Promjene unutar pravne profesije - Francuska
Englezi su prvi započeli sa promjenama ustroja pravne profesije, a sada su i
Francuzi krenuli s modernizacijom. Kako predsjednik Sarkozy mijenja percepciju
pravne struke, na nedavnoj sjednici CCBE-a (The Council of Bars and Law
Societies of Europe) je izvješena o novinama na tom polju.
Izvješće komisije daje jasnu viziju budućeg ustroja francuske pravne profesije te
ako se prijedlozi usvoje u cijelosti, mogli bi potpuno promijeniti ulogu pravnih
stručnjaka u Francuskoj ukidajući dugotrajne monopole, dozvoljavajući
multidisciplinarna partnerstva između pravnih stručnjaka i stručnjaka drugih
profesija i – što je možda najkontroverznije – namećući porez ne-pravnim
pružateljima pomoći što bi dovelo do velikog povećanja u pružanju pomoći koju
financira država.
Iako time neki francuski pravnici nisu oduševljeni, čini se da bi ovi prijedlozi
prilično brzo mogli biti usvojeni, budući da imaju potporu predsjednika Sarkozya.
Glavne preporuke
• potpuno ujedinjenje unutar pravne profesije
• ulazak korporativnih pravnika u odvjetničku komoru tako da dobiju ista prava i
obveze kao i odvjetnici
• dozvoliti pravnicima da imaju zajednički ured sa stručnjacima drugih profesija
poput računovođa ili da zaposle računovođe u svom odvjetničkom društvu
• veća promocija francuskih odvjetničkih društava u inozemstvu kroz porezne
poticaje
• stimuliranje odvjetničkih društava na spajanje poticanjem modernizacije i
financijske discipline
• dozvoliti stvaranje inter-profesionalnih mreža unutar pravne profesije i između
pravnih i ostalih stručnjaka, koji će postati dioničari unutar odvjetničkih
društava i preuzeti neke managerske odgovornosti
• ukloniti postojeće prepreke koje blokiraju nesmetani prijelaz između pojedinih
grana pravne profesije
• povećati transparentnost u odnosu pravnik-klijent
• postrožiti disciplinske mjere prema pravnicima i dozvoliti klijentima da
učestvuju u stegovnim postupcima
Demokratizacija i globalizacija osvaja svijet. Pravna struka se otvara i do sada
najžešći bastion elitizma odvjetništvo ubrzanim koracima doživljava promjene i
modernizaciju. Nadamo se da će se i hrvatska pravna struka osvijestiti i uklopiti u
trendove. Stoga bi naša Udruga trebala ostvariti svoje ciljeve.

