu thành tội hình sự nếu Công ty Hạ Long không có nhà để giao

  

>> Chủ ép osin quan hệ phải bị xử lý hình sự

  

&gt;&gt; Vụ Tiên Lãng: Ông Kết, ông Đoàn, ông Tài có phạm tội hay không?

  

&gt;&gt; &nbsp; "Nghi phạm Dưỡng hành động gần giống Lê Văn Luyện"
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&gt;&gt; Chủ máy ủi phá nhà theo lệnh có phạm tội hay không?

  

&gt;&gt; Vụ SHB bị “tố” phá nhà: Ngân hàng nói việc mua bán là đúng quy định? 

  

&gt;&gt; Kẻ hiếp và nạn nhân đều dưới 16 tuổi, xử thế nào?

  

>> Phụ nữ vẫn bị kết án hiếp dâm như nam giới

  &gt;&gt; Cần tăng khung hình phạt, xử lý nghiêm
  

&gt;&gt; Đối tượng bắt cóc bé Trường đối mặt với 10 năm tù

  

>> Đốt nhà người khác để… “mừng” sinh nhật “vợ hờ”
>> Luật sư "luận tội" kẻ hành hung cháu bé 9 tuổi

  

>>  Đừng "chụp mũ" chạy án cho giới Luật sư

  

&gt;&gt; Bình luận về "địa vị pháp lý" dân phòng (kỳ cuối)

  

>> Du khách đi chùa Hương bức xúc

  

>>  Quyết định 1442 là quyết định trái pháp luật

  

&gt;&gt; Bạn làm gì khi thấy người bị nạn
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http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/526788/can-tang-khung-hinh-phat-xu-ly-nghiem
tin-tuc/tin-nhanh/600-bat-co-tre-em-o-benh-vien-phu-san-trung-uongdoi-tuong-bat-co-be-truong-doi-mat-voi-10-nam-tu.html
tin-tuc/phap-luat-phap-dinh-vu-an-ban-tin-113/558-dot-nha-nguoi-khac-de-mung-sinh-nhat-vo-ho.html
http://nguoiduatin.vn/luat-su-luan-toi-ke-hanh-hung-chau-be-9-tuoi-a9978.html
tin-tuc/tin-nhanh/112-dung-chup-mu-chay-an-cho-gio-luat-su.html
tin-tuc/tin-kinh-doanh-dau-tu-chung-khoan-ngan-hang-bat-dong-san/110-di-tim-dia-vi-phap-ly-cua-dan-phong-ky-cuoi.html
tin-tuc/tin-nhanh/107-du-khach-di-chua-huong-buc-xuc.html
tin-tuc/phap-luat-phap-dinh-vu-an-ban-tin-113/108-quyet-dinh-1442-la-quyet-dinh-trai-phap-luat.html
tin-tuc/phap-luat-phap-dinh-vu-an-ban-tin-113/1177-ban-lam-gi-khi-thay-nguoi-bi-nan.html
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&gt;&gt;&nbsp; Nhà tàu “tước” quyền giữ cuống vé của khách

  

&gt;&gt; Clip: Khi dân phòng "quá tay"

  

&gt;&gt;&nbsp; Dân phòng, anh là ai ??

  

&gt;&gt;&nbsp; Bức xúc: Karaoke tại gia _Văn hoá hay phi văn hoá?

  

>>  Doanh nghiệp cần tỉnh táo khi ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

  

&gt;&gt; Một bản án không đúng pháp luật

  

kj

  

Ủng hộ nước ngọt cho Trường Sa

  

  Bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng nơi hải đảo xa xôi của Tổ quốc là trách nhiệm của mỗi công
dân. Ủng hộ chương trình "Nước ngọt cho Trường
Sa" là thể hiện lòng yêu nước của người Việt Nam chúng ta. Phóng sự sau là minh chứng!
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tin-tuc/tin-kinh-doanh-dau-tu-chung-khoan-ngan-hang-bat-dong-san/97-vanphong-luat-su-trieu-dung.html
tin-tuc/tin-nhanh/97-vanphong-luat-su-trieu-dung.html
tin-tuc/tin-kinh-doanh-dau-tu-chung-khoan-ngan-hang-bat-dong-san/173-khi-dan-phong-trat-tu-phuong-thanh-nien-xung-kich.html
tin-tuc/tin-nhanh/173-khi-dan-phong-trat-tu-phuong-thanh-nien-xung-kich.html
tin-tuc/tin-kinh-doanh-dau-tu-chung-khoan-ngan-hang-bat-dong-san/96-dan-phong-anh-la-ai.html
tin-tuc/tin-nhanh/96-dan-phong-anh-la-ai.html
tin-tuc/tin-kinh-doanh-dau-tu-chung-khoan-ngan-hang-bat-dong-san/102-karaoke-tai-gia.html
tin-tuc/tin-nhanh/102-karaoke-tai-gia.html
tin-tuc/tin-nhanh/105-doanh-nghiep-can-tinh-tao-khi-ky-hop-dong-chuyen-giao-cong-nghe.html
tin-tuc/phap-luat-phap-dinh-vu-an-ban-tin-113/104-mot-ban-an-khong-dung-phap-luat.html
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