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Tárgy: Custodia Gómez Zamora spanyol állampolgár által Juan Luis Gil Ruiz 
nevében benyújtott 1211/2011. számú petíció Marokkóban működő 
vállalkozásának jogtalan elvesztéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója spanyol állampolgárságú férje nevében fordul a Petíciós Bizottsághoz, 
aki az egyedüli igazgatója volt (56%-os részesedéssel) a Congelados Saharaui SARL 
elnevezésű vállalkozásának, amelyet Marokkóban működtetett. Egy meg nem határozott 
időpontban a férfit börtönbe zárták Marokkóban és elvesztette a vállalkozását, amely 2005 
után egy állítólagosan jogellenesen tevékenykedő igazgató vezetésével folytatta működését. 
2007-ben Gil Ruitz panaszt nyújtott be Marokkóban a marrákesi kereskedelmi fellebbviteli 
bíróságához, amelyben a 2005. május 29-én törvénytelenül tartott igazgatótanácsi ülés 
semmisnek nyilvánítását kérte és azt, hogy a vállalkozást helyezzék vissza a tulajdonába. A 
bíróság helyt adott a kérelmének, de az ítéletet nem hajtották végre. A petíció benyújtója 
kifejti, hogy az üggyel a spanyol királyhoz, a spanyol külügyminisztériumhoz, az andalúziai 
regionális és helyi hatóságokhoz, az andalúziai ombudsmanhoz és Spanyolország marokkói 
külképviseleteihez is fordultak, de nem kaptak választ. Csak a spanyol ombudsman reagált a 
panaszra, és a 08015170. hivatkozási számon vette azt nyilvántartásba.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. február 28. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. augusztus 30.
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A Bizottság számára benyújtott információk alapján megállapításra került, hogy a spanyol 
nagykövetség közbenjárása eredményeképpen az ügy jelenleg az agadiri büntetőbíróság előtt 
van folyamatban, amelyet felkértek a marrákesi kereskedelmi bíróság által hozott ítél 
megerősítésére és végrehajtásának elrendelésére. A Bizottság az EU rabati képviseletével, 
valamint a marokkói spanyol nagykövetséggel szoros együttműködésben közelről 
figyelemmel kíséri az ügy alakulását. Azonban mindaddig, míg az a marokkói bíróság előtt 
folyamatban van, a Bizottság nincs abban a helyzetben, hogy közbenjárjon.

A Bizottság továbbá felhívja a petíció benyújtójának figyelmét a Spanyolország és Marokkó 
között fennálló, a befektetések kölcsönös elősegítéséről és védelméről szóló 1989. évi 
kétoldalú szerződésre. Nevezett szerződés számos, a jogi védelemre vonatkozó magas 
színvonalú előírást tartalmaz, amelyeket közvetlenül a károsult befektető érvényesíthet 
nemzetközi választott bíráskodás révén a befektetés helye szerinti állammal szemben.

Az Európai Unió és Marokkó között jelenleg nem létezik a befektetések védelméről szóló 
megállapodás, amely mindazonáltal alapvető elemét alkotja a mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi megállapodásoknak, amelyek megtárgyalására a jövőben kerül sor négy 
Euromed-országgal (Egyiptom, Tunézia, Jordánia és Marokkó). A Bizottság bízik abban, 
hogy a jogi védelemre vonatkozó magas színvonalú előírások e jövőbeni megállapodásokba 
történő felvétele hozzájárul az uniós befektetések jogbiztonságához és jogi stabilitásához a 
régióban. 

A Bizottság nem tud közbenjárni egy, a marokkói nemzeti bíróság előtt folyamatban lévő ügy 
kapcsán. A Bizottság mindazonáltal támogatja a jogvitában született végső ítélet 
meghozatalának siettetése érdekében tett erőfeszítéseket.


