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Θέσεις TheCityUK και στοιχεία για τον τομέα νομικών υπηρεσιών στο ΗΒ 

 

 Σύμφωνα με έκθεση του φορέα εκπροσώπησης του χρηματοοικονομικού 

κλάδου, TheCityUK, ο τομέας νομικών υπηρεσιών στο ΗΒ θα πρέπει να διασφαλίσει 

ότι θα διατηρήσει τους κανόνες αμοιβαίας εκτέλεσης με την Ε.Ε.. Οι κανόνες της ΕΕ, 

γνωστoί ως Ρώμη Ι και Ρώμη ΙΙ, απαιτούν από τα δικαστήρια των κ-μ να σέβονται την 

επιλογή των διαδίκων για το δίκαιο που θα διέπει τις συμβάσεις τους. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί λιγότερο ελκυστικό για τη σύναψη 

εμπορικών συμβολαίων και την επίλυση νομικών διαφορών βάσει του αγγλικού 

δικαίου. Το TheCityUK καλεί την βρετανική κυβέρνηση να αποδεχτεί μονομερώς τους 

κανόνες αυτούς και να μην αποτελέσουν μέρος της ευρύτερης διαπραγμάτευσης. 

Ο τομέας νομικών υπηρεσιών στο ΗΒ είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένος καθώς 

απασχολεί 370.000 εργαζόμενους και συνεισφέρει στο βρετανικό ΑΕΠ 26 δισεκ. λίρες 

ετησίως. Είναι περίπου 2,5 φορές μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο τομέα στη 

Γερμανία και τέσσερις φορές από τη Γαλλία. Περισσότεροι από το ένα πέμπτο του 

συνόλου των εν ενεργεία δικηγόρων στο ΗΒ εργάζονται σε αντικείμενο σχετιζόμενο με 

τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ενώ το εμπορικό πλεόνασμα στις νομικές 

υπηρεσίες έχει σχεδόν διπλασιαστεί κατά την τελευταία δεκαετία σε 3,4 

δισεκατομμύρια λίρες. Περισσότερες από 200 ξένες δικηγορικές εταιρείες 

δραστηριοποιούνται στο Λονδίνο, απασχολώντας περίπου 10.000 άτομα. Σύμφωνα, 

τέλος, με τα στοιχεία των Δικηγορικών Συλλόγων Αγγλίας, Ουαλίας και Σκωτίας 

υπάρχουν 892 εγγεγραμμένοι ελληνόφωνοι δικηγόροι εκ των οποίων περίπου 600 

εμφανίζονται να έχουν έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Αν και βραχυπρόθεσμα ο τομέας νομικών υπηρεσιών είναι από τους 

κερδισμένους του δημοψηφίσματος, καθώς εταιρείες, φορείς και κυβέρνηση 

καταφεύγουν στα δικηγορικά γραφεία για συμβουλές επί των νομικών επιπλοκών που 

θα έχει η Έξοδος, μακροπρόθεσμα υπάρχει ο κίνδυνος απώλειας εργασιών εάν πάψει 

το αγγλικό δίκαιο να είναι το προτιμητέο δίκαιο επί εμπορικών συμβάσεων και 

επίλυσης διαφορών ή καταστεί δυσχερέστερη η δραστηριοποίηση των δικηγορικών 

εταιρειών με έδρα το ΗΒ σε χώρες της Ε.Ε. ή τα Ευρωπαϊκά δικαστήρια. Ήδη 

παρατηρείται αλματώδης αύξηση των αιτήσεων εγγραφής στο Δικηγορικό Σύλλογο της 

Ιρλανδίας από Βρετανούς δικηγόρους, ώστε να διαθέτουν άδεια ασκήσεως 

επαγγέλματος και από χώρα της Ε.Ε.. 

 


