10-10-2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Η παράταξή µας, στην προσπάθειά της να προωθήσει νέες ιδέες,
στη συνεδρίαση του ∆.Σ. της Ο.∆.Υ.Ε. της 11-10-2012 αποφάσισε να
καταθέσει τρεις προτάσεις.
Πρόταση 1:
Πιστεύοντας ότι πρέπει να ξεπεράσουµε τα στενά όρια, που µόνοι
µας έχουµε θέσει στον Κλάδο, ενηµερώνουµε και εισηγούµαστε τα εξής:
Το δόγµα CALVO ξεκίνησε ως εισήγηση του Αργεντινού δικαστή
Calvo το 1868 και ενσωµατώθηκε στο διεθνές δίκαιο το 1962.
Αναφέρεται στο δικαίωµα προστασίας της Εθνικής Κυριαρχίας και
του Εθνικού Συµφέροντος. Σύµφωνα µε αυτό, όταν µία ξένη επένδυση
[όχι µόνο βιοµηχανικής εκµετάλλευσης ορυκτού πλούτου «concesssion
agreements» αλλά ισότιµα και η επένδυση δανειακών κεφαλαίων
(οµόλογα, έντοκα γραµµάτια κλπ) διακρατικά ή µεταξύ κρατών-ιδιωτών
δηµιουργήσει στην χώρα λειτουργίας της συνθήκες άνισης και ανήθικης
οικονοµικής εκµετάλλευσης του εγχώριου πληθυσµού υπέρ της ιδίας ή
του κράτους καταγωγής της, οδηγώντας στην απώλεια εθνικής

κυριαρχίας υπέρ τους, τότε το κράτος λειτουργίας της επένδυσης έχει το
νόµιµο δικαίωµα να άρει την ανισότητα για λόγους Εθνικού
Συµφέροντος µε καταβολή αποζηµίωσης ή ακόµα και χωρίς αποζηµίωση
(nationalization or expropriation).
Η δικαστική αρµοδιότητα ανήκει αποκλειστικά στο Κράτος
υποδοχής της επένδυσης. Σε αυτό το νοµικό πλαίσιο στηρίχθηκε η
άρνηση αποπληρωµής των εξωτερικών δανείων από την κυβέρνηση
Μεταξά το 1934 (βλέπε την απόφαση αρ,78/15-06-1934 του ∆ιεθνούς
∆ικαστηρίου) καθώς και η άρνηση της Αργεντινής το 2003 (σχετική
απόφαση εκδόθηκε από το Γερµανικό Συνταγµατικό ∆ικαστήριο την
08/05/2007),Επίσης

εκεί

στηρίχθηκε

η

νοµιµότητα

της

δηµοψηφισµατικής απόφασης του Ισλανδικού λαού το 2009.
Τα δικαιώµατα που προκύπτουν από το διεθνές δίκαιο είναι <µη
παραιτήσιµα> και οι διαιτητικές ρήτρες ανίσχυρες. Σηµειώνω ότι
ακριβώς την ίδια νοµική λογική ακολουθεί ο νόµος για τα Υπερχρεωµένα
Νοικοκυριά.
Η επιχειρηµατολογία ότι η χρήση του δόγµατος CALVO

θα

αποτρέψει µελλοντικούς επενδυτές καταρρίπτεται από µόνη της για δύο
λόγους:
1) Μετά το 1934 εξακολούθησαν να επενδύουν .
2) Το να χάσεις τα χρήµατα µίας επένδυσης θεωρείται «πιθανός
επιχειρηµατικός κίνδυνος».
Το µεγάλο ερώτηµα όµως είναι: Γιατί κανείς δεν το αναφέρει πουθενά;
• Τα

κανάλια

και

η

Βουλή

είναι

γεµάτα

νοµοµαθείς

συνταγµατολόγους, πώς γίνεται να το αγνοούν;
• Ποια συµφέροντα έχουν επιλέξει να υπηρετούν;
• Όταν δεν ασκείς

τα δικαιώµατα προστασίας του λαού που

κυβερνάς είσαι ένοχος εσχάτης προδοσίας ή όχι;

Ζητάµε από το ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ να εξετάσει τη σκοπιµότητα της
πρόσκλησης

σε κοινή ηµερίδα των

∆ικαστικών Ενώσεων και των

∆ικηγορικών Συλλόγων για να αναδειχθεί το θέµα άµεσα.
Πρόταση 2:
Προτείνουµε

να

δοκιµαστούν

νέοι

τρόποι

προβολής

και

διαµαρτυρίας του Κλάδου, ξεφεύγοντας από τις κλασσικές µονοήµερες ή
διήµερες απεργίες καθώς και από τις κυλιόµενες στάσεις.
Ως τέτοιο τρόπο προτείνουµε την εκτός ωραρίου συγκέντρωση
στην Πλατεία Συντάγµατος και συγκεκριµένα βραδινή ώρα µε
ταυτόχρονο άναµµα κεριών χαρακτηρίζοντάς τη «µνηµόσυνο της
∆ικαιοσύνης» αφού τα µέτρα που οδηγούν στη συρρίκνωση της
Γραµµατείας θα «σκοτώσουν» την απονοµή της.
Είµαστε διατεθειµένοι συζητήσουµε και να στηρίξουµε όποια άλλη
πρόταση κινείται σε αυτήν την κατεύθυνση από όπου και όποιον και αν
προέρχεται.
Πρόταση 3:
Επαναφέρουµε την πρόταση για τη δηµιουργία πλατφόρµας
∆ιάθεσης Προϊόντων και Υπηρεσιών, µε τη µορφή ∆ιαδικτυακού
Καταναλωτικού Συνεταιρισµού (ο οποίος θα µπορεί να δέχεται
προσφορές και από εταιρείες).
Για την αναλυτική επεξεργασία και σχεδιασµό της, θεωρούµε
σκόπιµο να οριστεί από το ∆.Σ. της Ο.∆.Υ.Ε. οµάδα εργασίας, αµέσως
µετά τη συγκρότησή του σε σώµα.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

