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Ceist i gcomhair freagra i scríbhinn E-000560/2021
ar an gCoimisiún
Riail 138
Pernando Barrena Arza (The Left), François Alfonsi (Verts/ALE), Carles Puigdemont i Casamajó 
(NI), Antoni Comín i Oliveres (NI), Clara Ponsatí Obiols (NI), Clare Daly (The Left), Mick Wallace 
(The Left), Miguel Urbán Crespo (The Left), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Chris MacManus (The 
Left), Jordi Solé (Verts/ALE)

Ábhar: Tá breithiúnas eile tugtha ag an gCúirt Eorpach um Chearta an Duine (ECtHR) i gcoinne 
na Spáinne toisc nach ndearna sí imscrúdú ar chás céastóireachta duine faoi choinneáil

An 19 Eanáir 2021, d’eisigh an Chúirt Eorpach um Chearta an Duine (ECtHR) breithiúnas i gcoinne 
na Spáinne toisc nach ndearna sí imscrúdú ‘uileghabhálach agus éifeachtach’ maidir le gearán 
céastóireachta. Cuirtear i bhfáth leis an mbreithiúnas go raibh ‘na cionta a bhí ina n-ábhar gearáin ag 
an iarratasóir chomh tromchúiseach sin go raibh gá le himscrúdú cuimsitheach ón Stát dá mbarr’.

Is é seo an séú huair a thug ECtHR breithiúnas i gcoinne na Spáinne toisc nach ndearna sí imscrúdú 
ar líomhaintí céastóireachta nuair ba é Fernando Grande-Marlaska an breitheamh imscrúdaithe. Tá 
an tUasal Grande-Marlaska ina Aire Gnóthaí Baile ar Rialtas na Spáinne faoi láthair.

I bhfianaise fhorálacha an Choinbhinsiúin Eorpaigh um Chearta an Duine; dhualgas an Choimisiúin 
seasamh le Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, go háirithe Airteagal 4 di maidir le 
toirmeasc ar an gcéasadh; agus na n-éileamh seanbhunaithe ó Chomhairle na hEorpa ar na Ballstáit 
seasamh lena ndualgais i leith chearta an duine agus imscrúdú éifeachtach a dhéanamh ar éilimh 
inchreidte chéastóireachta agus drochíde eile:

1. An bhfuil aon chineál idirphlé bunaithe ag an gCoimisiún le húdaráis na Spáinne chun a áirithiú 
go bhfuiltear ag seasamh leis na cearta bunúsacha sin?

2. An measann sé go bhfuil sé inghlactha Ballstát agus a Aire Gnóthaí Baile a bheith cáinte arís is 
arís eile ag an gCúirt Eorpach um Chearta an Duine as cliseadh ina ndualgais líomhaintí 
tromchúiseacha céastóireachta a imscrúdú agus, sa chomhthéacs sin, an measann sé go 
bhféadfadh mainneachtain an Uasail Grande Marlaska gníomhú go hiomchuí dícheall cuí údaráis 
forghníomhaithe dlí na Spáinne a chur i mbaol?


