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 1-1صاحبا البالغ ،املق ّدم يف  15أيلول/سبتمرب  ،2015مهزا إيرمزا إليزابيزث مزاكينني ابنكزا
وتيوفيل ززو فرانن ززديز بريي ززز .وكالمه ززا موا ن ززان إس ززبانيان ول ززدا يف  ٧آب/أغس ززط  ،1٩٤5و1٦
آذار/مززارس  ،1٩٤0علززى التزواي .ويززدعيان أهنمززا ضززحيتا انتهززام إسززبانيا للمززادتني  2و 11مززن
العه ز ززد .ول ز ززد دخ ز ززل الربوتوك ز ززول االختي ز ززاري حي ز ززز الند ز ززاذ ابلنس ز ززبة للدول ز ززة الط ز ززرف يف  5أاير/
مايو  .201٣ومتثل صاحيب البالغ حمامية.
 2-1ويف  1كانون األول/ديسمرب  ،2015سجلت اللجنة البالغ و لبت إىل الدولة الطرف
اختززاذ تززدابري م لتززة ملنززا إخززالء صززاحيب الززبالغ مززن منز مززا يف ّإابن ن ر ززا يف الق ززية .ويف 1٩
متوز/يوليه ّ ،201٦لررت اللجنة سحب لبها اختاذ تدابري م لتة.
 ٣-1ويف ذا القرار ،تبزدأ اللجنزة بتقزدمي مزوجز للمعلومزات واحلجز الزا لزدمها الطرفزان مزن
دون أن تعرب عن وجهات ن ر ا ،مث تشرع يف حبث املسائل املتصلة مبقبولية البالغ.

ألف -موجز املعلومات واحلجج اليت قدمها الطرفا
الوقائع كما قدمها صاح ا ال
 1-2يعز ززيح صز ززاحبا الز ززبالغ يف شز ززقة يف ملقز ززة منز ززذ عز ززام  .1٩٩٦ويف  2٩كز ززانون الثز ززا /
يناير  ،200٧ولّا السيد فراننديز برييز عقداً خاصاً مزا شزركة خاصزة لشزراء شزقة يف عمزارة ليزد
البناء يف ملقة .وح ّدد سعر البيا يف  ٣٤٣ ٤٧0يورو وولا االتدزا علزى أسزاس اخلصزائيت الزا
ت منها الكتيب الدعائي للعمارة .وس ّدد صاحب البالغ مبلغ  ٨٧ ٦٩٤يورو ات كدفعة أولية
يف انت ار االنتهاء من بناء العمارة .ويدفا صاحبا البالغ أبن السيد فراننديز برييز اشزى العقزار
البنته وأبن السيدة ماكينني ابنكا مل تشارم يف املعاملة ومل تكن تعلم هبا البتة.
 2-2ويف ززور البن ززاء ،الح ززر الس ززيد فرانن ززديز بريي ززز إدخ ززال ت ي ززريات جو ري ززة عل ززى واجه ززة
عمزا جززاء يف الكتيزب الززدعائي.
العمزارة ،و زو مززا يعزو أن واجهتهزا النهائيززة سزتكون تلدززة كثزرياً ّ
وألنه ال يتدزق مزا زذل الت يزريات فانزه اتصزل يف  20حزيران/يونيزه  ،200٨ابلشزركة ،مزن خزالل
وكيلهززا العقززاري ،و لززب إل ززاء العقززد واسززىداد املبززالغ املدفوعززة .وي كززد صززاحبا الززبالغ أن الشززركة
مل ترد على لبهما ،وأنه لب إليهما بعد عام من ذلك توليا وثيقة نقل امللكية.
 ٣-2ويف  2٦نيسززان/أبريل  ،2010رفعززت الشززركة دعززو ضززد السززيد فراننززديز برييززز أمززام
احملكمة االبتدائية رلم  1٨يف ملقة (احملكمة رلزم  ،)1٨لطلزب تنديزذ العقزد املولزا يف  2٩كزانون
الثا /ينززاير  200٧ودفززا املبلززغ اإللززاي للبيززا ابإلضززافة إىل  10يف املائززة كدائززدة عززن كززل سززنة
أتخززري يف التسززديد .ويف إ ززار ززذل اإلج زراءات ،رفززا السززيد فراننززديز برييززز دعززو م ززادة ضززد
الشركة لعدم الوفاء ابلعقد األصلي.
 ٤-2ويف  22ك ززانون األول/ديس ززمرب  ،2010رف ززت احملكم ززة رل ززم  1٨ال ززدعو امل ز ززادة
املرفوعة من السيد فراننديز برييز ،وأمرتزه ابلوفزاء ابلعقزد املزربم يف  2٩كزانون الثا /ينزاير .200٧
وذكرت احملكمة أن الت يريات الا أدخلت على الواجهة أملتها أسباب فنية تتعلق ابألمن وصيانة
العمارة والكداءة يف استخدام الطالة .و ذل الت يزريات ينب زي اعتبار زا نسزيناً للعقزار ومل يكزن زا
أتثززري يف عمليززة شزراء الشززقة أو يف سززعر ا .ومنحززت احملكمززة السززيد فراننززديز برييززز مهلززة شززهرين
لتسديد مبلغ  255 ٧٧٦يورو ات ابإلضافة إىل  10يف املائة كدائدة عن التأخري يف التسديد.
2

GE.19-04903

E/C.12/65/D/9/2015

 5-2و ع ز ززن الس ز ززيد فرانن ز ززديز بريي ز ززز يف ز ززذا القز ز زرار أم ز ززام احملكم ز ززة العلي ز ززا مبلق ز ززة .ويف 15
شززباط/فرباير  ،201٣رف ززت احملكمززة العليززا الطعززن ،مشززرية إىل أن ادعززاءات صززاحب الطعززن
الرئيسز ززية تسز ززتند إىل اعىاضز ززات ذات دوافز ززا لاليز ززة ولز ززي موضز ززوعية و ز ززي غز ززري كافيز ززة لتربيز ززر
إهناء العقد.
 ٦-2ويف  1٧حزيران/يونيه  ،201٣ل ّدم السيد فراننديز برييز لب إندزاذ احلقزو الدسزتورية
إىل احملكمززة الدسززتورية .وادعززى أن حقززه يف احلصززول علززى سززبيل انتصززاف ل ززائي فعززال ،علززى
النحو املنصوص عليه يف املادة  )1(2٤من الدستور ،لد انتهك.
 ٧-2ويف  2٩تشرين األول/أكتوبر  ،201٣أمزرت احملكمزة رلزم  1٨صزاحب الزبالغ ابلوفزاء
ابلتزاماته التعالديزة ،وتسزديد مبلزغ  ٣٨0 0٨٨.15يورو زات (أصزل الزدين) و 11٤ 000يزورو
(فائزدة التززأخر يف التسزديد) .وبوشززرت إجزراءات مصزادرة حتلكززات صززاحيب الزبالغ ،مبززا يف ذلززك
شقة األسرة الا يعيشون فيها منذ عام .1٩٩٦
 ٨-2ويف  12شز ززباط/فرباير  ،201٤رفعز ززت السز ززيدة مز ززاكينني ابنكز ززا دعز ززو أمز ززام احملكمز ززة
رلم  1٨للطعن يف القزرار املز ر  2٩تشزرين األول/أكتزوبر  .201٣و البزت ابعتبزار نديزن السزيد
فراننزديز برييزز هزال الشزركة اخلاصزة ندينزا فززردايً يقزا علزى عاتقزه وحزدل وال ألز األمزالم املشززىكة.
ويف  ٦آذار/مززارس  ،201٤رف ززت احملكمززة  1٨دعوا ززا .و عنززت يف ززذا القزرار أم زام احملكمززة
العليا مبلقة .ويف أعقاب تقدمي الطعن ،علّق إنداذ أمر احملكمة رلم .1٨
 ٩-2ويف  1٧آذار/مززارس  ،201٤خلصززت احملكمززة الدسززتورية ،متشززياً مززا املززادة )1(2٤1
م ززن الق ززانون األساس ززي للس ززلطة الق ززائية ،إىل ع ززدم مقبولي ززة ل ززب الس ززيد فرانن ززديز بريي ززز لع ززدم
استندادل سبل االنتصاف الق ائية السابقة وعدم لب إل اء أمر اإلنداذ لبزل تقزدمي لزب إندزاذ
احلق ززو الدس ززتورية .ويز ز ّدعي ص ززاحبا ال ززبالغ أن لز زرار احملكم ززة الدس ززتورية يتع ززار م ززا سز زوابقها
الق زائية بشزأن اسززتنداد سزبل االنتصززاف الق زائية كمزا ززو منصزوص عليززه يف لرار زا املز ر 1٩
كانون األول/ديسمرب .201٣
 10-2ويف  2٦آذار/مززارس  ،201٤لززدم السززيد فراننززديز برييززز شززكو إىل احملكمززة األوروبيززة
حلقززو اإلنسززان حيززث زعززم انتهززام حقززه املكدززول يف الدقززرة  1مززن املززادة ( ٦احلززق يف حماكمززة
عادلززة) مززن االتداليززة األوروبيززة حلمايززة حقززو اإلنسززان واحل زرايت األساسززية (االتداليززة األوروبيززة
حلقو اإلنسان).
 11-2ويف ولز ززت الحز ززق ،رفز ززا صز ززاحبا الز ززبالغ والشز ززركة دعز ززاو أمز ززام احملكمز ززة رلز ززم  .1٨ويف 1٦
شباط/فرباير  ،2015أمرت احملكمة رلم  1٨ابستئناف إنداذ لرار ا امل ر  ٦آذار/مارس .201٤
 12-2ويف  2نيسز ززان/أبريل  ،2015خلصز ززت احملكمز ززة األوروبيز ززة حلقز ززو اإلنسز ززان إىل عز ززدم
مقبوليزة لززب صززاحيب الززبالغ ألنززه ال ألتثززل الشززروط املنصززوص عليهززا يف املززادتني  ٣٤و ٣5مززن
االتدالية األوروبية حلقو اإلنسان.
 1٣-2ويف  15أيلول/سززبتمرب  ،2015رف ززت احملكمززة العليززا مبلقززة عززن السززيدة مززاكينني ابنكززا.
ويف  2٨تشرين األول/أكتوبر  ،2015لدمت الشركة ،بناء علزى لزب احملكمزة رلزم  ،1٨الواثئزق
املتعلقة بتسجيل العقزار وسزعرل و لبزت إىل احملكمزة نديزد موعزد إلجزراء منالصزة علنيزة .ويزدعي
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صاحبا البالغ أنه ال توجد سبل انتصاف حملية ملنا عملية إخالئهم القسري ،وأن عزر منز مزا
ملنالصة علنية ابت وشيكاً.
الشكوى
 1-٣ادعى صاحبا البالغ أن حقولهما املكدولزة مبوجزب املزادتني  2و 11مزن العهزد انتهكزت.
وعلى الرغم من أن السيدة ماكينني ابنكا ،زوجة السيد فراننزديز برييزز ،مل تشزارم يف شزراء العقزار
املعززو ومل تكززن رف زاً يف اإلج زراءات الرئيسززية املتعلقززة بصززالحية العقززد ،فاهنززا أشززعرت أبن منزززل
األسرة موضوع إجراءات تنديذ ل زائي ولزد يعزر ملنالصزة علنيزة .ويز ّدعي صزاحبا الزبالغ وجزود
خطر حقيقي أن يعر منزل األسرة ملنالصة علنيزة ألن القيمزة احلاليزة للعقزار املتنزازع عليزه ابتزت
أدىن بكثززري حززا كانززت عليززه عنززد توليززا السززيد فراننززديز برييززز العقززد .وعززالوة علززى ذلززك ،ت ززمن
العقد بنوداً تعسدية تدر دفا مبلغ ليمته  10يف املائة كدائدة عن كل سنة أتخري يف التسزديد.
وي كزد صززاحبا الزبالغ أن القززانون اإلسزبا يززنيت علززى أن أي عقزار يشزىيه أحزد الزززوجني يصززب
جزءاً من ملكيزة الززوجني املشزىكة وعلزى أن أي مسز ولية عزن زذل امللكيزة املشزىكة ،مبزا يف ذلزك
أي ديززن مىتززب عل ززى ش زرائها ،ززب لبو ززا م ززن كززال ال زززوجني لكززي ي ززتحمال مس ز وليتهما عل ززى
حد سواء.
 2-٣ومبوجززب املززادة  )٣(5٦1مززن لززانون اإلج زراءات املدنيززة ،ال ألكززن لطعززن يف أمززر إج زراء
منالصة علنية إيقاف إجراءات التنديذ .ولذلك ،ي ّدعي صاحبا البالغ أن عر إلامتهما الدائمة
لعملية منالصة علنية ابت وشزيكاً وأنزه ألكزن مباشزرة اإلجزراءات ذات الصزلة يف أي ولزت .وألن
إجراءات التنديذ ال تت من ضماانت ل ائية كافية ،فاهنا تشكل انتهاكاً للمادة  11من العهد.
 ٣-٣ويش ززري ص ززاحبا ال ززبالغ إىل امل ززادة  2م ززن العه ززد والتعليق ززني الع ززامني للجن ززة رل ززم  ٤و٧
ويدفعان أبن تشريا الدولة الطرف ب أن يت من ضماانت للحمايزة مزن اإلخزالء القسزري(.)1
ويف املمارسة العملية ،ال نىم إجراءات تنديذ الر ن العقاري مبدأ املسزاواة يف وسزائل الزدفاع ألن
الطعون يف األحكام الا لزد تد زي إىل إخزالء لسزري ال ألكنهزا اإلشزارة إىل وجزود بنزود تعسزدية
يف عقود الر ن العقاري وال تنطوي على أثر إيقزايف .ويشزري صزاحبا الزبالغ إىل أن الدولزة الطزرف
ع ز ّدلت التش زريعات ذات الصززلة تج زراءات تنديززذ الززر ن العقززاري يف عززام  ،201٣لكززن القززانون
احلاي ال يوفر محاية فعلية للحق يف السكن عندما تت من عقود الر ن العقاري بنوداً تعسدية(.)2
وي ززنيت احلك ززم االنتق ززاي الراب ززا للق ززانون رل ززم  201٣/1بش ززأن الت ززدابري الرامي ززة إىل تعزي ززز محاي ززة
أصزحاب الزر ن العقززاري وإعزادة يكلززة الزديون وتزوفري السززكن االجتمزاعي ،علززى مزن األ زراف
يف إجز زراءات التندي ززذ اقاري ززة ول ززت ب ززدء ند ززاذ الق ززانون (يف  15أاير/م ززايو  )201٣مهل ززة ش ززهر
واحد ،اعتباراً من اليوم التاي لبدء نداذل ،لتقدمي لب استثنائي من أجل االعىا علزى التنديزذ
على أساس أسباب عن جديدة.

__________

()1
()2

التعليق العام رلزم  )1٩٩1(٤بشزأن احلزق يف السزكن املالئزم ،الدقزرة  ،1٨والتعليزق العزام رلزم  )1٩٩٧(٧بشزأن
احلق يف السكن املالئم :حاالت إخالء املساكن ابإلكرال ،الدقرة .٨
ان ززر الدقززرة  50مززن ل زرار حمكمززة العززدل التابعززة لالنززاد األورول املتعلززق ابلق ززية Juan Carlos Sánchez

)Morcillo y María del Carmen Abril García c. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (C-169/14

وامل ر  1٧متوز/يوليه  ،201٤حيث ورد أن الن ام القانو الواجب التطبيق ال ينيت على لواعد إجرائيزة كافيزة
ملنا استمرار تطبيق بند غري عادل يت منه الصك املنشئ للر ن العقاري.
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 ٤-٣ويف ل ززية ص ززاحيب ال ززبالغ ،ب ززدأت احملكم ززة  1٨بتعلي ززق إجز زراءات التندي ززذ يف أعق ززاب
الطعززن املقززدم مززن السززيدة مززاكينني ابنكززا لكنهززا لززررت يف  1٦شززباط/فرباير  ،2015بنززاء علززى
لب السيد فراننديز برييز ،استئناف اإلجراءات.
 5-٣وحرمت السيدة ماكينني ابنكا مزن حقهزا يف احملاكمزة وفزق األصزول القانونيزة ألن منز زا
خي ززا إلجزراءات تنديززذ ولززد يز مر تخالئهززا منززه علززى الززرغم مززن أهنززا مل تشززارم يف عمليززة البيززا،
ومل تذكر يف وثيقة نقل امللكية ،ومل تكن رفاً يف اإلجراء التدسريي الالحق .وير صاحبا الزبالغ
أن املشىيني يف ل يتهما زربان علزى دفزا ابزن اب زر ،وكزذلك فوائزد ورسزوم ،لشزركة البنزاء ،و زو
ما لد يسدر عن فقدان بيتيهما معاً.
م حظات الدولة الطرف بش املق ولية
 1-٤يف  21ك ززانون الثا /ينز ززاير  ،201٦ل ز ز ّدمت الدولز ززة الطز ززرف دفوعاهتز ززا بشز ززأن مقبوليز ززة
البالغ.
 2-٤وتش ز ززري الدول ز ززة الط ز ززرف يف البداي ز ززة إىل أن ادع ز ززاء انته ز ززام امل ز ززادة  11حك ز ززن يف حال ز ززة
السيدة ماكينني ابنكا فقط وغري حكن يف حالة السيد فرياننزديز برييزز ،ألهنزا زي الطزرف الوحيزد
يف الطعن الذي لز ّدم ضزد أمزر احملكمزة رلزم  1٨القاضزي بعزر حتلكزات الززوجني املشزىكة علزى
منالصززة علنيززة ورف ز يف  ٦آذار/مززارس  .201٤وت ززيا الدولززة الطززرف أن السززيدة مززاكينني ابنكززا
تنتقد يف عنها ن ام املمتلكات الزوجية املشىكة الذي تقيدت به وعاً والذي ال يكتسي ابعاً
إجبارايً مبوجب القانون اإلسبا .
 ٣-٤وتر الدولة الطرف أن البالغ يش ّكل إساءة الستخدام احلق يف تقدمي بالغ مبا يشزكل
انتهاك زاً للمززادة ()2(٣و) مززن الربوتوكززول االختيززاري .وتشززري إىل أن حتلكززات الزززوجني املشززىكة
الز ززا صز ززودرت تتمثز ززل يف من ز ززلني مسز ززجلني نز ززت الز ززرلم  5٤٨٩والز ززرلم /٣٧00ابء يف سز ززجل
املمتلكززات مبلقززة .غززري أن الوثيقززة الصززادرة عززن سززجل بلديززة ملقززة واملقدمززة مززن صززاحيب الززبالغ
تشري إىل إلامتهما يف مكان آخر.
 ٤-٤وتززدفا الدولززة الطززرف أبن صززاحيب الززبالغ مل يسززتنددا سززبل االنتصززاف احملليززة حيززث إن
البالغ يشري إىل جمموعتني مندصزلتني مزن اإلجزراءات الق زائية أب زراف تلدزة .وتتمثزل ا موعزة
األوىل يف اإلجزراء التدسززريي املتصززل بعززدم تنديززذ السززيد فراننززديز برييززز العقززد واملد ززي إىل حكززم
ابتززدائي يطالبززه بتسززديد الززدين الززذي علززى عاتقززه .وال يشززار إىل السززيدة مززاكينني ابنكززا كطززرف
مت ّرر أو حىت كطرف معو يف زذل اإلجزراءات أو يف الطعزون املق ّدمزة مزن السزيد فراننزديز برييزز
أمززام احملكمززة الدسززتورية واحملكمززة األوروبيززة حلقززو اإلنس زان .وتززدفا الدولززة الطززرف أبن السززيد
فراننزديز برييززز مل يسززتندد سززبل االنتصززاف احملليززة سززو فيمززا يتعلززق هبززذل ا موعززة مززن اإلجزراءات
الززا تسززتند إىل مززاعم انتهززام حقززه يف سززبيل انتصززاف ل ززائي فعززال .وتتمثززل ا موعززة الثانيززة يف
تنديذ القرارات الق ائية .وتر الدولة الطرف أن ذل ا موعة من اإلجراءات مندصزلة متامزاً عزن
اإلجراء التدسريي ولد بوشرت بطلب من الزدائن .ويكمزن ال زر مزن زذل اإلجزراءات يف تنديزذ
القرار السابق القاضي مبصادرة اثنني مزن املمتلكزات املشزىكة لصزاحيب الزبالغ اللزذين يعيشزان يف
إ ززار ن ززام املمتلكززات الزوجيززة املشززىكة .وتت ززمن إج زراءات التنديززذ إج زراء مندص زالً تعززار فيززه
السيدة ماكينني ابنكا مصادرة املمتلكزات املشزىكة مزن خزالل تشزكيكها يف بيعزة الزدين .و زذا
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القرار املتخذ فيما يتعلق هبذا اإلجراء و الذي ي ّدعي صزاحبا الزبالغ انتهاكزه للمزادة  .11وتزر
الدولززة الطززرف أن سززبل االنتصززاف املتصززلة هبززذا اإلج زراء مل تسززتندد وأن السززيدة مززاكينني ابنكززا
كانززت ،علززى كززل حززال ،الطززرف الوحيززد يف اإلج زراءات املطعززون فيهززا .وبنززاء علززى ذلززك ،ت كززد
الدولززة الطززرف أن انتهززام املززادة  11مل حيززت بززه سززو فيمززا يتعلززق هبززذا اإلجزراء وأنززه ينطبززق علززى
السيدة ماكينني ابنكا وحد ا وأن سبل االنتصاف احمللية مل تستندد.
 5-٤وتش ّدد الدولة الطرف علزى أنزه مل هزر أي مصزادرة للمنززل الزدائم لصزاحيب الزبالغ ،وأنزه
مل ي زززعم يف إ ززار س ززبل االنتص ززاف احمللي ززة س ززو ح ززدوت انتهاك ززات للح ززق يف س ززبيل انتص ززاف
ل زائي فعزال ،وذلزك فقزط يف حالزة السزيد فراننزديز برييزز ،وأن السزيدة مزاكينني ابنكزا مل تسزتندد
سبل االنتصاف احمللية.
 ٦-٤وتر الدولة الطرف أن البالغ يتناىف ما أحكام العهد ،وال يستند إىل أساس ،ويشزكل
إساءة الستخدام احلق يف تقدمي البالغات ،ألنه ينبثزق مزن اسزتثمار عقزاري ولزي مزن شزراء حمزل
إلامة رئيسي ،وألن منزل صاحيب البالغ مل خي ا للمصادرة لط.
تعليقات صاحيب ال

على م حظات الدولة الطرف بش املق ولية

 1-5يف رسززالة م رخززة  ٩آذار/مززارس  ،201٦لززدم صززاحبا الززبالغ تعليقاهتمززا بشززأن مقبوليززة
ال ززبالغ .وفيم ززا يتعل ززق مبالح ززة الدول ززة الط ززرف أن ال ززبالغ ال يس ززتند إىل أس ززاس ،ي ززدفا ص ززاحبا
الززبالغ أبن السززيدة مززاكينني ابنكززا ت ز ّدعي أن احملززاكم ال تطبززق علززى مززو سززليم ن ززام املمتلكززات
الزوجية املشىكة .ويشري صاحبا البالغ إىل املادتني  1٣٦2و 1٣٧٧من القانون املد اإلسبا
اللتززني تسززتوجبان احلصززول علززى موافقززة كززال الزززوجني للتصززرف يف املمتلكززات املشززىكة .ويززدفعان
أبنززه يف إ ززار القززانون املززد  ،ال يعتززرب عقززار اشزىال السززيد فراننززديز برييززز البنتززه ،مززن دون موافقززة
زوجتززه ،ملكيززة مشززىكة .ولززذلك ،ينب ززي أال خت ززا السززيدة مززاكينني ابنكززا إلجزراءات تنديززذ لزرار
انت عن إجراء تدسريي مل تشارم فيه ويتعلق بعملية شراء مل توافق عليها.
 2-5ويشز ّكك صزاحبا الززبالغ يف أتكيزد الدولزة الطززرف أهنمزا أسزاءا اسززتخدام احلزق يف تقززدمي
البالغ ز ززات ألن ز ززه مل يك ز ززن مق ز ززرراً مص ز ززادرة مك ز ززان إلامتهم ز ززا الرئيس ز ززي .ويشز ز زريان إىل أن امللكي ز ززة
رلم  5٤٨٩وامللكية رلم /٣٧00ابء اللتني حددهتما الدولة الطرف على أهنما لابلتان للمصزادرة
تبلغ ليمتهما  11٦ 2٧٦يورو ات و 111 ٧20يزورو علزى التزواي .وال ي طزي إلزاي ليمتهمزا
حززىت نصززا املبلززغ احملززدد يف أمززر التنديززذ والبززالغ  ٣٨0 0٨٨يورو ززات كأصززل الززدين ابإلضززافة
إىل  11٤ 000يز ززورو كدائز ززدة .ومز ززن مث ،فانز ززه يف حز ززال اسز ززتمرار إج ز زراءات التنديز ززذ الق ز ززائي،
سززيطردان مززن إلامتهمززا الرئيسززية (وإن مل ززر إدراجهززا بعززد يف أمززر املصززادرة) ألن اإلجزراء ينطبززق
علززى جممززوع حتلكززات السززيد فراننززديز برييززز ،وألنززه ،علززى وجززه اخلصززوص ،يتعززني علززى صززاحيب
الززبالغ دفززا السززعر احملززدد عنززد توليززا عقززد الش زراء  -أي ّإابن الدقاعززة العقاريززة  -ودفززا  10يف
املائة كدائدة عن التأخري يف التسديد ب الن ر عما إذا كان تقدير ليمزة حتلكاهتمزا لزد ّّ إابن
أزمة عقارية.
 ٣-5وحي ززاج ص ززاحبا ال ززبالغ أبن ل ززيتهما مش ززمولة مبجموع ززة واح ززدة فق ززط م ززن اإلج ز زراءات
الق ائية ،و ي اإلجراء التدسريي وتنديزذل الالحزق .ومهزا يقزران أبن أ زراف اإلجزراء التدسزريي خيتلدزون
عن أ رف إجراء التنديذ ،و ذا أحد أسباب تقزدألهما الزبالغ يف املقزام األول ،إذ إن احلكزم التدسزريي
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يشمل السيدة ماكينني ابنكا ما أنه يتعلق بعدم تنديذ السيد فراننديز بنود العقد .ويزذ ّكر صزاحبا
الززبالغ أبهنمززا اسززتنددا ليززا سززبل االنتصززاف احملليززة فيمززا يتعلززق ابحلكززم التدسززريي .وفيمززا يتعلززق
ابستنداد سبل االنتصاف احمللية فيما يتصل ابنتهام املادة  ،11يك ّزرر صزاحبا الزبالغ أن الطعزون
فعاالً كوهنا ال تنطوي على أثر إيقزايف.
يف إجراءات اإلخالء يف إسبانيا ال تش ّكل سبيل انتصاف ّ
وابإلضززافة إىل ذلززك ،يززدفعان أبن انتهززام املززادة  11ج زراء تنديززذ اإلج زراء التدسززريي أل ز السززيد
فراننزديز برييزز أي زاً ،وال يثزار فقزط يف سززيا الطعزن املقززدم مزن السزيدة مززاكينني ابنكزا .و كززذا،
فانه يسري على كل منهما.
 ٤-5وفيمززا يتعلززق بتأكيززد الدولززة الطززرف أن الززبالغ يتعززار مززا أحكززام العهززد ألن السززيد
فراننززديز برييززز مسززتثمر ولززي مسززتهلك ،يش ز ّدد صززاحبا الززبالغ علززى أن السززيد فراننززديز برييززز
اشززى املنزززل البنتززه .و كززذا ،فززان األمززر يتعلززق بعمليززة ش زراء فرديززة ابسززم السززيد فراننززديز برييززز
ألغرا السكن ولي بعمليزة اسزتثمارية ا زدف منهزا م زاعدة ثزروة الززوجني يف إ زار ملكيتهمزا
املشىكة.
م حظات الدولة الطرف بش األسس املوضوعية
 1-٦يف رد م ز ر  ٣1أاير/مززايو  ،201٦لززدمت الدولززة الطززرف مالح اهتززا بشززأن األس ز
املوضوعية للبالغ ،مبيِّّنة أنه مل حيدت أي انتهام ألحكام العهد.

 2-٦وتشز ززري اللجنز ززة إىل أن السز ززيد فراننز ززديز برييز ززز أ ز ززز اسز ززتثماراً عقز ززارايً ابسز ززتخدام أم ز زوال
مكتسز ززبة أثنز ززاء فز ززىة الز زززوا  .و كز ززذا ،يعتز ززرب الز ززدين مشز ززىكاً أي ز زاً ،أي أنز ززه يقز ززا علز ززى عز ززاتق
الزوجني معاً.
 ٣-٦وتزر الدولززة الطزرف أنززه لزد حيززدت انتهززام للعهزد إذا مل تززت لصزاحيب الززبالغ ،يف حالززة
مواجهتهمزا إخزالء مدىضزاً ،املزوارد أو احلمايزة القانونيززة املنصزوص عليهزا يف املزادة  11مزن العهززد
والتعليقني العامني رلم  ٤و .٧وتنيت املادة  5٤1من لانون اإلجراءات املدنيزة املعنونزة "عمليزات
التنديززذ فيمززا يتعلززق ابملمتلكززات املشززىكة" ،علززى وجززوب إخطززار الطززرف غززري املززدين ببززدء إجزراء
التنديززذ فيمززا يتعلززق ابلززديون الززا تعالززد عليهززا الطززرف ا خززر حليززازة حتلكززات مشززىكة .وألكززن
الطعن يف لرار مباشرة إجزراءات التنديزذ .و زوز لززو الطزرف موضزوع إجزراءات التنديزذ أن يطعزن
فيززه علززى أسززاس أن الززدين لززي مشززىكاً أو علززى أسززاس األسززباب الشززكلية واملاديززة ندسززها الززا
تنطبق على الطزرف ا خزر .و كزذا ،يشزري صزاحبا الزبالغ إىل القزرار  C-169/14الزذي صزدر عزن
حمكمززة العززدل التابعززة لالنززاد األورول والززذي يق ززي أبن ن ززام إندززاذ الززر ن العقززاري اإلسززبا
ال يسززم لخشززخاص املعنيززني أبن يطعنزوا يف األسز املوضززوعية لق ززيتهم ،أي ،يف ززذل احلالززة،
يف الطززابا التعسززدي لبنززود عقززد الززر ن العقززاري ابعتبززارل وثيقززة رقيززة .وال تنطبززق ززذل الس زوابق
الق ائية علزى زذل الق زية ألهنزا ال تتعلزق تجزراء تنديزذ ل زائي بوشزر رداً علزى عزدم سزداد ديزن
م زرتبط مبلكيززة مشززىكة ،وأتيحززت يف إ ززارل للسززيدة مززاكينني ابنكززا إمكانيززة إاثرة مسززائل تتعلززق
ابألسز املوضززوعية .وختلززيت الدولززة الطززرف إىل أنززه توجززد ،يف حالززة صززاحيب الززبالغ ،ضززماانت
لانونية بشأن احلماية من اإلخالء تتماشى ما العهد.
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 ٤-٦وتذ ّكر الدولة الطرف أبن اثنني من حتلكات صاحيب البالغ كاان لزد صزودرا حزىت اتريزخ
صززدور املززذكرة الشززدوية ،ومل يكززن أي منهمززا حمززل إلامززة دائمززة مززا .ولززذلك ،فمززن الواض ز أنززه
ال يوجد أي انتهام حلق صاحيب البالغ يف السكن الالئق.
تعليقات صاحيب ال

على م حظات الدولة الطرف بش األسس املوضوعية

 1-٧يف  2٤نيسززان/أبريل  ،201٧ل ز ّدم صززاحبا الززبالغ تعليقاهتمززا علززى األس ز املوضززوعية
للززبالغ .ومهززا ي ز ّدعيان أن خطززر مصززادرة منزززل أس زرهتما حقيقززي ألن اإلج زراءات الق ززائية جاريززة
وألن ليززا حتلكززات صززاحيب الززبالغ لابلززة للمصززادرة كززون األمززر يتعلززق تج زراء تنديززذ ل ززائي.
وي ز ّدعي ص ززاحبا ال ززبالغ أي زاً أن ززه ح ززىت يف ح ززال مص ززادرة منزليهم ززا ،ل ززن ألك ززن تس ززديد ال ززديون
ابلكامل ألن سعر البيا أعلى بكثري من السعر الزذي ألكزن احلصزول عليزه يف السزو حاليزاً .ويف
حني ي ل السعر التعالدي ألثل مبلغ الدين ،تقيم أصو ما بسعر السو احلالية.
 2-٧وع ززالوة عل ززى ذلز ززك ،مل تك ززن السز ززيدة م ززاكينني ابنك ززا رف ز زاً يف العق ززد وال يف اإلج ز زراء
التدسريي ،وابلتاي يتعزذر عليهزا الزدفاع عزن ندسزها .ويالحزر صزاحبا الزبالغ التنزال بزني عزدم
توفري احلماية ما يف مواجهة الدين وتوفري زا للشزركة الزا تواجزه حالزة إفزالس ويسزتديد أع زا ا
من ن ام محاية لوي مبا فيه الكداية ملنا ت رر م من ديون الشركة.
ويكرر صاحبا البالغ أن الولائا تشري إىل انتهام حقهما يف السكن الالئق على النحزو
٣-٧
ّ
املنصوص عليه يف املادة  11من العهد.

ابء -نظر اللجنة يف مق ولية ال
 1-٨لبل الن ر يف أي ادعاء يرد يف بالغ ما ،زب علزى اللجنزة أن تقزرر مزا إذا كزان الزبالغ
مقبوالً أم ال مبوجب الربوتوكول االختياري.
 2-٨ونيط اللجنة علماً حبجة الدولة الطرف أن البالغ غري مقبول مبوجزب املزادة  )1(٣مزن
الربوتوكول االختياري ابلن ر إىل وجود إجراءين مندصزلني  -اإلجزراء التدسزريي وإجزراء التنديزذ -
وإىل عدم استنداد ليا سبل االنتصاف احمللية سو من لبل السيد فراننزديز برييزز ،حيزث ّادعزى
انتهز ززام حقز ززه يف سز ززبيل انتصز ززاف ل ز ززائي فعز ززال أمز ززام احملكمز ززة الدسز ززتورية ،يف حز ززني مل تطعز ززن
السيدة ماكينني ابنكا يف لرار احملكمة العليا املتعلق تجراء التنديذ.
 ٣-٨وتالحر اللجنة أن صاحيب البالغ يدفعان أبن ل زيتهما مشزمولة مبجموعزة واحزدة مزن
اإلج زراءات الق ززائية ،وأبهنمززا اسززتنددا سززبل االنتصززاف احملليززة فيمززا يتصززل ابحلكززم التدسززريي،
وأبن الطعون املقدمة ال تش ّكل سبيل انتصاف فعاالً ألن إجراءات اإلخالء يف إسبانيا ال تسم
تيقززاف التنديززذ خززالل فززىة الطعززون .وتالحززر اللجنززة أي زاً أن السززيد فراننززديز برييززز عززن يف
ل ز زرار احملكمز ززة رلز ززم  1٨امل ز ز ر  22كز ززانون األول/ديسز ززمرب  2010وم ز ززى يف ذلز ززك إىل حز ززني
بلوغ ززه احملكم ززة الدس ززتورية حي ززث ادع ززى انته ززام حق ززه يف س ززبيل انتص ززاف ل ززائي فع ززال ،وأن
السيدة ماكينني ابنكا عنت يف تنديذ القرار ،الذي علّق مث است نا يف  ٦آذار/مزارس ،201٤
وابلتاي استنددت ليا سبل االنتصاف الدعالة ملنا التنديذ .لذا ،تر اللجنة أن صزاحيب الزبالغ
اسززتنددا ليززا سززبل االنتصززاف املتاحززة ،وأن بالغهمززا مقبززول وفق زاً للدقززرة  1مززن املززادة  ٣مززن
الربوتوكول االختياري.
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 ٤-٨وتالحر اللجنة كذلك ّادعاء صاحيب البالغ انتهام حقولهما مبوجب املادتني  2و11
من العهد ألنه على الرغم من أن السيدة ماكينني ابنكزا مل تكزن رفزاً يف اإلجزراء الرئيسزي املتعلزق
بصززالحية العقززد ،يوجززد احتمززال كبززري أن يعززر منزززل األسززرة ملنالصززة علنيززة .ويف ززذا الصززدد،
تشري اللجنة إىل مالح ات الدولة الطرف الا تديزد أبن الزبالغ ال يسزتند إىل أسزاس ألنزه يتعلزق
ابستثمار عقاري ولي بعملية شراء حمل إلامة رئيسي ،وأبن منزل صاحيب البالغ مل يصادر لط.
وتالحززر اللجنززة أي زاً أن احملكمززة رلززم  1٨مللقززة ابشززرت إجزراءات مصززادرة اثنززني مززن حتلكززات
صززاحيب الززبالغ لكنهززا مل تشززمل منز مززا الرئيسززي .ومل يززدعم صززاحبا الززبالغ مبززا يكدززي مززن األدلززة
سيتعرضززان ل خززالء القس ززري،
ّادعاءمهززا أن منز مززا الرئيسززي مه ززدد مبصززادرة وشززيكة ،أو أهنم ززا ّ
أو أن حقهما يف السكن لد ينتهك نتيجة لذلك .ومل يبيّنا مبا يكدزي أهنمزا سيتعرضزان ابلتأكيزد،
يف حال تواصل إجراء التنديذ الق ائي ،ل خالء من إلامتهما الرئيسية الا مل ر مصادرهتا لط.
ومن املدى أن تسم الولائا املقدمة يف البالغ للجنة على األلل بتقييم ما إذا كانزت تكشزا
أم ال عززن انتهززام للعهززد .وإذ أتخززذ اللجنززة يف اعتبار ززا أن اإلجزراءات الق ززائية الززا أشززار إليهززا
صاحبا البالغ مل ت ثر سلباً يف وضا منز مزا وأهنمزا مل يثبتزا حرماهنمزا مزن احلزق يف السزكن الالئزق
أو تعر ذا احلق لتهديد حقيقي ،تر أن البالغ ال يقوم على أس كافية ألغزرا املقبوليزة،
و و ابلتاي غري مقبول مبوجب املادة ()2(٣ه) من الربوتوكول االختياري(.)٣

جيم -االستنتاج
 -٩إن اللجنة ،ولد أخذت يف اعتبار ا ليا املعلومات املقدمزة إليهزا ،وإذ تتصزرف مبوجزب
الربوتوكول االختياري ،تر أن البالغ غري مقبول مبقت ى املادة ()2(٣ه) من ذا الربوتوكول.
 -10وبن ززاء عل ززى ذل ززك ،تق ززرر اللجن ززة أن ن ززال ززذل ا راء إىل ص ززاحب ال ززبالغ وإىل الدول ززة
الطرف عمالً ابملادة  )1(٩من الربوتوكول االختياري.

__________
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