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Tribunale pentru a prada statele?
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le revendica.

Sub acest titlu, dar fara sensul intrebarii in numarul din iunie al prestigioasei publicatii franceze „Le Monde
diplomatique” se publica un incitant articol (semnat de B. Bréville si M. Belard) pe tema practicii tot mai intense
a multinationalelor de a aduce statele in justitie, pentru a-si impune legea lor si a-si valorifica drepturile pe care

Desi de aproape 60 de ani societatile private pot reclama statele in justitie, multa vreme procedeul a fost putin utilizat. Din circa 550 de
procese de acest gen recenzate de-a lungul globului din anii 1950, 80 la suta au fost intentate intre 2003 si 2012. Cea mai mare parte
dintre ele sunt initiate de intreprinderi din nordul globului – trei sferturi dintre reclamatiile tratate de Centrul International pentru
Reglementarea Diferendelor privind Investitiile (CIRDI) provin din SUA si UE – si vizeaza state din Sud. Ele au la baza tratate de investitii
semnate intre doua tari, ori incluse in acorduri de liber-schimb, in numar astazi de peste 3000 care protejeaza societatile straine impotriva
oricarei decizii publice (o lege, hotarare guvernamentala, o norma) ce ar putea afecta investitiile lor ...citeste articolul
...si comenteaza pe

EVENIMENTE
Probleme dificile de drept civil. Impact in afaceri
Wolters Kluwer Romania participa, in calitate de partener, la conferinta Probleme dificile de drept civil.
Impact in afaceri ce se desfasoara in zilele de 2 si 3 octombrie 2014, la Centrul de conferinte Auditorium
Pallady, Aula Magna.
Codul civil este centrul de greutate al dreptului romanesc. Odata cu intrarea lui in vigoare, la data de 1
octombrie 2011, Romania a intrat intr-o noua etapa de modernizare juridica.
Cea de a III-a editie a conferintei Probleme dificile de drept civil reuneste profesori prestigiosi si profesionisti cu experienta, care pun in
lumina dificultatile juridice si provocarile noului Cod civil, din perspectiva impactului lor asupra mediului de afaceri. Pe parcursul a doua
zile, prezentarile si dezbaterile vor evidentia probleme si vor dezvalui solutii, aducand o lumina proaspata si incurajatoare pentru
profesionistii dreptului. ...citeste articolul

FILM DE WEEK-END
Flash of Genius – Sclipire de geniu
Corporations have time, money, and power on their side. All Bob Kearns had was the truth.
Orice litigiu ajuns in fata instantei de judecata presupune esecul altor cai prin care partile ar fi putut
ajunge la o intelegere. Fie ca vorbim despre metode mai putin oficiale, despre mediere sau alte forme de
intelegere amiabila prevazute de catre legislatiile diverselor state, cauza ajunsa in fata unui judecator deja impune o
cu totul alta viziune asupra elementelor de fapt si de drept.
Flash of Genius, in regia lui Marc Abraham, urmareste povestea unui profesor universitar, inginer de profesie, ajuns
in fata unei dileme morale fara precedent. Aceasta neliniste interioara patrunde fara voia sa in sfera juridicului in
momentul in care inventia sa revolutionara este preluata fara drept de catre un mare producator de automobile si
fabricata in serie fara a-i recunoaste drepturile de proprietate intelectuala profesorului inventator. Dincolo de procesul care inevitabil avea
sa urmeze, profesorul va fi pus in fata unei alegeri intre viata profesionala si cea privata.
...citeste articolul si comenteaza pe
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