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Ref.: Petiția nr. 1211/2011, adresată de Custodia Gómez Zamora, de cetățenie spaniolă, 
în numele lui Juan Luis Gil Ruiz, privind pierderea ilegală a societății acestuia, 
care își desfășura activitatea în Maroc

1. Rezumatul petiției

Petiționara se adresează în numele soțului său, un cetățean spaniol care a fost administrator 
unic (cu 56% din capital) al unei societăți care își desfășura activitatea în Maroc, Congelados 
Saharaui SARL. El a fost încarcerat în Maroc la o dată nespecificată și și-a pierdut societatea, 
care a continuat să funcționeze din 2005, fiind administrată de un administrator presupus 
ilegal. Dl Gil Ruiz a înaintat în 2007 o plângere instanței de apel competente pe chestiuni 
comerciale din Marrakesh, Maroc, prin care solicita să se anuleze întâlnirea ilegitimă a 
consiliului administrativ din 29 mai 2005 și să se restituie societatea proprietarului său. Curtea 
a decis în favoarea acestuia, dar hotărârea nu a fost executată. Petiționara explică faptul că au 
înaintat cazul Regelui Spaniei, Ministerului afacerilor externe al Spaniei, autorităților 
regionale și locale din Andaluzia, Avocatului Poporului din Andaluzia și reprezentanțelor 
externe ale Spaniei din Maroc, fără niciun răspuns. Doar Avocatul Poporului din Spania a 
răspuns și a înregistrat reclamația cu numărul de referință 08015170.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 februarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

Din informațiile aduse la cunoștința Comisiei reiese că, în urma intervenției din partea 
Ambasadei Spaniei, cauza se află pe rol la Curtea penală din Agadir, căreia i s-a solicitat să 
confirme și să impună executarea hotărârii instanței competente pe chestiuni comerciale din 
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Marrakesh. Comisia urmărește îndeaproape evoluția cazului, în cooperare strânsă atât cu 
Delegația UE la Rabat, cât și cu Ambasada Spaniei din Maroc. Cu toate acestea, atât timp cât 
cauza se află pe rol pe lângă instanțele marocane, Comisia nu are competența de a interveni. 

De asemenea, Comisia ar dori să atragă atenția petiționarei asupra Tratatului bilateral Spania-
Maroc din 1989 privind promovarea reciprocă și protecția investițiilor. Tratatul menționat 
cuprinde o serie de standarde înalte privind protecția juridică, care poate fi executată direct de 
investitorul prejudiciat împotriva statului-gazdă a investiției sale prin arbitraj internațional.

În prezent, nu există niciun acord între Uniunea Europeană și Maroc privind protecția 
investițiilor, care reprezintă totuși un element esențial al acordurilor de liber schimb 
aprofundate și cuprinzătoare care vor fi negociate în viitor cu patru state Euromed (Egipt, 
Tunisia, Iordan și Maroc). Comisia speră că includerea standardelor înalte de protecție a 
investițiilor în aceste acorduri viitoare va contribui la îmbunătățirea securității juridice și a 
stabilității investițiilor UE în regiune. 

Comisia nu poate interveni în cauzele juridice care se află pe rol la instanțele naționale din 
Maroc. Cu toate acestea, Comisia sprijină eforturile depuse pentru accelerarea hotărârii finale 
în cazul acestui litigiu.


