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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1211/2011, którą złożyła Custodia Gómez Zamora (Hiszpania) 
w imieniu Juana Luisa Gil Ruizy, w sprawie bezprawnej utraty jego firmy 
działającej na terenie Maroka

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję pisze w imieniu swojego męża, obywatela Hiszpanii, który był 
samodzielnym zarządcą (56% udziałów) firmy Congelados Saharaui SARL, której 
działalność prowadził w Maroku. W nieokreślonym bliżej terminie trafił do więzienia 
w Maroku i stracił swoją firmę, która od 2005 r. funkcjonowała pod kierownictwem rzekomo 
bezprawnego zarządcy. W 2007 r. Juan Luis Gil Ruiz złożył skargę do wydziału 
gospodarczego marokańskiego Sądu Apelacyjnego w Marrakeszu, domagając się 
unieważnienia bezprawnego zebrania zarządu z dnia 29 maja 2005 r. i zwrotu mu firmy. Sąd 
wydał wyrok na jego korzyść, jednak nie doszło do wykonania decyzji w nim zawartej. 
Składająca petycję wyjaśnia, że sprawa została przedstawiona królowi Hiszpanii, 
hiszpańskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych, lokalnym i regionalnym władzom 
Andaluzji, Rzecznikowi Praw Obywatelskich w Andaluzji, hiszpańskim przedstawicielstwom 
zagranicznym w Maroku, jednak nie spotkała się z żadnym odzewem. Otrzymano jedynie 
odpowiedź od hiszpańskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, który zarejestrował skargę pod 
numerem referencyjnym 08015170.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 lutego 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Z informacji przekazanych Komisji wynika, że w wyniku interwencji Ambasady Hiszpanii 
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niniejsza sprawa zawisła przed Sądem Karnym w Agadirze, do którego zwrócono się o 
potwierdzenie i nakazanie wykonalności wyroku wydziału gospodarczego Sądu Apelacyjnego 
w Marrakeszu. Komisja uważnie śledzi postępowanie w tej sprawie w ścisłej współpracy 
zarówno z delegacją UE w Rabacie, jak i Ambasadą Hiszpanii w Maroku. Jednak do czasu 
rozpatrzenia sprawy przed sądem w Maroku Komisja nie może podjąć żadnych działań.

Komisja pragnie również zwrócić uwagę składającej petycję na istniejący dwustronny traktat 
pomiędzy Hiszpanią a Marokiem z 1989 r. w odniesieniu do wzajemnego promowania i 
ochrony inwestycji. Wspomniany traktat obejmuje szereg wysokich standardów ochrony 
prawnej, które mogą być zastosowane bezpośrednio przez poszkodowanego inwestora wobec 
kraju przyjmującego, w którym dokonuje on inwestycji, za pośrednictwem 
międzynarodowego arbitrażu.

Obecnie nie istnieje żadna umowa między Unią Europejską a Marokiem w zakresie ochrony 
inwestycji; ochrona inwestycji jest jednak podstawowym elementem pogłębionej i 
kompleksowej umowy o wolnym handlu, która ma być w przyszłości przedmiotem negocjacji 
z czterema krajami Euromed (Egiptem, Tunezją, Jordanią i Marokiem). Komisja wyraża 
nadzieję, że wprowadzenie wysokich standardów ochrony inwestycji w tych przyszłych 
umowach przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa prawnego i stabilności inwestycji UE w 
regionie. 

Komisja nie może interweniować w sprawie sądowej, która jest rozpatrywana przed sądami 
krajowymi w Maroku. Niemniej Komisja popiera wysiłki poczynione celem przyspieszenia 
ostatecznego rozwiązania sporu.


