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In 2019, rinne Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh léirmhíniú i roinnt breithiúnas maidir leis 
an méid a thagann Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí faoin gcoincheap de ‘údarás breithiúnach 
eisiúna’ faoi Airteagal 6(1) den Chreat-Chinneadh ar an mBarántas Gabhála Eorpach (EAW) agus 
na nósanna imeachta géillte idir na Ballstáit. Shoiléirigh an CJEU sa chásdlí seo riachtanais na 
hoibiachtúlachta agus an neamhspleáchais agus an riachtanas le cosaint bhreithiúnach éifeachtach 
nach mór a thabhairt do na daoine iarrtha más rud é gur eisíonn Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí 
EAW. 

Tar éis sainordú a thug an Chomhairle, d’oibrigh Eurojust agus an EJN, i ndlúth-chomhordú, ar 
cheistneoir agus ar thiomsú freagraí. An aidhm a bhí leis an gceistneoir ná cabhrú le cleachtóirí an 
cásdlí nua CJEU thuasluaite a chur i bhfeidhm de thairbhe gur ardaigh sé go leor ceisteanna i measc 
cleachtóirí maidir le seasamh dlíthiúil ionchúisitheoirí poiblí sna Ballstáit. Cuireadh an chéad leagan 
den tiomsú seo i láthair ag Cruinniú COPEN an 19 Meitheamh 2019 (doiciméad na Comhairle 
uimhir 10016/19). Foilsíodh leagan nuashonraithe i mí na Samhna 2019 chun reachtaíocht 
náisiúnta nua agus tuilleadh deimhnithe a chur san áireamh inar chinntigh na Ballstáit go 
gcomhlíontar na ceanglais arna leagan síos le cásdlí CJEU (doiciméad na Comhairle uimhir 
10016/19/ REV 1). Spreag breithiúnais ón CJEU ar an ábhar seo ina dhiaidh sin i mí Dheireadh 
Fómhair agus i mí na Nollag 2019 nuashonrú breise ar an doiciméad, lena n-áirítear ceist bhreise ar 
na riachtanais a bhaineann le cosaint bhreithiúnach éifeachtach. 

Cuimsíonn an tiomsú reatha achoimre ghairid ar na breithiúnais is ábhartha a thug an CJEU ar an 
gceist seo sa tréimhse idir mí na Bealtaine agus mí na Nollag 2019, agus tiomsaítear ann na freagraí 
a fuarthas ó na Ballstáit, ón Ríocht Aontaithe agus ón Iorua, maidir leis na saincheisteanna seo a 
leanas: 

• An féidir le hionchúisitheoirí poiblí EAW a eisiúint; 
• Cén t-údarás a dhéanann cinneadh i ndeireadh na dála EAW a eisiúint; 
• An ráthaíonn an dlí náisiúnta neamhspleáchas na n-ionchúisitheoirí poiblí ón 

bhfeidhmeannas; 
• An féidir, sna tíortha sin inar féidir le hionchúisitheoir poiblí EAW a eisiúint, cinneadh den 

sórt sin, agus a chomhréireacht ach go háirithe, a bheith faoi réir imeachtaí cúirte a 
chomhlíonann go hiomlán na ceanglais a bhaineann le cosaint bhreithiúnach éifeachtach; 

• Cad iad na bearta dlíthiúla agus/nó praiticiúla a glacadh chun aghaidh a thabhairt ar an 
gceist sna Ballstáit a dtéann breithiúnais an CJEU i bhfeidhm orthu; 
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• Aon fhaisnéis bhreise eile, lena n-áirítear forbairtí le déanaí sa dlí náisiúnta agus/nó 
deimhnithe a eisíodh chun a áirithiú go gcomhlíontar na ceanglais atá leagtha síos le cásdlí 
an CJEU. 

 

 

 


